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بررسی موانع اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع 

  انسانی در باشگاه هاي فوتبال ایران

  

   1مرتضی سلیمانی

  2بهنام گیالنی نیا           

٢٧/٧/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  

١٦/١٢/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

با توجه به اینکه صورت هاي مالی باشگاه هاي فوتبال حرفه اي و مطرح بین المللی با استفاده از رویکرد 

هاي مالی ارایه شده، این  العه پژوهش ها و صورتبا مط شدهسعی  بداري منابع انسانی تهیه می گردد،حسا

از این  بدیهی است که. رویکرد و روش هاي متداول گزارشگري با استفاده از این رویکرد را معرفی نماییم

تهیه کنندگان و استفاده کنندگان صورت هاي مالی باشگاه هاي فوتبال ایرانی را با محاسن این  توان می طریق

شناسایی و بررسی موانع اجرا و پیاده سازي  این پژوهش، هدف دیگر .ش مالی آشنا نمودهاي تهیه گزار روش

   .باشگاه هاي فوتبال ایران می باشد روش هاي مذکور در تهیه صورت هاي مالی

پس از مطالعه پیشینه تحقیق . باشد می، کاربردي تحلیلی و نوع تحقیق از نظر هدف - توصیفی ،تحقیق این روش

ن و اساتید حسابداري و نیز مدیران عامل و مدیران مالی باشگاه هاي فوتبال با متخصصا مصاحبه حضورينیز و 

با موارد عدم اجرا و پیاده سازي موثر در باشگاه هاي فوتبال ایران شناسایی گردید، سپس با استفاده از  ،داخلی

سته کلی عوامل داخلی، سه د ستخراج و بهاعوامل و معیارهاي موثر،  ،مدل هاي رایج در تحلیل عاملی اکتشافی

بر مبناي سه دسته  3ساختاريمعادله مدلی در قالب  در مرحله بعد،. شدند بندي طبقه بیرونی کالن بیرونی خرد و

با استفاده از نرم افزار  در ادامه،. شدسه فرضیه متصور  وطراحی  کلی عوامل فوق و معیار هاي موثر بر هر یک،
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واقع مورد تأیید و  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مدل طراحی شده ،به روش تحلیل عامل تأییدي 1لیزریل

به ترتیب عوامل  بر آنها هر یک از عوامل و معیارهاي تأثیرگذار ،ا استفاده از آزمون فریدمنب پایان،در . شد

  .ندرتبه بندي گردید بیرونی کالن، بیرونی خرد و داخلی

وتبال، حسابداري بازیکنان فوتبال و حسابداري منابع انسانی، صورت هاي مالی باشگاه هاي ف :کلیدي واژگان

  دارایی نامشهود
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 مقدمه

به یک صنعت با گردش دیده اجتماعی در جهت سالمت عمومی از یک پ ،امروزه ورزش در جوامع جهانی

بیلیون پوند براي  4باشگاه  20سود مرکب . اقتصادي باال و توانمندي ها و جذابیت فراوان تبدیل گردیده است

 نسبت به سال گذشته رشد نمود           درصد8بیلون پوند  3/4رسید و با جمع  10/2009اولین بار در سال مالی 

. داراي مشخصات خاص خود می باشد ،شباهت به صنایع دیگررغم این صنعت علی). 2:2011، 1دلویت(

ها و هواداران و  ذینفعان، مانند بستانکاران، پشتیبان بهحسابداري یک روش براي نشان دادن پتانسیل تجارت، 

هاي ورزشی  باشگاه مالی هاي ناسب فعالیتتهاي مالی م اگر صورت بنابراین،). 158:1999، 2مارو(غیره است 

گزارشهاي مناسب و در نتیجه گمراهی استفاده کنندگان از صورت هاي مالی را موجب عدم ارائه  د،تهیه نگرد

صورت هاي مالی در باشگاه هاي بین المللی با استفاده از استانداردها و معیارهاي حسابداري ، امروزه. می گردد

حساب بازیکنان طبق . تهیه می گرددهاي طبقه بندي، ارزش گذاري و مستهلک کردن  روشمنابع انسانی اعم از 

صورت ( ، سرمایه اي شده و طی مدت قرارداد مستهلک می گردند 3مالی شماره ده گزارشگري استانداردهاي

هاي متداول حسابداري  در این پژوهش سعی بر آن است تا با مطالعه روش. )18،2012:هاي مالی باشگاه اورتون

 فوتبال هاي روش ها در باشگاهدها و استفاده از این استانداردها و معیارها و منابع انسانی و نیز با توجه به کاربر

  .دست یابیمشناسایی عوامل عدم اجراي این روش ها و معیارها و مدل ها در باشگاه هاي داخلی  به بین المللی،

 بداري در موسسات گوناگون می باشد که برهاي مالی یکی از وظایف حسا گزارشگري و تهیه صورت

هاي مالی از جهت شکل و فرم در موسسات  شاید صورت. گیري استفاده کنندگان تأثیر به سزایی دارد تصمیم

ها و سرفصل حساب ها در موسسات  گوناگون مشابه و حتی یکی باشند، ولی همواره طبقه بندي حساب

تصاد کنونی جهان در فضاي اق. گوناگون با توجه به نوع فعالیت و صنعت دچار تغییرات اساسی می گردد

ولی با تغییر در  ،خودروسازي، نساجی، مواد غذایی و غیره الیت و صنایع مختلفی وجود دارند؛ صنایعی مانندفع

یکی از صنایع جدید که . عرصه مختلف اجتماعی و اقتصادي کشورها صنایع جدیدي نیز شکل گرفته است
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اشگاه صنعت ورزش که در رأس آن ب .می باشدگردش اقتصادي قابل توجهی را به خود اختصاص داده، ورزش 

حسابداري به . از طرف دولت ها و افراد جوامع مورد توجه فراوان قرار گرفته است هاي ورزشی قرار دارند،

در جهت گزارشگري متناسب با تغییرات صنایع مختلف فعال در فضاي  بایدعنوان دانش مرتبط با اقتصاد 

الیت هاي آنها بسیار پر سی روش و سیستم هاي حسابداري متناسب با فعبرر. گرددت اقتصادي دچار تغییرا

 صرف عقد و ثبت قرارداددر باشگاه هاي ورزشی همواره هزینه هاي فراوانی  ،همچنین. باشد اهمیت می

منابع اقتصادي هر  تاباشگاه ها همواره به دنبال کسب موفقیت در میادین ورزشی می باشند . می گردد بازیکنان

باشد  ، نیروي انسانی میپر اهمیت ترین دارایی باشگاه هاي ورزشی ،بنابراین. گردد فراهمبراي آنها  يچه بیشتر

هاي  ی از پرداخت هاي باشگاهکه قسمت اعظم -باشگاه ها باید مبالغ پرداخت شده بابت جذب بازیکنان درو 

هاي مالی متناسب  بنابراین، اگر صورت. ی شناسایی گرددبه عنوان یک دارای -فوتبال را شامل می گردد

گزارش هاي مناسب و در نتیجه گمراهی استفاده  هاي مالی باشگاه هاي ورزشی تهیه نگردد، عدم ارائه فعالیت

صورت هاي مالی در باشگاه هاي بین المللی با استفاده از  امروزه. دارد  در پیکنندگان از صورت هاي مالی را 

هاي طبقه بندي، ارزش گذاري و مستهلک کردن  ردها و معیارهاي حسابداري منابع انسانی اعم از روشاستاندا

  .  تهیه می گردد

بدان معنی که  پردازد؛   می کاربردي یبه یکی از مقوالت جدید کاربردهاي حسابداري و با هدف حاضرمطالعه 

صه ورزش در سطوح مختلف اعم از مدیران ارشد مورد استفاده هرچه بهتر مدیران عر بتواند نتایج این پژوهش

. وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون و نیز مدیران عامل و مسئوالن مالی باشگاه هاي فوتبال قرار گیرد

بر  گذاريگزارشگري واحدهاي اقتصادي براي استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی به دلیل تاثیر

حسابداري و مطابق اي مالی مطابق اصول پذیرفته شده اگر صورت ه. می باشد تصمیم گیري آنها داراي اهمیت

نوع فعالیت هاي مالی موسسات تهیه نگردد، در نهایت موجب گمراهی استفاده کنندگان از صورت هاي مالی 

آغازگر تحقیقات گسترده و همچنین تهیه  ،تحقیق در این عرصهامید است  از جهت دیگر. خواهد شد

تغییر در نوع نگرش مدیریتی به سازمان و  عالوه،به . در ایران گردداستانداردهاي حسابداري منابع انسانی 

که در آنها دیگر شاهد ماشین آالت و ) 1رنسیس لیکرت(بوجود آمدن موسساتی از نوع سازمان هاي  انسانگرا 
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منافع آتی براي آنها می  ود، بلکه استفاده از توانمندي هاي تخصصی موجب ایجادتجهیزات گرانبها نخواهیم ب

  .اهمیت پژوهش در عرصه حسابداري منابع انسانی می افزاید گردد، بر

. می باشد وق حضور فعال دارند، صنعت ورزشی یکی از صنایعی که در آن سازمان هایی با مشخصات ف     

که از محل جذب منابع  ن در رأس هرم صنعت ورزش قرار دادرا می توا باشگاه هاي ورزشی بدنبال دیگر،

و متعاقباً با جذب هواداران و پشتیبانی هاي  هستندیعنی بازیکنان به دنبال موفقیت در میادین ورزشی انسانی 

مالی  فروش بازیکنان جذب شده با قیمت هاي باالتر و ارائه خدمات ورزشی به عموم جامعه، منابعمالی بیشتر، 

یکی از مهمترین کاربردهاي حسابداري منابع انسانی  ،شده یادبا توجه به تنوع فعالیت هاي . را کسب می نمایند

هاي باشگاه هاي فوتبال را  سازمان هایی که نظارت بر فعالیت ،در حال حاضر. در باشگاه هاي ورزشی می باشد

عوامل غیر مالی قائل  گري مالی باشگاه ها در کناردر سطح جهان بر عهده دارند، اهمیت فراوانی براي گزارش

که در اعطاي سهمیه باشگاه هاي شرکت کننده به هر کشور در مسابقات لیگ باشگاه  گردیده اند؛ به طوري که

ردهاي هاي مالی مطابق استاندا صورت ، عدم تهیهبنابراین. هاي آسیا امتیاز باالیی را به آن اختصاص داده اند

هاي گذشته موجب کسر امتیاز از فدراسیون فوتبال کشورها گردیده که  رایج جهانی همواره در سال لی ولالم بین

این . بوده استگریبان گیر فدراسیون فوتبال ایران نیز  ،این کسر امتیاز و حتی سهمیه باشگاه هاي شرکت کننده

و رفع آن در باشگاه هاي فوتبال  مهم مطلب بر اهمیت نتایج این تحقیق می افزاید که به دلیل مطالعه یک مسئله

  .به عنوان تحقیقی کاربردي طبقه بندي می گردد

رنسیس لیکرت در دانشگاه میشیگان مطالعاتی با موضوعات حسابداري منابع انسانی و  1967تا  1961از سال 

که دانشجوي  3و فلیم هولتز 2، پل1گروهی دیگر شامل برومت 1986در سال . روانشناسی سازمان را آغاز نمود

در . دکتري بودند پروژه تحقیقاتی خود را بر طراحی و رشد متدهاي حسابداري منابع انسانی متمرکز نمودند

  دربارهفلیم هولتز در دوره دکتراي خود مطالعاتی را به حسابداري منابع انسانی اختصاص داد و  1969سال 
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فلیم هولتز در مطالعات . تحقیق کردمنابع انسانی بهبود تئوري هاي خاص ارزش گذاري در سازمان و ارزیابی 

 . استفاده از منابع انسانی متمرکز شد خود بر ابزارهاي تحصیل، بهبود و شناسایی

، فلیم 1که آثاري از ساکمن. بودمطالعات دانشگاهی متمرکز در مطالعه و بهبود روش ها فقط  ،سال هادر این 

) 2004(و بولن  4هانمناراسی –و فلیم هولتز، کانن ) 2002(3، فلیم هولتز، بولن و هوآ )1989( 2هولتز و بولن

بازیکنان فوتبال در انگلستان را به عنوان دارایی ) 1997- 1996(در سال  5مارو .)3:2009بولن،(بجامانده است

در ) 2006( 6وسانزو و تورگ. و اهمیت اندازه گیري آنها به عنوان یک عامل مهم بررسی نمود قلمداد کرد

نفر از حسابداران و  58نفر از افرادي که با لیگ فوتبال استرالیا در ارتباط بودند و  79نظر بررسی خود از 

دانشگاهیان حسابداري براي ارزیابی اینکه آیا ارزش بازیکنان در ترازنامه یک ایده قابل قبول در نظر گرفته 

 ).9:2009،بلون(بهره گرفتند شود، 

  : در باشگاه هاي فوتبال بین المللی روش هاي متداول گزارشگري

منظور از روش هاي متداول گزارشگري، تهیه صورت هاي مالی مطابق با استاندارد هاي حسابداري منابع 

 .اقدام به تهیه صورت هاي مالی می گردد آنهاانسانی می باشد که در باشگاه هاي بین المللی و مطرح دنیا مطابق 

ده توسط باشگاه هاي فوتبال جذب ی است که بازیکنان فوتبال به منظور کسب منافع اقتصادي در آینبدیه

سهم نامشهودي از موفقیت باشگاه  ،منعقد شده با آنها حاصل می شوندمنافعی که از قراردادهاي . شوند می

قراردادها را منعقد می کنند، نمی توانند باشگاه را ترك کنند یا بدون  بازیکنانی که این. دهند را تشکیل میفوتبال 

بازیکنان فوتبال معیارها و شرایط الزم را به  ،بر این اساس. اجازه باشگاه به بازي در باشگاه هاي دیگر بپردازند

میچه ( ا دارندها و انعکاس در صورت هاي مالی باشگاه ها فوتبال ر سرفصل داراییمنظور طبقه بندي شدن در 
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بنابراین مطابق استانداردهاي گزارشگري شماره ده، هزینه هاي جذب بازیکنان سرمایه اي  .)6:1999، 1ورماو 

به تعدادي از روش هاي رایج و کاربردي ارزش گذاري  ،در ادامه .شده و طی زمان قرارداد مستهلک می شوند

      .می گردد اشارهمنابع انسانی و بازیکنان فوتبال در باشگاه هاي فوتبال بین المللی 

  2مدل فلیم هولتز

ار فرض شود که فرد طی زمان عهده د ،یعنی ارکنان در داخل سازمان توجه دارد؛این مدل به تغییر شکل ک

مانعه الجمع هستند و فرض می شود که موقعیت هاي  ،وظایف این. یک سازمان استمشاغل مختلف در 

شود  در این مدل فرض می .خدمتی در طی یک دوره زمانی را با در نظر گرفتن احتماالت می توان تخمین زد

 معین انتظار می رود وي در یک موقعیت خدمتی کرد که طی آنپیش بینی اي را  توان دوره میکه براي هر فرد 

یک وضعیت . تعریف می شود "دورة خدمت مورد انتظار"این دوره،  .باقی بماند و در سازمان خدمت کند

در این مدل . سازمان خدمت ارائه کند بهمی شود که انتظار می رود فرد در آن مدت  خدمتی در موقعیتی فرض 

گردیده تمام هزینه هاي آموزش مرتبط به یک تیم  طراحیکه براي جذب بازیکنان جوان روش دوم جذب 

هاي  مدل سرمایه گذاري منابع انسانی مورد استفاده در باشگاه ،به عنوان مثال. شود میجوانان کنترل و نگهداري  

  )81:1974فلیم هولتز،:(باشد میفوتبال به شکل زیر 

  ارزش گذاري بازیکنان در تیم جواناننحوه : 1جدول 

  )یک تیم جوانان  سالطی (ها  هزینه

  1999  2000  2001  2002  

  6000  7000  6000  5500  استخدام

  5000  5500  5500  4000  داوري

  7000  7500  6000  5500  مسافرت

  2000  2500  1500  1500  خوراك

  2500  3000  2000  2000  اقامت

  4500  5000  4000  4000  آموزش

                                                           
1 Michie & verma 

2 Eric Flamholtz 
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  3500  4000  3500  3000  مواد

  30500  34500  28500  25500  جمع

  21  24  21  20  تعداد بازیکنان

  1452  1437  1357  1275  بازیکنان/ میانگین هزینه

  

به عنوان مبلغ قرارداد بازیکن حرفه  2002-1999هاي  جمع هزینه آموزش یک بازیکن در تیم جوانان طی سال

 :برابر است با 2002اي در پایان سال 

                                                                                     5521=1452+1437+1375+1275 

  :مطرح گردیده است زیربه شرح  سوالدر این پژوهش سه 

آیا عوامل داخلی بر اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی در  - 

  ر می باشد؟باشگاه هاي فوتبال داخلی تاثیرگذا

حسابداري منابع انسانی در آیا عوامل بیرونی خرد بر اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري  - 

 هاي فوتبال داخلی تاثیرگذار می باشد؟ باشگاه

آیا عوامل بیرونی کالن بر اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی  - 

  داخلی تاثیرگذار می باشد؟در باشگاه هاي فوتبال 

  :در نظر گرفته شده است زیرفرضیه هاي  ،بر مبناي سواالت فوق

عوامل داخلی بر اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی در ) فرضیه اول

  .تاثیرگذار می باشد ایرانباشگاه هاي فوتبال 

عوامل بیرونی خرد بر اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی ) فرضیه دوم

  . اثرگذار می باشد ایراندر باشگاه هاي فوتبال 

عوامل بیرونی کالن بر اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی ) فرضیه سوم 

  . اثرگذار می باشد ایرانل در باشگاه هاي فوتبا
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که بر موانع اجرا و پیاده سازي حسابداري منابع انسانی در  تغیرهاي مورد بررسی در این تحقیقم عوامل و

  :اند شدهبه سه دسته کلی طبقه بندي  تأثیرگذارند،باشگاه هاي فوتبال ایران 

 یط و محیط داخلی باشگاه هاي فوتبالبه شرا تنهابه مجموعه عواملی اطالق می گردد که  :عوامل داخلی)الف 

  . مربوط می شود ایران

اري به مجموعه از قوانین و مقررات و استاندارد هاي تدوین و تهیه گزارشگري حسابد :عوامل بیرونی خرد)ب

  . منحصر می باشد در ایران حسابداري منابع انسانی در جامعه حرفه

و اند  مربوطکه به فضاي اقتصادي کالن جامعه  اطالق می گرددعوامل  از دستهآن به  :عوامل بیرونی کالن)ج

  .گیرند قرار میضوابط اجرایی این قوانین کالن  و در حوزه قوانین و مقررات کشور

موجود، با توجه به پیشینه تحقیقات  دارند کهتحت تاثیر متغیرهایی قرار بدیهی است که هر یک از عوامل فوق، 

ان و افراد نظر تحقیق با مصاحبه اولیه از صاحباین متغیر ها در مرحله اول . متغیرهایی شناسایی شده اند

بر سه عامل  موثر متغیرهاي شناخته شده بدین ترتیب،. اند تعیین شده ،مورد مطالعه آماري برجسته در جامعه

  :فوق به شرح زیر می باشد

  یمؤثر بر عوامل داخل هايمتغیر) الف

 عدم سودهی باشگاه هاي فوتبال

با توجه به اینکه عموماً باشگاه هاي فوتبال در ایران زیانده و همواره به بودجه دولت وابسته می باشد، 

بنابراین مالکیت دولتی و . دهند نشان می  ورود به این عرصه برايگذاران و بخش خصوصی کمتر  سرمایه

المللی نمی نمایند و این عامل را تهیه صورت هاي مالی مطابق استاندارد هاي بین  اقدام بههاي دولتی  شرکت

  .دانستمی توان یکی از موانع اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري در باشگاه هاي فوتبال ایران 

 :عدم اعتقاد مدیران به تغییر در رویه هاي گزارشگري مالی در باشگاه هاي فوتبال ایران
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تهیه صورت هاي مالی و مسئولیت تهیه . دخیل می باشند همواره مدیران در تهیه صورت هاي مالی هر سازمانی

به اعمال روش ها و  يحال اگر مدیران یک سازمان اعتقاد. همواره به عهده مدیران آن سازمان می باشد آنها

اعمال روش مناسب که با نداشته باشند، روندهاي تهیه صورت هاي مالی متناسب با نوع فعالیت سازمان خود 

 تحقیق به عنوان یک عامل موثر در نیز متغیر این. حسابداري مطابقت نماید غیر ممکن می باشداستانداردهاي 

   .شناسایی و ارزیابی گردید

  عقد قراردادهاي کوتاه مدت

سرمایه اي کردن هزینه جذب بازیکنان و طبقه بندي آنها در دارایی  ،10استانداردهاي گزارشگري شماره  مطابق

 ،از جهتی دیگر .ر مدت زمان قرارداد توصیه می شودمستهلک کردن این دارایی د آن به دنبالو ترازنامه و 

نگرش مدیران باشگاه هاي بین المللی بر این است که با ایجاد مشوق هایی همانند پاداش  ،مطابق همین روش

قرارداد کنونی،  با قیمتی بیشتر از ارزش صورت داشتن پیشنهاد باشگاهی دیگرها و باال رفتن مبلغ قرارداد در 

استوار حسابداري  اصولبا اجرایی شدن این روش که با . آوردفنی بازیکنان تیم را فراهم موجبات رشد توان  می

قراردادهاي  بیشترهم اکنون به نظر می رسد . ، می توان موجبات موفقیت تیم را در رقابت ها فراهم آورداست

این  .می باشد بازیکنان فوتبال در باشگاه هاي داخلی در سطح لیگ حرفه اي یکساله و حتی کمتر از یک فصل 

  .شناسایی گردیدمتغیر نیز بر عوامل داخلی موثر 

  :عدم آگاهی مدیران مالی و تهیه کنندگان صورت هاي مالی در باشگاه هاي فوتبال

معیارهاي شناخته شده در موانع استفاده استانداردهاي حسابداري منابع انسانی یکی از ر شده، مطابق پیشینه ذک

  .ها و معیارهاي حسابداري منابع انسانی می باشد عدم آگاهی از استانداردها ، روش ،در جامعه حسابداري ایران

  و پایهبی توجهی به تیم هاي رده هاي سنی 

رده هاي نداشتن تیم هایی در  پیشتر ارائه گردید،که  طبق روش ارزش گذاري ارائه شده توسط فلیم هولتس

 یو هم در چرخش و ساختن بازیکنان شود نان هم موجب عدم استفاده کاربردي این روش میسنی پایین و جوا
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ارزش دارایی  از کاستن نماید که به نوبه خود میبا قابلیت فنی مناسب شاغل در باشگاه هاي فوتبال خلل ایجاد 

  .در پی داردسودآوري باشگاه ها را  و به دنبال آن کاهشهاي باشگاه ها و جذابیت دیدارهاي فوتبال 

 عدم انتصاب مدیران داراي صالحیت

که  آنحال  طلبد، را میقابلیت هاي فنی خاص موضوع فعالیت هاي آن سازمان  ،مدیریت هر سازمانی تردید، بی

به نظر می رسد . است ایران و جهان داراي حواشی فراوانباشگاه هاي فوتبال در همواره انتصاب مدیران در 

انتصاب مدیران فاقد صالحیت در باشگاه هاي فوتبال موجب عدم موفقیت باشگاه هاي فوتبال در عرصه هاي 

 موثر عوامل داخلیحوزه در این متغیر . ورزشی و متعاقب آن در عرصه اقتصادي و تامین منابع مالی می گردد

  .و مورد ارزیابی قرار گرفت شناخته شد

  بیرونی خرد عواملمتغیر هاي مؤثر بر ) ب

  بع انسانی از سوي سازمان حسابرسیعدم تدوین استانداردهاي حسابداري منا

کاربردهایی در جامعه اقتصادي به خصوص در  ،سازمان حسابرسی با درك اینکه حسابداري منابع انسانی

از تا  خاص حسابداري منابع انسانی نمایدهاي انسان گرا دارد، می تواند اقدام به تدوین استانداردهاي  سازمان

  .آوردموجبات اجراي حسابداري منابع انسانی در باشگاه هاي فوتبال را فراهم این طریق 

  و جوانان از سوي مدیران فدراسیون فوتبال و یا وزارت ورزش و مقرارت الزام آور عدم تدوین قوانین

قوانین الزام آوري از سوي تدوین تدوین استانداردهاي حسابداري منابع انسانی در سازمان حسابرسی،  براي

شدن آن استانداردها مؤثر می  یدر اجرایفدراسیون فوتبال و سازمان لیگ   ،مدیران وزارت ورزش و جوانان

گزارشگري و تهیه صورت هاي مالی باشگاه هاي هاي  روش کهگردد  وضعمضاعف بر اینکه باید قوانینی . باشد

رعایت این  لی همانند سازي نمایند و زمینههاي متداول گزارشگري در باشگاه هاي بین المل داخلی را با روش

ارزیابی بازرسان سازمان . دنفراهم آوررا بازرسان بین المللی  به ي پاسخگویی مناسبالزامات و استانداردها

از باشگاه هاي داخلی از بعد مالی یکی از معیارهاي پر اهمیت  کنفدراسیون فوتبال آسیاند هاي بین المللی مان

  . می باشد ي آسیاجهت اختصاص سهمیه به باشگاه هاي کشورهاي آسیایی در رقابت هاي جام باشگاه ها
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  در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی عدم آموزش و تحقیقات در عرصه حسابداري منابع انسانی

یکی از عوامل مؤثر بر موانع اجراي حسابداري منابع  به عنوان عدم آموزش ،نتایج تحقیقات صورت گرفتهدر 

هاي مالی  یکی از علل اصلی ناآگاهی مدیران مالی و تهیه کنندگان صورت که ؛ چنانانسانی شناخته شده است

... عبدا(باشگاه هاي فوتیال را می توان در عدم آموزش حسابداري منابع انسانی در دانشگاه ها دانست

  ). 1386- 87قادري

  در اجراي حسابداري منابع انسانی کمبود افراد متخصص

با . دمتخصص و داراي دانش الزم می باش يهمواره در اجراي هر روش و روند جدید در سازمان نیاز به افراد

حسابداري منابع انسانی رایج  تهیه صورت هاي مالی با استفاده از استانداردهايتوجه به اینکه روش هاي 

  .استاجرایی شدن این استاندارد ها وجود کارکنان متخصص در سازمان هاي مربوطه باشد، الزمه  نمی

  یرهاي مؤثر بر عوامل بیرونی کالنمتغ) ج

مشخصات اقتصادي و قوانین کالن جامعه ایران تأکید دارد که بر عملکرد باشگاه هاي  این نوع عوامل بیشتر بر

ریشه در قوانین ند، موجب تمایز باشگاه هاي داخلی و بین المللی می شو که این متغیرها. دنداخلی مؤثر می باش

مل داخلی شناسایی شده متغیرهاي مؤثر بر عوا. دنو ضمانت اجراي آنها و شرایط اقتصاد کالن جامعه ایران دار

  :دتمی باش زیربه شرح 

  باشگاه هاي ایرانمالکیت دولتی و اتکا به بودجه دولت در 

در باشگاه هاي داخلی عموماً مالکیت و تأمین مالی توسط دولت صورت می گیرد، حال آنکه در باشگاه هاي 

بازدارنده  ،این اتکا به بودجه دولتی. مالکیت متعلق به افرادي خاص یا طرفداران می باشد ،بین المللی

تا زمانی که  .دباشمی اقتصادي متنوع منابع مالی جدید و فعالیت هاي  از تالش براي یافتنهاي داخلی  باشگاه

ري به روش هاي متداول و باشگاه هاي ایرانی به صورت دولتی مدیریت می شوند، تغییر در شیوه هاي گزارشگ

   . مطابق استانداردهاي بین المللی در باشگاه هاي فوتبال ایران ممکن به نظر نمی رسد
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موجودنقص یا فقدان ضمانت اجرایی قوانین   

یکی از عوامل مؤثر در سودده نبودن و وجوه  ،پیرو مصاحبه اولیه با مدیران عامل بعضی از باشگاه هاي فوتبال

از این  یکی. دانستدر نقص یا فقدان ضمانت اجرایی قوانین اقتصادي  باید افتراق با باشگاه هاي بین المللی را

        قانون حق کپی رایت و پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونی ،هشدقوانین که به آن بیش از همه پرداخته 

 متغییر موجب عدم دستیابی منابع عظیم مالی براي باشگاه هاي داخلی دانسته می شود که  وجود این. می باشد

  .می تواند مانع بزرگی در جهت خصوصی شدن مالکیت و کاهش اتکا به بودجه دولت باشد

ها و استفاده از این هاي متداول حسابداري منابع انسانی و نیز کاربرد در این پژوهش سعی بر آن است تا روش

به تهیه کنندگان و استفاده کنندگان صورت هاي معیارها و روش ها در باشگاه هاي بین المللی استانداردها، 

  .شناسایی گرددها در باشگاه هاي داخلی  معیارها و مدل عوامل عدم اجراي این روش ها، شود ومالی معرفی 

  شناسی پژوهش روش 

جمع ابزارهاي  .استتحلیلی و نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردي  - توصیفی ،روش مورد استفاده در این تحقیق

در این پژوهش، ابتدا ادبیات موضوع بر اساس مساله بیان . پرسشنامه می باشدآوري اطالعات از جامعه آماري، 

یق تطبباشگاه هاي فوتبال ایران  با شرایط موجودمتغیر هاي اصلی تحقیق شناسایی و  سپس .بررسی شدشده 

شنامه و به صورت داده هاي مورد نیاز براي سنجش و اندازه گیري متغیر هاي تحقیق به وسیله پرس .داده شد

 از استفاده و براي تجزیه و تحلیل با ها، تبدیل به امتیازات مربوط شد سپس این داده .میدانی جمع آوري گردید

روش هاي متداول گزارشگري  پیاده سازياجرا و  بر مؤثر عوامل اساسی اکتشافی، عاملی تحلیل روش

 .گردیداستخراج  و کشف مطرح شده، سئواالت کل از در باشگاه هاي فوتبال ایران حسابداري منابع انسانی

 و SPSSو با استفاده از نرم افزار  ندرسید اثبات به تأییدي عاملی تحلیل از استفاده با شده کشف عوامل سپس

LISEREL 8.53  از زیادي تعداد کاهش که است تکنیکی عاملی تحلیل .گرفتندمورد تجزیه و تحلیل قرار 

سازد  می پذیر امکان مکنون یا پنهان ابعاد از تعداد کوچکتري صورت به را هم به وابسته متغیرهاي

  .)367:1380هومن،(
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باشگاه هاي  حسابرسان کلیهمالی، حسابداران و جامعه آماري این تحقیق شامل همه مدیران عامل، مدیران 

، مدیران مرتبط با صنعت )اساتید دانشگاه(شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران و همچنین صاحب نظران علمی 

فوتبال و حسابداران فدراسیون فوتبال، کارشناسان مالی وزارت ورزش و جوانان مرتبط با مسائل مالی باشگاه 

تعداد جامعه  .ش نمونه گیري در این تحقیق تصادفی می باشدرو. هاي شاغل در فوتبال لیگ برتر می باشد

تمام افراد جامعه در  به در میان پرسشنامه ،می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماري نفر 73آماري 

در پژوهش حاضر به منظور . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،دسترس توزیع گردید و پس از جمع آوري

جمع آوري  نقطه نظرات نمونه آماري از یک پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از ابعاد هر یک از متغیرهاي 

براي گردآوري داده هاي مورد نیاز در این تحقیق، . تحقیق، به عنوان ابزار گردآوري اطالعات استفاده شده است

درجه اي لیکرت  5سؤال در طیف  25این پرسشنامه از  :ه استاستفاده شد زیرشرح محقق ساخته به  بزاراز ا

ابزار بر اساس  1روایی. تشکیل شده است) 5(و خیلی زیاد ) 4(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1(خیلی کم  شامل

به منظور  .فتبررسی قرار گر پیش از اجراي پرسشنامه روایی صوري آن مورد است کهاظهار نظر صاحبنظران 

براي این منظور در ابتدا . سنجش روایی پرسشنامه، از روش روایی محتوا به طریق دلفی استفاده شده است

پرسشنامه به منظور بررسی موانع اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی در 

پس با استفاده از یک نمونه هادي و بر اساس میانگین نظرات آنها باشگاه هاي فوتبال ایران، طراحی شده و س

پرسشنامه با  2در پژوهش حاضر به منظور تعیین پایایی. تعدیل شده و به شکل پرسشنامه حاضر در آمده است

عمل شده که با استفاده از نرم افزار  3تاکید بر همسانی درونی سواالت از طریق ضریب آلفاي کرونباخ

SPSS19 به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه ها، قبل . اي مجموعه سواالت مربوط به هر متغیر اقدام گردیدبر

عدد  از پرسشنامه ها بین صاحب نظران و کارشناسان صنعت مذکور توزیع گردید که در  30از توزیع نهایی آن 

 864/0عوامل بیرونی خرد  898/0براي عوامل داخلی مقدار آلفاي کرونباخ  SPSS19نهایت به کمک نرم افزار 

 بنابراین می توان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار کافی برخوردار .دست آمد به 880/0و عوامل بیرونی کالن 

 .گردید انجام LISREL 8.54 و SPSS19 افزارهاي نرم وسیلۀ به ها تحلیل و تجزیه سپس کلیۀ .می باشند

                                                           
1Validity 

2Reliability 

3 Cronbachs Coefficient Alpha (α) 
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  یافته هاي پژوهش

، عوامل موثر بر عدم اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع گفته شدکه  طور همان

سپس . انسانی در باشگاه هاي فوتبال ایران به سه دسته عوامل داخلی، بیرونی خرد و بیرونی کالن تقسیم گردید

  :آمده استدر جدول زیر  شدند کهمعیارهاي موثر بر هر یک از عوامل فوق شناسایی 

  عوامل و معیارهاي شناسایی شده موثربر موانع اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري : 2جدول 

  منابع انسانی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ارتباط هریک از معیارهاي طبقه بندي شده در یک گروه با یکدیگر و  ،پس با استفاده از تحلیل عامل تأییديس

میزان تأثیر هریک از عوامل بر عدم  عالوه بر این،. یزان تأثیر بر عوامل مربوط به خود سنجیده شدهمچنین م

  معیارهاي تأثیرگذار بر عوامل  عوامل

ی
خل

دا
ل 

وام
ع

 

 عدم سود دهی باشگاه هاي فوتبال

عدم اعتقاد مدیران و تهیه کنندگان صورت هاي مالی به تغییر رویه 

 گزارشگريهاي 

 با بازیکنان فوتبال عقد قراردادهاي کوتاه مدت

 عدم آگاهی مدیران

 بی توجهی به تیم هاي پایه

الزم جهت مدیریت باشگاه  صالحیت عدم انتصاب مدیران داراي

 هاي فوتبال

رد
خ

ی 
ون

یر
ل ب

وام
ع

 

 توسط سازمان حسابرسی عدم تدوین استاندارد ها

 توسط فدراسیون فوتبال آورعدم تدوین قوانین الزام 

 علمی و کاربردي  عدم آموزش و تحقیقات

  کمبود افراد متخصص

عوامل بیرونی 

 کالن

 مالکیت دولتی و اتکا به بودجه دولت

 نقایص قانون یا فقدان ضمانت اجرایی قوانین موجود
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در  اجرا و پیاده سازي روش هاي متدوال گزارشگري حسابداري منابع انسانی در باشگاه هاي فوتبال ایران نیز

  .محاسبه گردید طراحی و 1قالب یک مدل معادالت ساختاري

مدل اندازه گیري متغیر موانع سه گانه اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی در  :1نمودار

 حالت اعداد استاندارد

مدل اندازه گیري متغیر موانع سه گانه اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی در  :2نمودار

 حالت اعداد معنی داري

                                                           
1 Structural Equation Modeling 
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ارتباط هر یک از  پیراموندر جهت مدل هاي فوق نتایج خروجی حاصل از پردازش داده ها توسط نرم افزار 

  .ارائه می گردد زیرقالب جدول  سازه ها یا معیارهاي در 

نتایج تحلیل عاملی تائیدي براي عوامل موثربر موانع اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري  :3جدول 

  منابع انسانی

  
 

نی داري مشاهده می شود که کلیه سواالت مربوط به متغیرها داراي ضرایب همبستگی مع ،با توجه به نمودارها

  . می باشد 96/1چرا که میزان آماره تی باالتر از با متغیرهاي مکنون هستند، 

 يگزارشگر متداول يها روش يساز ادهیپ و اجرا موانع موثربر عواملدر ادامه به بررسی رابطه ابعاد سه گانه  

  .ی پرداخته می شودانسان منابع يحسابدار

  سوال یا سازه

میزان همبستگی         

با متغیر مکنون 

  )بارعاملی(

  نتیجه  آماره تی

ی
خل

دا
ل 

وام
ع

 

  تائید  74/5  72/0 عدم سود دهی باشگاه هاي فوتبال

عدم اعتقاد مدیران و تهیه کنندگان صورت هاي مالی 

 به تغییر رویه هاي گزارشگري

  تائید  15/4  56/0

  تائید  86/5  73/0 عقد قراردادهاي کوتاه مدت با بازیکنان فوتبال

  تائید  17/6  76/0 عدم آگاهی مدیران

  تائید  96/6  82/0 بی توجهی به تیم هاي پایه

انتصاب مدیران داراي صالحیت الزم جهت عدم 

 مدیریت باشگاه هاي فوتبال

  تائید  40/7  86/0

رد
خ

ی 
ون

یر
ل ب

وام
ع

 

  تائید  77/7  88/0 عدم تدوین استاندارد ها توسط سازمان حسابرسی

 تائید  88/7  89/0 عدم تدوین قوانین الزام آور توسط فدراسیون فوتبال

 تائید  88/8  95/0 عدم آموزش و تحقیقات علمی و کاربردي 

  تائید  41/7  86/0  کمبود افراد متخصص

عوامل بیرونی 

 کالن

 تائید  39/8  93/0 مالکیت دولتی و اتکا به بودجه دولت

 تائید  78/8  95/0 نقایص قانون یا فقدان ضمانت اجرایی قوانین موجود
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 يحسابدار يگزارشگر متداول يها روش يساز ادهیپ و اجرا موانع موثربر عواملمدل اندازه گیري ابعاد متغیر : 3نمودار 

  در حالت اعداد استاندارد یانسان منابع

 

 

 

 

 

  

 

 يحسابدار يگزارشگر متداول يها روش يساز ادهیپ و اجرا موانع موثربر عواملمدل اندازه گیري ابعاد متغیر : 4نمودار 

  در حالت اعداد  معنی داري یانسان منابع

  

 

 

 

 

 

  

نتایج خروجی حاصل از پردازش داده ها توسط نرم افزار در جهت مدل هاي فوق در خصوص ارتباط هر یک 

  :زیر ارائه می گردداز عوامل داخلی، بیرونی خرد و بیرونی کالن در  قالب جدول 
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 يگزارشگر متداول يها روش يساز ادهیپ و اجرا موانع موثربر عواملنتایج تحلیل عاملی تائیدي براي ابعاد متغیر  :4جدول 

  یانسان منابع يحسابدار

  
  
  
  
  
  
 
  

 روش  يساز ادهیپ و اجرا موانع بر موثر عواملمشاهده می شود که کلیه ابعاد مربوط به  4با توجه به جدول 

ی داراي ضرایب همبستگی معنی داري با متغیر توانمندسازي انسان منابع يحسابدار يگزارشگر متداول يها

  .می باشد 96/1چرا که میزان آماره تی باالتر از  ،هستند

   :رتبه بندي عوامل سه گانه و معیارهاي موثر بر آنها به وسیله آزمون فریدمن ارائه می گردددر ادامه، 

  یکل عامل سه يبند رتبهآزمون فریدمن براي  :5جدول 

 سطح  معنی داري درجه آزادي کاي دو میانگین رتبه 

 70/1 عوامل داخلی

  84/1 عوامل بیرونی خرد 000/0 2 607/24

 47/2 عوامل بیرونی کالن

  
  

 000/0ی برابر کل عامل سهي بدست آمده براي دارنی مع سطحمشاهده می شود که مقدار  5جدول با توجه به 

وجود معنی داري  تفاوت یکل عامل سه بین میانگین رتبه هاي ،در نتیجه .است 05/0می باشد که کوچکتر از 

عوامل بیرونی کالن، عوامل بیرونی خرد و با توجه به میانگین رتبه ها، باالترین رتبه را به ترتیب عوامل .دارد

  . می باشند اولویت داخلی دارا

  

  بعد

میزان همبستگی بعد با 

متغیر         توانمندسازي 

  )بارعاملی(

آماره 

  تی
  نتیجه

  تائید  27/6  80/0 عوامل داخلی

  تائید  51/6  82/0 عوامل بیرونی خرد

  تائید  33/7  89/0 عوامل بیرونی کالن
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  داخلی، بیرونی خرد، بیرونی کالن عوامل معیارهاي موثر بر يبند رتبهآزمون فریدمن براي  :6جدول 

  

ی داخل عوامل دست آمده معیارهاي موثر بربه  يدارنی مع سطحمشاهده می شود که مقدار  5جدول با توجه به 

 عوامل معیارهاي موثر بر بین میانگین رتبه هاي ،در نتیجه .ی باشد که کوچکتر از پنج صدم استم 000/0برابر 

 بیبه ترتیب معیار            توان دریافت  میبا توجه به میانگین رتبه ها،  .معنی داري وجود دارد تفاوت یداخل

عدم و  الزم جهت مدیریت باشگاه هاي فوتبال صالحیت داراي مدیران انتصاب عدم، پایه هاي تیم به جهیتو

 ه مدتعقد قرار داد هاي کوتااعتقاد مدیران و تهیه کنندگان صورت هاي مالی به تغییر رویه هاي گزارشگري، 

  . می باشند ي اولویتدارا مدیرانگاهی آعدم و  ي فوتبالعدم سوددهی باشگاه ها، با بازیکنان فوتبال

  سطح  معنی داري  درجه آزادي  کاي دو میانگین رتبه  سوال یا سازه

ی
خل

دا
ل 

وام
ع

 

    871/53 52/3 عدم سود دهی باشگاه هاي فوتبال

  

  

  

5  

000/0  

عدم اعتقاد مدیران و تهیه کنندگان صورت هاي 

 مالی به تغییر رویه هاي گزارشگري

69/3  

 62/3 عقد قراردادهاي کوتاه مدت با بازیکنان فوتبال

  19/2 عدم آگاهی مدیران

  23/4 بی توجهی به تیم هاي پایه

عدم انتصاب مدیران داراي صالحیت الزم جهت 

 باشگاه هاي فوتبال مدیریت

74/3 

رد
خ

ی 
ون

یر
ل ب

وام
ع

 

عدم تدوین استاندارد ها توسط سازمان 

 حسابرسی

84/1 374/36    

  

3  

000/0  

عدم تدوین قوانین الزام آور توسط فدراسیون 

 فوتبال

90/2  

 41/2 عدم آموزش و تحقیقات علمی و کاربردي 

  85/2  کمبود افراد متخصص

ی 
ون

یر
ل ب

وام
ع

الن
ک

 

    200/0 52/1 مالکیت دولتی و اتکا به بودجه دولت

1 

655/0 

نقایص قانون یا فقدان ضمانت اجرایی قوانین 

 موجود

48/1  



٢١ 
 

برابر  خرد یرونیب عوامل دست آمده معیارهاي موثر بر هي بدارنی مع سطحهمچنین مشاهده می شود که مقدار 

 عوامل معیارهاي موثر بر بین میانگین رتبه هاي ،در نتیجه .ی باشد که کوچکتر از پنج صدم استم 000/0

عدم تدوین قوانین الزام با توجه به میانگین رتبه ها، به ترتیب معیار  .داردمعنی داري وجود  خرد تفاوت یرونیب

و عدم تدوین  عدم آموزش و تحقیقات علمی و کاربردي، کمبود افراد متخصص، توسط فدراسیون فوتبال آور

  . می باشند ي اولویتداراتوسط سازمان حسابرسی استانداردها 

ی باشد که م 655/0برابر  کالن یرونیب عوامل معیارهاي موثر بر از آمدهدست  بهي دارنی مع سطحمقدار  همچنین

 کالن تفاوت یرونیب عوامل معیارهاي موثر بر بین میانگین رتبه هاي ،در نتیجه .بزرگتر از پنج صدم است

لت و به ترتیب مالکیت دولتی و اتکا به بودجه دوآمده،   دست بهبا توجه به میانگین  .داري وجود ندارد معنی

  .قوانین موجود رتبه بندي می گردندنقایص قانون یا فقدان ضمانت اجرایی 

  يث و نتیجه گیربح

نکه عوامل داخلی بر اجرا و پیاده سازي روش آفرضیه اول مبنی بر  نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها،با توجه به 

تأثیرگذار می باشد، مورد تأیید  ایرانهاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی در باشگاه هاي فوتبال 

سطح معنی داري بدست آمده براي متغیر عوامل  - استفاده از آزمون تی تک نمونه ايبا  این نتیجه .قرار گرفت

بنابراین تفاوت معنی داري بین دو میانگین عوامل داخلی و بدست آمده  - اخلی کوچکتر از پنج صدم می باشدد

عدد بزرگتري  3که از میانگین  می باشد 82934/3دارد و نیز میانگین این متغیر میانگین مورد انتظار وجود 

  . است

 کوچکتر از پنج صدم که - دست آمده براي متغیر عوامل بیرونی خرد ههمچنین با توجه به سطح معنی داري ب

با توجه به  .و میانگین مورد انتظار وجود دارد عوامل بیرونی خردتفاوت معنی داري بین میانگین  -باشد می

باشد، می توان  می  9646/3بیشتر از میانگین مورد انتظار بوده و برابر  9646/0میانگین این متغیر که به میزان 

عوامل بیرونی خرد بر اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري که  اینمبنی بر  گفت فرضیه دوم

  .تأیید گردیده است نسانی در باشگاه هاي فوتبال ایران اثرگذار می باشد،حسابداري منابع ا
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 .می باشد کالن که کوچکتر از پنج صدمعوامل بیرونی دست آمده براي متغیر  هبا توجه به سطح معنی داري ب

با توجه به میانگین این . و میانگین مورد انتظار وجود داردکالن عوامل بیرونی تفاوت معنی داري بین میانگین 

فرضیه می باشد، می توان گفت  2945/4بیشتر از میانگین مورد انتظار بوده و برابر  2945/1متغیر که به میزان 

عوامل بیرونی کالن بر اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی  مبنی بر سوم

  .مورد تأیید قرار گرفته استمی باشد، در باشگاه هاي فوتبال ایران اثرگذار 

یکی از معیارهاي موثر در  .پیشنهادهایی نیز ارائه می گردد ،با توجه به تأیید سه فرضیه مطروحه در پژوهش

همواره عدم سوددهی در تحقیقات  .اسایی گردید، عدم سودهی در باشگاه هاي فوتبال ایران شنفرضیه اول

انی علمی در خصوص اقتصاد و مدیریت مالی باشگاه ها مورد توجه قرار گرفته و از درجه اهمیت فراو

بررسی مهم ترین موانع اقتصادي خصوصی سازي باشگاه هاي "در پژوهشی با عنوان . برخوردار بوده است

ب سود کافی از بابت درآمدهاي بلیت فروشی و حق ، عدم کس)1390قره خانی و دیگران، ( "فوتبال ایران

حال آنکه در این تحقیق عدم سودهی یکی از . شناسایی شده استبه عنوان مهمترین عوامل پخش تلویزیونی 

موانع تأثیرگذار بر عدم اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسان در باشگاه 

  . زیابی گردیدهاي فوتبال شناسایی و ار

تأمین بازیکنان داراي سطح فنی باالتر و ، مختلف باتوجه به اهمیت آموزش در تیم هاي رده هاي سنی ،همچنین

نیز کسب درآمد از محل فروش این بازیکنان بابت حق آموزش آنها، باید میزان مبالغ صرف شده جهت آموزش 

تا از این طریق بتوان به وسیله مدل ارزش گذاري . شوداین دسته از بازیکنان به طور جداگانه ثبت و نگهداري 

 بدست آورد را ارزش هر بازیکن جوان راه یافته به تیم بزرگساالن یا اصلی) مدل فلیم هولتز(منابع انسانی 

می نماید تا با توجه به میزان مبلغ صرف شده براي آموزش  این اطالعات به مدیر باشگاه کمک بدیهی است که

را تعیین ) 11:1393،آیین نامه نقل و انتقاالت سازمان لیگ(وان، مبلغ دریافتی بابت حق آموزشهر بازیکن ج

که می باشد  عدم انتصاب مدیران داراي صالحیت الزم جهت مدیریت باشگاه هاي فوتبال ،عامل دیگر. نماید

صالحیت مدیران عامل  می توان با تفکیک مدیریت از مالکیت باشگاه هاي فوتبال و متعاقب آن دریافت تأیید

  .باشگاه فوتبال در زمان انتصاب توسط سازمان لیگ برتر تا حد زیادي اثرات ناشی از این متغیر را کاهش داد
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معیارهاي عدم اعتقاد مدیران و تهیه کنندگان صورت هاي مالی باشگاه هاي فوتبال ایران و عدم آگاهی مدیران 

از طریق برگزاري دوره هاي آموزشی و معرفی مزایاي حاصل از و تهیه کنندگان صورت هاي مالی می توان 

معیار مهم دیگر که یکی از موانع موثر بر . در باشگاه هاي فوتبال مرتفع نموداجراي استانداردهاي منابع انسانی 

عدم اجرا و پیاده سازي این روش گزارشگري شناسایی گردیده است، عقد قراردادهاي کوتاه مدت با بازیکنان 

و استاندارد گزارشگري شماره   با توجه به اینکه رویکرد استانداردهاي حسابداري منابع انسانی .وتبال می باشدف

ترازنامه می باشد و نیز متعاقب آن به سرمایه اي کردن هزینه جذب بازیکنان و طبقه بندي آنها در دارایی و  ده

می توان یکی  قراردادهاي کوتاه مدت را  می نماید،ه مستهلک کردن این دارایی را در مدت زمان قرارداد توصی

در قالب  فوتبال ایرانپیشنهاد می گردد تا سازمان لیگ .  از موانع مهم در اجراي این استاندارد معرفی نمود

 .دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان، باشگاه هاي فوتبال ایران را مجاب به عقد قراردادهاي بلند مدت نماید

همانند تحقیق صورت گرفته  - از سوي فدراسیون فوتبال تأثیر عدم تدوین قوانین الزام آور ،دومدر فرضیه 

مورد تأیید  ،ري منابع انسانی و عدم کاربرد آنعدم وجود استاندارد حسابدا -)1389(توسط صمدي و نصیري

ورت هاي مالی مطابق می گردد فدراسیون فوتبال با توجه به ابالغ تهیه ص پیشنهاد رو، ازاین .قرار گرفت

     ، الزامات تهیه 2010استانداردهاي حسابداري منابع انسانی از سوي کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 

این . مهیا نماید ،در داخل کشور توسط سازمان لیگ را صورت هاي مالی باشگاه ها مطابق با این استانداردها

حسابداري مطابق استانداردهاي ابالغ شده توسط سازمان لیگ به الزامات می تواند از طریق تهیه استانداردهاي 

یکی از اقدامات بسیار مهم در راستاي مرتفع  ،که اجراي این موارد بدیهی است .باشگاه هاي فوتبال ارائه گردد

عدم تطابق صورت هاي مالی باشگاه هاي فوتبال ایران با باشگاه هاي فوتبال مطرح جهان و نمودن مشکل 

مبود افراد متخصص ک ،شده بر عوامل بیرونی خرددیگر معیار موثر شناسایی . استانداردهاي بین المللی می گردد

د حسابداري منابع انسانی می ارسازي این استانداردها براي تهیه صورت هاي مالی مطابق با استاند در زمینه پیاده

که این خالء را می توان از طریق جذب نیروهاي متخصص و عقد قراردادهاي مشاوره حسابداري با افراد  باشد

  .مطلع و آموزش دیده جبران نمود

متغیر عدم آموزش و تحقیقات علمی کاربردي در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز از دیگر معیارهاي موثر بر 

امل بیرونی خرد و بر عدم اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی در عو
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پیشنهاد می گردد با ارائه دروس مرتبط با حسابداري منابع . باشگاه هاي فوتبال ایران شناسایی و تأیید گردید

ارائه مقاالت پژوهشی، پایان نامه ها و  انسانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز با تدوین و

  .رساله ها در دانشگاه ها موجبات آشنایی بیشتر جامعه نسبت به حسابداري منابع انسانی را فراهم آورد

عدم تدوین استانداردهاي حسابداري منابع انسانی از سوي سازمان حسابرسی نیز از دیگر معیارهاي موثر بر 

پیشنهاد می گردد سازمان حسابرسی به عنوان متولی تدوین استانداردهاي . یدعوامل بیرونی خرد شناسایی گرد

 هر سه متغیر عدم تدوین .حسابداري در ایران با توجه به نیاز جامعه اقدام به تدوین این استانداردها نماید

 با یتحقیق قیقات علمی کاربردي و کمبود افراد متخصص در، عدم آموزش و تحاستانداردها و قوانین الزام آور

مورد ) 1387قادري،... عبدا( "ر ایرانبررسی و شناسایی عوامل بازدارنده حسابداري منابع انسانی د"عنوان 

  .شناسایی و تأیید قرار گرفته است

در فرضیه سوم که تأثیر عوامل بیرونی کالن نیز بر عدم اجرا و پیاده سازي روش هاي متداول گزارشگري 

معیارهاي مالکیت دولتی و اتکا به  تبال ایران مورد تأیید قرار گرفت،در باشگاه هاي فوحسابداري منابع انسانی 

نقایص قانون و فقدان ضمانت اجراي قوانین موجود که داراي همبستگی معنی دار با یکدیگرند،  ،بودجه دولت

بررسی مهم ترین " انی با عنودر پژوهش )1390(قره خانی و دیگران .بر عامل بیرونی کالن نیز موثر می باشند

، معیارهایی نظیر  درآمد کم از محل صحه گذاري "موانع اقتصادي خصوصی سازي باشگاه هاي فوتبال ایران

 را ي فوتبال ایرانیو تخصیص نیافتن تسهیالت مالی کم بهره یا کمک بالعوض به باشگاه ها) تأیید محصوالت(

 .کردندان طبقه بندي نمود، از موارد تأثیرگذار شناسایی که از نوع عوامل بیرونی کالن در تحقیق حاضر می تو

مهمترین عامل در موانع پیش روي توسعه درآمد کشور را عوامل  ،در تحقیق خود) 1386(لهی و دیگران ا

تحقیق،  این عوامل خارجی در .اند نمودهو آن را خارج از محیط صنعت فوتبال قلمداد  اند اقتصادي کشور دانسته

رو این  از این .ده استدر آزمون فریدمن از مهمترین و رتبه اول را در بین عوامل تأثیر گذار به خود اختصاص دا

  .همسو  می باشد) 1390(و قره خانی و دیگران) 1386(نتیجه با نتایج تحقیقات الهی و دیگران 

متداول گزارشگري حسابداري منابع  به نظر می رسد جهت رفع این موانع در اجرا و پیاده سازي روش هاي

از قوانین مانند حق کپی رایت، راهکارها و اعتبارات مورد نیاز  برخیانسانی در باشگاه هاي فوتبال ایران، باید 
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جهت واگذاري ورزشگاه هاي بزرگ به باشگاه هاي فوتبال به تصویب هیأت دولت یا مجلس شوراي اسالمی 

  .برسد

جهت رفع موانع اجرا و پیاده سازي روش  ینه تنها راهکارهایوانع عنوان شده فوق رفع هریک از م ،طورکلی هب

بخش می تواند  هاي فوتبال ایران می باشد، بلکه هاي متداول گزارشگري حسابداري منابع انسانی در باشگاه

همچنین با اجرایی نمودن پیشنهادات و . و معیارهاي صنعت فوتبال را در ایران نهادینه نماید ضوابطاز  اي عمده

رفع موانع فوق می توان موجبات پیشرفت ورزش فوتبال و افزایش گردش مالی و اقتصادي در صنعت فوتبال 

  .کاستورزش حرفه اي به بودجه دولت  ياتکا و متعاقب آن، ازفراهم آورد، را 
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With consideration of that the financial statements of famous and professional 

international football clubs are provided with the human resources accounting 

approach, it has been tried that with the study of presented research and financial 

statements to, introduce the conventional approach and ways of reporting by using 

this approach. By using this way, make the producers and users of Iranian football 

clubs' financial statements familiar with the merits and benefits of these financial 

reporting procedures. Another goal is to identify and explore the barriers to the 

implementation of these methods in preparing the financial statements of Iranian 

football clubs.  

Research Methodology is Descriptive-analytic and the type of survey is considered 

functional. After studying the survey’s literature and interviewing the experts and 

professors of accounting and local football clubs’ financial managers and 

managing directors, Items with lack of effective complete implementation were 

identified in Iran’s football clubs, Then, by using a common model of exploratory 

factor analysis, factors and effective measures, were identified and classified into 

three general categories: internal factors, micro external, macro-external. In the 

next step a structural equation model was designed based on three categories of 

aforementioned factors and criteria that affect on each of them and three 

hypotheses were perceived, which by using lisrel software in confirmatory factor 

analysis method, the designed model was analyzed and confirmed. by Using the 

Friedman test, each of the affecting factors and Criteria for the external macro, and 

micro external and internal factors, were also ranked respectively. 
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