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  مقدمه

، كنند يماقتصادي اين صنعت عمل  يها بنگاهتوليدي و  يها كارخانه مثابه بهاست كه  ييها باشگاهاصلي صنعت فوتبال شامل  رساختيز

فوتبال را به صنعتي  اثربخشاز تجهيزات و امكانات ، نيروي انساني ماهر و متخصص و مديريت  يريگ بهرههستند كه با  ها هباشگااين 

نمونه  عنوان به اند شده ليتبدمعتبر  يا حرفهتجاري  يها شركتفوتبال در سراسر جهان به  يها باشگاهامروزه  .اند ساختهمبدل  ساز پول

و همگي مشمول قانون تجارت انگلستان  اند دهيرسشركت تجاري به ثبت  صورت بهدر ليگ برتر انگلستان  حاضر يها باشگاهتمامي 

باشگاه  92معرفي كنند تا جايي كه   يا حرفه كامالًيك باشگاه  عنوان بهخود را  ها آناين ساختار باعث شده تا تعداد زيادي از . باشند يم

  ) .2001سن هميل، (يده استدر اين كشور به ثبت رس يا حرفه كامالً

گذاري دولتي همانند  هايي دولتي هستند كه سرمايه ها و دستگاه فوتبال كشور در اختيار سازمان يها باشگاهدر حال حاضر اكثريت 

  ).1386رمضاني (ها وجود ندارد شود، پرهزينه بوده و رقابت چنداني نيز ميان باشگاه بسياري از اموري كه توسط دولت انجام مي

فوتبال از خود نشان داده است، اما به داليل  يدار باشگاهكه بخش خصوصي گرايش زيادي به مشاركت در عرصه ورزش و  يباوجود

موانع مشاركت بخش خصوصي در فوتبال ليگ  ازجملهبا توجه به نتايج تحقيقات پيشين  .كند يگذار هيسرمامختلف نتوانسته در آن 

اقتصادي در صنعت فوتبال ، عدم امكان  يگذار هيسرمانامطمئن اقتصادي و ريسك باالي به محيط  توان يمكشور  يا حرفه

 يساز يخصوصبراي  اندركاران دستدر فوتبال ايران ، فقدان اراده و عزم جدي در بين مديران و  (FDI)مستقيم خارجي  يگذار هيسرما

. اشاره كرد ) 1386، رمضاني 1385جليليان (فوتبال كشور  يها باشگاهدر  يا حرفه يارهايمع، فقدان وجود حداقل ) 1387الهي ،(

، دنيا پاداش،  1387الهي ،  (و پيچيدگي بوروكراتيك  ريتأخ) 86، رمضاني 83خبيري (فوتبال يها باشگاههمچنين تراز مالي منفي 

نيز از  ديگر )   1388پاداش، ، دنيا 1386احمدي ، (مرتبط  يها سازمانو عدم تعامل الزم بين  يريگ ميتصمتعدد مراكز ) 1388

بنابراين تحقيق حاضر با تمركز بر موضوع . اند شدهفوتبال  يدار باشگاهمواردي هستند كه مانع مشاركت بخش خصوصي در 

مدل موانع . باشد يمزير  سؤالدر پي پاسخگويي به  ها آن يساز يخصوصطراحي مدل موانع  باهدففوتبال و  يها باشگاه يساز يخصوص

  فوتبال به چه شكلي است؟ يها باشگاه يساز يخصوص

  يشناس روش

 -توصـيفي  (شيوه گردآوري اطالعات از نوع اكتشافي بوده كه به روش توصيفي ـ پيمايشـي   ازنظرهدف كاربردي و  ازنظرپژوهش حاضر 

مختلـف   يهـا  تـه يكم يوسـا فوتبـال ، اعضـاي هيـات رئيسـه و ر     يها باشگاهشامل مديران  قيتحق نيا يجامعه آمار.انجام شد) تحليلي

 ريسـا فوتبال كشور و برخي از كارشناسان خبره ازجمله متخصصين مديريت ورزشي و  يها باشگاه حاديهفدراسيون فوتبال ، مسئوالن ات

  . نمونه تحقيق انتخاب شدند عنوان به ها آنفوتبال بودند كه با توجه به كم بودن تعداد همه  يها باشگاهآشنا با مسائل  كارشناسان

سبك ليكرت  يا نهيگز 5  فيبسته كه در ط سؤال 24با ) 89/0 ييايپا(اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته يگردآور

نما، (گرايش مركزي  يها شاخصآمار توصيفي شامل  يها روشبا استفاده از  زين جينتا ليوتحل هيتجز. بود صورت گرفت  شده ميتنظ

رسم نمودار جداول فراواني، و آمار )دامنه تغييرات ، واريانس و انحراف معيار(پراكندگي  ايشگر يها شاخصو )ميانه و ميانگين

  .انجام شد AMOS , LISREL افزار نرمشامل تحليل عاملي اكتشافي و تحليل عاملي تائيدي  با استفاده از  ياستنباط
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   ها افتهي

  

                              
   يدييتأفوتبال در تحليل عاملي  يها باشگاه يساز يخصوصمدل برازش شده موانع . 1دياگرام 

  يريگ جهينتبحث و 

بود  شده گنجاندهفوتبال كشور كه در پرسشنامه تحقيق  يها باشگاه يساز يخصوصبر  رگذاريتأثنتايج تحقيق نشان  داد كه از بين موانع 

و موانـع  ) عامـل  7(موانـع حقـوقي و قـانوني    ) عامـل 10(گرفت كه در سه دسـته موانـع اقتصـادي    عامل مورد تائيد قرار  21فقط تعداد 

)  0,4( و موانع سـاختاري  )  0,68( ، موانع حقوقي و قانوني )  0,79( شدند البته موانع اقتصادي و مالي  يبند دسته)عامل 4(ساختاري 

ـ   يكـرد عوامـل اقتصـاد    انيـ ب)1388(پاداش  ايين يافته، دنهمسو با ا. اول تا سوم قرار دارند يها رتبهبه ترتيب در   نيرتبـه اول را در ب

يكـي از موانـع و    عنـوان  بـه  يگرفـت مشـكالت حقـوق    جـه ينت) 1386( يدارند، احمد يورزش يها باشگاه يساز يخصوصبر  مؤثرعوامل 

ساختار صنعت فوتبال كشور را از موانـع   زين) 1387( يورزشي بوده و اله يها باشگاهورزش از ديدگاه صاحبان  يساز يخصوصمشكالت 

  . سه دسته مانع دارد نيا تينشان از اهم جينتا ييهمسو نيا. كرد يآن معرف يتوسعه اقتصاد ياصل

فقدان عـزم و اراده   ازجمله( يتيريمحقق مبني بر وجود يك دسته از موانع تحت عنوان موانع مد يها ينيب شيپو  ها فرض شيپبرخالف  

دسـته از   كيـ  عنـوان  بـه كه بر طبق پيشينه تحقيق ) فرايند بوروكراسي اداري يها يدگيچيپ،  يريگ ميتصم، تعدد مراكز جدي مديران

ايـن يافتـه بـا نتـايج تحقيقـات بسـياري       .بود در مدل تحقيق مورد تائيد قرار نگرفـت  شده گنجاندهپرسشنامه  رموانع مهم شناسايي و د

جامعـه   تياكثر كه نيااشاره شد با توجه به  يشناس روشهمچنان كه در  ديشا. مغايرت دارد) 1388(، دنيا پاداش )1388(الهي  ازجمله

 نكهيا ايمورد را رد كردند و  نيارتباط ندارند ا ها آنپررنگ جلوه دادن ساير موانع كه به  هتباشگاه بودند ، ج رانيمد يموردبررس يآمار

  .مشكل مرتفع گشته است نيا يساز يخصوص استيس يبر رو اديز ديتأكموجود و  طيبا توجه به شرا

 يفراوانـ  يو حقـوق  ي، ساختار يفوتبال كشور با موانع اقتصاد يها باشگاه يساز يخصوصكرد كه  يريگ جهينت نيچن توان يم يطوركل به

در  يسـاز  يخصوص تاسيموانع س نيكه بدون حذف ا رسد يمبه نظر  نيچن نيدارد بنابرا يشتريب تياهم يروبروست كه موانع اقتصاد

  .نخواهد شد ياتيعرصه ورزش فوتبال عمل

  فوتبال ، موانع ، مدل يها باشگاه،  يساز يخصوص :كليدي كلمات
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