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استاديار مديريت دولتي، .2دانشجوي دكتري مديريت رفتار سازماني دانشگاه صنعتي  مالك اشتر، تهران، ايران؛. 1

دانشجوي دكتري رشتة مديريت .3گروه مديريت دولتي، دانشكدة مديريت دانشگاه علوم انتظامي، تهران، ايران؛
.4ربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه عالمه طباطبايي ، تهران، ايران؛تربيت بدني دانشكدة ت

  
  چكيده

دهد كه تقريبـاً همـة كشـورهاي جهـان اهميـت و       سازي ورزش نشان مي گرفته در زمينة خصوصي بررسي مطالعات انجام
سـازي ورزش، تنهـا    بايد توجه داشت در زمينة خصوصي .اند سازي ورزش قائل ش و جايگاه خصوصيارزش زيادي براي نق

هـاي فوتبـال، بـدون     ويژه باشـگاه  سازي ورزش و به مسئلة اصلي اين است كه خصوصي. يك يا دو عامل تأثيرگذار نيستند
، بـر  PESTتحقيق حاضر با استفاده از مـدل   رو، اين از. اي از عوامل، سودمند و اثربخش نخواهد بود فراهم كردن مجموعه

كـاربردي و  ايـن پـژوهش    .هاي فوتبال كشـور، تمركـز دارد   سازي باشگاه هاي تأثيرگذار بر خصوصي ترين چالش روي مهم
بدني و   جامعة آماري تحقيق شامل مديران ورزش فوتبال، استادان دانشگاهي رشتة تربيت .توصيفي از نوع پيمايشي است

 Expertافـزار  و ميـانگين هندسـي؛ و از نـرم     Excelفـزار  ا هـا از نـرم   منظور شناسايي چالش به. ورزشي است كارشناسان
Choice   بندي  رتبه  هاي تكنيك وAHP ،TOPSIS  وSAW بنـدي   هـاي اولويـت   بنـدي اوليـه و از روش   منظور رتبه به

عنـوان   نهايي عوامـل و معيارهـايي كـه بـه     بندي براي ادغام و رتبه COPELANDو  BORDAها،  شامل ميانگين رتبه
هاي  بندي؛ چالش ترتيب اولويت به ها چالش ترين هاي تحقيق، مهم براساس يافته. شناسايي شده بودند، استفاده شد  چالش
سـازي بـدون برنامـه و     خصوصـي . هـاي تكنولـوژيكي هسـتند    ـ حقوقي، اجتماعي ـ فرهنگي، اقتصادي و چـالش    سياسي
هاي توسعة اقتصادي ـ   حقوقي؛ اهميت كم ورزش در مجموعه برنامه -سياسي  ترين معيار چالش آن، مهم اي نبودن  مرحله

عنـوان يـك منبـع درآمـد،      تحقق حـق پخـش تلويزيـوني بـه      ترين معيار چالش اجتماعي ـ فرهنگي؛ عدم  اجتماعي، مهم
ترين معيـار   ي دولت به بخش خصوصي، مهمترين معيار چالش اقتصادي و ناكافي بودن تسهيالت اعطايي ويژه از سو مهم

  .چالش تكنولوژيكي شناخته شد
  

  هاي كليدي  واژه
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   مقدمه
 بهبود براي اي سازي وسيله خصوصي ":اند كرده يف تعر چنين را سازي خصوصي 1چايلد و ليتل لي بيس 

 درصد 50 حداقل كه شرطي به است، بازار نيروهاي نقش افزايش طريق از اقتصادي هاي فعاليت عملكرد

سوي جبهة اول انديشة  تازگي به سازي به خصوصي ).18("شود واگذار خصوصي بخش به دولتي سهام از
قتصادي در عنوان راهكاري پذيرفتني براي افزايش توليد و دستيابي به رشد ا اقتصادي و سياسي و به
توليد بخش خصوصي در سطح جهاني  80در دهة . يافته حركت كرده است كشورهاي كمتر توسعه

اي انعكاس رشد ارائة  طور گسترده يافته اين افزايش به افزايش يافته و در بسياري از كشورهاي توسعه
  ).19(خدمات بوده است 

 اداره و تشكيل اقتصادي اهداف يبرا كه هستند واحدهايي جهان در ورزشي هاي باشگاه امروزه
 آنها در و كنند مي انتخاب را خاصي هاي ورزش يا ورزش اقتصادي، منافع كسب براي ها باشگاه .شوند مي

 انتخابي ورزشي هاي حوزه در كنند مي سعي و كرده گذاري سرمايه ها ورزشگاه تأسيس شوند؛ در مي فعال

 قانون 44 اصل ).22(كنند  كسب بيشتري درآمد اساس نآ بر بتوانند تا برسند باال هاي رده به خود

 گرفته، دولت انجام ريزي برنامه با برابر. است استوار و خصوصي تعاوني دولتي، بخش سه بر پاية اساسي

 سهم و درصد 20 به كشور اقتصاد در را مالكيت خود سهم توسعه، چهارم ةبرنام پايان تا دارد نظر در

 مطابق اصل اين چنانچه برساند و درصد 25 به را تعاوني بخش سهم و درصد 55 به خصوصي را بخش

 ).13(شد  خواهد پي در را اقتصادي و توسعة رشد شود، محقق اساسي قانون اصول ديگر

صورت گسترده طرفدار پيدا كرده، واگذاري به  هاي غلبه بر مشكالت بخش عمومي كه به يكي از راه
قهرماني و  تواند نقش مؤثري در توسعة ورزش همگاني،  يبخش خصوصي ورزش م .بخش خصوصي است

امروزه . وري از اماكن و تجهيزات ورزشي داشته باشد زايي و افزايش بهره همچنين اهدافي مانند اشتغال
تأسيسات دولتي ورزشي از لحاظ كارايي عملياتي و عملكرد مالي در حد كمتر از مطلوب هستند و 

به همين دليل بسياري از تأسيسات ورزشي كه كامالً در مالكيت  .ستندچندان دلخواه عموم جامعه ني
در بحث اهميت ). 1(شوند  شوند، با كمبود بودجه مواجه مي دولت هستند و به شكل دولتي اداره مي

 عارفيان  يداهللا .گرفته در اين زمينه اشاره كرد توان به چندين پژوهش صورت سازي مي موضوع خصوصي

 از بدني تربيت  در آن مشكالت و موانع و سازي خصوصي سياست بررسي" عنوان با تحقيقي )1384(

                                                           
1. Beesly & Littlechild 
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 درصد 81: است شرح اين به نتايج آن از برخي كه داد انجام "مازندران استان ورزشي مديران ديدگاه

 سازي خصوصي درصد 71 ورزش،ة توسع و رشد موجب را سازي خصوصي مازندران استان ورزش مديران

 افزايش موجب را سازي خصوصي درصد مديران 79 و مؤثر مازندران استان ورزش ساختار اصالح در را

 قوانين اصالح استان اين مديران درصد 90 همچنين .دانستند مازندران ورزش در سازي بهينه و وري بهره

 را يورزش كاربري با زمين واگذاري و عوارض تعديل مالياتي، معافيت بانكي، تسهيالت اعطاي مقررات، و

  نشان گذشته دهة در سازي خصوصي به نگاهي ).9(دانستند  بسيار مؤثر سازي خصوصي اهداف به در نيل
 نظير اصالحات برنامة به مربوط هاي سياست ساير كنار در ما كشور در يادشده سياست دهد كه مي

 نامناسب هاي روش مالاع نامناسب، گذاري قيمت دليل به كه گرفته انجام اي گونه به ارز نرخ سازي يكسان

 و كارايي افزايش به امر اين اجراي منظور به منسجم ةبرنام و قدرتمند و مسئول دستگاه نبود واگذاري، در
امروزه تأسيسات دولتي ورزشي از لحاظ كارايي عملياتي  ).14(است  نشده منتهي منابع تخصيص بهبود

رو بسياري از  ازاين. خواه عموم جامعه نيستندو عملكرد مالي در حد كمتر از مطلوب هستند و چندان دل
شوند، با كمبود بودجه  تأسيسات ورزشي كه كامالً در مالكيت دولت هستند و به شكل دولتي اداره مي

وسيلة اين  شده به داده اين وضعيت سبب حذف يا كاهش خدمات و رويدادهاي ترتيب. شوند مواجه مي
بدني، كه متولي امر ورزش در كشور  ي، از جمله سازمان تربيت هاي رو سازمان اين از. مؤسسات شده است

گذاري بهتر و  هاي خصوصي روي آورده كه داراي سرمايه است، براي پيشبرد اهداف ورزشي به سازمان
   ).1(هاي دولتي است  بيشتر نسبت به سازمان

 اسپانيا برتر ليگ ناكارامدي اساسي مشكالت بررسيدر زمينة  تحقيقي) 2003( 1جوديو و فيليپ
 و بوده نامتناسب فوتبال برتر ليگ هاي باشگاه كنوني ساختار داد نشانآنها  تحقيق نتايج .دادند انجام
 مورد در مدرن و ويژه قوانين فقدان ها، باشگاه در مالي مديريت و اقتصاد با مرتبط مقررات و قوانين فقدان

 2باروس ).20(اسپانياست  فوتبال ليگ رامديناكا عوامل ديگر از مالي حاميان و اي رسانه پخش حق
 موضوع دو روي تحقيق اين .داد انجام كشور پرتغال فوتبال اقتصادي وضعيت روي تحقيقي) 2006(

 هاي كه باشگاه داد نشان او بررسي .فوتبال هاي باشگاه مالكيت نوع و دولت هاي كمك داشت، تمركز

 رابطة كه اين است دارد اهميت آنچه ولي دارند، دولت حمايت به مبرم نياز مختلف علل به نيز فوتبال

 و دولت هاي كمك كه رسيد نتيجه اين به او. شود تعريف صريح و روشن طور به بايد باشگاه و دولت

                                                           
1. Guidio and Philippe 
2. Barros 
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 ساخت قالب در بلكه بايد گيرد، صورت مستقيم صورت به نبايد فوتبال اي حرفه هاي باشگاه به ها شهرداري

باشد  مدت بلند بازپرداخت مهلت با بهره كم هاي وام ارائة و ورزشي اهداف رايب زمين اختصاص استاديوم،
سازي در ورزش كانادا را كاهش  هاي خصوصي ترين ضعف ، نيز در تحقيقي مهم)2006( 1كارليز ).17(

گيري  ثباتي در اقتصاد و فقدان سرمايه نتيجه وكارهاي كوچك، بي برنامة حمايت بخش دولتي از كسب
سازي را در مكزيك، محيط سياسي،  هاي خصوصي ترين چالش مهم) 2008( 2پاسكال .)21( كرده است

و همكاران  3سيم). 23(ثباتي اقتصادي گزارش كرده است  دسترسي به بودجه، فناوري، نوآوري و بي
ها و  ، در بررسي نقش بخش خصوصي در اوقات فراغت و تفريح، مشكالت اين بخش را سياست)2008(

در تحقيقي ) 2009(و همكاران  4تسون). 25(هاي اجرايي بيان كردند   لتي و افزايش هزينهقوانين دو
وكارهاي ورزشي را فقدان استفاده از  سازي و كسب هاي مديريتي پيش روي خصوصي ترين چالش مهم

منابع و تسهيالت، مشكالت اقتصادي، محيط سياسي، فقدان مديران شايسته، تعارض اجرايي و 
در بررسي موانع و مشكالت ) 1387(كاشف و همكاران ). 26(كارانه بر شمردند  محافظه هاي سياست

هاي خصوصي شهر اصفهان،  قانون اساسي در ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاه 44موجود در زمينة اصل 
ترتيب شامل ناكافي بودن تسهيالت بانكي، دخالت موازي و همزمان سازمان تربيت بدني،  موانع را به

ضعيت قانون كار، بيمه و قوانين مالياتي، قوانين سختگيرانة نهادهاي مختلف دولتي در ادارة اماكن و
از محيط ناامن ) 1387(الهي  ).12(عنوان كردند ... هاي باالي ساخت اماكن ورزشي و  ورزشي، هزينه

ده و عزم جدي گذاري اقتصادي در صنعت ورزش ايران، فقدان ارا اقتصادي و خطرپذيري باالي سرمايه
سازي در ورزش نام برده  هاي خصوصي  عنوان چالش سازي به اندركاران خصوصي در بين مديران و دست

سازي اماكن ورزشي  خصوصي«در پژوهشي با عنوان ) 1388(كاران مقنبري فيروزآبادي و ه). 2(است 
ولويت، تصميم دولت به ترتيب ا شده را به هاي شناسايي ؛ فرصت»ها و تهديدها فرصت: در كشور ايران
قانون اساسي، معافيت مالياتي براي اماكن ورزشي داراي مجوز،  44گري و اجراي اصل  كاهش تصدي

مشاركت دولت و بخش خصوصي جهت تقسيم ريسك، استقبال روزافزون افراد جامعه از ورزش و نياز به 
. خت اماكن ورزشي دانستندمند به سا گذاران عالقه اماكن ورزشي جديد و در نهايت وجود سرمايه

سازي  نامناسب بودن قوانين موجود براي خصوصي: شده عبارت بودند از همچنين تهديدهاي شناسايي

                                                           
1. Karlis 
2. Pascal 
3. Syme  
4. Teson  
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سازي داخلي و داخلي،  گذاري بخش خصوصي ها براي جذب سرمايه اماكن ورزشي، نامناسب بودن مشوق
دم ثبات سياسي موجود در كشور گذاران خصوصي، ع حمايت ناكافي مسئوالن استاني و محلي از سرمايه

سازي، نظارت افراطي و دخالت مسئوالن دولتي در  ايران، مقاومت مسئوالن و مديران در برابر خصوصي
هاي بوروكراتيك براي صدور مجوز، عدم ثبات اقتصادي و تورم و  اماكن ورشي خصوصي، پيچيدگي

بدون توجه به تجربه و تخصص افراد  واگذاري اماكن ورزشي دولتي به باالترين قيمت به بخش خصوصي
عدم : گونه عنوان كرده است در گزارشي موانع و مشكالت اين بخش را اين) 1388(ساور ). 11(

بيني منابع كافي از محل اعتبارات فني و اعتباري در راستاي حمايت از بخش خصوصي، عدم  پيش
، عدم افزايش مدت زمان )هاي ورزشي گاهبا توجه به عدم سوددهي مناسب در باش(اعطاي وام با بهرة كم 

). 8(هاي ورزشي  بازپرداخت تسهيالت در بخش ورزشي با توجه به عدم سوددهي مناسب در باشگاه
 سازي خصوصي توسعة موانع و ها چالش بررسي«در رسالة دكتري خود با عنوان ) 1389(خاني  قره

،  داخته و در بعد چالش چهار چالش محيطيها و موانع پر به بررسي چالش» ايران فوتبال هاي باشگاه
؛ حقوقي و قانوني و موانع  ، معنايي و ساختاري را تعيين و در بعد موانع سه مانع اقتصادي و مالي رفتاري

روي   هاي پيش ترين چالش مهم :دست آمده است ساختاري مشخص كرده است كه نتايج زير به
و ساختاري ) 53/0(، معنايي )93/0(هاي محيطي  شترتيب چال هاي فوتبال به سازي باشگاه خصوصي

ترتيب موانع اقتصادي و  هاي فوتبال به سازي باشگاه ترين موانع خصوصي همچنين مهم. هستند) 36/0(
مهدي سليمي، محمد  ).10(هستند ) 4/0(و موانع ساختاري ) 68/0(، حقوقي و قانوني )79/0(مالي 

در ايران به بررسي  2012در تحقيقي در سال ) 2012(يلي سلطان حسيني، دنيا پاداش و ابراهيم خل
هاي ورزشي فوتبال با استفاده از روش  سازي باشگاه بندي عوامل مؤثر بر خصوصي شناسايي و اولويت

AHP   و TOPSIS هاي اجرايي و مديريتي،  قانوني و  عامل اقتصادي رتبة نخست و جنبه. پرداختند
 ).24(بندي شدند  در اين تحقيق زيرعوامل نيز، رتبه. د اختصاص دادندها را به خو اجتماعي ديگر رتبه

 1391همچنين در تحقيق مجتبي اميري، شهرزاد نيري، مرجان صفاري و فاطمه دلبري راغب در سال 
سازي ورزش  هاي خصوصي -، چالش»رسانه و توسعة مشاركت بخش خصوصي در ورزش كشور«با عنوان 

حقوقي عنوان كردند كه البته اين  -فرهنگي، اقتصادي و سياسي - تماعيكشور را موانع مديريتي، اج
در اين پژوهش، از  .)4(هاي عميق با نخبگان حاصل شدند  عوامل از طريق مطالعات تطبيقي و مصاحبه

 -استفاده شد كه در مطالعات قبلي با اينكه به عواملي مثل عوامل اقتصادي، اجتماعي  PESTمدل 
حقوقي پرداخته شده، به عوامل تكنولوژيكي پرداخته نشده، كه در اين تحقيق به  –فرهنگي و سياسي 
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منظور ارائة نتايج بهتر و معتبرتر از چندين روش  همچنين سعي شده است به. اين عامل توجه شده است
  .آمده از اعتبار بيشتري برخوردار باشد دست بندي استفاده شود تا نتايج به رتبه

كار  منظور تعيين عوامل راهبردي محيطي به كه در اين پژوهش به PESTوتحليل  مدل تجزيه
رود، ابزار ساده و در عين حال مهم و با قابليت استفادة گسترده است كه به درك شرايط محيطي كه  مي

چهار واژه است كه گوياي شرايط محيط عمومي  مخفف PEST. كند كنيم، كمك مي در آن فعاليت مي
شرايط سياسي ـ قانوني، اقتصادي، اجتماعي ـ فرهنگي : اند از ها عبارت اين واژه. ندسازمان يا دولت هست

منظور تدوين بينش آنان در  ها به در سراسر دنيا، از طريق مديران سازمان PESTوتحليل   تجزيه. و فني
  .شود آينده استفاده مي

راي حل مشكالتي مانند تواند يك راهكار اساسي ب سازي مي شده خصوصي با توجه به نكات گفته
هاي فوتبال  سازي باشگاه دليل اينكه در مسير خصوصي به. هاي فوتبال باشد درآمدزايي و اشتغال باشگاه

تواند نقش مؤثري در ارائة راهكارهاي عملي و  بندي آنها مي هايي وجود دارد، شناسايي و رتبه چالش
  .بندي آنهاست ها و رتبه شناسايي چالش موفق جهت رفع آنها داشته باشد كه تمركز اين پژوهش بر

  

  روش تحقيق
جامعة . ها، توصيفي از نوع پيمايشي است اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوة گردآوري داده

بدني  آماري تحقيق شامل مديران ورزشي سازمان ليگ فوتبال و فدراسيون فوتبال؛ استادان رشتة تربيت 
بايي، شهيد بهشتي، تربيت مدرس، علوم انتظامي و تهران؛ كارشناسان ورزشي طباط  پنج دانشگاه عالمه

شامل دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري رشتة مديريت ورزشي پنج دانشگاه مذكور و 
نفر تخمين زده شدند و  245كارشناسان سازمان ليگ فوتبال و فدراسيون فوتبال است كه در مجموع 

  .نفر انتخاب شد 150رعايت تناسب، تعداد نمونة آماري با 
بندي اوليه مورد استفاده  ها و اولويت منظور تعيين چالش شده به آوري پرسشنامة جمع 150نتايج 
. و در نظر گرفتن ميانگين هندسي انجام گرفت  Excelافزار اين كار با استفاده از نرم. قرار گرفت

شنامة اوليه داراي بيشترين اهميت بودند؛ بدين معنا وتحليل پرس معيارهايي كه با توجه به نتايج تجزيه
هاي پرسشنامه داشتند، نگه  اي باالتر از ميانگين هندسي كل پاسخ كه آن دسته از معيارهايي كه نمره

داشته شدند و تعدادي از معيارها كه ميانگين هندسي كمتر از ميانگين كل داشتند، از فرايند حذف 
  .ا شناسايي شده شدند و به اين ترتيب چالش
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هاي فوتبال  سازي باشگاه هايي در روند خصوصي تا اين مرحله توانستيم به اين سؤال كه چه چالش 
اند و مشخص شده كه  ها آورده شده وجود دارد پاسخ دهيم كه در زير اين چالش PESTبراساس مدل 

  .هر چالش مربوط به كدام عامل است
  سي ـ حقوقيدر بخش سيا  شده هاي شناسايي چالش)الف

 نبود. 2گيرنده؛  مراجع تصميم تعدد و نهادها ساير و بدني تربيت  سازمان همزمان و موازي دخالت. 1
 44 براساس اصل سازي خصوصي سياست اجراي به نسبت مؤثر و عملي هاي گام برداشتن و راسخ عزم
 اماكن ساخت و سازي هبهين و ايجاد براي دولت اندك حمايت و پيگيري. 3ربط؛  ذي مسئوالن ميان در

 و برنامه بدون سازي خصوصي. 5ها؛  باشگاه سازي خصوصي براي اختصاصي قوانين نبود. 4ورزشي؛ 
 و داخلي گذاري سرمايه امنيت تضمين عدم. 6؛ )سازي خصوصي فرايند در ابهام( آن نبودن اي مرحله
ورزش؛  در گذاري سرمايه امر رد گذاران سرمايه رغبت و تمايل ايجاد راستاي در مسئوالن توسط خارجي

 و نامناسب وضعيت. 8؛ )سازي خصوصي( ها باشگاه واگذاري امر در پرده پشت روابط و و رانت وجود. 7
 و قانوني مشكالت وجود. 9ها؛  باشگاه سازي خصوصي زمينة در) ماليات و بيمه كار، مثل( قوانين مبهم

 مجوز صدور در طويل و عريض بوروكراسي. 10بورس؛  در ها باشگاه سهام ارائة زمينة در حقوقي
 .سازي خصوصي

  شده در بخش اقتصادي  هاي شناسايي چالش) ب
 منبع عنوان به تلويزيوني پخش حق تحقق  عدم. 2ورزشي؛  اماكن در گذاري سرمايه باالي ريسك. 1

 و امكانات زا برخورداري نظر از خصوصي بخش و دولتي هاي بخش بين ناعادالنه شرايط وجود. 3درآمد؛ 
. 5گذاران؛  سرمايه براي سرمايه كم بازگشت و دهي زيان از ترس. 4نياز؛  مورد هاي حمايت و شرايط
 .فوتبال هاي باشگاه براي فروشي  بليت محل از كم درآمد

  اند فرهنگي شناسايي شده - هايي كه در بخش اجتماعي  چالش) ج
 هاي برنامه از بعضي شكست. 2سازي؛  خصوصي يتاهم زمينة در مسئوالن هاي ديدگاه هماهنگي عدم. 1

. 4سازي؛   فرهنگ زمينة در اي رسانه ضعيف تبليغات. 3خصوصي؛  بخش به اعتماد عدم و سازي خصوصي
 عدم و زندگي سبك تغيير. 5اجتماعي؛  ـ اقتصادي توسعة هاي برنامه مجموعه در ورزش كم اهميت
 نسبت اجرايي مسئوالن و مديران ميان در اعتمادي بي. 6ورزش؛  براي زياد هزينة صرف به مردم تمايل

 .سازي خصوصي صورت در وضعيت بهبود به
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  در بخش تكنولوژيكي   شده هاي شناسايي چالش) د
 از ويژه اعطايي تسهيالت بودن ناكافي. 2ورزشي؛  تجهيزات و اماكن خريد يا ساخت باالي هزينة. 1

 پخش تجهيزات مانند پيشرفته تكنولوژي نداشتن. 3؛  ... و گاز برق، مثل خصوصي بخش به دولت سوي
 و مدرن هاي فناوري زمينة در كمبود. 4زمين؛  دور تبليغات منظور به نياز مورد تجهيزات و مسابقات
 .بدنسازي پيشرفتة

بندي عوامل و معيارها، پرسشنامة نخبگان، با توجه به نظر  منظور رتبه ها، به بعد از شناسايي چالش
ن حوزة ورزش و تعدادي از نخبگان نمونة آماري تهيه شد؛ به اين صورت كه، تعدادي از معيارها استادا

آنها پرسشنامة مقايسات  تر تشخيص داده شدند انتخاب و براساس  كه ميانگين آنها باالتر بود و مهم
كه از مقايسة زوجي است  28اين پرسشنامه شامل  .منظور نظرسنجي از نخبگان آماده شد زوجي به

بندي عوامل  منظور رتبه به. كار گيرند را در مقايسات زوجي به 9تا  1اي بين  نخبگان خواسته شد تا نمره
استفاده شد كه در ادامه نتايج  SAWو   TOPSISو AHPبندي  هاي رتبه و معيارهاي آنها، از تكنيك

  . را خواهيم ديد
منظور  به روش مذكور با يكديگر متفاوت بود،بندي توسط سه  با توجه به اينكه نتايج حاصل از رتبه

بندي استفاده شد  هاي اولويت وسيلة سه روش مذكور، از راهبرد بندي به رسيدن به نتايج بهتر، بعد از رتبه
است كه در نهايت،  COPELANDو روش  BORDAها، روش  كه شامل سه روش ميانگين رتبه

  ).16(بندي نهايي انجام گرفت  گيري نهايي و رتبه و نتيجه ها در روش ادغامي، با هم ادغام نتايج اين روش
 

 هاي تحقيق نتايج و يافته

افزار  ها با كمك نرم هاي مقايسات زوجي نخبگان، داده ، پس از تكميل پرسشنامهAHPدر روش 
Expert Choice ها درون  هاي مقايسات زوجي پرسشنامه بدين صورت كه ماتريس. وتحليل شد تجزيه

. صورت انفرادي وارد شد، سپس نرخ ناسازگاري ماتريس نظرهاي هريك از افراد محاسبه شد ز بهافرا نرم
همراه  معيار به 15افزار براي هر كدام از چهار ماتريس يك ماتريس تلفيقي ايجاد كرد و رتبة نهايي  نرم

  .بل مشاهده استقا 1شده در اختيار ما قرار داد كه نتايج در جدول  صورت تفكيك وزن هر كدام را به
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 AHPرتبه بندي عوامل و معيارها اساس تكنيك . 1جدول 

وزن   عوامل
  عوامل

 بندي رتبه
  عوامل
 

  
  معيارها

وزن 
  معيارها

وزن 
  نهايي

رتبة 
هر  

معيار 
در 
  عامل

رتبة 
نهايي  

  معيار

سياسي
 - 

  حقوقي
585/0  1  

هاي عملينبود عزم راسخ و برداشتن گام
 و مؤثر نسبت به اجراي سياست

در  44سازي براساس اصل  خصوصي
  ربط ميان مسئوالن ذي

079/0  0469/0  5  10  

پيگيري و حمايت اندك دولت براي ايجاد
  3  3  1/0  17/0  سازي و ساخت اماكن ورزشي و بهينه

نبود قوانين اختصاصي براي
  2  2  106/0  181/0  ها سازي باشگاه خصوصي

ايسازي بدون برنامه و مرحلهخصوصي
  1  1  249/0  427/0  نبودن آن

دخالت موازي و همزمان سازمان تربيت
  4  4  084/0  143/0  بدني و ساير نهادها و تعدد مراجع 

  3  127/0  اقتصادي

هايوجود شرايط ناعادالنه بين بخش
دولتي و بخش خصوصي از نظر 
برخورداري از امكانات و شرايط و 

  هاي مورد نياز حمايت

254/0  0322/0  3  13  

تحقق حق پخش تلويزيونيعدم
  11  2  042/0  328/0  عنوان منبع درآمد به

گذاري در اماكنريسك باالي سرمايه
  6  1  053/0  418/0  ورزشي

اجتماعي
 - 

  فرهنگي
177/0  2  

هايشكست بعضي از برنامه
سازي و عدم اعتماد به بخش  خصوصي

  خصوصي
187/0  033/0  4  12  

هايه برنامهاهميت كم ورزش در مجموع
ـ اجتماعي   8  2  047/0  265/0  توسعة اقتصادي 

اي در زمينةتبليغات ضعيف رسانه
  7  1  051/0  286/0  سازي فرهنگ

هايعدم هماهنگي ديدگاه
مسئوالن در زمينة اهميت 

  سازي خصوصي
262/0  0463/0  3  9  
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 AHPرتبه بندي عوامل و معيارها اساس تكنيك . 1جدول ادامة 

وزن   لعوام
  عوامل

 بندي رتبه
  عوامل
 

  
  معيارها

وزن 
  معيارها

وزن 
  نهايي

رتبة 
هر  

معيار 
در 
  عامل

رتبة 
نهايي  

  معيار

  4  111/0  تكنولوژيكي

ناكافي بودن تسهيالت
اعطايي ويژه از سوي 

دولت به بخش خصوصي 
  ...مثل برق، گاز و 

527/0  058/0  1  5  

نداشتن فناوري پيشرفته
نند تجهيزات پخش ما

مسابقات و تجهيزات 
مورد نياز به منظور 
  تبليغات دور زمين

185/0  02/0  3  15  

هزينة باالي ساخت يا 
خريد اماكن و تجهيزات 

  ورزشي 
289/0  032/0  2  14  

  
دست آمد؛  ، وزن معيارها با توجه به نظر افراد بهExpert Choiceافزار  ها به نرم پس از ورود داده

. قرار گرفت TOPSISو  SAWهاي  منظور اجراي روش يي براي تشكيل ماتريس تصميم بهكه مبنا
عنوان يك ستون از ماتريس تصميم در نظر  دهنده در اين زمينه به نتيجة حاصل از ارزيابي هر پاسخ

 15گيري با  آوري شد، يك ماتريس تصميم پرسشنامه تكميل و جمع 10گرفته شد و با توجه به اينكه 
و  SAWهاي  دست آمد كه اساس كار تكنيك به) دهندگان پاسخ(ستون  10و ) معيارها(سطر 

TOPSIS افزار  هاي مذكور به كمك نرم پس از اجراي تكنيك. قرار گرفتExcel  نتايج ذيل حاصل
  .شود مشاهده مي 3و  2هاي  شد كه در جدول

بندي  ر اين پژوهش، نتايج رتبهكننده د هاي نخبگان شركت با توجه به نزديك بودن نظرها و ديدگاه
، به هم نزديك بوده و به همين COPLANDو  BORDA، ها معيارها براساس تكنيك ميانگين رتبه

دست آيد كه پس از محاسبات، نتايج نزديك  علت سعي شده تا نتايج تركيبي حاصل از اين سه روش به
  .مجزا خودداري كرديمبه همين علت از ارائة نتايج در جدول . بود SAWبه نتايج روش 
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  TOPSISبندي عوامل و معيارها با استفاده از تكنيك  رتبه .2جدول 

  وزن عوامل  عوامل
 بندي رتبه

  عوامل
 

  
  معيارها

وزن 
  نهايي

هر  رتبة 
معيار در 
  عامل

رتبة 
نهايي  

  معيار

سياسي 
– 

  حقوقي
585/0  1  

هاي عملي نبود عزم راسخ و برداشتن گام
سياست  و مؤثر در زمينة اجراي

در  44سازي براساس اصل  خصوصي
 ربطميان مسئوالن ذي

208/0  
  
5  
  

9  

پيگيري و حمايت اندك دولت براي ايجاد و
  3  3  377/0  سازي و ساخت اماكن ورزشي بهينه

نبود قوانين اختصاصي براي
  2  2  442/0 هاسازي باشگاهخصوصي

ايسازي بدون برنامه و مرحلهخصوصي
  1  1  801/0 نبودن آن

بدني دخالت موازي و همزمان سازمان تربيت
  5  4  317/0  و ساير نهادها و تعدد مراجع

  127/0  اقتصادي
 
  
 
2  

هايوجود شرايط ناعادالنه بين بخش
دولتي و بخش خصوصي از نظر 

برخورداري از امكانات و شرايط و 
 هاي مورد نيازحمايت

213/0  2  8  

عنوان يوني بهتحقق حق پخش تلويزعدم
  4  1  0.322  يك منبع درآمد

  10  3  206/0  گذاري در اماكن ورزشي ريسك باالي سرمايه

اجتماعي
- 

  فرهنگي
177/0  3  

سازي و  هاي خصوصي شكست بعضي از برنامه
  15  4  116/0  عدم اعتماد به بخش خصوصي

هاي اهميت كم ورزش در مجموعه برنامه
  7  1  224/0  توسعة اقتصادي ـ اجتماعي

اي در زمينة  تبليغات ضعيف رسانه
  11  2  174/0  سازي فرهنگ

هاي مسئوالن درعدم هماهنگي ديدگاه
  12  3  172/0 سازيزمينة اهميت خصوصي

  تكنولوژيكي
  111/0  4  

ناكافي بودن تسهيالت اعطايي ويژه از سوي 
  6  1  271/0  ...دولت به بخش خصوصي مثل برق، گاز و 

وري پيشرفته مانند تجهيزات نداشتن فنا
پخش مسابقات و تجهيزات مورد نياز 

 براي تبليغات دور زمين
123/0  
  3  14  

واماكنخريدياساختبااليهزينة
  ورزشي تجهيزات

143/0 2 13  
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  SAWبندي معيارها با تكنيك  رتبه. 3جدول 

وزن   عوامل
  عوامل

 بندي رتبه
  عوامل
 

  
  معيارها

وزن 
  نهايي

هر  رتبة 
معيار در 
  عامل

رتبة 
نهايي  

  معيار

  سياسي
-   

  حقوقي
585/0  1  

هاي عملي نبود عزم راسخ و برداشتن گام
و مؤثر نسبت به اجراي سياست 

در ميان  44سازي بر طبق اصل  خصوصي
 ربطمسئوالن ذي

049/0  5  9  

پيگيري و حمايت اندك دولت براي ايجاد و 
  3  3  094/0  سازي و ساخت اماكن ورزشي بهينه

نبود قوانين اختصاصي براي 
  2  2  107/0  ها سازي باشگاه صوصيخ

اي  سازي بدون برنامه و مرحله خصوصي
  1  1  196/0  نبودن آن

بدني و  دخالت موازي و همزمان سازمان تربيت 
  4  4  080/0  ساير نهادها و تعدد مراجع

  3  127/0  اقتصادي

هايوجود شرايط ناعادالنه بين بخش
ي و بخش خصوصي از نظر دولت

برخورداري از امكانات و شرايط و 
 هاي مورد نيازحمايت

043/0  3  12  

عنوان  تحقق حق پخش تلويزيوني به  عدم
  6  1  064/0  منبع درآمد

  8 2  052/0 گذاري در اماكن ورزشيريسك باالي سرمايه 

اجتماعي
- 

  فرهنگي
177/0  2  

 سازي صوصيخهاي  شكست بعضي از برنامه
  14  4  031/0  و عدم اعتماد به بخش خصوصي

هاي  اهميت كم ورزش در مجموعه برنامه
  7  1  053/0  توسعة اقتصادي ـ اجتماعي

  10  2  046/0  سازي اي در زمينة فرهنگ تبليغات ضعيف رسانه
هاي مسئوالن درعدم هماهنگي ديدگاه

 3  044/0 سازيزمينة اهميت خصوصي
 11  

  111/0  كنولوژيكيت
  4  

ناكافي بودن تسهيالت اعطايي ويژه از سوي
  5  1  067/0  ...دولت به بخش خصوصي مثل برق و گاز و

پيشرفته مانند تجهيزات نداشتن فناوري 
پخش مسابقات و تجهيزات مورد نياز 

  جهت انجام تبليغات دور زمين

03/0  
  3  15  

 و اماكن خريد يا ساخت باالي هزينة
  13  2  037/0  ورزشي تجهيزات
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) ها، بردا و كپ لند ميانگين رتبه(بندي  شود با توجه به سه راهبرد اولويت در مرحلة ادغام تالش مي 
براساس اين ادغام، با . به اجماع دست يابد )Poset(بندي جزئي  از طريق تشكيل يك مجموعة رتبه

ايج روش ادغامي براي نت 4در جدول . به اجماع رسيد  Posetتوان براساس  هاي خطي، مي اولويت
بندي نهايي را  توانيم اولويت بندي نهايي معيارهاست و مي  معيارها و عوامل آورده شده كه در واقع رتبه

  .مشاهده كنيم
  بندي نهايي معيارها بهنتايج روش ادغامي و رت. 4جدول 

  عوامل
 بندي رتبه

  عوامل
 

  
  معيارها

هر  رتبة 
  معيار 
  در عامل

  نهايي  رتبة 

  1  حقوقي - سياسي

هاي عملي و مؤثر نبود عزم راسخ و برداشتن گام
سازي براساس  نسبت به اجراي سياست خصوصي

  ربطدر ميان مسئوالن ذي44اصل
5  9  

پيگيري و حمايت اندك دولت براي ايجاد و 
  3  3  سازي و ساخت اماكن ورزشيبهينه

سازي نبود قوانين اختصاصي براي خصوصي
  2  2 هاباشگاه

اي نبودن سازي بدون برنامه و مرحلهخصوصي
  1  1 آن

بدني و دخالت موازي و همزمان سازمان تربيت
  4  4 ساير نهادها و تعدد مراجع

  3  اقتصادي

هاي دولتي و وجود شرايط ناعادالنه بين بخش
بخش خصوصي از نظر برخورداري از امكانات و 

  هاي مورد نيازشرايط و حمايت
3  12  

  6  1  عنوان منبع درآمدتحقق حق پخش تلويزيوني بهعدم
  8  2  گذاري در اماكن ورزشيريسك باالي سرمايه

  
  فرهنگي -ا جتماعي

  
2  

سازي و هاي خصوصيشكست بعضي از برنامه
  14  4 عدم اعتماد به بخش خصوصي

هاي توسعة اهميت كم ورزش در مجموعه برنامه
  7  1 اقتصادي ـ اجتماعي

  10  2  سازي اي در زمينة فرهنگضعيف رسانهتبليغات
هاي مسئوالن در زمينة عدم هماهنگي ديدگاه

  11  3 سازياهميت خصوصي

  تكنولوژيكي
  4  

ناكافي بودن تسهيالت اعطايي ويژه از سوي 
  5  1  ...دولت به بخش خصوصي مثل برق، گاز و 

نداشتن فناوري پيشرفته مانند تجهيزات پخش 
يزات مورد نياز براي تبليغات دور مسابقات و تجه

 زمين
3  15  

 تجهيزاتواماكنخريدياساختبااليهزينة
  13  2 ورزشي
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  بحث و نتيجه گيري
هاي سياسي ـ حقوقي در رتبة اول قرار گرفته كه به معناي  شود، چالش كه مشاهده مي گونه همان

. هاي فوتبال است سازي باشگاه صيعنوان يك چالش در روند خصو تأثيرگذاري باالي اين عامل به
سازي در اين زمينه  دهندة لزوم فرهنگ دوم قرار دارد كه نشان هاي اجتماعي ـ فرهنگي در رتبة  چالش
در صورت . گيرند هاي بعدي قرار مي ترتيب در رتبه هاي اقتصادي و تكنولوژيكي نيز به چالش. است

در تحقيق ما ، خواهيم ديد )2012( و همكاران تطبيق نتايج تحقيق خود با نتايج مطالعات سليمي 
بندي متفاوت بوده و عوامل اقتصادي در اولويت سوم، عوامل حقوقي و قانوني در اولويت اول،  اولويت

ترين  اي نبودن آن، مهم سازي بدون برنامه و مرحله خصوصي. عوامل اجتماعي در اولويت دوم قرار گرفت
 مراجع تعدد، دو عامل )1390(در تحقيق پاداش و همكاران ). 24(سياسي ـ حقوقي است   معيار چالش

قانوني  - عنوان عوامل حقوقي واگذاري، به فرايند اجراي با هماهنگ و الزم قوانين گيري و فقدان تصميم
  ).6(تعيين شده است كه با نتايج پژوهش ما همخواني دارد 

مزمان سازمان تربيت بدني را يك در مطالعات خود دخالت موازي و ه) 1387(كاشف و همكاران 
نيز در پژوهش خود كه به بررسي و ) 1391(پاداش و همكاران ). 12(اند  چالش حقوقي برشمرده

هاي فوتبال پرداخته بودند، عدم  سازي باشگاه اجرايي در خصوصي –بندي عوامل مديريتي  اولويت
عنوان يكي  ربط را به مسئوالن ذيسازي در ميان  قاطعيت و عزم راسخ نسبت به اجراي سياست خصوصي

 –عنوان يك عامل سياسي  كه در پژوهش ما اين عامل به) 7(ترين عوامل شناسايي كرده بودند  از مهم
اهميت كم . حقوقي كمتر بود –ن از بقية معيارهاي سياسي آحقوقي شناسايي شد كه درجة اهميت 

ترين معيار چالش اجتماعي ـ فرهنگي  مهمهاي توسعة اقتصادي ـ اجتماعي،  ورزش در مجموعه برنامه
 گذاري، اعتماد سرمايه و داري سرمايه شدن شناخته مذمومكند  ، نيز بيان مي)1388(پاداش . است

 هاي برنامه مجموعه در ورزش توسعه و توجه اندك به موضوع حال در هاي كشور به المللي بين ضعيف
سازي ورزش با تأكيد بر بخش فوتبال  ثر بر خصوصياقتصادي ـ اجتماعي؛ از عوامل اجتماعي مؤ توسعة
تحقق حق   عدم .فرهنگي همخواني دارد –كه با نتايج پژوهش ما در بخش عوامل اجتماعي ) 5(است 

الهي و . ترين معيار چالش اقتصادي شناسايي شده است عنوان منبع درآمد، مهم پخش تلويزيوني به
 در مالي حمايت از حاصل درآمد جذب توسعة در موجود وانعم«اي با عنوان  در مقاله) 1388(همكاران 

ترتيب  ترين منابع درآمدي صنعت فوتبال به كنند عمده بيان مي» ايران اسالمي جمهوري فوتبال صنعت
با توجه به رسميت نيافتن حق . شامل حق پخش تلويزيوني، حاميان مالي و درآمد روز مسابقه است
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ها و نيز ساير  درآمد در صنعت فوتبال ايران، الزم است كه باشگاهعنوان منبع  پخش تلويزيوني به
) 3(اي داشته باشند  ربط صنعت فوتبال در وضعيت كنوني موضوع حمايت مالي ديد ويژه نهادهاي ذي

 مورد در مدرن و ويژه قوانين فقدان نيز،) 2003(جوديو و فيليپ . كه تأييدكنندة نتايج پژوهش ماست

  ). 20(اند  ا يكي از علل ناكارامدي ليگ فوتبال اسپانيا بر شمردهاي ر رسانه پخش حق
 81، 44دليل وجود موانع قانوني در اصول  كنند كه به بيان مي) 1390(مرادي چالشتري و همكاران 

قانون اساسي و تضادهاي قانوني و حقوقي مختلف موجود در قانون تشويق و حمايت از  139و 
گذاري خارجي  فوتبال نيز مانند ديگر صنايع از تأثيرات فزايندة سرمايهگذاري خارجي، صنعت  سرمايه

گذاري جزو عوامل  در اين پژوهش فراهم نبودن شرايط الزم براي سرمايه). 15(بهره مانده است  بي
عنوان عوامل اقتصادي در نظر گرفته شده و تحت عنوان ريسك باالي  حقوقي بوده كه در تحقيق ما به

ناكافي بودن تسهيالت اعطايي ويژه از سوي دولت به بخش خصوصي مثل  .بيان شده استگذاري  سرمايه
نيز در پژوهش )  1387(كاشف و همكاران . ترين معيار چالش تكنولوژيكي شناخته شد برق و گاز مهم

 عنوان دو مانع مهم در مسير خود، ناكافي بودن تسهيالت بانكي و هزينة باالي ساخت اماكن ورزشي را به
   ).12(اند  هاي اصفهان برشمرده سازي باشگاه خصوصي

 يجهنت ينپرتغال به ا كشور فوتبال ياقتصاد يتوضع يدر مورد بررسيق تحق در )2006( باروس
دولت دارند تا بتوانند سودآور  يتمبرم به كمك و حما يازفوتبال به علل مختلف ن يها كه باشگاه يدرس

كه به  يكيتكنولوژ يها ما در بخش چالش يقتحق يجكه با نتا) 17(د بمانن يرقابت باق ةباشند و در عرص
كارليز . دارد يورزش اشاره دارد، همخوان يدولت از بخش خصوص يمناسب و كاف هاي يتموضوع حما

وكارهاي  نيز در پژوهش خود در كشور كانادا، كاهش برنامة حمايت بخش دولتي از كسب) 2006(
ترين  مهم) 2008(پاسگال ). 21(شمارد  سازي بر مي هاي خصوصي ترين ضعف كوچك را يكي از مهم

كه با نتايج پژوهش ما در ) 23(داند  سازي در مكزيك، را موضوع تكنولوژي مي هاي خصوصي چالش
  .هاي تكنولوژيكي همخواني دارد بخش چالش

 منظور به ريزي برنامه مسئلة بر عالوه اخص طور به ورزشي ةرشت هر در و كلي طور به ورزش صنعت در

 براساس آنجا كه از .داشت اساسي توجه نيز آن درآمدزايي مسئلة به بايد ورزشي موفقيت به دستيابي

 عنوان به كه ورزشي هاي باشگاه ويژه هب و ورزش سازي خصوصي مختلف هاي بررسي و تحقيقات نتايج

 كه عواملي مهم يا اين حققت در مؤثر عوامل از آگاهي كنند، مي عمل ورزش صنعت هاي اقتصادي بنگاه



 1393مستانز، 4شمارة ، 6دورة مديريت ورزشي،                                                                                   

 

590

در ادامه براساس نتايج تحقيق، . دارد اهميت شوند بسيار مي عالي هدف اين به از دستيابي مانع
  :شود پيشنهادهايي در زمينة تأثيرگذارترين عوامل و معيارها ارائه مي

ن چالش؛ عامل عنوا ترين و تأثيرگذارترين عامل به آيد، مهم كه از نتايج تحقيق بر مي گونه همان. 1
ربط بايد در زمينة رفع مشكالت قانوني و  اين بدان معناست كه مسئوالن ذي. سياسي ـ حقوقي است

  .سازي هموار كنند كار گيرند و مسير را براي بهبود روند خصوصي سياسي موجود، حداكثر تالش را به
هاست كه اين  باشگاهسازي  عامل اجتماعي ـ  فرهنگي دومين چالش تأثيرگذار در مسير خصوصي. 2

ها و عقايد مسئوالن و مردم به موضوع مثبت بودن  سازي و همسويي ديدگاه امر، بر لزوم توجه به فرهنگ
ويژه رسانة ملي در  هاي مختلف و به شود كه دستگاه كند و پيشنهاد مي سازي تأكيد مي نتايج خصوصي

 .كار گيرند سازي حداكثر تالش خود را به امر فرهنگ

هاست كه پيشنهاد  سازي باشگاه ل اقتصادي سومين چالش تأثيرگذار در روند خصوصيعام. 3
 حق ،تلويزيوني پخش حق رايت، كپي حق جمله از ها ه باشگا درآمدزايي هاي راه مشكالتشود  مي

 و ها باشگاه هاي درآمد افزايش به راه اين از تا شود حل تر سريع هرچه موارد و ساير زمين دور تبليغات
 .شود وارد عرصه خصوصي بخش آنها مالي تراز شدن مثبت با تا كند كمك آنها اقتصادي مشكالت حل

هاي فوتبال است كه  سازي باشگاه عامل تكنولوژيكي چهارمين چالش تأثيرگذار در روند خصوصي. 4
نياز، هاي مورد  منظور تأمين تجهيزات و فناوري هاي مناسب، به ها و كمك حمايت دولت و دادن يارانه

 .ها و مشكالت تكنولوژيكي كند تواند كمك شاياني به رفع چالش مي

عنوان چالش  سازي به ترين معيار سياسي ـ حقوقي كه تأثير زيادي بر روند خصوصي مهم. 5
شود اوالً بررسي كاملي از  اي نبودن اين روند است، كه پيشنهاد مي برنامه بودن و مرحله گذارد، بي مي

سازي  ريزي دقيقي انجام پذيرد و ثانياً خصوصي سازي صورت گرفته و برنامه اي خصوصيه شرايط و زمينه
 .صورت گام به گام و نه يكباره، صورت گيرد به

عنوان چالش  سازي به ترين معيار اجتماعي ـ  فرهنگي كه تأثير زيادي بر روند خصوصي مهم. 6
قتصادي ـ اجتماعي است كه اين امر لزوم هاي توسعة ا گذارد، اهميت كم ورزش در مجموعه برنامه مي

 .طلبد هاي ادواري توسعه را مي هاي كالن و برنامه ريزي توجه ويژه به اين موضوع در برنامه

عنوان  تحقق حق پخش تلويزيوني به  سازي، عدم ترين معيار اقتصادي مؤثر بر روند خصوصي مهم. 7
 دارند، درآمد منبع اين به تمركز زيادي دنيا رگبز هاي تيم امروزه كه آنجا از. يك منبع درآمد است

 بيشتري توجه مهم درآمدي منبع اين به كشورمان نيز فوتبال هاي باشگاه مديران تا شود مي پيشنهاد
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تواند اقدامات مناسبي در  رسانة ملي نيز مي .باشند بيشتري داشته تبليغاتي و بازرگاني اقدامات و كنند
 .اين زمينه انجام دهد

سازي، ناكافي بودن تسهيالت اعطايي ويژه از  ترين معيار تكنولوژيكي مؤثر بر روند خصوصي همم. 8
هاي  است كه رفع اين چالش مستلزم حمايت... سوي دولت به بخش خصوصي مثل برق، گاز و 

 .ها و دادن تسهيالت ويژه به آنهاست جانبة دولت از باشگاه همه

  

  منابع و مĤخذ
در  موجـود  مشـكالت  و موانـع  بررسـي  ").1385(. ترتيبيان، بختيـار . اده، حسنمحمدز. احمدي، اژدر.1

اولـين همـايش   . "اروميـه  شهرستان ي خصوصيها باشگاه صاحبان ديدگاه ورزش از سازي خصوصي
 .15-20: ملي شهر و ورزش، صص

. "ي مناسـب موانع توسعة اقتصادي صنعت فوتبال در ايران و ارائـة راهكارهـا  "). 1387. (الهي، عليرضا.2
  .36: رسالة دكتري، دانشگاه تهران، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، ص

موانـع موجـود در توسـعة    "). 1388. (ابريشمي، حميد. خبيري، محمد. سجادي، نصراهللا. الهي، عليرضا.3
نشـرية مـديريت   . "جذب درآمد حاصل از حمايت مالي در صنعت فوتبال جمهـوري اسـالمي ايـران   

  .189-202: ، صص1388، تابستان 1ارة ورزشي، شم
رسـانه و توسـعة    "). 1391. (دلبـري راغـب، فاطمـه   . صفاري، مرجـان . نيري، شهرزاد .اميري، مجتبي.4

ــور   ــي در ورزش كش ــش خصوص ــاركت بخ ــژوهش . "مش ــلنامة پ ــمارة   فص ــاطي، ش ــاي ارتب   ، 69ه
  .9 -38: صص

هاي ورزشي با روش  سازي باشگاه بر خصوصي بندي عوامل مؤثر تعيين و اولويت" .)1388( .پاداش، دنيا.5
AHP" .46- 40: صص .نامة كارشناسي ارشد، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان پايان. 

ارزشگذاري عوامل اجتماعي و قانوني  "). 1390. (خبيري، محمد. سلطان حسيني، محمد. پاداش، دنيا.6
  .35- 52: ، صص1390، زمستان 11رية مديريت ورزشي، شمارة نش. "هاي ورزشي سازي باشگاه بر خصوصي

بنـدي   تعيين و اولويـت "). 1391. (فتحي، سعيد. خبيري، محمد. سلطان حسيني، محمد. پاداش، دنيا.7
نشـرية  . "AHPهـاي ورزشـي بـا روش     سـازي باشـگاه   عوامل مديريتي و اجرايي مؤثر بر خصوصـي 

  .47-62: ص، ص1391، پاييز 15مطالعات ورزشي، شمارة 



 1393مستانز، 4شمارة ، 6دورة مديريت ورزشي،                                                                                   

 

592

گزارش عملكرد دفتر اشتغال سازمان تربيـت بـدني در دو بخـش عملكـرد     "). 1388. (ساور، عبدالرضا.8
دفتر كارآفريني و اشتغال سازمان تربيت . "و كارافريني طي چهار سال گذشته 88ستاد اجرايي مادة 

  .43-46: بدني، صص
موانع و مشـكالت آن در تربيـت بـدني از     سازي و بررسي سياست خصوصي" .)1384(.  عارفيان، يداهللا.9

تربيت بـدني و علـوم    ةكارشناسي ارشد، دانشكد ةنام پايان ."ديدگاه مديران ورزشي استان مازندران 
 .50-55: صص. ورزشي دانشگاه مازندران

. "هـاي فوتبـال كشـور    سـازي باشـگاه   ها و موانع خصوصي بررسي چالش "). 1389. (خاني، حسن قره.10
  .4: ص. ري دانشكدة تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرسرسالة دكت

سـازي امـاكن    خصوصـي  "). 1388. (هادوي، فريده. امير تاش، عليمحمد. قنبري فيروزآبادي، عليرضا.11
المللـي تربيـت    چكيده مقاالت هفتمـين همـايش بـين   . "ها و تهديدها فرصت:ورزشي در كشور ايران

 .14: صبدني و علوم ورزشي، اسفندماه، تهران، 

بررسي موانع و مشكالت موجـود در  "). 1387. (احمدي، اژدر. محمد جعفري، علي. كاشف، ميرمحمد.12
. "هاي خصوصـي شـهر اصـفهان    قانون اساسي در ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاه 44رابطه با اصل 

  .14-17: المللي تربيت بدني و علوم ورزشي كيش، صص چكيده مقاالت ششمين همايش بين
اي بـر   كشـور منتخـب بـا اشـاره     سازي در چند بررسي اجمالي خصوصي " .)1388(. پور، سعيد كيان.13

 .2-20: ، صص38 ةشمار، هاي بازرگاني بررسي ."44هاي كلي اصل سياست

در اقتصـاد   44سازي و اصل  بررسي خصوصي "). 1387. (جعفري صميمي، احمد. محنت فر، يوسف.14
 .85-106: ، صص)48( 16، هاي اقتصادي ياستها و س فصلنامة پژوهش. "ايران

). 1390. (پـور، حميـد   فروغـي . صابونچي، رضا. مرادي چالشتري، محمد رضا. مرادي چالشتري، جواد.15
هـاي خـارجي در صـنعت فوتبـال      گـذاري  قانوني اثرگذار بر جذب سـرمايه  –بررسي موانع حقوقي "

 .23: تخصصي مديريت ورزشي شاهرود، صمجموعه مقاالت دومين همايش . "جمهوري اسالمي ايران

چاپ دوم، تهـران، انتشـارات دانشـگاه    . "مباحث نوين تحقيق در عمليات "). 1387. (مؤمني، منصور.16
  .53-62: صص. تهران

17.Barros .C. P. (2006). “The Financial crisis in Portuguese football”. 

Journal of Sport Economics, 7(1), pp: 96-104. 

18.Beesly, M., Littlechild, S. (1983). “Privatization principles, problems and 

priorities”.  Lioyds Bank Review, London Bank, ISSN 0024-547X, ZDB-



  ...هاي فوتبال كشور هاي موجود در روند خصوصي سازي باشگاه بندي چالش شناسايي و رتبه

 

593

ID 2160377. pp: 1-20. 
19.Berg, E. (1987). “The role of divestiture in economic growth in privatization and 

development”. San Francisco Institute for Contemporary Studies Press. pp: 23-24. 
20.Guidio, A., Philippe, G. (2003). “How inefficient are football clubs? An 

evaluation of the Spanish arms race”. Department of Economics. 

University of Madrid. ftp://economia.unipv.it/q152.pdf. pp: 2-24. 

21.Karlis, G. (2006). “The future of leisure, recreation, and sport in Canada: 

A SWOT for small sized enterprises”. The Sport Journal, 9, pp: 2-14. 

22.Morrow, S. (2004). “The financial crisis in Scottish football”. Scottish 

Affaires, 47, pp: 48-57. 

23.Pascal, A. (2008). “OECD small and medium enterprise outlook”. 

Organization for Economic and Development, OECD Publication Service, 

France: Paris Cedex. http://www.pintoconsulting.de/Images. pp: 230-234.  
24.Salimi, M., Soltanhosseini, M., Padash, D., Khalili, E. (2012). 

“Prioritization of the factors effecting privatization in sport clubs: with 

AHP & TOPSIS methods - emphasis in football”. International Journal of 

  Academic Research in Business and Social Sciences, 2(2), pp:102-114. 

25.Syme, J. H., Uysal, M., Mciellan, G. K. (2008). “Entrepreneurship its role 

in the private sector outdoor recreation". Leisure Today, 1, pp: 39-41. 

26.Tesone, D. V., Platt, A., Alexalkis, G. (2009). “The human capital factor: 

strategies for dealing with performance challenges in business and sport 

management”. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 9(3), pp: 

22-33. 




