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 ي،اقتصاد لحاظ به و است جهان در ورزش صنعت از ياعمده بخش فوتبال
 گذاشته يبرجا یاديز اثرات جهان در جامعه و ورزش بر یفرهنگ و یاجتماع
 مناسبات است. یانز دفع و سود جلب ین،مع صنعت یک هايیتفعال است.

 اهشک و ناظر دولت یتتقو بر اقتصاد و تجارت یریت،مد يهامقوله در یچیدهپ
 و یهتجز پژوهش، ینا انجام از هدف ینبنابرا است. استوار يمجر دولت نقش
 بخش به یرانا فوتبال يهاباشگاه يواگذار )SWOT( یطیمح یلتحل

 به یفیک یقتحق روش از استفاده با منظور ینا يبرا است. یخصوص
 يهایافته شد. پرداخته موضوع از آگاه نخبگان از نفر 31 با یقعم يهامصاحبه
 15( هاضعف ، مورد) 7( هاقوت یهارا به منجر هامصاحبه یلتحل از حاصل
 مورد) 20( يراهبردها و مورد) 15( یدهاتهد مورد)، 7( هافرصت مورد)،
 يواگذار که دادند نشان هایبررس .یدگرد فوتبال يهاباشگاه يواگذار
 به حکومم یباًتقر موجود، یطشرا در یخصوص بخش به فوتبال يهاباشگاه

 به یرانا فوتبال يهاباشگاه يواگذار يبرا یدتهد ینمهمتر است. شکست
 .باشدیم ییدرآمدزا يهالفهؤم از يبرخوردار عدم یخصوص بخش

 

  هاواژهکلید 
 .یسپرسپول و استقالل يهاباشگاه سوات، سازي،یخصوص

 
 
 
 
 

 

Football as a major part of sport industry in the world 
and in terms of economic,social and cultural feature has 
left a great impact on sports and societies .Activities in a 
distinct industry are gaining benefit and rejecting 
harms.Complex relations in the field of 
management;business and economy rely on 
enhancement of the state overseeing and reduction the 
role of executive government.This paper aims to study 
Environmental analysis(SWOT) of assignment football 
clubs to the private sector. To do so, a qualitative 
research method was adopted, and 31experts who were 
aware of the subject took part in detailed interviews.The 
findings from the analysis of the interviews led to the 
strengths (7cases), weaknesses (15cases), opportunities 
(7cases), threats (15cases) and strategies(20) .The results 
showed that Assignment football clubs to the private 
sector in present conditions is almost doomed to failure. 
The threat of privatization of football clubs is the lack of 
income components. 
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 ایران فوتبال هايباشگاه واگذاري )SWOT( محیطی تحلیل و تجزیه ضرورت

 پرسپولیس) و استقالل هايباشگاه موردي: (مطالعه
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 همقدم
 توسعه کشورهاي در سالم تفریحات و ورزش حاضر حال در

 رشد در اثرگذار عامل و مهم صنعت یک عنوان به یافته
 صنایع درآمدزاترین از یکی و بوده توجه مورد ملی اقتصادي

 در با صنعت این ).1383 (عسکریان، رودمی بشمار 21 قرن
 ورزشی، بزرگ مسابقات همچون محرکی عامل داشتن اختیار
 فراهم را هارسانه در تبلیغاتی هايفرصت از منديبهره امکان
 تعامل براي الزم بستر ایجاد موجب خود موضوع این که نموده
 ).1381 (کاظم، است گردیده ورزش و تجارت صنعت، مابین

 تولید در ورزش سهم نظیر ورزش اقتصادي کالن تاثیرات
 یا GNP(2( ملی ناخالص تولید و 1)GDP( داخلی ناخالص

 به ساله هر تا داشته آن بر را کشورها اشتغال، ایجاد در آن سهم
 کشور اقتصاد روي بر را ورزش ثیراتتأ منظم و دقیق صورت

 چون کشورهایی به توانمی جمله آن از نمایند. ارزیابی خود
 کنگهنگ و کانادا آمریکا، متحده ایاالت انگلستان، اسکاتلند،

 داخلی ناخالص تولید کل از ورزش صنعت سهم که نمود اشاره
 بوده درصد 5/1 و 2/1 ،1/2 ،7/1 ،8/1 با برابر ترتیب به آنها

 ایران GDP از ورزش صنعت سهم هرچند ).3،2004(مارو است
 (عسکریان، است گردیده برآورد درصد 39/0 ،1381 سال در

 دهدمی نشان مختلف مطالعات که است حالی در این )،1383
 5/0 بین کلی صورتبه کشورها GDP از ورزش صنعت سهم

  ).2002 ،4(سندرسون است متغیر درصد 2 تا
 و است جهان در ورزش صنعت از ايعمده بخش فوتبال

 در جامعه و ورزش بر فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، لحاظ به
 صاحب فوتبال امروزه است. گذاشته برجاي زیادي اثرات جهان
 صنعت هر باشد؛می شدن 3"صنعت" براي الزم عوامل همه

 یا محصوالت عرضه و تولید به که است اقتصاد از بخشی
 جلب معین، صنعت یک هايفعالیت پردازد.می معین خدمات

 ثیراتأت هرچند ).1392 (رضایی، است زیان دفع و سود
 هايتورنمنت برگزاري به منحصر فوتبال درآمدزایی و اقتصادي

 بسیاري در بلکه نیست، جهانی هايجام نظیر بزرگ المللیبین
 داريباشگاه صنعت و ايحرفه هايلیگ برگزاري کشورها، از

 در مطلوبی اقتصادي توسعه و رشد باعث لفوتبا ايحرفه
 و انگلستان چون کشورهایی در است. شده آنها فوتبال صنعت
 عمل اقتصادي ماشینی منزله به فوتبال هايباشگاه اسپانیا،

 ).1385 (الهی، دارند درآمد دالر هامیلیون ساالنه که کنندمی

                                                                      
1. Gross Domestic Production 
2. Gross National Production 
3. Morrow 
4. Sanderson 

 چند بینندگان از هارقابت برخورداري و هاورزشگاه شدن لبریز
 جهان ورزش ترینمردمی عنوان به را فوتبال صدمیلیونی،

 37 مجموع در فرانسه 1998 جهانی جام است. کرده معرفی
 در ژاپن و جنوبی کره 2002 جهانی جام و بار -نفر میلیارد

 ).2004 (مارو، داشت بیننده بار -نفر میلیارد 50 مجموع
 انتقال و نقل براي دالري میلیون چند ستدهاي و داد همچنین
 خرید کالن، بسیار هايسرمایه با مالی حامیان وجود بازیکنان،

 اي،حرفه هايباشگاه آرم با کاالهایی و وسایل فروش و
 زمین، اطراف تبلیغات براي دالري صدمیلیون چند هايمعامله
 مسابقات، تلویزیونی پخش حق محل از کالن درآمدهاي کسب

 نقش همگی و... بورس بازار فهرست رد هاباشگاه گرفتن قرار
 ایفا کشورها از بسیاري در فوتبال اقتصادي توسعه در را بسزایی
 بیش فوتبال ورزش بنابراین ).2002  ،5نورمن (سر است نموده

 هاباشگاه و شده اقتصادي مسابقه میدان دیگري عصر هر از
-طوريبه اند.شده متکی درآمدزایی به دیگري زمان هر از بیش

 ایجاد براي اساسی عاملی هاباشگاه پیشرفت گفت، توانمی که
 صنعت در صنعتی، انقالب سومین ظهور با همزمان ثروت

  گردد.می تلقی ملی توسعه در قدرتمند ايوسیله و بوده ورزش
 فوتبال هايباشگاه پایدار توسعه رویکردهاي از یکی امروزه

 هايبنگاه عنوانبه هاباشگاه این ثبت نام، صاحب کشورهاي در
 آن تبع به و تجاري سساتؤم و هاشرکت سایر مانند به تجاري

 در سازيخصوصی باشد.می خصوصی بخش به آنها واگذاري
 و تجاري قانونی، مهم فرآیندهاي از مختلفی هايآرایه برگیرنده

 و مالکیت واگذاري و دولت سازيکوچک باعث که است مالی
 اخذ قبال در غیردولتی افراد به شرکت یا سازمان یک مدیریت

 یک از شده واگذار هايسازمان ).1392 (رضایی، شودمی وجه
 داراي دولتی اقتصاد از مستقل مجموعه یک صورت به سو

 شخصیت یک صاحب دیگر سویی از و بود خواهند عمل آزادي
 واگذاري سازيخصوصی اصل، در گردند.می حقوقی

 اتکا با هاسرمایه کردن کارآمدتر هرچه در دولت هايلیتئومس
 که نماند ناگفته و است خصوصی بخش مشارکت به

 ارزش ایجاد به منجر ورزشی فضاي هر ایجاد در گذاريسرمایه
 فعالیت هرگونه مفهوم، این با شود.می مکان آن افزوده
 ناخالص تولید افزایش موجب مکان هر در اقتصادي هايبنگاه
 ).1388 اساسی، قانون 44 است(اصل ملی هايسرمایه و ملی

 رقابتی اقتصاد یک ،سازيخصوصی یندآفر چارچوب در بنابراین
 ایجاد دولت، نقش تغییر به رقابتی اقتصاد و گیردمی شکل

 شودمی منجر عمومی رفاه گسترش و جدید مالی امکانات

                                                                      
5. Sir Norman 
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 پیامدهاي بررسی با ،)1381( نریمانی ).1391 (کشکر،
 به ایران برق نیروي تعمیرات هايشرکت در سازيخصوصی

 تقویت کارایی، بر سازيخصوصی تأثیر که رسید نتیجه این
 بهینۀ و موقعبه انجام کارکنان، خاطر رضایت مشارکت، روحیۀ

 و متخصص نیروهاي نگهداري و جذب نیروگاهی، تعمیرات
 شاهبندزاده است. بوده موفق کارکنان تعهد میزان تعیین

 در فرماندهی و مدیریتی متعدد مراکز ایجاد از اجتناب ،)1372(
 مدنظر جدید ساختاري ایجاد هنگام را سازيخصوصی فرآیند

 سازمانی انتقال که است معتقد )1374( احمدوند و دهدمی قرار
 از و مشخص اهداف اساس بر باید سازيخصوصی فرآیند در

 در که است معتقد ،)1377( حیدري کند. پیروي معینی الگوي
 نظام ارتقاي و بهبود مالکیت، سازي،خصوصی الگوي طراحی

 مورد بایستی مستمر نظارت و مهارت هدایت، کنترل، مدیریت،
 شکست اصلی دالیل ،)1385( سالمی باي ابراهیم باشد. نظر

 و تقویت مشارکت، زمینۀ در ویژهبه عمومی هايسیاستگذاري
 نهادي، فرهنگی، موانع را ایران در خصوصی بخش فعالیت
 )2001همکاران( و موزانگازا .است دانسته ایدئولوژیک و ارزشی

 را گراییواقع نبود و جدید شرایط با ناهماهنگ ساختارهاي
 دولتی عملیات و اقدامات هايمرحله اجراي کندي موجب

 سازي،خصوصی که است معتقد ،)2007( تومارو دانند.می
 دهد.می افزایش را اجتماعی رفاه ولی کاهش را تولید کارایی

 سازيخصوصی که معتقدند ،)2010( همکاران و سامنیتی
 آموزش بهبود مشتریان، رضایت افزایش خدمات، بهبود موجب

 شود.می تولید کارایی و کارکنان
مشی و در خط 1368سازي از سال در ایران موضوع خصوصی

هنگی مطرح هاي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرسیاست
ت وزیران أهی 19/03/1370نامه مورخ گردید و زمینه آن با تصویب

 قانون 44اصل مجدد احیاي ).1382 اکبري،(علی محقق گردید
رهبري، قانون برنامه سوم و چهارم  معظم مقام ابالغیۀ پی در اساسی

هاي دولتی به و نیز قانون برنامه پنجم در واگذاري و انتقال بخش
موقعیت را در زمینه مشمولیت قانون مذکور فراهم آورده خصوصی، 

هاي توسعه کشور و کید برنامهأاست. در زمینه ورزش نیز با توجه به ت
گري در ورزش تواند با واگذاري امور تصدي، دولت می44اصل 
خصوص آنکه در اي، نظارت خود را بهتر و بیشتر نماید. بهحرفه

ماده  "ز"( بند  سازيکید بر خصوصیأبرنامه چهارم توسعه به رغم ت
) در زمینه ورزش، اقدام محسوسی صورت 145و  136، 135، 117

اي در ایران برعکس جهان که از نگرفته و ورزش باشگاهی و حرفه
گیرد بیشتر از قبل به اعتبارات طریق بخش خصوصی صورت می

 ايدولتی وابسته گردیده است که در نهایت منجر به تصویب تبصره

) قانون برنامه پنجم دایر بر عدم هرگونه پرداختی از 13در ذیل ماده (
). اما به 1392(رضایی،  اي گردیداعتبارات دولتی براي ورزش حرفه

 هايباشگاه مالکیت نوع کیدهاي قانونی، مرورأرغم همه این ت
 بسیار گريتصدي از خصوص در فوتبال، حاکیایران به ايحرفه
 امروزه کهاي است؛ این درحالیحرفه داريگاهباش در دولت باالي
 غیرمعقول شدتاي فوتبال بهحرفه هايدولتی باشگاه مالکیت مقولۀ

است(خبیري،  غیرقانونی کامالً اروپا در جمله از موارد از بسیاري در و
 صنایع در که تحقیقاتی و اسناد باالدستی ). بنابراین براساس1383

 سازيخصوصی گرفته، لزوم انجام ورزش صنعت همچنین و مختلف
 کرده بیان )1384( مثال، عارفیان طوراست. به شده مشخص صنایع

 موجب را سازيخصوصی مازندران استان درصد مدیران 81 که
 نمونۀ آماري درصد 72اند؛ دانسته استان ورزش تحول و توسعه

 اند؛دانسته مؤثر مازندران ورزشی ساختار اصالح در را سازيخصوصی
 و وريبهره افزایش موجب سازي راخصوصی مدیران درصد 79

 مالکیت ،)1387( الهی اند.دانسته مازندران ورزش در سازيبهینه
 داري،باشگاه نظام نابسامانی دولتی، هاياز شرکت بسیاري
 را و... لیگ سازمان ها،باشگاه ادارة امور در حد از بیش هايدخالت

 نتایج است. برشمرده فوتبال ایران صنعت اقتصادي توسعۀ موانع جزء
نشان داد که فقدان نهادهاي  ،)1388(پژوهش کیانی و فاضلیان 

سازي صنعت ورزش، نقش زیادي در تخصصی در حوزة خصوصی
هاي ورزشی در ایران ها و باشگاهسازي بنگاهعدم توفیق خصوصی

ترین موانع مهم ،)1389(خانی و همکاران قره. داشته است
هاي فوتبال را در چهار دستۀ حقوقی، سازي باشگاهوصیخص

 ،)1392( بندي کردند. رضاییدستهساختاري، اقتصادي و مدیریتی 
ها و نیز رقابت دولتی در امر مدیریت باشگاههاي افراد شبهفعالیت
ترین دالیل دولتی با بخش خصوصی را از مهمهاي شبهسازمان

 خبر عنوان کردند. خوش هاي فوتبالشکست واگذاري باشگاه
 بدنیتربیت سازمان در سازيخصوصی آثار بررسی تحلیل در )1377(

 موجب ورزشی امکانات واگذاري با باید دولتی بخش گوید کهمی
 ضرورت اجراي بر ،)1384( شود. رضوي بیشتر وريکارایی و بهره

 است و معتقد کندمی کیدأت کشور ورزش در سازيخصوصی برنامه
 بخش به و دولتی خارج بخش تمرکز از بایستی قهرمانی ورزش که

)، عدم 1389( خانیقره .شود المپیک) واگذار ملی (کمیته غیردولتی
ترین مانع ساختاري در هاي فوتبال را مهمسازي باشگاهتجاري

و  میچی هايهاي فوتبال عنوان کرد. بررسیسازي باشگاهخصوصی
 بهبود بر عالوه هاباشگاه شرکتی ادارة که داد نشان ،)2005( آگتون

 با اندتوانسته هاحال باشگاه عین ها، درباشگاه اداره معیارهاي
 عاید را بیشتري سود خود مالی و مدیریتی اطالعات سازيشفاف

عنوان نمودند که هواداران  ،)1395( سازند. بخشنده و همکاران خود
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-هاي دولتی استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازي از فعالیتباشگاه
 هاي اقتصادي مدیران دولتی ناراضی هستند.

 کشور در ورزشی هايباشگاه سازيخصوصی بحث هرچند
 استقالل هايباشگاه آن موجب به و شد مطرح 1384 سال از

 فوتبال بخش در تهران آذیناستیل کرمانشاه، فرازشیرین اهواز،
 اول سال همان در سه هر اما شدند، خصوصی کشور ايحرفه

 شرایط از حاکی این و شدند منحل یا و سقوط ترپایین دسته به
 با همچنین بود. کشور ورزش سازيخصوصی نامناسب محیطی

 1388 سال ابتداي در سازيخصوصی سازمان مسئوالن اینکه
 سال پایان تا پیروزي و استقالل هايباشگاه سهام واگذاري از

 براساس و نپوشید عمل جامۀ امر این اما بودند، داده خبر
 واگذار علت ،1388 سال در سازيخصوصی سازمان گزارش
 همچنین شد. مطرح اطالعات ارایه عدم هاباشگاه این نکردن

 واگذاري از سازيخصوصی سازمان و دولت نیز 1394 سال در
 را کسی باز پایان در اما دادند، خبر طرفدار پر باشگاه دو این

 این یادآور لئامس این اند.هندانست واگذاري شرایط همه واجد
 ،ایران و دنیا در سازيخصوصی الزامات از یکی که تاس نکته

 و حیات ادامۀ که است )SWOT( محیطی تحلیل و تجزیه
 در فعال اقتصادي هايبنگاه و خصوصی هايسازمان رشد

 بنابراین .کندمی تقویت و تضمین را ورزش و خصوصی بخش
 ) SWOT( محیطی تحلیل و تجزیه دنبال به حاضر پژوهش
 از تا است خصوصی بخش به فوتبال هايباشگاه واگذاري

 برقرار صنعت و دولت ها،باشگاه بین ايسازنده تعامل آن طریق
 ضعف، قوت، نقاط بنديدسته تحقیق، لهئمس بنابراین گردد،

 هايباشگاه واگذاري راهبردهاي تدوین و هافرصت تهدیدها،
 است. سوات مدل اساس بر خصوصی بخش به ایران فوتبال

 

 پژوهش شناسیروش
 از گروهی هايبحث قالب در کیفی پژوهش یک حاضر تحقیق

 براي نهایت در که است 7ساختاري و 6محتوایی تحلیل نوع
 ئۀارا و تهدیدها ها،فرصت ضعف، قوت، نقاط بنديدسته

 شده استفاده SWOT(8( سوات تکنیک از واگذاري راهبردهاي
 چندین ايکتابخانه اسناد و هامصاحبه متن روش، این در است.

 و دهندهتشکیل واحدهاي کوچکترین به تا شودمی مرور بار
 با کلمات، این سپس شوند. شکسته 9مایه)درون یا دار(تممعنی
 اساس همین بر و مرور آنها، بین در مرکزیتی یافتن هدف
 منظوربه و پژوهش هدف به توجه با .شوندمی بنديمقوله

                                                                      
6. Content analysis 
7. Framework analysis 
8. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
9. Theme 

 مدیران( خبره و متخصص افراد 10جمعی هايدیدگاه گردآوري
 بدنی،غیرتربیت و بدنیتربیت اساتید فوتبال، هايباشگاه

 صورتبه نفر 31 ...)، و ورزشی مدیریت دکتري دانشجویان
 نمونه عنوان به 12برفی گلوله روش با و 11هدف بر مبتنی

 عمیق، هايمصاحبه از ها،داده آوريجمع براي گردید. انتخاب
 مطالعات نیز و شوندگانمصاحبه از ساختاریافته نیمه و باز

 هامصاحبه زمان مدت ضمناً شد. استفاده اسنادي و ايکتابخانه
 تا و بود دقیقه 9 معیار انحراف با دقیقه 57 متوسط طوربه

 هامصاحبه اصطالح در و شدن تکراري و الزم غناي به رسیدن
 با متناسب پژوهش، محیط یافت. ادامه 13نظري اشباع تا

 منظور به است. بوده طبیعی و واقعی محیط کیفی، پژوهش
 یک از ساختاري و محتوایی تحلیل بخش در هاداده تحلیل
 :مراحل با چارچوبی تحلیل عنوان تحت ايمرحله پنج فرآیند

 -3 ،موضوعی چارچوب یک شناسایی -2 ،14آشناسازي -1
  تفسیر، و نقشه کشیدن -5 و جداول ترسیم -4 ،کردن نمایه

 از بعد پژوهشگر اساس، این بر ).2008 ،15(رشیدیان شد استفاده
 موضوعات و مفاهیم مطالب، تنوع و گستردگی دامنه با آشنایی
 چارچوب تنظیم به آن با مطابق و نموده شناسایی را کلیدي

 از حاصله هاينوشته کلیه بعد، مرحله در پرداخت. موضوعی
 براساس اسنادي، هايمطالعه و مصاحبه خالصه هايفرم

 نویسیحاشیه و بازبینی مورد آمده، دستبه موضوعی چارچوب
 شد. چیده مناسب موضوعی منبع براساس و گرفته قرار

 مشاهده نظریات و تضادها مفاهیم، روابط، مقایسه با درنهایت
 تکنیک براساس پژوهشگر توسط نظر مورد هايمایهدرون شده،

 گردید. بنديفهرست و استخراج هایافته از )SWOT( سوات
 مانند رایج افزارهاينرم جاي به دستی روش از استفاده دلیل

Ti Atlas ، افزایش و ترجمه امکان عدم و متون بودن فارسی 
 همچنین است. بوده هامایهدرون بنديدسته در خالقیت قابلیت
 اعتبار و روایی معیارهاي از پژوهشی، هايداده ارزیابی براي
 بودن پذیرش قابل معنی به روایی است. شده استفاده هاداده
 (رشیدیان، است واقعی هايداده آوريجمع مستلزم و هاداده

 و بررسی هاي؛روش از ها،داده روایی افزایش منظور به ).2008
 و طوالنی ارتباط کافی، زمان تخصیص و 16مداوم مشاهده
 تلفیق ،18هاداده گردآوري هايروش تلفیق ،17مستمر مشاهده

                                                                      
10. Round view 
11. Goal oriented or purposive sampling 
12. Snow balling 
13. Data saturation 
14. Familiarization 
15 . Rashidian 
16. Confirm ability  
17. Prolonged engagement & Persistent observation  
18. Method triangulation  
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 ها)،داده به بازخورد امکان و مداوم هايزمان در (بررسی19زمانی
 موارد تحلیل و مغایر شواهد جوي و جست و 20ناظران بازنگري

 عینیت و اعتبار ).2008 (رشیدیان، گردید استفاده 21منفی
 نتایج پژوهشگر دو اینکه و است پژوهشی هايداده ویژگی

 و درگیري باشند. گرفته هاگزارش و هانوشتهدست از مشابهی
 در بودن دقیق مناسب، ارتباط و سلوك حسن مداوم، بررسی

 را هاداده پژوهش روش بودن روشن و پژوهش مراحل تمام
 این نیز پژوهش این در ).1382 (صلصالی، بخشدمی عینیت
  است. شده گرفته نظر در موارد
 

 پژوهش نتایج
 شوندگانعوامل فردي مصاحبه

 
 شوندگانمصاحبه تخصص وضعیت فراوانی توزیع .1جدول 

 فراوانی تخصص
درصد 
 فراوانی

فراوانی 
 تجمعی

 90/12 90/12 4 قتصادا اساتید
 25/32 35/19 6 اساتید مدیریت

 28/61 03/29 9 اساتید مدیریت ورزشی
 31/90 03/29 9 مدیران و مربیان فوتبال

 100 67/09 3 سایر

 - 100 31 جمع

 
 سوات حلیلت

سازي شده نقاط قوت، ضعف، فرصت و تحلیل سوات، کوتاه
). این تکنیک ابزاري مهم در امر 2007، 22تهدید است (هاال

مند شرایط براي تحلیل نظام گیري است و عموماًتصمیم
استراتژیک و شناسایی عوامل داخلی و خارجی محیط 

تواند یک مرحله رود. تحلیل سوات میکار میسازمان به
هاي ه و اتخاذ سیاستئاولیه از یک تحلیل با هدف نهایی ارا

الزم براي تناسب میان عوامل داخلی و خارجی باشد. وقتی 
بندي اي مناسب براي فرمولپایهرود کار میاین تحلیل به

). در قالب این 1388مشی است (مافی، گذاري و خطسیاست
کوشد از تحلیل، سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می

برداري کند و با استفاده از نقاط هاي خارجی بهرهفرصت

                                                                      
19. Time triangulation  
20. Peer check  
21. Searching for opposite evidence and negative case analysis 
22 . Hala 

ها سازمان ها را حداکثر برساند. معموالًقوت داخلی، فرصت
هاي بازنگري چنین موقعیتی از استراتژيبراي رسیدن به 

)WOهاي تنوع ()، استراتژيSTهاي تدافعی ) و استراتژي
)WTهاي بتوانند از استراتژي کهجاییکنند تا ) استفاده می

). 1386) استفاده نمایند (صایمیان، SOرقابتی تهاجمی (
براي این حصول سازمان نیاز به بررسی محیط داخلی و 

طورکلی، چارچوب تحلیل سوات به د. بهخارجی خود دار
 صورت زیر است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چارچوب تحلیل سوات. 1شکل                

 تحلیل          
SWOT 

 
 
 

  عوامل بررسی
 بیرونی

 عف،قوت، ض نقاط استخراج           
  تهدید و فرصت

 

هاستراتژي
     WT اي

    

هاستراتژي
       ST اي

   

هااستراتژ
        WO ي

هااستراتژي
         SO ي

 
 
 

  عوامل بررسی
 درونی
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 هاي فوتبالنقاط قوت واگذاري باشگاه. 2جدول 

S رتبه مجموع وزن (داخلی) نقاط قوت 

1S 1 232 وجود هواداران و طرفداران میلیونی در کشور 
2S 2 211 (وفاداري)ها در بین مردم محبوبیت آرم یا نشان باشگاه 
3S 3 157 هاقدمت تاریخی، جایگاه ملی و آسیایی باشگاه 
4S 4 36 امکان جذب و حفظ بازارهاي بالقوه داخلی 
5S 5 23 رایت و...)هاي قانونی درآمدزایی(حق پخش، کپیلفهؤامکان اخذ م 
6S 6 13 هاي توسعه اقتصادي اجتماعی کشورسابقه اهمیت فوتبال در مجموعه برنامه 
7S 7 11 هاهاي فرهنگی، سیاسی و اقتصادي باشگاهویژگی 

 
 هاي فوتبالنقاط ضعف واگذاري باشگاه .3جدول 

W رتبه مجموع وزن (داخلی) نقاط ضعف 

1W 1 325 هاده بودن باشگاههاي شدید مالی و زیانبدهکاري 
2W 2 311 هاباشگاهافزاري و تسهیالت محدود افزاري و سختشرایط نامساعد نرم 
3W 3 296 داري به همراه جهش قیمتی بازیکنانهاي باشگاهافزایش هزینه 
4W 4 246 سازيگشاي خصوصیعدم داشتن الگوي راه 
5W 5 232 پخش و...) در شرایط موجود (حق هاي قانونی درآمدزاییلفهؤعدم برخورداري از م 
6W 6 211 انحصار دولتی فوتبال از ابتدا تا کنون 
7W 7 185 هاي تخصصیکارگیري نیرو و آژانسهسازي، عدم بهاي تجاريناکارآمدي حلقه 
8W 8 184 هاي فوتبالگذاري باشگاهانحصارهاي پنهان و فقدان شفافیت در قیمت 
9W 9 182 ها به دلیل سوء مدیریت و فسادهاي مختلف در واگذاريدخالت نهادها و تشکل 
10W  10 175 متمرکز، غیرتخصصی، رانتی و موازي به همراه منابع ناکافی و ناکارآمدمدیریت 
11W 11 158 هاي مالی انبساطیعدم جذابیت به دلیل عدم شفافیت مالی و وجود سیاست 
12W 12 150 دلیل ابهامات سیاسی واگذاريهفقدان عزم کافی در دولت ب 
13W  13 136 هاي فوتبالمالی باشگاهعدم وجود سند راهبردي نظام جامع توسعه 
14W 14 115 هاي فوتبالهاي باشگاههاي جدي دولت در واگذاريشکست 
15W 15 96 مدت و غیرکالنبینانه، احساسی، کوتاههاي غیرواقعهدف 

 
 هاي فوتبالهاي واگذاري باشگاهفرصت. 4جدول 

O رتبه مجموع وزن (بیرونی) هافرصت 

1O 1 242 هاي توسعه کشوراهرهاي ابالغی مقام معظم رهبري، قانون ها و سیاستحمایت 
2O 2 205 وابستگی و دلبستگی مردم به فوتبال 
3O 3 120 مند در کشوردار عالقهوجود افراد خیر و سرمایه 
4O 4 112 وجود نیروي انسانی جوان، مستعد و نخبه در کشور 
5O  گذاري خارجی(حمایت از سرمایهابالغ قانون جذب وFDI(23 44 5 
6O 6 15 هاي مالیاتی و ...تسهیالت در امر واردات و صادرات، معافیت 
7O 7 14 گرایش عمومی به کاهش نقش دولت در فوتبال 

                                                                                                                                                    
23. Foreign direct investment 
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 هاي فوتبالتهدیدهاي واگذاري باشگاه .5جدول 

T رتبه مجموع وزن (بیرونی) تهدیدها 

1T 1 308 در قالب قانون اساسی یا قوانین موضوعی) دست و پاگیر (نه الزاماً وجود قوانین و مقررات 
2T 2 290 گذاريدنبال آن عدم اطمینان در سرمایهگیري و بهتعدد مراکز قدرت و تصمیم 
3T 3 286 هاي سیاسی و ...سازي به دلیل رانتسازي به جاي خصوصیاختصاصی 
4T  4 272 مالیتقاضاي محدود و بازارهاي ضعیف 
5T 5 245 ها با بخش خصوصیدولتیرقابت غیرمستقیم دولت و شبه 
6T 6 240 هاي ضعیف هواداريزیرساخت 
7T 7 238 نفع قوي، فساد و...يذهاي مخالفت گروه 
8T 8 236 هاي فوتبالهاي درآمدزایی باشگاهلفهؤقوانین تجاري ناکارآمد و عدم توجه دولت به قوانین تحقق م 
9T 9 235 هاي بازار سرمایهارتباط افقی با بانکداري، بیمه و سایر فعالیت 

10T 10 232 ها به دلیل آمیختگی سیاسی فوتبالگرایی شدید سیاسی در واگذاريرابطه 
11T 11 225 دولتی در فوتبالفقدان سیستم نظارتی قوي و رشد افراد نوکیسه شبه 
12T 12 198 ده به بخش خصوصی از سوي دولتزیان هاي صرفاًواگذاري بخش 
13T 13 164 هاي بزرگ خصوصی در فوتبال به عنوان حامی و پشتیباننبود بالفعل هولدینگ 
14T 14 151 سازيریسک باالي واگذاري در شرایط موجود به دلیل مدیریت ضعیف فوتبال و سازمان خصوصی 
15T 15 128 هاي اول و دوم توسعه کشوربرنامه سازي درعدم موفقیت دولت در امر خصوصی 

 
 تدوین راهبردها

 ماتریس راهبردها .6جدول 

 )5ها (جدول شماره تهدید )4ها (جدول شماره فرصت SWOTتحلیل 

 (ST) تنوعراهبردهاي  (SO)راهبردهاي تهاجمی  )2(جدول شماره هاقوت
 (WT) تدافعیراهبردهاي  (WO) بازنگريراهبردهاي  )3(جدول شماره  هاضعف

 
 بر راهبردها این در :)SO( تهاجمی رقابتی راهبردهاي

 است عبارت که است استوار بیرونی هايفرصت و درونی نقاط
 از:
 خصوص به هاباشگاه در تخصصی و فنی هايکمیته تشکیل .1

 درآمدزایی و بازاریابی بخش در
 صحنه به ورود براي تعاونی هايتشکل ایجاد .2

 هاتعاونی به سهام فروش یا سازيخصوصی
 ایجاد یا واگذاري هايگیريتصمیم در مردم دادن مشارکت .3

 در حضور براي اندك هايسرمایه با مردم مشارکت زمینه
 سازيخصوصی

 تلویزیونی، پخش و حق اخذ براي جمعیدسته زنیچانه .4
 ... و رایتکپی

 و انحصارات رفع و فکري مالکیت جهانی سازمان به الحاق .5
  دولتی هايرانت حذف

 
 در بخشی تنوع بر راهبردها این : (ST)تنوع راهبردهاي

  شامل: و بوده متمرکز بیرونی تهدیدهاي و درونی قوت نقاط
 به هاباشگاه خریداران براي قانونی نظارتی سیستم ایجاد .1

 اقتصادي به ورزشی از کاربري تغییر از جلوگیري منظور
 محض

 وضع طریق از گذاريسرمایه ناامنی کاهش و اعتمادسازي .2
 نیاز مورد قوانین

 گام و آزمایشی مدت،میان اي،اجاره صورت به ابتدا واگذاري .3
 گام به

 کوپن صورت به سهام عرضه .4
 عنوانبه امنا تأهی یا همیاري هايشوراي تشکیل .5

 بالفصل گیرندگانتصمیم
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 بر کیدتأ ضمن راهبردها این : (WO)بازنگري راهبردهاي
 در بیرونی هايفرصت از گیريبهره بر سعی درونی، ضعف نقاط

 دارد فوتبال هايباشگاه واگذاري فراروي ضعف نقاط رفع جهت
 همچون: مواردي برگیرنده در و
 آنها جایگاه و اموال استرداد و هاتیم بازگرداندن .1
 فوتبال اقتصادي کنترل و فوتبال زداییسیاست .2
 تسهیالت زمینه در قوانین اصالح و هازیرساخت بازسازي .3

 ... و بیمه ها،بانک
 خصوصی بخش با هادولتیشبه و هادولتی رقابت حذف .4
 کارآفرینان از استفاده و هاباشگاه مالی امور سازي شفاف .5

 ورزش اقتصاد
 

 رفع بر راهبردها این : (WT)تدافعی راهبردهاي
 از: اندعبارت و داشته کیدأت کنونی وضعیت حفظ و پذیريآسیب

  هاباشگاه به کارانههمحافظ و امنیتی نگاه حذف .1
 در هادولتیشبه اجباري حضور تیز و مثبت لبه از استفاده .2

  فوتبال
 تطبیقی مطالعات انجام و موفق کشورهاي تجارب از استفاده .3
 جهت تجارت قوانین از تبعیت و هاباشگاه کردن تجاري .4

 بیشتر موفقیت
 فدراسیون مصوب هاياساسنامه به مرداندولت بیشتر توجه .5

  یملّ فرا نهادهاي و
 

 گیرينتیجه و بحث
 هافرصت مورد)، 15( هاضعف مورد)، 7( هاقوت پژوهش این در
 حیطه در مورد) 20( راهبردها و مورد) 15( تهدیدها مورد)، 7(

 بنديدسته خصوصی بخش به فوتبال هايباشگاه واگذاري
 انتشار محدودیت دلیل به آنها ۀهم به پرداختن اما گردید،

 پرداخته آنها ترینمهم به شد سعی بنابراي است. غیرممکن
  شود.

 فوتبال هايباشگاه واگذاري دنیا کشورهاي اکثر در امروزه
 محسوب قانونی و عادي امري خصوصی بخش و افراد به

 و قانونی وجاهت ما کشور در هنوز موضوع این ولی شود،می
 را ایران فوتبال ايحرفه هايباشگاه اکثر است. نیافته اجرایی

 به وابسته دولتی، صنایع به وابسته گروه سه در توانمی
 جوانان و ورزش وزارت به وابسته و انتظامی و نظامی نیروهاي

 هايباشگاه اکثریت ما کشور در بنابراین کرد. بنديتقسیم
 در این هستند، برخوردار دولتی یا عمومی مالکیت از فوتبال
 ايحرفه هايباشگاه دولتی مالکیت مقوله امروزه که است حالی

 در جمله از موارد، از بسیاري در و معقول غیر شدیداً فوتبال
 دیگر، سویی از ).1383 (خبیري، است قانونی غیر کامالً اروپا

 هايفدراسیون به اروپا فوتبال اتحادیه پیشنهاد اساس بر فیفا
 تواندمی فقط شرکت یک که است کرده بخشنامه عضو ملی
 یا دو داراي سازمانی یا شرکت اگر و باشد داشته باشگاه یک
 همچون مسائلی از جلوگیري براي باید باشد، باشگاه چند

 رسمی مسابقات در آنها حضور از تبانی، یا و مالی انحرافات
 منزله به دولت اگر حتی حال ).200424 (مارو، شود جلوگیري

 دولتی همزمان مالکیت شود، گرفته نظر در هم شرکت یک
 رسد،می نظر به است. فیفا بخشنامه با مغایر باشگاه چند

 مشکالت موجبات اي،حرفه داريباشگاه در دولت گريتصدي
 به توجه با بایستی و آوردمی فراهم را هاباشگاه براي ايعدیده
 تجارت قوانین مشمول که ايحرفه هايباشگاه جدید شکل

 ثبت شماره تجاري، هايشرکت مانند به اندشده ملزم و هستند
 رابطه و نقش نمایند، پرداخت مالیات دولت به و داشته فعالیت
 مجدد و دقیق بررسی و بحث مورد فوتبال هايباشگاه با دولت
  گیرد. قرار

 براي حلیراه تواندمی سازي خصوصی است، مسلم آنچه
 کاهش کارایی، افزایش بنابراین باشد. بحران این از خروج
 در و اجرایی و مدیریتی هايگیريتصمیم در دولت دخالت
 توسعه براي که هاییسیاست و مسائل بر دولت تمرکز عوض
 سازيخصوصی مهم هايمزیت از اند،ضروري صنعت این پایدار

 با تواندمی دولت دیگر، سویی از باشد.می فوتبال هايباشگاه
 خود نقدي درآمدهاي فوتبال، هايباشگاه سازي خصوصی
 هايهزینه و افزایش را مالیاتی جدید درآمدهاي همچون
 ها،قوت وجود حتم طور به اما دهد. کاهش را داريباشگاه
 هايباشگاه واگذاري بسیاري تهدیدهاي و هافرصت ها،ضعف
 طوربه پرسپولیس و استقالل هايباشگاه و اعم طوربه فوتبال
وجود هواداران و طرفداران  است. داده قرار ثیرتأ تحت را اخص

ترین نظیر، محبوبیت آرم یا نشان و قدمت تاریخی از مهمکم
 در رضاییشود. محسوب می هانقاط قوت واگذاري این باشگاه

 را پرسپولیس و استقالل هايباشگاه طرفداران 1392 سال
 بودن باال ،)1388( الهی دانست. آنها درآمدزایی منبع ترینمهم

 مالی منابع جذب در مهم عاملی را هاباشگاه نشان یا آرم اعتبار
 فرهنگی، هايویژگی ،)1389( همکاران و پاداش دانست.
 قوت نقاط ترینمهم از را اقتصادي و سیاسی مذهبی،
  کردند. عنوان فوتبال هايباشگاه

 ها،باشگاه غیرکالن ومدت کوتاه بینانه،غیرواقع هايهدف
 افزایش مالی، ناکارآمد منابع همراه به غیرتخصصی مدیریت

 شفافیت عدم بازیکنان، قیمتی جهش و داريباشگاه هايهزینه

                                                                      
24. Morrow 
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 تسهیالت و افزاريسخت و افزارينرم نامساعد شرایط مالی،
 عدم و هاباشگاه بودن دهزیان و مالی شدید بدهکاري محدود،
 جهت ضعف نقاط ترینمهم از گذاريقیمت در شفافیت
 )1392( رضایی باشد.می ایران فوتبال هايباشگاه واگذاري

 موانع ترینمهم از را غیرتخصصی مدیریت و بودن دهزیان
 و خانیقره کردند. عنوان ایران فوتبال هايباشگاه پیشرفت
 هايباشگاه سازيخصوصی موانع ترینمهم ،)1389( همکاران

 مدیریتی و اقتصادي ساختاري، حقوقی، دسته چهار در را فوتبال
 )،2004( کشاك )،1383( خبیري )،1388( الهی کردند. بررسی
 شفافیت عدم )2007( مارتا و آلیسون و )2005( آگتون و میچی
 عنوان مالی حمایت جذب موانع ترینمهم از را هاباشگاه مالی

  کردند.
 قانون رهبري، معظم مقام ابالغی هايسیاست و حمایت

 مردم دلبستگی و وابستگی کشور، توسعه هايبرنامه و اساسی
 هايمعافیت و مندعالقه دارسرمایه و خیر افراد وجود فوتبال، به

 فوتبال هايباشگاه واگذاري هايفرصت ترینمهم از مالیاتی
 معظم رهبر کیداتأت نیز )1392( همکاران و نیاسمیع است.

 ورزش در سازيخصوصی براي بدیلبی فرصتی را انقالب
 بینیجهان )،1387( نصیرزاده )،1383( نیاقلی نمودند. عنوان

 و اساسی قانون هايحمایت بر نیز )1389( موسوي و )1388(
 جهت مناسب فرصتی عنوان به کشور توسعه هايبرنامه

 همکاران و رضایی کردند. کیدأت ورزش در سازيخصوصی
 براي را دولتی هايیارانه و مالیاتی هايمعافیت نیز ،)1392(

 و اصالح بر هرچند دانستند، فرصت یک خصوصی بخش
 داشتند. کیدتأ بارهاین در مکمل هايقانون تصویب

وجود مقررات و قوانین دست و پاگیر، تعدد مراکز 
سازي در هاي دولت در امر خصوصیگیري، شکستتصمیم

داري، عدم توجه به قوانین هاي ضعیف هواورزش، زیرساخت
رایت و پخش تلویزیونی، کپی(حق  هاي درآمدزاییلفهتحقق مؤ

گرایی شدید و...)، تقاضاي محدود و بازارهاي مالی ضعیف و رابطه
دهاي محیطی به هاي بارز از تهدیها نمونهسیاسی در واگذاري

فقدان انگیزه بخش خصوصی  ،)1391( نیاروند. سمیعشمار می
براي ورود به صحنه ورزش را تهدیدي جدي خواند. هرچند به 

هاي فوتبال ترین تهدید براي واگذاري باشگاهرسد مهمنظر می
هاي درآمدزایی لفهؤایران به بخش خصوصی عدم برخورداري از م

، 1388باشد (الهی رایت و... میپیو پخش تلویزیونی، کحق 
) ، اما 1392و رضایی و همکاران  1389، قره خانی 1392رضایی 

االجرا در این زمینه، در به دلیل فقدان قوانین مدون و الزم
ها، اعتراضاتی از سوي صاحبان هاي اخیر عالوه بر باشگاهسال

نظر وجود آمده است، ولی بههصنعت سینما نیز در این رابطه ب

رسد چنین موضوعاتی نیازمند تدوین قوانین حقوقی مدون و با می
رسد تا مشکالت ضمانت اجرایی باال باشد. در مجموع به نظر می

قانونی و اجرایی موضوع حق مالکیت معنوي در کل کشور حل و 
فصل نگردد، موضوع پخش تلویزیونی مسابقات نیز به عنوان 

ترین وتبال به عنوان مهمیک حق قانونی براي صاحبان صنعت ف
منبع مالی داراي مشکالت اساسی خواهد بود و درآمدزایی 

هاي فوتبال را با مشکل مواجه خواهد کرد. در حال حاضر باشگاه
اي براي حمایت از حقوق مالکیت برخی در ایران قوانین ویژه

لفان، مصنفان و هنرمندان وجود دارد ولی در ؤاصناف نظیر م
ختصاصی و الزم االجرا براي به رسمیت شناختن زمینه قوانین ا

اي خالءهاي قانونی بسیاري وجود دارد. به درآمد پخش رسانه
بیان دیگر قانونگذار جمهوري اسالمی ایران در زمینه حق و 

فوتبال سکوت کرده  پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و خصوصاً
 است. هرچند قوانین داخلی نظام جمهوري اسالمی ایران از

اند ولی موضوع دریافت حق پخش تلویزیونی حمایت نکرده
 72اند. ماده عمل آوردهالمللی حمایت وسیعی از آن بهقوانین بین

(فیفا) از جمله این قوانین  المللی فوتبالاساسنامه فدراسیون بین
دلیل عضویت ایران در فیفا تمامی )، که به2012(فیفا،  است

اسالمی ایران مورد پذیرش قرار قوانین آن نیز توسط جمهوري 
اساسنامه  75در ماده  گرفته است.  الزم به ذکر است، اخیراً

فدراسیون فوتبال، از فدراسیون و اعضاي آن به عنوان صاحبان 
اصلی کلیه حقوق ناشی از برگزاري مسابقات نظیر حق پخش 

). از 1386ا، ،ا،(فدراسیون فوتبال ج تلویزیونی نام برده شده است
به تصویب  1386مرداد ماه  24نجا که این اساسنامه در تاریخ آ

 باشد. ت دولت ایران نیز رسیده است، بنابراین الزم االجرا میأهی
 مالحظات برخی واگذاري، رويپیش تهدیدهاي دیگر از 

 مشروع حقوق پیگیري عدم باعث که است هاباشگاه در سیاسی
 از یکی طورکلیبه است. شده آنها کالن مدیریت توسط باشگاه

 که است این است، دولتی هايشرکت گریبانگیر که مشکالتی
 توامان سیاسی نگرش با دولتی هايشرکت مدیران انتخاب

 خود شغلی موقعیت حفظ اندیشه با مدیران آن دنبال به و است
 فرآیند در تريکارانهمحافظه سیاسی رفتارهاي اعمال بر سعی

 از نیز فوتبال دولتی هايباشگاه دارند. خود کنترل تحت شرکت
 و هاباشگاه بودن دولتی بسا چه و نبوده مستثنی مقوله این

 باعث هاباشگاه این مدیران سیاسی انتخاب آن متعاقب
 حقوق پیگیري عدم نهایتاً و آنها کارانهمحافظه رفتارهاي

 که مادامی رسدمی نظر به بنابراین باشد. شده باشگاه مشروع
 و نموده مالی ارتزاق دولت بدنه از فوتبال صنعت نهادهاي

 تحمل به مجبور گردند، مستقل درآمدزایی و مالی نظر از نتوانند
 کالن هايسیاست و مدیریت چیدمان در دولتی هايدخالت
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  آورد. نخواهند روي سازيخصوصی به و بود خواهند خود
 )SWOT( محیطی وضعیت بررسی از کلی گیرينتیجه

 هیچکدام که دهدمی نشان ایران فوتبال هايباشگاه در موجود
 شرایط پرسپولیس) و استقالل هايباشگاه (باالخص هاباشگاه از

 با واگذاري صورت در و ندارند را خصوصی بخش به واگذاري
 است؛ قطعی تقریباً و بینیپیش قابل آنها شکست شرایط، این
 و ضعف نقاط ایران فوتبال هايباشگاه همه در که چرا

 دارد. وجود هافرصت و قوت نقاط نسبت به بسیاري تهدیدهاي
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