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 مقدمه 

 هزار فوتباليسـت    FIFA (  ،207(المللي فوتبال     عضو در فدراسيون بين    209امروزه فوتبال با داشتن بيش از       
ها در جهـان     ترين ورزش  ترين و محبوب    يكي از رايج   ، ميليارد طرفدار  4/3 و    ميليون بازيكن آماتور   245 ،اي   حرفه

اي متعددي براي تربيت بازيكنان جوان و مسـتعد   هاي اخير ، مدارس فوتبال حرفه  در سال  .)14(شود محسوب مي 
رشد روزافزون اين رشته در بين نوجوانان و        دهندة   كشورهاي اروپايي داير شده كه نشان        ويژهدر سراسر جهان به     

  .)28،30،31(است جوانان 

 شايد دليل اين موضـوع      ، جهاني مطرح است    با ابعاد  ي صنعت فرهنگي بزرگ   عنوان   در دنياي كنوني فوتبال به    
شماري در سراسر دنيا تبـديل         بي  ةهاي اين ورزش باشد كه مسابقات فوتبال را به موضوع مورد توجه عد             جذابيت

 در مـدت كوتـاهي سـرخط اخبـار بسـياري از             ،دهـد  اتفاقاتي كه در مسـتطيل سـبز فوتبـال رخ مـي           .  كرده است 
 ايطي طبيعـي اسـت كـه بسـياري از كشـورهاي موفـق، بخشـي از اهـداف و                    چنين شـر  در   .شود ها مي  اريزخبرگ
 . فوتبال تعريف و تعقيب كنندزمينةهايشان را در  برنامه

ايـن  . استقرار داده ثير  أترا تحت   بسياري  فراد  فوتبال در جهان امروز اهميتي ويژه يافته و بر ذهن و زندگي ا            
اند كه آيا فوتبال درحال تبديل شدن بـه ديـن        مطرح كرده  ثير چنان است كه حتي برخي اين پرسش عجيب را         أت

 درصد جمعيت جهان    7/18. هاي جهان است    گويند كليساي كاتوليك رم، ليگ باشگاهي دين         مي نهاهاست؟ آ   توده
 . )12(پيكرند و تنها اسالم است كه توانايي ربودن گوي سبقت از كاتوليسيم را دارد طرفدار اين باشگاه غول

 كمـك  در گريـز از شـرايط اجتمـاعي وحشـتناك            كه به آنهـا       چرا ،پرستند   فوتبال را مي   ،ها  برزيليبسياري از   
 و شـد   دچار تغيير و تحول مـي دليل تورم  به زماني در برزيل، بهاي كاالهاي مصرفي در عرض چند ساعت        .كند مي

تـرين كشـورهاي جهـان     مقروض يكي از  و ميليارد دالر از محل اعتبارات خارجي وام گرفته بود7/244 اين كشور 
 .)28(رهاندند اما مردم با تماشاي فوتبال و سامبا خويشتن را از قيد مشكالت روحي و رواني مي. بود

 درصد مـردمش، حـدود      8/72 ةكه درآمد روزان  به شمار مي رود     مالي يكي از فقيرترين كشورهاي روي زمين        
هاي آفريقا را     حداث ورزشگاهي كرد تا ميزباني جام ملت      مالي بيشتر منابع مالي كشورش را صرف ا       . يك دالر است  

هـاي خـالي از برگـزاري ايـن مراسـم در       انـد، بـا شـكم    مردم فقير مالي، كه اغلب دچـار سـوءتغذيه       . عهده گيرد  به
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عنـوان يـك     تـوان از فوتبـال بـه        با وجود چنين ابعادي است كه ديگر نمي         .)9(كردند  كشورشان احساس غرور مي   
 .هاي خاص آن ياد كرد دون توجه به ابعاد و ويژگي ورزشي بةرشت

و پيشرفت يا عدم پيشـرفت در   مردم است   مشغولي بسياري از      دل ،ايران از جمله كشورهايي است كه فوتبال      
 ةو رشد و توسع فوتبال با غرور ملي، احساس رضايت، خشنودي و اميدواري آحاد مردم ارتباط نزديكي دارد      ةعرص

ها و رويكردهـاي رايـج       بر اساس نگرش  ريزي دقيق و متناسب       همراه با برنامه    ، ركتي منسجم  نيازمند ح  اين رشته 
 مـا را دريـافتن جهـت و مسـير           ، فوتبـال  ةهاي حاكم بر توسـع      و نگرش  ارويكردهشناخت  . است  جهان  فوتبال در

 اهداف حـاكم بـر       فوتبال كشور بر اساس    ة را براي توسع   مناسبي و رويكرد    كند مي راهنمايي    فوتبال كشور  حركت
 و از شـده  تـر   گرايانـه   جامعـه واقـع   ورزش در    اهـداف دهـد تـا دسـتيابي بـه          ميبه ما نشان    ورزش و تربيت بدني     

 ،واقعي كه به تخريب ورزش، جامعه و نظام تربيتي ورزش منجر خواهـد شـد               هاي غير  گذاري  و هدف  ها گرايي شعار
اي فوتبـال در چنـد كشـور منتخـب و            هـاي توسـعه     برنامـه  ةبه همين منظور با توجه به مطالعـ       . شود مياجتناب  

اي اين كشورها و تطبيق اين مطالعات با نظريات فيلسـوفان و انديشـمندان               هعشناسايي اهداف و رويكردهاي توس    
 آن بـا    ة فوتبال جمهوري اسالمي ايران و مقايس      ةتعيين رويكرد مناسب توسع   تحقيق حاضر با عنوان     ،  تربيت بدني 

  .نجام گرفتند كشور منتخب ارويكردهاي چ

   فوتبالةرويكردهاي حاكم بر توسع

دليـل   هـا ، ورزش فوتبـال بـه    در عصر حاضر تقريباً ورزش در زندگي افراد رسوخ كرده است و در بـين ورزش               
 فراگير جهاني بدل شـده      ة به پديد   و دهد هاي ورزشي دنيا را تشكيل مي       جمعيت ن يكي از بيشتري   ،جذابيت خاص 

 فوتبال داراي ابعاد اجتماعي، فرهنگي، ،  عالوه بر اين.توان قائل شد  نميياي كه براي آن حد و مرز      گونه به   ،است
كه كـامالً از حالـت     طوري  بهه،اقتصادي و سياسي بوده و امروزه تغيير و تحوالت بسيار زيادي در فوتبال ايجاد شد   

صلي حاكم بر فوتبال دنيا و چگونگي توجه تعدادي          در اين تحقيق هفت رويكرد ا      .)2(بازي ساده خارج شده است      
 . شود بررسي مياز كشورها به ورزش فوتبال 

ويـژه فوتبـال    ورزش و بـه ة  كـه كشـورها و ملـل مختلـف جهـان بـراي توسـع       دهـد  مينشان نتايج تحقيقات  
 نظـري پيـدا     ة پشـتوان   ميـداني ،   رواج نظري بوده يا پس از       ةها از آغاز بر پاي     ند، اين شيوه  داررويكردهاي متفاوتي   
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 ورزش ةاعتال و توسـع ه منظور ها و رويكردهاي مرسوم ب    توان مباحثي نظري براي شيوه     ميحال  به هر   . كرده است 
  .فوتبال در ميان ملل مختلف يافت

رواج ورزش در جامعه كـه       آورد، رويكرد جامعه به سوي ورزش روي مي      اين  براساس   :گرا    جامعه  رويكرد -1
 افـزايش نشـاط، سـالمت جسـم و روان و            :رد، دسـتاوردهاي چنـدمنظوره دا     اسـت ها ، فوتبـال      زشيكي از اين ور   

اين شيوه در كشـورهاي اروپـاي شـمالي و نيـز            .  ورزش ةبرخورداري جامعه از امكانات ورزشي يكسان براي توسع       
 .)6(ردآمريكاي شمالي رواج دا

. ي نـامزد قهرمـاني نيـز فـراهم شـده اسـت        امكان پـرورش و شناسـايي اسـتعدادها        ،با رواج ورزش در جامعه    
 توجه قرار داده ردانداز فوتبال آسيا را مو    چشم  طرحي با عنوان   ، ورزش فوتبال  ةكنفدراسيون فوتبال آسيا در توسع    

هاي مختلف در كشورهاي آسيايي همراه بـا          آن در استان   ة در اين برنامه به فوتبال در رده هاي پايه و توسع           .است
 فوتبـال همگـاني در      ة توجه بـه توسـع     ةدهند كه نشان شود   توجه مي  يهاي آموزش  برگزاري دوره پرورش مربيان و    

 .)30(استكنفدراسيون فوتبال آسيا هاي  برنامه

توجه به فوتبال مبتنـي بـر جامعـه و افـزايش مشـاركت               ، فوتبال در چين   ة محوري توسع  يكي از رويكردهاي  
هـاي   هـاي ملـي در رده       بـه سـمت تـيم      نها  دهي آ  در فوتبال و جهت   هاي پايه، نوجوانان و جوانان       همگاني و گروه  

 0)30( است مختلف

  بازيكنـان مسـتعد پشـتيباني    ي اسـت كـه از ارتقـا    در اسـتراليا  ايـن ورزش ة فوتبال پايه، اساس توسع  ةتوسع
 برنـد و بـه الزامـات         فوتبـال لـذت مـي      ةكند، اين همان جايي است كه بيشـتر مـردم از حضورشـان در عرصـ                مي

 هـا مربـوط      باشـگاه  ةنـام ملـي و توسـع        مقررات ثبت  ،هاي كليدي همچون امكانات، آموزش مربي و داور        زيرساخت
 توجـه بـه   ةدهنـد  اساسي مطرح و نشـان   رويكردعنوان   استراليا به راهبردي   ةاين مطلبي است كه در برنام     .دوش مي

 ي بازيكنان، فوتبال پايه و ارتقا     ةورزشي توسع  ةهاي اولي  كند در سال   فوتبال همگاني و تفريحي است كه عنوان مي       
 به فوتبال تفريحـي،  تري در نگاه خرد بايد رشد استعدادها    ةبرنام، عالوه بر اين     بازيكنان مستعد جدا از هم نيستند     

از ورزش فوتبـال    مردم  ها به ايجاد شادي و لذت بردن عموم          همگاني و مبتني بر جامعه طراحي شود و اين برنامه         
 .)19( بينجامد
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 ، با اين نگرش طراحي شده كه     "بازي ما، بازي شما، بازي در جهان      "لند ، با عنوان     ي فوتبال نيوز  ة توسع ةبرنام
هـا    يك بـراي تمـام گـروه       ةعنوان ورزش شمار   بهشدن   مشاركت حداكثري يعني تبديل      اهلند فوتبال از ر   يدر نيوز 
 توجـه بـه فوتبـال در        .)23 (هـد د مـي را نشـان     گـرا  كه اين رويكرد توجه به فوتبال همگاني و جامعه        است  مطرح  

خورد كـه يكـي از ايـن         اي فوتبال رويكرد تركيبي به چشم مي       هاي توسعه  انگلستان بسيار جالب است و در برنامه      
 ميليون نفـر    8/6عنوان بازيكن در اين كشور جمعيتي معادل         مشاركت فعال به  .  است گرا  ، رويكرد جامعه   اه رويكرد

 ميليون پونـد بـراي فوتبـال        34 بلكه ساالنه    ،يستن ي ده سودسازمان   فوتبال انگليس    ةاتحاديشود و    را شامل مي  
 فوتبـال، حفـظ سـالمت، حفـظ     ةهاي خود را در زمين هاي آن خروجي كند و اهداف ملي و سياست پايه هزينه مي  

 .)13،26،27(كند  ايمني، لذت بردن و حضور مثبت اجتماعي بيان مي

در  .شـود  مي در اين رويكرد كه بر توسعه و ارتقاي ورزش برگزيدگان و نخبگان تاكيد        :گرا  رويكرد نخبه  -2
 البتـه در ايـن ميـان بـه رواج ورزش در جامعـه نيـز مسـاعدت                  . ردواقع توسعه ورزش قهرماني محوريـت ويـژه دا        

 فوتبال  ةوسعاگر ترسد  ظر مين به. اند هداي منابع، ورزش در بلوك شرق سابق را از اين دسته شمر       در پاره  . ودش مي
تعداد  .دهد مي، جايگاه و وجاهت خود را از دست         باشدمتمركز   خاصي   ة خاص در منطق   ة مهارت عد  ةتنها بر توسع  
 .)3(ندركشورها به اين رويكرد تمايل دامعدودي از 

 سـبب   ،زيونويژه تلوي  هاي جمعي به   گيري ورزش از رسانه     و بهره  1950 ة پس از ده    :رويكرد اقتصادي  -3
كسـب و  . عنوان كسب و كار بخشي از جامعـه رواج يافـت      در نتيجه ورزش به    ،شداز ورزش    جامعه   ةسابق اقبال بي 

در برخي جوامع اين مالزمات فـراهم        . نياز داشت از مالزمات سازماني، حقوقي و اجرايي       اي   كار ورزش به مجموعه   
 درصد توليد ناخالص ملي رسـيد  3 تا 2ي ملل به حدود رو سهم ورزش در برخ    ازاين. و ورزش به صنعت بدل شد       

عنوان   آن به  بهنگرند و   ب يك صنعت    ة ورزش از منظر توسع    ةاين دستاوردها سبب شد كه برخي كشورها به توسع        . 
 .)3 (داشته باشنداي براي رونق اقتصادي اميد  وسيله

 فوتبـال بـر     ةكي از اين رويكردها توسع    خورد كه ي    رويكرد تركيبي به چشم مي     ، فوتبال چين  ة توسع ةدر برنام 
دهاي ر اسـتاندا  ينگرد و سعي در ارتقـا       مي آمدزااي صنعتي و در    عنوان مقوله   و چين به فوتبال به     است اقتصاد   ةپاي

 .)30(دارد  براي كسب درآمد بيشتر اي در اين كشور  ليگ حرفه
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هايي چون فوتبـال      عالوه بر اجراي طرح     ، در كامپاال شروع شده    2002طرح طاليي فيفا در افريقا كه از سال         
توجه به فوتبال دهندة ارد و نشان د و بازاريابي زايي مداي به درآ ها نگاه عمده هاي پايه و توجه به زيرساخت در رده

 .)10 (ستعنوان يك صنعت در نزد فيفا ا به

  بـه چشـم     يـن كشـور   اي ا  هاي خصوصي يعنـي ليـگ حرفـه        در فوتبال انگليس، رويكرد ديگري كه در باشگاه       
 ميليـون پونـد   500 كه نيازمند  فوتبال انگليسةدر حال حاضر طرح شالود    . است توجه به بعد اقتصادي      ،خورد مي

 ميليـون پونـدي شـركاي       250 مشاركت   اه اجرا نزديك شده و اجراي اين طرح از ر         ة به مرحل  ،گذاري است  سرمايه
هاي خصوصي ديگـر بـراي اجرايـي         از بطن جامعه و بخش     ميليون پوند ديگر     250هاي خصوصي فوتبال و      باشگاه

 .)13،32،27( بلندپروازانه تأمين خواهد شد راهبردشدن اين 

 ، و تبليغات پيـراهن ها  رقابتتلويزيونيدرآمدهاي چند ميليون دالري كشورهاي صاحب فوتبال از حق پخش         
 تايلنـد و  ي ميليـون دالر 10ري فرانسـه ،   ميليـون دال 340 درآمد   .ستاعنوان صنعت    ي از فوتبال به   زباري  ةنمون

 بـارز  هـاي   از ديگر مثـال    استهاي فوتبال    درآمدزايي ة نشان دهند  ،  ...چند ده ميليون دالري ژاپن، كره، روسيه و         
 . )1( است 2010 در سال جنوبيفريقاي آ حق پخش يك ميليارد دالري مسابقات جام جهاني ،درآمدزايي فوتبال

 صـنعتي   ة در جوامع پيشرفت   ،ويژه فوتبال   به  ورزش از همگان   ةاقبال گسترد   :خالقي ا _رويكرد تربيتي    -4
 ةبـراي نمونـه، اتحاديـ     . هاي اخير بسيار پر طرفدار باشـد        تربيت عامه در سال    ةمثاب  سبب شده است كه ورزش به     

 .)4(كيد ويژه داردأ ترويكرديبر چنين  اروپا

هـاي     در سـوئد فعاليـت      .طراحـي شـده اسـت     يي   بسيار زيبـا   نگرش بنيادين  ورزش در سوئد با      ة توسع ةبرنام
عنوان يك مقوله ، فرهنگي و اجتماعي فرض شده است و چنين رويكـردي بـراي توسـعه فوتبـال ايـن                       ورزشي به 

 .)20(مورد توجه قرار گرفته است  نيز كشور

 يكي از رويكردهـاي اصـلي       به عنوان  اي فوتبال در انگليس ، رويكرد تربيتي       با توجه به رويكرد تركيبي توسعه     
كيـد بـر    أدر انگلـيس ت   .  تعليم و تربيتي در مدارس ياد شـده اسـت          ة مقول مثابة به   اين كشور انتخاب شده و از آن      

 رويكـرد  زمينةهاي ملي اين كشور در   حاكي از سياست،)چهار ساعت در هفته(ورزش از جمله فوتبال در مدارس     
 ).13(است تربيتي ورزش 
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 دنياسـت   ة ورزش آينـد   ،فوتبال: است  زير   فوتبال كشور به شكل      ةاري ايرلند براي توسع   نگرش و چارچوب ك   
  در ايرلنـد توجـه بـه        .كنـد  ترها در سراسر دنيا فـراهم مـي        براي كودكان و بزرگ   سالمي   و   حاين بازي محيط مفر   

يـابي بـه     د و دسـت   و نقش حياتي در توسعه و پيشرفت افرا       است   تربيتي مطرح    – فرهنگي   ةعنوان مقول  فوتبال به 
 ).29، 31(دارد المللي  هاي بين موفقيت

 فوتبـال و ايجـاد ارتباطـات دوسـتانه، صـادقانه و اجتمـاعي و كمـك بـه                    باپر كردن اوقات فراغت شهروندان      
 ).31(است از رويكردهاي اصلي حاكم بر توسعه فوتبال كشور ژاپن ،پيشرفت ذهني و فيزيكي

شـود ،   هـاي پيـروز در سـطح جهـان مـي      وجب زبانزد شدن نام ملـت ارتقاي ورزش م  :ي سياس رويكرد -5
ها تعهد   ها براي تحقق آن به ملت      هاست و دولت   در ميان ملت  بخش    يكي از عوامل روحيه    ،سرافرازي و افتخار ملي   

. عنـوان يـك اهـرم سياسـي دارد         ، نشـان از اهميـت فوتبـال بـه           حضور افراد سرشناس سياسي در فوتبـال       .دارند
 ةتوسـع بـراي     مناسـبي     ةدر گذشته حاكي از آن است كه مديران فوتبال از روش و ضـابط             گرفته  انجام  ات  قتحقي

  ورود   .دنـ كن  و بر اساس ساليق شخصي و تمايالت سياسي خويش تصميماتي را اتخاذ مـي              هدكرفوتبال استفاده ن  
 .)7(ورزش ايجاد كرده است مديريت فوتبال مشكالت خاصي را براي اين ةافراد سياسي و تصميمات آنان در عرص

 است كه ظـاهراً پـس       1969 السالوادور و هندوراس در سال       ة، جنگ پنج روز   ها دخالت اين   ةمشهورترين نمون 
  تـنش در    ، از مـوارد ديگـر     . اين دو كشور براي ورود به جام جهـاني آغـاز شـد             ةاز اختالف در مورد پذيرش مسابق     

 فوتبـال    ملـي  رقابت تيم هـاي   ، به دليل    الجزاير، فرانسه و ايرلند   ارتباطات سياسي بعضي كشورها از جمله مصر و         
  رويكــرد سياســي حــاكم بــر فوتبــال ايــن ةدهنــد نشــان ،2010 در دور مقــدماتي جــام جهــاني ايــن كشــورها 

 ).8(ستكشورها 

 رقابت جهاني بسيار تنگ است ، زيرا دوران روي آوردن بـه رويكردهـاي سـنتي،                 ةعرص :مي   عل رويكرد -6
به جاي آن رويكردهاي علمي، فراگير، پيوسـته و سيسـتمي         و   مقطعي و تصادفي ديري است سپري شده         موردي،

تـوان موفـق      نمـي  ،گيري از دستاوردهاي علمي، فنون و تجارت متراكم سازمان يافته          بدون بهره . رواج يافته است  
نيازمنـد مفـاهيم دانشـي و علمـي        ها در اين رشته       مهارت ي كه ارتقا   است اي علمي  بود و ورزش فوتبال نيز مقوله     

 ).3(است 
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 و از سـت اي علمـي ا  عنـوان مقولـه   مريكا حاكي از توجه اين كشور به فوتبال بـه      آاي در فوتبال     رويكرد توسعه 
 در رويكرد   .ده است ش ماه ياد    ة آپولو بر روي كر    ة فوتبال اين كشور از اصطالحي چون مشابه نشستن سفين         ةتوسع
مريكـا  آ در فوتبـال     .خـورد  ها از طريق علوم ورزشي به چشم مـي          مهارت يوجه به ارتقا   فوتبال اين كشور ت    ةتوسع

 .)22(همراه است توسعه فوتبال قهرماني با نوآوري و خالقيت 

هاي مالي از جمله دادن      ها و اجراي پروژه    و حمايت دولت از باشگاه    است  اي اساس كار در تركيه       فوتبال حرفه 
اي  هاي فوتبال در ايـن كشـور را در مسـير حرفـه              مهارت ياق مراتب ارت  ،ها به باشگاه مدت و زمين     هاي طوالني  وام

 فوتبـال   اهيافته از ر   نوين فوتبال از كشورهاي اروپايي و توسعه      جديد  انتقال علم روز و دانش      . استساخته  تسهيل  
. شـده اسـت   منجر  اين كشور    فوتبال در    ة  به توسع   ،مندي اين كشور به استفاده از رويكرد علمي        هبه تركيه و عالق   

 ةكارگيري علوم ورزشـي در زمينـ        به ةاست كشورهايي چون ايرلند، ژاپن و آلمان نيز از كشورهاي پيشرو در زمين            
 .)31(هستندفوتبال و اجراي رويكرد علمي در اين رشته 

ـ  يـا  عنوان  ابزار گسـترش مـذهب          ورزش به  ةتوسع :ي   مذهب رويكرد -7  در .اسـت  مـذهبي مطـرح      ةمقول
مسـابقات شـركت     ويژه بانوان با حفظ حجاب در      ورزشكاران بايد با رعايت موازين اسالمي و به        ، كشورهاي اسالمي 

 بايـد بـه ورزش   ،تنهايي ارزش ندارد و ورزشكاران عـالوه بـر ورزش جسـماني     از نظر اسالم نيرومند بودن به   .كنند
 نمادهاي مذهبي توسـط آنـان كـه         ةمسلمان و ارائ  كوهنوردان   اورست توسط    ةفتح قل مسئله  روحاني نيز بپردازند    

ه ئل ضمن آنكـه ايـن مسـ    .)5(ساختتقدير مسلمانان را در پي داشت، ارتباط بين مذهب و ورزش را بيشترآشكار    
ـ ا ها از جمله فوتبال نيز آن دست بـه گريبـان           ر ورزش گيد صادق نيست و     كوهنورديتنها در    مانوئـل واسـكوئز    . دن

 بـا پايـان يـافتن      به نظر او  . داند   سوم مي  ة هزار ةشد  مشهور كاتاالن، فوتبال را تنها مذهب خلق       ةمونتالبان، نويسند 
وجود آمد كه حـاال   دوران جنگ سرد، از رونق افتادن مكاتب ايدئولوژيك بزرگ و بحران مذهب در غرب خأليي به        

بازيكنان . دآميز را دار    يت و ابهام   اجتماعي و كمتر ورزشي اين حالت عدم قطع        ةكمتر پديد . با فوتبال پر شده است    
ين ترتيـب، ايمـان     ه ا ب. بيني كرد   طور قطع پيش   توان به   آموزند كه نتيجه را نمي      فوتبال از همان سنين كودكي مي     

له موجـب شـده تـا       ئشـايد همـين مسـ      .ها بسيار رايج اسـت      الطبيعه در ميان فوتباليست     ءيا اعتقاد صرف به ماورا    
كـرده و بـا مسـائل مـذهبي رايـج در فوتبـال               عگيرانه همه چيز را ممنو    تر اقدامي سخ  فدراسيون جهاني فوتبال د   

  بـه   اشـاره كـرد كـه      باسـتاني     بـه ورزش   تـوان  هاي خاص مذهبي ديگر مـي      البته از ورزش  . )16،12 (ندكبرخورد  
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سـت  و اگر بخواهيم اين ورزش را از مـذهب جـدا سـازيم، ماهيـت خـود را از د      است  سختي با مذهب در آميخته      
 .)6(  دادخواهد

اين پس بازيكنان با هر تيم يـا   ها اعالم كرده كه از در حال حاضر فدراسيون جهاني فوتبال به تمام فدراسيون  
  ممنوعيت عبـادت قبـل و بعـد از بـازي فوتبـال              خبر با انتشار    .مليتي حق انجام حركات نمادين مذهبي را ندارند       

 هـاي لژيـونر مسـلمان را دارا    دراسيون اسپانيا كه يكي از جمعيـت شد فموجب  ،كه در معرض عموم باشد   طوري به
 آمده است كـه متاسـفانه       ،ها مخابره شود    فيفا كه قرار است به تمام فدراسيون       ةدر بياني . است، واكنش نشان دهد   

دليـل   بر روي پيراهن خود و به     » متنها به مسيح تعلق دار     «ةها با نوشتن جمل    بازيكنان برزيل در جام كنفدراسيون    
 .)16( براي رسيدن به مقاصد خود استفاده كردنديعنوان  ابراز  از فوتبال به،پخش مستقيم اين ديدار

 و نبايد آن را در ورزش دخالت        ردرئيس فدراسيون فوتبال دانمارك تأكيد دارد كه دين ارتباطي با فوتبال ندا           
  جـايي كـه در آن كشـورهاي مختلـف            هسـتند،  2010شدت نگـران جـام جهـاني           همچنين مقامات فيفا به     ،داد
توانند به اهداف غيرورزشي دست يابند و در اين ميان مشـكل اصـلي آن اسـت كـه فيفـا تعامـل مناسـبي بـا                            مي

 .)16( را درك كند آنهااي ورزش ها و مسائل ريشه خواهد دغدغه كشورهاي مسيحي يا مسلمان ندارد و نمي

ن مسلمان بعد از گلزني، دعاي آنها با دو دست به سمت آسمان              بازيكنا ةديدگاه حاكم بر فيفا اين است سجد      
بـرداري   تـرين بهـره   د تا كوچكشو بايد ممنوع ،يا دعاي مخصوص بازيكنان مسيحي هنگام ورود و خروج به زمين      

 ).8(مذهبي در فوتبال صورت نگيرد

 ما نيـز    ،فوتبال خارج شدند   سياست و اقتصاد از      ههر گا :  تراتچيرا رئيس فدراسيون برزيل گفته است        واردكري
 .)16(گذاريم  دين را از ورزش خود كنار مي

 تـيم در ليـگ    از ايـن با توجه به حمايـت كليسـاي كاتوليـك در رم    مي نويسد،  خود  ةجيم جانسون در مقال   
عنـوان   امكان  دارد كه ورزش فوتبال جايگزين مسيحيت بـه    ها   قهرمانان و با توجه به گستردگي جمعيت كاتوليك       

 .)18(دشوها  ن تودهدي
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 روش تحقيق

 بـا  كه در آن رويكردهاي حاكم بر فوتبال در ايـران بررسـي و              است    پيمايشي _ روش تحقيق از نوع توصيفي    
 مـديران   ة نفـر شـامل كليـ      92 آماري تحقيق    ةجامع. رويكردهاي حاكم بر فوتبال چند كشور منتخب مقايسه شد        

جمهوري اسالمي ايران و همچنـين كارشناسـان و مـديران ورزشـي             هاي فدراسيون فوتبال     و رؤساي كميته  ارشد  
 . فوتبال بودند ةنظر در حوز صاحب

 ابزار تحقيق و روش هاي آماري

 ة پرسشـنام  ، از بررسـي مـدارك و منـابع        پسكه  است   از نوع تركيبي     ي اين پژوهش،  ها آوري داده  روش جمع 
رويكرد  در زمينة هفت      سؤال 31 مذكور كه شامل     ة پرسشنام .شدآوري اطالعات استفاده     ساخته براي جمع   محقق

منظور  همچنين به . دست آمد   به 89/0اعتباريابي شد و ضريب آلفا كرونباخ آن        است   فوتبال   ةاصلي حاكم بر توسع   
اي  ستفاده شده و با استفاده از آزمـون رتبـه  اSPSS  ) (version 17افزار آماري  نرم ها از تشريح و توصيف يافته

 .بندي شد  ، رويكردهاي محوري حاكم بر توسعه فوتبال كشور تعيين و رتبهP>05/0 سطح معناداري فريدمن در

 

 نتايج و يافته هاي تحقيق

  فوتبال جمهوري اسالمي ايرانةدست آمده براي رويكردهاي محوري توسع ههاي ب  ميانگينة مقايس-1جدول 
 حداكثر حداقل انحراف استاندارد ميانگين رويكرد رتبه

 54 11 2314/10 9752/41 رويكرد تربيتي و اخالقي 1
 44 12 1691/8 8416/32 گرا رويكرد جامعه 2
 52 14 4062/11 4109/28 گرا رويكرد نخبه 3
 35 7 6045/7 0297/28 رويكرد علمي 4
 36 8 3251/6 7426/20 رويكرد اقتصادي 5
 25 6 0032/5 4851/18 رويكرد سياسي 6
 17 6 9693/2 6238/10 رويكرد مذهبي 7
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 ة رويكرد اصلي و محوري توسـع      ،9752/41 رويكرد تربيتي و اخالقي با ميانگين        ،آمده دست بر اساس نتايج به   
 ةدر ادامـ .  دوم را به خود اختصاص داده استة رتب،8416/32 با ميانگين گرا فوتبال شناخته شده و رويكرد جامعه  

، رويكـرد اقتصـادي بـا       0297/28، رويكرد علمي با ميانگين      4109/28ين  گرا با ميانگ   بررسي نتايج ، رويكرد نخبه    
 شـايان  .هاي سوم تا پنجم رويكردهاي مورد توجه براي توسعه را كسـب كردنـد          ترتيب رتبه   به 7426/20ميانگين  

تـرين   اهميـت   از كـم   ،6238/10 و رويكرد مذهبي با ميانگين       4851/18است كه رويكرد سياسي با ميانگين        ذكر
 .ند فوتبال هستةيكردهاي توسعرو

 اسـتفاده شـد و نتـايج نشـان داد كـه بـين               منريدف از آزمون    ،آوري شده  براي تجزيه و تحليل اطالعات جمع     
داري وجود دارد و رويكردهاي محوري حاكم بر توسعه          اي عنوان شده در تحقيق اختالف معني       رويكردهاي توسعه 

 . استبتني بر جامعه فوتبال ايران ، رويكرد تربيتي و رويكرد م

 رويكردهاي حاكم بر توسعه فوتبال در چند كشور منتخب -2جدول 
 رويكردهاي حاكم

 
 

 كشورهاي منتخب

تربيتي 
و 

 اخالقي
 مذهبي سياسي اقتصادي علمي نخبه گرا جامعه گرا

    √  √  كانادا
   √ √  √ √ انگليس و ژاپن

    √  √ √ استراليا
   √ √  √  چين
   √ √  √  امريكا
 √ √    √ √ ايرلند

      √  لندينيوز
     √  √ )سابق(روپااكشورهاي بلوك شرق 
   √ √    تركيه
      √ √ سوئد
 √ √ √ √ √ √ √ ايران

   √   √  طرح طاليي آفريقا

AFC  √  √ √   
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 .شـده اسـت  ن بيـا  فوتبال در ايـران و چنـد كشـور منتخـب ايـران          ةرويكردهاي حاكم بر توسع    ،2در جدول   
توجه و    اهميت و  ة  ليكن درج   ،دارد FIFA   ، AFC ر كشورها ،  بيشترويكردها نشان از وجود رويكرد تركيبي در        

، اما نتايج حاكي از آن است كه هيچ يك از           استاثرگذاري هر يك از آنها در كشورهاي مختلف با يكديگر متفاوت            
 بـيش از يـك رويكـرد        ، كشـورها و حتـي ايـران       بيشـتر  در    اينكه ، و آنچه نمايان است    ارندندكشورها يك رويكرد    
 . فوتبال عنوان شده است ةمحوري براي توسع

 

 بحث و نتيجه گيري

هـا و مشـخص بـودن        گرايانه بودن ايـن برنامـه      اي بستگي زيادي به واقع     هاي توسعه  موفقيت در اجراي برنامه   
 ورزشـي   ة رشـت  ةهاي حاكم بر توسـع     ها و نگرش   رزشهاي جامع بايد ا    در تدوين برنامه  . دارداي آن    رويكرد توسعه 

، نخبـر گـا    متخصصـان و     ة و بر اساس اهداف موجود، رويكـرد مناسـبي برخاسـته از نظريـ              دريمورد توجه قرار گ   
 .دشوانتخاب 

 هـا و   بـا توجـه بـه ارزش   مكـن اسـت    ورزش فوتبال ثابـت نيسـت و م  ة رويكرد توسع ،نتايج مطالعات براساس  
اي در چنـد كشـور مختلـف نشـان داد كـه        هـاي توسـعه    بررسـي برنامـه   . امعه تغييـر كنـد    هاي حاكم بر ج    نگرش

گرفته هفـت   انجام  تحقيقات   در   .است فوتبال اين كشورها با يكديگر متفاوت        ةرويكردهاي محوري حاكم بر توسع    
 :رويكرد اصلي حاكم بر كشورها عبارت بودند از

 ةرود و از ايـن رشـت       تربيت بـه كـار مـي        با فل متراد  در اين رويكرد فوتبا    :فوتبال تربيتي و اخالقي      -1
 .شود  محيط اجتماعي استفاده مي  كودكان بانساخت سازگار و ورزشي براي هدايت

عنـوان  ورزش مقبـول در جامعـه داراي دسـتاوردهاي              دراين رويكـرد فوتبـال بـه       :گرا فوتبال جامعه  -2
 ،هاي بارز ايـن رويكـرد    از نشانه.استبخش بودن  چندمنظوره از جمله افزايش نشاط، سالمت جسم و روان و لذت       

 .استتوجه به افزايش مشاركت عمومي و همگاني ساختن آن 
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عنوان يك مهارت در مناطق خـاص و در بـين            توجه به فوتبال به   بر   در اين رويكرد     :گرا   فوتبال نخبه  -3
 . مشاركت همگاني نيستةرگيرند فوتبال با اين شيوه متمركز بوده و در بة، توسعشود كيد ميأهاي خاص ت گروه

 باشـد و تمـامي      عنـوان يـك صـنعت مطـرح مـي          در اين رويكرد فوتبال به    : فوتبال به عنوان صنعت      -4
 .وري اقتصادي و افزايش سهم ورزش از توليد ناخالص ملي كشورهاست   اين رشته متوجه بهرهيها در ارتقا الشت

 ايـن  .ودشـ  عنوان يك ابزار سياسي استفاده مي ل به در اين رويكرد از فوتبا     : سياست   ةفوتبال به مثاب   -5
 . بين كشورها مورد توجه قرار گيرد ،در سطح خرد يا كالنممكن است ابزار 

، علوم  ي علوم مختلف از جمله علوم تجرب      ة به فوتبال در برگيرند    ،دراين رويكرد : فوتبال به مثابه علم      -6
 .كند ن علوم مفهوم پيدا ميبا ايزمينة  اين رشته در ةو توسعاست ... انساني و 

 وجـود دارد   در اين رويكرد ارتباط تنگاتنگي بين فوتبال و مذاهب مختلـف             :عنوان مذهب    فوتبال به  -7
عنوان فوتبال يا مذهب مطرح شده كه نشان  ديدگاهي بهشود، به تازگي   مذهب ياد مي ةعنوان توسع  و از فوتبال به   

 ، در نگـاه ديگـر    .پرسـتند   اين رشته را در حد يـك مـذهب مـي           وند  ا دهد جوامعي در غرب شيفته فوتبال شده       مي
 .اند  فوتبال را محلي براي ارائه آيين و مذاهب خود قرار داده

د كه رويكرد اصـلي     شآوري اطالعات از طريق پرسشنامه مشخص        انجام شده و جمع   نتايج تحقيق   با توجه به    
 ايـن رويكـرد در   . رويكـرد تربيتـي و اخالقـي اسـت         هـوري اسـالمي ايـران،     م كشـور ج   در فوتبال   ةحاكم بر توسع  

كـاربرد   ايـن رشـته      ةر توسـع  د ايرلند ، ژاپن و سوئد مورد توجه قرار گرفتـه و             استراليا،كشورهايي چون انگليس ،   
 .است داشته 

 در كشـورهاي    ، فوتبـال ايـران مطـرح شـده        ةبندي توسع  دومين رويكرد بر اساس رتبه    عنوان   به كه   گرا جامعه
مريكـا، چـين، اسـتراليا،      آ،  دلنينيوزاي در كشورهايي چون      اين رويكرد توسعه  . رد توجه قرار گرفته است    زيادي مو 

 . آسيا استفاده شده است  كنفدراسيون فوتبالفريقا و برنامهآكانادا، انگليس، ايرلند، ژاپن و طرح طاليي 
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ويژه در بلـوك      به اي اروپاي شرقي    اين رويكرد در كشوره   . است گرا   سومين رويكرد مورد توجه، رويكرد نخبه     
 اي نقـش    هـاي توسـعه    شـته و در برنامـه     در حال حاضر طرفـداران زيـادي ندا       و   مورد توجه بوده است      شرق سابق 

  .رنگي دارد كم

 نخبگـان و مـديران فوتبـال كشـور          ياه رويكرد علمي است كه از نظر      ،چهارمين رويكرد مورد توجه در ايران     
و در  كاربرد دارد   يكرد در كشورهايي چون تركيه، ژاپن، آلمان، امريكا، چين و انگليس             اين رو  .استخراج شده است  

 .كيد شده است أطور اساسي بر آن ت  نيز بهAFC و FIFA رزير نظهاي  طرح

 در اين رويكرد به مبحث درآمدزايي در فوتبال از طريـق            . رويكرد اقتصادي است   ،پنجمين رويكرد مورد توجه   
مريكا، ژاپـن و تركيـه بـه آن    آكشورهايي چون انگليس، چين، در  شود و    ها تاكيد مي   لي و باشگاه  المل مسابقات بين 

عنـوان قسـمتي اساسـي از        انداز فوتبـال آسـيا بـه       فريقا ، يوفا و چشم    آدر طرح طاليي    مروزه  اتوجه زيادي شده و     
 . اين رشته مد نظر قرار گرفته است ةتوسع

ايـن  .  فوتبـال عنـوان شـده اسـت          ةويكرد سياسي و مذهبي در توسع     ن و هفتمين رويكرد به ترتيب ر      يششم
اي ثبـت شـده بـه     هاي توسعه  با دخالت مسائل سياسي و مذهبي در ورزش در برنامه   فيفادليل مخالفت    رويكرد به 
  پيـدايش  ةيكن در كشورهايي چون اسپانيا، ايتاليا و حتـي ايـران قابـل لمـس اسـت و فلسـف        و ل  ،خورد چشم نمي 

ـا در مراز اول اين كشورها و بررسي پيشينه اين تيم ها و حضور مردان سياسي و مذهبي از ج   ت تيم هاي   اسـپانيا و  له كاتاالن ه
 .بيان كردعنوان مواردي از اين رويكرد  بهتوان  مي را  ،ها همچنين حضور مردان سياسي در مديريت باشگاه

 بررسي  فوتبال در كشورهاي مورد      ةحاكم بر توسع  كرد كه رويكردهاي اصلي     فت  گر  توان نتيجه  كلي مي  طور به
و رويكـرد اقتصـادي از اولويـت و اهميـت بيشـتري در              گرا    اما رويكردهاي تربيتي، جامعه    ،رويكردي است تركيبي  

 بـه عنـوان رويكردهـاي      ،در ايران نيز رويكرد تربيتي و مبتني بر جامعه         فوتبال در سطح جهان برخوردارند    ة  توسع
  ،همخـواني دارد بررسـي  اي كشورهاي مورد  هاي توسعه ر برنامه بكه با رويكردهاي حاكم     وند  محسوب مي ش  اصلي  

در ايران  اهميت    است،  عنوان يكي از رويكردهاي اصلي مطرح        ليكن رويكرد اقتصادي كه در بسياري از كشورها به        
  درآمـدزايي وقي در حمايـت از      قـوانين حقـ   نبـود    و    فوتبال وابسته به دولت    هاي و دليل آن به باشگاه    زيادي ندارد   

 . گردد برمي. ..، تبليغات وتلويزيونيرايت، حق پخش  از جمله قوانين كپيفوتبال 
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 فوتبال در جامعه، ايجـاد مشـاركت عمـومي و توجـه بـه فوتبـال                 ةتوان گفت كه توجه به توسع      حال مي  هر به
 و رشد فوتبال كشور كمك خواهـد        ي ارتقا   به  ،تواند مركز آن در آموزش و پرورش باشد        آموزشي و تربيتي كه مي    

 . خواهد بخشيد تتر جه هاي ما براي رسيدن به وضعيت مناسب كرد و به فعاليت
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