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پژوهش در  دولت در کارها دانست. غیرمستقیماقتصادي کشور و نظارت  توان مشارکت عموم مردم در تمامی سطوحرا می سازيخصوصی
ها بندي مؤلفهرتبه کیفی و ۀروش پژوهش آمیخت .شد سازي باشگاه استقالل و پرسپولیس بررسیهاي خصوصیها و فرصتحاضر چالش
مل مدیران، داوران، جامعۀ آماري پژوهش شا ساختاریافته استفاده شد.نیمه ۀها، از روش مصاحبآوري داده. براي جمعبودروش کمی 

سانه، بازیکنان، حقوقدانان، مربیان، استادان دانشگاه، مسئوالن ادارة ورزش و جوانان، مسئوالن وزارت اقتصاد و دارایی، اهالی ر
ساختاریافته انجام ، انتخاب شدند و مصاحبۀ نیمهکنندیمی فعالیت نوعبهبخش خصوصی که در عرصۀ فوتبال و  هوادارانپیشکسوتان، 

هش د. روایی صوري این پژوشنفر پرسشنامه ارسال  384بعد از رسیدن به اشباع نظري مصاحبه متوقف و در بخش کمی به تعداد  گرفت.
آماري از آمار  ۀدست آمد. براي محاسببه %86فاده از آلفاي کرونباخ و پایایی آن با استشد ید تأیمدیریت ورزشی  تاداننفر از اس 8توسط 

ترین بخش و در قسمت درصد مهم 04/4ها مدیریت با ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در قسمت چالشبندي مؤلفهتوصیفی و براي رتبه
نتایج این دو باشگاه به بخش خصوصی تعیین شدند. ارترین موارد براي واگذاري درصد تأثیرگذ 3ها بخش مدیریت و اقتصادي با فرصت

ین توجه مدیران به بخش خصوصی براي ورود به بورس و رقابت تجاري مثبت ب ،منابع مالی الزم نیتأمبا پژوهش حاکی از آن است که 
 دولت برداشت.ین دو باشگاه از انحصار امد باید گامی مؤثر در جهت خارج شدن اهاي خصوصی کارها براي جذب بخشباشگاه

 

 
 هاي کلیديواژه

 .سازي، فرصتچالش، خصوصی ،ستقالل، پرسپولیسا
  

 
 
 
 
 

                                                           
               :m@gmail.com19957Mmdzare Email                                                   16747147091نویسنده مسئول : تلفن :  ∗ 



 1400، بهار 32 ، شمارة9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          52

 

 مقدمه

سازي یک اولویت در امور اقتصادي و سیاسی خصوصی

تر عبارت سادهاست. به توسعهدر حال کشورهاي جهان 

دولت به بخش  ، انتقال بخشی از داراییسازيخصوصی

 سببسازي فرایند خصوصی ).45( خصوصی است

وري کامل از نیروي کار زایی، افزایش تولید و بهرهاشتغال

سازي هاي اساسی در خصوصیهدف). یکی از 1شود (می

 ۀوري است. بخش دولتی در تأمین و ارائافزایش بهره

در بخش  کهدرصورتی ،خدمات با مشکل مواجه است

دلیل سودآوري تمام تالش خود را در راستاي خصوصی به

و از کار گرفته به خدمات ۀتولید کاال و ارائ سازي،فراهم

مند و ساختار نظام مد، نیروي انسانی متخصصامدیریت کار

هاي بخش دولتی و خصوصی، از تفاوت ).38( گیرندمیبهره 

اطمینان  ۀدر بخش خصوصی مؤلف .اطمینان و همدلی است

رضایت  است، زیراو همدلی از اهمیت زیادي برخوردار 

درآمدزایی  موجبخدمات بهتر  ۀمشتري از سازمان و ارائ

ر د کهدرصورتیشود. می بیشتر در بخش خصوصی

توجهی به مشتریان و رسیدگی هاي دولتی بیسازمان

 گذارندمیند که در افراد تأثیر منفی اعواملی آنهاناکافی به 

تأثیرگذار بر سر راه بخش خصوصی براي  موارد). یکی از 4(

مالک  عنوانبهکه  استگذاري در ورزش دولت سرمایه

کاهش  سببهاي تجاري و نداشتن ساختار رقابتی شرکت

 .هاي خصوصی شده استحمایت شرکت

منابع مالی ورزش ةکنندبا توجه به اینکه دولت تأمین

بودن صنعت ورزش و درآمدزایی کم  برهزینهبع تاست، به

یکی از مشکالت اساسی در  دلیل مدیریت دولتیآن به

ترین روش براي تأمین منابع مالی صنعت مهماست. ورزش 

). با واگذاري 6( ستاسازي در این حوزه ورزش خصوصی

کمرنگ سبب بخشی از کارهاي دولت به بخش خصوصی، 

شود، بلکه هنوز نقش نظارتی دولت شدن نقش دولت نمی

قوانین و مقررات هاي خصوصی وجود دارد. دولت با به بخش

کیفیت عملکرد دقیق  ي مختلف موجبهاخود به بخش

 )2001(آنیبال  ).29( شودمیگزارش مالی بخش خصوصی 

سازي بیشتر شدن ترین دلیل خصوصیکند اصلییان میب

در تأمین  مهمیمنابع مالی است. هر شرکت خصوصی نقش 

برخی کاالها دارد، بنابراین با واگذاري این دو باشگاه به 

باید در کنار بخش خصوصی  نیزبخش خصوصی دولت 

همکاري الزم را براي پیشرفت این دو باشگاه مطرح داشته 

و  دهانیزیک بخش  عنوانبهولت ورزش را د .)24( باشد

، بلکه آن را یک سرمایۀ بالقوه براي کندینمنگاه  برنهیهز

ي از نیروي وربهرهافزایش سالمت جامعه، ایجاد اشتغال و 

بر تأثیر ورزش بر سالمت ). افزون10( داندیمکار متخصص 

جامعه سبب پیشرفت و گسترش صنعت کشورها از راه 

مالی و گردشگران، کاهش بیکاري و اوقات جذب حامیان 

ي مختلف ورزشی هاباشگاهدر ایران  ).32( شودفراغت می

 کنندیم نیتأموجود دارد که بودجۀ خود را از طریق دولت 

و دولت حامی اصلی در زمینۀ ورزش است و براي توسعۀ 

یی نیاز دارد که بتواند در این حیطه هارساختیزورزش به 

 ). 9ي را انجام دهد (گذارهیسرمای درستبه

ترین ورزش در جهان است که فوتبال معروف تردیدبی

 تبدیلجدا از یک صنعت به یکی از تأثیرات مهم زندگی بشر 

ترین و با داشتن چندین میلیون طرفدار، محبوب شده

فوتبال در حال حاضر  ).25( ستورزش در سرتاسر دنیا

بدن  سالمت به اتنهنهزمانی محبوب شده و  بیش از هر

بهتر شدن کیفیت زندگی افراد  موجبکند، بلکه کمک می

سادگی آن  ). یکی از دالیل محبوبیت فوتبال به26شود (می

به وسایل خاص و باقیمت باال نیاز ندارد و  زیراگردد؛ برمی

 ). 39هاي مختلفی قابل انجام است (در مکان

ورزشی نقش بسیار ارزشمندي در  هايتیمامروزه  

عنوان یک بنگاه ها بهرشد باشگاه اقتصاد کشور دارند.

اقتصادي درآمدزا فقط معطوف به کشورهاي اروپایی مانند 

بلکه کشورهاي آسیایی  یست،انگلستان، آلمان و اسپانیا ن
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ش با مدیریت قوي بر بهبود رشد اقتصادي صنعت ورزنیز 

). باشگاه خصوصی 6( ي هستندگذارتالش براي سرمایهدر 

 ۀدر ارائ چشمگیريهایی است که سهم یکی از سازمان

بخش ). 37( عهده داردبر  خدمات به افراد مختلف جامعه

هاي خصوصی در ورزش گذاري شرکتخصوصی و سرمایه

). حمایت 2شود (ها میرفع مشکالت مالی باشگاه سبب

ن، باشگاه و پشتیبانی از یک رویداد، سازما نوعیبهمالی 

هاي هاي اخیر بسیاري از رشتهدر سال ).23ورزشکار است (

کافی، ضعف در  ۀدلیل نداشتن بودجمختلف ورزشی به

وضعیت اقتصادي و نداشتن حامی مالی به مسابقات اعزام 

ها داشتن وري باشگاههاي افزایش بهرهراهاز یکی  .اندنشده

بلندمدت  ۀراهبردي است. باشگاه با تدوین برنام ۀبرنام

لحاظ کسب درآمد، افزایش هواداران، افزایش  تواند ازمی

حامیان مالی و همچنین داشتن مدیران و بازیکنان متعهد 

انتخاب مؤثرترین عوامل در  ).33به اهداف خود برسد (

کند که در بحث مالی هاي فوتبال کمک میارزیابی باشگاه

مالی  از لحاظهاي فوتبال کل نشوند. باشگاهدچار مش

براي سوددهی، پرداخت  گذارسرمایهنامتعادل هستند و به 

). جذب 27بدهی و مشکالت نقدینگی نیاز دارند (

فوتبال از شرایط اقتصادي کشورها  ۀگذاران در عرصسرمایه

جذب و بازاریابی  ۀترین عامل در زمینپذیرد. مهمتأثیر می

ال وجود ساختار رقابتی در اقتصاد در صنعت فوتب

هاي فوتبال در هریک از باشگاه ).34کشورهاست (

در  هاییاروپایی با انجام فعالیت ۀیافتکشورهاي توسعه

با شرکت در  پیشرفت و موجباجتماعی و فرهنگی  ۀزمین

 سبببرخی مراسم فرهنگی و تأثیر بر نگرش هواداران 

 ). 36شود (دم میمر بینمحبوبیت بیشتر آن باشگاه در 

دولتی مدیریت آن  هايباشگاههاي یکی دیگر از چالش

ها در بخش دولتی با نگرش است. انتخاب مدیران باشگاه

سیاسی همراه است. در این حین مدیران بیشتر به فکر 

کارانه در حفظ موقعیت فعلی خود هستند و خیلی محافظه

ران در کنند. انتخاب سیاسی مدیامور باشگاه دخالت می

هاي اصولی ناکافی امور پیگیريسبب  هاي فوتبالباشگاه

هاي مدیریتی از چالش).  37باشگاه شده است (

غیراصولی از تسهیالت و امکانات،  ةسازي استفادخصوصی

). 44مد است ( اسیاست، عوامل اقتصادي و مدیران ناکار

دادن به برند باعث جذب  با اهمیتمختلفی  هايباشگاه

ها و هواداران، فروش کاال، افزایش پخش مسابقات در رسانه

و به درآمد  شوندمیافزایش هواداران از نقاط مختلف دنیا 

پرطرفدار به بازار  يها). ورود باشگاه19( رسندباالیی می

بورس سبب باال رفتن قیمت باشگاه و رغبت سهامداران به 

ها براي تأمین ). مدیران باشگاه30( شودمی گذاريسرمایه

با بخش باید و کنند منابع مالی خود نباید به دولت اکتفا 

). 20سودآور داشته باشند ( مشارکتخصوصی در این امر 

مدیران در باشگاه نقش کلیدي در جذب حامیان مالی دارند. 

با توجه به اینکه درآمد خود باشگاه نیازهاي مالی باشگاه را 

مدیران باتدبیر و درایت اقدام به جذب  ،سازدنمیبرآورده 

کنند. حامیان مالی این اطمینان را از مدیران می حامی مالی

و به دارد خواهند که باشگاه براي آنها سوددهی می

  ).22گذاري خواهند رسید (هاي خود از این سرمایههدف

ي دولتی در دست افراد هاباشگاهي گذشته هاسالدر 

ي باشگاه را هانهیهز آنهاسیاستمداران بود و  ثروتمند و

و  باشگاهي هانهیهزدلیل افزایش . سپس بهکردندیمین تأم

دستمزد مربیان و بازیکنان، نیاز شدیدي به منابع مالی 

جدید پیدا شد، در این حال با مشورت از کارشناسان خبرة 

اقتصادي، بهترین گزینه را وارد شدن به بازار بورس 

دانستند. باشگاه تاتنهام اولین باشگاهی بود که در انگلستان 

اي وارد بورس شد، چند سال بعد باشگاه منچستر هم بر

 يهایکی از راه). 36کسب درآمد باشگاه وارد بورس شد (

 دولتی بخش ازها باشگاه واگذاري ورزش يهاباشگاه توسعۀ

 تأثیر تواندیم خصوصی بخش. است خصوصی بخش به

 یی،زااشتغال سبب و باشد داشته ورزش توسعۀ در بسزایی
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 تجهیزات از اصولی يوربهره و نقدینگی افزایش درآمدزایی،

سازي د. در کشورهاي غربی، خصوصیشونات ورزشی امکا و

 اهداف از خصوصی بخش بهها ورزش و واگذاري باشگاه

بخش خصوصی ). 14( رودیم شماربهها باشگاه مدیران

ي توسعۀ اقتصادي ورزش است. هانهیزمورزشی یکی از 

ي خصوصی تمایل کمی در هابخشدر ایران بر  کهیدرصورت

ورزش دارند. دالیلی که بخش خصوصی ي در گذارهیسرما

، دارا بودن آوردیمي در ورزش روي گذارهیسرماکمتر به 

ي مختلف هارقابتقوانین و مقررات زیاد، ناکامی فوتبال در 

براي اعطاي تسهیالت به  هابانکورزشی و همکاري کم 

برطرف کردن موانع حضور ). 13( استبخش خصوصی 

سازي روند خصوصی بهبود سببگذار خارجی سرمایه

گذاري در فوتبال با مدیریت اصولی و شود. سرمایهمی

گذار در مقررات عادالنه توجیه اقتصادي دارد. اگر سرمایه

بخش فوتبال به منافع مالی بیشتر از سالمت مالی توجه 

  ).42افتد (در این صورت سالمت بازي و عدالت به خطر می ،کند

وزیر ورزش و جوانان بارها از لزوم خصوصی شدن این  

و  جمهورسیه و چندین بار رئکرددو باشگاه صحبت 

مجلس شوراي اسالمی نیز خواستار خصوصی نمایندگان 

بورس  دولتی و ورود آنها به بازار يهاشدن برخی از بخش

 اند.بوده

در تحقیق خود نشان دادند  )2010( ساینی و همکاران 

گذاران امل اقتصادي و نسبت حضور سرمایهکه بین ع

. سجادي و همکاران )41( اي وجود داردخارجی رابطه

) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که میزان 1390(

 هايباشگاهخصوصی بهتر از  هايباشگاهکیفیت خدمات در 

در کند که عنوان می) 1394(  الماسی. )13( دولتی است

بعد شناخت و خشنودي بخش خصوصی مشتریان در 

. آفتینوس )3( رضایت بیشتري به نسبت مراکز دولتی دارند

) در تحقیقی روي نگرش مشتریان از 2005(و همکاران 

فعالیت مراکز مهم آمادگی در کشور یونان دریافتند که افراد 

مراکز آمادگی غیردولتی بیشتر به اسباب و لوازم مدرن، 

و  با مشتریان توجهامنیت باشگاه و همکاري کارکنان 

ونقل در حمل راحتیبهمشتریان در مراکز دولتی بیشتر 

) در تحقیقی با موضوع 2010 ( چنگ .)21( توجه داشتند

 مدیران تربیت ۀورزش در اندیش ۀسازي و توسعخصوصی

سازي مدیران ورزش کشور، خصوصی بیان کرد بدنی کشور

 هاي مختلفرا عاملی براي توسعه و تحول در بخش

) 1396(  همکاراننتایج کاظمی و  .)28( دانندمدیریتی می

کارآفرینی مدیران بخش  هايویژگیدهد بین نشان می

در  همچنین .)16( دولتی و خصوصی تفاوتی وجود ندارد

چهارم  ۀقانون اساسی، دولت بایستی تا پایان برنام 44اصل 

درصد به مالکیت بخش  55توسعه سهم اقتصاد کشور را با 

 ).18صی واگذار کند (خصو

 پرسپولیس و استقالل مانند بزرگی يهاباشگاه 

 آسیب فوتبال ساختار بر که است موضوعی این و انددولتی

 باشگاه دو این واگذاري آن حلراه بهترین و زندیم بسیاري

با قطع وابستگی دو تیم استقالل . است خصوصی بخش به

و پرسپولیس به دولت و دخالت نکردن در انتخاب مدیران 

ی این دو باشگاه امور داخلسبب حذف روابط سیاسی در 

دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار استقالل و  . بنابراینشودیم

اي که در فوتبال هستند و پرسپولیس با توجه به برند ویژه

واگذاري این دو باشگاه به هایی که در خصوص صحبت

گیري دولت و وزارت ورزش در بخش خصوصی و کناره

در هاي جدیدي شود، فرصتداري شنیده میخصوص تیم

ها چه چیزهایی ؛ این فرصتانتظار این دو باشگاه خواهد بود

هستند؟ همچنین واگذاري سهام این دو باشگاه داراي 

یی هستند؟ ها چه چیزهاحال این چالشاست؛  هاییچالش

 باشگاه دوهاي ها و چالشپژوهش حاضر به فرصت

پردازد که واگذاري این دو باشگاه به بخش خصوصی چه می

  هایی دارد.مزیت

 



 
 55                                                        ایران در ورزش سازيظرفیت راهبردهاي و محیطی اي،زمینه عوامل بررسی

 

 

 شناسی پژوهشروش

هدف نظري و کاربردي و روش انجام  از لحاظپژوهش 

اول پژوهش شامل  ۀمرحل .کیفی) است -آن آمیخته (کمی

صورت مصاحبه انجام گرفت و در بخش کیفی است که به

آمده دستهاي بهبندي مؤلفهبخش کمی به تحلیل و رتبه

آماري  ۀدر بخش کیفی با توجه به جامع پرداخته شد.

از بین مدیران، داوران، بازیکنان، حقوقدانان،  ،شدهانتخاب

ورزش و جوانان،  ةدانشگاه، مسئوالن ادار تادانمربیان، اس

مسئوالن وزارت اقتصاد و دارایی، اهالی رسانه، پیشکسوتان، 

نفر از خبرگان  30هواداران، انتخاب و از بین این افراد با 

 4سازي و فعال در ورزش شامل مدیران (خصوصی ةحوز

 2نفر )، حقوقدانان ( 10نفر)، بازیکنان ( 2نفر)، داوران (

نفر)، مسئوالن  2دانشگاه ( تاداننفر)، اس 1نفر)، مربیان (

نفر)، مسئوالن وزارت اقتصاد و  3ورزش و جوانان ( ةادار

 و نفر) 2نفر)، پیشکسوتان ( 1نفر)، اهالی رسانه ( 2دارایی (

و پس از رسیدن به گرفت مصاحبه انجام  نفر) 2هواداران (

، بخش کمی ۀمرحل دراشباع نظري مصاحبه به اتمام رسید. 

مؤلفه و در بخش  34در بخش چالش  ،پس از پایان مصاحبه

ها در قالب دست آمد و این مؤلفهمؤلفه به 31فرصت 

بعد  ۀساخته طراحی شد. در مرحلمحقق ۀپرسشنام

اعضاي گروه دلفی (از نفر از  30شده بین طراحی ۀپرسشنام

توزیع همان افراد مصاحبه) براي رسیدن به اجماع نظري 

بلی/خیر در  ۀا دو گزینصورت نظرسنجی بپرسشنامه به. دش

پرسشنامه برگشت خورد.  20اختیار این افراد قرار گرفت و 

مشخص  اعضاي گروه دلفی در دو راندهاي با بررسی پاسخ

درصد امتیاز را به خود  70شد که هر مؤلفه حداقل 

اختصاص داده است و تمامی سؤاالت در فرایند بعدي در 

پرسشنامه با  و محقق به طراحی پرسشنامه باقی ماندند

آماري با  ۀطیف لیکرت پرداخت. با توجه به فراوانی جامع

نفر قرار  384استفاده از قانون مورگان پرسشنامه در اختیار 

آمده دستهاي بهوتحلیل دادهگرفت. همچنین براي تجزیه

آمده از دستهاي بهبندي مؤلفهاز آمار توصیفی و براي رتبه

 استفاده شد.  22Spssافزار آزمون فریدمن و نرم

 

 هاي پژوهشیافته

شناختی نمونه پژوهش هاي جمعیتویژگی 1در جدول 

 شده است.ارائه 

بیشترین افراد نمونه در بخش  دهدمی نشان 1جدول 

در دامنۀ سنی ، درصد) 46/86کمی داراي جنسیت مرد (

) و داراي 5/25، جزء هواداران (درصد) 7/4( 60باالتر از 

؛ همچنین ند) هست9/34کارشناسی ارشد (تحصیالت 

کمترین افراد نمونه در بخش کمی داراي جنسیت زن 

، جزء درصد) 4/42( 30-39در دامنۀ سنی ، درصد) 54/13(

 پلمید ریزدرصد) و داراي تحصیالت  6/1( حقوقدانافراد 

 .نددرصد) هست 9/4(
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 پژوهش ۀشناختی نمونهاي جمعیتویژگی .1جدول 
 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 46/86 332 مرد
 54/13 52 زن

 سن

29-20 107 27/9 
39-30 163 42/4 
49-40 61 15/9 
60-50 35 9/1 

 4/7 18 60باالتر از

 سمت

 6/3 24 مدیر
 7/8 30 داور

 12/8 49 بازیکن
 1/6 6 حقوقدان

 8/3 32 استاد دانشگاه
 4/2 16 کارمندان دارایی
 2/9 11 وزارت ورزش

 25/5 98 هوادار
 4/9 19 اهل رسانه
 8/1 31 پیشکسوت

 17/7 68 مربی

 
 تحصیالت

 4/9 19 زیر دیپلم

 11/7 45 دیپلم
 6/8 26 دیپلمفوق

 29/4 113 لیسانس
 34/9 134 کارشناسی ارشد

 12/2 47 دکترا

 30شود، از بین مشاهده می 2طورکه در جدول همان

اول همکاري  ۀنفر در مرحل 20ها شوندهنفر از مصاحبه

شده در مصاحبه، با هاي شناساییداشتند و تمام چالش

بعد در پرسشنامه  ۀدرصد در مرحل 70درصد توافق حداقل 

 باقی ماندند.

 . دلفی دور اول بخش سؤاالت چالش پژوهش2جدول 

هاي بخش اقتصاديچالش ردیف  توافق درصد مثبت پاسخ تعداد 
دلیل دولتی بودندرآمدزایی نامناسب و ناکافی باشگاه به 1  19 95 
ناکافی براي ورود به بورس این دو باشگاه ۀسرمای 2  17 85 
استراتژیک براي سودآوري درازمدت ۀنامناسب برنام ۀارائ 3  19 95 
هاي معوق در قبال باشگاه، مربی و بازیکنانبحث حقوقی بدهی 4  19 95 
 90 18 ناتوانی در پرداخت دستمزد نیروي انسانی در باشگاه 5
 75 15 برآورد غیرواقعی براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصی 6
زیاد نگهداري، ساخت و تعمیر باشگاه ۀهزین 7  16 80 
جمله تبلیغات اطراف زمین پایین بودن درآمدهاي جانبی باشگاه از 8  18 90 
با بخش خصوصی مایکم صداوسهمکاري  9  18 90 
هاها به باشگاهتخصیص تسهیالت مالی کم بانک 10  15 75 
بلندمدت در بخش خصوصی ورزشیمدت و گذاري کوتاهامنیت پایین براي سرمایه 11  17 85 
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 . دلفی دور اول بخش سؤاالت چالش پژوهش2جدول ادامۀ 

هاي بخش اقتصاديچالش ردیف  توافق درصد مثبت پاسخ تعداد 
دلیل دولتی بودندرآمدزایی نامناسب و ناکافی باشگاه به 1  19 95 
ناکافی براي ورود به بورس این دو باشگاه ۀسرمای 2  17 85 
استراتژیک براي سودآوري درازمدت ۀنامناسب برنام ۀارائ 3  19 95 
هاي معوق در قبال باشگاه، مربی و بازیکنانبحث حقوقی بدهی 4  19 95 
 90 18 ناتوانی در پرداخت دستمزد نیروي انسانی در باشگاه 5
 75 15 برآورد غیرواقعی براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصی 6
زیاد نگهداري، ساخت و تعمیر باشگاه ۀهزین 7  16 80 
جمله تبلیغات اطراف زمین پایین بودن درآمدهاي جانبی باشگاه از 8  18 90 
با بخش خصوصی مایکم صداوسهمکاري  9  18 90 
هاها به باشگاهتخصیص تسهیالت مالی کم بانک 10  15 75 
بلندمدت در بخش خصوصی ورزشیمدت و گذاري کوتاهامنیت پایین براي سرمایه 11  17 85 
هاي بخش مدیریتچالش     

سازياطالعات ناکافی در بین مدیران کنونی براي خصوصی 1  19 95 
 80 16 دانش ناکافی مدیران براي ورود به بازار بورس 2
گري دولت در امور کامل باشگاهتصدي 3  19 95 
 85 17 شفاف نبودن عملکرد مدیران باشگاه 4
 90 18 غیرخالق بودن مدیران در اداره کردن باشگاه 5
 80 16 نگرانی مدیران براي واگذاري به بخش خصوصی و قطع کامل حمایت دولت 6
 80 16 مشکالت مربوط به مدیریت و تأمین امنیت اماکن خصوصی ورزشی 7
توجهی مدیر و یا سرپرست باشگاه به عملکرد مربیان و بازیکنانبی 8  17 85 
هاي بخش حقوقی و قانونیچالش     

نهادهاي دولتی براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصی ۀگیرانسختقوانین  1  17 85 
بهره به بخش خصوصیهاي کمناکافی بودن تسهیالت بانکی مانند وام 2  19 95 
 85 17 قوانین مالیاتی سخت براي بخش خصوصی 3
بین دولت و باشگاه ۀروشن نبودن رابط 4  15 75 
 85 17 ارائه نکردن چارچوب حقوقی و قانونی براي ورود باشگاه به بازار بورس 5
ثباتی در نوع مالکیت باشگاهبی 6  18 90 
وپا گیر دولت براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصیوجود قوانین دست 7  20 100 
هاي بخش فرهنگی و اجتماعیچالش     

مطبوعات و صداوسیما نسبت به بخش خصوصی ورزشیسازي نامناسب تبلیغ و فرهنگ 1  14 70 
گذاري در ورزشتمایل کم مردم در صرف هزینه و سرمایه 2  16 80 
هاي خصوصی در ورزشنگرش بدبینانه مردم نسبت به بخش 3  18 90 
هاي جسمانیتمایل کم مردم نسبت به ورزش و انجام فعالیت 4  17 85 
هاي بخش ساختاريچالش     

سازي باشگاهخصوصی ۀهمکاري کم نهادهاي تخصصی در زمین 1  20 100 
ها براي خصوصی شدنرقابت تجاري پایین بین باشگاه 2  19 95 
سازي باشگاهساختار نامناسب و بدون قاعده در ورزش براي خصوصی 3  18 90 
ها براي ورود به باشگاه به بازار بورسساختار نامناسب اصولی در باشگاه 4  16 80 
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 . دلفی دور اول بخش سؤاالت فرصت پژوهش3جدول 
هاي بخش اقتصاديفرصت   توافق درصد مثبت پاسخ تعداد 
 95 19 واگذاري باشگاه به بخش خصوصی براي درآمدزایی بیشتر 1
کافی بخش خصوصی براي حمایت باشگاه ۀوجود سرمای 2  18 90 
سودآوري درازمدتتدوین برنامه راهبردي بخش خصوصی براي  3  20 100 
موقعهاي باشگاه و پرداخت بهمشخص کردن بدهی 4  20 100 
موقع نیروي انسانیحمایت کافی بخش خصوصی براي پرداخت به 5  19 95 
 95 19 استفاده بخش خصوصی از متخصصان اقتصاد براي برآورد واقعی شرایط باشگاه 6
چندمنظوره از باشگاه ةاستفاد مانندتأمین هزینه ساخت و نگهداري باشگاه  7  18 90 
هاي صنعتی براي تبلیغات اطراف زمین و باشگاهبستن قرارداد با حامیان مالی و شرکت 8  17 85 
بهتر دیده شدن بستن قرارداد بخش خصوصی با صداوسیما براي هرچه 9  19 95 
بهرهکمهاي خصوصی براي تأمین تسهیالت بانکی استفاده از بانک 10  20 100 
هاي بخش مدیریتفرصت     

روز کردن اطالعات مدیران از منافع واگذاري باشگاه به بخش خصوصیبه 1  20 100 
 100 20 استفاده از مشاوران حقوقی و اقتصادي براي ورود به بازار بورس 2
 95 19 نظارت کم دولت به باشگاه و واگذاري به بخش خصوصی 3
مدیران باتجربه با عملکردهاي شفافکارگماري به 4  18 90 
)هاي اروپاییالگو گیري از مدیران باشگاه(خالقیت در اداره کردن باشگاه  5  18 90 
 85 17 دید باز مدیران براي همکاري با بخش خصوصی 6

 95 19 بررسی و کنکاش مدیران در عملکرد مربی و بازیکنان 7
هاي بخش حقوقی و قانونیفرصت     

 95 19 داشتن قواعد و قوانین اصولی براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصی 1
هاي دولتی و خصوصی با بخش خصوصی براي توسعه باشگاههمکاري بانک 2  19 95 
 95 19 ( همکاري وزارت اقتصاد و دارایی با بخش خصوصی (بخشودگی مالیاتی، اقساطی کردن مالیات 3
ورزش و حضور بخش خصوصی ۀکمرنگ شدن دولت در عرص 4  19 95 
سازي استاندارهاي کافی براي ورود باشگاه به بورسآماده 5  18 90 
)ثبات چندین ساله نوع مالکیت (ده سال 6  17 85 
 95 19 قوانین منطقی براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصی 7

هاي بخش فرهنگی و اجتماعیفرصت     

هاحضور بخش خصوصی در باشگاه سازي مناسب صداوسیما بهفرهنگ 1  16 80 

گذاري در ورزشتشویق مردم به سرمایه 2  16 80 
 90 18 حضور فعال بخش خصوصی در صحنه براي تغییر نگرش مردم 3
هاي بخش ساختاريفرصت     

مالیات، نیروي انتظامی و ...) با بخش خصوصی ةجمله ادار همکاري نهادهاي مختلف (از 1  17 85 
هاي خصوصی کارآمدها براي جذب بخشرقابت تجاري مثبت بین باشگاه 2  17 85 

 90 18 ساختار مناسب در ورزش براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصی 3

 95 19 رعایت استاندارد و ساختار مناسب براي ورود باشگاه به بورس 4

 
 30بین شود، از مشاهده می 3طورکه در جدول همان

اول همکاري  ۀنفر در مرحل 20ها شوندهنفر از مصاحبه

شده در مصاحبه، با هاي شناساییداشتند و تمام فرصت

بعد در پرسشنامه  ۀدرصد در مرحل 70درصد توافق حداقل 

 باقی ماندند.
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بخش با  5شود مشاهده می 4طورکه در جدول همان

ان داد که بندي شد و نشاستفاده از آزمون فریدمن اولویت

و بخش فرهنگی و  04/0 يارتبهمیانگین  بخش مدیریت با

را  ریتأثبیشترین و کمترین  2ي ارتبهمیانگین اجتماعی با 

 ي باشگاه استقالل و پرسپولیس داشتند.سازیخصوصدر 

 هاي چالش در پژوهشبندي بخش. اولویت4 جدول

 فرهنگی و اجتماعی ساختاري قانونیحقوقی و  اقتصادي مدیریت چالش

 2 3 3 3 04/4 میانگین رتبه

 

 ها در بخش اقتصاديبندي چالش. اولویت5 جدول
 رتبه میانگین رتبه هاي بخش اقتصاديمؤلفه ردیف

هاي معوق در قبال باشگاه، مربی و بازیکنانبحث حقوقی بدهی 1  03/8 1 
دلیل دولتی بودندرآمدزایی نامناسب و ناکافی باشگاه به 2  6 2 
ناکافی براي ورود به بورس این دو باشگاه ۀسرمای 3  6 2 
داراستراتژیک براي سودآوري مدت ۀنامناسب برنام ۀارائ 4  6 2 
هاها به باشگاهتخصیص تسهیالت مالی کم بانک 5  6 2 
مدت و بلندمدت در بخش خصوصی ورزشیگذاري کوتاهامنیت پایین براي سرمایه 6  6 2 
جمله تبلیغات اطراف زمین پایین بودن درآمدهاي جانبی باشگاه از 7  08/5 3 
 4 5 ناتوانی در پرداخت دستمزد نیروي انسانی در باشگاه 8
 4 5 برآورد غیرواقعی براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصی 9
زیاد نگهداري، ساخت و تعمیر باشگاه ۀهزین 10  5 4 
با بخش خصوصی مایکم صداوسهمکاري  11  5 4 

 

شود از بین مشاهده می 5طورکه در جدول همان

هاي معوق بحث حقوقی بدهی ،هاي بخش اقتصاديمؤلفه

 03/8ي ارتبهمیانگین  در قبال باشگاه، مربی و بازیکنان با

و ناتوانی در پرداخت دستمزد نیروي انسانی در  نیمؤثرتر

براي واگذاري باشگاه به بخش  غیرواقعیباشگاه، برآورد 

زیاد نگهداري، ساخت و تعمیر باشگاه و  ۀخصوصی، هزین

میانگین  با بخش خصوصی با مایهمکاري کم صداوس

 به خود اختصاص دادند.اثرترین رتبه را کم 5ي ارتبه

 
 ها در بخش مدیریتیبندي چالش. اولویت6 جدول

 رتبه میانگین رتبه بخش مدیریتی هايمؤلفه ردیف
 1 01/6 دانش ناکافی مدیران براي ورود به بازار بورس 1
 2 6 غیر خالق بودن مدیران در اداره کردن باشگاه 2
 3 5 مشکالت مربوط به مدیریت و تأمین امنیت اماکن خصوصی ورزشی 3
 4 03/4 شفاف نبودن عملکرد مدیران باشگاه 4
سازيدر بین مدیران کنونی براي خصوصیاطالعات ناکافی  5  3 5 
گري دولت در امور کامل باشگاهتصدي 6  3 5 
 5 3 نگرانی مدیران براي واگذاري به بخش خصوصی و قطع کامل حمایت دولت 7
توجهی مدیر و یا سرپرست باشگاه به عملکرد مربیان و بازیکنانبی 8  3 5 

 

شود در بخش مشاهده می 6جدول که در گونههمان

دانش ناکافی مدیران براي ورود به بازار بورس با  ،مدیریت

گري دولت در امور و تصدي نیمؤثرتر 01/6ي ارتبه نیانگیم

کامل باشگاه، نگرانی مدیران براي واگذاري به بخش 
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توجهی مدیر و یا خصوصی و قطع کامل حمایت دولت و بی

میانگین مربیان و بازیکنان با سرپرست باشگاه به عملکرد 

 بودند. مؤلفهکم اثرترین  3ي ارتبه
 

 ها در بخش حقوقی و قانونیبندي چالش. اولویت7 جدول
 رتبه میانگین رتبه هاي بخش حقوقی و قانونیمؤلفه ردیف

بین دولت و باشگاه ۀروشن نبودن رابط 1  5 1 
دولت براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصیوپاگیر وجود قوانین دست 2  5 1 
گیرانه براي بخش خصوصیقوانین مالیاتی سخت 3  4 2 
نهادهاي دولتی براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصی ۀقوانین سرسختان 4  3 3 
بهره به بخش خصوصیهاي کمناکافی بودن تسهیالت بانکی مانند وام 5  3 3 
و قانونی براي ورود باشگاه به بازار بورسارائه نکردن چارچوب حقوقی  6  2 4 
ثباتی در نوع مالکیت باشگاهبی 7  2 4 

 
 

 ۀشود که روشن نبودن رابطمشاهده می 7در جدول 

وپاگیر دولت براي بین دولت و باشگاه و وجود قوانین دست

 )5( باال ۀواگذاري باشگاه به بخش خصوصی با میانگین رتب

ارائه نکردن چارچوب حقوقی و قانونی براي ورود باشگاه و 

ثباتی در نوع مالکیت باشگاه کمترین به بازار بورس و بی

 را به خود اختصاص دادند. 2ۀ میانگین رتب

 
 

 ها در بخش فرهنگی و اجتماعیبندي چالش. اولویت8 جدول
 رتبه میانگین رتبه هاي بخش فرهنگی و اجتماعیمؤلفه ردیف

ورود بخش خصوصی به ورزش ۀسازي ناسازگار نشریات و تلویزیون در مقولتبلیغ و فرهنگ 1  2 1 
 1 2 رغبت کم عوام مردم نسبت به تخصیص سرمایه در ورزش 2
هاي خصوصی در ورزشمردم نسبت به بخش ۀنگرش بدبینان 3  2 1 
هاي جسمانیفعالیتتمایل کم مردم نسبت به ورزش و انجام  4  1 2 

 

سازي ناسازگار نشریات و ، تبلیغ و فرهنگ8در جدول 

بخش خصوصی ورزشی، رغبت کم عوام  ۀتلویزیون در مقول

 ۀمردم نسبت به تخصیص سرمایه در ورزش، نگرش بدبینان

هاي خصوصی در ورزش با باالترین میانگین مردم به بخش

کم مردم نسبت به ورزش و انجام و تمایل  2اي رتبه

را به خود  1اي هاي جسمانی کمترین میانگین رتبهفعالیت

 اختصاص دادند.
 

 ها در بخش ساختاريبندي چالش. اولویت9 جدول
 رتبه میانگین رتبه هاي بخش ساختاريمؤلفه ردیف

سازي باشگاهخصوصی ۀهمکاري کم نهادهاي تخصصی در زمین 1  2 1 
ها براي خصوصی شدنرقابت تجاري پایین بین باشگاه 2  2 1 
سازي باشگاهساختار نامناسب و بدون قاعده در ورزش براي خصوصی 3  2 1 
ها براي ورود به باشگاه به بازار بورسساختار نامناسب اصولی در باشگاه 4  1 2 

 

همکاري کم  ترتیببه ،9جدول در بخش ساختاري در 

سازي باشگاه، رقابت خصوصی ۀنهادهاي تخصصی در زمین

ها براي خصوصی شدن و ساختار تجاري پایین بین باشگاه

سازي نامناسب و بدون قاعده در ورزش براي خصوصی

و ساختار نامناسب اصولی در  2 ۀباشگاه باالترین رتب

کمترین  1ر بورس با ها براي ورود به باشگاه به بازاباشگاه
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 رتبه را به خود اختصاص داد.
 

 فرصت در پژوهش يهابندي بخش. اولویت10جدول 

 فرهنگی و اجتماعی ساختاري حقوقی و قانونی اقتصادي مدیریت فرصت

 2 2 2 3 3 میانگین رتبه
 

شود بخش مشاهده می 10طورکه در جدول همان

را به خود میانگین بیشترین  3رتبۀ مدیریت و اقتصاد با 

میانگین کمترین  2رتبۀ ها با بخش ۀاختصاص دادند و بقی

 را گرفتند.

 
 

 ها در بخش اقتصاديبندي فرصت. اولویت11 جدول
میانگین  هاي بخش اقتصاديمؤلفه ردیف

 رتبه
 رتبه

هاي صنعتی براي تبلیغات اطراف زمین و اطراف باشگاهبستن قرارداد با حامیان مالی و شرکت 1  6 1 
بهرههاي خصوصی براي تأمین تسهیالت بانکی کماستفاده از بانک 2  6 1 
موقع حقوق نیروي انسانیحمایت کافی بخش خصوصی براي پرداخت به 3  04/5 2 
کافی بخش خصوصی براي حمایت باشگاه ۀوجود سرمای 4  5 3 
 3 5 تدوین برنامه راهبردي بخش خصوصی براي سودآوري درازمدت 5
موقعهاي باشگاه و پرداخت بهمشخص کردن بدهی 6  5 3 
بخش خصوصی از متخصصان اقتصاد براي برآورد واقعی باشگاه ةاستفاد 7  5 3 
چندمنظوره از باشگاه ةاستفادمانند ساخت، نگهداري باشگاه  ۀتأمین هزین 8  5 3 
 4 4 واگذاري باشگاه به بخش خصوصی براي درآمدزایی بیشتر 9
بهتر دیده شدن بستن قرارداد بخش خصوصی با صداوسیما براي هرچه 10  4 4 

 
شود در بخش مشاهده می 11طورکه در جدول همان

هاي بستن قرارداد با حامیان مالی و شرکت ،اقتصادي

صنعتی براي تبلیغات اطراف زمین و اطراف باشگاه و 

هاي خصوصی براي تأمین تسهیالت بانکی استفاده از بانک

و واگذاري باشگاه به  6 ۀبهره با باالترین میانگین رتبکم

بخش خصوصی براي درآمدزایی بیشتر و بستن قرارداد 

 بهتر دیده شدن باسیما براي هر چهبخش خصوصی با صداو

کمترین میانگین را به خود اختصاص  4ي ارتبه نیانگیم

 دادند.

 
 ها در بخش مدیریتبندي فرصت. اولویت12 جدول

 رتبه میانگین رتبه هاي بخش مدیریتمؤلفه ردیف
بخش خصوصیروز کردن اطالعات مدیران از منافع واگذاري باشگاه به به 1  4 1 
 1 4 نظارت کم دولت به باشگاه و واگذاري به بخش خصوصی 2
 1 4 بررسی و کنکاش مدیران در عملکرد مربی و بازیکنان 3
 2 3 استفاده از مشاوران حقوقی و اقتصادي براي ورود به بازار بورس 4
کارگماري مدیران باتجربه با عملکردهاي شفافبه 5  3 2 
)هاي اروپاییاداره کردن باشگاه (الگو گیري از مدیران باشگاهخالقیت در  6  3 2 
 2 3 دید باز مدیران براي همکاري با بخش خصوصی 7
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روز به ،شودمشاهده می 12که در جدول گونههمان

کردن اطالعات مدیران از منافع واگذاري باشگاه به بخش 

خصوصی، نظارت کم دولت به باشگاه و واگذاري به بخش 

خصوصی و بررسی مدیران در عملکرد مربی و بازیکنان 

و استفاده از مشاوران حقوقی و اقتصادي  4 ۀباالترین رتب

به با کارگماري مدیران باتجربراي ورود به بازار بورس، به

عملکردهاي شفاف، خالقیت در اداره کردن باشگاه (الگو 

هاي اروپایی) و دید باز مدیران براي گیري از مدیران باشگاه

 کمترین رتبه را شامل شد. 3همکاري با بخش خصوصی با 

 

 ها در بخش حقوقی و قانونیبندي فرصت. اولویت13 جدول
 رتبه میانگین رتبه قی و قانونیهاي بخش حقومؤلفه ردیف

ورزش و حضور بخش خصوصی ۀکمرنگ شدن دولت در عرص 1  5 1 
 2 4 همکاري وزارت اقتصاد و دارایی با بخش خصوصی (بخشودگی مالیاتی، اقساطی کردن مالیات ) 2
 2 4 نوع مالکیت (ده سال) ۀثبات چندین سال 3
باشگاه ۀخصوصی براي توسعهاي دولتی و خصوصی با بخش همکاري بانک 4  05/3 3 
 4 3 داشتن قواعد و قوانین اصولی براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصی 5
سازي استانداردهاي کافی براي ورود باشگاه به بورسآماده 6  2 5 

 

کمرنگ  ،شودمشاهده می 13طورکه در جدول همان

ورزش و حضور بخش خصوصی با  ۀشدن دولت در عرص

سازي استاندارهاي و آماده نیمؤثرتر 5ي ارتبهمیانگین 

 2ي ارتبهمیانگین کافی براي ورود باشگاه به بورس با 

 بودند. مؤلفهاثرترین کم

 
 ها در بخش فرهنگی و اجتماعیبندي فرصت. اولویت14 جدول

 

میانگین  هاي بخش فرهنگی و اجتماعیمؤلفه ردیف
 رتبه

 رتبه

 1 2 رغبت عوام مردم نسبت به تخصیص سرمایه در ورزش 1
ورود بخش خصوصی به ورزش ۀسازي سازگار نشریات و تلویزیون در مقولتبلیغ و فرهنگ 2   1 2 
صحنه براي تغییر نگرش مردم حضور فعال بخش خصوصی در 3  1 2 

 

شود، رغبت عوام مشاهده می 14طورکه در جدول همان

 2ي ارتبهمیانگین مردم به تخصیص سرمایه در ورزش با 

سازي سازگار نشریات و و تبلیغ و فرهنگ ریتأثبیشترین 

ورود بخش خصوصی به ورزش و حضور لۀ تلویزیون در مقو

با دم فعال بخش خصوصی در صحنه براي تغییر نگرش مر

  را داشته است. ریتأثکمترین  1ي ارتبهمیانگین 
 

 ها در بخش ساختاريبندي فرصت. اولویت15 جدول
 رتبه رتبه میانگین هاي بخش ساختاريمؤلفه ردیف

هاي خصوصی کارآمدها براي جذب بخشرقابت تجاري مثبت بین باشگاه 1  5 1 
استاندارد و ساختار مناسب براي ورود باشگاه به بورس رعایت 2  4 2 
 3 3 ساختار مناسب در ورزش براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصی 3
مالیات، نیروي انتظامی و ...) با بخش خصوصی ةجمله ادار همکاري نهادهاي مختلف (از 4  3 3 
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رقابت  ،شودمشاهده می 15طورکه در جدول نهما

هاي خصوصی ها براي جذب بخشتجاري مثبت بین باشگاه

و ساختار مناسب اثرگذارترین  5ي ارتبهمیانگین کارآمد با 

در ورزش براي واگذاري باشگاه به بخش خصوصی و 

مالیات، نیروي  ةجمله ادار همکاري نهادهاي مختلف (از

 3ي ارتبهمیانگین انتظامی و ...) با بخش خصوصی با 

  بودند. مؤلفهاثرترین کم

 

  گیريبحث و نتیجه

ي خصوصی در سراسر دنیا یکی از هاباشگاه

یی هستند که سهم چشمگیري در ارائۀ خدمات هاسازمان

ی دارند رورزشیغبه افراد مختلف جامعه اعم از ورزشی و 

ي خصوصی هاباشگاهمیزان رضایت مشتریان از  ).39(

ي دولتی است که این مسئله هاباشگاهبیشتر از  مراتببه

داراي دالیل مختلفی همچون تفاوت اهداف، مدیریت و 

موارد دیگر است که در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد. 

ي باالست، سودآورهدف بخش خصوصی  نیترمهم

. دارد نظربخش دولتی منافع کل جامعه را در  کهیدرحال

یی و درآمدزاهدف را  نیترممهدر بخش خصوصی چون 

، بنابراین بخش خصوصی تمام تالش خود داندیمسودآوري 

و کیفیت خدمات را  دهدیمرا براي جذب مشتري انجام 

 . )16( سازدیمبراي مشتریان به شکل مطلوب فراهم 

ي اروپایی هاباشگاهنتایج چشمگیر پیشرفت و موفقیت 

سبب توجه کشورهاي شرق آسیا  هاباشگاهي سازیخصوصبا 

با  آنهان، کره جنوبی و ژاپن به این موضوع شده و مانند چی

ي خود گامی هاباشگاهي مناسب در جهت ارتقاي زیربرنامه

ي هاباشگاه نیتربزرگ). یکی از 3( اندبرداشتهاساسی 

 اکنونهمي دنیا که از انحصار دولت خارج شد و احرفه

، باشگاه رئال مادرید شودیمتوسط بخش خصوصی اداره 

اسپانیا سبب در ک هاباشگاه. فرایند خصوصی شدن است

رشد و توسعۀ اقتصاد کشور و توجه همگانی به فوتبال شد، 

 2003میلیارد یورو تا قبل از سال  4ي که بیش از اگونهبه

. )37درآمدزایی از طریق بخش خصوصی صورت گرفت (

ي سازیخصوصیکی دیگر از کشورهاي فعال در بخش 

 100که در حال حاضر حدود  استن انگلستا هاباشگاه

یک شرکت خصوصی مجوز  عنوانبهباشگاه این کشور 

). 30( ندفعالیت گرفته و عضو قانون تجارت انگلستان هست

) در تحقیقی که براي شناخت موانع و آشفتگی 2004مورو (

از حاصل از تنش مالی ورزش فوتبال در اسکاتلند انجام داد 

 نیترمهمي لیگ این کشور را هاباشگاهدولتی بودن برخی 

ي اخیر شاهد هاسالمانع پیشرفت آنان عنوان کرد. در 

علت ي دولتی در کشور بههاباشگاهکه برخی  میابوده

نظیر نفت تهران، پارس جنوبی بوشهر،  آنهاحمایت ناکافی از 

علت مشکالت شاهین بوشهر و فجر شهید سپاسی شیراز به

وط کرده و اوضاع چندین تیم سق ترنییپاي هاگیلمالی به 

دولتی دیگر مانند سایپا و پیکان نیز در جدول این فصل از 

 ي لیگ برتر نامطلوب است. هارقابت

هاي مالی باشگاه استقالل و توجه به محدودیتبا 

منابع درآمدي و تراز مالی منفی که  ۀپرسپولیس در زمین

مناسب در جهت ایجاد شرایط الزم  ۀتشکیل زمین ،دارند

براي موفقیت اقتصادي و تجاري کردن این دو باشگاه 

سازي این دو توان گفت نخستین گام در راه خصوصیمی

موانعی که در بخش اقتصادي این دو باشگاه  باشگاه است.

است و با واگذاري  داشتهرا از سودآوري باز آنها  ،وجود دارد

سازي باشگاه ت خصوصیموفقی سبببه بخش خصوصی 

  استقالل و پرسپولیس خواهد شد.

در بخش مدیریتی دانش ناکافی مدیران براي ورود به 

بازار بورس و غیرخالق بودن مدیران در اداره کردن باشگاه 

 سبب بروز مشکالت مدیریتی شده است. 
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خود را توسعه دهند تا از سطوح  هايباشگاهمدیران باید 

پیشی بگیرند و هویت برند باشگاه را  فعلی خود و رقیبان

براي افزایش رضایت تماشاگران و کسب درآمد بیشتر به 

کارگماري مدیران باتجربه به ).19جایگاه باالیی برسانند (

عملکرد شفاف و دید باز مدیران براي همکاري  ۀداراي سابق

ضعف  با بخش خصوصی در کنترل مشکالت مؤثر است.

ل و پرسپولیس مشکالت زیادي را مدیریتی باشگاه استقال

این دو باشگاه ایجاد کرده است. مدیران باید  رايب

ریزي بلندمدت براي موفقیت این دو تیم داشته برنامه

باشند. کسب امتیازهاي این دو تیم در مسابقات نشان 

مدون و بلندمدتی ندارند و بیشتر  ۀدهد که مدیران برناممی

کنند. با توجه به ریزي میههاي اخیر خود برنامبراي بازي

، دارند اینکه این دو باشگاه ظرفیت الزم براي درآمدزایی را

تواند موفق باشد که از وضعیت فعلی مدیریتی می روازاین

. الزم بپردازدها را این دو باشگاه درآمد ایجاد کند و بدهی

مد امدیریت کار ۀهاي مورد نیاز در زمیناست زیرساخت

مدیري بر سرکار آید که از سیاست جدا بوده د و شوفراهم 

سجادي و کافی داشته باشد.  ۀورزش سابق ةو در حوز

) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 1390همکاران (

ي خصوصی بهتر از هاباشگاهکه میزان کیفیت خدمات در 

نظري نتایج با  حاضر نتایج پژوهش .استي دولتی هاباشگاه

) همسوست 1396ظمی و همکاران () و کا1396(  یو قوام

به نگرش  دها بایمدیران باشگاه توان اظهار داشتکه می

مد و ناتوانی اکارآفرینی توجه داشته باشند و آموزش ناکار

 . )12، 14( مدیریت بخشی مهمی از مشکالت یک باشگاه است

هاي معوق در قبال اعضاي در بخش اقتصادي بدهی

دلیل دولتی بودن براي اشگاه بهباشگاه و درآمدزایی ناکافی ب

ورود به بازار بورس و تخصیص تسهیالت مالی ناکافی به 

مهمی است که بستن قرارداد با حامیان مالی  مواردها باشگاه

کافی و تدوین  ۀبراي تبلیغات اطراف زمین، وجود سرمای

راهبردي بخش خصوصی براي سودآوري  ۀبرنام

رسد نظر میبه در بهبود عملکرد است. مدتیطوالن

مشکالت اقتصادي امروزه بیشتر در این دو باشگاه مطرح به 

 ند،خورد. با تراز مالی منفی که این دو باشگاه دارچشم می

سازي الزم و دولت باید براي ورود به بازار بورس شفاف

هاي هاي این دو باشگاه را اعالم کند تا بخشدارایی

از میزان بودجه و  ،خصوصی که در بازار بورس وجود دارند

هاي این دو باشگاه آگاه شوند؛ بنابراین وزارت ورزش بدهی

و جوانان باید با همکاري سازمان بورس و اوراق بهادار و 

سازي شرایط پذیرش باشگاه استقالل و سازمان خصوصی

پرسپولیس را در بازار بورس فراهم سازد. با توجه به اینکه 

پولیس در سطح کشور استقالل و پرس هايباشگاهتنها 

واگذاري این دو باشگاه به بخش دولت با  ،انددولتی

نتایج پژوهش با  شود.داري خارج میخصوصی از باشگاه

دلیل نبود ) همسوست که به1392نقدي و همکاران (نتایج 

مالی کافی امکان ۀ ریزي راهبردي و سرمایبرنامه

 .)15( سازي وجود نداردخصوصی

مالیاتی  ۀگیراننونی قوانین سختدر بخش حقوقی و قا

وپا گیر دولت و ثبات مالکیت براي واگذاري به بخش و دست

سازي است که همکاري خصوصی از موانع خصوصی

هاي دولتی و خصوصی براي واگذاري باشگاه و بانک

همکاري وزارت اقتصاد و دارایی با بخش خصوصی 

را از بین (بخشودگی مالیاتی، اقساطی کردن مالیات ) موانع 

) و 2010ساینی و همکاران ( هاي یافتهبرد. نتایج با می

) همخوانی دارد؛ دلیل آن حضور بخش 2001(  بالیآن

 .)17، 33( گذاري استمنظور سرمایهخصوصی به

مردم به  ۀدر بخش فرهنگی و اجتماعی نگرش بدبینان

بخش خصوصی و تخصیص سرمایه را شاهدیم که بدین

 ۀسازي نشریات و صداوسیما در مقولگتبلیغ و فرهن سبب

هاي دولت ورود بخش خصوصی در ورزش، حذف سیاست

 ۀدر ورزش و ایجاد رغبت در مردم براي حضور در صحن

اسفندیاري و هاي یافتهورزش ضروري است. نتایج با 
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) همسوست و دلیل آن افزایش حضور 1387همکاران (

در  .)1( مردم و ایجاد بسترهایی براي تشویق آنان است

ها و بخش ساختاري رقابت تجاري پایین بین باشگاه

سازي خصوصی ۀهمکاري کم نهادهاي تخصصی در زمین

باشگاه وجود دارد که رعایت استانداردها و ساختار مناسب 

هاي یافتهبراي ورود باشگاه به بورس مهم است. نتایج با 

اندام و  و )1390)، سجادي و همکاران (2006(هاکان 

) همخوانی دارد و دلیل آن ساختار مناسب 1393همکاران ( 

گذاري در بخش خصوصی است که سبب بهبود براي سرمایه

 دیگر خواهد شد هايباشگاهعملکرد تیم و رقابت بیشتر با 

. به همین دلیل لزوم همکاري نهادهاي مختلف )4، 11، 26(

ه استقالل بهبود عملکرد باشگا هو داشتن چارچوب اصولی ب

 کند. و پرسپولیس کمک می

شود عوامل مؤثر بر جذب بنابراین پیشنهاد می

میزان درآمد  ۀهاي خصوصی، مقایسگذاري سازمانسرمایه

ها، همکاري دولت با بخش خصوصی و دولتی در باشگاه

بهره و بلندمدت، هاي کمبخش خصوصی براي اعطاي وام

گذاري و رمایهسازي و ترغیب عموم مردم براي سفرهنگ

دولت بر  میرمستقیهمکاري با بخش خصوصی، دخالت غ

داري، همکاري درست و اصولی صداوسیما، برگزاري باشگاه

 هايباشگاه اعطاي براي الزم هايفرصت ۀها در زمینهمایش

لحاظ  دولتی به بخش خصوصی و اصالح قوانین حقوقی از

خصوصی  مالکیت، قوانین مالیاتی و قوانین دیگر، در بخش

 طور دقیق بررسی و اجرا شود.به

هایی در د در آینده پژوهششوهمچنین پیشنهاد می

 هايباشگاهبین کارآفرینی و بخش خصوصی در  ۀرابط ۀزمین

گذاري بخش سرمایه هايها و فرصتورزشی، بررسی چالش

قوانین و مقررات  ۀدیگر و در زمین هايباشگاهخصوصی در 

ها و درمجموع با توجه به چالش .یردتسهیالتی انجام گ

تمامی  شده در این مطالعه، بههاي شناساییفرصت

نحوي با باشگاه استقالل و پرسپولیس در مسئوالن که به

 ۀمطالعه و تحقیق در زمین شود که باتوصیه می ،نداارتباط

هاي بندي چالشسازي این دو باشگاه و اولویتخصوصی

نهایت این دو باشگاه  تا در بپردازندپیش روي به رفع آنها 

 باشند. مطرح عملکرد مطلوبی داشته
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Abstract 
Privatization can be considered as public participation in all levels of the country's 
economy and indirect oversight of government in affairs. The present study was to 
investigate the challenges and opportunities of privatization of Esteghlal and Persepolis 
clubs. The research method was qualitative mixed and the components were 
quantitatively. Semi-structured interview method was used to collect data. The 
statistical population included managers, referees, players, lawyers, coaches, university 
professors, officials of Sport and Youth office, officials of the Ministry of Economy and 
Finance, media experts, veterans and fans who worked in football and the private sector. 
A semi-structured interview was conducted. After reaching theoretical saturation, the 
interview was stopped and a questionnaire was sent to 384 subjects in the quantitative 
part. The face validity of this questionnaire was confirmed by 8 professors of sport 
management and its reliability was obtained as 86% using Cronbach's alpha. 
Descriptive statistics were used for statistical calculation and Friedman test was used to 
rank the components. In the challenges section, management with 4.04% was the most 
important case and in the opportunities section, the management and economy with 3% 
were the most influential cases to allocate these two clubs to the private sector. The 
results indicated that effective steps should be taken to get these two clubs out of 
government monopoly by providing the necessary financial resources, managers' 
attention to the private sector to enter the stock market and positive business 
competition of clubs to attract efficient private sectors. 
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