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 چکیده

-91ای فوتبال کشور در سال های حرفهسازی باشگاهموانع اقتصادی خصوصی بندی رتبهشناسایی و : هدف

 هدف اصلی این تحقیق بود. 1390

کارگروه ئیسانو دسته یک، رهای فوتبال لیگ برتر مدیران عامل باشگاه شامل آماری ةجامع:شناسی روش

مدیریت ورزشی و برخی  مدرسانها، فوتبال استان های هیأتن های مختلف فدراسیون فوتبال و مسئوال

ای فوتبال آشنایی داشتند و همچنین خبرنگاران های حرفهاقتصاد و مدیریت که با مسائل باشگاه مدرسان

(. گردآوری اطالعات به شیوه پیمایشی، =173Nدارند )سازی آشنایی فوتبال نویسی که با مسائل خصوصی

با استفاده از پرسشنامه انجام شد که روایی آن به تأیید متخصصان رسید و پایایی آن، به روش آلفای 

بندی موانع از آزمون فریدمن استفاده شد و از آزمون تحلیل عاملی به دست آمد. برای رتبه 80/0کرونباخ، 

 گردید. اکتشافی نیز استفاده

-تلویزیونی و تبلیغات دور زمین به باشگاه حق پخشتخصیص نامناسب بندی نشان داد نتایج رتبه :ها یافته

ای فوتبال های حرفهدر باشگاه سازی خصوصیای فوتبال کشور اولین مانعی بود که بر سر راه های حرفه

 کشور وجود داشت.

مدیریت، به دست آوردن نتایج مطلوب و افزایش اعتبار  افزایش کارایی و اثربخشی، بهبود: نتیجه گیری 

مندان فوتبال بوده و مشکالت اقتصادی در راه باشگاه از موارد مهمی است که همواره مورد توجه عالقه

یابی به اهداف مذکور شده است؛ بنابراین رفع موانع اقتصادی موجود، ها مانع دستسازی باشگاهخصوصی

 این زمینه است.نخستین گام ضروری در 

 .فوتبال، لیگ برتر، ایران بخش خصوصی، موانع اقتصادی، باشگاه واژگان کلیدی:
 

 دانشگاه عالمه طباطبایی ورزشی مدیریت کارشناسی ارشد آموخته دانش. 1

 دانشگاه عالمه طباطبایی دانشیار. 2
deldar.ebrahim@yahoo.comنشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول:  *
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 مقدمه
بدون شک، فوتبال به عنوان پرطرفدارترین و 

است المللی ورزش در پهنه بینترین محبوب

(. امروزه فوتبال در 2007، 1گزمن و مورو)

 شودبسیاری از کشورها ورزش ملی محسوب می

در میان ارکان صنعت  و (2007، 2)سانچز

است؛ زیرا  تر مهمها از بقیه فوتبال، نقش باشگاه

های های تولیدی و بنگاهکارخانه مثابهبه 

 (.1384ی، خبیرکند )اقتصادی آن عمل می

های فوتبال در در گذشته بسیاری از باشگاه

جهان توسط مالکان ثروتمند و یا سیاستمداران 

میالدی به  90شدند اما از اوایل دهه اداره می

ویژه دستمزد بازیکنان به ها،دلیل افزایش هزینه

و نیاز شدید به منابع مالی جدید، کارشناسان 

 ها آنوستن حل را پیخبره اقتصادی بهترین راه

در انگلستان باشگاه  به بازار بورس معرفی کردند.

تاتنهام اولین باشگاهی بود که با عرضه سهام 

 3/3بیش از  1983خود در بازار بورس در سال 

دست آورد، همچنین ه میلیون پوند درآمد ب

وارد  1991باشگاه منچستریونایتد نیز در سال 

 1997تا  1995های بورس لندن شد و بین سال

شانزده باشگاه دیگر انگلستان نیز به بورس راه 

 (.2004، 3مورو) افتندی

های فوتبال در سراسر جهان امروزه باشگاه

ای معتبر تبدیل های تجاری حرفهبه شرکت

نمونه در حال حاضر بیست  عنوان بهاند. شده

باشگاه مطرح انگلستان در بورس لندن حضور 

دار این فر طرفدار فوتبال سهامداشته و هزاران ن

ستد سهام خود  و بوده و از طریق داد هاباشگاه

 های خود نیز عالوه بر کسب سود به باشگاه

                                                      
1. Guzmán, I, Morrow, S 

2. García-Sánchez, M 

3. Morrow, S 

 

کنند. این شکل اداره کمک مالی فراوانی می

ها به دو هدف اصلی خود؛ باعث شده تا باشگاه

 ابندییعنی موفقیت تجاری و ورزشی دست 

 (.2003، 4همیل و هلت)

اقتصادی فوتبال به  تأثیردر حال حاضر، 

مانند جام  المللی بینادهای بزرگ برگزاری روید

شود، بلکه در بسیاری از جهانی محدود نمی

ای و صنعت های حرفهکشورها، برگزاری لیگ

اقتصادی در  ةداری باعث رشد و توسعباشگاه

نمونه در  عنوان بهسطح کالن شده است؛ 

ان و اسپانیا، فوتبال کشورهایی مانند انگلست

کند و ساالنه ماشین اقتصادی عمل می منزله به

ها دالر درآمد دارد و از این طریق، در میلیون

رشد و توسعه اقتصادی کل کشور نیز نقش مهم 

 (.2001، 5دابسن و گادردکند )ایفا می

 1390-91تیمی که در لیگ برتر  18از 

 تیم دارای مالکیت دولتی 15حضور داشتند، 

 آهن شهرتیم ملوان بندر انزلی، راه 3و تنها بوده 

ری و داماش گیالن دارای مالکیت خصوصی 

های اخیر، تیم هم در سال 3بودند که البته این 

ابتدا وارد بورس شده و در پی آن به بخش 

بنابراین، اکثر قریب به ؛ خصوصی سپرده شدند

های فوتبال در ایران در اختیار اتفاق باشگاه

های دولتی قرار داشته، با مشکالت مالی بخش

اند که همین امر، مانعی در مسیر متعددی مواجه

 .(1391دلدار، است )ها سازی باشگاهخصوصی

( ضمن بررسی عملکرد 2010) 6همیل و والتر

های فوتبال انگلستان از ابتدای مالی باشگاه

چنین عنوان  1992برگزاری لیگ برتر در سال 

                                                      
4. Hamil,S, Helt, M. 

5. Dobson, S, Goddard, J 

6. Hamil, S. Walters, G 
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به  خصوص بهها درآمد باشگاه اگرچهنمودند که 

خاطر حق پخش تلویزیونی زیاد شده است ولی 

ها هرساله میزان سود مالیات معوقه باشگاه

های زیادی وجود دارند که افزایش یافته و باشگاه

های باال رفته است. یافته ها آنهای میزان بدهی

ها برای بقا باید مالک نشان داد، این باشگاه ها آن

گذار خود را عوض کرده یا در هیا سرمای

فرآیندهای مالی خود تجدید نظر کنند؛ با این 

تا  1992باشگاه از سال  50حال نزدیک به 

 اند.با ورشکستگی مواجه شده 2009

های ورزشی دولتی از لحاظ امروزه سازمان

تر از سطح کارآیی عملیاتی و عملکرد مالی پایین

عموم جامعه مطلوب قرار دارند و چندان دلخواه 

های ورزشی بسیاری از سازمان رو ایننیستند؛ از 

کیت دولت قرار دارند و به شکل لکه کامالً در ما

شوند، با کمبود بودجه مواجه دولتی اداره می

شوند. این وضعیت سبب حذف یا کاهش می

 وسیلة به شده دادهخدمات و رویدادهای ترتیب 

علت اصلی ها شده است. شاید بتوان این سازمان

مشکالت ورزش ایران را در این نکته دانست که 

گرا و اقتصاد ایران دولتی است و به صورت درون

کند که همین امر صنعت انحصارگرا عمل می

ورزش ایران را با مشکل مواجه کرده است. 

های تجاری سبب مالکیت دولتی بیشتر شرکت

وجود نداشته باشد. از  ها آنشود رقابتی بین می

اند که مانعی در راه ها نیز دولتیفی، باشگاهطر

شود. تا هنگامی درآمدزایی بهینه محسوب می

نیز  ها آنکند ها کمک میکه دولت به باشگاه

گذاری مستقیم در صنعت رغبتی برای سرمایه

ورزش ندارند و به همین دلیل است که بسیاری 

علیدوست و اند )از حامیان مالی از دست رفته

 .(1392 همکاران،

 ترین مهمکارشناسان اقتصادی معتقدند 

مشکالت اقتصادی ایران شامل مالکیت گسترده 

گرایی وعدم دولتی، ساختار انحصاری بازار، درون

خانی، قرهاست )تعادل با بازارهای خارجی 

(. بدیهی است که وجود این ایرادهای 1389

ساختاری در اقتصاد بر بسیاری از صنایع از 

داشته است،  تأثیروتبال نیز جمله صنعت ف

( 1388) یمرادنمونه نتایج تحقیق  عنوان به

دربارۀ نقش عوامل اقتصادی )خطر سرمایه 

گذاری، اندازۀ بازار و وجود ساختار رقابتی( و 

خارجی در فوتبال کشور  گذاری سرمایهمیزان 

داری وجود دارد؛ بنابراین ارتباط مثبت و معنی

اقتصاد کشور بر  استقرار ساختار رقابتی در

مثبت خواهد داشت به  تأثیرصنعت فوتبال نیز 

های تجاری برای استفاده نحوی که شرکت

به علت عمومیت باالی کشور )تبلیغاتی از فوتبال 

رمضانی، کرد )آن( با یکدیگر رقابت خواهند 

1386.) 

( در تحقیق خود عوامل 1388) مرادی

گذاری خارجی در فوتبال کشور بازدارندۀ سرمایه

را به سه دسته تقسیم کرد: ساختار اقتصادی و 

موانع معرفی  ترین مهممشکالت مربوط با آن، 

شدند البته او بیان کرد که این عامل خارج از 

ساختار فوتبال کشور و فراتر از آن است، دومین 

عامل بازدارنده، ساختار صنعت ورزش کشور و 

-مین مانع مرتبط با صنعت فوتبال و باشگاهسو

( در 1392همکارانش )امیری و  های آن است.

بندی پژوهش خود تحت عنوان تبیین و اولویت

سازی و مشارکت بخش موانع فراروی خصوصی

ورزش به این نتایج دست  ةخصوصی در توسع

دولت با بخش  غیرمستقیمیافت که رقابت 

خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش 

شان به بخشتصدی دولت به سبب وابستگی
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گذاری در کشور و دولتی، فقدان امنیت سرمایه

یک ابزار  عنوان بهدولت از ورزش  ۀاستفاد

موانع مدیریتی،  ترین مهم ۀسیاسی در زمر

فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حقوقی 

هستند ازی ورزش در کشور سفرار روی خصوصی

 .(1392امیری و همکاران، )

( در 1392) دوستیعلجاللی فراهانی و 

پژوهش خود به تحلیل موانع اقتصادی مؤثر بر 

قانون اساسی  44های کلی اصل اجرای سیاست

ای ایران پرداختند و موانع را به در ورزش حرفه

گذاری و دو مانع اقتصادی و مالی و موانع سرمایه

موانع  ترین مهمیت مالی تقسیم نمودند و حما

شناسایی شده در این زمینه عبارت بودند از: 

های پولی و مالی کشور، در سیاست یثبات یب

خارجی در  گذران هیسرمانکردن  مشارکت

داخل، مالکیت دولتی بسیاری  ةبازارهای سرمای

های ، نهادها و سازمانها کارخانهاز صنایع، 

درآمد ملی  ةکم بودن سرانورزشی و غیرورزشی، 

در کشور، نبود امنیت اقتصادی و خطر زیاد 

ای، عدم تخصیص گذاری در ورزش حرفهسرمایه

ها و یزیونی مناسب به باشگاهحق پخش تلو

 .(1392)جاللی فراهانی و علیدوست، ...

( در تحقیق خود 1392همکارانش )مرادی و 

دریافتند که موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب 

 ةتوان به سه دستگذاری خارجی را میسرمایه

اند که ریشه اول موانعی ةکلی تقسیم کرد: دست

دوم  ةدر ساختار اقتصادی کشور دارند؛ دست

موانعی که ریشه در ساختار صنعت ورزش کشور 

دارند؛ دسته سوم موانعی که ریشه در ساختار 

مرادی و همکاران، دارند )نهادهای فوتبال 

1392.) 

-ت انجام شده در زمینه خصوصیتحقیقا

دهد، عوامل مختلفی بر سازی ورزش نشان می

-می تأثیرهای فوتبال باشگاه سازی خصوصی

 ۀدربار(، در تحقیق خود 1388گذارند. پاداش )

های ورزشی با تأکید بر سازی باشگاهخصوصی

ورزش فوتبال بیان کرد که نقش عوامل اقتصادی 

 ترین مهم ها آنرا است؛ زی تر مهماز بقیه موارد 

( 1384باشند. خبیری )سازی میموانع خصوصی

های فوتبال ایران با حداقل نیز نشان داد باشگاه

معیارهای یوفا در حیطة مالی فاصله زیادی دارند 

درصد( و باید در جهت شفافیت  60)حدود 

اطالعات مالی، پیروی از قوانین و مقررات مالی و 

 ت گام بردارند.یابی به تراز مالی مثبدست

بررسی نتایج تحقیقات در این زمینه نشان 

موانع اقتصادی شامل:  ترین مهمدهد که می

تحقق نیافتن حق پخش تلویزیونی، پرداخت 

نکردن حق تبلیغات دور زمین مسابقه، رعایت 

، فروشی بلیتنکردن حق مالکیت، درآمد پایین 

درآمد کم از محل حامیان مالی، دریافت نکردن 

ضویت، درآمد ناچیز از محل نقل و انتقال حق ع

بازیکن، شفاف نبودن وضعیت مالی، هزینه 

نامتناسب با درآمد در زمینة حقوق و مزایای 

 -بازیکنان و مربیان )عدم حاکمیت منطق هزینه 

ها از محل تبلیغات و فایده(، درآمد کم باشگاه

های فوتبال بازرگانی و تراز مالی منفی باشگاه

 (.1387، الهی، 1386)رمضانی، بوده است 

از آنجا که در حال حاضر، فوتبال کشور 

دچار زیان مالی بوده و ریسک باالیی دارد، 

جذابیت چندانی برای بخش خصوصی ندارد؛ 

های کمک مالی زمانی که دولت به باشگاه ویژه به

ا مستقیماً از دولت هنماید و بودجه باشگاهمی

الی خصوصی ، برای حامیان مشودگرفته می

؛ تمایل و رغبتی برای حمایت وجود ندارد

ها ضرورتی بنابراین رفع مشکالت باشگاه

سازی انکارناپذیر برای موفقیت خصوصی



   57    9 یاپیپ ،2 ماره، ش1395 زمستانو  پاییزورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد      ...                       کارگر ی، غالمعلدلدار میابراه 

 

های فوتبال است. همچنین با توجه به  باشگاه

سازی در خصوص خصوصی شده انجامتحقیقات 

سازی در خصوصی خصوص بهدر صنعت ورزش و 

تحقیق جامعی که موانع ورزش فوتبال، هنوز 

اقتصادی پیش روی فوتبال کشور را شناسایی و 

تحقیق حاضر  بندی نماید انجام نگردیده لذارتبه

 موانع اقتصادی بندی رتبهبا هدف شناسایی و 

ای فوتبال کشور انجام سازی لیگ حرفهخصوصی

شد تا رهنمودهایی عملیاتی برای رفع این 

 مشکل ارائه کند.

 وهشپژ شناسی روش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از 

باشد. گردآوری لحاظ روش اجرا توصیفی می

اطالعات به شیوۀ پیمایشی، با استفاده از 

پرسشنامه محقق ساخته بود که طرح اولیه 

دوست قهفرخی پرسشنامه از رساله دکتری علی

مدیریت  مدرسان( استخراج گردید. 1389)

ها، برخی از ورزشی، مدیران عامل باشگاه

-نظران در زمینه خصوصیخبرنگاران و صاحب

سازی و فوتبال، روایی پرسشنامه را تأیید کرده و 

پایایی آن نیز از طریق مطالعه مقدماتی، با 

دست به 80/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 آمد.

گروه بود:  5جامعه آماری این تحقیق شامل 

ال لیگ برتر و های فوتبالف( مدیران عامل باشگاه

های کارگروه ئیساندسته یک )آزادگان(؛ ب( ر

 های هیأتن مختلف فدراسیون فوتبال و مسئوال

مدیریت ورزشی و  مدرسانها؛ ج( فوتبال استان

اقتصاد و مدیریت که با مسائل  مدرسانبرخی 

های فوتبال آشنایی داشتند؛ د( خبرنگاران باشگاه

آشنایی  سازی خصوصیفوتبال نویسی که با مسائل 

 آشنا با مسائل نظران صاحبه( برخی از  داشتند و

. به علت کم بودن تعداد سازی خصوصیفوتبال و 

، ها آنجامعة آماری و همچنین دسترسی دشوار به 

نمونة تحقیق  عنوان بههای یاد شده همه گروه

به دلیل عدم نفر ) 114انتخاب شدند و در نهایت 

افراد و همچنین همکاری تعدادی از این 

در این تحقیق مشارکت  های ناقص(پرسشنامه

 ها آنداشتند که برخی اطالعات جمعیت شناختی 

 (، ارائه شده است.1ها )جدول در قسمت یافته

و محاسبه انحراف  گیری اندازهبرای 

استاندارد، میانگین و رسم جداول از آمار 

های توصیفی و برای تجزیه و تحلیل یافته

آمار استنباطی )آزمون فریدمن و  تحقیق از

آزمون تحلیل عاملی اکتشافی( استفاده شد. 

 افزار نرمآماری با استفاده از  عملیاتتمامی 

SPSS انجام شد. 19، نسخه 

 ها و نتایج پژوهشیافته

در جدول زیر اطالعات جمعیت شناختی 

-در تحقیق را مشاهده می کننده شرکتافراد 

 فرمایید.

 

 در تحقیق کننده شرکتاطالعات جمعیت شناختی افراد  .1جدول 

 نظرانصاحب خبرنگاران مدیرعامل مدرسان مجموع
فدراسیون و 

 ها هیأت
 

 نوع شغل افراد
 تعداد 31 18 16 21 28 114

 درصد 2/27 8/15 14 4/18 6/24 100

سطح   دیپلم کاردانی کارشناسی ک. ارشد دکتری 

 تعداد 10 12 48 14 30 114 تحصیالت
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 درصد 7/8 5/10 1/42 4/12 3/26 100

 سال 60باالی  
 60تا  51

 سال

 50تا  41

 سال
  سال 40تا  30

 سن
 تعداد 25 46 36 7 114

 درصد 9/21 4/40 6/31 1/6 100

 سال 26بیشتر از  
 25تا  16

 سال
  سال 5کمتر از  سال 15تا  6

 سابقه کار
 تعداد 15 25 42 32 114

 درصد 2/13 9/21 8/36 1/28 100

  بدنی تربیت بدنی تربیتغیر  
رشته 

 تحصیلی
 تعداد 52 62 114

 درصد 6/45 4/54 100

 

نتایج آزمون فریدمن نشان داد اهمیت موانع 

 طوری که برخیاقتصادی به یک اندازه نیست، به

 از موانع دیگرند. تر مهماز موانع 

 

 

 آزمون فریدمن بر اساس  سازی فوتبالبندی موانع خصوصیتفاوت اولویت. 2جدول 

 نتیجه P دوخی Df نمونه

 داری است.بندی موانع معنیتفاوت بین اولویت 001/0 907/250 23 114

 

دهد، نشان می 2که جدول شماره  طور همان

رتبه میانگین موانع اقتصادی با هم برابر نیست؛ به 

از موانع  تر مهمعبارت دیگر برخی موانع اقتصادی 

 هر یک از منابع تعیین رتبهدیگرند؛ در نتیجه برای 

در مقایسه با  ها آنو مشخص شدن میزان اهمیت 

بندی فریدمن استفاده شد یکدیگر، از آزمون رتبه

و به ترتیب اولویت  3نتایج آن در جدول شماره  که

 ارائه شده است.
 

 در تحقیق هکنند شرکتسازی از نظر افراد بندی موانع خصوصیرتبه .3جدول 

رت

 به
 های فوتبالباشگاه سازی خصوصیموانع اقتصادی 

-میانگین رتبه

 ها

 83/14 ای فوتبال کشورهای حرفهتلویزیونی و تبلیغات دور زمین به باشگاه حق پخشتخصیص نامناسب  1

 29/14 گذاری کالن برای ساخت و خرید اماکن ورزشینیاز به سرمایه 2

 01/14 ای فوتبال کشورحرفه های باشگاهعدم رعایت حقوق مالکیت معنوی  3

 00/14 ای فوتبال کشورگذاری در ورزش حرفهامنیت ضعیف اقتصادی و ریسک باالی سرمایه 4

 93/13 در کشور یبخش خصوصای توسط در فوتبال حرفه گذاری سرمایهوجود بستر نامناسب برای  5

 90/13 کالن اقتصادی کشور مانند ارز و... یرهایمتغرویه در درپی و بیتغییرات پی 6

 84/13 ها برای درآمدزاییضعف یا استفاده نامناسب از محیط ورزشگاه 7

 80/13 ای فوتبال کشورهای حرفهمستقیم خارجی در باشگاه گذاران هیسرماعدم امکان مشارکت  8

 61/13ای فوتبال در سطح ملی و  ها و لیگ حرفه ( باشگاهBrand) یتجارناشناخته بودن و اعتبار کم نشان  9
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 المللی بین

 36/13 های محل برگزاری مسابقات فوتبالفیزیکی ورزشگاه تأسیساتکیفیت پایین امکانات رفاهی و  10

 14/13 ای فوتبال کشورهای حرفههای مالی نامناسب در باشگاهوجود سیستم 11

 07/13 ای فوتبال کشورهای حرفهگذاری در باشگاهمالیاتی برای سرمایه مناسب نبودن قوانین 12

 55/12 دولت و عدم آزادسازی بازار در اقتصاد کل کشور تحت کنترلبازار مالی کوچک و  13

 52/12 ای فوتبال کشورحرفه یها باشگاهدر سازمان لیگ و  فروشی بلیتضعف ساختار  14

 39/12 ها و سازمان لیگمالی و اقتصادی باشگاهسازی اطالعات عدم شفاف 15

 25/12 ایداری حرفهناکافی بودن تسهیالت دولتی برای تشویق بخش خصوصی به منظور مشارکت در باشگاه 16

 17/12 ای فوتبال کشورهای حرفهها در باشگاهشرکت (محصوالت دیتائ) یگذارکم از محل صحه درآمد 17

 79/11 ای فوتبال در فصل نقل و انتقاالتقرارداد بازیکنان و مربیان حرفه دستمزد وضعف در نظام  18

 27/11 ای فوتبال کشورهای حرفهدرآمد ضعیف از محل حق عضویت افراد در باشگاه 19

 21/11 سازیآشنایی ضعیف مدیران فوتبالی با مفاهیم اقتصادی خصوصی 20

21 
باشگاه  جهت سوق دادن هواداران به هزینه کردن در راستای اهدافها ضعف کانون هواداران باشگاه

 محبوبشان
20/11 

 15/11 ای فوتبال کشورهای حرفهها در بیشتر باشگاهاستیجاری بودن مکان ورزشگاه 22

 35/10 ای فوتبال کشورحرفه یها در باشگاهها از محل نقل و انتقال بازیکنان کم باشگاه درآمد 23

 25/5 ای فوتبال کشوربینی نتایج در لیگ حرفهنظام پیش نبود 24

 

رتبه میانگین هر یک از موانع اقتصادی 

دهد فوتبال نشان می یها باشگاهسازی خصوصی

تلویزیونی و  حق پخشتخصیص نامناسب که 

ای فوتبال های حرفهتبلیغات دور زمین به باشگاه

-مانع است و نبود نظام پیش ترین مهمکشور، 

بینی نتایج مسابقات باشگاهی در آخرین رتبه 

 اهمیت قرار دارد.

 در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی

های موجود در تحقیق اکتشافی به بررسی مؤلفه

 4که در جدول  طور همانپرداخته شد که 

شود، پنج عامل یا مؤلفه به صورت مشاهده می

موانع اقتصادی  ترین مهم عنوان بهکلی 

های لیگ برتر فوتبال سازی باشگاهخصوصی

کشور شناسایی شدند که برای هر یک نیز اسمی 

 در نظر گرفته شد.

 

 سازینتایج تحلیل عاملی موانع اقتصادی خصوصی .4جدول 

 سازیموانع اقتصادی خصوصی هامؤلفه
Component 

1 2 3 4 5 

 سرمایه گذاری

     635/0 مستقیم خارجی گذاران هیسرماعدم امکان مشارکت 

گذاری کالن برای ساخت و خرید اماکن نیاز به سرمایه

 ورزشی
703/0     

-در فوتبال حرفه گذاری سرمایهوجود بستر نامناسب برای 

 ای
709/0     

 قوانین
    585/0  گذاریمناسب نبودن قوانین مالیاتی برای سرمایه

    836/0 تلویزیونی و تبلیغات دور  حق پخشتخصیص نامناسب 
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 زمین

    733/0  عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی

    544/0  قرارداد بازیکنان و مربیان دستمزد وضعف در نظام 

    788/0  ای فوتبال کشوربینی نتایج در لیگ حرفهنبود نظام پیش

    834/0  فروشی بلیتضعف ساختار 

 تسهیالت

   748/0   ضعف کانون هواداران

   523/0   هااستیجاری بودن مکان ورزشگاه

   594/0   هانامناسب از محیط ورزشگاهضعف یا استفاده 

   784/0   فیزیکی تأسیساتکیفیت پایین امکانات رفاهی و 

   747/0   ها از محل نقل و انتقال بازیکنانکم باشگاه درآمد

   566/0   هادرآمد ضعیف از محل حق عضویت افراد در باشگاه

 برند

-شرکت (محصوالت دیتائ) یگذارکم از محل صحه درآمد

 ها
   684/0  

( Brand) یتجارناشناخته بودن و اعتبار کم نشان 

 ها باشگاه
   571/0  

امنیت 

 اقتصادی

 621/0     دولت تحت کنترلبازار مالی کوچک و 

 594/0     هاهای مالی نامناسب در باشگاهوجود سیستم

 595/0     سازی اطالعات مالیعدم شفاف

 780/0     گذاریضعیف اقتصادی و ریسک باالی سرمایهامنیت 

 718/0     ناکافی بودن تسهیالت دولتی برای تشویق بخش

 704/0     کالن اقتصادی یرهایمتغرویه در درپی و بیتغییرات پی

 507/0     آشنایی ضعیف مدیران فوتبالی با مفاهیم اقتصادی

 

 گیریبحث و نتیجه
سازی  موانع اقتصادی خصوصیدر این تحقیق، 

ای فوتبال کشور به ترتیب های لیگ حرفهباشگاه

مانع در  ترین مهمبندی شدند که اهمیت رتبه

 حق پخشتخصیص نامناسب این بحث 

های تلویزیونی و تبلیغات دور زمین به باشگاه

 دریافت حق اگرچه ای فوتبال کشور بود.حرفه

ای در اکثر کشورهای دنیا به صورت  پخش رسانه

 یک منبع درآمدی عمده برای صنعت فوتبال

این موضوع هنوز در   شود، ولی محسوب می

 ونی و اجرایی نیافته است.ما وجاهت قان کشور

 ای مسابقات اهمیت اقتصادی پخش رسانه

 

 

 

 

، یکی از 1ورزشی به حدی است که مورو

 دهنده سوقفوتبال از آن با عنوان  اقتصاددانان

 (. عالوه بر1999مورو، است )اقتصاد نام برده 

وجود مشکالت عمده حقوقی در موضوع این، 

دیگر رایت یا حقوق اثر در کل کشور از   کپی

-در سال. بودشناسایی شده در این حیطه  موانع

جدید  اساسنامه 75در ماده  ،اخیرهای 

فدراسیون فوتبال از فدراسیون و اعضای آن به 

از  عنوان صاحبان اصلی کلیه حقوق ناشی

برگزاری مسابقات )نظیر حق پخش تلویزیونی( 

اساسنامه در  که این آنجا ازنام برده شده است. 

 هیأتبه تصویب  1386 مردادماه 24تاریخ 

                                                      
1. Morrow, S 
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رسیده و  دولت جمهوری اسالمی ایران نیز

ن را به آاالجرا است، شاید بتوان  بنابراین الزم

برداشتن در راستای  عنوان سرآغازی برای گام

دریافت حق پخش تلویزیونی مسابقات از صدا و 

 سیما دانست.

کالن برای ساخت و ری گذانیاز به سرمایه

های فوتبال نیز به عنوان یکی از خرید باشگاه

های در سازی باشگاهموانع مهم اقتصادی خصوصی

ای فوتبال کشور بود. نتایج تحقیق لیگ حرفه

( نشان داد، در حیطه اماکن و 1384خبیری )

های فوتبال فضاهای ورزشی مورد نیاز باشگاه

یارهای یوفا دارند کشور فاصله زیادی با حداقل مع

زیرا فقط چند باشگاه دارای امکانات مورد نیاز 

باشند و با احتساب تمامی فضاهای ورزشی می

بدنی )وزارت ورزش و جوانان( که سازمان تربیت

 28گیرد باز هم فقط ها قرار میدر اختیار باشگاه

-درصد معیارهای یوفا را پوشش داده است، هم

 خوانی دارد.

اقتصادی و ریسک باالی امنیت ضعیف 

ای فوتبال کشور گذاری در ورزش حرفهسرمایه

اعتنایی بخش چهارمین مانع و همچنین، بی

ای به گذاری در ورزش حرفهخصوصی به سرمایه

دلیل عدم تضمین بازگشت سرمایه پنجمین مانع از 

تمایل دارند در  اغلب گذاران سرمایه. بوداین موانع 

کنند که تا حدی از گذاری  هایی سرمایهبخش

شان اطمینان یافته و نسبت به  سرمایه بازگشت

 های موجود دیگر ریسک کمتری را تجربه گزینه

کنند. به بیان دیگر از نظر اقتصادی، در هر صنعتی 

باشد، حرکت  که میزان ریسک برای سرمایه باال

ند و در هر صنعتی که میزان کُ آنجاسرمایه در 

حرکت سرمایه ، االتر باشدب بازدهی انتظاری سرمایه

عسکریان و جعفری، بود )تر خواهد  سریع آنجادر 

باالی فوتبال در  رغم عمومیت نسبتاً علی(. 1388

ایران، بنا به دالیل ساختاری و مدیریتی مختلف، 

فرآیند توسعه اقتصادی را به  صنعت فوتبال ایران

در چنین شرایطی  ،بنابراین پیماید. کندی می

رسد که اطمینان برای  می نظر طبیعی به

گذاری حامیان مالی و بخش خصوصی در  سرمایه

نباشد. در این راستا در صورتی که  حد قابل قبولی

اساسی در فرآیند  طور بهصنعت فوتبال بتواند 

اقتصادی گام بردارد و به یک صنعت تمام  توسعه

 عیار مبدل شود، محیط مطمئن اقتصادی برای

واهد آمد و مانع مذکور گذاری به وجود خ سرمایه

 .(1387الهی، شد )نیز خود به خود حل خواهد 

های پولی و مالی کشور و فقدان ثبات در سیاست

در متغیرهای کالن  رویه بیدر پی و  تغییرات پی

اقتصادی مانند نرخ ارز؛ ششمین مانع از موانع 

هایی که توسط ها و استراتژیسیاستاقتصادی بود. 

شوند و در مواردی به قانون و دولت اتخاذ می

گردند، باید از یک ثبات نسبی و مقررات ترجمه می

های گذاریپایدار برخوردار باشند. متأسفانه قانون

اقتصادی از تأمل و دقت و کارشناسی الزم برخوردار 

های مقطعی های سیاسی و بحراننبوده و از انفعال

ن به دور نیستند و تحت تأثیر شرایط خاصی، بدو

که همه جوانب و ابعاد مختلف فرهنگی، آن

-دیده شود، انجام می مسئلهاجتماعی، اقتصادی 

 ،تغییرات مکرر در قوانین ،گیرند. از سوی دیگر

ها، بدترین ضربه بر نامهو بخش ها نامه آیین ،مقررات

امنیت اقتصادی کشور است. گرچه برخی از این 

های تغییرات در اثر تصمیمات خارج از دستگاه

گذار تفاوتی شوند، اما برای سرمایهاجرایی اتخاذ می

چه کسی بوده است. برای  تصمیم گیرکند که نمی

گذار زمانی امنیت وجود دارد که او اطمینان سرمایه

ارزی و  ،داشته باشد، قوانین و مقررات بازرگانی

کنند تغییر نمی ساله پنج غیره حداقل در یک دوره

 .(1386احمدی، )
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-خصوصیکه در راه  موانع اقتصادیاز دیگر 

 ای فوتبال کشورها در لیگ حرفهسازی باشگاه

وجود داشت، عدم استفاده صحیح و درست از 

تحقق اهداف درآمدزایی و برای  هامحیط ورزشگاه

و همچنین، استیجاری بودن مالکیت  مالی حمایت

ای بود. به های حرفهها در بیشتر باشگاهورزشگاه

ای کشور، های حرفهداد معدودی از باشگاهجز تع

ها فاقد ورزشگاه اختصاصی بوده و اغلب باشگاه

های ها و یا حتی تمرینات خود را در ورزشگاهبازی

کنند. چنین شرایطی ضمن استیجاری برگزار می

ها را از بسیاری از درآمدهای حاصل اینکه باشگاه

کند، همچنین از برگزاری مسابقات محروم می

ها برای کسب درآمد از شود تا باشگاهموجب می

محل درآمدهای روز مسابقه نیز اختیار چندانی 

ریزی نداشته باشند و نتوانند برای آن برنامه

 شرایط نامناسبمناسبی را انجام دهند. محققان، 

های محل برگزاری مسابقات برای تحقق  ورزشگاه

را به های حامی مالی  اهداف تبلیغاتی شرکت

و گذاری  در برابر توسعه سرمایه یمانع وانعن

اند ای کشور برشمردهورزش حرفهمالی در  تیحما

( بیان 2005) 1اوریلی و هاریسون .(1387الهی، )

های کنند که با ایجاد تسهیالت و فناوریمی

توان ها میتر در ورزشگاهتبلیغاتی روزآمد و جذاب

مالی های حامی اهداف شرکت ترین مهمیکی از 

که توسعه آگاهی عمومی در مورد آرم یا نشان 

دست آوردن اطالعات هاست را برآورده کرد. بهآن

های حامیان مالی، در مورد اهداف و خواسته

نیازمند انجام مطالعات نیازسنجی و نظرسنجی از 

حامیان مالی بالفعل و بالقوه صنعت ورزش است. 

-ی میهای حاصل از چنین مطالعاتبا تحلیل داده

و سپس تالش برای  گیری تصمیمتوان مبنای 

                                                      
1. O’Reilly, N, Harrison, N. J 

ها مهیا تحقق اهداف حامیان مالی را در ورزشگاه

 کرد.

عدم ، هشتمین مانع از موانع اقتصادی

گذاران خارجی در بازارهای مشارکت سرمایه

مستقیم  گذاری سرمایهسرمایه داخل است. حجم 

های مهم در خارجی و نرخ رشد آن یکی از مؤلفه

گری دولت و اندازه دولت است، صدیکاهش ت

زیرا تجربه جهانی غالباً بر این نکته تأکید دارد 

-مستقیم خارجی می گذاری سرمایهکه افزایش 

کننده و همراه مناسبی در فرآیند تواند کمک

-اطالعات مربوط به سرمایه .سازی باشدخصوصی

حائز اهمیت  آنجا گذاری مستقیم خارجی، از

-است که اکثر کشورهای موفق در امر خصوصی

مستقیم  گذاری سرمایهسازی، حجم باالی 

خارجی را همراه با ایجاد محیط کسب و کار 

)طباطبایی یزدی،  اندمناسب، صورت داده

1386). 

ها و  باشگاه 2ناشناخته بودن و اعتبار کم نشان

نهمین المللی  ای در سطح ملی و بین لیگ حرفه

. باال بودن اعتبار آرم یا بودمانع از موانع اقتصادی 

نشان نهادهای صنعت ورزش موضوع مهم دیگری 

یک  عنوان بهاست که توسط محققان مختلف 

عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی ورزش و جذب 

داهرتی و است )حامیان مالی به آن اشاره شده 

(. اصوالً 2004، 4یانگو جی 2007، 3موری

حامیان مالی در صدد هستند تا با ایجاد ارتباط 

میان وجهه رویدادهای ورزشی با وجهه محصوالت 

یا خدمات خود به کسب درآمد بیشتر برای خود 

در این راستا طبیعی است که  بپردازند.

هایی برایهای حامی مالی به دنبال بخش شرکت

                                                      
2. Brand 
3. Doherty, A. Murray, M 

4. Gi-Yong, K 
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گذاری باشند که دارای اعتبار و وجهه یهسرما

الهی، هستند )تری در میان عموم مردم مناسب

ها راه ترین شده شناخته(. محققان یکی از 1387

های ها یا لیگبرای ارتقای آرم یا نشان باشگاه

ای را جذب بازیکنان و مربیان نخبه و حرفه

)دابسن و گادرد،  دانندالمللی میبین شده شناخته

( اعتقاد 2006همکارانش )و  1(. برومنت2001

همزمان  طور بهداشتند که جذب بازیکنان معروف، 

موفقیت ورزشی، ارتقاء وجهه باشگاه و در نتیجه 

جذب منابع مالی بیشتر از حامیان مالی و پخش 

تلویزیونی را در پی داشته و در نهایت افزایش 

قیمت سهام باشگاه را به همراه خواهد داشت. 

کارهای ارتقای آرم و نشان رچه تدوین راهاگ

ای نیازمند انجام های حرفهها و لیگباشگاه

مند و سازمان یافته است ولی به هر مطالعات نظام

ها، سازمان لیگ و حال ضروری است تا باشگاه

در راستای  ربط اهتمام الزم راهای ذیفدراسیون

توسعه آرم یا نشان صنعت فوتبال در سطوح ملی 

 داشته باشند. المللی بینو 

امکانات رفاهی و  تأسیساتکیفیت پایین 

و  محل برگزاری مسابقات هایورزشگاهفیزیکی 

در سازمان  فروشی بلیتضعف ساختار همچنین 

ای فوتبال کشور یکی های حرفهلیگ و باشگاه

دیگر از موانع اقتصادی موجود در راه خصوصی 

سایر پژوهشگران نیز بر  .هاستسازی باشگاه

ها بر های ورزشگاهعوامل فیزیکی و ویژگی تأثیر

؛ 1387الهی، اند )داشته تأکیدتوسعه تماشاگران 

اختیار (. 2001، 2؛ شانک1389دوست، علی

ای فوتبال از مسابقات لیگ حرفه فروشی بلیت

ها و فدراسیون جمله موارد مورد بحث بین باشگاه

مسابقات لیگ  فروشی بلیت اکنون همفوتبال است. 

                                                      
1. Berument, H 
2. Shank, M. D 

ای فوتبال به صورت متمرکز بوده و در حرفه

 شده مشاهدهاختیار سازمان لیگ قرار داد. بارها 

ها خواستار دریافت این است که بسیاری از باشگاه

یکی از حقوق قانونی خود شده ولی  عنوان بهمجوز 

 اند.تاکنون موفق به دریافت آن نشده

-مناسب در باشگاههای مالی ناوجود سیستم

ای فوتبال و همچنین درآمد ضعیف از های حرفه

ای های حرفهمحل حق عضویت افراد در باشگاه

 فوتبال از دیگر موانع موجود در راستای

ای فوتبال ها در لیگ حرفهسازی باشگاهخصوصی

ترین امتیاز و مایه حیات رقابت مهمکشور بودند. 

ت و هر عاملی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار اس

 تدریج بهکه نیل به رقابت در بازار را مانع شود، 

-اقتصادی حاکم می را بر سیستم کاراییعدم 

-سازد. یکی از اهدافی که در راستای خصوصی

نظران است، تمام صاحب موردپذیرشسازی 

است های اقتصادی در فعالیت« افزایش رقابت»

اعتقاد (. بسیاری از محققان 1384زاده، کابلی)

دارند، تعادل رقابتی مستقیماً با تمایل هواداران 

به ؛ برای حمایت از صنعت فوتبال مرتبط است

عبارت دیگر، هر چه رویدادهای ورزشی از تعادل 

رقابتی بهتری برخوردار باشند، تمایل بیشتری را 

دوست، علیکرد )به سوی خود جلب خواهند 

(. میچی و 2006، 3؛ برندس و فرانک1389

(، عدم تعادل رقابتی در یک لیگ 2004) 4وتونآ

ای را به منزله کاهش تعداد هواداران و در حرفه

؛ دانندمی ها آنبلند مدت با خطر از دست دادن 

کارهای الزم جهت بنابراین، ضروری است راه

های ایجاد تعادل رقابتی بهینه در بین باشگاه

ای بررسی شود تا های حرفهموجود در لیگ

ران تمایل بیشتری برای حمایت از کل هوادا

                                                      
3. Brandes, L, Frank, E 

4. Michie, J. &Oughton, C 
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ای داشته باشند و متعاقب آن های حرفهباشگاه

صنعت فوتبال نیز نهایت استفاده و بهره 

 اقتصادی را از این افزایش تمایل ببرد.

-مناسب نبودن قوانین مالیاتی برای سرمایه

نیز ای فوتبال کشور های حرفهگذاری در باشگاه

اگرچه کسر مالیات . بوداز دیگر موانع اقتصادی 

از قرارداد ورزشکاران به قانون تبدیل شده، اما به 

رسد تا رسیدن به وضعیت مناسب برای نظر می

دریافت مالیات واقعی از ورزشکاران راهی طوالنی 

بخشنامه سازمان امور بر اساس پیش رو است. 

های مختلف ورزشی در مالیاتی، بازیکنان رشته

ه و به همین دلیل دشردیف مشاغل محسوب 

 بر اساسمشمول پرداخت مالیات هستند.  ها آن

درصد رقم قرارداد ورزشکاران  30فرمول جاری، 

 35تا  10از پرداخت مالیات معاف است و بین 

درصد مابقی رقم قرارداد به عنوان  70درصد از 

شاید این نخستین  مالیات دریافت خواهد شد.

مالیات از  باری باشد که چنین جدیتی برای اخذ

ورزشکاران در دستور کار قرار گرفته است اما با 

این حال هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده 

ترین بزرگ .(2004، چی و آوتونمیاست )

مشکلی که در این زمینه وجود دارد، عقد 

به  قراردادهای صوری برای فرار از مالیات است.

رسد باید راهی برای تعامل مناسب نظر می

که منافع  ها و سازمان مالیاتی کشور یافتباشگاه

 در آن لحاظ شود. هادولت و باشگاه

سیزدهمین مانع از موانع اقتصادی، بازار مالی 

و عدم آزادسازی  کوچک و تحت کنترل دولت

به  سازی خصوصیبود.  بازار در اقتصاد کل کشور

مقررات زدایی و زدودن شرایط انحصاری بستگی 

محقق  سازی خصوصیبا واگذاری، دارد و صرفاً 

(. همچنین، 1387حسینی و مهرآرا، شد )نخواهد 

ربط  مالی نهادهای ذی عدم شفافیت در اطالعات

انع توسعه ومفوتبال یکی دیگر از صنعت 

افراد و  . اصوالًفوتبال بود اقتصادی صنعت

گذاری در هر بخشی،  سرمایه ها برای شرکت

و اقتصادی  خواهان داشتن اطالعات شفاف مالی

(، 2004) 1از نظر کشاک هستند. در مورد آن

های ها و لیگشفافیت در اطالعات مالی باشگاه

-شرکت گیری تصمیمای یکی از معیارهای حرفه

های حامی مالی بالقوه برای ورود یا عدم ورود به 

صحنه حمایت مالی ورزشی خواهد بود. سایر 

ن محققان نیز با مروری بر وضعیت مالی سازما

ای فوتبال، های لیگ حرفهای و باشگاهلیگ حرفه

ضرورت ایجاد شفافیت در اطالعات مالی و 

-های لیگ حرفهاقتصادی سازمان لیگ و باشگاه

خبیری و الهی، دادند )قرار  تأکیدای را مورد 

 (.1389دوست، ؛ علی1387؛ الهی، 1384

بودن تسهیالت دولتی برای تشویق ناکافی 

-بخش خصوصی به منظور مشارکت در باشگاه

-خصوصیای از دیگر موانع اقتصادی داری حرفه

به ای فوتبال کشور بود. سازی در لیگ حرفه

های های مدیریت باشگاهدلیل باال بودن هزینه

ویژه در ابتدای کار، پرداخت تسهیالت ورزشی به

با باز پرداخت طوالنی  مالی بالعوض یا کم بهره

مدت به بخش خصوصی از ضروریات است و 

چون در عرصه بخش خصوصی توانمندی وجود 

ندارد و ترس از عدم بازگشت سرمایه نیز وجود 

بهره دارد، اعطای تسهیالت مالی بالعوض یا کم

به عرصه  ها آنتواند مشوق خوبی برای ورود می

ش همچنین ممکن است چون ورز فوتبال باشد.

شود های خدماتی محسوب میدر زمره فعالیت

نرخ سود تسهیالت اعطایی آن نیز مانند سایر 

که به شده محاسبههای تولیدی و خدماتی بخش

                                                      
1. Keshock, C.M. 
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عقیده کارشناسان ورزشی این نرخ برای این 

عرصه باالست و باید کاهش یابد یعنی اگر نرخ 

گذاری در تسهیالت این بخش مانند سرمایه

واند عامل تشویقی خوبی برای تمسکن باشد می

-گذاری بخش خصوصی در فوتبال حرفهسرمایه

 (.1389دوست، علیشود )ای در کشور 

 )تائید گذاریکم از محل صحه درآمد

ای های حرفهها در باشگاهمحصوالت( شرکت

فوتبال کشور هفدهمین مانع از موانع اقتصادی 

عدم وجود متخصصان زبده بازاریابی در  باشد.می

ای فوتبال کشور، کمبود های حرفهباشگاه

-های بازاریابی ورزشی و عدم تدوین طرحآژانس

هایی استراتژیک و عملیاتی بازاریابی در سطوح 

سه عامل  عنوان بهمختلف صنعت فوتبال کشور 

و  گذاری سرمایهعمده در برابر توسعه، جذب 

 اند شده شناساییت فوتبال حمایت مالی در صنع

(، 2001گودارد )دابسون و  ازنظر(. 1384)الهی، 

های تخصصی بازاریابی در ورزش وجود آژانس

ای باعث شده تا پلی ارتباطی بین صنایع و حرفه

ورزش ایجاد شود که در این میان نوعی وضعیت 

به وجود خواهد آمد که هر سه طرف  1برد -برد

ها و حامیان مالی یعنی صنعت ورزش، آژانس

داهرتی و موری، برد )سود کافی خواهند 

2007.) 

رویه بازیکنان و مربیان در افزایش قیمت بی

فصل نقل و انتقاالت به دلیل وجود نظام داللی و 

عدم نظارت دقیق بر آن، از جمله موانع موجود 

، هزینه ای دنیاهای حرفهلیگدر تمامی . بود

ای  بیان درصد عمدهو پاداش بازیکنان و مر حقوق

 ای را به خود از درآمدهای یک باشگاه حرفه

ولی نکته حائز اهمیت آن است  دهد. اختصاص می

                                                      
1.Win- Win 

نای منطق ببر م که چنین هزینه کردی باید

چنین  که هنگامیفایده صورت پذیرد.  ـهزینه 

ها  زیان باشگاه هایی در حساب سود و هزینه

ضرر مالی در نهایت منجر به  ،باشد نشده بینی پیش

طبق  خواهد شد. ها آنورشکستگی  و ها باشگاه

برتر های هر باشگاه در لیگ آمار، میانگین هزینه

درصد  90میلیارد تومان است که  8، حدود کشور

شود آن صرف خرید بازیکنان و استخدام مربی می

عدم حاکمیت منطق هزینه فایده  دهندۀ نشانکه 

های فوتبال است، در حالی که در در باشگاه

فوتبال، وضعیت دیگری  نام صاحبکشورهای 

هایم آلمان باشگاه هوفن مثال عنوان بهحاکم است، 

در طول هشت سال تالش برای رسیدن به بوندس 

اش را صرف حقوق بودجه درصد 25لیگا، تنها 

ای را در بازیکنان و مربیان کرد و بخش عمده

بنایی مانند ساخت مور زیرو ا ها رساختیزتوسعه 

ورزشگاه و دیگر امکانات الزم هزینه کرد. از طرف 

 30تا  20کم دیگر، با توجه به افزایش دست

های مذکور در هر سال، مانع درصدی هزینه

های فوتبال باشگاه سازی خصوصیبزرگی در راه 

ترین بینانهاست؛ زیرا تا چند سال آینده، در خوش

 12گاه باید بیش از وضعیت ممکن، هر باش

-میلیارد تومان در سال درآمد داشته باشد تا زیان

 (.1388شهرابی، نباشد )ده 

آشنایی ضعیف مدیران فوتبالی با مفاهیم 

سازی بیستمین مانع اقتصادی اقتصادی خصوصی

های فوتبال بود. از آنجا که وقتی مدیران باشگاه

سازی در خود با مفاهیم اقتصادی خصوصی

آشنا نباشند در نتیجه توان اینکه زمینه فوتبال 

ها به ها را محیا نمایند تا باشگاهاقتصادی باشگاه

 باشند.سازی بروند را دارا نمیسمت خصوصی

-درآمد ضعیف از محل حق عضویت افراد در باشگاه

ای فوتبال کشور مانع بعدی در مسیر های حرفه
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پایین بودن سرانه ها بود. باشگاه سازی خصوصی

رآمد ملی نوعی کمبود تقاضا برای استفاده از د

محصوالت یا خدمات صنعت ورزش را در پی دارد. 

بدیهی است که همانند هر صنعت دیگری، کمبود 

تقاضا برای صنعت ورزش نیز یک ضعف عمده 

شود. در چنین شرایطی نه تنها تقاضا محسوب می

برای تماشای مسابقات، بلکه تقاضای خرید دیگر 

-صنعت ورزش نظیر لباس و اجناس تیممحصوالت 

ها، پرداخت حق عضویت و امکان خرید سهام باشگاه 

این عوامل قرار خواهد  تأثیرتوسط هواداران نیز تحت 

(. از طرف دیگر، پایین بودن 1387الهی، داشت )

 بلیتسطح درآمد ملی، مانع افزایش مناسب قیمت 

مسابقات و سایر خدمات صنعت ورزش نیز خواهد 

 .بود

درآمد پایین از محل نقل و انتقال بازیکنان 

سازی و نیز از دیگر موانع مهم اقتصادی خصوصی

مشارکت بخش خصوصی بود. شاید این امر ناشی 

های فوتبال سازی باشگاهاز توانایی کم بازیکن

کشورمان در مقایسه با دیگر کشورهاست. 

فوتبال درآمد سرشاری از  نام صاحبکشورهای 

ی که برزیل در طور بهآورند دست میاین محل به

میلیارد دالر از  20مبلغی بیش از  2007سال 

 سوم یکدست آورد که در حدود این محل به

درآمد نفت کشورمان در همان سال است 

 (.1389خانی،  )قره

بینی که نتایج نشان داد، پیش طور همان

نتایج مسابقات نیز از دیدگاه جامعة مورد بررسی، 

آخرین  عنوان بهاهمیت چندانی نداشت؛ زیرا 

به این دلیل است  احتماالًمانع، شناسایی شد که 

بینی نتایج به تحقق نظام پیش های زیرساختکه 

دلیل مسائل مذهبی و عقیدتی در کشور فراهم 

ای هنشده است و عدم آگاهی مسئوالن باشگاه

ها و فوتبال و عدم همکاری الزم بین سازمان

ها توجه نهادهای مرتبط، سبب شده باشگاه

 چندانی به آن نداشته باشند.

های فوتبال به علت باشگاه ازآنجاکه

 توجهی قابلمحدودیت منابع درآمدی، درآمد 

باشند؛ بنابراین ندارند، دارای تراز مالی منفی می

موفقیت اقتصادی  فراهم کردن شرایط الزم برای

ها نخستین گام در راه باشگاه سازی تجاریو 

سازی است؛ زیرا رفع موانع و مشکالت خصوصی

ها و موجود در این زمینه باعث سودآوری باشگاه

برای بخش خصوصی و  ها آندر نتیجه، جذابیت 

های سازی باشگاهدر نهایت، موفقیت خصوصی

 طور انهمفوتبال کشور خواهد شد. با این حال، 

که نتایج تحقیقات پیشین نیز نشان داده است، 

استقرار ساختار رقابتی در اقتصاد کشور تأثیرات 

سزایی بر این صنعت خواهد داشت؛ زیرا  به

ساختار اقتصادی معیوب کشور و مشکالت 

های آن را مربوط به آن، صنعت فوتبال و باشگاه

قرار داده و بدون تغییر ساختار  تأثیرنیز تحت 

گرایی، اندازه بازار، ساختار رقابتی برون) یاقتصاد

توان به رشد و و ...( و رفع مشکالت آن نمی

توسعة اقتصادی فوتبال و در نتیجه، حضور بخش 

 خصوصی چندان امید بست.

ها، نتایج تحلیل عاملی در انتهای بخش یافته

گونه که در جدول اکتشافی ارائه گردید که همان

-موانع اقتصادی خصوصی گرددمشاهده می 4

مؤلفه  5ای فوتبال کشور به سازی لیگ حرفه

گذاری، قوانین، تقسیم گردید که اسامی سرمایه

در  ها آنتسهیالت، برند و امنیت اقتصادی برای 

 نظر گرفته شد.
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Abstract: 

Objective: This survey identified and ranked the economic obstacles of club 

privatization in Iranian professional football league. 

Methodology: The statistical population of this study included the directors of 

the premier football league and the first division football league, the chief 

committees of football federation and provincial football boards, professors of 

sport management and economics, and management who were familiar with the 

professional football Issues, as well as football news reporters and experts 

(N=173). The data collection tool was the structured questionnaire. Its validity 

was confirmed. To measure reliability of questionnaire, Cronbach’s alpha was 

used (α=0.80). Friedman test was used to rank the obstacles as well as Factor 

Analysis was used to identify factors. 

Results: The results showed that the first obstacle of professional football club 

privatization was inappropriate allocation of television broadcast rights and 

pitch-side advertising among teams. 

Conclusion: Increasing the effectiveness and efficiency, improvement of the 

system management, good results achievement, and budget increase of club are 

the most important aims of each sport club. The Economic problems towards 

the clubs privatization were the notable obstacles to reach these aims. So, 

overcoming these obstacles is the first step to succeed.  

Keywords: Private Sector, Economic obstacles, Football clubs, Premier league, 
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