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31/03/1395تاریخ پذیرش:                         14/10/1394تاریخ دریافت:

 چکيده
منسجم آناليز ایران با رویکرد در  فوتبال ورزشصنعت  یسازیخصوص موانع ارزیابیخت و شنا پژوهش حاضر،هدف از 

اران ورزشی از نقاط قوت و ضعف موانع ذگن سياستنمودبراساس نظر خبرگان و آگاه لندچندمعياره و کپ

ه پيمایشی اجرا گردید ۀو به شيوبوده این پژوهش از نوع کاربردی سازی در صنعت ورزش فوتبال در ایران بود. خصوصی

موانع اول  ۀ، در وهلپژوهشدر این . گرفتدر دو سطح توصيفی و استنباطی انجام  نيز هاتحليل دادهو. تجزیهاست

گيری های مختلف تصميماستفاده از مدل با در ادامه،و  شد شناسایی در ایران فوتبالصنعت ورزش سازی صیخصو

همخوانی  یکدیگرهای فوق در مواردی با که نتایج حاصل از اجرای مدلد. با توجه به اینگردیبندی شاخصه رتبهچند

 فوتبالصنعت ورزش های سازی باشگاهخصوصیروی  شپيموانع بندی نداشت، برای رسيدن به یک اجماع کلی از رتبه

نشان  لندبندی حاصل از تکنيک کپ. نتایج رتبهگردیدلند استفاده عنوان روش کپ با از تکنيک ادغامی ،ایران در

ریزی برنامه عدم عبارت هستند از: ترتيببه در ایران فوتبال صنعت ورزشسازی خصوصی اصلی مانع سهکه  دهدمی

عدم ایجاد و  از حق پخش تلویزیونی صنعت ورزش فوتبال در ایران ، عدم برخورداریسازیهت خصوصیمناسب ج

تواند موجود می موانع توجه به ،بنابراین ؛در ایرانفوتبال صنعت ورزش  سازیخصوصی جهتهای مناسب زیرساخت

 .بسيار مفيد باشد ایرانصنعت ورزش فوتبال در سازی خصوصی تحقق امر برای

 

 فوتبال سازی،خصوصیموانع لند، کپ ایران، مدل: اژگان کليدیو

 

 
 

                                                      
   :i.s@stu.um.ac.irrazavEmail                                                  نویسندۀ مسئول  *
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 مقدمه
 صنعت و است گرفته قرار توجه مورد صنایع تمام در کشور در سازیخصوصی بحث حاضر،حالدر

 مناسب کارراه که کنندمی عنوان اندیشمندان ،امروزه .باشدنمی مستثنی مقوله از این نیز ورزش

 ،نموده است احاطه را ورزش صنعت که دشواری اقتصادی بسیار یطشرا با مقابله برای

، امیری، نیری، صفاری و دلبری)باشد می ورزش در خصوصی بخش مشارکت و سازیخصوصی

 و وظایف آن طی که فرایندی :از است عبارت ظاهری شكل در سازیخصوصی(. 85، 1392

 ،حسینی و خبیری، سلطان)پاداش شودمی داده انتقال خصوصیبه بخش  دولتی بخش تأسیسات

اند: سازی را چنین تعریف کردهخصوصی 1بیس و لیتلد چایدر این ارتباط،  .(34، 1390

 نیروهای نقش افزایش طریق از اقتصادی هایفعالیت بهبود عملكرد برای ایوسیله سازیخصوصی"

 ."شود اگذارو خصوصی بخش به دولتی سهام از درصد 50 حداقل که شرطیبه ؛است بازار

 عنوانبه و حرکت کرده سیاسی و اقتصادیاندیشة  اول جبهة سویبه تازگیبه سازیخصوصی

 یافتهتوسعه کمتر در کشورهای اقتصادی رشد به دستیابی و تولید افزایش برای پذیرفتنی کاریراه

رزش فوتبال ودیگر، سویاز(. 576، 1393 ،)زارع، بابائیان، مرادی و حسینی است مطرح گردیده

که بسیاری از جاآنتا ؛شودها محسوب میترین ورزش در اغلب کشورپرطرفدارترین و محبوب

ها از هواداران در ورزشگاهبودن اند. لبریزآن را در ردیف ورزش ملی خود قرار داده کشورهای جهان

ن چند میلیونی تلویزیونی، بینندگاها از ای و جهانی و برخورداری رقابتداخلی، ملی، قاره دیدارهای

و  نیترجیرااست. در کشور ما نیز فوتبال، ترین ورزش جهان معرفی کرده عنوان محبوبفوتبال را به

و طرفدار را بیشترین تعداد ورزشكار  ،هاورزشمقایسه با تمامی ورزش بوده و در پرطرفدارترین

امروزه  براین،عالوه. (131، 1390 ،الهیچیان، علیزاده، دهقان و )ساعت داده استخود اختصاص به

تنگاتنگی با تبلیغات،  ةصنعتی که رابط ؛المللی تبدیل شده استبین یصنعتورزش فوتبال به 

ورزشی  ةرود که به اهمیت روزافزون این رشتپیش می ایگونهشرایط به دارد وسیاست و غرور ملی 

و  ای فوتبالهای حرفههای هنگفت در لیگاریگذبا سرمایه گونه که کشورهابدین ؛خواهد شد منجر

 )امیرتاش و مظفری، دباشنمیورزشی  ةموفقیت در این رشت در پی ،استخدام مربیان طراز اول جهان

 معتبر ای وحرفه تجاری هایشرکت به جهان مطرح فوتبال هایباشگاه کهصورتیبه ؛(399، 1393

 هزاران و دارند فعالیت لندن بورس در انگلستان مطرح اهباشگ 20 مثال،عنوانبه ؛اندگردیدهتبدیل 

 ،سود کسب بر عالوه سهام، ستد و داد طریق از و بوده هاهباشگا این دارفوتبال، سهام طرفدار نفر

 به هاباشگاه است شده باعث کردناداره از شكل این کنند.می های خودباشگاه به فراوانی مالی کمك

                                                      
1. Beesly & Littlechild 
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، 2003، 1)هالیس و هلت یابند دست موفقیت ورزشی و تجاری موفقیت نییع خود؛ اصلی هدف دو

 از زمان .است کرده را احاطه فوتبال کشور صنعت اقتصادی دشواری شرایط ،حاضردرحال (.79

 دولت از جانب یهای مختلفروش به آن هایهزینه غالب تا امروز، ای در ایرانحرفهفوتبال  ایجاد

دیگر، سوینیاز دارد. از اساسی یتغییر به موضوع این ،رایط کنونیدر ش اما؛ است شده تأمین

 از ورزش دولتی هایارگان مالی حمایت عدم مبنایبر اسالمی شورای مجلس مصوبات جدید

و  هاتیم ها،باشگاه مصوبات، این . طبقباشدمی تغییر این الزام دالیل ترینمهم از ،ایحرفه

حیات  ادامة برای خواهند بود مجبور و بودهن دولت حمایت مالی تحت دیگر ،ایحرفه ورزشكاران

 آسیا دراسیون فوتبالکنففشار  ،همچنین نمایند.اقدام  خصوصی مؤسسات و هاشرکت جذب به خود

)سلیمی،  است شده علت بر های لیگ برتر ایران نیز مزیدسازی باشگاهبر خصوصی مبنی

 این از گذر برایایران  در ورزش فوتبالصنعت  رسدمی نظربه(. 172، 1392 ،حسینی و نصرسلطان

 هیتوج و اساسی بازنگری نیازمند ،عمومی بودجة بر آن بار سر کالن هایهزینه شدنکم و وضع

سازی صنعت خصوصی موانع بندیالویتشناخت و معرفی،  به حاضر پژوهش در ،روازاین ؛است ویژه

های از تكنیك ،شده در آنمطرحموانع بندی رتبه جهت و شده پرداختهفوتبال در ایران  ورزش

ها در ادامه به شرح مختصری از این تكنیك) ه استگردیداستفاده  2شاخصهگیری چندتصمیم

 .(استشده پرداخته 
 

 گيری چندشاخصههای تصميمتکنيک

اخیر،  ةکه در دو ده باشدمیگیری های تصمیماز جمله مدل گیری چندشاخصههای تصمیمتكنیك

ای در کاربرد بسیار گسترده ،هاها و مدلاین تكنیك و است از آن شدهاستقبال باالیی 

اند. پیدا کرده (ارندکه معیارهای متعدد و گاه متضاد وجود دهنگامی) های پیچیدهگیریتصمیم

زمان از معیارهای هم ۀگیری، استفادها در کاهش پیچیدگی تصمیمن تكنیكقدرت بسیار باالی ای

ها کاربرد آسان آن درنهایت،گیری و ارچوب ساختارمند به مسائل تصمیمهاعطای چ ،کیفی و کمی

رد استفاده قرار گیرند. این های مختلف موگیران رشتهعنوان ابزار دست تصمیمباعث شده است تا به

های فرموله کرده و تحلیل (همانند ماتریس ذیل)قالب یك ماتریس ها، مسائل تصمیم را درتكنیك

 (.47، 1391زاده، )آذر و رجب دهندها انجام میروی آنبر الزم را 

 
 

                                                      
1. Haliss & Helt 

2. Multi Attribute Decision Making (MADM) 

http://www.abbreviationfinder.org/fa/acronyms/afc_asian-football-confederation.html
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 شاخصهگيری چندهای تصميمتکنيک ۀماتریس محاسب ـ1 جدول

Xn … X2 X1 
 شاخص

زینهگ         

r1n … r12 r11 A1 

r2n … r22 r21 A2 

… … … … … 

Rmn … rm2 rm1 Am 
 

 

ارزش  ۀدهندنشان rijام و  jشاخص  ۀدهندنشان xjام،  iگزینه  ۀدهندنشان Aiدر این ماتریس، 

 ام است. i ةام برای گزین jشاخص 

بندی به اولویت ،ستان یزدپس از شناسایی موانع مؤثر بر توسعه و پیشرفت فوتبال ا ،در این مرحله

شاخصه پرداخته شد. گیری چندهای تصمیمیك از این عوامل با استفاده از تكنیكاهمیت هر

گیری چندشاخصه، از پنج نوع تكنیك های تصمیمد زیاد تكنیكاتعد دلیلبهذکر است که شایان

و  3، تاپسیس2، ساو1كترهای التكنیك"عنوان با گیری چندشاخصهتصمیم ۀپرکاربرد و کارا در حوز

 شده توضیحاتی ارائه شده است.های ذکربرای تكنیك ،ادامه در .گردیداستفاده  "4تاکسونومی

 تکنيک ساو

 ؛باشدچندشاخصه می گیریتصمیم هایروش ترینساده از یكی ،یعنی ساو ؛وزنی ۀساد مجموع مدل

صورت زیر به (*A) ترین گزینه رابمناس توانمی (Wjها )شاخص اوزان ةبا محاسبکه طوریبه

 نمود:محاسبه 























j

j

j

ijj

i
w

rw

AA max

 

باال خواهد بود.  ةها، با توجه به رابطآمده از آندستهاساس اوزان بها بربندی گزینهرتبه ،در این مدل

، 1393)اصغرپور،  ها باشدباالتر از سایر گزینه آن ای ارجح خواهد بود که وزنگزینه اساس،براین

400.) 

                                                      

1. Elimination Et Choice Tranlation Reality (ELECTRE) 

2. Simple Additive Weighted (SAW)  
3. Technique for the Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

4. TAXONOMY Model 
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 تاپسيس تکنيک

. این مدل یكی از بهترین طراحی گردید (1981) در سال 1و هوانگ ونیمدل تاپسیس توسط 

گزینه  mدر این روش نیز  .شودزیادی می ۀاستفاد و از آن بودهگیری چندشاخصه های تصمیممدل

فهوم استوار است که گیرد. اساس این تكنیك بر این ممورد ارزیابی قرار می شاخص n ةوسیلبه

آل مثبت )بهترین حالت ممكن( و بیشترین حل ایدهکمترین فاصله را با راه بایستمی انتخابی ةگزین

 (.75، 1995، هوانگو  یونآل منفی )بدترین حالت ممكن( داشته باشد )حل ایدهفاصله را با راه

یك شاخص افزاینده در دامنة  صورت ذیل کهاساس شاخص نزدیكی نسبی بهها برگزینه ،در ادامه

 .شوندبندی میرتبه ،صفر تا یك است
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  تکنيک تاکسونومی

گزینه را به  m ،صورت ضرورتدر ،هامدل تاکسونومی، تكنیكی است که ضمن بررسی همگنی گزینه

k که در فاز یك،  ورتصبدین ؛شودکند. این تكنیك در دو فاز انجام میبندی میهمگن طبقه ةدست

اساس های همگن برروش کالسیك تاکسونومی گزینه ،شود و در فاز دوها بررسی میهمگنی گزینه

 :گرددبندی میصورت زیر رتبههسبی بشاخص نزدیكی ن

 

چه در این مدل هر


iC خواهد نظر در اولویت قرار مورد ةکمتر باشد، گزین

 .(89، 1391زاده، ب)آذر و رج داشت

 الکتر تکنيک

ترین متدهای عنوان یكی از معروفو به گردیدهمطرح ( 1980ة )تكنیك الكتر در اواخر ده

 که معنابدیناست؛  2ایاساس این متد، روابط غیررتبه. قرار داردای گروه غیررتبهناپارامتریك در زیر

هایی را حذف کند )مؤمنی، ممكن است گزینه شود، بلكهها منتهی نمیبندی گزینهلزوماً به رتبه

1390 ،218.) 

 ةموانع توسعة زمین( پژوهشی را در1389) الهی و همكاران ه،گرفتهای صورتدر بررسی پژوهش

راستای مانع در 24 ،شهای این پژوهدادند. در یافته انجامای فوتبال ایران داری حرفهباشگاهصنعت 

ای ری حرفهداسامانی نظام باشگاهه. نابگردیدتبال در کشور شناسایی ای فوداری حرفهباشگاه ةتوسع
                                                      

1. Yun and Huang 

2. Outranking 
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 پژوهش حاضر در ،در این ارتباطشده در پژوهش مذکور بود. مانع شناساییدر ورزش کشور، اولین 

 ةتوسع ایعنوان مانعی برهواداران به ةجذب، حفظ و توسعهای مناسب به فقدان مدیریت و رویه

در پژوهش نیز  1سامنی و همكاران تی .استشده ای فوتبال ایران اشاره فهداری حرصنعت باشگاه

که  دست یافتندبه این نتیجه  "هاسازی بر عملكرد سازمانثیر خصویأبررسی ت"عنوان  باخود 

سازی موجب بهبود خدمات، افزایش رضایت مشتریان، بهبود آموزش کارکنان و کارایی خصوصی

 عوامل گذاریارزش" عنوانی با در پژوهش( 1390) پاداش و همكاران، براینعالوه .شودتولید می

درصد اهمیت  واملعکه د ندنشان دا "ورزشی هایباشگاه سازیخصوصی بر مؤثر قانونی و اجتماعی

 با هماهنگ و الزم قوانین فقدان ،کشور ورزش اجتماعی ی ـاقتصاد ةهای توسعرزش در برنامهو

وجود قوانین و و  های مناسب در مراحل مختلف اجراروش اتخاذ چگونگی ،واگذاری فرایند اجرای

قالب در پژوهش دیگری که در .باشندمیبیشترین اولویت  ترتیب دارای، بهپاگیروات دستمقرر

گذار بر عدم پیشرفت فوتبال در استان اثر( عوامل 1390)کوتی اصل ،نامه صورت گرفتپایان

دیدگاه کل که از  دست یافتجه ین نتیارسی قرار داد. او در پژوهش خود به خوزستان را مورد بر

ین عامل در عدم پیشرفت فوتبال در ترعنوان مهمسیساتی و تجهیزاتی بهأعامل ت ،ورزش ةجامع

 ةنقش برنام"عنوان  نیز پژوهشی را با( 1391کشكر و سلیمانی)رود. شمار میاستان خوزستان به

ها پژوهش آنانجام دادند. نتایج  "های همگانی از دیدگاه کارشناسانورزش ةسازی بر توسعخصوصی

وجود های همگانی ورزش ةسازی و توسعخصوصی ةاجرای برنام بینداری امعن ارتباطکه نشان داد 

های ورزش یزان مشارکت عمومی، اصالح ساختارسازی و مهای خصوصیلفهؤبین م همچنین،دارد. 

های لفهؤبین م اما ؛داری وجود داردامعن ةرابطنیز یی واحدهای مدیریتی او کار سازیهمگانی، بهینه

 .شودمشاهده نمی داریامعن ةرابط ،ود وضعیت اشتغالسازی و کیفیت خدمات و بهبخصوصی

های بردن به نقش رسانهیکه با هدف پ پژوهشی( در 2012پور و همكاران )فرزعلیراستا، دراین

نقش  ،های جمعیکه رسانه کردندگزارش گونه این گرفت،بانوان انجام  ورزش ةتوسعجمعی بر 

ند که استفاده از اهکرد عنوان ، پژوهشگرانهمچنین ورزش بانوان دارند.ای در معرفی گسترده

سلیمی و براین، عالوهباشد. ورزش بانوان ضروری می ةهای جمعی برای پیشبرد و توسعنهرسا

 هایشرکت مالی حمایت توسعة موانع بندیاولویت"عنوان  را با( پژوهشی 1392) همكاران

 شدهفتعری کلی مانع شش میان از و عنوان نمودند که انجام دادند "قهرمانی ورزش از خصوصی

قرار  اولویت در اقتصادی موانع قهرمانی، ورزش از خصوصی هایشرکت مالی حمایت توسعة درجهت

 ارتباط بین بیشتر استحكام عدم و جدید بازار به نیافتندست نیز آن هایزیرمجموعه از و گرفتند

                                                      
1. Tsameny  
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 1تیری و همكاران .شدند معرفی موانع ترینمهم از مالی حمایت طریق از فعلی مشتریان و هاشرکت

به  "شرکت تجاری به ورزشی هایهباشگا وضعیت تبدیل تأثیر" عنوان با یدر پژوهشنیز ( 2012)

 مالی تأمین برای دسترسدر منبعیك  تنهانه بورس، در هاباشگاه ضورح که دست یافتنداین نتیجه 

 مالی ساختار در ایجاد تعادل و بخشیدننظم برای است راهی بلكه ،باشدمی فوتبال هایهباشگا

 امیری و همكاراندر این ارتباط،  دارند. نگرانی خود مالی تعادل و ریبدهكا مورددر که هاییباشگاه

 بخش مشارکت و سازیخصوصی فراروی موانع بندیاولویت و تبیین"عنوان  با یوهش( در پژ1392)

 ـ فرهنگی ،ریزیبرنامهـ  مدیریتیترتیب موانع به که نشان دادند "ورزش در توسعة خصوصی

نیز ( 1393) امیرتاش و مظفری. باشندمیترین موانع مهم اقتصادی و حقوقی ـ سیاسی اجتماعی،

 بازار به برتر لیگ ایحرفه فوتبال هایباشگاه ورود لزوم و شرایط"عنوان  اپژوهشی دیگر را ب

 یك با متناسب ،هاانسانی باشگاه نیروی و مدیریتی ساختار و گزارش نمودند که انجام دادند "سرمایه

 برای الزم شرایط دارای بررسی،مورد هایباشگاه از کدامهیچ نبوده و سودآور ایحرفه فوتبال باشگاه

، ورود فرایند طی بدون آهنهرا باشگاه سهام تنها نیز فرابورس مورددر باشند.نمی بورس بازار به ورود

 آن وارد هنوز هاباشگاه دیگر و شده فروخته خصوصی بخش به بازار این از طریق جایك شكلبه

 را الزم یراتتغی ،برتر لیگ ایحرفه فوتبال هایاست باشگاه مقتضی ،نتایج براساساند. نشده

 زارع وراستا، دراین .نمایند سرمایه ایجاد بازار به ورودجهت  خود اداری و مالی ساختار زمینةدر

موجود در روند های بندی چالششناسایی و رتبه"عنوان  را با( پژوهشی 1393) همكاران

ها ترین چالشمهم ،هاهای آنیافتهاساس انجام دادند. بر "های فوتبال کشورسازی باشگاهوصیخص

سیاسی ـ حقوقی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و  هایچالش عبارت بودند از: بندیترتیب اولویتهب

 موانع"عنوان  با( در پژوهش خود 1393) ده و همكارانزاخسروی ،همچنین تكنولوژیكی.

 گذاریمایهسر که عنوان نمودند "مرکزی استان ورزش در خصوصی بخش مشارکت و گذاریسرمایه

 سرمایه، بازار و اطالعاتی موانع اقتصادی، با ترتیببه استان ورزش در خصوصی بخش مشارکت و

 باشد ومی مواجه سیاسی و تشویقی حمایتی و اجتماعی، و فرهنگی حقوقی، و قانونی مدیریتی،

 خصوصی بخش مشارکت و گذاریموجب سرمایه تواندمی مشكالت این حل برای کارهاییراه یافتن

عوامل  شناسایی"عنوان  باپژوهشی نیز در ( 1394) و همكاران بنسبردی .شود استان ورزش در

ثر بر ؤعامل م 43مجموع، در گزارش نمودند که "های لیگ برتر فوتبالثر بر گسترش برند باشگاهؤم

عامل  ارچهقالب این عوامل در که ه استی لیگ برتر فوتبال شناسایی شدهاگسترش برند باشگاه

بندی بازاریابی و قوانین و مقررات دسته اه، هویت تیمی هواداران، اقداماتبرند باشگ ۀکلی ارزش ویژ

                                                      
1. Theiri 
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محصول، قیمت،  ةدست چهاردر  (بازاریابی ةآمیخت با توجه به)قدامات بازاریابی اکه صورتیبه ؛شدند

 توزیع و ترویج قرار گرفتند.

که در صنعت جاآنازنیز  ایران دارد و ورزش سازی دریه به اهمیتی که موضوع خصوصبا توج ،حال

است، گرفته جام نان سازیخصوصی برایموانع موجود  ةزمیندرپژوهشی جامع  ،ورزش فوتبال کشور

های استفاده از نظر متخصصان این حوزه و یافتهبا  ندنمود تالش ان در پژوهش حاضرپژوهشگر

صنعت ورزش فوتبال  سازییروی خصوص موانع پیش ،زمینهایندر گرفتهپیشین انجامهای پژوهش

ای هاز تكنیك بندی موانعاولویتجهت ذکر است که . شایاندننمای شناسایی را در ایران

گیری تصمیم ةزمینکه یك تكنیك آماری قوی در امدیایامیعنی تكنیك ؛ شاخصهچندگیری تصمیم

 .گردیداستفاده  ،شودمحسوب می

 

 پژوهش یشناسروش
 ۀو به شیوبوده کاربردی  مطالعات نظر از نوعمورد اهدافپژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و 

نیاز برای انجام پژوهش با استفاده از اطالعات موردذکر است که شایان. ه استپیمایشی اجرا گردید

آماری  ةجامع .ت آمددسهنامه و مصاحبه بای، مشاهده، پرسشهای میدانی، کتابخانهانواع روش

 ،فوتبال تخصص داشتندکه در ورزش  وزارت ورزش و جوانان کشورخبرگان  راپژوهش حاضر 

برای  حاضر پژوهشدر  .ندگرفته شد نظرعنوان خبره در به نفر 58 هااز میان آن و تشكیل دادند

و  ساو، تاپسیسهای الكتر، تكنیك) شاخصهگیری چندتصمیمهای بندی عوامل از تكنیكاولویت

بلكه  باشد،میگیری از جامعه مطرح نها بحث نمونهدر این تكنیك .دشاستفاده استفاده  (تاکسونومی

 ؛مطالعه در نظر گرفتمورد ةزمینعنوان فرد خبره در، افرادی را بهپژوهش ةباید از میان افراد جامع

 )منظور از وزارت ورزش و جوانان ینفر از خبرگان ورزش 58، حاضرژوهش پ ۀافراد خبر بنابراین،

دارای پست  یا و بوده ارشد مدرك کارشناسی که حداقل دارایاست  پرسنلی ةکلی، ورزشی ۀخبر

براین، دارای حداقل پنج سال سابقة باشند. عالوه وزارت ورزش و جوانان کشور در سازمانی مدیریتی

یكی از باشند. می (باشند فوتبال ونها و فدراسیبا باشگاههمكاری  فوتبال و ةدر رشت تخصص

صنعت سازی موانع خصوصی ةساختپژوهشگر ةنامپرسش ،این پژوهش درگیری ابزارهای اصلی اندازه

هایی که افراد گروه نمونه لفهؤاساس مبرپژوهش  ةنامپرسشبراین، عالوه .بود ایران در فوتبالورزش 

 26که دارای  دگردیطراحی  پژوهشگراننظر خود  و پژوهش ةپیشین و نیز در مصاحبه مطرح نمودند

متوسط، پنج= کم، سه= کم،  بسیار =یك) اساس مقیاس پنج ارزشی لیكرتها برو داده بود گویه

    نامه اعتبار این پرسشذکر است که بهالزم. دندگذاری شزیاد( ارزش نه= بسیار و زیادهفت= 

اساس ضریب بر آن نیزمیزان پایایی یید قرار گرفت. أت دمور فر از اساتید مدیریت ورزشین 10 توسط
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مورد از  54 ،هانامهآوری پرسشورد گردید. پس از توزیع و جمعآبر( 91/0معادل ) آلفای کرونباخ

استفاده  های آماری مورداستفاده بود که همین تعداد در تحلیلقابل( درصد 93 )نرخ بازگشتها آن

 قرار گرفت. 
 

 نتایج
ثر بر ؤهای م، شاخصافراد گروه نمونهگیری از نظرات با مرور قیاسی مطالعات پیشین و بهره ،بتداا

شناسایی  ،باشدمی مانع 26که مشتمل بر  ایران در فوتبال صنعت ورزشسازی خصوصیموانع 

 خالصه شده است. شمارۀ دودر جدول ها همراه با منبع استخراج آناین عوامل  .گردید
 

 

 ایران در فوتبالش رزصنعت وسازی خصوصیموانع  ـ2 جدول

 منبع هامؤلفه

 خبرگانمصاحبه با  های متولی ورزشفقدان تعامل بین دستگاه

 (1392) امیری و همكاران سازی ورزشامر خصوصی ازن عدم حمایت مسئوال

 مصاحبه با خبرگان سازی فوتبالریزی مناسب جهت خصوصیعدم برنامه

 (1392) امیری و همكاران های فوتبالید در واگذاری باشگاهگرایی شدرابطه

 نگارندگان سازیمنظور کنترل امور مربوط به خصوصیفقدان سیستم نظارتی قوی به

 (1393) امیرتاش و مظفری در ایران فوتبالسازی صنعت ورزش های مناسب جهت خصوصیعدم ایجاد زیرساخت

 مصاحبه با خبرگان ربودن سطح ورزش فوتبال در کشوپایین

 مصاحبه با خبرگان شتاب در واگذاری بدون توجه به ایجاد محیط و فضای مناسب

 مصاحبه با خبرگان سازین فدراسیون فوتبال به امر خصوصیعدم توجه مسئوال

 نگارندگان از حق پخش تلویزیونیصنعت ورزش فوتبال عدم برخورداری 

 مصاحبه با خبرگان ل کشورسازی در فوتبامتولی خصوصی عدم وجود

 (1390) پاداش و همكاران سازیپذیری در اجرای خصوصیعدم انعطاف

 (1393) مظفریامیرتاش و  فوتبال ایران فدراسیونساختار نامناسب 

 مصاحبه با خبرگان ها(ه)ورزشگا عدم برخورداری بخش خصوصی از تسهیالت دولت

 (1390) پاداش و همكاران اداری ۀتشریفات پیچید

 نگارندگان فوتبالکارهای بازاریابی ورزشی توسط مدیران عدم اطالع از استفاده از راه

 (1392) امیری و همكاران سازی توسط دولتمین بار مالی خصوصیأروند کند ت

 مصاحبه با خبرگان سازیخصوصی ةفقدان تجرب

 (1393) امیرتاش و مظفری ضعف بازار سرمایه و بورس

 (2012تیری و همكاران ) فوتبالصنعت ورزش سازمان بورس برای عدم وجود 
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 سازی صنعت ورزش فوتبال در ایرانـ موانع خصوصی2جدول ادامه 

 منبع هامؤلفه

 (1392سلیمی و همكاران ) ایهای مالی و سرمایهعدم استفاده از مشوق

 نگارندگان عدم استفاده از متخصصان و اساتید مدیریت ورزشی

از محل فروش  کسب درآمدجهت رایت( لف )کپیؤعایت قانون حق معدم ر

 پیراهن تیم و اقالم تجاری هواداران
 مصاحبه با خبرگان

 مصاحبه با خبرگان سازی صنعت ورزش فوتبالزمینة خصوصیفقدان مطالعات کافی در

 (1393ه و همكاران )زادخسروی گذاری در فوتبالسرمایه منظورها و کارخانجات بهعدم مشارکت شرکت

 مصاحبه با خبرگان سازینگرش منفی نخبگان و مردم نسبت به خصوصی
 

 

اساس پژوهش درخواست شد این عوامل را بر افرادای از نامهقالب پرسشاز استخراج عوامل، در پس

ع یزتو. نمایندگذاری زیاد( ارزش بسیار و کم، کم، متوسط، زیاد بسیارمقیاس پنج ارزشی لیكرت )

به شرح جدول  یشناختتیجمع یهایژگیاساس وبر نامهان به پرسشیپاسخگوو درصد  یفراوان

 .باشدیم شمارۀ سه
 

 یشناختتيجمع یهایژگیاساس وبر خبرگانو درصد  یع فراوانیتوز ـ3جدول 

 
 

 جمع فراوانی درصد فراوانی های دموگرافيکویژگی

 جنسیت
 78 42 مرد

54 
 22 12 زن

 یالتسطح تحص
 83 45 کارشناسی

54 
 9 کارشناسی ارشد

17 

 خدمت ةسابق

5-1 10 18 

 

54 

10-6 14 25 

15-11 12 22 

20-16 6 12 

 23 12 به باال 21

 سن

 37 20 سال 30-20

 

54 

 46 25 سال 40-31

 11 6 سال 50-41

 6 3 به باال 51

 وضعیت استخدامی

 31 17 رسمس
 

54 
 45 24 دادیقرار

 24 13 پیمانی

 سابقة ورزشی در رشتة فوتبال

 18 9 سال 10تا  5

 31 18 سال 15تا  11 54

 16 8 سال 20تا  16

 35 18 سال 21بیش از 
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ن ی. اگردیدل یم تشكیس تصمیحاصل از نظرات افراد در پژوهش، ماتر یهاداده یآورپس از جمع

مراحل  یاز اجرا پیشستون )تعداد افراد( بود.  54( و هالفهمؤ دسطر )تعدا 26 ازس متشكل یماتر

 هاشاخص اهمیت ضرایب بایستمی ابتدا ،الكترساو، تاپسیس، تاکسونومی و  یهاروش یمحاسبات

 از . پسآمد دستبه 1شانون روش آنتروپی از استفاده با ضرایب این پژوهش حاضر در تعیین گردد.

 (.شمارۀ چهار)جدول  گردید حاصل یرز نتایج ،فوق هایتكنیك اجرای
 

-ایاممختلف  یهاکياساس تکنبر در ایران فوتبال صنعت ورزش سازیخصوصی موانع یبندرتبه ـ4 دولج

 امدی

فه
مؤل

 

 الكتر تاکسنومی تاپسیس ساو

آیدبلیو  رتبه رتبه سیآی- رتبه سیآی+ رتبه 

1 582/0 14 430/0 8 712/0 17 7 

2 674/0 8 403/0 11 54/0 5 13 

3 841/0 1 645/0 2 455/0 2 1 

4 462/0 22 397/0 12 853/0 22 16 

5 728/0 4 527/0 3 559/0 6 5 

6 751/0 2 523/0 4 523/0 4 4 

7 69/0 5 484/0 5 601/0 11 5 

8 494/0 21 263/0 23 724/0 18 23 

9 524/0 19 29/0 21 729/0 19 21 

10 740/0 3 478/0 6 449/0 1 3 

11 684/0 6 661/0 1 598/0 9 1 

12 585/0 15 314/0 20 602/0 10 19 

13 640/0 9 344/0 18 495/0 3 7 

14 548/0 16 348/0 14 691/0 16 17 

15 604/0 13 367/0 15 665/0 15 7 

16 620/0 12 361/0 16 592/0 8 7 

17 512/0 20 351/0 17 784/0 21 20 

18 189/0 26 248/0 24 957/0 24 24 

19 538/0 17 463/0 7 761/0 20 13 

20 631/0 11 406/0 10 635/0 13 13 

21 672/0 7 408/0 9 574/0 7 12 

22 257/0 25 113/0 25 982/0 26 25 

23 637/0 10 391/0 13 613/0 12 7 

24 429/0 23 324/0 19 921/0 23 18 

25 536/0 18 282/0 22 648/0 14 22 

26 4 24 0.110 26 971/0 25 26 
 

                                                      
1. Shannon entropy 
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نشان  ساومدل  یریکارگهج حاصل از بینتا ،شودمی مشاهده شمارۀ چهار در جدول که گونههمان

عدم ایجاد  ترتیببه ،سازی فوتبالریزی مناسب جهت خصوصیموانع عدم برنامهدر  که دهدیم

 عدم برخورداری و سازی صنعت ورزش فوتبال در ایرانخصوصیهای مناسب جهت زیرساخت

دارای بیشترین اهمیت یا اولویت نسبت به سایر  از حق پخش تلویزیونی بالصنعت ورزش فوت

 ،ترتیببه که حاکی از آن است نیز تاپسیسمدل  یریکارگج حاصل از بهینتاد. باشنمیها مؤلفه

سازی ریزی مناسب جهت خصوصیسازی در فوتبال کشور، عدم برنامهموانع نداشتن متولی خصوصی

دارای بیشترین سازی منظور کنترل امور مربوط به خصوصیم نظارتی قوی بهفوتبال و فقدان سیست

مدل  یریکارگج حاصل از بهینتابراین، عالوهها هستند. اهمیت یا اولویت نسبت به سایر مؤلفه

از حق پخش تلویزیونی،  عدم برخورداری صنعت ورزش فوتبالموانع  که دهدینشان م تاکسونومی

 فوتبال ایران فدراسیونسازی فوتبال و ساختار نامناسب سب جهت خصوصیریزی مناعدم برنامه

ج حاصل از ینتا. باشندمیها دارای بیشترین اهمیت یا اولویت نسبت به سایر مؤلفه ترتیببه

سازی در فوتبال کشور، موانع نداشتن متولی خصوصی که بیانگر این است نیز الكترمدل  یریکارگبه

از حق  صنعت ورزش فوتبالسازی فوتبال و عدم برخورداری اسب جهت خصوصیریزی منعدم برنامه

با توجه به نتایج  .باشندمیها دارای بیشترین اهمیت یا اولویت نسبت به سایر مؤلفهپخش تلویزیونی 

دست هواحد ب ةبرای یك مسأل های متفاوتیبندیرتبه که توان مشاهده کردهای مختلف میتكنیك

در ، هستند سری نقاط ضعف و قوتیك دارای هااین تكنیكیك از هر کهبه اینتوجه ا ب آمده است.

استفاده  لندکپعنوان  باادغامی روش یك از  گوناگون هایبندیاجماع در رتبه جهتاین پژوهش 

 .شودپرداخته میك ین تكنیاز ا یح مختصریکه در ادامه به توض شده است

ن موضوع یا)جهت تسهیل درك آن،  کندیلفه مشخص مؤهر م یرا براباخت ن روش، تعداد برد و یا

 الكترساو، تاپسیس، تاکسونومی و  یبندد چهار روش رتبهی. فرض کن(شده است بیان یمثال قالبدر

 (.شمارۀ پنج)جدول  کسب شده استزیر  جدول شرح به نتایجی و گردیده استفاده ایمسأله یبرا
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 مختلف روش چهاراستفاده از  با اهگزینه بندیرتبه ـ5 جدول

 امدیایام یهاروش
 نهیگز

 ساو تاپسيس الکترا تاکسنومی

4 1 2 1 A1 

1 2 1 2 A2 

2 4 3 3 A3 

3 3 4 4 A4 

 

 3Aرا بر  1Aکه  یمختلف یهاروش مراجعه کنیم، شمارۀ پنججدول  یها، اگر به دادهمثالعنوانبه

تنها  که شودیب، مالحظه میترتنیهم(. بهالكترو  او، تاپسیسسدهند، سه روش هستند )یح میترج

بر را  1Aکه  ییهاتعداد روش .(تاکسونومی) دهدیح میترج 1Aرا بر  3Aار یکه مع ك روش استی

3A 3 است که ییهاشتر از تعداد روشید، بندهیح میترجA  1بر راA نیبنابرا ؛دندهیح میترج، 

نشان  Mبا  یزوج ةسین مقاین مورد را در ایا کهح دارد یترج 1Aبر  3Aها، روش بیشتر براساس

ا یت وجود نداشت و یاکثر ی، رأیزوج ةسین مقایاگر در اذکر این نكته ضرورت دارد که  م.یدهیم

 Xسطر بر ستون و  دهندۀ ارجحیتنشان Mم. یکنیم یکدگذار Xبود، آن را با  یآرا با هم مساو

 با بگیرید. نظر در را قبل مثال هایداده اکنون، دوباره. باشدمیتون بر سطر س دهندۀ ارجحیتنشان

 شده ارائه زیر جدول در نتایج و شتهمقایسه گ یكدیگر با دو به دو هاگزینه ،لندکپ روش استفاده از

 (.شمارۀ ششاست )جدول 
 

 تیاکثر ۀقاعد ـ6 جدول

  A4 A3 A2 A1 سيگماسی

2 M M X - A1 

2 M M - X A2 

1 M - X X A3 

0 - X X X A4 

 سيگماآر 0 0 2 3 

 

رد. ستون آخر جدول یگیقرار م یمورد بررس صورت جداگانهبه یزوج ةسیهر مقاذکر است که بهالزم

C) شمارۀ شش
 ، سطر آخر این جدولنیدهد. همچنیار نشان میهر مع یتعداد بردها را برا(

(R )نهیلند به هر گزکه کپ یازی. امتباشدمیار یهر مع یها براتعداد باختدهندۀ نشان 



 9613 فروردین و اردیبهشت ،41شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                             30 
 

 محاسبه C)(از تعداد بردها  R)(ها کردن تعداد باختکماستفاده از دهد، با یم اختصاص

 محاسبه زیر صورتهب گزینه لند، امتیاز هرکپ روش براساس و قبل مثال به توجه با .گرددیم

 شود:می

330

121

202

202

4

3

2

1







 

A

A

A

RCA

 

4321صورتبه یینها یبندرتبه ،نیبنابرا AAAA 
، 1388زاده، )آذر و رجب خواهد بود 

79.) 

 .ارائه شده است شمارۀ هفتجدول  درلند اساس روش کپحاضر بر پژوهش موانع یینها یبندرتبه
 

 لنداساس روش کپبندی نهایی معيارها بررتبه ـ7 جدول

 نهایی ۀرتب هامؤلفه

 13 های متولی ورزشفقدان تعامل بین دستگاه

 8 سازی ورزشن به امر خصوصیعدم حمایت مسئوال

 1 سازی فوتبالریزی مناسب جهت خصوصیعدم برنامه

 17 های فوتبالگرایی شدید در واگذاری باشگاهرابطه

 5 سازیمنظور کنترل امور مربوط به خصوصیفقدان سیستم نظارتی قوی به

 3 سازی صنعت ورزش فوتبال در ایرانهای مناسب جهت خصوصیعدم ایجاد زیرساخت

 6 بودن سطح ورزش فوتبال در کشورپایین

 23 شتاب در واگذاری بدون توجه به ایجاد محیط و فضای مناسب

 21 سازیسیون فوتبال به امر خصوصین فدراعدم توجه مسئوال

 2 از حق پخش تلویزیونی صنعت ورزش فوتبال عدم برخورداری

 4 سازی در فوتبال کشورعدم وجود متولی خصوصی

 18 سازیپذیری در اجرای خصوصیعدم انعطاف

 9 ساختار نامناسب فدراسیون فوتبال ایران

 16 ها(هزشگا)ور عدم برخورداری بخش خصوصی از تسهیالت دولت

 14 اداری ۀتشریفات پیچید

 11 کارهای بازاریابی ورزشی توسط مدیران فوتبالعدم اطالع از استفاده از راه

 20 سازی توسط دولتمین بار مالی خصوصیأروند کند ت

 24 سازیخصوصی ةفقدان تجرب

 15 ضعف بازار سرمایه و بورس
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لنداساس روش کپبربندی نهایی معيارها ـ رتبه7جدول ادامه   

 رتبۀ نهایی هامؤلفه

 12 عدم وجود سازمان بورس برای صنعت ورزش فوتبال

 7 ایهای مالی و سرمایهعدم استفاده از مشوق

 25 عدم استفاده از متخصصان و اساتید مدیریت ورزشی

از محل فروش پیراهن تیم و  کسب درآمدجهت رایت( لف )کپیؤعدم رعایت قانون حق م

 قالم تجاری هوادارانا
10 

 22 سازی صنعت ورزش فوتبالزمینة خصوصیفقدان مطالعات کافی در

 19 گذاری در فوتبالسرمایه منظورها و کارخانجات بهعدم مشارکت شرکت

 26 سازینگرش منفی نخبگان و مردم نسبت به خصوصی

 

 یريگجهيبحث و نت
عنوان یك سرگرمی برای به طور عمدهبهورزش  ،هدر گذشت که دهدهای تاریخی نشان میبررسی

های مختلف در زمان حال، عالوه بر سرگرمی انجام ورزش ؛ اماپرکردن اوقات فراغت مطرح بوده است

 امروزه ،دیگرسویاز. باشدمطرح میعنوان یك صنعت بزرگ به، دگردکه باعث نشاط و شادی می

های که اغلب باشگاهطوریبه ؛مالی فراوانی شده است دچار مشكالت ایران در فوتبال صنعت ورزش

 ساختار در الزم استحكام و ثبات از و هستند وابسته دولتی نهادهای به ایران در ای فوتبالحرفه

 (شمارۀ هفتجدول ) لند( )کپ اساس مدل نهاییهای پژوهش بریافته. باشندمین برخوردار مدیریتی

عبارت  ترتیبایران بهدر فوتبال  صنعت ورزشسازی ع خصوصیعلت اصلی موان سهنشان داد که 

 صنعت ورزشسازی فوتبال، عدم برخورداری ریزی مناسب جهت خصوصیعدم برنامه است از:

سازی خصوصیهای مناسب جهت از حق پخش تلویزیونی و عدم ایجاد زیرساخت در ایران فوتبال

 ،سازی فوتبالریزی مناسب جهت خصوصیم برنامهعددر این ارتباط، . صنعت ورزش فوتبال در ایران

سازی عنوان مانع خصوصیبه از سوی افراد گروه نمونه ترین عاملی بود که در این پژوهشمهم

 کشكر و سلیمانی هایهای پژوهشیافتهیج با انت نای. گردیدمطرح  صنعت ورزش فوتبال در ایران

( 1391) کشكر و سلیمانی نمونه،عنوانبه ؛باشدراستا می( هم1392) یری و همكاران( و ام1391)

های همگانی از ورزش ةسازی بر توسعخصوصیمناسب  ةبرنامتدوین نقش "عنوان  با پژوهشی را

 ةاجرای برنام بینداری امعن ارتباطکه انجام دادند. نتایج نشان داد  "دیدگاه کارشناسان

ریزی جامع رسد تدوین برنامهنظر میهب های همگانی وجود دارد.ورزش ةسازی و توسعخصوصی

که مرحله به مرحله و با صورتیبه در ایران فوتبال صنعت ورزشسازی خصوصی ۀنحو ةزمیندر
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 نظر استفاده از با گرفتن اهداف مشخص صنعت ورزش فوتبال در ایران خصوصی شود،نظردر

صنعت ورزش  ی کسب درآمدهاراه شكل که؛ بدینباشدمین و کارشناسان خبره ضروری امتخصص

 شود مشخص معینهای ریزیبرنامه طبقسازمان لیگ  و طریق فدراسیون فوتبالاز فوتبال در ایران 

ها یك از باشگاهیی هرآاساس کاربر ، این منابعهای فوتبال در ایرانسازی باشگاهو ضمن خصوصی

فوتبال  صنعت ورزشسازی یعنوان مانع خصوصبه خبرگان سویدومین مانعی که از  جذب گردد.

 که این امر از حق پخش تلویزیونی بودصنعت ورزش فوتبال عدم برخورداری  ،گردیدمطرح در ایران 

 .باشدراستا می( هم1392) سلیمی و همكاران و (2012پور و همكاران )فرزعلی پژوهش هایبا یافته

 ةهای جمعی بر توسعبه نقش رسانه بردنکه با هدف پی پژوهشیدر  (2012پور و همكاران )فرزعلی

ای در نقش گسترده ،های جمعیکه رسانه گیری کردندگونه نتیجهاین ،ورزش بانوان انجام شد

سازی صنعت یكی از موانع مهم جهت خصوصی ،رسدنظر میورزش بانوان دارند. به ةمعرفی و توسع

 صدا سازمان انحصار در که است نیتلویزیو پخش حق قوانین نداشتنرسمیت ورزش فوتبال در ایران

 برانگیزتأسف قدریبه وضعیت تلویزیونی، پخش حقارتباط با  دربه صورتی که . قرار دارد سیما و

 استانی شبكة در مسابقه پخش برای اول ةدست فوتبال لیگ هایباشگاه موارد، از برخی در که است

 اصول با مغایر کامالً امر این و کنند داختپر سیمای استان و صدا به را مبلغی بایستمی نیز خود

 حاظلبدین نیز همسایه عربی کشورهای حتی .باشدمی فیفا مقررات و قوانین و ورزش ایحرفه

 پنج مدتبه را فوتبال مسابقات تلویزیونی پخش حق کشور امارات، کهطوریبه ؛دارند بهتری وضعیت

با توجه به  ،بنابراین ؛(399، 1393تاش و مظفری، )امیر است دالر فروخته میلیون 95 مبلغ به سال

 شوداز حق پخش تلویزیونی حاصل میدنیا فوتبال  ایحرفه صنعتکه حدود نیمی از درآمد این

امور  ۀهای موجود در گسترزمینه دیگر،سویو از( 172، 1392، حسینی و نصرسلیمی، سلطان)

های ورزش و روش ةتواند با گسترش و توسعمیفرهنگی ورزش و پوشش تلویزیونی مسابقات فوتبال 

ها و استفاده از حق پخش تلویزیونی موجب بازی ةبرقراری ارتباط، گزارش لحظه به لحظ

مستقیم برای طور مستقیم و غیرهای زیادی را بهشدن مقادیر زیادی پول شود و موقعیتبدلورد

سازمان صدا و سیما  شودمیپیشنهاد  این،بنابر نماید؛ورزش فوتبال ایجاد صنعت سازی در خصوصی

میزان درآمد  تا از طریق آن،کارهایی را اتخاذ نماید راه ،و سازمان لیگ با همكاری فدراسیون فوتبال

( غیره، تبلیغات پیامكی، میزان زمان پخش و حاصل از ورزش فوتبال )از قبیل تبلیغات بین بازی

 ،کندصدا و سیما از ورزش فوتبال کسب میسازمان که  یدرآمد ،اساساینو بر شودسازی شفاف

براین، عالوه .شود دادهقرار  هاباشگاهدر اختیار  (هایی باشگاهآاساس کاربر) توسط سازمان لیگ

 در ایران فوتبال صنعت ورزشسازی عنوان مانع خصوصیبه خبرگان سویومین مانعی که از س

 در ایرانفوتبال  صنعت ورزش سازیخصوصیسب جهت های مناعدم ایجاد زیرساخت ،گردیدمطرح 
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 ترینمهم ،راستاایندرباشد. می سو( هم1390کوتی )اصل های پژوهشکه این امر با یافته بود

 این در سازیخصوصی و خصوصی بخش به بیشتر دادن هرچهمیدان معضل، این حل سازوکارهای

 در ویژهبه ،دولتی ماهیت با خصوصیههای شببخش و دولت نقش توسعة از جلوگیری و حوزه

 سوی از اساسی قانون 44 اجرایی اصل هایسیاست ابالغ ،اخیر هایسال است. در اجرایی هایعرصه

 یاد کشور و اقتصادی اجرایی های عرصه در اساسی تحول عنوانبه آن از که رهبری معظم مقام

 ورزش کشور ۀحوز در سازیخصوصی در امر را همگان توجه ،قانونی الزام یك عنوانبه نیز شودمی

ایجاد  منظوربهموارد  از برخی در .(86، 1392 )امیری و همكاران، است داشته مشغول خودبه

 باشد:ضروری میتوجه به این موارد  ،های مناسبساختزیر

 ،در ایران فوتبالسازی صنعت ورزش خصوصیجهت  شرط اساسیاولین  پژوهشگر، از دیدگاه

فدراسیون برای تحقق این امر الزم است  .باشدمی تجربهکرده و بانیروی مدیریتی تحصیل از هاستفاد

 ،های تخصصی بازاریابی ورزشیجاد حوزهیفوتبال ضمن ا های ورزشیباشگاهفوتبال، سازمان لیگ و 

 توجه به ،همچنین .نماینداستفاده  مدیریت بازاریابی ورزشی ةزمیندر های متخصصیاز نیروی

فروشی، تبلیغات دور زمین، ایجاد حق پخش تلویزیونی، ایجاد )از قبیل بلیط درآمدی ۀامكانات بالقو

 برایبرای ایجاد فضای مناسب  یکار دیگرراه (غیرهها و ای وابسته به باشگاهههفروشگا

شدن برای خصوصی اساسی شرط. دیگر باشدمیدر ایران فوتبال  شدن صنعت ورزشخصوصی

سهام  به آن تبدیل و سرمایه بازار مقررات مطابق شدهثبت سرمایة حداقل داشتن ،های فوتبالباشگاه

 در که مالی گردش به توجه با هاهباشگا برای (الزم حد تا) هسرمای افزایش، فعلی شرایط دراست. 

 الزماین، بنابر ؛ندارد ایپیچیده یندافر سهام به سرمایه تبدیل و نیست دشوار دارد، ها جریانآن

 تبدیل سهام به را آن ،سپس و دهند افزایش الزم حد تا را خود شدۀثبت سرمایة ابتدا هااست باشگاه

 دلیلایران به در فوتبال صنعت ورزش کهجاآناز ،بنابراین ؛(417، 1393، )امیرتاش و مظفرینمایند 

 نمودنفراهم ،است منفی هاآن تراز مالی ندارند و توجهیقابل درآمد درآمدی، منابع محدودیت

، زیرا ؛باشدمی سازیخصوصی راه در گامی مؤثر ،سازیتجاری و اقتصادی موفقیت برای الزم شرایط

 نتیجه،در و صنعت ورزش فوتبال در ایران سودآوری باعث زمینهایندر موجود مشكالت و موانع رفع

 شد خواهد کشور در تبالفو ورزش نهایت، موفقیتدر و خصوصی بخش برای هاآن جذابیت

 منظورهب رو،ازاین ؛(136، 1390 ،چیان، خبیری، حیدرلو و نوبختخانی، احسانی، کوزه)قره

توجه مدیران و مسئوالن ورزشی کشور الزم است  کشور صنعت ورزش فوتبال درسازی خصوصی

 ورزش سازیخصوصی. اگرچه نمایندها تالش ای به موانع موجود داشته باشند و برای رفع آنویژه

 ؛ امانیاز دارد ایجانبهو به فرایندی دقیق و همه بودهمشمول هزینه و زمان زیادی ایران  در فوتبال
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دنبال خواهد به برای ورزش فوتبال کشور را ناپذیریتوجهی به آن عواقب بسیار سنگین و جبرانبی

 داشت.

عدم مشارکت زیادی از جمله  موانعن نمود توان بیاهای گذشته میبنابراین با نگاه کلی به پژوهش

های فقدان تعامل میان سازمان و فوتبالورزش گذاری در سرمایه منظورها و کارخانجات بهشرکت

  .نقش داشتندسازی صنعت ورزش فوتبال در ایران خصوصیتوسعه  درمتولی ورزش 

سازی ورزش خصوصیجهت مؤثر در پژوهش حاضر بر اساس نظر خبرگان و مطالعات گذشته موانع 

توجهی ی مناسب و بیهازیرساخت وجودها عدم ترین آنمهمفوتبال ایران ارائه شد که از این میان 

و باشد های مؤثر مهم میه به این موانع و تدوین استراتژیتوج بنابراین، به حق پخش تلویزیونی بود

، جاد ساختارهای مناسب در این زمینه استریزی و اینیازمند برنامهبرداشتن در این راه اگرچه، گام

صنعت ورزش فوتبال در ناپذیری را برای آیندۀ توجهی به آن عواقب بسیار سنگین و جبراناما بی

 .دنبال خواهد داشتبهایران 
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Abstract 
This study aims to recognize and ultimately prioritize barriers to the privatization of 

soccer industry in Iran using the integrated approach of multi-criteria analysis and 

Copeland's method. This investigation is also based on the opinions of experts and seeks 

to inform sport policymakers about strengths and weaknesses of the privatization of 

soccer industry in Iran as well as the barriers to do so. This research is a survey-based 

study and follows a practical application. Both descriptive and inferential data analyses 

were conducted. In this study, barriers to the privatization of soccer industry in Iran were 

initially identified and then ranked using various models of multi-attribute decision 

making (MADM). As the results obtained from the above-mentioned models did not 

conform to each other in some cases, an integrated model called Copeland’s method was 

used to reach a general consensus in ranking obstacles to the privatization of soccer 

clubs in Iran. Ranking results obtained from Copeland’s method revealed that the three 

main barriers to the privatization of soccer industry in Iran were lack of proper planning 

for privatization, lack of television broadcasting right for soccer industry in Iran, and 

lack of appropriate infrastructure for privatization of soccer industry in this country. 

Therefore, paying attention to the existing obstacles can be very useful in the realization 

of the soccer industry privatization in Iran. 
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