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چکیده
هدف از این تحقیق بازشناسی و مدلسازی حوزهها و زیرساختهای حقوق تجارت در ورزش حرفهای ایران و ارائة تصمیمات
مدیریتی مبتنی بر آن بود .ابزار تحقیق پرسشنامهای محققساخته با  70گویه بود که توسط  7تن از خبرگان ،روایی
محتوایی آن تأیید و ضریب پایایی آن  0/894تعیین شد .نمونههای تحقیق شامل  300نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه،
کارشناسان ورزشی ،مربیان ،ورزشکاران/قهرمانان بودند .از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای اعتباریابی سازهای،
شناسایی عوامل و برآورد بارهای عاملی استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها و تعیین معادالت ساختاری در نرمافزار SPSS
نسخة  21و  LISRELانجام گرفت .در الگوی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ،حوزهها و زیرساختهای
حقوق تجارت در ورزش حرفها ی کشور شناسایی شد که شامل یازده عامل قراردادهای حقوقی ،مقررات بینالمللی،
صحهگذاری ،بازاریابی در کمین ،قانون استخدام ،قانون ضد تراست ،مالکیت فکری ،آژانس ورزشی ،رابطة واسطهگری ،رسانة
ورزشی و اقتصاد بود .سه عامل قراردادهای حقوقی ،مقررات بینالمللی ،و عامل اقتصاد بر سایر عوامل تبیینکنندة حقوق
تجارت در ورزش حرفهای کشور اثرگذار بودند .چنانچه بتوان با این سه عامل بهنحوی شایسته بر سایر عوامل این مدل اثر
گذاشت  ،ریشة بسیاری از مسائل و مشکالت در حوزة حقوق تجارت در ورزش حرفهای شناسایی خواهد شد .توجه به
بارهای عاملی و روابط حاکم میان هر عامل با سایر عوامل در این مدل ،راهگشای مناسبی برای مدیران در تصمیمسازی
است.

واژههای کلیدی
حقوق ،حقوق تجارت ،ورزش حرفهای.
نويسندة مسئول  :تلفن 09124044977 :
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مقدمه
امروزه ورزش ،از ملزومات اساسی زندگی اجتماعی و از عرصههای بسیار مهمی است که حکومتها ،افراد
و سازمانهای بینالمللی با آگاهی کامل از ابعاد سیاسی -اجتماعی آن برای دستیابی به اهداف موردنظر
خود بهرهبرداری میکنند .بهگونهای که اکنون بسیاری از تصمیمات و رویدادها در ورزش آشکارا تحت
تأثیر تنشها و بحرانهای بینالمللی و ملی بر ورزش قرار میگیرد .به همین دلیل است که عرصة ورزش
بهتدریج بهصورت حوزهای برای خودنمایی و رقابتها و رویاروییهای کشورها و افراد سیاسی درآمده است.
چنانکه در سیاستگذاریهای بینالمللی و ملی بهصورت پلی باارزش در راه نیل به اهدافی مهم درآمده و
نقش بسیار بااهمیتی را به خود اختصاص داده است .از سوی دیگر ،امروزه ورزش به صنعتی پررونق برای
تجارت بدل شده است .در ایاالت متحده این تجارت جهانی بههمراه قراردادها و اسپانسرهای پرمنفعت
خود ،ساالنه  384میلیارد دالر درآمد ایجاد میکند .لیکن همانگونهکه ورزش بهعنوان یک شغل مطرح
است ،ورزشکارانی که از طریق ورزش به کسب درآمد میپردازند ،شاغل و در شرایط خاصی ،حرفهای
محسوب میشوند .بنابراین طبیعی است که قانون کار به ورزش نیز تسری یابد.
همانند تمامی حوزههای تجارت ،حضور پررنگ قراردادها در ورزش نیز ضروری است تا اطمینان
حاصل شود که ورزش پیش رو پیروز میشود .جیمز )2009( 1مینویسد از قراردادهای ورزشی بهطور
گستردهای استفاده میشود تا حواشی ،مشکالت و مشاجرههای میان ذینفعان این صنعت کاهش یابد
( .)1همچنین ،پرواضح است که امروزه ورزش نقش مهمی در رشد شخصیت و جامعه بازی میکند .در
تصدیق اهمیت آن ،قانون اساسی یونان ،حق ورزش را بهعنوان یک حق اساسی انسان دانسته است .عالوهبر
این ،در بعضی موارد ،حمایت از ورزش ممکن است به محدود شدن سایر حقوق اساسی تضمینشده در
قانون اساسی منجر شود .کنستانتینز )2015(2و در خصوص این محدودیتها معتقد است مسائلی بهوجود
میآیند که ضرورت توجه به ورزش در باالترین سطح نظام قانونی یک کشور ،یعنی قانون اساسی از اهمیت
برخوردار است (.)2
با توجه به رشد و توسعة روزافزون ورزش در جهان امروز و بروز حوادث و اتفاقات گوناگون در آن
آقائینیا معتقد است بیش از پیش نیاز به تدوین قوانین و ضوابط ویژه در محیط ورزش بسیار احساس
میشود ( .)3بهدلیل اهمیت خاص و پیچیدگیای که به مرور زمان در مسائل حقوق ورزشی بهوجود
1. James J
2. Konstantinos M
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میآید ،شاخهای به حقوق ورزش اختصاص دادهشده تا آن را از نظر اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
به اهرم و نیروی فوقالعاده مؤثر و تأثیرگذار در دنیا تبدیل کند که نهتنها از جنبة تفریحی آن ،بلکه
بهعنوان یکی از ضروریات زندگی اجتماعی از آن یاد میشود .بر همین اساس آقائینیا نقش و عملکرد
ورزش را از منظر اجتماعی شامل موارد ذیل میداند :کاهش هیجانات و رهایی از تنشها ،اثبات هویت،
کنترل اجتماعی ،اجتماعی شدن ،عامل تغییر بیداری و آگاهی جمعی و در نهایت موفقیت .وی همچنین
از منظر فرهنگی و از دیدگاه قانون اساسی ،ورزش را یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان
دانسته و آن را نهاد مادی و مجموعهای از حرکات بدنی نمیداند.
همچنین رحمتی ( )1386از منظر اقتصادی به ورزش نگریسته و مینویسد :امروزه تصمیمگیری
دربارة ورزش و مسائل مربوط به آن تحت تأثیر آشکار عاملهای اقتصادی قرار دارد و سازمانهای اقتصادی
و شرکتهای تجاری بر سازماندهی فعالیتهای ورزشی نظارت و بعضاً کنترل میکنند .از نیمة دوم قرن
بیستم به این سو ،ورزش مدرن و سازمانیافته بهتدریج به شیوههای بازاریابی و مدیریت سرمایهداری
مدرن متکی شد .در دهههای اخیر نیز گسترش و توسعة رویدادهای ورزشی  -تجاری از سوی سازمانهای
اقتصادی رواج بسیار زیادی یافته است که این امر در قالب بهرهگیری از ورزش بهعنوان وسیلهای برای
رونق و توسعة فعالیتهای بازرگانی و تجاری در سطح جهان و بهمنظور دسترسی به بازارهای بینالمللی
صورت گرفته است .رحمتی که خود نیز محقق در حوزة جامعهشناس ورزشی است ،مینویسد،
جامعهشناسان ورزشی در این مورد که ویژگی شاخص ورزش مدرن تجاری شدن است ،اتفاقنظر دارند.
وی معتقد است بیتردید تجاری شدن از روندهای مسلط بر ورزش از اواخر قرن بیستم به این سو بوده و
ناظر بر فراگردی است که در جریان آن پیوندی نزدیک میان ورزش و نیروهای بازار شکل میگیرد.
همچنین در بسیاری از جوامع فعلی فعالیتهای ورزشی از طریق پیوند با تجارت به مؤلفهای حائز اهمیت
تبدیل شدهاند و درهمآمیختگی فزایندة ورزش و تجارت موضوع بحث و تفسیرهای فراوانی در میان گروه
گستردهای از مفسران و اندیشمندان در سراسر دنیا شده است (.)4
هرچه روند رو به رشد ورزش در جامعه بهسوی حرفهایتر شدن پیش میرود ،خأل اخالقی و حقوقی
در آن بیشتر مشاهده میشود و شاید این بعد گریزناپذیر خواهد بود .در ورزش حرفهای از اخالق و انسانیت
سخن به میان آوردن بینهایت سخت است ،زیرا ورزشهای حرفهای ورزشی منفعتطلبانه و جنسیتی
شده است و در جهت خدمت بیشتری به صاحبان قدرت اقتصادی سیاسی گام برمیدارد ،به همین دلیل
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برنامهریزی جامع که بتوان چارچوب نظام حقوقی تجارت در ورزش را مشخص و از طریق آن مهمترین
عوامل اثرگذار را مشخص کرد ،ضرورت مینماید.
با توجه به مباحث مطرحشده در زمینة تجاری شدن ورزش مسئله این است که تا چه اندازه بعد
حقوقی در تجارت میتواند راهگشای مسائلی باشد که حوزة تجارت ممکن است در ورزش بهویژه در زمینة
ورزش حرفهای با آن روبهرو باشد ،بنابراین ،محقق درصدد است با مدلسازی چارچوب حقوق تجارت در
ورزش به پرسشهای زیر پاسخ دهد که متغیرها و حوزههای اصلی موجود در حقوق تجارت کدام است؟
چالشهای پیش روی تجاریسازی ورزش حرفهای ایران کدام است؟ چه روابطی بین حوزههای آن وجود
دارد و چه عواملی بر آنها اثرگذار است؟
ادبیات تحقیق
در حوزة تجارت بهطور عام و تجارت در ورزش بهطور خاص بحث توجه به مقررات و بهویژه قانون
حاکم بر قراردادها از نکات بسیار بااهمیتی است که میتواند هر بخشی پس از خود را تحت تأثیر قرار
دهد .قوانین حاکم بر قراردادها بخشی تحت عنوان قوانین بینالمللی و بخشی مرتبط با قوانین داخلی هر
کشوری است که بی شک این دو در تعامل با یکدیگرند و در تعامل با عوامل اقتصادی جامعه میتوانند
زمینهساز تجارت در حوزة مربوطه باشند.
بهنظر میرسد توجه به دیدگاه دیلمی ( )1388در خصوص حسن نیت در قرارداد که دو کارکرد
مستقل دارد ،بهعنوان نقطهای برای شروع مناسب باشد .ازاینرو دیلمی در کارکرد نخست این مقوله معتقد
است ،بهعنوان قاعدهای الزماالجرا در انعقاد ،اجرا و تفسیر قراردادها حکومت دارد و در کارکرد دوم ،بهعنوان
مبنای حقوقی ،توجیهکننده ،حمایت از شاخص در موارد اشتباه و تصور نادرست بهکار میرود که ناظر بر
بیاطالعی و ناآگاهی شخص است ( .)5اسپالنگر ،اندرسون ،کناگتون و بیکر  )2009( 1مینویسند
آژانسهای ورزشی از طریق همین قراردادها به ورزشکاران کمک میکنند تا تیم یا رویدادهایی را برای
بازی پیدا کنند .بعضی ورزشکاران از طریق همین آژانسها قراردادهایی را نیز برای مشارکت در برنامههای
تبلیغاتی تلویزیون و یا صحهگذاری و تبلیغات برای محصوالت و خدمات اسپانسرها منعقد میکنند.
همچنین در رویدادها یا رخدادهای فرهنگی -اجتماعی عمومی یا سازمانها شرکت میکنند ( .)6حکمتنیا
و خوشنویس ( )1388مینویسند رابطة واسطهگری ،اغلب از طریق امضای قرارداد بین موکل و واسطهگر

1. J.O.Spengler, Paul Anderson, Dan Connaughton, and Thomas Baker
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توصیف میشود ،که میتواند بهسادگی و با توافق شفاهی ایجاد شود .با این حال برای هر رابطة واسطهگری
که بهوسیلة یک توافق ایجاد میشود ،باید هر دو طرف ،مقام حقوقی را برای ورود به توافق داشته باشند
( .)7همچنین بنا به دیدگاه اسپالنگر و همکاران ( )2009قوانین ضدتراست برای تنظیم یا تعدیل مقررات
در ورزشهای حرفهای استفاده میشود .فعل و انفعاالت و واکنشهای قوانین ضدتراست در ورزشهای
حرفهای شامل موانع و محدودیتهای بازیکنان ،حق انتخاب جابهجایی مسائل مالکیت و درگیری و
بحثهایی بین لیگهاست (.)6
در حوزة بازاریابی و عالئم تجاری کفاشپور و نیاکان ( ،)1390از قول کاتلر و در بیان لزوم توجه به
مقررات مربوط به نام و عالمت تجاری در فروش محصوالت و ارائة خدمات مینویسند تعیین نام و نشان
تجاری به فایده و ارزش کاال میافزاید .بارزترین مهارت حرفهای بازاریابان قابلیت و توانایی آنها در ایجاد،
حفظ ،مراقبت و ارتقای نام تجاری است ( .)8صادقی ( )1389نیز در بیان ضرورت رعایت موازین حقوقی
در ثبت عالمت تجاری بیان میکند حمایت از اسرار تجاری بهعنوان اطالعاتی محرمانه و حاوی ارزش
تجاری که موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری وی میشود ،از اهمیتی فراوان برخوردار است
( .)9سعیدی ،حاج حسینی و سعیدی ( )1392نیز ،در بیان نتایج تحقیق خود مواردی را برای بهبود
وضعیت حقوق مالکیت فکری در ایران معرفی کردهاند .از جمله حمایت مالی دولت از تولیدکنندگان
محصوالت فکری؛ بهروزآوری قوانین مرتبط با مالکیت فکری؛ ترویج و آموزش قوانین مالکیت فکری در
میان مردم و نیز افزایش میزان آگاهی مردم نسبت به اخالق فناوری اطالعات (.)10
همچنین ،پون و جیمز )2010(1در خصوص توجه به نقش تبلیغات در اینترنت بر روی لوگو و عالمت
تجاری معتقدند نگرش افراد به یک محصول میتواند تحت تأثیر تبلیغات قرار گیرد .آنان با ارائة یک الگوی
نظری نشان دادند ورزش بهدلیل ماهیت ویژهای که دارد ،میتواند موجب ایجاد نگرش مثبت به تبلیغات
شود ( .)11رضایی ( )1390نیز در بیان ضرورت رعایت حقوق انحصاری مالک در زمینة چاپ و نشر کاال
مینویسد وجود مشکالت عمده در اجرای قانون حق مالکیت و کپیرایت در کشور بهعنوان مهمترین مانع
قانونی بر سر راه توسعة حمایتهای مالی شناسایی شده است ( .)12اسپالنگر و همکاران ( )2009نیز در
حفاظت از حق چاپ و نشر در ارائة نام و عالمت تجاری مینویسند هر بخش از قانون مالکیت فکری،
صنعت ورزش را به روشهای خاصی تحت تأثیر قرار میدهد ،از جمله بخشهای مهم قانون مالکیت فکری

1. Pyun, D.Y., James, J.D.
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شامل عالمت تجاری ،حق چاپ ،حق تبلیغات و حق امتیاز است .شاید باارزشترین دارایی یک سازمان
ورزشی نام تفریحی ،لوگو ،یا سایر ویژگیهای متمایزکنندة آن باشد که عموم میتوانند آن سازمان را
شناسایی یا با آن ارتباط برقرار کنند ( .)6به همین دلیل رقبا معموالً تالش میکنند تا از این عالمتها
بدون اجازه استفاده کنند ،که یکی از مطمئنترین راهها برای حفاظت این است که این مشخصات را
بهعنوان عالمت تجاری به ثبت برسانند.
براون و نگی( )20151نیز در خصوص دریافت مجوز جهت ثبتنام و عالمت تجاری معتقدند بسیاری
از مدیران بهدنبال استفاده از اطالعات موجود در نام تجاری ،بازاریابی و عملیات کلی کسبوکار خود
هستند .وقتیکه اطالعات متعلق به نهاد دیگری باشد ،مدیران در مسئولیت قانونی ریسک نمیکنند ،مگر
اینکه مجوز مناسبی را بهدست آورند یا از اطالعاتی که حقوق مالکیت معنوی نیست ،استفاده کنند (.)13
در حوزة مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد کیانپور ( )1393از دید اقتصاددانان و در خصوص
امنیت اجتماعی و شغلی کارکنان بیان میکند برقراری امنیت برای حقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای
افراد در انجام فعالیتهای اقتصادی خواهد شد ،بهگونهای که تأمین حقوق مالکیت در جامعه ،ریسک
فعالیتها ی اقتصادی را نیز کاهش داده و با کاهش هزینههای مبادله و عدم اطمینان ،سبب تسهیل و
رونق فعالیتهای اقتصادی خواهد شد ( .)14در همین زمینه جعفری و کارگرد ( )1385نیز در ارائة نتایج
تحقیقات تجربی خود نشان دادند استفاده از برنامهای مدون برای بیمة کارکنان تغییرات برنامههای
حمایتی بیمه و بیمههای زندگی کارکنان بر نوسانات رشد اقتصادی کشور بهطور معناداری تأثیر داشته و
بنابراین ،وجود رابطة علی میان توسعة بیمهها ی زندگی و توسعة منابع انسانی به رشد اقتصادی را تأیید
کردند ( .)15کارنما و مهدیخانی ( )1390نیز در بررسی نقش مالیات و امنیت اقتصادی مینویسند مالیات
بر درآمد کارکنان که بهنوعی مربیان ،داوران ،بازیکنان را نیز شامل میشود ،از موارد مهم قانون استخدام
و از جمله آژانسهای شغلیابی است .بهطوریکه توجه به نظام مالیاتی نقش بسیار مهمی از یک سو در
تأمین منابع مالی دولت و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی جامعه و فراهمسازی شرایط ارائة خدمات
مطلوب به افراد جامعه ایفا میکند و از این نظر از حساسیت و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
بدینترتیب دولتها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیاتها از افراد حقیقی و حقوقی کشور ،درآمد الزم
برای انجام فعالیتهای حیاتی افزایش امنیت ،بهداشت ،آموزش ،ایجاد زیرساخت و بستر فعالیتها
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سختافزاری و نرمافزاری کشور را تأمین میکنند (.)16
در خصوص برقراری تعادل میان منفعت حاصل از مشارکت دانشجویان در لیگهای ورزشهای
دانشگاهی ساوت هال و کارچر )2016( 1بیان کردند سالهای متمادی منفعت شرکت ورزشکاران در
مسابقات لیگهای دانشجویی بسیار کمتر از منفعتی بود که مسئوالن این مسابقات بهدست میآوردند ،اما
امروزه با مشارکت انجمن ملی حمایت از ورزشکاران بزرگسال 2از تبعیض را از بین میبرد و از حقوق
ورزشکاران در این خصوص حمایت میکند ( .)17پرداخت پاداش به کارگران نیز بهسبب اهمیت بسیاری
که دارند ،مورد توجه محققانی چون مشرف جوادی و ابوطالبی ( )1390قرار گرفتهاند و در این زمینه
مینویسند اختالف سطح سواد با اختالف میزان حقوق در کارکنان تناسب نداشته یا تناسب کمی دارد .با
این حساب مشخص است که کارمند باسواد کمتر نسبت به کارمند باسوادتر ،بسیار راضیتر است .این
اختالف حقوق ناچیز ،هم ناشی از قوانین حقوقی کشور است و هم بهدلیل بیتوجهی مسئوالن به تخصیص
حقوق جبرانی است ( .)18صانعی ( )1395در خصوص پرداخت غرامت به بیکاران بیان میکند قوانین و
مقررات وضعشده از سوی سیستم قانونگذاری یک کشور میتواند بهشدت بر مدیریت منابع انسانی تأثیر
بگذارد .سیستم سیاسی قانونی ،اغلب الزاماتی را بر اقدامات خاص مدیریت منابع انسانی مانند آموزش،
جبران خدمات ،استخدام و اخراجها وارد میسازد ( .)19رعایت ایمنی در محل کار نیز موضوعی است که
در بحث قوانین مرتبط با استخدام کارکنان مدنظر محققان بوده است ،بهطوریکه رینهولتز)2005( 3
اظهار میدارد برخی مسئوالن ورزش حرفهای به رعایت نکردن قوانین سالمت محل کار و ایمنی تمایل
دارند .درحالیکه ورزش حرفهای نمیتواند باالتر و فراتر از قوانین باشد ( .)11محققان دیگری از جمله باتر
و همکاران )2009( 4پژوهشهای متعددی را دربارة تعیین دستمزد عادالنه برای منابع انسانی در
سازمانهای ورزشی انجام دادهاند و بیان میکنند تعیین دستمزد عادالنه از مهمترین چالشهای مدیریت
سازمان بوده و همواره محل اختالف دیدگاه میان ذینفعان بوده است ( .)20در حوزة ورزش نیز
زیمبالیست )2010(5موضوع اِعمال سقف قرارداد را بهعنوان یکی از مسائل پذیرفتهشده در بسیاری از
لیگهای معتبر دنیا معرفی کرده است ( .)21در خصوص رعایت عدالت در استخدام براساس موازین
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حقوقی کاظمی ( )1381بیان میکند ساختار و بنای اصلی مدیریت اسالمی بر اصل عدالت استوار شده
است ،زیرا اگر عدالت نباشد ،ظلم جایگزین آن میشود و نظام و مدیریتی که بر مبنای ظلم حرکت کند،
هرگز مورد رضایت حق نیست ( .)22در همین زمینه و در خصوص امنیت و سالمت شغل با توجه به
استانداردهای توسعهیافتة سازمان عسکریان و همکاران ( )1383در بیان نتایج تحقیق خود باال بودن سطح
استاندارد سالمتی جوامع را موجب بهرهوری و موفقیت ملی بیشتری میدانند و معتقدند داشتن جامعهای
سالم و تندرست از شاخصهای مهم موفقیت و توسعهیافتگی یک کشور است .آنان میافزایند تأثیرات
اقتصادی غیرمستقیم ورزش در زمینههایی چون ارتقای سالمتی جامعه ،کاهش هزینههای درمان و بهتبع
آن توسعة برنامههای ملی توسعة سالمت ،کاهش بزهکاریها ،کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و
بهرهوری آنان و امثالهم مدنظر قرار میگیرد ( .)23یورلف )2015( 1با مطالعة مقررات فدراسیونهای
روسیه برای شرکت ورزشکاران در ورزشهای ملی مینویسد ،با اینکه در منشور المپیک آمده ورزش برای
همه و با هر نژاد و رنگ آزاد و بدون قید و شرط است ،لیکن در روسیه قوانین سختی برای عضویت در
تیمهای ملی وضع شده است ،بهطوریکه ورزشکار نهتنها باید گذرنامة روسیه را داشته باشد ،بلکه دستکم
سه ماه منتهی به مسابقات نیز باید مقیم کشور روسیه بوده و دارای مجوز کار از این کشور نیز باشد .وی
این محدودیتها را نقض مقررات منشور المپیک تلقی میکند و خواستار بازبینی آنها از سوی قانونگذاران
این کشور است (.)24
اسپالنگر و همکاران ( )2009در حوزة منابع انسانی و نقش واسطه در معرفی جذابیت صنعت موردنظر
را به همکاری با واسطهگران ترغیب میکنند .در ورزش اغلب ،تمرکز رسانهها بر روی ورزشکار یا مدیر
برنامههای بازیکن است و این قبیل واسطهگران ،کانون توجه آییننامهها ،بحث و جدلها ،دادخواهیها و
تحلیلهای این صنعت هستند .مهمترین کار واسطهگر نمایش ورزشکار است ( .)6همچنین بنا به آییننامة
انجمن بازیکنان لیگ حرفهای فوتبال آمریکایی )2007(2وظیفة واسطه ،ایفای نقش اطالعاتی و مشورتی
و کمک به بازیکن در انجام موفق مذاکرات و نیز انجام تشریفات اجرایی قرارداد بازیکن است (.)25
همچنین بنا به نظر فینسان و مادن )2007( 3یکی از وظایف واسطه انجام تشریفات و اجرایی کردن
قرارداد بازیکن است ،بهطوریکه برخی بازیکنان بهواسطه اجازه میدهند که از طرف آنان مذاکره را انجام
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دهند ( .)26هرچند براساس قانون و بنا به نظر باریکلو و خزایی ( )1390صالحیت و قابلیت مأموران در
زمان انعقاد قرارداد باید به اثبات رسیده باشد ( .)27به همین ترتیب ،در فدراسیون جهانی فوتبال نیز
آژانسهای واسطه باید شرایط مربوطه را احراز کنند .بنا به مقررات انجمن بازیکنان فوتبال آلمان)2006(1
چنانچه واسطهها در انجام امور محوله و دریافت حقالزحمة خود از مبلغ قرارداد بازیکن بیشتر از  3دریافت
کرده باشند ،بهسرعت با درخواست دادرسی توسط باشگاه ،بازیکن یا مربی ممنوع از کار میشوند (.)28
بنا به اظهارات اسپالنگر و همکاران ( )2009همچنین چنانچه در مواردی مقررات در حین انجام
قرارداد نقض شده باشد ،مقتضی است طرف معامله مشخص باشد که بازیکن است یا واسطه در آژانس .از
سوی دیگر ،وفاداری واسطه به منافع موکل و پیگیری نظرها و خواستههای او نیز باید به اثبات رسیده
باشد .همچنین پایبندی واسطه به قرارداد با باشگاه و بازیکن در صورت ناسازگاری منافع و حفاظت از
اطالعات محرمانه بازیکن توسط واسطه و حفظ هویت و وجهة بازیکن در زمان بسته شدن قرارداد؛ نقش
دانش پایة واسطه در معرفی بازیکن به بازار لیگ و هواداران؛ تعیین ارزش بازیکن و مبلغ قرارداد وی؛
قانونی بودن مورد معامله و ممنوعالمعامله بودن هر یک از طرفین قرارداد مطابق با استانداردهای
تعیینشدة سازمان؛ چراکه دادگاهها برای معامالت یا موافقتنامههای غیرقانونی حکم اجرایی صادر
نمیکنند .بنابراین رعایت این نکات از نکات کلیدی است که واسطه ملزم به رعایت آنهاست (.)6
قبولی درافشان ( )1391بیان میکند براساس بند  3مادة 190و نیز مادة  216قانون مدنی ،معلوم و
معین بودن موضوع هر قرارداد ،شرط صحت آن است .مطالعة کتابهای مختلف فقهی نشان میدهد که
فقها دلیل بطالن قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانستهاند .به
همین ترتیب توانایی طرفین از نظر سالمت جسم و سن قانونی ضمن انعقاد یک قرارداد بهویژه برای
نوجوانان و نونهاالنی که در تیمهای پایة باشگاهی مشغول به فعالیت میشوند ،اهمیت زیادی دارد (.)29
همچنین در خصوص دورة زمانی و طول مدت یک قرارداد منصور ( )1389مینویسد هر گونه تغییر در
تولید ،ارسال ،دریافت ،ذخیره یا پردازش اطالعات و محتوای آن ،با توافق طرفین معتبر است ( .)30عالوهبر
این چنانچه اجرای با حسن نیت قراردادها به نداشتن سوءنیت تعبیر شود ،اثر چندانی بر این اصل مترتب
نمیشود ،چراکه در بسیاری از قراردادها داشتن یا نداشتن سوءنیت تأثیری در نتیجة اجرای تعهد نخواهد
داشت .بر همین اساس صالحیراد ( )1378بیان میکند در نظر گرفتن برخی مالحظات مانند عدم انجام
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اعمال غیرقانونی در طول قرارداد اهمیت بهخصوصی دارد .برای نمونه ،بود و نبود سوءنیت در خریدار یا
فروشندهای که به لحاظ اجرای عقد بیع ،مکلف به پرداخت ثمن معامله یا تسلیم مبیع است ،تأثیری در
نتیجة اجرا (تأدیة ثمن و تسلیم مبیع) نخواهد داشت (.)31
اُسالیوان و هیلیارد )2006(1نیز در کتاب خود و در خصوص مطلوبیت قرارداد از نظر قابل اجرا بودن
مینویسند بر طبق قوانین انگلیس بهکار بردن معیار یا ضابطه در قرارداد بهعنوان ابزاری جهت تعیین
قسمتهای ناتمام مرسوم است و به دادگاه اجازه داده میشود تا قرارداد را معتبر بشناسد .برای مثال اگر
ثمن در قرارداد تعیین نشده باشد ،اما روشی برای محاسبة آن در نظر گرفته شده باشد ،قرارداد ناقص
نیست و با مشخص کردن قسمت نامعین ،اجرای آن ممکن میشود ( .)32همچنین در خصوص توجه به
محبوبیت ورزشکار و تأثیر آن در زمان انعقاد قرارداد ،کمینز و گوپتا )1994( 2معتقدند ،صحهگذاری
ورزشکاران در بعضی جوامع ،رشد بسیاری داشته است که از این طریق ورزشکاران مبالغ هنگفتی را بابت
ترویج برند بهدست میآورند .همچنین صحهگذاری ورزشکاران منجر میشود تا عمر معروفیت ورزشکاران
جدا از دوران ورزش آنها ،در سایر زمانها ماندگار باقی بماند (.)33
در آییننامة انضباطی فدراسیون فوتبال ایران ( )1393در خصوص توجه به بازیکن در قرارداد از جمله
حضور بهموقع در اردوی تمرینات و مسابقات ،آمده است که هر دو تیم برگزارکنندة دیدارهای لیگ برتر،
باید زمان معینشده را محترم بشمارند .در صورت تأخیر در شروع مسابقه ،میزبان باید علت بهوجود آمدن
تأخیر را به دبیر گزارش کند ( .)34در خصوص مجازاتی که براساس آییننامه در صورت تخلف از مقررات
لیگ متوجه متخلفان میشود ،کارپر و همکاران )2000(3بیان میکنند سیستم دادگاه آمریکا سه وظیفة
عمده بر عهده دارد؛ از جمله رسیدگی به حقایق ماجرا یا شکایت حقوقی ،تصمیمگیری در مورد مفاد
قانونی مرتبط با پرونده ،اجرای آن مفاد قانونی ،در انتهای دادرسی ،دادگاه به نفع یکی از طرفین رأی صادر
میکند (.)35
آقایینیا ( )1389بیان میکند عملکرد و قضاوت داور برحسب قوانین و مقررات بینالمللی ورزش و
تعامل حقوق با داوری در ورزش موکول به آن است که رابطة سببیتی میان قضاوت داور و نتیجة خالف
قانون احراز شود تا بتوان در زمینة مسئولیت کیفری یا مدنی او بررسی کرد ( .)3گائینی و رجبی ()1386
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بیان کردند حق سالمت ورزشکار و انتصاب پرسنل پزشکی مناسب از نظر سازمان بهداشت جهانی
تندرستی ،صرفاً نداشتن بیماری و ضعف نیست ،بلکه منظور از آن سالمتی کامل جسمی ،ذهنی ،اجتماعی
و روحی است .در حقیقت دو هدف عمدة تندرستی به تأخیر انداختن مرگ و بیماری است (.)36
در حوزة قانون و مقررات تجاری و اقتصادی اسپالنگر و همکاران )2009(1در کتاب خود مینویسند
در نظر گرفتن شرایط اقتصادی برای ارتقای رقابت و بازدهی بازار توسط بازیکنان از ضروریاتی است که با
استفاده از قوانین ضدتراست در ورزش میتوان به کمک بازیکنان ،مالکان ،دانشگاهها ،تیمها و لیگها آمد
تا شرایطی را که میتواند سبب ضررهای اقتصادی شود ،تغییر داد .این ضررها یا شرایط بد اقتصادی شامل
دستمزدهای پایین ،ناتوانی در جابهجایی یک تیم ،رقابت ناسالم و درآمدهای تلویزیونی پایین است .کاربرد
قوانین ضدتراست در ورزشهای حرفهای برجستهتر است .آنان در توجه به متغیر سقف دستمزد و تأثیر
آن بر توانایی بازیکن برای مذاکرة آزادانه که از اصلیترین کاربردهای قانون ضدتراست در ورزش است،
تمرکز بر رعایت قانون در تعیین و پرداخت دستمزد بازیکن در برابر موانع غیرقانونی و رقابتهای نامشروع
است ( .)6همچنین بنا به نتایج تحقیق الهی و همکاران ( )1387حفظ شرایط رقابتی سالم برای طرفین
قرارداد در تجارت از ضروریاتی است که در قراردادهای بازیکنان و مربیان باشگاههای حرفهای کمتر رعایت
میشود ،بهطوریکه در حال حاضر از لحاظ حقوقی مشخص نیست قرارداد فوتبالیست حرفهای با باشگاه
از چه نوع قراردادی است و چه نظام حقوقی بر آن حکمفرماست ( .)37همچنین بنا به اظهارات باریکلو و
خزایی ( )1390رعایت فضای مذاکره و گفتوگوی مناسب و در چارچوب قانون در زمان انعقاد قرارداد از
اصول پذیرفتهشدهای است که تحت عنوان اصل حسن نیت در دورة پیشقراردادی محسوب میشود و
رعایت این اصل اقتضا میکند طرفین در مرحلة گفتوگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک ،در
نهایت صداقت ،جد یت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته باشند و به ارائة اطالعات بپردازند ( .)27بویز

2

( )2015مینویسد در قانون انگلستان حفاظت از وجهة افراد مشهور تحت چارچوب حفاظت از حق سایرین
مطرح است و خود حفاظت ،از وجهة هدف اصلی نیست .اینگونه حقوق افراد بهطور غیرمستقیم تحت
حفاظت قانون قرار میگیرند .این حق از طریق یک قرارداد به شرکت یا باشگاه واگذار میشود که شامل
امضا ،تصویر ،صدا ،اسم ،اسم مستعار ،شمار پیراهن ،فیلم و مانند آن است (.)38

1. J.O.Spengler,Paul Anderson,Dan Connaughton,and Thomas Baker
2. Boys
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همچنین کورینا )2015 (1بیان میکند در دادگاههای انگلستان حقوق عمومی مربوط به حفاظت از
وجهة افراد مشهور رسمیت ندارد .اما صنعت ورزش به وجهة ورزشکاران بهعنوان یک دارایی نامحسوس
مینگرد .لیکن موضوع از دید ادارة مالیات انگلستان نیز مورد توجه است که درآمد کشور را حاصل مالیات
بر درآمد افراد مشهور از جمله ورزشکاران میداند که غیرقابل چشمپوشی است ( .)39جاللی فراهانی و
همکاران ( )1392بیان میکند در خصوص تعهد ورزشکار به عدم انجام هر فعالیتی با هدف تبلیغ یا ترویج
برای شرکت رقیب و در بحث بازاریابی در کمین غیرمستقیم از ورزشکاران معروف یا حوادث مهم ورزشی
بهعنوان تبلیغ استفاده میشود (.)40
منصور ( )1389بیان میکند برای ایجاد قدرت انحصار بازار جهت فروش و تولید کاال فروشندگان کاال
و ارائهدهندگان خدمات باید اطالعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جهت خرید یا قبول شرایط
را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند ( .)30لیکن در خصوص حفظ حقوق
تیمها برای دریافت حق پخش بازیها اسپالنگر و همکاران ( )2009یکی از موارد شمول قانون ضدتراست
در حوزة ورزش ،قانون پخش مسابقات و رویدادهای ورزشی را مطرح میکنند که به اعمال محدودیتهایی
بر ضد قراردادهای تلویزیونی ورزشهای حرفهای میپردازد .منظور از قانون پخش ورزشی قادر ساختن
باشگاهها برای تجمیع حقوق جداگانة آنهاست که در مواردی که به طرز بهینهای مدیریت شود ،میتواند
منبع درآمدی مهمی برای باشگاهها باشد .از نظر این نویسندگان برای حفظ ثبات مالی لیگ در مقابل
تیمها ،لیگها نیز قوانین متعددی دارند که مالکان تیمها را برای حفظ چارچوب مقررات مربوط متقاعد
میکند .استدالل مدیران لیگها اعمال قوانین خاص در قبال تیمها ،حفظ ثبات مالی در جهت بهبود
کیفیت لیگ است ( .)6خلیلی ( )1386در خصوص انعقاد قراردادهای سالم در ارائة مشاوره و سایر موارد
مرتبط با بازیها و دیگر رویدادها بیان میکند شرایط برخورداری از قرارداد حرفهای برای بازیکنان آماتور
براساس مقدار زمانی است که آن بازیکن در مسابقات معرفیشده توسط سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال
حضور داشته باشند ( .)41فرودی ( )2016رابطة قانونی میان بازیکنان و سازمان لیگ و باشگاهها را چنین
ترسیم میکند :باشگاه و بازیکنان قراردادهایی کامالً شخصی را امضا میکنند که تحت نظارت سازمان
لیگ قرار ندارد ،لیکن بازیکنان از طریق امضای قراردادهایی با بخش خصوصی امکان کسب درآمدهایی را
دارند که در صورتی محقق میشود که بازیکن مجوز فعالیت در لیگ را قبالً کسب کرده باشد .بهعبارت

1. Corinna Coors
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دیگر ،رابطة میان بازیکنان با سازمان لیگ و باشگاهها از طریق دو دسته موافقتنامة مجزا برقرار میشود.
هرچند انجمن ملی بازیکنان دوگانگیهای احتمالی مطرحشده میان این دو قرارداد را هماهنگ کرده و از
وقوع آنها پیشگیری میکند (.)42
ونگ )2010(1در خصوص مذاکره دربارة امتیازنامه با صاحبان امتیاز بیان میکند حوزة نهایی قانون
مالکیت عقالنی که بر صنعت ورزش تأثیرگذار است ،قانون حق امتیاز است که برای پیشبرد علم و اختراعات
بهوسیلة محافظت از کسانی که چیزهای جدیدی را خلق میکنند ،طراحی شده است .در ایاالت متحده
حق امتیاز ،سند ی است که توسط دولت فدرال به دارندگان حق تمایز از دیگران اعطا میشود ( .)43بنا
به نظر احسانی ( )1383و بمانزاده ( )1395باید لزوم تعیین مالیات عادالنه و طرحریزی مالی برای
ورزشکار و مربیان بهعنوان یکی از منابع درآمدی تیمها باید مورد توجه قرار گیرد ( .)45،44در خصوص
حفظ امنیت سرمایهگذاری و بنا به دیدگاه ونگ ( )2010نیز مینویسد سیستم اقتصادی یک کشور به
روشهای مختلف بر مدیریت منابع انسانی تأثیر میگذارد و در سیستمهای اقتصادی سوسیالیست ،بهدلیل
رایگان بودن نظام آموزشی ،فرصتهای فراوانی برای توسعة سرمایة انسانی وجود دارد .با این حال ،در این
سیستمها ،بهدلیل آنکه پاداشهای مادی و پولی برای افزایش سرمایة انسانی ،اعطا نمیشود ،انگیزة
اقتصادی کمی برای توسعة سرمایة انسانی باقی میماند (.)43
کارپر و میتوس ( )2000در خصوص در نظر گرفتن مجازاتی براساس آییننامه در صورت تخلف از
مقررات لیگ بیان میکنند سیستم دادگاه آمریکا سه وظیفة عمده دارد ،از جمله رسیدگی به حقایق ماجرا
یا شکایت حقوقی ،تصمیمگیری در مورد مفاد قانونی مرتبط با پرونده و اجرای آن مفاد قانونی .در انتهای
دادرسی ،دادگاه به نفع یکی از طرفین رأی صادر میکند .معموالً زمانیکه پرونده واضح و روشن باشد و
بهصورت صحیح بهکار گرفته شده باشد ،مشکل در این دادگاه حل میشود و دیگر پیگیری صورت نمیگیرد
( .)35الهی و همکاران ( )1387دربارة حق بازرسی و بررسی هر گونه توافق مالی بین باشگاهها و بازیکنان
توسط سازمان لیگ در لیگ حرفهای فوتبال ایران نیز بیان میکنند که چند سالی است بحث سقف حقوق
مطرح شده است ،ولی بهدلیل ضعف قانونگذاری و نبود پشتوانة حقوقی و قانونی مناسب برای آن ،بیشتر
باشگاهها با روشهای مختلف (مانند پاداش ،کارانه ،حق بازی و غیره) قانون را دور میزنند و مبالغ کالنی
را به بازیکنان میپردازند (.)37

)1. Wong Glen (2010
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حکمتنیا و خوشنویس ( )1387در خصوص مشخصات و لباس بازیکنان و ثبت آرم باشگاه و نوشتة
تبلیغاتی بر روی آنها بیان میکنند ،عالئم و نشانههای نهادهای ورزشی از جمله نشانهها ،نماد ،عالمت ،نام
و محل اقامت باشگاههای ورزشی ،نام رویدادهای ورزشی ،شعار مخصوص باشگاهها یا دورهای از مسابقات
ورزشی و طرح لباس تیمها ،آخرین مصداق مرتبط با نهادهای ورزشیاند .در روش حمایت از مصادیق
مذکور در حوزة مالکیت فکری ،از یک سو حرکتهای خالقانة ورزشکاران بهعنوان حرکتهای اصیل مورد
توجه قرار میگیرد و از سوی دیگر ،با توجه به اینکه در حمایت از آثار از راه کپیرایت ،شکل ظهور اثر
موضوعیت ندارد ،بنابراین حرکتهای مذکور میتواند از حمایت کپیرایت برخوردار شود .ایشان همچنین
بیان میدارند برخی دیگر از حقوقدانان با پرداختن به شرایط حمایت از اختراع ،مهارتهای ورزشی را
مستعد حمایت از راه حق اختراع دانستهاند .توسعه در مفاهیم مشروط حمایتی بهعنوان راهکار این گروه
مطرح شده است .در حمایت از مصادیق شهرت ورزشکار نیز میتوان گفت که برای حمایت جامع
ورزشکاران از مصادیق شهرت باید تصویب حقوق مستقلی با عنوان حق شهرت در نظر گرفته شود .آنان
معتقدند حمایت از حق پخش رادیوتلویزیونی از دو نظر قابل اعمال است؛ از یک سو ،چنانچه مجموعة
بازی بهعنوان یک اثر تحت حمایت کپیرایت در نظر گرفته شود ،حق مذکور از جمله حقوق مادی
پدیدآورنده بهشمار میآید .عالوهبر این ،مجموعة بازی ضبطشده را نیز میتوان بهعنوان اثر سمعی بصری،
مورد حمایت کپیرایت تلقی کرد .عالئم و نشانههای نهادهای ورزشی نیز براساس قوانین عالئم تجاری
مورد حمایت قرار میگیرند .مهمترین کارکرد عالئم تجاری ،تمایزبخشی آنهاست (.)7
براساس آییننامة انضباطی فدراسیون فوتبال ایران ( )1393دربارة زمان آغاز دیدارها طبق قوانین و
مقررات سازمان لیگ آمده است هر تیمی که بدون دالیل موجه ،در زمان برگزاری دیدار تأخیر ایجاد کند،
جریمه میشود ( .)34رسولی ،ساعتچیان و الهی ( )1393در خصوص دقت نظر در مورد صفات کلیدی
ورزشکاران برای صحهگذاری ،با توجه به اینکه از بین افراد مشهور در حیطههای مختلف ،ورزشکاران بیشتر
بهدلیل ویژگیهای جسمانی و فیزیکی ورزشی خود مورد توجه هستند ،شرکتها و سازمانهای مختلف،
بهمنظور انتخاب فرد مناسب برای تبلیغ کاالها و خدمات خود باید ورزشکارانی را مدنظر قرار دهند که
عالوهبر دارا بودن ویژگیهای ظاهری مانند تناسباندام و متمایز بودن از لحاظ جسمانی ،سابقة اخالقی و
رفتاری خوبی در جامعه داشته باشند و مردم آنها را به نیکی یاد کنند ( .)46کاتلن و همکاران)2000(1

1. Kathleen A.,Farrell, G.V.,Karels,K.,Montfort,W.,McClatchey,A
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بیان میکنند رعایت موازین حقوقی طی قراردادهای صحهگذاری از سوی مدیران بازاریابی بازاریابان
رویدادهای ورزشی باید هنگام پیشنهاد صحهگذاری به ورزشکاران مشهور ،احتیاط کنند .مدیران بازاریابی
ورزشی باید پیش از امضای قرارداد صحهگذار ی به نکات زیر توجه کنند :ارزیابی تناسب ورزشکار با بازار،
برقراری رابطة طبیعی بین ورزشکار و محصول ،ارزیابی میزان تأثیرگذاری چهرة ورزشی ،در انتقال اطمینان
حقیقی به مشتریان دربارة منافع محصول ،آگاهی از فعالیتهای صحهگذاری قبلی و فعلی ورزشکار برای
جلوگیری از مشاجرههای بازاریابی ( .)47طبیعی است که با بیتوجهی به هر یک از نکات مذکور ،بخشی
از حق طرفین نادیده انگاشته میشود و میتواند تبعات حقوقی بعدی را در پی داشته باشد.
دکر و هالمان )2003(1با ارائة نمونهای در استفاده از شرکتکنندگان بهعنوان تبلیغ برای محصوالت
قبل از بازی نهایی فوتبال جام جهانی  1994بین برزیل و ایتالیا ،بیان میدارند شرکت نایک  70هزار کاله
بیسبال را با آرم شرکت و رنگ تیم برزیل توزیع کرد ،بهطوریکه بسیاری از تماشاگران آنها را در حین
بازی در ورزشگاه به سر گذاشته بودند .به این ترتیب در حین پخش بازی از تلویزیون ،ورزشگاه به دریای
نایک تبدیل شد و این تصور را در تماشاگران تلویزیونی بهوجود آورد که تیم ملی برزیل در طول یک شب،
حمایتکنندة مالی خود اُمبرو2را تغییر داده و نایک را جایگزین آن کرده است ( .)48به همین شکل،
غفوری و همکاران ( )1382در بیان نتایج تحقیقات خود مینویسند بهمنظور عدم انجام تبلیغات در
رسانههایی که در محیط برگزاری رویداد ورزشی فعالاند ،بهمنظور حفاظت از حقوق حامیان ورزشی ،باید
توجه داشت که رسانهها تأثیر معناداری روی نگرش و ورزش کردن افراد دارند .رسانهها بهطور کلی ترجیح
میدهند که به ترویج و نشر ورزش قهرمانی بپردازند .بر همین اساس ،سود اقتصادی سرشاری نصیب
متولیان آن میشود (.)49
همچنین رینهولز )2005(3معتقد است هر گاه یک شرکت رسانهای بهصورت دستاول ،رویدادهای
ورزشی را پخش کند یا دربارة آن گزارش دهد ،بدون آنکه از طرف برگزارکننده مجوز این کار را گرفته
باشد ،یا از طرف برگزارکننده مأموریتی به او واگذار شده باشد ،در درجة اول قصد دارد خود را بهعنوان
یک رسانه مطرح کند که این عمل بازاریابی کمین بهصورت مستقیم است ( .)49بنا به دیدگاه برون و
آلرس )2003(4عدم استفاده از کلمات تهاجمی بهمنظور تبلیغ در فعالیتهای بازاریابی در کمین که
1. Dekker, P.and Halman, L.
2. Umbro
3. Reinholz, F
4. Bruhn, M./Ahlers,G.M
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بسیار خالقانه هم هستند ،نشان میدهد بازاریاب کمین به حمایتکنندة مالی رسمی و قانونی رویداد
ورزشی بهصورت لفظی حمله میکند ،حتی اگر این حمله غیرمستقیم یا در قالب شوخی و مزاح باشد .اثر
جانبی اینگونه بازاریابی این است که مخاطبان ،بازاریاب کمین را حمایتکنندة مالی رویداد ورزشی تصور
کنند ( .)34بهکارگیری غیرمجاز تصاویر یا فیلمهای مرتبط با رویداد ورزشی نیز نوع دیگر بازاریابی در
کمین مستقیم است که بنا به دیدگاه راین هولتز ( ،)2005همکاران یک رسانه در هنگام پخش ،نشان
انحصاری رویداد ورزشی را که بهوسیلة برگزارکننده ثبت شده است ،بهکار گیرند تا از این راه محصول
خود (روزنامه ،برنامة تلویزیونی) را جذابتر کنند ( .)49پدرو( )20131نیز نمونهای از استفاده از موازین
حقوقی در ارائة خدمات تأثیرگذار به تماشاگران رویداد ورزشی را در طرفداران تیم برزیل بهعنوان
مصرفکنندگان مطرح کرد و در نتیجه در قالب یک بستة نرمافزاری از حقوق قانونی مربوط شامل رعایت
انصاف در رقابت ،شفافیت ،دسترسی بازرسان ،حملونقل ،ایمنی اشخاص ،بیمه ،بهداشت ،بلیت عادالنه و
قیمتگذاری مواد غذایی ،و نیز استانداردهای فروش بلیت برخوردار شدند (.)47
رینهولز ( )2005همچنین در خصوص عدم استفاده از رویداد ورزشی برای ایجاد یک راهبرد
ارتباطی میافزاید برگزارکنندة رویداد ورزشی دارندة تمامی حقوق تجاری آرم یا شأن رویداد است .اما
برگزارکننده میتواند این حق را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ،واگذار کند .به همین ترتیب ،برگزارکننده
حق دارد با رعایت مقررات ،از بازاریابی کمین بهوسیلة نشانها و آرمهایی که در رابطه با رویداد ورزشی
موردنظر است ،جلوگیری کند ( .)11برون و آلرس ( )2003همچنین در خصوص عدم انجام تبلیغ در
بهکارگیری نشانهای محصوالت خودی در محیط برگزاری رویداد بیان میکنند بازاریاب کمین کمی قبل
یا کمی پس از پخش رویداد ورزشی ،زمان تبلیغی برای خود رزرو میکند ،زیرا میداند که در این زمانها،
تعداد زیادی تماشاگر گیرندههای خود را روشن میکنند و به تماشای تلویزیون مشغول هستند .بازاریابی
کمین حتی میتواند نشان تبلیغاتی خود را در زمان پخش تلویزیونی استفاده کند .این مورد وقتی
امکانپذیر خواهد شد که بازاریاب کمین ،حمایتکنندة مالی پخش تلویزیونی میشود .در این نوع بازاریابی،
بازاریاب در عوض حمایت مالی از پخش تلویزیونی رویداد ورزشی ،اجازه مییابد ،قبل ،حین یا بعد از پخش
برای خود تبلیغ کند (.)50

1. Pedro R
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هرمان )2006(1و راین هولتز ( )2005در حمایت از عدم انجام تبلیغات در فضاهای اطراف محل
برگزاری رویداد ورزشی مینویسند در بسیاری از موارد ،برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی سعی میکنند
در آییننامهها و مقررات حقوقی برگزاری ،عالوهبر مقرراتی که مربوط به محلهای برگزاری میشود
(ورزشگاهها ،دهکدة بازیها ،محل نشستهای خبری) ،با عقد قرارداد با مسئوالن شهری ،فضاهای اطراف
محل برگزاری (محیط شهری) و نیز راههای ارتباطی را هم خالی از تبلیغ یا عملیات تبلیغاتی نگهدارند
( .)51،11حتی براساس مقررات فیفا ( ،)2006عدم انجام تبلیغات خارج از قرارداد بر روی بلیت ورودی
تماشاگران به محل برگزاری رویداد ورزشی ورود تماشاگران به ورزشگاه و حضور آنها ،میتواند نقش مهمی
در جلوگیری از بازاریابی کمین توسط تماشاگران در ورزشگاهها ایفا کند (.)28
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر به روش توصیفی -پیمایشی انجام گرفته است .محقق در ابتدا ضمن بررسی کتابهای
دانشگاهی و نیز مقاالت متعدد علمی به تهیة فهرستی از مهمترین متغیرهای مطرح در زمینة حقوق
تجارت در ورزش که به لحاظ مستندات علمی معتبر و از نظر تعداد ،بیشترین تکرار و تأکید را در مقاالت
داشته اند ،پرداخت و پس از دریافت نظر کارشناسی استادان این حوزه ،اقدام به تهیة پرسشنامه و معیار
اندازهگیری و سپس اخذ روایی و تعیین اعتبار جهت پرسشنامه بهدستآمده ،کرد .همچنین پس از طی
مراحل الزم پرسشنامه آمادة توزیع بین نمونههای تحقیق شد .سپس با استفاده از آزمونهای آمار
استنباطی ،دادهها تجزیهوتحلیل و سپس مدلسازی شد .در این مطالعه که در آن از تحلیل عاملی اکتشافی
استفاده شده است ،تعداد 300نمونه از میان گروههای چهارگانه (اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسری
کل کشور ،کارشناسان ورزش شاغل در ادارات دولتی وابسته به وزارت ورزش و جوانان (شهر تهران) و
اعضای هیأت رئیسة فدراسیونهای ورزشی ،مربیان تیمهای ملی اسبق و فعلی ،ورزشکار/قهرمان داری
حداقل یک مقام در سطح بینالمللی) ،برای پاسخگویی به پرسشهای پرسشنامه شناسایی شدند که این
تعداد با توجه به شاخص کیفیت نمونهگیری ،KMO2=0/91مورد تأیید است.
در نهایت ،پرسشنامة محققساختة «حقوق تجارت در ورزش حرفهای ایران» شامل  70گویه با
امتیازدهی در مقیاس پنج ارزشی لیکرت طراحی شد که اعتبار محتوای آن را هفت تن از استادان دانشگاه
1. Heermann,P.W
2. Kleine en Middelgrote Ondernemingen
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تأیید کردند .بهطوریکه براساس نوشتة کرمی ( )1382شاخص نسبت روایی محتوایی1برای هر گویه و
براساس تعداد  7خبره  0/99بهدست آمد ( .)52به این ترتیب که در ابتدا  4گویه در خصوص ویژگیهای
فردی مشارکتکنندگان طراحی و اطالعات موردنظر جمعآوری شد .همچنین در مطالعة اولیه و با استفاده
از روش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه به میزان  0/894تعیین و سپس براساس پاسخهای
 300نمونه ،این مقدار تأیید شد .همچنین این ضریب برای هر عامل در مدل اکتشافی محاسبه شد که در
ادامة همین بحث ارائه شده است .)P<0/01(2ضریب آلفا برای هر یک از عاملها بدینترتیب است :قرارداد
حقوقی  ،Q=0/877مقررات بینالمللی  ، Q=0/889صحهگذاری  ،Q=0/658بازاریابی در کمین ،Q=0/866
قانون استخدام  ،Q=0/894قانون ضدتراست  ،Q=0/850مالکیت فکری  ،Q=0/863آژانس ورزشی
 ،Q=0/889رابطة واسطهگری  ،Q=0/753رسانة ورزشی  ،Q=0/605اقتصاد .Q=0/732همچنین پس از
گردآوری پرسشنامههای تکمیلشده ،بهمنظور تحلیل اکتشافی و مدلسازیهای بعدی ،اطالعات تحلیل
آماری شدند و بار عاملی گویهها مشخص و عاملها شناسایی و نهایی شدند .حد نصاب معیار پذیرش
متغیرها برای حضور در پرسشنامه ،کسب حداقل  0/1برای بار عاملی در نظر گرفته شد3.در ضمن بهمنظور
بررسی کفایت مدل اکتشافی پرسشنامة عوامل حقوق تجارت در ورزش حرفهای کشور از شاخص KMOو
آزمون بارتلت استفاده شد .از نرمافزار لیزرل4نیز برای مدلسازی و شناسایی معیارهای نیکویی برازش

5

استفاده شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش نشان داد بیشترین گروه سنی در بین پاسخدهندگان ،گروه سنی  30تا  39است.
اکثریت قریب به اتفاق آنان تحصیالت دانشگاهی داشتند و بیش از نیمی از آنان دارای مدرک لیسانس

1.
 . 2با توجه به اینکه مبحث حقوق تجارت در ورزش حرفهای ایران مبحثی نوپا در صنعت ورزش ورزش محسوب میشود ،و بر
این اساس که در آزمون تحلیل عاملی ،مالک نظریة محقق بوده و مالک  0/1یا بیشتر بسته به موضوع تحقیق و نظر محقق،
تغییرپذیر است .بنابراین ،بارهای عاملی متغیرهای مربوط  0/1در نظر گرفته شد تا بتوان متغیرهای بیشتری را در این تحقیق
حفظ کرد و موجبات شناساندن این متغیرها به جامعة ورزش فراهم شود.
 .3مقدار آلفا برای عواملی که از یک متغیر تشکیل شدهاند ،قابل محاسبه نیست .در این شرایط چنانچه مقدار آلفا برای کل
پرسشنامه قابل قبول باشد ،کفایت میکند.
4 . Lisrel
5. Goodness of Fit statistics
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بودند .همچنین حدود  33/6افراد بین  5-10سال سابقة حضور در فعالیتهای ورزشی را داشتهاند و 38
درصد پاسخگویان از ورزشکاران و قهرمانان بودند.
مطلوبیت تحلیل عاملی و کفايت مدل اکتشافی
مقدار شاخص  ،KMOبرابر  0/91بهدست آمد که مقدار بسیار خوبی برای نیکویی برازش مدل حاضر
است .مقدار آمارة آزمون بارتلت نیز برابر با  15551/275بهدست آمد که مؤید استفادة مناسب از این
روش برای تحلیل دادههای تحقیق است .همچنین درصد کل واریانس تبیینشده در مدل تحلیل عاملی
عوامل سازندة الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ایران  70/650تبیین شده است.
جدول  .1نتايج آزمون بارتلت و شاخص KMO
0/91

شاخص  KMOبرای کفايت مدل اکتشافی

2415

درجة آزادی

0/000

سطح معناداری

با توجه به اهمیت شناسایی عوامل موجود در حوزة حقوق تجارت در ورزش حرفهای ایران ،عاملها و
مؤلفههای تشکیلدهندة هر عامل و بارهای عاملی در حوزة حقوق تجارت در ورزش حرفهای کشور
شناسایی و ارائه شد .براساس یافتههای این تحقیق ،حقوق تجارت در ورزش حرفهای کشور متأثر از 11
عامل تبیین شده است .در جداول زیر عوامل مدل اکتشافی و متغیرهای تبیینکنندة هر یک بهترتیب بار
عاملی معرفی شده است.
جدول  .2نتايج تحلیل عاملی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران

قرارداد حقوقی
سالمت عقلی و دارا بودن سن قانونی طرفین ضمن انعقاد قرارداد
دورة زمانی و طول مدت یک قرارداد
محبوبیت ورزشکار و تأثیر آن در زمان انعقاد قرارداد
توجه به بازیکن در قرارداد از جمله حضور بهموقع در اردوی تمرینات
تعهد ورزشکار به عدم انجام هر فعالیتی با هدف تبلیغ یا ترویج برای شرکت رقیب
قانونی بودن مورد معامله مطابق با استانداردهای تعیینشده توسط سازمان
شیوة اظهار ایجاب و پذیرفتن شرط ضمن عقد قرارداد
مطلوبیت قرارداد از نظر قابل اجرا بودن
در نظر گرفتن برخی مالحظات مانند عدم انجام اعمال غیرقانونی در طول قرارداد
نقش قیمت ،کمیت و زمان در قدرت ایجاب تقابل بین طرفین قرارداد

بار عاملی
0/726
0/701
0/645
0/613
0/607
0/596
0/592
0/559
0/448
0/252
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ادامة جدول  .2نتايج تحلیل عاملی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران
مقررات بینالمللی

بار عاملی

زمان آغاز دیدارها طبق قوانین و مقررات سازمان لیگ

0/690

داشتن نمایندة قانونی یا مشاور حقوقی در رسیدگی به شکایات

0/674

در نظر گرفتن مجازاتی براساس آییننامه در صورت تخلف از مقررات لیگ

0/673

حضور و عدم غیبت در مسابقههای لیگ

0/666

درخواست دادرسی توسط باشگاه ،بازیکن یا مربی

0/654

حق سالمت ورزشکار و انتصاب پرسنل پزشکی مناسب

0/648

حق بازرسی و بررسی هر گونه توافق مالی بین باشگاهها و بازیکنان توسط سازمان لیگ

0/628

مشخصات و لباس بازیکنان و ثبت آرم باشگاه و نوشتة تبلیغاتی بر روی آنها

0/607

عملکرد و قضاوت داور برحسب قوانین و مقررات بینالمللی ورزش

0/605

صحهگذاری

بار عاملی

دقت نظر نسبت به صفات کلیدی ورزشکاران برای صحهگذاری

0/650

رعایت موازین حقوقی طی قراردادهای صحهگذاری از سوی مدیران بازاریابی

0/582

بازاريابی در کمین

بار عاملی

استفاده نکردن از کلمات تهاجمی بهمنظور تبلیغ

0/577

عدم سوءاستفاده بهمنظور انجام تبلیغات در فضاهای هوایی متعلق به حقوق انحصاری مالک

0/571

استفاده نکردن از شرکتکنندگان بهعنوان تبلیغ برای محصوالت

0/537

استفاده از موازین حقوقی در ارائة خدمات تأثیرگذار به تماشاگران رویداد

0/473

عدم انجام تبلیغ در بهکارگیری نشانهای محصوالت خودی در محیط برگزاری رویداد

0/421

انجام تبلیغات تعریفشده در قرارداد بر روی بلیت ورودی تماشاگران به محل برگزاری رویداد

0/409

استفاده نکردن از رویداد ورزشی برای ایجاد راهبرد ارتباطی

0/381

عدم تبلیغات در فضاهای اطراف محل برگزاری رویداد ورزشی

0/379

قانون استخدام

بار عاملی

رعایت عدالت در استخدام طبق موازین حقوقی

0/789

امنیت و سالمت شغل با توجه به استانداردهای توسعهیافتة سازمان

0/719

تعیین دستمزد عادالنه برای منابع انسانی در سازمانهای ورزشی

0/717

امنیت اجتماعی و شغلی کارکنان

0/637

رعایت ایمنی در محل کار

0/555

پرداخت پاداش به کارگران

0/521

پرداخت غرامت به بیکاران

0/469
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ادامة جدول  .2نتايج تحلیل عاملی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران
قانون ضد تراست

1

بار عاملی

حفظ شرایط رقابتی سالم برای طرفین قرارداد در تجارت

0/758

در نظر گرفتن شرایط اقتصادی برای ارتقای رقابت و بازدهی بازار توسط بازیکنان

0/721

حفظ حقوق تیمها برای دریافت حق پخش بازیها

0/651

ایجاد قدرت انحصار بازار جهت فروش و تولید کاال

0/599

حفظ رضایت یکسان مالکان در انتقال و جابهجایی یک تیم به سرزمین مادری تیم دیگر

0/548

سقف دستمزد و تأثیر آن بر توانایی بازیکن برای مذاکرة آزادانه

0/537

مذاکره و گفتوگوی مناسب در چارچوب قانون در زمان انعقاد قرارداد

0/451

حفظ ثبات مالی لیگ در مقابل تیم

0/434

قانون مالکیت فکری

بار عاملی

توجه به مقررات مربوط به نام و عالمت تجاری در فروش محصوالت و ارائة خدمات

0/786

رعایت موازین حقوقی در زمینة ثبت عالمت تجاری

0/700

توجه به نقش تبلیغات و اینترنت بر روی لوگو و عالمت تجاری

0/646

رعایت حقوق انحصاری مالک در زمینة چاپ و نشر بر روی البسه و تبلیغات کاال

0/647

حفاظت از حق چاپ و نشر در ارائة نام و عالمت تجاری

0/528

دریافت مجوز جهت ثبتنام و عالمت تجاری

0/517

استفادة مناسب از نامهای مستعار در تیمهای ورزشی حرفهای و دانشگاهی

0/309

قانون آژانس ورزشی

بار عاملی

نقش دانش پایة واسطهگر در معرفی بازیکن (به بازار لیگ و هواداران)

0/732

وفاداری واسطهگر به منافع موکل و پیگیری نظرها و خواستههای او

0/618

پایبندی واسطهگر به قرارداد با باشگاه و بازیکن در صورت ناسازگاری منافع

0/582

حفظ اطالعات محرمانة بازیکن توسط واسطهگر
صالحیت و قابلیت مأموران در زمان انعقاد قرارداد
هویت و وجهة بازیکن در زمان بسته شدن قرارداد
انعقاد قراردادهای سالم در ارائة مشاوره و سایر موارد مرتبط با بازیها و دیگر رویدادها

0/580
0/529
0/452
0/339

تعیین مالیات عادالنه و طرحریزی مالی برای ورزشکار و مربیان

0/350

مدیریت ارتباط با اشخاص خارجی شامل سازمانهای اجتماعی ،هیأت مدیره

0/222

مذاکره دربارة امتیازنامه با صاحبان امتیاز

0/172

حفظ امنیت سرمایهگذاری
انجام مذاکره برای انعقاد قرارداد استخدامی با بازیکن ،تیم و مربی

0/144
0/106

 Sherman Anti-Trust Act . 1این قانون در دوم ژوئیة  1790در ایاالت متحده به تصویب رسید و به موجب آن هر گونه
محدودیت تجاری بهویژه قیمتگذاری آمرانه و ادغام صنایع در یکدیگر ممنوع شد و این امور تحت ضوابط معینی درآمد.
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ادامة جدول  .2نتايج تحلیل عاملی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران

قانون رابطة واسطهگری

بار عاملی

انجام تشریفات و اجرایی کردن قرارداد بازیکن توسط واسطهگر

0/659

مشورت دادن و آگاهی رساندن واسطهگر به بازیکن

0/678

نقش واسطهگر در معرفی جذابیت صنعت موردنظر

0/668

رسانة ورزشی

بار عاملی

عدم انجام تبلیغات در رسانههایی که در محیط برگزاری رویداد ورزشی فعالاند

0/261

بهکارگیری مجاز تصاویر یا فیلمهای مرتبط با رویداد ورزشی

0/180

عامل اقتصاد

بار عاملی

مالیات بر درآمد (مربیان ،داوران ،بازیکنان و)...

0/443

برنامة بیمة کارکنان (مربیان ،داوران ،بازیکنان و)...

0/392

مدل مفهومی ،زيرساخت مدل تحلیل مسیری
با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،چارچوب حقوق تجارت در ورزش حرفهای ایران شامل یازده
عامل است که در جدول  ،2نام عاملها ،متغیرهای تبیینکنندة هر یک و بار عاملی آنها ارائه شد .در این
تحقیق ،مدلسازی چارچوب حقوق تجارت در ورزش حرفهای ایران ،براساس نتایج مدل اکتشافی صورت
گرفت .براساس این مدل عواملدرونزا شامل صحهگذاری ،بازاریابی در کمین ،قانون استخدام ،قانون
ضدتراست ،مالکیت فکری ،آژانس ورزشی ،رابطة واسطهگری و رسانة ورزشی ،و عوامل برونزا شامل قرارداد
حقوقی ،مقررات بینالمللی و اقتصاد هستند .سپس معادالت ساختاری براساس مدل برازششده و نیز
فرضیههای خاصی که بر روابط علت و معلولی و همبستگی میان متغیرها ،ناظرند ،کشف شدند .سه متغیر
برونزاد (متغیرهای مستقل مدل) آشکارشده در این مدل ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای
درونزاد مدل (متغیرهای وابسته) ،اثرگذارند.
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شکل  .1مدل مفهومی1تحلیل مسیری عوامل الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران

بررسی شاخصهای نیکويی برازش مدل حقوق تجارت در ورزش حرفهای کشور
بهمنظور بررسی نیکویی برازش مدل از شاخص  GFI2و  RMSE3استفاده شد .مقادیر بزرگتر از
 ،GFI0 /9نیکویی برازش مدل را تأیید میکنند .مقدار این آماره در مدل موردنظر  0/91بهدست آمد که
برازش مدل را تأیید میکند .از سوی دیگر ،مقادیر  RMSEکمتر از  0/1نیز نیکویی برازش را تأیید میکند
که برای مدل موردنظر  0/096بهدست آمد که بیانگر تأیید مدل برازششده است.
جدول  .3شاخص های نیکويی برازش معادالت ساختاری در مدل حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران
RMSEA
0/022

GFI
0/91

شاخصهای برازش نیکويی

1.
2 . Goodness-of-fit index
3 . Root Mean Square Error of Approximation
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همچنین معادالت ساختاری که زیرساخت الگوی تحلیل مسیر بین عاملها هستند ،استخراج شد.
معادلة یک مربوط به نتایج بازاریابی در کمین و متشکل از عامل بازاریابی در کمین است.
جدول  .4معادالت ساختاری عوامل تبیینکنندة مدل حقوقی تجارت در ورزش حرفهای ايران
عامل بازاريابی در کمین در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران
مقررات بینالمللی *+0/44رسانة ورزشی * =0/32بازاریابی در کمین
معادلة []1
SD = 0/38
Z = 11/35

SD = 0/31
Z =10/14

عامل قانون استخدام در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران

معادلة[ ]2اقتصاد*  +0/ 27مقررات بینالمللی  -0/055قرارداد حقوقی * + 0/13آژانس ورزشی * +0/17قانون
ضدتراست * =0/ 61قانون استخدام
SD = 0/058
SD = 0/048
SD = 0/078
SD = 0/068
SD = 0/036
Z =11/25
Z =3/51
Z = 1/78
Z = -0/81
Z = 7/51
عامل قانون ضدتراست در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران

مقررات بینالمللی * - 0/072قرارداد حقوقی * = 0/43قانون ضدتراست.
معادلة[]3
SD = 0/076
SD = 0/073
Z = 5/65
Z = -0/99
عامل مالکیت فکری در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران

معادلة[]4
SD = 0/40
Z = 10/91

اقتصاد * +0/40مقررات بینالمللی*  +0/15رسانة ورزشی * =0/13مالکیت فکری
SD = 0/40
SD = 0/51
Z = 3/18
Z = 2/94

عامل آژانس ورزشی در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران

معادلة] [ 5
SD = 0/040
Z = 6/98

اقتصاد * +0/28قرارداد حقوقی * =0/38آژانس ورزشی

SD = 0/058
Z = 6/58

عامل صحهگذاری در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران

معادلة[ ]6اقتصاد * -0/0026مقررات بینالمللی * +0/40قرارداد حقوقی *+0/33رسانة ورزشی *= 0/25
صحهگذاری
SD =0/42
SD =0/086
SD =0/081
SD = 0/042
Z = 6/03
Z =3/83
Z= 4/99
Z= 0/063
عامل رابطة واسطهگری در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران
معادلة] [7اقتصاد * + 0/39مقررات بینالمللی*  + 0/آژانس ورزشی *= 0/51رابطة واسطهگری
SD = 0/064
SD = 0/064
SD = 0/048
Z = 7/92
Z = 2/91
Z = 0/81
عامل رسانة ورزشی در مدل الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای ايران
معادلة ][8اقتصاد*+0/26رابطة واسطهگری*+0/19آژانس ورزشی* + 0/20قانون ضدتراست* = - 0/064رسانة
ورزش
SD = 0/081
SD = 0/081
SD = 0/067
SD = 0/054
Z = 0/79
Z = 3/51
Z = 2/82
Z = 4/77
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بحث
براساس مدل بهدستآمده 8 ،معادله زیرساخت چارچوب حقوق تجارت در ورزش حرفهای کشور است که
 25فرضیه نیز از این معادالت ساختاری استخراج شده است .در ادامه به بحث در خصوص روابط بین
عوامل درونزا (صحهگذار ی ،بازاریابی در کمین ،قانون استخدام ،قانون ضدتراست ،مالکیت فکری ،آژانس
ورزشی ،رابطة واسطهگری و رسانة ورزشی) با یکدیگر و روابط بین عوامل درونزا با عوامل برونزا (قرارداد
حقوقی ،مقررات بینالمللی و اقتصاد) در داخل مدل ،پرداخته شده است.
 رسانة ورزشی بر بازاریابی در کمین اثرگذاری معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضر با یافتههای غفوریو همکاران ( ،)1382دکر و هالمان ( )2003و نیز راین هولز ( )2005همخوانی دارد ( .)11 ،49،48تبلیغ
و بازاریابی با ربط دادن آنها به رویدادهای ورزشی میتواند تأثیر بیشتری نسبت به تبلیغات عادی داشته
باشد .لیکن توجه به حقوق رسانها ی رویدادها و مالکیت فکری در ورزش ،نکتة مهمی در کنترل نتایج سوء
بازاریابی در کمین نشسته خواهد بود .بهعبارت دیگر ،چنانچه از رسانه برای انجام فعالیتهای بازاریابی
بهصورت مؤثر و سازندهای استفاده شود ،زمینة کسب منافع حامیان مالی اصلی رویدادهای ورزشی فراهم
میشود و از بازاریابی کمین جلوگیری خواهد شد.
 مقررات بینالمللی بر بازاریابی در کمین اثرگذاری معناداری دارد .نتایج پژوهش حاضر با مقرراتفیفا ( )2006و یافتههای هرمان ( )2006و نیز راین هولز ( )2005همخوانی دارد ( .)51،28،11بهنظر
میرسد که برگزارکنندگان یا حتی حمایتکنندگان مالی رسمی میتوانند با انجام اقدامات حقوقی از
سوءاستفادههای بازاریابان در کمین نشسته پیشگیری بهعمل آورند .با در نظر گرفتن قوانین و مقررات
حقوقی بینالمللی و ضابطهمند و طرح موضوع در محاکم قضایی بینالمللی میتوان هزینة بازاریابی کمین
را برای انجامدهندگان بهاندازهای باال برد که برای آنها بههیچوجه مقرون بهصرفه نباشد و با این کار مانع
از انجام بازاریابی در کمین شوند.
 قانون ضدتراست بر قانون استخدام اثرگذاری معناداری دارد .نتایج پژوهش حاضر با اظهارات کاظمی( )1381در خصوص رعایت عدالت در استخدام طبق موازین حقوقی که معتقد است ساختار و بنای اصلی
مدیریت اسالمی بر اصل عدالت استوار شده است ،زیرا اگر عدالت نباشد ،ظلم جایگزین آن میشود و نظام
و مدیریتی که بر مبنای ظلم حرکت کند ،هرگز مورد رضایت حق نیست ( )22و نیز نظر اسپالنگر و
همکاران ( )2009همخوانی دارد ( .)6بهنظر میرسد که در ورزشهای حرفهای ،تیمها موانع مختلفی را
برای محدود کردن بازیکن جهت انتقال و استخدام در یک تیم دیگر بهکار میبرند ،مانند قراردادهای
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پرداخت غرامت ،و بازیکنان بهکرات به چنین اعمالی اعتراض میکنند ،زیرا چنین قراردادهایی پرداختها
و دستمزدهای بازیکنان را محدود میکند و قانون ضدتراست میکوشد تا قوانین مالکیت ،شایستگی
عضویت و محدودیت دستمزدها را بازبینی کند .بهنظر میرسد مقدار دستمزدها اساسیترین بحث بین
مالکان و بازیکنان در قرارداد جامع است و این مسئله برای همة بازیکنان نیز اهمیت بسیاری دارد ،زیرا
آنها بر این باورند ک ه تعیین سقف دستمزد از سوی نهادهای مسئول ،توانایی آنها را برای مذاکرة آزادانه
در خصوص حداکثر دستمزد تحت تأثیر منفی قرار میدهد و بنابراین ،قانون ضدتراست قادر است
قراردادهایی را که تجارت را محدود میکند ،تنظیم کند و قوانین بر فروش و نقلوانتقال بازیکنان حرفهای
نظارت دارد.
 آژانس ورزشی بر قانون استخدام اثرگذاری معناداری دارد .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای فینساندو مادن ( )2007همخوانی دارد ( .)26بهنظر میرسد از آنجا که یکی از نقشهای واسطهگران ،مذاکره برای
قرارداد استخدامی است ،بازیکنان اغلب بر واسطهگران برای کمک به آنها در انجام مذاکرات تکیه میکنند
و واسطهگری که نقش مشاور بازیکن را دارد ،بهصراحت مجاز به نمایندگی ،آگاهی دادن ،مشورت دادن و
یاری رساندن به بازیکن در مذاکره و انجام دادن تشریفات و اجرایی کردن قرارداد بازیکنش است .بنابراین
توجه به قوانین آژانس میتواند در بهبود شرایط استخدام و نتایج مثبت حاصل از آن اثرگذار باشد.
 قرارداد حقوقی بر قانون استخدام اثرگذاری معناداری ندارد .براساس اظهارات مشرف جوادی وهمکاران ( )1390توجه ناکافی مسئوالن به توجه به تناسب دستمزد کارکنان با سایر عناصر قرارداد
میتواند مشکالتی را ایجاد کند ( .)18همچنین خلیلی ( )1386در خصوص انعقاد قراردادهای سالم در
ارائة مشاوره و سایر موارد مرتبط با بازیها و دیگر رویدادها معتقد است شرایط برخورداری از قرارداد
حرفهای برای بازیکنان آماتور براساس مقدار زمانی است که آن بازیکن در مسابقات معرفیشده توسط
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال حضور داشته باشد ( .)41بنابراین ،عدم معناداری نتایج پژوهش در این
فرضیه ممکن است بهدلیل بیتوجه به قراردادهای حقوقی در زمینة استخدام و همچنین ناشی از ضعف
قانونگذاری و ناکافی بودن پشتوانة حقوقی و قانونی مناسب باشگاه در زمینة عقد قرارداد با بازیکنان باشد،
بنابراین در این زمینه میتوان با بازنگری در نظام حقوقی قراردادهای بازیکنان زمینة مناسب برای جذب
و استخدام آنان را فراهم کرد.
 مقررات بینالمللی بر قانون استخدام اثرگذاری معناداری ندارد .مطابق اظهارات آقایینیا ()1389در خصوص لزوم هماهنگی میان قوانین داخلی و قوانین بینالمللی در حکمیت در دادگاههای ورزشی
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بهنظر میرسد عدم معناداری ناشی از ضعف قانونگذار ی و ناکافی بودن پشتوانة حقوقی و قانونی مناسب
باشگاه در زمینة عقد قرارداد با بازیکن باشد ( .)3بهعبارت دیگر ،مقررات بینالمللی نقش چندانی در
نظارت بر قراردادهای حقوقی سالم با بازیکنان کشور ندارد که در صورت بازبینی میتوان از مزایای این
نظارت بهرهمند شد .بنابراین ،با بازنگری در نظام حقوقی و مقررات و همچنین قراردادهای حقوقی که با
بازیکنان بسته میشود ،میتوان زمینه را بهگونهای فراهم کرد که یک بازیکن فقط با توجه به مهارتهای
منحصربهفرد و خدماتی که میتواند ارائه دهد ،استخدام شود و در قبال آن حقوق و مزایایی از طرف تیم
دریافت کند.
 اقتصاد بر قانون استخدام اثرگذاری معناداری دارد .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای جعفری وکارگرد ( )1385که نشان دادند استفاده از برنامهای مدون برای بیمة کارکنان تغییرات برنامههای حمایتی
بیمه و بیمههای زندگی کارکنان بر نوسانات رشد اقتصادی کشور بهطور معناداری تأثیر داشته و بنابراین،
وجود رابطة علی میان توسعة بیمهها ی زندگی و توسعة منابع انسانی به رشد اقتصادی را تأیید کردند
( )15و اظهارات عسکریان و همکاران ( ،)1383همخوانی دارد ( .)23بهنظر میرسد که اقتصاد ورزش
میتواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی در زمینة استخدام افراد در ورزش داشته باشد و به موضوعات
مهمی در استخدام از جمله به برنامههای بیمه ،مالیات بر درآمد ،پاداش کارگران ،غرامت بیکاران و ...
بپردازد .بدیهی است چنانچه اقتصاد در شرایط رونق قرار داشته باشد ،کارفرمایان ورزشی نیز به طرز
مناسبتری قادر به رعایت حقوق کارکنان و تعهدات خود به دولت و جامعه خواهند بود.
 قرارداد حقوقی بر قانون ضدتراست اثرگذاری معناداری دارد .نتایج پژوهش حاضر با اظهارات قبولیدرافشان ( ،)1391منصور ( ،)1389صالحیراد ( ،)1378اُسالیوان و هیلیارد ( )2006و اسپالنگر و همکاران
( )2009همخوانی دارد ( .)6، ،25 ،29 ،31بهنظر میرسد که هر لیگ حرفهای محدودیتهایی را در مقولة
نمایندگی آزاد بهکار میگیرد و هر بازیکنی در دورة حرفهای خود ممکن است بهعنوان نمایندگی آزاد با
تیم مورد انتخابش قرارداد امضا کند و این قانون بهطور مؤثر و مثبت به رقابت سازنده و سالم میانجامد،
زیرا تیم حاضر به پذیرش عامل آزاد و پرداخت هزینههای ناشی از آن نیست .بهنظر میرسد چگونگی
قرارداد ،مشخصکنندة آن است که هر بازیکن پیش از اینکه یک عامل آزاد باشد ،متعهد به تیم است.
بهعبارت دیگر ،متن قراردادهای حقوقی منعقدشده میان بازیکنان و سایر عوامل این صنعت میتواند در
التزام و فرهنگ رعایت قوانین ضدتراست نقش مهمی داشته باشد.
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 مقررات بینالمللی بر قانون ضدتراست اثرگذاری معناداری ندارد .نتایج این بخش از پژوهش ،بااظهارات قبولی درافشان ( ،)1391منصور ( ،)1389صالحیراد ( ،)1378اُسالیوان و هیلیارد ( )2006و
اسپالنگر و همکاران ( )2009همخوانی ندارد ( .)6، 25 ،29 ،30 ،31عدم معناداری این فرضیه میتواند
نشان بیتوجهی مسئوالن ورزش کشور به مقررات بینالمللی در زمینة قانون ضدتراست باشد .بنابراین،
بهنظر میرسد در این زمینه بتوان با اعمال مقررات موجود در قانون ضدتراست میزان رقابت و بازدهی در
بازار را توسعه داد و از مصرفکنندگان در برابر قدرت انحصاری برخی تجارتها محافظت کرد.
 رسانة ورزشی بر مالکیت فکری اثرگذاری معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضر با یافتههای عسکریان( ،)1383غفوری و همکاران ( ،)1382گائینی و رجبی ( )1391و وین هولتر ( )2005همخوانی دارد
( .)11،23 ،49،36بهنظر میرسد که با مکانیابی صحیح آرمهای تبلیغاتی ،رسانهها میتوانند پوشش
مناسبتری برای تبلیغات شرکتها داشته باشند و زمینه را برای رسیدن به اهداف بازاریابی فراهم کنند.
همچنین ،رسانه میتواند بهطور فزایندهای نگرش مصرفکنندگان نسبت به یک مارک یا برند را تحت
تأثیر قرار دهد و رفتارهای خرید مشتریان را بهسوی آن هدایت کند .همچنین توان رسانه در فرهنگسازی
برای رعایت حقوق مالکیت فکری صاحبان کاال و خدمت را نباید دستکم گرفت.
 مقررات بینالمللی بر مالکیت فکری اثرگذاری معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضر با اظهاراتحکمتنیا ( )1388و صادقی و محسنی ( )1386همخوانی دارد ( .)7 ،9بهنظر میرسد که با توجه به نقش
مهم مقررات بینالملل ی در زمینة مالکیت فکری بتوان با بازنگری در نظام حقوقی و قانونی خأل مباحث
مالکیت فکری را پر کرده و زمینة مناسبی را برای افراد فراهم کرد تا با اطمینان بیشتری بتوانند از طریق
ورزش آرم خود را بهصورت انحصاری به نمایش بگذارند ،چراکه با رعایت مقررات میتوان مانع استفادة
بدون اجازة سایرین از عالمت انحصاری یک مالک شد و از صاحب آن عالمت محافظت کرد و از این نظر
موجبات توسعه و رونق صنعت ورزش و اشتغالزایی و درآمدزایی در این حوزه را فراهم کرد.
 اقتصاد بر مالکیت فکری اثرگذاری معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضر با یافتههای رحمتی (،)1386عسکریان و همکاران ( ،)1383غفوری و همکاران ( ،)1382کیانپور ( ،)1393اسپالنگر ( )2009و ونگ
( )4 ،6 ،14 ،23 ،49،43 ( )2010همسویی دارد .بهنظر میرسد که سیاستهای اقتصادی و بهبود شرایط
کسبوکار و نیز حمایتها ی مالی دولت از محصوالت تحت حمایت از قانون مالکیت فکری میتواند در
راستای ترویج فرهنگ رعایت حق نشر ،تصویر ،صدا ،حرکات ورزشی و سایر داراییهای ورزشی ناملموس
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تحت حمایت این قانون ،نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشد و با حمایتهای مالی خود زمینة رعایت
حقوق انحصاری مالک ،حق نشر ،حق مؤلف و غیره را فراهم کند.
 قرارداد حقوقی بر آژانس ورزشی اثرگذاری معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضر با مطالعات کارنما ومهدیخانی ( ،)1390مقررات انجمن بازیکنان فوتبال ( )2006و اظهارات اسپالنگر و همکاران ()2009
همخوانی دارد ( .)6 ،16 ،28بهنظر میرسد که قراردادها بهطور ویژهای بر توافقی که آژانس با ورزشکار به
امضا میرساند ،تمرکز دارد و نیازمند آن است که آژانس بهطور تخصصی مقدار و روشی را که چقدر
پرداخت خواهد شد ،آشکار کند .در این زمینه ،هزینههای دقیقی که ورزشکار به آژانس بازپرداخت خواهد
کرد ،به ازای خدمات دقیقی است که نمایندگی برای ورزشکار مهیا خواهد کرد .بنابراین ،بهتر است هنگام
عقد قرارداد با واسطهگران توجه بیشتری به موضوع شده و با نظارت نسبت به پایبندی واسطهگر به شروط
داخل قرارداد ،اطمینان حاصل شود.
 اقتصاد بر آژانس ورزشی اثرگذاری معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضر با اظهارات رحمتی ( )1386که معتقد است امروزه تصمیمگیری دربارة ورزش و مسائل مربوط به آن تحت تأثیر آشکار عاملهای
اقتصادی قرار دارد و سازمانهای اقتصادی و شرکتهای تجاری بر سازماندهی فعالیتهای ورزشی نظارت
و بعضاً کنترل میکنند ( )4و همچنین با یافتههای کیانپور ( )1393که معتقد است برقراری امنیت برای
حقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای افراد در انجام فعالیتهای اقتصادی خواهد شد ( )14و نیز با
یافتههای کارنما و مهدیخانی ( )1390که معتقدند با واریز بههنگام مالیات میتوان بر اقتصاد جامعه
تأثیرات مثبتی ایجاد کرد ( ،)16همخوانی دارد.
از آنجا که اقتصاد مهمترین عامل بهمنظور تحریک آژانسهای ورزشی بهسوی ورزشکاران است،
کارکنان آژانسها سعی میکنند به روشهای مختلف بر روی فکر و اندیشة ورزشکاران اثر بگذارند و با
دادن وعدههای غیرواقعی از نظر مالی آنها را بهسو ی خود جذب کنند .بنابراین ،با توجه به نقش مؤثر
اقتصاد در آژانسهای ورزشی میتوان با تنظیم قوانین محکم و همهجانبه و با نظارت بر پایبندی آژانسهای
ورزشی بهوسیلة اینگونه قوانین ،ورزشکاران را در برابر اینگونه آژانسهای ورزشی محافظت کرد و مانع
از آن شد که آژانسهای ورزشی با دادن وعدهها ی دروغی و بدون ارائة خدماتی که متعهد شدهاند ،در
زمینة مالی ورزشکاران را بهسوی خود جذب کنند.
 رسانة ورزشی بر صحهگذاری اثرگذاری معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضر با یافتههای کاتلن وهمکاران ( ،)2000راین هولتز ( )2005و اسپالنگر و همکاران ( ،)2009همخوانی دارد ( .)47،11،6بهنظر
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میرسد که رسانه (دیداری ،شنیداری) میتواند نقش بسیار مهم و مؤثری در صحهگذاری داشته باشد،
بهگونها ی که موجب ایجاد ادراک عمیق و قوی در مشتریان در خصوص یک برند شود و مشتریان را به
انجام خرید مجدد ترغیب کند .بهعبارت دیگر ،با فعالیت مناسب بازاریابان در رسانههای ورزشی بیشتر
میتوان در زمینة اثربخشی صحهگذاران ورزشکار و عواید حاصل از آن برنامهریزی کرد .در فضای فعلی،
بهرهمندی باشگاهها از این بخش از منابع درآمدی خود و بازیکنان و گنجاندن این موضوع در فهرست
اولویتهای کاری میتواند بخشی از نیازهای ایشان را در رفع مشکالت مالی و اقتصادی باشگاه ،مرتفع
سازد.
 قرارداد حقوقی بر صحهگذاری اثرگذاری معناداری دارد .در خصوص نتایج تحقیق حاضر بهنظرمیرسد که انعقاد قراردادهای حقوقی برای انجام فعالیتهای بازاریابی بهخصوص در زمینة صحهگذاری
میتواند نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشد .کاتلن و همکاران ( )2000معتقدند رعایت موازین حقوقی
طی قراردادهای صحهگذاری از سوی مدیران بازاریابی اهمیت بسیاری دارد ( .)47بنابراین ،با ارزیابی و با
در نظر گرفتن تمام نکات موردنظر ضمن انعقاد قرارداد هنگام صحهگذاری میتوان تا حدودی موفقیت
مارک توسط افراد مشهور را تضمین کرد و جلوی شکست مارک را گرفت .بنابراین ،بهتر است پیش از
انعقاد قرارداد صحهگذاری و ضمن رعایت نکات موردنظر به خود عامل قرارداد حقوقی هنگام صحهگذاری
نیز توجه شود ،چراکه با انعقاد قرارداد هر یک از طرفین نسبت به شروط داخل قرارداد متعهد میشوند و
میتوان فواید ناشی از انعقاد قرارداد صحهگذاری مانند (وفاداری به مارک ،قابلیت انحصاری شدن ،بازگشت
سرمایه و  )....را تضمین کرد.
 مقررات بینالمللی بر صحهگذاری اثرگذاری معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضر با اظهارات آقایینیا( )1389و مقررات فیفا ( )2006همخوانی دارد ( .)28،3بهنظر میرسد که مقررات بینالمللی میتواند در
تمام ابعاد فعالیتهای بازاریابی از جمله صحهگذاری نقش برجستهای داشته باشد .بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفت که با در نظر گرفتن یک سری اصول و ضوابطی طی قراردادهای صحهگذاری بتوان زمینه را بهگونهای
برای حامیان مالی فراهم کرد تا آنها نیز بتوانند از طریق صحهگذاری به اهداف خود در فعالیتهای بازاریابی
دست یابند .همچنین ،با توجه به این موضوع میتوان در صورت تخلف از مقررات در زمینة صحهگذاری
مجازاتی را برای متخلفان در نظر گرفت.
 اقتصاد بر صحهگذاری اثرگذاری معناداری ندارد .نتایج پژوهش حاضر با اظهارات رحمتی ()1386و یافتههای عسکریان ( )1383و اسپالنگر و همکاران ( )2009همخوانی دارد ( .)4،6،23به نظر محقق
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نیز بین دو عامل اقتصاد و صحهگذاری میتواند ارتباط متقابلی وجود داشته باشد ،چراکه حمایتکنندة
یک رویداد ورزشی در ابتدا باید از نظر اقتصادی تأمین باشد تا بتواند از طریق صحهگذاری به تبلیغ کاال
و محصوالت خود بپردازد و از سوی دیگر ،صحهگذاری مطمئنترین راه برای بازگشت سرمایه است و
میتواند بر روی اقتصاد اثر داشته باشد .همچنین ،طبق ادبیات بهدستآمده حمایت مالی در ورزش سبب
میشود یک نشان تجاری سریعتر در بازار شناخته شود و سبب بهوجود آوردن ارتباط عاطفی بین نشان
تجاری و مشتری خواهد شد .بنابراین ،مشتری مجدداً ترغیب میشود و بدون اینکه وقتش را تلف کند،
دوباره به سراغ برند موردنظر میرود .اما چرا در این تحقیق اقتصاد نتوانسته آنطور که باید روی
صحهگذاری در ورزش اثرگذار باشد ،احتماالً مرتبط با رکود حاکم بر اقتصاد جامعه بوده و نشان از درگیری
فعاالن اقتصادی با سایر مشکالت مرتبط با حرفة خود دارد .در نتیجه شاید بتوان به طرفهای ورزشی
توصیه کرد که برای مساعد شدن وضعیت اقتصادی جامعه و درآمدزایی از صحهگذاری در ورزش ،هنوز
باید صبر کنند.
 آژانس ورزشی بر رابط ،واسطهگری اثرگذاری معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضر با اظهارات کارنماو مهدیخانی ( )1390و اسپالنگر ( )2009همخوانی دارد ( .)6 ،16بهنظر میرسد قوانین حاکم بر آژانس
ورزشی میتواند نقش بسیار مهم و مؤثری در ایجاد رابطة واسطهگری مناسب داشته باشد .بنابراین ،با
رعایت نکات موردنظر در امر واسطهگری و ارائة مشاورههای مورد نیاز بازیکنان و ورزشکاران ،میتوان
زمینهای را فراهم کرد که هر دو طرف قرارداد (موکل و واسطهگر) بتوانند به منافع حقوقی خود دست
یابند.
 مقررات بینالمللی بر رابطة واسطهگری اثرگذاری معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضر با اظهاراتآقایینیا ( ،)1389اسپالنگر ( )2009و یورلف ( ) 2015که بر لزوم نظارت مقررات و نیز احترام به مقررات
بینالمللی تاکید میکنند ( ،)3، 24،6همخوانی دارد .بیتردید مقررات بینالمللی میتواند نقش مهم و
مؤثری بر کلیة امور از جمله روابط واسطهگری داشته باشد .انعکاس این فرضیه در قالب معادالت ساختاری
در این مطالعه نشان از دغدغة پاسخگویان دربارة امور مربوط به واسطهگری در ورزش دارد و معتقدند
چنانچه فدراسیونهای جهانی همچون فیفا بتوانند مقرراتی را برای فعالیت آژانسها وضع کنند و نظارت
بر آنها را در امور قطعی خود قرار دهند ،بسیاری از منافع آن بهرهمند خواهند شد ،چراکه در سایة قوانین
و مقررات میتوان مانع نفوذ و سوءاستفادة واسطهگرهایی شد که به تالش خود برای تأثیر گذاشتن بر
روی ورزشکارها ،خانوادهها و دوستانشان با دادن مزایای غیرقانونی به آنها ،در جهت جذب یک ورزشکار
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برای توافق با خودشان ادامه میدهند .بنابراین ،بسیاری از افراد از این رابطه تحت قانون آژانس ورزشی
سوءاستفاده کرده و سعی میکنند خارج از چارچوب قوانین حاکم بر رابطة واسطهگری که آژانس برای آن
در نظر گرفته است ،به منافع غیرقانونی زیادی دست یابند.
 اقتصاد بر رابطة واسطهگری اثرگذاری معناداری ندارد .نتایج تحقیق حاضر با اظهارات اسپالنگر وهمکاران ( )2009که در کتاب خود مینویسند :در نظر گرفتن شرایط اقتصادی برای ارتقای رقابت و
بازدهی بازار توسط بازیکنان از ضروریاتی است که میتوان به کمک بازیکنان ،مالکان ،دانشگاهها ،تیمها و
لیگها آمد تا شرایطی را که میتواند سبب ضررهای اقتصادی شود ،تغییر دهند ،همخوانی ندارد ( .)6از
دالیلی که اقتصاد ایران نتوانسته بر واسطهگری در ورزش نقش معناداری داشته باشد ،این استکه اقتصاد
کشور در شرایط فعلی خود توانسته بهطور خودکار از یک سو ورزشکاران را به سمت رابطة واسطهگری
ترغیب و وسوسه کند و از سوی دیگر ،رابطة واسطهگری نیز توانسته بر اقتصاد ورزشکاران تأثیر داشته
باشد .بهعبارت دیگر ،با عدم نظارت مقررات بینالمللی در ورزش و نظارت دستگاههای اجرایی ورزشی و
دولتی بهعنوان دو دلیل مهم ،دست واسطهگران باز گذاشته شده است تا بدون تأثیر مثبت از اقتصاد ،به
شیوة خود واسطهگری را در ورزش پیش ببرند و سود سرشاری را عاید خود سازند.
 قانون ضدتراست بر رسانة ورزشی اثرگذاری معناداری ندارد .تحقیق حاضر با یافتههای غفوری وهمکاران ( ،)1383برون و آلرس ( ،)2003رین هولز ( )2005و اظهارات اسپالنگر ( )2009همخوانی ندارد
( .)6، 11 ،34 ،50بهوضوح بهنظر میرسد که قانون رعایت حق پخش ورزشی برای مجاز ساختن تیمهای
حرفهای برای فروش و سرمایهگذاری مشترک حقوق آنها در بخشهای تلویزیونی تحت حمایت حامیان
به تصویب رسیده است که با رعایت این مقررات میتوان مانع سرمایهگذاریهایی برای فروش به یک
خریدار در بیشتر شرایط بهعنوان تثبیت قیمت یا رفتار انحصارگرایانه شد که قاعدتاً این رفتار انحصارگرایانه
مغایر با قوانین ضدتراست از جمله در رسانههاست .بنابراین ،عدم معناداری این فرضیه میتواند ناشی از
بیتوجهی به قانون پخش ورزشی هنگام انعقاد قراردادهای تلویزیونی با تیمهای حرفهای باشد.
 آژانس ورزشی بر رسانة ورزشی اثرگذاری معناداری دارد .بنا به اظهارات کارنما و مهدیخانی( )1390در خصوص نقش آژانسها در توسعة اقتصاد ورزش و مالیات بر درآمد بازیکنان و مربیان بهسبب
شفافیتی که در قراردادها و عملکرد همة دستاندرکاران در این حوزه ایجاد میشود ،میتوانند با رونق
بحث حق پخش بر رسانهها نیز نقشآفرین باشند .بهعبارت دیگر ،یکی از مفاد قراردادهای ورزشی موضوع
حق مالکیت فکری در خصوص سرمایههای افراد مشهور است که بخشی از این سرمایهها از مسیر رسانه
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حاصل میشود ( .)16حکمتنیا و خوشنویس ( )1387نیز معتقدند حمایت از حق پخش رادیوتلویزیونی
از دو نظر قابل اعمال است؛ از یک سو ،چنانچه مجموعة بازی بهعنوان یک اثر تحت حمایت کپیرایت در
نظر گرفته شود ،حق مذکور از جمله حقوق مادی پدیدآورنده بهشمار میآید .عالوهبر این ،مجموعه بازی
ضبطشده را نیز میتوان بهعنوان اثر سمعی بصری ،مورد حمایت کپیرایت تلقی کرد .عالئم و نشانههای
نهادهای ورزشی نیز براساس قوانین عالئم تجاری مورد حمایت قرار میگیرند .مهمترین کارکرد عالئم
تجاری ،تمایزبخشی آنهاست ( .)7بهعبارت دیگر ،تمامی این حقوق از کانال آژانسهای ورزشی و ارتباط
آنها با رسانهها قابل پیگیری است.
 اقتصاد بر رسانة ورزشی اثرگذاری معناداری دارد .طبیعی است که در رونق اقتصادی دست همگاناز جمله رسانهها برای رعایت حقوق صاحبان حق بازتر است .هرچند وجود قوانین و فرهنگ رعایت آنها
که خود از وظایف رسانه در فرهنگسازی در این زمینه است ،نیز اهمیت بسیاری دارد .اسپالنگر و همکاران
( )2009و ونگ ( )2010از محققانی هستند که از زوایای مختلف به بحق حقوق ،اقتصاد و رسانه پرداخته
( )6 ،43و اهمیت روابط میان این سه را به صورتهای مختلف مورد تأکید قرار دادهاند.
نتیجهگیری
همانگونهکه از بررسی مدل برمیآید ،سه عامل قراردادهای حقوقی ،مقررات بینالمللی ،و عامل
اقتصاد بر سایر عوامل تبیینکنندة حقوق تجارت در ورزش حرفهای کشور اثرگذارند .بهعبارت دیگر،
چنانچه بتوان با این سه عامل بهنحوی شایسته بر سایر عوامل این مدل اثر گذاشت ،امکان شناسایی ریشة
بسیاری از مسائل و مشکالت موجود در حوزة حقوق تجارت در ورزش حرفهای ایران و رفع مشکالت
شناساییشده ،فراهم خواهد شد ،چراکه از سویی قراردادهای حقوقی تضمینکنندة رابطة بین طرفین
قرارداد است و طرفین متعهد به شروط داخل قرارداد شده و در صورت نقض موارد موجود در قرارداد،
قانون برای آنها راهحلهایی را تعبیه کرده است .از سوی دیگر ،مقررات بینالمللی که بهمنظور تعیین شیوة
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال رویدادهای مغایر با موازین مربوط به ورزش و نیز مشخص کردن
تخلفات و تعیین مجازاتها و نحوة اعمال مجازات ورزشکاران ،داوران ،باشگاهها و بهطور کلی تمامی
دستاندرکاران مرتبط با ورزش تدوین شده است و نمیتوان نقش مهم و مؤثر آن را در ورزش انکار کرد
و در نهایت حوزة اقتصادی که خمیرة اصلی مباحث حقوقی مفاهیم اقتصادی است و بستر واقعی که این
مفاهیم حقوقی باید در آن اجرا شود ،باید اقتصادی باشد.
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توجه به بازاریابی در کمین که سالهاست مسئوالن ورزش در سراسر جهان بهدنبال محدود کردن
راههای نفوذ ایشان هستند و مجازاتهای سنگینی را در صورت اثبات تخلف ایشان وضع کردهاند ،اما
همچنان بحث بازاریابی در کمین در سرلوحة مواردی است که همچنان بهصورتی مشکلساز در رأس
مسائل حقوقی و بازاریابی در ورزش قرار دارد .توجه به قانون مالکیت فکری که در مبانی فقهی و حقوقی
اسالم نیز توجه ویژهای بدان شده ،از مواردی است که توجه و مدیریت بهینة آن در ورزش از عناصر اثرگذار
و نویدبخش در حمایت از صاحبان کاال و خدمات است .بهنظر میرسد مدیران ورزش در دو بخش اجرایی
و حقوقی باید بیش از پیش به جدی گرفتن آن اهتمام ورزند .صدور مجوز فعالیت آژانسها نیز از تجاربی
است که کشورهای پیشرفته سالهاست بدان توجه ویژهای دارند .در این صورت تمامی طرفهای قراردادها
بهطور مناسبی از مزایای خدمات خود بهرهمند میشوند و دست واسطههای زیادهخواه را نیز کوتاه خواهد
کرد .بهنظر میرسد با وجود حرکت نسبی که در این خصوص صورت گرفته ،مسئوالن ورزش کشور هنوز
راه درازی تا کسب نتیجة محسوس در این فضا در پیش دارند .شایان ذکر است با اینکه ادبیات تحقیق
عنصر آژانس و واسطهگری را جدا از هم نمیبینند ،اما آشکار شدن مجزای این دو عنصر از یکدیگر نشان
از وجود دو کانال در این راه دارد .بهنظر میرسد بخش اعظمی از مشکالت ورزش در بخش حقوقی و
بازاریابی ،همین نکته باشد که بهنظر میرسد با مدیریت بهینه و نظارت بر عملکرد آژانسها ،بتوان عنصر
نامطلوب واسطهگر ی را در جای خودش حذف کرد و به مزایای مدیریت صحیح آژانسها افزود .توجه به
قانون ضدتراست ،قانون استخدام ،رسانههای ورزشی و بحث صحهگذاری و عناصری در این میان که به
توسعه و رونق صنعت ورزش کمک میکنند ،بر عهدة تمام مسئوالن ،دستاندرکاران ،ورزشکاران و مدیران
و هواداران رشتهها ی ورزشی است .امید است با این مطالعه گامی در راه توجه هرچه بیشتر به این حوزه
بردارند و انشاءهلل سایر محققان سایر جنبهها ی مجهول این حوزه را بگشایند .بنابراین ،پیشنهاد میشود
تا مسئوالن محترم ورزش کشور ترتیبی اتخاذ کنند که با بازنگری بر نظام حاکم بر اقتصاد و قراردادهای
حقوقی و نیز با اِعمال قوانین و مقررات در عرصههای مختلف بازاریابی ورزشی بتوان ،از یک سو موجبات
رونق تجارت در ورزش را فراهم کرد و از سوی دیگر ،مانع بروز بسیاری از تخلفات بهویژه در امر تجارت
در ورزش شد.
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Abstract
This study aimed at recognizing and modeling areas and infrastructures of
commercial law in Iran professional sport and providing management
decisions. A researcher-made questionnaire with 70 items was used in this
study; the content validity of this questionnaire was confirmed by 7 experts
and its reliability coefficient was determined as 0.894. The sample consisted
of 300 faculty members, sport experts, coaches, athletes/champions.
Exploratory
and
confirmatory
factor
analyses were
used
for construct validation, identification of the factors and estimation of
factor loads. The analysis of the data and structural modeling were conducted
using SPSS21 and LISREL. In explanatory pattern of commercial law in
professional sport, areas and infrastructures of commercial law were identified
which included 11 factors: legal contracts, international regulations,
validation, ambush marketing, employment law, antitrust law, intellectual
property, sport agency, mediation relationship, sport media and economy.
Three factors (legal contracts, international regulations, and economy)
influenced other factors which explained commercial law in Iran professional
sport. If any of these three factors can appropriately influence other factors of
this model, the root of many problems in commercial law in professional sport
will be identified. Attention to the factor loads and the relationship of each
factor with other factors in this model are helpful for managers in their
decision making.
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