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 چکیده

وش پژوهش، از نوع پرداخته شده است. ر یرانفوتبال ا یاحرفه یهاباشگاه سازییاثرگذار در خصوص یهامؤلفه یلمقاله به تحلدر این 

تن از افراد  15دست آمد. جامعۀ آماری پژوهش شامل به یادبنداده یۀصورت مصاحبه و با استفاده از نظرآن به یهادادهو است  یفیک

کد باز در 186اثرگذار، تعداد  یهامؤلفه ةمربوط به حوز یهامتن مصاحبه سازییادهها و پپس از انجام مصاحبه نظر بود.متخصص و صاحب

 یلتشک ی، برادست آمد. در ادامهبه یهباز ثانو کد 93تعداد  یهباز ثانو یداده شد و در ادامه در کدگذار یصباز تشخ یکدگذار یۀاول ۀمرحل

 ۀمقول 63شدند که در مجموع  عجم یمقوله فرع یکحول  یو موضوع ییقرابت معنا یدارا یۀثانو یبتدا کدهاحوزه، ا یندر ا یمقوالت فرع

فوتبال، براساس  یهاباشگاه سازییاثرگذار در خصوص یهامربوط به مؤلفه یفرع یهامقوله ی،محور یدست آمد. در ادامه کدگذاربه یفرع

 سازی،یها متناسب با خصوصدر ساختار باشگاه یتحول اقتصاد یت،نها شدند. در یبندطبقه دسته 20 یلدر ذ یو مفهوم ییقرابت معنا

فروش  یهااز ورزش و فوتبال و روش یتامور و حما ۀحضور در فوتبال، نظارت جامع بر هم یبرا یهو گسترش بازار سرما یآزادساز یت،تقو

مثبت  ییرا به سمت و سو سازییخصوص یانجر توانندیشناخته شدند که م ییراهکارهاعنوان راهبردها و به یتیو حما یشیآزما یبی،ترک

 نند. ک یتهدا
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 مقدمه

ورزش در  ینترو محبوب ینشک، فوتبال پرطرفدارتریب

از  یاریس. امروزه فوتبال در ب(16است ) المللیینب ۀپهن

 یان(، و در م15) شودیمحسوب م یکشورها ورزش مل

 ،تر استممه یهها از بقارکان صنعت فوتبال، نقش باشگاه

آن  یاقتصاد یهاو بنگاه یدیتول یهاکارخانه ۀمثاببه یراز

ل به فوتبا یاقتصاد یر(. در حال حاضر، تأث4) کندیل معم

 یهانمانند جام ج المللیینبزرگ ب یدادهایرو یبرگزار

 یاز کشورها، برگزار یاری، بلکه در بسشودیمحدود نم

 ورشد  موجب یدارو صنعت باشگاه یاحرفه هاییگل

نمونه در  رایب است؛در سطح کالن شده  یتوسعۀ اقتصاد

 ینماش ۀمنزلفوتبال به یا،مانند انگلستان و اسپان ییکشورها

دالر درآمد دارد  هایلیونو ساالنه م کندیعمل م یاقتصاد

 یزکل کشور ن یاقتصاد ۀدر رشد و توسع یق،طر ینو از ا

از  یاری(. درگذشته بس13) کندیم یفاا ینقش مهم

 یافوتبال در جهان توسط مالکان ثروتمند  یهاباشگاه

 یالدیم 90 ۀده یلاما از اوا شدند،یاداره م انیاستمدارس

 یازن و یکناندستمزد باز یژهو، بههاینههز یشافزا یلدلبه

 یاقتصاد ۀکارشناسان خبر ید،جد یمنابع مال به یدشد

کردند.  یعرفمآنها به بازار بورس  یوستنحل را پراه ینبهتر

 ۀرضعبود که با  یباشگاه یندر انگلستان باشگاه تاتنهام اول

 3/3از  یشب 1983سهام خود در بازار بورس در سال 

کلی در زمینۀ  طوربه (.22) دست آوردپوند درآمد به یلیونم

استراتژی وجود دارد که  8بیش از  هاشرکتواگذاری 

ها یاستراتژین ترمهمیکی از  عنوانبهسازی یخصوص

ذاری، شامل ی متداول واگهاروششود. سایر یمشناخته 

گذار خارجی، عرضۀ عمومی سهام از طریق یهسرماجذب 

ها، اجارۀ یتعاونبورس اوراق بهادار، فروش سهام به 

های شرکت است ییدارای دولتی، فروش اموال و هاشرکت

(19.) 

                                                           

1 . Omolawon, K.O., Ibraheem, T.O 

از  یتگونه انتقال فعال به هر سازییخصوص اصطالح

(. 2) شودیاطالق م یبه بخش خصوص یبخش عموم

دولت در  یتواگذاری مسئول ازیسیخصوص یگر،دعبارت به

با اتکا به مشارکت بخش  هایهمدتر کردن سرمااهرچه کار

معتقد است که ( 1374) احمدوند (.8)است  یخصوص

باید براساس  سازییانتقال سازمانی در فرایند خصوص

(. 1د )اهداف مشخص شود و از الگوی معینی پیروی کن

ی معتقد است که در طراحی الگو (1377) حیدری

، مالکیت، بهبود و ارتقای نظام مدیریت، سازییخصوص

د موردنظر باش دکنترل، هدایت، مهارت و نظارت مستمر بای

بر ضرورت اجرای  یز( ن1383) یرضو (. در همین زمینه3)

و  کندیم یددر ورزش کشور تأک سازییخصوص ۀبرنام

 یاز تمرکز بخش دولت یدبا یمعتقد است که ورزش قهرمان

. آموالوان و (6) واگذار شود یردولتیخارج و به بخش غ

 یراناز ورزشکاران، مد ی( با نظرخواه2005) 1یمابراه

کردن ورزش  یخصوص ۀدربار یورزش یرینو خ یورزش

( با %92کنندگان )شرکت یتکه اکثر یافتنددر

 2تومارو ین،. همچن(23) ورزش موافق بودند سازییخصوص

را  یدتول یی، کاراسازییوص( معتقد است که خص2007)

. کشکر و (27دهد )یم یشرا افزا یرفاه اجتماع یکاهش ول

 ۀدستاوردهای برنام یبا بررس یز( ن1391همکاران )

نشان دادند که  یورزش هایییدر دارا سازییخصوص

و نظارت،  یابیارزش یی،و سودآوری، کارا یرقابت، منافع مال

ها، نسبت کنندگان، استفاده از تخصصمنافع مصرف ینتأم

 یی،زدابهبود داشته و مقررات سازییبه قبل از خصوص

 اندبوده ییربدون تغ یتاشتغال و دستمزد، و گسترش مالک

(11 .) 

2 . Tomaru, Y 
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 سازیی( خصوص2009) 1ژانگ و ژانگ ینه،زم یندر هم

 یالتدر تسه یرا موجب باال بردن رفاه اقتصادی و اجتماع

 یز( ن2010و همکاران ) 2یسامن ی. ت(29دانند )یم یورزش

 یشموجب بهبود خدمات، افزا سازییمعتقدند که خصوص

 یدتول ییبهبود آموزش کارکنان و کارا یان،مشتر یترضا

( با 1391) یمانیکشکر و سل ین،. همچن(28شود )یم

 یهاورزش ۀبر توسع سازییخصوص ۀنقش برنام یبررس

و  سازییخصوص ۀاجرای برنام ینبکه  یافتنددر انیهمگ

 .وجود دارد دارییمعن ۀرابط یهمگان یهاورزش ۀتوسع

مشارکت  یزانو م سازییخصوص یهامؤلفه ینب ینهمچن

و  سازیینهبه ی،همگان یهااصالح ساختار ورزش ی،عموم

که  وجود دارد دارییمعن ۀرابط یریتیواحدهای مد ییکارا

 یهامؤلفه ینب یول با تحقیقات قبلی مطابقت دارد،

اشتغال  یتخدمات و بهبود وضع یفیتو ک سازییخصوص

( 2010) 3و والتر یل. هم(11) وجود ندارد دارییمعن ۀرابط

فوتبال انگلستان از  یهاباشگاه یعملکرد مال یضمن بررس

که  بیان کردند 1992برتر در سال  یگل یبرگزار یابتدا

حق پخش  ببسخصوص بهها بهاگرچه درآمد باشگاه

 ۀمعوق یاتسود مال یزانساله م هر ،شده است یادز یزیونیتلو

وجود دارند که  یادیز یهاو باشگاه یافتهیش ها افزاباشگاه

. دلدار و همکاران (17) آنها باال رفته است هاییبده یزانم

 سازییخصوص یموانع اقتصاد یبا بررس یز( ن1393)

 زایشکه اف یافتندفوتبال کشور در یاحرفه یگل یهاباشگاه

 یجدست آوردن نتابه یریت،بهبود مد ی،و اثربخش ییکارا

است که  یاعتبار باشگاه از موارد مهم یشمطلوب و افزا

مندان فوتبال بوده و مشکالت توجه عالقه همواره مورد

به  یابیها مانع دستباشگاه سازییدر راه خصوص یاقتصاد

 یرفع موانع اقتصاد ینبنابرااهداف مذکور شده است؛ 

. (5) است ینهزم یندر ا یگام ضرور یننخست موجود،

                                                           

1 . Zhang, B. Y., & Zhang, L 

2 . Tsameny 

 ی( با انجام پژوهش2016) یو عبدو یخسرو ین،همچن

 ینا بر یرانفوتبال در ا یریتمد انکه متخصص یافتنددر

 یگل یهامتعلق به باشگاه یباورند که صدور سهام خصوص

فوتبال  سازییخصوص یبرا یوهش ینبهتر یران،برتر فوتبال ا

 یاربس تواندیه میطح یندر ا یو ورود بخش خصوصاست 

که در  گفت توانیمزمینه  ینهم در. (20) سودآور باشد

مختلف آن  یهاصنعت ورزش و بخش یشرفته،پ یکشورها

و اداره  یجادا یبخش خصوص یقمعمول از طر طوربه

ن عنوابه یورزش یهاکشورها، باشگاه ین. در اشوندیم

 یمهم و پرارزش یصنعت، آثار اقتصاد ینبخش ا ینترمهم

بخش  ی،ورزش هاییتوجود فعال را در بردارند. آنها با

 هاییتو فعال یغاتاز توان خود را صرف تبل یاعمده

 ایندهایو فر هایتاز فعال یبرخ ینهمچن کنند.یم یاقتصاد

را  یاو ورزش حرفه یورزش قهرمان یژهومربوط به ورزش به

است که در حال حاضر،  یدر حال ین. ادهندیانجام م یزن

مختلف ورزش  یهاهنوز هم جنبه همشاهده کرد ک توانیم

امر سبب  ینبوده و ا یدولت یهابخش یاردر کشور ما در اخت

برخوردار نباشد و  یشده است تا ورزش کشور از ثبات خوب

 یمختلف ورزش وابسته به عوامل یهادر جنبه یتموفق

موارد  یگرو د یورزش یهاهمچون شانس، حضور ستاره

( 1392دوست و همکاران )علی (.4باشد ) ناپذیربینیپیش

ورزش  ی مشکالتبتوان علت اصل یدشا نیز معتقدند که

است و  یدولت یرانا اقتصاد نکته دانست که ینرا در ا یرانا

امر  ینکه هم کندیگرا و انحصارگرا عمل مصورت درونبه

 (. در9) را با مشکل مواجه کرده است یرانا ورزش عتصن

نظران از کارشناسان و صاحب یاریه، بسزمین ینهم

 ی،دولت ۀگسترد یتسبب مالکمعتقدند که اقتصاد کشور به

و تعامل نداشتن با جهان  ییگرابازار، درون یساختار انحصار

 یهاعرصه یشده که در تمام یخارج دچار لطمات فراوان

3 . Hamil, S. Walters, G. 
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ن د(. 10وجود آورده است )را به یمشکالت فراوانمهم، 

 با عنوان ای(، در مطالعه2015و همکاران ) 1هورک

« یورزش یهایرساختدر ز یو خصوص یمشارکت عموم»

تفاوت رویکرد بخش خصوصی و دولتی نسبت  کنندیمبیان 

های ورزشی امری بدیهی است که درک این به زیرساخت

یندۀ سازمان بسیار مهم آی اهبرنامهمسئله برای تدوین 

 (.12شود )یمتلقی 

موانع  ینترکه مهم دهدینشان م یقاتتحق یجنتا بررسی

شامل  ی عدم مشارکت بخش خصوصی در فوتبالاقتصاد

پرداخت نکردن حق  یزیونی،حق پخش تلو یافتنتحقق ن

 یت،نکردن حق مالک یتمسابقه، رعا یندور زم یغاتتبل

 ی،مال یاندرآمد کم از محل حام فروشی،یتبل ییندرآمد پا

ز از محل یدرآمد ناچ یت،نکردن حق عضو یافتدر

 ینۀهز ی،مال یتشفاف نبودن وضع یکن،وانتقال بازنقل

و  یکنانباز یایحقوق و مزا ینۀنامتناسب با درآمد در زم

(، درآمد کم فایده– ینهمنطق هز یت)عدم حاکم یانمرب

 یمنف یو تراز مال یو بازرگان یغاتها از محل تبلباشگاه

که در حال حاضر،  آنجا (. از7فوتبال بوده است ) یهاباشگاه

دارد،  ییباال یسکبوده و ر یمال یانفوتبال کشور دچار ز

 یژهوندارد؛ به یبخش خصوص یبرا یچندان یتجذاب

 ۀو بودج کندیم یها کمک مالکه دولت به باشگاهیزمان

 یانحام ی، براشودیاز دولت گرفته م یماًها مستقباشگاه

وجود ندارد؛  یتحما یبرا غبتیو ر یلتما یخصوص یمال

 یبرا یرانکارناپذ یها ضرورترفع مشکالت باشگاه ینبنابرا

 ینفوتبال است. همچن یهاباشگاه سازییخصوص یتموفق

در  سازییخصوص ۀه دربارگرفتانجام یقاتبا توجه به تحق

رزش فوتبال، در و سازییخصوص یژهوصنعت ورزش و به

اثرگذار بر  یهاکه مؤلفه یجامع یقهنوز تحق

و  ییفوتبال کشور را شناسا یهاباشگاه سازییخصوص

هدف  حاضر با یقتحق روفته، ازاینانجام نگر کند، یبندرتبه

                                                           

1 . Den Hurk 

 سازییاثرگذار بر خصوص یهامؤلفه یبندو رتبه ییشناسا

 ییتا رهنمودها فتفوتبال کشور انجام گر یاحرفه یگل

 مشکل ارائه کند. ینرفع ا یبرا یاتیعمل

 

 ی تحقیقشناسروش

 ییابتدا یبود. استراتژ یفیحاضر از نوع ک یقروش تحق

بود تا با مصاحبه و  یفیک یکردرو یکپژوهش اتخاذ  ینا

 یکبتوان به  یادبنداده یۀها و استفاده از نظرمصاحبه یلتحل

 یهادر پاسخ به پرسش هایمو پارادا یمدسته از مفاه

 یتنخست وضع یق،تحق یندر ا ین. بنابرایدپژوهش رس

 یهاخصوص در باشگاههدر ورزش کشور و ب سازییخصوص

مختلف آن مشخص  یهاو جنبه یبررس یافوتبال حرفه

 هاییف، توصشدهیآوراز اطالعات جمع یب،ترتینشد. بد

 ینتدو یحاصل شد. برا شدهیبندو طبقه یادراک یلی،تحل

 یااز روش کتابخانه سازییخصوص یهاو مؤلفه یرهامتغ

پژوهش بنابر مناسبت موضوع پژوهش  ینشد. در ا استفاده

از  ،نظرندتخصص و صاحب یدر آن دارا یکه افراد خاص

افراد در دسترس استفاده  یاحتمالیرغ یریگروش نمونه

حوزه تخصص  ینکه در ا یصورت که افراد ینشد. به ا

موضوع  ینمرتبط با ا یدر نهادها یاداشتند  یهدانشگا

و سپس مصاحبه با آنها صورت  شدند ساییشنا ،بودند

خاطرنشان کرد در هر مرحله از مصاحبه با افراد  یدگرفت. با

 ینافراد متخصص در ا یرمتخصص از آنها مشخصات سا

که  شدیم یشامل افراد اغلبکه  شدیم یدهپرس یزحوزه ن

شده، در مطرح یهاپرسش ۀبودند. در هم شده ییشناسا

اما  شد،یاحساس م ینهم اشباع نظر یا هشتم یهامصاحبه

 ییپژوهش، روا ین. در ایافتادامه  15ها تا تعداد مصاحبه

شوندگان آمده به مصاحبهدستبه یجنتا ۀارائ یقاز طر یدرون

 کردند، أییدرا ت هایافته یزاگر آنها ن کهیطوره. بشد یبررس

، بنابراینن حاصل کرد. یناپژوهش اطم ییروا از توانیم
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 یپس از هر مصاحبه، الگو ی،داخل ییروا یشمنظور افزابه

کار پس از  ینآمده تا آن مرحله به افراد ارائه شد و ادستبه

گونه  از هر یتا مصاحبه، خال فتمصاحبه انجام گر

 یرونیب ییروا ینۀد. در زمگیرانجام  یریگو جهت فرضیشپ

 یگاهتوجه به تخصص و جا باشد  یسع یز،ن یریپذانتقال یا

 این کردن لحاظ وشوندگان از مصاحبه یک هر یسازمان

 یربه سا یمموضوع در انتخاب آنها، احتمال انتقال مفاه

 داده شود. یشافزا هایطمح

پژوهش از روش  یندر ا یاییسنجش پا یبرا همچنین

 یسازگار یزانکه به ماستفاده شد « بازآزمون یاییپا»

. آمد دستبه %80 برابر زمان طول درها داده یبندطبقه

 یکدگذار ۀسه مرحل یپژوهش دارا یندر ا یکدگذار شیوۀ

بود. در پژوهش  یانتخاب یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار

باز جمله به جمله  یکدگذار ۀها در مرحلمصاحبه یز،حاضر ن

مربوط به موضوع پژوهش  یمو عبارات و مفاه شدند یبررس

 یمرحله، کدگذار یک. شدند یکد نامگذار یکعنوان به

 هر یمشکل که عبارات و مفاه ینصورت گرفت. به ا یهاول

 یکد در نظر گرفته شدند. در کدگذار یکعنوان کدام به

 یکدیگربا  ییهاکه شباهت یمعبارات و مفاه یبرخ ثانویه

: سطح دوم یحورم یشدند. کدگذار یبباهم ترک ،داشتند

هاست. در داده موجود در یالگوها یینشامل تع یکدگذار

شدند  یسهمقا یکدیگرشده با یکدگذار یهامرحله، داده ینا

 همدر کنار  ،که با هم تناسب دارند ییهاصورت مقولهو به

سپس  .را شکل دادند یفرع یهاقرار گرفتند و مقوله

انتخاب  یمحور ۀمقول یمقوالت فرع یبندبراساس جمع

آن قرار  یلذ یزمرتبط با آن ن یمقوالت فرع یرشد و سا

از مدل  یفیفاز ک یانمدل در پا یطراح یگرفتند. برا

 یطراح ی( بهره گرفته شد. برا1385) یناستراوس و کورب

 ی،انتخاب یو در کدگذار یمحور یمدل، پس از کدگذار ینا

 براساس. شد انتخاب یمحور ۀعنوان مقولها بهاز مقوله یکی

 یاز مقوالت اصل یکی ین،عناصر مدل استراوس و کورب

و مقوالت با  یممفاه یرتا سا شد ییشناسا یدهعنوان پدبه

 شدند یبندطبقه یدهبا پد یو نظر یتوجه به ارتباط منطق

واقع منظور از  . درگویندیم یمیپارادا یآن الگو بهکه 

ها مقولهیرز یاناست که م یسلسله روابط یمیپارادا یالگو

شود. با توجه به مدل استراوس و یم برقرار یاصل ۀو مقول

 یلذ یهادر دسته هایمپارادا ییدر مدل نها ینکورب

 : شدند یبندطبقه

 یدایشاست که سبب پ یطی: مجموعه شرایعل یطشرا

ها بر قولهو م یماست که مفاه اییده: ایده. پدشودیم یدهپد

 اییژهو یطشرا ۀدهند: نشانینه. زمشوندیم یجادمحور آن ا

ه مقول یصشامل خصا ینهدر آن قرار دارد. زم یدهاست که پد

 یساختار ینۀگر: زممداخله یط. شراشودیم یز( نیده)پد

و  دهدی)مقوله( در آن رخ م یدههستند که پد یاگسترده

 رآن مؤث یامدهایپ یاواکنش نشان دادن به آن،  یبر چگونگ

 یانجیم یطو با شرا ینهزم یک کنش: در یاست. راهبردها

اقدامات،  یااز راهبردها  یمشخص، مجموعه مشخص

 یامدهاییپ ی،: هر کنش و اقدامیامدها. پشودیم یرپذامکان

 . (26دارد )

 

 ی تحقیقهاافتهنتایج و ی

ی فراوان یشتریننشان داد که ب یج تحقیقنتا

شتند قرار دا سال 55 تا 46 یکنندگان در گروه سنشرکت

دارای تحصیالت دکتری و  شوندگانمصاحبهو اکثریت 

 آمده است. 1. اطالعات دموگرافیک در جدول بودندمذکر 
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 شنوندگان. اطالعات دموگرافیک مصاحبه1جدول 

 فراوانی )درصد فراوانی(  نام متغیر

 جنس
 13 86 مرد

 2 14 زن

 سن

35-25 30 4 

45-36 23 3 

55-46 47 8 

 تحصیالت
 8 47 کارشناسی ارشد

 7 53 دکتری

 

 یهامتن مصاحبه سازییادهها و پاز انجام مصاحبه پس

 یمها و مفاهگزاره ۀاثرگذار، هم یهامؤلفه ۀمربوط به حوز

 یهاباشگاه سازییاثرگذار در خصوص یهامربوط به مؤلفه

کد در نظر گرفته شدند و  یکعنوان و به یفوتبال بررس

 یصباز تشخ گذاریکد یۀاول ۀکد باز در مرحل186تعداد 

باز که  یکدها یهباز ثانو یداده شد. در ادامه در کدگذار

 یبهم ترک داشتند با یکدیگربه  ییشباهت و قرابت معنا

سپس، برای دست آمد. به یهاز ثانوب کد 93شدند و تعداد 

تشکیل مقوالت فرعی در این حوزه، ابتدا کدهای ثانویۀ 

دارای قرابت معنایی و موضوعی حول یک مقولۀ فرعی جمع 

دست آمد. در ادامه مقولۀ فرعی به 63 مجموع درشدند. 

ی هامؤلفهی فرعی مربوط به هامقولهکدگذاری محوری، 

ی فوتبال، براساس هاگاهباشی سازیخصوصدر  اثرگذار

ی بنددستهطبقه  20قرابت معنایی و مفهومی در ذیل 

 ذیل فرعی مقوالت و اصلی طبقات اسامی 2شدند. جدول 

 .دهدیم نشان را آنها

 

 ی فوتبالهاباشگاهی سازیخصوصی اثرگذار بر هامؤلفهطبقات اصلی  .2جدول 

)طبقات فرعی(مقوالت  طبقات اصلی ردیف  

یسازیخصوصهماهنگی و ثبات اقتصادی برای اجرای  1  
و شرایط اقتصادی هاباشگاهی سازیخصوصهماهنگی بین زمان اجرای فرایند   

 ثبات اقتصادی

هاباشگاهی سازیخصوصنگاه جامع اقتصادی به  2  
بخشی از سیاست اقتصادی کشور عنوانبهی سازیخصوصدر نظر گرفتن   

ی اقتصادی و ورزشی(هابخشجامعیت )در برگرفتن تمامی   

3 
متناسب با  هاباشگاهتحول اقتصادی در ساختار 

یسازیخصوص  

و دیگر ساختارهای مرتبط هاباشگاهتجدید ساختارهای اقتصادی   
حضور مؤثر در بازارهای رقابتی منظوربهی درآمدزا هاتیفعالتوجه به   

نظارت بر آنایجاد رقابت شفاف و  4  

 ایجاد محیط کامالً رقابتی و شفاف
 نظارت مستمر بر بازار برای حصول اطمینان از وجود رقابت

یسازیخصوصی فرایند سازشفاف  

یسازیخصوصی زیاد فرایند هانهیهزجلوگیری از  5  

ی معامالتی و مبادالتیهانهیهزکاهش   
یسازیخصوصی دولت در طول برنامۀ هانهیهزکاهش   

ی معامالتی و مبادالتیهانهیهزکاهش   

6 
تقویت، آزادسازی و گسترش بازار سرمایه برای حضور 

 در فوتبال

 تقویت و گسترش بازار سرمایه
صحیح و مستمر منابع  وانتقالنقلتقویت و گسترش بازار سرمایه متشکل و 

 مالی از طریق این بازار
 آزادسازی اقتصادی در حوزه فوتبال

یسازیخصوصثبات فرایند  7  

هاباشگاهی سازیخصوصبرای  باالردهتعهد سیاسی دولت و مدیران   
 ثبات سیاسی

 عزم ملی و اعتقاد راسخ سیاسی و اقتصادی
ی قبلیهادولتعدم لغو تصمیمات   

 امرهماهنگی اعتقادات سیاسی مسئوالن استانی و مسئوالن عالی کشور در 
یسازیخصوص  

یسازیخصوص روند درانسجام و هماهنگی در بخش دولتی   
 ایجاد تعهد در سهامداران در حوزۀ ورزشی
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 ی فوتبالهاباشگاهی سازیخصوصی اثرگذار بر هامؤلفهطبقات اصلی  .2جدول ادامۀ 

 مقوالت )طبقات فرعی( طبقات اصلی ردیف

8 
استفاده از مشاوران سیاسی و اقتصادی قوی داخلی و 

 خارجی

 استفاده از مشاوران سیاسی و اقتصادی قوی داخلی و خارجی

 نظارت جامع بر همۀ امور و حمایت از ورزش و فوتبال 9

ربطیذنظارت مطلوب از سوی مراجع   

 نظارت بر بازار برای حصول اطمینان از روند مناسب باشگاه

در امر نظارت طرفیبایجاد نهادهای واحد، متخصص و   

 نظام حقوقی جامع، مستقل و قوی برای حمایت از برنامۀ ورزشی و فوتبال

ی فوتبالهاباشگاهی سازیخصوصتداوم برنامه و فرایند  10  
ی به لحاظ اعتراضات طرفداران و پیشکسوتانسازیخصوصعدم توقف برنامۀ   

هادولتتغییر  تبعبهی سازیخصوصعدم توقف برنامۀ   

11 
مداخله و خرید مجدد توسط نهادهای جلوگیری از 

 دولتی

هاباشگاهیی از حاکمیت در خرید هاهیال میرمستقیغۀ مجدد و مداخل عدم  

ی تصدی هاتیفعالی دولتی در هاشرکتی بیشتر دولت و گذارهیسرماعدم 

یسازیخصوص موازاتبه  

 حمایت جامع از بخش خصوصی 12
احتمالیحمایت سیاسی از خریداران خارجی   

بخش خصوصی گذارانهیسرمای حمایت از هااستیس  

دوطرفهانحصار زدایی دولت و جلوگیری از انحصار  13  

هاباشگاهیی دولت در کسب درآمدهای زدا انحصار  

 جلوگیری از انحصار بخش خصوصی

یسازیخصوصکاهش تدریجی نقش دولت در طول برنامۀ   

یسازیخصوصلغو انحصارات قبل از   

 توسعه و تقویت بورس و فرابورس 14
یسازیخصوصتوسعه و تقویت بازار بورس برای حضور در   

 ایجاد و تقویت بازارهای فرابورسی

15 
اعتماد بخش  جلب وی اقتصادی و قانونی هانیتضمارائۀ 

 خصوصی

برای تشویق مردم هاباشگاهی سازیخصوصتضمین رشد اقتصادی حاصل از   

یگذارهیسرمای تنظیمی و قانونی قبل از سازوکارهاتضمین   

یسازیخصوصجلب اعتماد بخش خصوصی به صحت و سالمت فرایند   

16 
ایجاد تمایل و انگیزة سیاسی و ایجاد انگیزه و آگاهی در 

یسازیخصوصبرای مشارکت در  هاگروهمردم و   

 فرصت و تمایل عوامل سیاسی

فرصت( سیاسی بـازیگران اقتصادیتمایل و توانایی )معادل   

یسازیخصوصتوانایی و تمایل بازیگران سیاسی برای   

یسازیخصوص ندیفرا درو مردم  نفعیذی هاگروهمشارکت تمام   

ی گسترده جهت جذب مردم و ایجاد انگیزهرساناطالع  

 ایجاد نظام انگیزشی مناسب برای خرید

سهام بازارگسترش آگاهی عمومی از   

مؤثرمدیریت و کنترل متغیرهای اقتصادی  17  

 تعیین و اجرای چارچوب مشروح و مفصل کنترل اقتصادی

 کاهش نرخ تورم و مهار آن

ی ارزی و مالیاتیهابحثمدیریت   

ی کارکردهای اقتصادی و اجتماعی از همجداساز  

18 
ایجاد سازوکارهای حقوقی و قانونی مرتبط با مالکیت و 

یسازیخصوصفرایند   

 تأمین حقوق مالکیت باشگاه

هاباشگاهاصالح قوانین مرتبط با مدیریت ورزش و   

یگذارهیسرمااصالح قوانین و مقررات   

 تدوین چارچوب قانونی منسجم با پشتوانه و ضمانت اجرایی الزم

مالیاتیاصالح نظام   

یدارباشگاهی در حوزة مدیریت ورزشی و اهیپاآموزش  19 یدارباشگاهی در حوزۀ مدیریت ورزشی و اهیپاآموزش    

 فرهنگ پذیرش ریسک فرهنگ پذیرش ریسک 20
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طبقه  عنوانبهدر مرحلۀ بعد، از میان طبقات، یک طبقه 

ی دیگر با آن هادهیپدو پدیده محوری انتخاب شد تا ارتباط 

شناخته شود. در این مرحله از الگوی پارادایمی استراوس و 

 کوربین استفاده شده است. 

 

 یریگجهینتبحث و 

و  اندآمده دستبهیی که در این پژوهش هامؤلفه

ی فوتبال هاباشگاهی سازیخصوصدر جریان  توانندیم

باشند نیز اغلب در سه حوزۀ سیاسی و حقوقی،  رگذاریتأث

 اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی است. 

در حوزۀ اقتصادی ثبات و هماهنگی، مدیریت و کنترل 

با  هاباشگاهی ساختار سازمناسبمتغیرهای اقتصادی و 

یی است که هامؤلفه جمله ازی سازیخصوصاقتصاد 

اسی و حقوقی است. در حوزۀ سی دیتأکمورد  آنهااثرگذاری 

ثبات سیاسی و اجرایی، نظارت حقوقی، ایجاد انگیزش 

ند. در حوزۀ رگذاریتأثی هامؤلفه هانیتضمسیاسی و ارائۀ 

به فرهنگ ریسک و آموزش  توانیماجتماعی و فرهنگی نیز 

 اشاره کرد.

( در تحلیل فاکتورهای 2018رضوی و همکاران )

 5عامل مهم را در  41ی در ورزش سازیخصوصزیربنایی 

ی، ارسانهمجموعه شامل بازار مالی، عوامل فرهنگی، عوامل 

 دهدیممدیریت عوامل و عوامل قانونی که پلت فرم را شکل 

 (. 24) دکنیمی بنددسته

( در بررسی الزامات 2017همتی و همکاران )

ی فوتبال ایران به برخی از شرایط هاباشگاهی سازیخصوص

ی پژوهش حاضر هاافتهکه با ی اندکرده اشارهذار اثرگ

فرهنگی بهبود -مطابقت دارد. از جمله در بعد اجتماعی

ادراک عمومی از شرایط فوتبال ایران، در بعد اقتصادی، 

و در بعد قانونی،  تیبل فروش از حاصل درآمد بهبود افزایش

ی فوتبال هاباشگاهی سازیخصوص به مربوط قوانین شفافیت

که منطبق بر تحقیق حاضر نیز  انددانستهدارای اهمیت را 

 شرح به مهم را ۀمؤلف هفت (2016)اسماعیلی  .(18است )

ی پژوهش حاضر هامؤلفهزیر شناسایی کرده است که با 

 اسپانسرها، و گذارانهیسرما حقوقی، مطابقت دارد. توسعۀ

 ی،ارسانه پوشش دولت، یهاتیحما ،نفعانیذ و هواداران

(. رضایی 14ست )هامؤلفهاین  جمله ازورزشکاران  آموزش و

( مدل مفهومی مسیر پیشرفت فوتبال 1394و همکاران )

ی سازمناسبی و سازیتجارکه  ندکنیمایران را ترسیم 

 عنوانبهو تبدیل آنها به بنگاه اقتصادی  هاباشگاهساختار 

ی فوتبال هاباشگاهی سازیخصوصی ازهاینشیپیکی از 

ۀ اقتصادی حوزکه با نتایج تحقیق حاضر در  دشویمی معرف

 مطابقت دارد.

با  ای( در مطالعه2016و همکاران ) ی مغانیمحمد

نقش سیاسی دولت در اجرای  لیوتحلهیتجز» عنوان

انسجام  ریتأثدریافتند که « ی در ورزشسازیخصوص

اجتماعی، حاکمیت قانون و قدرت دولت در -سیاسی

ی ورزش ایران قابل توجه است که این موضوع سازیخصوص

            (.                                                                                                                           21با بعد سیاسی تحقیق حاضر قابل انطباق است )

که طرح دستاورد پژوهش حاضر این بود  نیترمهم

ی فوتبال باید مبتنی بر هاباشگاهی سازیخصوصالگوی 

ی اثرگذار بر هامؤلفهی و سازیخصوصی هاچالشموانع و 

ی هاتیواقععبارتی برای ارائۀ یک مدل براساس آن باشد. به

ی فوتبال، باید براساس سازیخصوصموجود فضای ورزش و 

تایج این که ن رودیمی موجود حرکت کرد. انتظار هاتیواقع

ی در سازیخصوصبر  مؤثری هامؤلفهتحقیق درک کافی از 

کشور را فراهم آورد. در پژوهش حاضر ابتدا بنا بر تعریف 

یک  عنوانبهی گذاشته شد تا احرفهعناصر یک باشگاه 

آل و مقصد الگو تعریف شود. چنین کاری توانست به ایده

کمک کند تا دربارۀ شرایط  شوندگانمصاحبهپژوهشگر و 

ی خصوصی توافق حاصل شود. احرفهآل یک باشگاه ایده

محوری مدل حاصل از فاز کیفی پژوهش نشان داد که پدیده

 عنوانبهی سازیخصوصدر این مدل ثبات و دوام فرایند 
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امری سیاسی، اجرایی و اقتصادی بوده است. عواملی چند 

 ازی خواهند شد، سازیخصوصسبب این ثبات در فرایند 

ثبات اقتصادی و سیاسی، انحصارزدایی و ارائۀ  جمله

ۀ زیرساخت سیاسی و اقتصادی مؤلفچند  واقع درتضمین. 

ی برسیم. سازیخصوصنیاز داریم تا بتوانیم به ثبات در حوزۀ 

ی در یک بستر قرار دارد. بستری سازیخصوصاین فرایند 

 یهاافتهی ۀ آن هستند.دهندشکل هاچالشکه موانع و 

داد که  ( نشان1396سلطان حسینی و همکاران ) پژوهش

صنعت ورزش فوتبال  یسازیموانع خصوص یسه علت اصل

مناسب  یزیراز: عدم برنامه است عبارت یبترتبه یراندر ا

صنعت  یفوتبال، عدم برخوردار یسازیجهت خصوص

 یجادو عدم ا یزیونیاز حق پخش تلو یراندر ا فوتبال ورزش

ورزش  ی صنعتسازیمناسب جهت خصوص هایساختیرز

بستر حاکم بر این روند . (25یران )فوتبال در ا

ی حوزۀ هاسکیر، کیبوروکراتی موانع سازیخصوص

ی و مشکالت مالی سازیخصوصزیرساختی، ابهام دربارۀ 

نیز  آنهای نیز وجود دارد که گرمداخلهست. شرایط هاباشگاه

هستند. مدیریت ضعیف اقتصادی در  هاچالشاغلب موانع و 

ی هایزیربرنامهورزش، ناکارامدی بخش خصوصی و ضعف 

این  جمله از، هاباشگاهاجتماعی و دخالت دولت در امور 

دولت و باشگاه  ۀرابطخصوص  در. ندگرمداخلهشرایط 

با  یورزش یهامطرح است. ارتباط باشگاه یادیمباحث ز

صورت به یرانز در ااست که هنو یموضوع یمراجع دولت

 یاریموضوع در بس ینا ین،نشده است. بنابرا تعریف روشن

 یهانهیو هز یافتهنمود  یاجتماع یصورت معضلاز موارد به

ها است. به هر حال دولت کرده به خود معطوف یزرا ن یادیز

وارد شوند.  یدر امور ورزش ،دارند یلمختلف تما یلبنا به دال

تا  یت فعاالنهاز حما تواندیها مها به باشگاهنگرش دولت

به  یزن یورزش یهاآن در نوسان باشد. باشگاه یده گرفتنناد

آنچه  یمبرم دارند، ول یازدولت ن یتگوناگون به حما یلدال

ها روشن و دولت و باشگاه ۀکه رابط ین استدارد ا یتاهم

دولت در  یگریتصد ،درسینظر مبه .شود یفتعر یحصر

و  یمال ۀدر توسع یرتأخ ی، موجباتاحرفه یدارباشگاه

با توجه  یدو با آوردیها را فراهم مباشگاه یاقتصاد یمداناکار

 قوانین که مشمول یاحرفه یهاباشگاه یدبه شکل جد

 ی،تجار یهااند مانند شرکتتجارت هستند و ملزم شده

پرداخت  یاتداشته باشند و به دولت مال یتثبت فعال ۀشمار

فوتبال تحت بحث  یهابا باشگاه ۀ دولتکنند، نقش و رابط

 یرد.و مجدد قرار گ یقدق یو بررس

و امتداد ثبات فرایند  هاچالشاز این  رفتبرونبرای  

 توانیمی چه باید کرد؟ این راهبردها را سازیخصوص

اید در ساختار براساس نتایج پژوهش ارائه داد: ابتدا ب

را  هاباشگاهتحول ایجاد کرد و ساختار مدیریتی  هاباشگاه

اینکه  جمله ازی شکل داد. سازیخصوصبا فرایند  متناسب

توجه کرد،  هاباشگاهباید به تجاری و تخصصی کردن ساختار 

ی تعریف یک باشگاه هامؤلفهئی از جزچه این دو مورد 

 و درآمدزایی ایرویکرده از ند. یکیای خصوصیاحرفه

 صاحب کشورهای در هاباشگاه اقتصادی پایدار توسعۀ

 مانند تجاری یهابنگاه عنوانبه هاباشگاه این ثبت فوتبال،

باید شکل  هانظارت .است دیگر تجاری مؤسسات و هاشرکت

و سازمانی متناسب با فرایند خصوصی پیدا کنند و 

ی قانونی و هاپشتوانهبر عالوه هانظارتباشند.  جانبههمه

اجرایی، باید دارای سازوکاری برای حمایت از فوتبال نیز 

باشد. راهبرد سوم، تقویت بازار سرمایه و کشاندن هرچه 

 حق است، مسلم بیشتر آن به عرصۀ فوتبال است. آنچه

 اقالم ی، فروشفروشتیبل مالی، حمایت تلویزیونی، پخش

 یهامؤلفه نیترمهم تیرایکپحق  و هواداران به تجاری

 بین روابط و جایگاه که هستند فوتبال صنعت در درآمدزایی

 نشده معلوم یروشنبه هنوز ایران یدارباشگاه در صنعت آنها

ی سیاسی و اقتصادی به سمت هارساختیزاست. حرکت از 

و  هاچالشو با موانع و  کنار آمدنی و سازیخصوصفرایند 

به تحقق عناصر  ندتوایماتخاذ راهبردها ما را 
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 دری مالحظاتی نائل کند. اما باید چند نکته و سازیخصوص

 زمینه داشت.  نیا

ین الگو یک الگوی مکانیکی نیست که با صرف ایجاد ا -

ی عنصری دیگر تحقق یابد. بلکه حالت لزوماًیک عنصر خاص 

راهبردها  عبارتی باید عناصر ودارد. به ریپذانعطافتعاملی و 

یی اجرا مالحظاتبا تعامل با یکدیگر و در نظر گرفتن سایر 

 شود. 

الگوی پارادایمی  برحسبـ هر موردی که در الگو 

ی فرعی و هامقولهکوربین و اشتراوس آمده است، باید با 

 سایر موارد مرتبط دیگر در نظر گرفته شود.

جامع و گسترده و  ـ الگوی حاضر به معنای یک فرایند

 ی.ارهیجزاست نه مجموعه موارد  وستهیپهمبه

مواردی از  گرمداخلهـ در بخش بستر حاکم و شرایط 

است که نام بردن از موانع و  شده گنجاندهو موانع  هاچالش

دارای معنی ضمنی مقابله و رفع آن چالش نیز  هاچالش

 است.

قبل گفت  نتوایمی ریگجهینت عنوانبهبه شکل خالصه 

و  یینتع یف،همچون تعر یها اقداماتباشگاه یاز واگذار

 یهاارتباط یدرآمدزا، برقرار یهاآوردن مؤلفه فراهم

و  یاسی،س ی،قانون یکردن فضا ، فراهمیو اقتصاد یورزش

بر  یتوافق عموم ی،و اجرائ یو برداشتن موانع قانون یفرهنگ

باشگاه  یارهایمع یا کردن حداقلها، مهباشگاه ۀسر توسع

 ی،امور مال یو...، بازساز یاختصاص ینهمانند زم یاحرفه

 ین روشانتخاب مؤثرتر تینها ها و درباشگاه یو حقوق یادار

تا الگوی  انجام داد ینحو مقتضبه باید را یسازیخصوص

در بستر واقعی و بر مبنای  آمدهدستبهی سازیخصوص

 ی اثرگذار باشد.هامؤلفه
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Abstract 
In this article, those factors influencing the privatization of professional soccer clubs 

in Iran were analyzed. The method was qualitative and its data were obtained by 

interviews and using the grounded theory. The population consisted of 15 experts. 

After conducting interviews and implementing the texts of the interviews related to 

the field of effective components, 186 open codes were detected at the initial stage of 

open coding, and at the second stage, 93 secondary codes were obtained. 

Subsequently, firstly the secondary codes with semantic and thematic affinity around a 

subset were collected, and a total of 63 subsets were obtained in order to form subsets 

in this domain. At the next stage of axial coding, the subsets related to the components 

influencing the privatization of football clubs were classified according to the 

semantic and conceptual affinity to 20 groups. Finally, the economic evolution in the 

club structure in line with the privatization, strengthening, liberalization and 

expansion of the capital market for soccer, comprehensive monitoring of all affairs, 

and support for sport and football, and the combined selling, testing and support 

methods were recognized as strategies which could direct the flow of privatization to a 

positive position. 
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