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مقدمه
در بسیاري که )1386،1احمدي، (المللی استبینعرصۀپرطرفدارترین ورزش در شک، فوتبالبی

ها ). در میان ارکان صنعت فوتبال، نقش باشگاه1387،6الهی، (شوداز کشورها ورزش ملی محسوب می
به کیش، (کندهاي اقتصادي آن عمل میتولیدي و بنگاههاي مثابۀ کارخانهتر است؛ زیرا بهاز بقیه مهم

1381،31.(
در حد کمتر از مطلوب هستند ،لحاظ کارآیی عملیاتی و عملکرد مالیبهورزشی دولتی هايسازمان،امروزه

در مالکیت دولت ورزشی که کامالً هايسازمانبسیاري از ،رواینازباشند؛ میو چندان دلخواه عموم جامعه ن
. این وضعیت سبب حذف یا کاهش باشندبا کمبود بودجه مواجه می،شوندشکل دولتی اداره میهستند و به

علت اصلی مشکالت شاید بتوان 		شده است.هاسازماناین ۀوسیلشده بهدادهخدمات و رویدادهاي ترتیب
.کندگرا و انحصارگر عمل میصورت درونبهست که اقتصاد ایران دولتی است و داناین را در ایران ورزش
سبب هاي تجاريمالکیت دولتی اکثر شرکت. ایران را با مشکل مواجه کرده استورزشصنعت امرهمین 

و مانعی در راه باشندمینیز دولتی هاباشگاهدیگر،سويها وجود نداشته باشد. ازشود که رقابتی بین آنمی
سمت ها نیز بهآن،کندها کمک مید. تا هنگامی که دولت به باشگاهنشومیسوب مح		درآمدزایی بهینه
اکثر ،کنیمگرا عمل میصورت درونبا توجه به این که ما در اقتصاد کشورمان به		روند.درآمدزایی نمی

است که دلیل همینبهورا ندارندصنعت ورزشگذاري مستقیم درحامیان مالی نیز رغبتی براي سرمایه
یکی از .)1388،17فتحی، وخبیري،سلطان حسینی،پاداش(اندرفتهبسیاري از حامیان مالی از دست 

طرفدار پیدا کردهايصورت گستردههایی که براي غلبه بر مشکالت بخش عمومی پیشنهاد شده و بهراه
تواند نقش ). بخش خصوصی ورزش می1989،606، 1دوال(به بخش خصوصی استورزش، واگذارياست

وري از اماکن و زایی و افزایش بهرهاهدافی از قبیل اشتغالنیزورزش همگانی، قهرمانی و ۀدر توسعثريؤم
تا پایان ،چهارم توسعهۀمطابق با قانون برنامهمچنین		).1386،1جوان، (تجهیزات ورزشی داشته باشد

هاي غیردولتی اي به بخشمنابع ورزش حرفههاي اجرایی تأمین ) باید تمامی فعالیت1388برنامه (سال 
گري بسیار باالي دولت اي ایران حاکی از تصديهاي حرفهمروري بر نوع مالکیت باشگاه، اما شدواگذار می
تیمی 18از ،) عنوان کرد1391(دلدارچنانچه ).1388،110خورشیدي، (اي استداري حرفهدر باشگاه

تیم ملوان سهتیم داراي مالکیت دولتی بوده و تنها 15حضور داشتند، 1390-1391که در لیگ برتر 
تیم هم سه ري و داماش گیالن داراي مالکیت خصوصی بودند که البته این آهن شهربندر انزلی، راه

،1391دلدار، (هاي اخیر، ابتدا وارد بورس شده و در پی آن به بخش خصوصی سپرده شدنددر سال
1.(

1. Walle
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و با جدیت باشدمییافته داراي اهمیت بسیار زیادي ازي ورزش در کشورهاي غربی و توسعهسخصوصی
اهمیت اقتصادي ورزش ،ها براي این امرترین دالیل آنیکی از مهم. به این مقوله پرداخته شده است

عنوان یک بار از ورزش به) براي اولین1983(2مولین).1997،1، 1اسمیت(استو تفریحات سالم 
اي که موجبات افزایش ارزش هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفهکردصنعت یاد کرد. او اشاره 

، فرجی دانا،ریانکعس(شودوب میسکاال و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محة افزود
. )1384،24، جعفريو گودرزي

اي حرفههاي که باشگاهطورياز اهمیت بیشتري برخوردار است. بهورزش ها در صنعت نقش باشگاه
درون ،ايورزش حرفهۀاصلی توسعۀریشه و هست.روندشمار میاصلی آن بهۀعنوان هستبهورزشی
هاي کارخانهۀمثابکه بههستندهایی باشگاهورزشساخت اصلی صنعت زیرو گیردها شکل میباشگاه

این، برعالوه).1384،20خبیري و الهی، (کنندهاي اقتصادي این صنعت عمل میتولیدي و بنگاه
صورت روشن از کشورها بهبرخیهاي ورزشی با مراجع دولتی موضوعی است که هنوز در ارتباط باشگاه

صورت معضلی اجتماعی نمود در بسیاري موارد این موضوع به،بنابراین؛ و مشخص تعریف نشده است
ها بنا دولت،حالهر). به1386،1خورشیدي، (کندخود معطوف میهاي زیادي را نیز بهیافته و هزینه

) با انجام مطالعاتی بیان 1998(3به دالیل مختلف تمایل دارند تا در امور ورزشی وارد شوند. جکسون
-تواند از حمایت فعاالنه تا نادیدههاي ورزشی میها نسبت به ورزش و باشگاهدولتدارد که نگرش می

نیاز مبرم ،هاي ورزشی نیز به دالیل مختلف). باشگاه2001،121جکسون، (گرفتن آن در نوسان باشد
طور روشن ودولت و باشگاه باید بهۀآنچه اهمیت دارد این است که رابط، امابه حمایت دولت دارند

).2006،96باروس، (صریح تعریف و تبیین شود
دولتی، ةمالکیت گسترد:ترین مشکالت اقتصادي ایران شاملند مهمهستکارشناسان اقتصادي معتقد

). بدیهی 1389،1خانی، قره(گرایی وعدم تعادل با بازارهاي خارجی استساختار انحصاري بازار، درون
ثیر أبر بسیاري از صنایع از جمله صنعت فوتبال نیز ت،در اقتصاداست که وجود این ایرادهاي ساختاري 

عوامل اقتصادي (خطر بین نشان داد که ) 1388(مراديپژوهشنتایج مثال،عنوانبه؛داشته است
، گذاري خارجی در فوتبال کشورمیزان سرمایهوگذاري، اندازة بازار و وجود ساختار رقابتی) سرمایه

استقرار ساختار رقابتی در اقتصاد ،)؛ بنابراین1388،61مرادي، (داري وجود دارداارتباط مثبت و معن
ةهاي تجاري براي استفادنحوي که شرکتبه؛کشور بر صنعت فوتبال نیز تأثیر مثبت خواهد داشت
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،1386رمضانی، (علت عمومیت باالي آن) با یکدیگر رقابت خواهند کرد(بهتبلیغاتی از فوتبال کشور
- بندي عوامل مدیریتی و اجرایی مؤثر بر خصوصیدر پژوهشی با هدف تعیین و اولویت)1388پاداش ().1

سازي ثر بر خصوصیؤترین عوامل مهاي اجتماعی یکی از مهمجنبههاي ورزشی نشان دادسازي باشگاه
بندي شدند که  عوامل معیار اولویتزیر13هاي ورزشی است. همچنین، در مدل کلی پژوهش نیزباشگاه

ترتیب داراي کافی در بخش خصوصی بهةمدیریت نامطلوب، عدم استفاده از نیروي متخصص و فقدان انگیز
1کین،رابطههمیندر).1388،16،فتحیوخبیري ،سلطان حسینیپاداش،(هاي اول تا سوم بودنداولویت

ها در لیگ فوتبال افزون بدهیها و افزایش روزمالی باشگاهةضمن اشاره به مشکالت عدید) نیز2009(
انتخاب فرد یا افراد ،هاترین آنکند که مهمرفع این مشکالت پیشنهاداتی را ارائه میمنظورهانگلستان، ب

حلی عنوان راهعنوان مالک باشگاه است. وي حتی دقت در انتخاب مدیر باشگاه را بهمناسب و شایسته به
ضمن بررسی )  نیز2006(2بارونسلی و الگو). 1، 2009کین، (کندمشکالت پیشنهاد میبراي رفع این 

- هاي حرفهترین دلیل بحران مالی در لیگعنوان کردند که اصلیايهاي حرفهدالیل بحران مالی در باشگاه

نیزدها اعمال شد و با اصالحاتی که در شیوه و نوع قرارداکهاستقیمت بازیکنان بودهۀرویافزایش بی،اي
ها (مانند استفاده از هاي باشگاهسیاستها) و با تغییر برخی از قوانین (از جمله کاهش تعداد بازیکنان تیم

گذاري بر روي بازیکنان جوان) هاي پایه و سرمایهقیمت آفریقایی و آسیایی، تشکیل تیمبازیکنان ارزان
).2006،16بارونسلی، (بخشی از این مشکالت مرتفع شد

لحاظ مالی، اجرایی و بهیافته و تطابق،ايکوشد تا با معیارهاي حرفهفوتبال ما می،دیگرسوياز
این .خواهند) میاي اف سی(3تشکیالتی همان چیزي باشد که فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا

ةمالکیت و ادارباشد که میاین اي ورزش در جهان حالی است که یکی از  قوانین فیفا و اصول حرفهدر
،). همچنین1387،20الهی، (امري غیرقانونی است،اي از جمله فوتبالهاي حرفهدولتی باشگاه

سازي فوتبال ایران، این موضوع را یکی از شرایط کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز با تأکید بر خصوصی
خانی، قره(مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دانسته بود2009-2010کشورها در فصل ۀافزایش سهمی

نظر اینیابی فوتبال ایران به اهداف موردتواند در دستحاضر میپژوهشانجام ،بنابراین؛)1389،18
المللی کمک نماید. سازمان و تطابق با شرایط بیندو

باشد. با مروري کوتاه هاي جبران این کمبود میاز راهتوجه به مشارکت بخش خصوصی یکی ،بنابراین
سازي توان چنین استنباط کرد که خصوصیپیشین که در باال ذکر شد میهايپژوهشبه نتایج 
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باید از میان برداشته ونقش بازدارنده دارند پذیرد که هاي فوتبال از عوامل زیادي تأثیر میباشگاه
ها یاد خواهد شد.عنوان موانع از آنبا پژوهشدر این لذا،؛شوند

چند که اي حاکی از آن است که هرمروري بر وضعیت مالکیت و امور اجرایی فوتبال حرفه،حالاینبا
حتی با گذشت ، اماالزام قانونی وجود دارد،هاي فوتبالباشگاهویژهبهسازي ورزش و خصوصیۀدر زمین

اسناد مذکور تحقق نیافته و ةشدیک از اهداف تعیینچندین سال از  تنظیم سند جامع ورزش هیچ
اهمیت و ضرورت انجام ،بنابراین؛)1389،19خانی، قره(ها وجود داردآنبهیابیزیادي تا دستۀفاصل

زیرا امید ؛شودش آشکار میها بیش از پیسازي صنعت فوتبال و باشگاهخصوصیۀدر زمینمطالعاتی
هاي باشگاهسازي موانع خصوصیبندي اولویتشناسایی و حاضر که با هدفپژوهشرود تا با انجام می

پیشبتوان مشکالت موجود و دالیل عدم تحقق اهداف ازانجام شده استاي فوتبال کشور لیگ حرفه
رهنمودهاي عملیاتی کارهاي عملی و و راهکردها و سندهاي مذکور را شناسایی در برنامههشدتعیین

1ساعتیتوسط)1980(مراتبی در سال فرایند تحلیل سلسله.نمودارائه را براي رفع این مشکل 

سازي مسائلی مانند موضوعات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی عنوان یک ابزار آنالیز گسترده براي مدلبه
گشت گذاري اي از موضوعات پایههاي دستهزوجی ارزشۀمقایسۀپایو علوم تربیتی مطرح شد و بر

کند تا بتوانیم تصمیمات مناسب براي موضوعات ). این فرایند به ما کمک می2002،1970، 2چیان(
بخشیدن با نظم.پی.اچ.ايگیري اتخاذ کنیم. روش کردن و هدایت مراحل تصمیمپیچیده را با ساده

تخصیص منابع عددي به کند.گیري ایجاد میبراي تصمیمراساختار مؤثريبه فرایند تفکر گروهی، 
براي رسیدن به نتیجهالگوي مناسب تفکر داراي کند تا گیران کمک میئله، به تصمیممتغیرهاي مس

).1389،50، جاللی فراهانیودوست قهفرخیعلی(باشند

پژوهششناسیروش
صورت بهاول ۀمرحلمرحله اجرا شده است؛دودر وبودهکاربرديلحاظ هدف،بهحاضر پژوهش

طور که اشاره شد، گردآوري همان. پیمایشیی ـ توصیفصورتبهدومۀمرحلکیفی و اکتشافی و 
اول با استفاده از روش مصاحبه به ۀدر مرحل. مرحله انجام گردیددودر پژوهشهاي این داده
سازي در کشورورزش، اقتصاد، مدیریت و خصوصیۀعرصنفر از نخبگان 10آوري نظرات جمع

که طرح شدهاي لیگ برتر فوتبال کشور مبادرت سازي باشگاهخصوص موانع کلی خصوصیدر
باشد.شده در این زمینه میانجامهايپژوهشمدارك و،با اسنادمطابق ،کلی جلسات مصاحبه
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ارتباط در پژوهشهاي ، نظرات نمونهساختهپژوهشگرۀناماز طریق پرسشمرحلههمینۀ ادامدر
، و موانع کلیپس از شناسایی متغیرها.آوري گردیدجمعهاي آنمجموعهیک از موانع و زیرهربا

و بررسیآمده مورد دستهاي بهلفهمتغیرها و مؤ،دوم با استفاده از سازوکارهاي آماريۀمرحلدر 
به کمک و پی .اچ.اياز طریق تکنیک شدهشناساییۀچهارگانموانع بندي قرار گرفتند. نخست رتبه
نفر از 10و با کسب نظرات مقایسه) شش(صورت زوجیبه)2000(1اکسپرت چویسافزارنرم

و آزمونصورت حضوري مورد به،سازي در کشورورزش، اقتصاد، مدیریت و خصوصیۀنخبگان عرص
بندي رتبهشده از طریق آزمون فریدمن نیز موانع کلی شناساییبراین، ند. عالوهبندي قرار گرفترتبه

از روش با تبعیت،سپس. مورد مقایسه قرار گرفتپی.اچ.ايک که نتایج آن با نتایج تکنیشدند
ها از هاي آنلفهموانع چهارگانه و مؤ،توصیفی و با استفاده از سازوکارهاي آمار استنباطیپژوهش

آماري ۀجامع،بندي شدند که در این مرحلهرتبهحضوريۀبرآمده از نتایج مصاحبۀنامطریق پرسش
روسأي .2)، یک (آزادگانۀهاي فوتبال لیگ برتر و دستمدیران عامل باشگاه.1گروه بود: پنجشامل پژوهش
زشی و اساتید مدیریت ور.3،هاهاي فوتبال استانتأهاي مختلف فدراسیون فوتبال و مسئولین هیکمیته

. 4، هاي فوتبال آشنایی داشتندکه با مسائل باشگاهو اقتصادمدیریتبرخی اساتید علوم اجتماعی،
نظران آشنا با مسائل  برخی از صاحب.5و  بودندسازي آشنانویسی که با مسائل خصوصیخبرنگاران فوتبال

ها، دسترسی دشوار به آننیزبودن تعداد جامعۀ آماري و علت کم. به)N=173(سازيفوتبال و خصوصی
مشارکت پژوهشنفر در این 114،نهایتانتخاب شدند و درپژوهشعنوان نمونۀ شده بههاي یادگروهتمام

مورد استفاده قرار گرفت آزمون فریدمن ،منظور تحلیل این اطالعاتبهبراین،عالوهکردند.
انجام شد).19ۀنسخ2اس.اس.پی.اسافزار فاده از نرمهاي آماري با استعملیات(

چهارداراي اي فوتبال کشورسازي لیگ حرفهخصوصیفرارويموانع ۀ ساختپژوهشگرۀنامپرسش
سؤال) و مدیریتی19(حقوقیسؤال)، سیاسی ـ 18(اجتماعیسؤال)، فرهنگی ـ24(بخش اقتصادي

استفاده شده است. اساتید آنگویی به ارزشی لیکرت براي پاسخپنجباشد که از طیف سؤال) می16(
سازي خصوصیۀنظران در زمینخبرنگاران و صاحببرخی ازوهامدیریت ورزشی، مدیران عامل باشگاه

با استفاده از ضریب مقدماتیۀپایایی آن نیز از طریق مطالعند.نامه را تأیید کردو فوتبال، روایی پرسش
- مانع) خصوصیچهاربندي موانع کلی (رتبهمنظوربههمچنین، دست آمد. به86/0باخ آلفاي کرون

سؤال شش، (اي. اچ. پی)3مراتبیمدل تحلیل سلسلهاي فوتبال کشور از طریق سازي لیگ حرفه
با موانع دیگر مورد رایک از موانعدو هرصورت زوجی و دوبهکه بهطراحی شد. این شش سؤال 

1. Expert Choice
2. SPSS
3. Analytical Hierarchy Process
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صورت حضوري از نخبگان نظرخواهی گردید که بهاي وداد، در قالب پرسشنامهمیمقایسه قرار 
ارزشی معادل جدول زیر مورد مقایسه قرار گرفتند.نهدر یک طیف 

هاهجدول راهنماي مقایسـ1جدول

ۀوضعیت مقایسارزش
توضیحبنسبت به الف

اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.بنسبت به الفشاخص ترجیح یکسان1
تر است.کمی مهمبنسبت به الفگزینه یا شاخص کمی مرجح3
تر است.مهمبنسبت به الفگزینه یا شاخص خیلی مرجح5
است.بنسبت بهداراي ارجحیت خیلی بیشتري الفۀگزینخیلی زیاد مرجح7
نیست.بمقایسه با و قابلبوده باز تر مطلقاً مهمالفۀگزینکامًال مرجح9

7از بیشتربیانگر اهمیتی 8مثال،عنوانبه؛دهدهاي بینابین را نشان میارزشبینابین6-4-2
.باشدمیالفبراي 9از کمترو 

نتایج 
است.نشان داده شده پژوهشکننده در شناختی افراد شرکتدر جدول زیر اطالعات جمعیت

پژوهشکننده در شناختی افراد شرکتاطالعات جمعیتـ2جدول 
مجموع اساتید مدیرعامل خبرنگاران نظرانصاحب هافدراسیون و هیأت نوع شغل افراد
114 28 21 16 18 31 تعداد
100 6/24 4/18 14 8/15 2/27 درصد

مجموع دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی دیپلم تحصیالت
114 30 14 48 12 10 تعداد
100 3/26 4/12 1/42 5/10 7/8 درصد

مجموع سال60باالي  سال60تا 51 سال50تا 41 سال40تا 30 سن
114 7 36 46 25 تعداد
100 1/6 6/31 4/40 9/21 درصد

مجموع سال26بیشتر از  سال25تا 16 سال15تا 6 سال5کمتر از  سابقۀ کار
114 32 42 25 15 تعداد
100 1/28 8/36 9/21 2/13 درصد

مجموع بدنیتربیتغیر بدنیتربیت رشتۀ تحصیلی
114 62 52 تعداد
100 4/54 6/45 درصد
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مصاحبه با نیزاي فوتبال کشور که از طریق اسناد و مدارك و سازي لیگ حرفهخصوصیفرارويموانع 
-ورزش، اقتصاد، مدیریت و خصوصیۀعمیق با نخبگان عرصۀمصاحب10که از نظران این بخشصاحب

(موانع مدیریتی، اقتصادي، گردید دي بنمحور طبقهچهاردر استآمدهدستسازي در کشور به
شده از منظر همین نخبگانشناساییۀگانچهارموانع ،سپسحقوقی).ی ـ اجتماعی و سیاسی ـفرهنگ

که نتایج بندي قرار گرفتمورد رتبهاکسپرت چویسافزار نرمو به کمک.پی.اچ.اياز طریق تکنیک 
حقوقی، ی ـ اقتصادي، سیاسموانعنخبگان، نظراتطبق مشاهده است. قابلشکل شماره یکآن در 

ـ مدیریتی و فرهنگ -اي لیگ حرفههسازي باشگاهترین موانع فراروي خصوصیترتیب مهمبهاجتماعیی 

.باشندمیاي فوتبال کشور 

08/0نرخ ناسازگاري: 
بندي موانع چهارگانه از منظر نخبگانرتبهـ 1شکل

بندي گردید و نتایج آن با نتایج بار دیگر از طریق آزمون فریدمن رتبهیک،شدهموانع کلی شناسایی
مورد مقایسه قرار گرفت.پی.اچ.ايتکنیک 

سازي فوتبال از نظر خصوصیۀبندي موانع چهارگانآزمون فریدمن براي بررسی تفاوت اولویتـ3جدول 
کنندهافراد شرکت

نتیجهPدوخیدرجه آزادينمونه
است.دارابندي موانع معنتفاوت بین اولویت1143230/12007/0
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پژوهشکننده درسازي فوتبال از نظر افراد شرکتخصوصیۀبندي موانع چهارگانرتبهـ4جدول 
هامیانگین رتبههاي فوتبالسازي باشگاهخصوصیۀچهارگانموانع رتبه

78/2اقتصادي1
54/2حقوقیسیاسی ـ2
50/2مدیریتی3
18/2اجتماعیی ـ فرهنگ4

.ها استداربودن تفاوت بین رتبهامعنةدهندنشان)007/0(سازيداري موانع کلی خصوصیاسطح معن
اي لیگ سازي باشگاهترین مانع در میان موانع فراروي خصوصیمهم، موانع اقتصادي،اساسبراین
نتایج این شود،طور که مشاهده میهمان). شماره سه و چهار(جداولباشند میاي فوتبال کشور حرفه

بندي یک از موانع به تفکیک رتبههر،ادامهکه درباشدمیپی.اچ.ايراستا با نتایج تکنیک همآزمون
گردند. می

، از پژوهشآماري این گروه جامعپنج بندي تمامی موانع ازدیدگاه تمامی منظور رتبهبههمچنین، 
-امعنةدهندنشان)001/0(داري اسطح معن،خصوص موانع اقتصاديدرشد.استفاده فریدمنآزمون

تلویزیونی و تبلیغات دور پخش تخصیص نامناسب حق،اساسبراین.ها استداربودن تفاوت بین رتبه
- ترین مانع در میان موانع اقتصادي فراروي خصوصی، مهم"اي فوتبال کشورهاي حرفهزمین به باشگاه

).شماره پنج و شش(جداولذکر شدند اي فوتبال کشور اي لیگ حرفهسازي باشگاه

سازي فوتبال از نظر خصوصیبندي موانع اقتصادي آزمون فریدمن براي بررسی تفاوت اولویتـ5جدول 
کنندهافراد شرکت

نتیجهPدوخیدرجه آزادينمونه
است.دارابندي موانع معنتفاوت بین اولویت11423907/250001/0
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پژوهشکننده در سازي فوتبال از نظر افراد شرکتبندي موانع اقتصادي خصوصیرتبهـ6جدول 

میانگینهاي فوتبالسازي باشگاهموانع اقتصادي خصوصیرتبه
هارتبه

83/14اي فوتبال کشورهاي حرفهپخش تلویزیونی و تبلیغات دور زمین به باشگاهتخصیص نامناسب حق1
29/14گذاري کالن براي ساخت و خرید اماکن ورزشینیاز به سرمایه2
01/14کشوراي فوتبال هاي حرفههعدم رعایت حقوق مالکیت معنوي باشگا3
00/14اي فوتبال کشورگذاري در ورزش حرفهامنیت ضعیف اقتصادي و ریسک باالي سرمایه4
93/13خصوصی در کشوراي توسط بخشگذاري در فوتبال حرفهوجود بستر نامناسب براي سرمایه5
90/13غیرهرویه در متغیرهاي کالن اقتصادي کشور مانند ارز ودرپی و بیتغییرات پی6
84/13ها براي درآمدزایینامناسب از محیط ورزشگاهةضعف یا استفاد7
80/13اي فوتبال کشورهاي حرفهگذاراي مستقیم خارجی در باشگاهعدم امکان مشارکت سرمایه8
61/13المللیاي فوتبال در سطح ملی و بینها و لیگ حرفهباشگاه1بودن و اعتبار کم نشان تجاريختهناشنا9
36/13هاي محل برگزاري مسابقات فوتبالسیسات فیزیکی ورزشگاهأکیفیت پایین امکانات رفاهی و ت10
14/13اي فوتبال کشورهاي حرفههاي مالی نامناسب در باشگاهوجود سیستم11
07/13اي فوتبال کشورهاي حرفهگذاري در باشگاهنبودن قوانین مالیاتی براي سرمایهمناسب12
55/12کنترل دولت و عدم آزادسازي بازار در اقتصاد کل کشوربازار مالی کوچک و تحت13
52/12اي فوتبال کشورهاي حرفهفروشی در سازمان لیگ و باشگاهطضعف ساختار بلی14
39/12ها و سازمان لیگسازي اطالعات مالی و اقتصادي باشگاهعدم شفاف15
25/12ايداري حرفهمنظور مشارکت در باشگاهتسهیالت دولتی براي تشویق بخش خصوصی بهبودن ناکافی16
17/12اي فوتبال کشورهاي حرفهها در باشگاهشرکتمحصوالت) (تائیدگذاريدر آمد کم از محل صحه17
79/11انتقاالتواي فوتبال در فصل نقلو قرارداد بازیکنان و مربیان حرفهضعف در نظام دستمزد18
27/11اي فوتبال کشورهاي حرفهدرآمد ضعیف از محل حق عضویت افراد در باشگاه19
21/11سازيآشنایی ضعیف مدیران فوتبالی با مفاهیم اقتصادي خصوصی20
20/11شانباشگاه محبوبراستاي اهدافکردن دردادن هواداران به هزینهسوقدرها ضعف کانون هواداران باشگاه21
15/11اي فوتبال کشورهاي حرفهها در بیشتر باشگاهبودن مکان ورزشگاهاستیجاري22
35/10اي فوتبال کشورهاي حرفهباشگاهانتقال بازیکنان دروها از محل نقلدر آمد کم باشگاه23
25/5اي فوتبال کشوربینی نتایج در لیگ حرفهنبود نظام پیش24

.ها استداربودن تفاوت بین رتبهامعنةدهندنشان)001/0(حقوقی داري موانع سیاسی ـ اسطح معن
، اي کشورپوشش مسابقات فوتبال حرفهۀهاي تلویزیونی خصوصی در زمیننبود شبکه،اساسبراین

1. Brand
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ـ مهم اي فوتبال اي لیگ حرفههسازي باشگاهحقوقی فراروي خصوصیترین مانع در میان موانع سیاسی 
).هفت و هشت(جداول باشند میکشور 

در پژوهشکنندهشرکتبندي موانع از نظر افراد بودن اولویتآزمون فریدمن براي یکسانـ 7جدول 
توزیع موانع

سازيخصوصی
نتیجهPدوخیدرجه آزادينمونه
است.دارابندي موانع معنتفاوت بین اولویت11418795/187001/0

پژوهشکننده در شرکتسازي فوتبال از نظر افراد حقوقی خصوصیبندي موانع سیاسی ـرتبهـ8جدول

میانگین هاي فوتبالسازي باشگاهخصوصیحقوقی موانع سیاسی ـموانع
هارتبه

76/12اي کشورپوشش مسابقات فوتبال حرفهۀهاي تلویزیونی خصوصی در زمیننبود شبکه1
60/12اي کشورتلویزیونی مسابقات و رویدادهاي فوتبال حرفهیی وبودن پوشش رادیوانحصاري2
10/12هاي ورزشیمالکیت دولتی بسیاري از نهادها و سازمان3
78/10رایت) در کشورخصوص مباحثی مانند حقوق مالکیت معنوي (کپیقوانین حمایتی غیرشفاف در4
75/10اي فوتبال از منظر حقوقیهاي حرفهباشگاهبسیاري ازبودن وضعیت مالکیتی نامشخص5
70/10اي فوتبال کشورهاي حرفهوجود عوامل سیاسی در عزل و نصب مسئوالن و مدیران باشگاه6
69/10وضعیت موجود در فوتبالۀنفوذ و تمایل به ادامهاي صاحببرخی جریانۀطلباننگاه منفعت7
58/10نیاز در داخل شهرها جهت ساخت اماکن ورزشی براي فوتبالموردتخصیص ناکافی فضاي8
81/9اي کشورفوتبال حرفهۀیافتن آن در عرصسی و انعکاسهاي سیاکشمکش9
69/9اي کشورسازي در فوتبال حرفهخصوصیۀعدم تدوین چارچوب قانونی منسجم با ضمانت اجرایی الزم در زمین10
54/9هاي فوتبال کشورسازي باشگاهیند خصوصیادستورالعمل اجرایی حقوقی در فرساختار نامناسب11
52/9خصوص مباحثی چون حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبالوجود مشکالت قانونی در12
36/9سازيآشنایی ضعیف مدیران فوتبالی با مفاهیم سیاسی حقوقی خصوصی13
43/9یک ابزار سیاسی توسط مدیران ورزشیعنوان استفاده از فوتبال به14
09/9سازيهاي اجرایی نهادهاي قانونی با سیاست خصوصینبودن مقررات و سیاستناهماهنگی و همسو15
87/8اي در بازار بورسهاي فوتبال حرفهسهام باشگاهۀوجود مشکالت قانونی جهت ارائ16
84/8اي فوتبال کشورحرفههايهاي مناسب توسط باشگاهتملک زمینکننده جهت ضعف در قوانین حقوقی تسهیل17
32/8اي فوتبال کشورهاي حرفهبرخی مشکالت حقوقی در ثبت قراردادهاي بازیکنان و مربیان باشگاه18

اي هاي شرعی در فوتبال حرفهمحدودیتاي با مسائل اعتقادي وداري حرفهتعارض در برخی اصول باشگاه19
56/6کشور

-براین.ها استداربودن تفاوت بین رتبهامعنةدهندنشان)001/0(موانع مدیریتیدارياسطح معن

، اي فوتبال کشورهاي حرفهگرا و غیرتخصصی در مدیریت باشگاهمدت، نتیجهوجود نگاه کوتاه،اساس
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اي فوتبال کشور اي لیگ حرفههسازي باشگاهترین مانع در میان موانع مدیریتی فراروي خصوصیمهم
).شماره نه و ده(جداولباشندمی

سازي فوتبال از نظر افراد خصوصیمدیریتیبندي موانعبودن اولویتآزمون فریدمن براي یکسانـ9جدول 
در پژوهشکننده شرکت

توزیع موانع
سازيخصوصی

نتیجهPدوخیدرجه آزادينمونه

ها بندي موانع از دید آزمودنیاولویتبین11415211/127001/0
داري وجود دارد.اتفاوت معن

پژوهشکننده در سازي فوتبال از نظر افراد شرکتبندي موانع مدیریتی خصوصیرتبهـ10جدول 

میانگین هاي فوتبالسازي باشگاهموانع مدیریتی خصوصیموانع
هارتبه

44/10اي فوتبال کشورهاي حرفهتخصصی در مدیریت باشگاهگرا و غیرمدت، نتیجهوجود نگاه کوتاه1
22/10سازي فوتبال کشورریزي مناسب در عرصۀ خصوصینبود استراتژي و برنامه2
09/10اي فوتبال کشورهاي حرفهساختی براي واگذاري باشگاهوجود مشکالت زیر3
62/9اي فوتبال کشورهاي حرفهثباتی در مدیریت باشگاهبی4
06/9اي فوتبال کشورداري حرفهاقدامات زیربنایی نامناسب در حرکت به سمت باشگاه5
00/9اي فوتبال به بخش خصوصیهاي حرفهگیري قاطع در واگذاري باشگاهتصمیمخال6
87/8اي فوتبال کشورهاي حرفهنگاه مالکیتی دولت به باشگاه7
33/8اي فوتبال کشورهاي حرفهضعف نظام استعدادیابی در بیشتر باشگاههاي پایه وتوجه ضعیف به تیم8
22/8اي فوتبال کشورهاي حرفهضعف در مدیریت باشگاه9
04/8هاي کلیدي در فوتبالضعف اعتقاد مدیران ورزشی دولتی به وجود متخصصان ورزشی جهت تصدي پست10

قانون 44هاي کلی اصل و فصل مشکالت اجرایی سیاستگیرنده در جهت حلناتوانی نهادهاي تصمیم11
72/7اساسی

53/7اي فوتبالهاي حرفهسازي باشگاهنظارت و بازرسی ضعیف در رسیدگی به مسائل مربوط به خصوصی12
48/7سازيآشنایی ضعیف مدیران فوتبالی با مفاهیم مدیریتی خصوصی13
41/7پذیريریسکطلبی و عدمتمایل مدیران به عافیت14
27/7اي کشورگرایانه و از باال به پایین توسط دولت در فوتبال حرفهنگرش تمرکز15
70/6هاي مستقل براي داوران، مربیان و بازیکنان فوتبال در کشورعدم وجود اتحادیه16
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.ها استرتبهبینداربودن تفاوت امعنةدهندنشان)001/0(داري موانع فرهنگی اجتماعی اسطح معن
-مهم،انتقاالت بازیکنان و مربیانووجود نظام نامطلوب داللی و عدم نظارت دقیق بر نقل،اساسبراین

اي فوتبال لیگ حرفههايسازي باشگاهاجتماعی فراروي خصوصیترین مانع در میان موانع فرهنگی ـ
).شماره یازده و دوازده(جداولکشور تعیین گردید

سازي فوتبال اجتماعی خصوصیبندي موانع فرهنگی ـان بودن اولویتآزمون فریدمن براي یکسـ11جدول 
از نظر افراد نمونه 

توزیع موانع
سازيخصوصی

نتیجهPدوخیدرجه آزادينمونه

ها هاي موانع از دید آزمودنیبین رتبه11417738/70001/0
داري وجود دارد.اتفاوت معن

پژوهشکننده در سازي فوتبال از نظر افراد شرکتاجتماعی خصوصیبندي موانع فرهنگی ـرتبهـ12جدول 

میانگین هاي فوتبالسازي باشگاهخصوصیاجتماعیموانع فرهنگی ـموانع
هارتبه

82/11انتقاالت بازیکنان و مربیانووجود نظام نامطلوب داللی و عدم نظارت دقیق بر نقل1
43/11اي فوتبال کشورهاي حرفهمالکیتی دولت به باشگاهنگاه 2
40/11ايسازي فوتبال حرفهخصوصیۀهاي موفق در زمیناستفاده ضعیف از تجارب کشور3
90/10سازي و مقاومت مدیران به سبب وابستگی به بخش دولتیتمایل ضعیف به خصوصی4
74/10اي فوتبال کشورحرفهسازي در ورزشفرهنگ و تفکر نامناسب از خصوصی5
30/10اي کشوردر فوتبال حرفهسازيجاي خصوصینفوذ) به(واگذاري به افراد باسازيرواج اختصاصی6
22/10سازيآشنایی ضعیف مدیران فوتبالی با مفاهیم فرهنگی اجتماعی خصوصی7
18/10ايفوتبال حرفهسازي در باالي ورزش کشور به خصوصیهاعتقاد ضعیف مسئوالن رد8
15/10اي فوتبال با مراکز پژوهشی داخلی و خارجیارتباط ضعیف بین نهادهاي متولی ورزش حرفه9
14/10اي فوتبال در کشورسازي در ورزش حرفهخصوصیةمطالعات اندك در حوز10
01/10اي فوتبالسازي ورزش حرفهخصوصیۀرسانی در زمینضعف اطالع11
78/9ايسازي درفوتبال حرفهخصوصیۀدیدگاه و تفکر دولتی مدیران ورزشی به مقول12
78/9هاي فوتبال در کشوراجتماعی و اخالقی حاکم بر ورزشگاهعضالت فرهنگی ـم13
27/9ها در سبد مصرفی خانوارهاي ایرانیعدم توجه اساسی به حضور در استادیوم14
99/8اي فوتبال کشورداري حرفهنظام باشگاهۀراستاي توسعپژوهش اندك درانجام15
93/8در بین مسئوالن44هاي کلی اصل درك و تفسیر متفاوت از سیاست16
70/8اي فوتبالداري حرفهوجود فرهنگ تعاون و مالکیت شرکتی ضعیف در باشگاه17
16/8اي فوتبالهاي حرفهسازي باشگاهخصوصیۀهاي گروهی در زمینبودن جایگاه و وظایف رسانهمشخصنا18
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گیريبحث و نتیجه
امید و نویدبخشی را فراروي ورزش کشور قرار ۀ، روزن44هاي اصل هاي اخیر ابالغ سیاستدر سال

چه پرداختن هر، اما گونه که بایسته و شایسته است به آن پرداخته نشدهچه هنوز آنداده است که اگر
یافتن نقش دولت گشاي رهایی از مشکالت بسیاري باشد که ناشی از گسترشتواند راهبیشتر به آن می

ایفاي نقش به،هاي اجرایی و عملیاتیعرصهرریزي و نظارت ببرنامه،گذاريکالن سیاستۀاز عرص
سازي در ورزش ایران مشارکت بخش خصوصی و خصوصی،دیگرسويازگري است. تصديو حاکمیتی

فرارويتا موانع استدر این پژوهش سعی شدهباشد ومیرو هبا موانعی روب،در فوتبالویژهبه
بندي شود.اي فوتبال کشور بررسی و رتبههاي لیگ حرفهسازي باشگاهخصوصی
اي هاي لیگ حرفهباشگاهسازيدهد که موانع فراروي فرایند خصوصیآمده نشان میدستنتایج به
حقوقی و موانع اقتصادي، فرهنگی ـ اجتماعی، سیاسی ـ ۀدستچهارتوان به کشور را میفوتبال

ترتیب بودن و رتبه بهعوامل فوق از حیث مهم،نخبگاناساس نظرسنجی از مدیریتی تقسیم کرد. بر
اجتماعی.ی ـحقوقی، مدیریتی و فرهنگی ـ موانع اقتصادي، سیاسند از: هستعبارت
هاي ورزشی با سازي باشگاهة خصوصیرخود درباپژوهشدر )1388(همکارانو گونه که پاداش همان

ها آن،تر است؛ زیراموارد مهمۀکه نقش عوامل اقتصادي از بقیندتأکید بر ورزش فوتبال بیان کرد
). 1388،16پاداش و همکاران، (باشندسازي میترین موانع خصوصیمهم
عبارت هستند اي فوتبال کشورهاي لیگ حرفهسازي باشگاهخصوصیفرارويترین موانع اقتصادي مهم

اي فوتبال کشور هاي حرفهپخش تلویزیونی و تبلیغات دور زمین به باشگاهاز: تخصیص نامناسب حق 
.گذاري کالن براي ساخت و خرید اماکن ورزشینیاز به سرمایهو

صورت یک منبع درآمدي عمده براي بهاي در اکثر کشورهاي دنیاپخش رسانهدریافت حق،اگرچه
ما وجاهت قانونی و اجرایی نیافته است.این موضوع هنوز در کشوراما،شودمحسوب میصنعت فوتبال

، یکی از اقتصاددانان فوتبال 1حدي است که مورواي مسابقات ورزشی بهاهمیت اقتصادي پخش رسانه
).1387،40کیاکجوري، آقاجانی، یداللهی و(اقتصاد نام برده استةدهنداز آن با عنوان سوق

عنوان یکی از موانع مهم هاي فوتبال نیز بهکالن براي ساخت و خرید باشگاهگذاري نیاز به سرمایه
و الهیخبیريپژوهش. نتایج باشدمیاي فوتبال کشوردر لیگ حرفههاسازي باشگاهاقتصادي خصوصی

زیادي ۀفاصلما کشور،هاي فوتبالنیاز باشگاهاماکن و فضاهاي ورزشی موردۀدر حیط) نشان داد1384(
باشند و با احتساب تمامی نیاز میچند باشگاه داراي امکانات موردتنهازیرا ؛دبا حداقل معیارهاي یوفا دار

باز ،گیردها قرار میر اختیار باشگاهبدنی (وزارت ورزش و جوانان) که دفضاهاي ورزشی سازمان تربیت
).1384،22خبیري و الهی، (معیارهاي یوفا را پوشش داده استازدرصد28تنهاهم 

1. Morrow
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توجهی ندارند، داراي تراز علت محدودیت منابع درآمدي، درآمد قابلهاي فوتبال بهکه باشگاهجاآناز
هاسازي باشگاهالزم براي موفقیت اقتصادي و تجاريکردن شرایطفراهم،باشند؛ بنابراینمالی منفی می

رفع موانع و مشکالت موجود در این زمینه باعث ،سازي است؛ زیرانخستین گام در راه خصوصی
-سازي باشگاهنهایت، موفقیت خصوصیها براي بخش خصوصی و درجذابیت آنها و سودآوري باشگاه

پیشین نیز نشان داده است، هايپژوهشطور که نتایج ، همانحالاینهاي فوتبال کشور خواهد شد. با
؛ زیرا ساختار گذاشتبر این صنعت خواهد راسزاییتأثیرات به،استقرار ساختار رقابتی در اقتصاد کشور

هاي آن را نیز تحت تأثیر قرار اقتصادي معیوب کشور و مشکالت مربوط به آن، صنعت فوتبال و باشگاه
گرایی، اندازه بازار، ساختار رقابتی و ...) و رفع مشکالت (برونغییر ساختار اقتصاديو بدون تدهدمی

نتیجه، حضور بخش خصوصی چندان امید بست.توان به رشد و توسعۀ اقتصادي فوتبال و درآن نمی
در ) که 1392(به نتایج پژوهش مردادي و همکاران،در تأیید تأثیر و میزان اهمیت موانع اقتصادي

گذاري خارجی در صنعت فوتبال بررسی موانع اقتصادي اثرگذار بر جذب سرمایه"با عنوان ايمطالعه
به این نتیجه رسیدند که بین عوامل اقتصادي و جذب هاکنیم. آناشاره می"جمهوري اسالمی ایران

رادي م(داري وجود داردامثبت و معنۀهاي خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطگذاريسرمایه
) 1392،39جعفري، چالشتري، مرادي، نوروزیان قهفرخی و

اي فوتبال کشور، نبود هاي لیگ حرفهسازي باشگاهخصوصیفرارويحقوقی ترین موانع سیاسی ـمهم
بودن انحصارياي کشور و پوشش مسابقات فوتبال حرفهۀهاي تلویزیونی خصوصی در زمینشبکه

باشد.میاي کشورتلویزیونی مسابقات و رویدادهاي فوتبال حرفهیی وپوشش رادیو
سازي در فوتبال ایران اشاره کرد و خصوصیةدهندعنوان عامل سوقتوان به اهمیت تلویزیون بهمی
ۀو هیچ شبکباشدطور انحصاري در دست دولت میکه صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران بهجاآناز

باید زمینه را از لحاظ حقوقی و قانونی محیا نمود تا حداقل ،وجود نداردسیماخصوصی در صداو
اي ایران گامی به وجود آید تا فوتبال حرفهکه ورزش را تحت پوشش قرار دهد بهخصوصیايشبکه

تر شود.سازي تزدیکخصوصی
کشور، وجود نگاه اي فوتبال حرفههاي لیگسازي باشگاهخصوصیفرارويترین موانع مدیریتی مهم

نبود استراتژي نیز اي فوتبال کشور وهاي حرفهگرا و غیرتخصصی در مدیریت باشگاهمدت، نتیجهکوتاه
.خواهد بودسازي فوتبال کشورخصوصیۀریزي مناسب در عرصو برنامه

توان بارز آن را میۀست. نموناهابررسی نهادهاي مختلف فوتبال حاکی از عدم ثبات مدیریت در آن
عنوان باشگاه پرسپولیس و استقالل بهدومثال، عنوانبه؛هاي فوتبال ایران مشاهده کرددر باشگاه

دوره برگزاري مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، تاکنون 12هاي کشور، در طول پرطرفدارترین باشگاه
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طور نمود که هر مدیرعامل بهتوان برآورد اند. با توجه به این رقم میخود دیدهمدیرعامل را بههشت
دوست علیریزي در فوتبال کشور فرصت داشته است (سال براي مدیریت و برنامهدومیانگین کمتر از 

). عدم ثبات مدیریت در نهادهاي صنعت فوتبال (مانند 1389،49قهفرخی و جاللی فراهانی، 
به مسائل داشته باشند. این موضوع مدت شود تا مدیران نگرشی کوتاهفدراسیون فوتبال) نیز باعث می

شود تا مدیران فرصت کافی و باعث میاستاقتصادي صنعت فوتبال نمایان شدهۀتوسعۀدر زمین
هاي ریزياز برنامه،نتیجهو درباشنداقتصادي صنعت فوتبال نداشتهۀراستاي توسعریزي دربراي برنامه

هاي مدیران جدید باشگاهاین امکان وجود داردکهاست . موضوع دیگر اینمانندبلندمدت به دور ب
بپردازندجدیدايو خود به تدوین برنامهاحسا نکنندمدیران قبلیۀبراي اجراي برنامراتعهدي،مذکور

).1387،10الهی، (
سازي و اقدامات زیربنایی نامناسب در حرکت خصوصیۀریزي مناسب در عرصنبود استراتژي و برنامه

سازي اي فوتبال کشور از دیگر موانع  مدیریتی موجود بر سر راه خصوصیداري حرفهباشگاهبه سمت
راه کلی وجود دارد. در دوتصویب قانون در کشور منظوربه،کلیطورباشد. بهصنعت فوتبال کشور می

و پس از طی فرایندهاي شودمیصورت طرح از طرف نمایندگان مجلس مطرح موضوع به،روش اول
در موضوعی احساس نیاز دولت شود. اما اگر به قانون میتبدیل به تصویب نمایندگان رسیده و ،رایج
صورت الیحه به مجلس ارائه کند تا با رأي نمایندگان به تصویب برسد. تواند آن موضوع را بهمیکند

،اي در کشورهاي حرفهسازي باشگاهصوصیخۀلأمسةتدوین قوانین منسجم و کارآمد دربارۀدر زمین
سال از 10که با گذشت بیش از طوريبه؛قبولی نداشته استمجلس شوراي اسالمی عملکرد قابل

خصوص به تصویب مجلس نرسیده است. ایناي دراي، هیچ مصوبههاي حرفهبحث واگذاري باشگاه
ي مناسب به حل مسائل و مشکالت موجود در این هاالیحهۀدولت نیز نتوانسته است با ارائ،حالاینبا

منظورهاي در وزارت ورزش و جوانان برسد دولت با تشکیل کمیتهنظر میزمینه کمک چندانی کند. به
و در جهت دهدقصد دارد این ضعف را پوشش ثر و کارآمدؤموایحلۀبررسی جوانب مختلف امر و تهی

).1389،13دوست قهفرخی، علی(هاي گذشته گام برداردجبران کاستی
نمودن شرایط فراهم،بنابراین؛هاي فوتبال شده استگیر باشگاهکه مشکالت مدیریتی گریبانجاآناز

رفع موانع و ،زیراسازي است؛هاي مهم در راه خصوصیگامها ازالزم براي حل موانع مدیریتی باشگاه
نهایت، ها براي بخش خصوصی و درآنجذابیتها وثبات باشگاهمنجر بهمشکالت موجود در این زمینه 

اي هههاي فوتبال کشور خواهد شد. بدون تغییر ساختار مدیریتی باشگاسازي باشگاهموفقیت خصوصی
نتیجه، حضور بخش خصوصی صنعت فوتبال و درۀتوان به توسعنمیهافوتبال و رفع مشکالت آن

چندان امید بست.
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وجود نظام اي فوتبال کشور، هاي لیگ حرفهسازي باشگاهخصوصیفراروين موانع فرهنگی تریمهم
نگاه مالکیتی دولت به نیزانتقاالت بازیکنان و مربیان وونامطلوب داللی و عدم نظارت دقیق بر نقل

.باشدمیاي فوتبال کشورهاي حرفهباشگاه
داري در بین عموم مردم، به لحاظ هاي پس از انقالب اسالمی، ترویج شعارها علیه سرمایهدر سال

گذاري خصوصیسرمایهةانگیز،ترتیبو بدینباشدمیها از کشور روانی یکی از عوامل خروج سرمایه
فرهنگی ء خال،انمیایندرکه. بدیهی استماندمیامیدي و عدم پذیرش اجتماعی مخفی نا،در اثر ترس

عنوان مانعی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی سازي، بهناشی از برداشت نادرست نسبت به خصوصی
گذاري خصوصی و سرکوب مبارزه با سرمایه،حدي بود که در بیشتر مواردقرار گرفت. این مسأله در

رحمتی، بزرگی، محمدي وشتاسفندیاري، د(راستاي مبارزه با استعمار و استثمار قلمداد گردیدآن در
- خصوصیمطلوب ةانداز و آیندف، چشماهدانظر در اختالف) نیز1387). توکلی و نوربخش (1387،24

وقتی نسبت به اهداف و استراتژي درك ،اینبرعالوهدانند.سازي را مانعی در جهت پیشبرد آن می
مطلوب نیز ةیابی به آیندنباشد، عدم توجه جدي نسبت به آینده و طراحی برنامه براي دستیروشن

.)1387،31توکلی و نوربخش، (ممکن نخواهد بود
بیش از صدها دالل با زدوبندهاي ،که در صنعت فوتبالاسترواج نظام داللی در کشور ما باعث شده

کشور با ۀیئقضاةهاي اخیر قوچند که در سالهر.بیاورنددست مختلف پول کالنی را از این راه به
هنوز افرادي است؛ اما،از این دالالن را دستگیر کردهبرخیانضباطی فدراسیون فوتبال ۀکمک کمیت

آورند دست میدرآمد کالنی را به،ايقانونی با زدوبند در فوتبال حرفهطور غیرهستند که از این راه به
حالی است ). این در1391،88دلدار، (کنندسنگینی وارد میۀتبال کشور هم ضربو بر اقتصاد فو

انندمیانتقال بازیکنان وجود دارد که کشورهایوهاي قانونی براي نقلآژانس،که در تمام نقاط جهان
- وهاي نقلآژانس بیشترین آژانس422باو انگلستانآژانس 583با اسپانیا آژانس،595ایتالیا با 

).1389،9، قهفرخیدوستعلی(باشندقانونی دارا میصورتانتقال بازیکن را به
دیگر موانع فرهنگی و اجتماعی است که اي فوتبال کشور از هاي حرفهنگاه مالکیتی دولت به باشگاه

سازي براساس تعریف، خصوصی. گردیداي فوتبال شناسایی سازي در ورزش حرفهدر مسیر خصوصی
ها از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یندي است که در آن مالکیت و کنترل شرکتامعناي فربه

گونه که در نماید. هماندار میسازي را خدشهیک از عوامل فوق، مفهوم خصوصییابد. عدم وجود هرمی
شود، ل میهاي دولتی بر آن اعماها تا زمانی که کنترلتعریف مشخص شده است، انتقال مالکیت شرکت

هاي بسیاري امري که در کشور ما بارها صورت گرفته است. شرکت؛سازي نیستمعناي خصوصیدر
اند، اما همچنان خرید مواد اولیه، فروش محصوالت، وجود دارند که به بخش خصوصی واگذار شده
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رسدنظر میبه،دیگرسوياست. ازگذاري دولتیها تحت کنترل دولت و قیمتنصادرات و یا واردات آ
شده توسط دولت صورت مدیران منصوباز طریقها شرکتةکه مسئولیت و مدیریت اداردلیل اینبه

اکنون نیز ). هم1374،57مؤمنی، (گري دولت ایجاد نخواهد شدگیرد، کاهش چندانی در تصديمی
پا، پیکان، سپاهان و مانند آنهاي سایهاي ورزشی از جمله باشگاهبسیاري از مدیران و مسئوالن باشگاه

عزل و همچنان حالی است که . این درهستندعنوان بخش خصوصی مشغول فعالیتادعا دارند که به
باشد میدر دست دولت ها و اختیار باشگاهاستتابع تصمیم مدیران دولتی ،هانصب مدیران باشگاه

). 1389،101، قهفرخیدوستعلی(
ها مواجه با فرهنگ ضد این سیاست،سازيهاي خصوصیاجراي سیاستدرگفتتوان می،مجموعدر

نیز هاي خصوصی برخی از بخشدر حتی هاي دولتی وهستیم که این موضوع متأسفانه در سازمان
هاي اجراي سیاسترفع موانع موجود دربدون تغییر این فرهنگ و باورها، دربنابراین، ؛وجود دارد
.به جایی نخواهیم رسیدوتبالسازي در فخصوصی

اي فوتبال کشور مرتفع هاي لیگ حرفهسازي باشگاهخصوصیفرارويکه موانع زمانیتا،کلیطوربه
؛ لذا، نتیجه، حضور بخش خصوصی امید چندانی داشتصنعت فوتبال و درۀتوان به توسعنمی،نگردد

فوتبال کشور به رفع این موانع همت گمارند تا بتوان شاهد ةن حوزگردد مدیران و مسئوالپیشنهاد می
.بودسطوح ۀکشور در همهاي فوتبالموفقیت تیم

هاي لیگ برتر سازي در باشگاهخصوص موانع خصوصیاز انجام این پژوهش، دانش اندکی درپیش
اي و رزش حرفهصورت پراکنده به موانع مختلفی که در ارتباط با وکنون بهایران وجود داشت. تا

جا بررسی کندموانع را یکتمامپژوهشی که و چنینپرداخته شده بود وجود داردسازي خصوصی
انجام نشده بود. 

کدام مواردهاي لیگ برتر ایران سازي باشگاهبا انجام این پژوهش مشخص شد که موانع خصوصی
گیري از نتایج توانند با بهرهفوتبال میهاي هستند. سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و تمامی باشگاه

شده باشند. این پژوهش، درصدد رفع موانع شناسایی

تشکر و قدردانی
؛ انجام پذیرفتها عامل تمامی باشگاهمدیرانوپژوهش حاضر با حمایت و همکاري فدراسیون فوتبال

ها، اساتید مدیریت ورزشی، باشگاهدانیم کمال تشکر و قدردانی را از مدیریت این بر خود الزم میلذا، 
از آقایان کفاشیانبراین،عالوهها داشته باشیم. هاي فوتبال استانتأرؤساي هینیزو خبرنگاران ورزشی

، مهدي مهندس، دکتر عبدالحمید احمدي، دکتر )دبیرکل فدراسیون(، نبی)رئیس فدراسیون فوتبال(
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هاي پژوهش تشکر آوري دادههمکاري متعهدانه در جمعدلیل بهدوست قهفرخی خبیري و دکتر علی
نماییم. و قدردانی می
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Abstract:

This survey evaluated the obstacles of club privatization in Iranian professional football
league for 2011-2012. This research was an applied research, based on implementation
methods in two steps: the first step was qualitative and exploratory and the second step was
descriptive–survey. The statistical population of this study included the premier league and
first division football club directors, chief’s committee of football federation and official
football of the provinces, sport management and some of social science and management
professors which were familiar to the professional football issues, and football news
reporters and experts. All of them were selected as research subjects (n=173). The data
collection was done by using interview and survey. The data collection tool was researcher
made questionnaire which its validity was confirmed. To measuring reliability of
questionnaire, Cranach’s alpha was used (α=0.86). Ahp method (expert choice 2000) and
Friedman test (spsssoftwareversion19) was used for ranking of the obstacles. The ranking
results showed that the obstacles by using Ahp technique were economic, political- legal,
managerial and cultural- social.

Keywords: Private Sector, Economic Obstacles, Political- Legal Obstacles, Managerial
Obstacles, Cultural- Social Obstacles
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