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 چکیده 
 های یاستسهدف این پژوهش بررسی و تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بر اجرای 

. با توجه به هدف است یرانا یاسالم یجمهور یا حرفهزش قانون اساسی در ور 44کلی اصل 
 یها مصاحبه. به این منظور، با انجام استپژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی  یاصل

پیاده  یرمسموانع فرهنگی و اجتماعی موجود در  ینتر مهمکیفی با خبرگان و متخصصان امر، 
در  شد. ییشناساکشور  یا حرفهقانون اساسی در ورزش  44کلی اصل  های یاستسسازی 

موضوع  ةدرباررا  ها داده ینتر مربوطکه  شداز افرادی انجام  ،یریگ نمونهپژوهش حاضر، 
مصاحبه  90نفر از افراد، در قالب  09در پژوهش حاضر از نظرات  .کردند یمپژوهش فراهم 

پایان  ها یافته یآور جمعاستفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند 
انجام  ها هداد یآور جمعهمزمان با  ها یافتهکیفی، تحلیل  یها پژوهشیافت. مطابق با مبانی 

اجرای  برثر ؤترین موانع فرهنگی و اجتماعی م مهم پژوهش نشان داد های یافته شد.
قانون اساسی عبارتند از: مخالفت برخی متخصصان و کارشناسان با  44کلی اصل  های یاستس

ساله اقتصاد دولتی، نگاه  02تاریخی و سابقه  های یشهرمباحث خصوصی سازی، وجود 
و ترس از تغییر در  یواگذارو صنایع زیردست، وجود ابهام در  ها شرکتمالکیتی دولت به 

والن و مدیران دولتی به کاهش ورزشی، عدم تمایل مسئ ییها باشگاهمدیران و مسئوالن 
مسئوالن و  یانمدر  یا حرفه، عدم شناخت فرهنگ ورزش ها آننظارت یا مدیریت  حیطة

به اثربخشی و کارآیی  مردان دولتمسئوالن و  ورزشی، عدم اعتقاد برخی یها باشگاهمدیران 
و انتظار اقتصادی  یا مقولهعنوان  بخش خصوصی در ورزش، عدم نگرش و اعتقاد به ورزش به

 .ای حرفه یهای باشگاهکارکردهای فرهنگی و تربیتی از 
 

 ، اقتصاد ورزش.یا حرفهسازی، باشگاه  خصوصی :واژگان کلیدی

 Email: e.alidoust@ut.ac.ir                                                                                         ) نویسندة مسئول(  *
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 مقدمه
 «الف»و شامل پنج بند است. بند  پردازد مي یاقتصاد یها بنگاهو  ها تیفعال بهقانون اساسي  44اصل 

است كه  44خارج از موارد صدر اصل  یداقتصا یها تیفعالبخش اول آن ناظر بر  است كه يبخشدو 

 دیباچهارم توسعه  برنامة یابتداو از رد ندا دیجد تیفعالمجلس( حق  بیتصوطبق آن دولت )مگر با 

 ياعظمبخش  یآزادساز به« الف»ند . در بخش دوم از بدینمارا واگذار  ها تیفعال نیا% از 02ساالنه 

و  يردولتیغ يعموم ینهادهاو  ها بنگاهو به  شدهجه تو 44صدر اصل  يدولت یاقتصاد یها تیفعالاز 

و  تیمالکو  یگذار هیسرمااجازه داده شده است كه در آن موارد  يخصوصو  يتعاون یها بخش

 در ها آنسهم  یارتقاو  ها يتعاون يمفهوم ةتوسع ةبه نحو «ب»داشته باشند. بند  تیریمد

 يدولت یها بنگاه ژهیو ، بهها بنگاهو  ها تیفعال یارواگذبه  «ج»اشاره دارد. بند  یاقتصاد یها تیفعال

به الزامات  «ه»و « د» یبندهااختصاص دارد.  يدولتریغ یها بخش، به 44مشمول صدر اصل 

از انحصارات بخش  زیپرهدولت و  تیحاكمتداوم  يچگونگحاصل و  یدرآمدها، مصارف ها یواگذار

 (.1) كند يماشاره  يردولتیغ

كه  سؤالياست؛  یاقتصاد یها بنگاهو  ها تیفعالناظر بر  44اصل  يكل یها استیس نکهیابا توجه به 

برخي محققان ؟ شود يمشامل  زینمسائل مربوط به ورزش كشور را   ایآوجود دارد این است كه 

یک اصل اقتصادی است و چون ورزش بیشتر در قالب خدمات است جزو  44اعتقاد دارند اصل 

از افراد  یاریبس یبراورزش )در اشکال مختلف آن( ، حال نیا. با شود يمنمقوالت اقتصادی محسوب 

حرفه شناخته  کیبه عنوان  يتیفعالكه  يزمانو  شود يمحرفه شناخته  کیبه عنوان  جامعه

. اتفاقات عصر حاضر باعث شده است كه كنند يم فیتعررا  يگاهیجاآن در اقتصاد  یبرا، شود يم

از زمره  ایدندر  يورزش يیها باشگاهكه  یطوربه  ،شود ریچشمگ اریبس ورزش یاقتصاد یها صرفه

 یاریبسمورد توجه دارد،  ایدندر  كه يعالقمندان نیشتریبوجود با  ورزشسودده هستند.  یها بنگاه

 است. ياسیسو  ياجتماع، یاقتصاد یها تیموفقدر آن به منزله  تیموفقاز كشورها قرار گرفته و 

تحت كنترل عمل  كامالً یيفضادر حال توسعه، در  یكشورهایژه در و به ،يدولت یها بنگاه

 ستمیسنبود اجرایي است.  يعامل آن تنها تیریمدو  استكه در آن دولت مالک  كنند يم

اهداف  یجابه  ياجتماعاهداف  ينیگزیجا، يمالانضباط  نبود، رانیمدنظارت بر عملکرد 

. عدم دهند يمقرار  ریتحت تأثرا  يدولت یها اهبنگهستند كه كارآیي  يعواملاز جمله  یاقتصاد

، یدیتولكاالها و خدمات  متیقاهداف،  نییتعاستقالل در  نداشتناز  يدولت یها بنگاهكارآیي 

 یساز يخصوص. با ردیگ يم تانشغیره   و اخراج كارگران، پرداخت حقوق و پاداش ایاستخدام و 

اجازه  رانیمدو  شود يم فیتعر رانیمدشركت و مالکان  نیب يمنطق یا رابطه، يدولت یها بنگاه

 نیتر مهمشده )كه  نییتعتا به اهداف  ندكناعمال  یاقتصاد یها بنگاهبر  يكاملكنترل  ابندی يم
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 (. 0) ابندیكسب حداكثر سود است( دست  ها آن

مطلوب تر از سطح  پایینورزشي دولتي از لحاظ كارآیي عملیاتي و عملکرد مالي  یها سازمان ،امروزه

 كامالًورزشي كه  یها سازماناز این رو بسیاری از  یستند؛نو چندان دلخواه عموم جامعه  قرار دارند

. این شوند يمبا كمبود بودجه مواجه  ،شوند يمو به شکل دولتي اداره  قرار دارنددر مالکیت دولت 

شده  ها سازماناین  ةوسیل وضعیت سبب حذف یا كاهش خدمات و رویدادهای ترتیب داده شده به

 يدولت رانیاست كه اقتصاد دان نکته نیارا در  رانیا ورزشمشکالت  ياصلعلت بتوان  دیشا  است.

را با مشکل  رانیا ورزشصنعت  امر نیهم كه كند يمو انحصارگر عمل  گرا درونصورت  است و به

وجود  ها آن نیب يرقابت شود يمسبب  یتجار یها شركت بیشتر يدولت تیمالک. مواجه كرده است

. تا شود يمسوب مح نهیبه یيدرآمدزادر راه  يمانع كه اند يدولت زین ها باشگاه ،ياز طرفنداشته باشد. 

که نیابا توجه به  .روند ينم یيدرآمدزابه سمت  زین ها آن كند يمكمک  ها باشگاهكه دولت به  يهنگام

 ورزش در صنعت میمستق یگذار هیماسر یبرا يرغبت زین يمال انیحامست، اگر درون ما اقتصاد كشور

 . (3) اند رفتهاز دست  يمال انیحاماز  یاریبساست كه  لیدل نیهمبه  و ندارند

سازی در تمام صنایع مورد توجه قرار گرفته و صنعت ورزش نیز از  در حال حاضر، بحث خصوصي

تغییر كرده و به  ها باشگاهاین مقوله مستثني نیست. در بسیاری از كشورهای جهان ساختار سنتي 

است. در كشورهای پیشرفته ارزش  یافتهصنعت ورزش رونق قابل توجهي  ها، آنمدد تجاری شدن 

و نقش  دهد يمصنعت ورزش بخش قابل توجهي از محصول ناخالص داخلي را تشکیل  ةافزود

 (. 5،4) كند يممهمي در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمي ایفا 

صورت گسترده طرفدار  كه برای غلبه بر مشکالت بخش عمومي پیشنهاد شده و به یياه راهیکي از 

در  ؤثرم ينقش تواند يم(. بخش خصوصي ورزش 6) پیدا كرده، واگذاری به بخش خصوصي است

اماكن و  یور بهرهو افزایش  یيزا اشتغالورزش همگاني، قهرماني و همچنین اهدافي از قبیل  ةتوسع

برنامه )سال  انیپاچهارم توسعه تا  ة، مطابق قانون برنامنیهمچن (.7شته باشد )تجهیزات ورزشي دا

واگذار  يدولتریغ یها بخشبه  یا منابع ورزش حرفه نیتأم یياجرا یها تیفعال يتمام دیبا( 1311

دهد دولت همچنان تصدی  نشان مي رانیا یا حرفه یها باشگاه تیمالکمروری بر نوع  يول ،شد يم

 (.1)های دولتي را بر عهده دارد  باشگاهبسیاری از 

به بهبود سطح  یساز يخصوص ،دهد نشان مي یساز يخصوصبررسي شواهد تجربي در خصوص 

، محققان نشان دادند عواملي كه بر عملکرد حال نیا(. با 9) شود يم منجر ها شركتعملکرد 

سعه متفاوت است در كشورهای پیشرفته و در حال تو گذارد يم ریتأث یساز ياز خصوصپس 

كردند كه اصالحات اقتصادی و اثربخشي مالکیت  بیان (. در همین زمینه، پژوهشگران12)

 ة(. همچنین، تجرب11)است خصوصي  یها شركتشركتي دو عامل كلیدی در تغییر عملکرد 
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بر پس از مطالعات جامع و  یساز يخصوصاگر  كهاز آن است  يحاك شده مطالعه یكشورها

آن  ندیفرآآن فراهم نشود و بر  یاجرا یبراالزم  یبسترها نشده،انجام  قیدق یزیر برنامه اساس

را در  يعموم يتینارضاو بروز  يعدالت يب افزایشآن  یاجراو پس از آن نظارت نگردد،  نیحدر 

 (. 10داشت ) پي خواهد

معه است. اگر جا ياجتماع يمفهوم و دیآ يمبه شمار  يدموكراس یها شهیراز  یساز يخصوص

 یسوكند. از  شرفتیپ تواند يم یساز يخصوصاعالم نمود كه  توان يماز دولت باشد، آنگاه  تر بزرگ

، نیهمچندچار ضعف خواهد شد.  يخصوصوجود دارد، بخش  یقو يكه دولت یيجا، در هر گرید

 چیهو  ماند يم يباق یفردانتخاب  یبرا ياندك اریبس یفضا، انهیخاورمعلت بزرگ بودن دولت در  به

 و فیضعجوامع  یداراما  جهیدر نت؛ شود ينممشاهده  انهیدر خاورم یفردعمل  یآزاداز  یا نشانه

مبتني بر اقتصاد  یكشورهادر  اند كه همچنین، شواهد گویای این نکتهبود.  میخواه یقو یها دولت

حضور  یبرا ياندك اریبس یفضاو  است در دست دولت متمركز یاقتصاد، قدرت رانیانفتي همچون 

 (. 13) وجود دارد يدولت یها ستمیسجامعه در خارج از  ياجتماعو  ياسیس، یاقتصادفعاالن 

 یازمندنخود  كه ای دارند یافتهنناسالم و توسعه  يخصوصبخش  ي كهیكشورهادر  ،باالعالوه بر موارد 

اگرچه  ینابنابر ؛ندارد یسازگارآن  ةشناخته شد یکردروشده با  یفتعر یيكارآدولت است، یتحما

مقدمات الزم با  تدارکبا  یافتهتوسعه  یكشورهااز  یاریبسدر  كه است یاستيس یساز يخصوص

الزم  یازهاین یشپچنانچه شروط و  كهرا در نظر داشت  نکته ینا یدبا همراه بوده است، یتموفق

 یجابر  كشوراقتصاد  یبرا يمطلوبآثار  یساز يخصوص یبرا یمتصم آن فراهم نباشد، یبرا

الزم و  يمال یبنایرز دلیل نداشتن به یساز يخصوص یها برنامه یقاآفردر  به عنوان نمونه، ؛گذارد ينم

و پرو  یکاجامائ، یاكنچون  یيكشورهاروبه رو شد. در  یادیز های یدشوار، با يخصوصبخش  يناتوان

و  یلدالمله از ج يخارج های یتحمابه  كشورها ینا ةیتکدولت و  یسوالزم از  یتحمانبود  یزن

 یاروپا یكشورهادر  ینهمچنو  ینالت یکایآمردر  (.14بوده است ) یساز يخصوص يناكامموانع 

 های یمرژ یتحاكمسال  52 ةیسا ،یساز يخصوص یبرا یجد یاربستالش  با وجود يشرق

 امکاناتو  یتمحدودمناسب و  يمال یبنایرزنداشتن  دلیل به كشورها یناباعث شده  یالیستيسوس

 ینانكارآفر ةو ضعف طبق ینيكارآفرفقدان  یگرد یسوبرسند. از  یریچشمگ یتموفقم نتوانند به الز

 .كند يممواجه  مشکلرا با  يخارجو  يداخل یها یهسرمابه  یابي دست امکان كهاست  يعواملدیگر از 

 ای دار از خانواده یهسرما ةطبق ،يعرب یكشورها یژهو به توسعه، در حال یكشورهادر  معموالً

رو تا حد  ینااز  ؛جویند يم یدور یتجار یسکرو از  ندیادزبه دنبال سود آسان و  كه اند گسترده

  (.15) كنند يم یزپره يصنعت یواحدها( در يانساندر منابع  یژهو به) یگذار یهسرمااز  امکان

صورت  به كشورهااز  يبعضهنوز در  كهاست  يموضوع يدولتبا مراجع  يورزش یها باشگاهارتباط 
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 ياجتماع يمعضلموضوع به  نیاموارد  از یاریبسدر  نیبنابرا ؛نشده است فیتعرروشن و مشخص 

مختلف  لیدالبنا به  ها دولت ،(. به هر حال16)شود  صرف آن مي زین یادیز یها نهیهز تبدیل شده،

 كه كند يم انیب يمطالعات( با انجام 1991) 1جکسونوارد شوند.  يورزشدارند تا در امور  لیتما

گرفتن آن در  دهینادفعاالنه تا  تیحمااز  تواند يم يورزش یها باشگاهبه ورزش و  ها دولتنگرش 

وارد  يورزشدر امور  ریزبا اهداف  ها دولت يكلطور  به كهاست  كرده انیب یو نیهمچننوسان باشد. 

 :شوند يم

 ؛ياجتماعارزشمند  یها تیفعالدر  مشاركتجوانان به  قیتشو 

 ؛جامعه يسالمت یارتقا 

  ؛يعموم مشاركتو گسترش  يشخصآموزش، رشد  تیوضعبهبود 

  ؛يعمومدر عرصه  يفرهنگو  ياجتماعآداب  میتعمگسترش و 

 ؛يالملل نیبو  يملاعتبار  كسب 

 (. 17مردم و دولت ) نیبتعامل  جادیا 

ش باشد. در ورز ها دولت ةحضور و مداخل هیتوج یبرامهم  يلیدال توانند يم يهمگ باالموارد 

است  نیا نکتة مهم يول ،دولت دارند تیحمابه  يمبرم ازینمختلف  لیدالبه  زین يورزش یها باشگاه

(. گذشته از نوع 19،11) شود نییتبو  فیتعر حیصرطور روشن و  به دیبادولت و باشگاه  ةرابط كه

بدون  شروع این حركت دهد يم نشانشدن ورزش در كشور  یا حرفه، نگاهي به یدار باشگاه

مطالعات و اساس علمي و تجربي بوده و اصوالً بنای آن غیرتخصصي گذاشته شده است كه علت آن 

 (. 16) در ناكافي بودن ضوابط و مقررات قانوني موجود جستجو كرد توان يمرا 

بررسي موانع و مشکالت موجود در »(، در پژوهش خود با عنوان 1316كاشف، جعفری و احمدی )

خصوصي شهرستان  یها باشگاهقانون اساسي در ورزش از دیدگاه صاحبان  44رابطه با اصل 

خصوصي سازی در ورزش را به سه دسته عوامل بر گذار  ریتأثعوامل  نیتر مهممورد از  15 «اصفهان

عوامل فرهنگي  نیتر مهممرتبط با قانون، عوامل فرهنگي و عوامل اقتصادی تقسیم بندی كردند. 

ت موازی و همزمان سازمان تربیت بدني،  عدم هماهنگي و تعدد مراجع عبارت بودند از: دخال

مردم به بخش خصوصي، عدم  به ورزش، نگرش بدبینانةمردم  میلي بيمجوز،  برای ارائة ریگ میتصم

سازی مناسب مطبوعات  صرف هزینه و سرمایه در امور ورزشي، عدم تبلیغ و فرهنگ بهتمایل مردم 

 (. 02و صدا و سیما )

عوامل مدیریتي و اجرایي مؤثر بر  یبند تیاولو( در پژوهشي با هدف تعیین و 1311اش )پاد

ثر بر ؤعوامل م نیتر مهماز  ياجتماع یها جنبه ،نشان داد يورزش یها باشگاه یساز يخصوص

                                                                                                                   
1. Jackson 
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زیر معیار  13 است. همچنین، در مدل كلي پژوهش نیز يورزش یها باشگاه یساز يخصوص

 ةانگیز نبوداز نیروی متخصص و نکردن وامل مدیریت نامطلوب، استفاده بندی شدند كه  ع اولویت

 (.3) اول تا سوم بودند یها تیاولوترتیب دارای  ، بهكافي در بخش خصوصي

در لیگ  ها يبدهو افزایش روزافزون  ها باشگاه( نیز ضمن اشاره به مشکالت مالي 0229) 1كین

انتخاب  ها آن نیتر مهمكه  كرده استهاداتي را ارائه فوتبال انگلستان، برای رفع این مشکالت پیشن

عنوان مالک باشگاه است. وی حتي دقت در انتخاب مدیر باشگاه را  فرد یا افراد مناسب و شایسته به

ضمن  (  نیز0226(. بارونسلي و الگو )01) كند يمعنوان راه حلي برای رفع این مشکالت پیشنهاد  به

دلیل بحران مالي در  نیتر ياصلكردند كه  بیان یا حرفه یها باشگاهبررسي دالیل بحران مالي در 

قیمت بازیکنان بوده و با اصالحاتي كه در شیوه و نوع قراردادها  ةیرو يبافزایش  یا حرفه یها گیل

( و تغییر ها میتاعمال شد و همچنین با تغییر برخي قوانین )از جمله كاهش تعداد بازیکنان 

 یها میت)مانند استفاده از بازیکنان ارزان قیمت آفریقایي و آسیایي، تشکیل  ها باشگاه یها استیس

 (.00) روی بازیکنان جوان( بخشي از این مشکالت مرتفع شد گذاری پایه و سرمایه

 نیادر  یگذار هیسرمابه صاحبان سرمایه  شیگراتجارت،  ةبه عرص ها باشگاههمزمان با ورود 

، نینو یها روش، استفاده از يتیوضع نیدر چن. ردیگ يم یرشتیبصنعت پررونق، شدت و شتاب 

 ریناپذاجتناب  شیپاز  شیبگذاران  هیسرماحقوق  تیرعاو  ها باشگاه ةو مطمئن در ادار یا حرفه

 ةنسبت به نحو یيآشناكشورها و  گریدبا توجه به تجربه  دیباموضوع  نیااما  ،شده است

حاكم  تیوضعشناخت  زینو  يورزش یها باشگاه يالمعملکرد  تیفیك، نظارت، تیریمد، تیمالک

در  ژهیو ریتدابو اتخاذ  ها روش نیااستفاده از  .شود يبررسبه دقت  ورزش كشور ستمیسبر 

 ندهیآدر را  ورزشاز صنعت  يمثبتانداز  ، چشمها باشگاه یها نهیهزدرآمد و كاهش  شیافزامورد 

 و 44شدن اصل  یياجرا یبرا یيربنایز یهاكار دیبا آنتحقق  یبرا نیبنابرا ؛دهد يم دینو

 . ردیگصورت  یا حرفه يیها باشگاه یساز يخصوص

 یاقتصاد ستمیسگذشته در  انیسال يط كهاست  يمشکالتو  تیوضع انگریبپژوهش  نیاموضوع 

و آن  شود يماحساس  یا حرفهدر بخش ورزش  ژهیو به ،كشورورزش  ستمیسو به تبع آن  كشور

ورزش كشور  یاقتصادقانون اساسي در خصوص مسائل  44اصل  يكل یها استیس پیاده نشدن

 ها يبررساست.  ریمس نیاشده در  جادیاموانع فرهنگي و اجتماعي  لیتحل. محقق در صدد است

قانون اساسي در ورزش  44سازی اصل  دربارة موانع پیاده يمطالعات ای، پژوهش دهد يمنشان 

خاص از بحث  یيها حوزهتنها  زینمربوط  یها پژوهشكشور انجام نشده و معدود  یا حرفه

 . اند دادهرا پوشش  یساز يخصوص

                                                                                                                   
1. Keen, MP. A. 
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 پژوهش  روش
نوعي  1. پژوهش كیفياست پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع كیفي ياصلبا توجه به هدف 

آماری یا  یها روشغیر از  هایي یوهشكه با  دهد يمدست  را به هایي یافتهپژوهش است كه 

صورت واژه )و  در پژوهش كیفي به ها دادهبه بیان دیگر،  ؛(03) اند شدهشدن كسب هرگونه كمي 

برای توصیف و تشریح شرایط پیرامون  ها دادهاین نوع . پردازند يمنه ارقام( به توصیف موضوع 

كیفي  یها داده. عالوه بر آن، به كمک رود يمكار  پدیده )موضوع و مقوالت مورد پژوهش( به

به تدوین فرضیه پرداخت و  ها آنروابط بین مقوالت مورد بررسي و عمق ساختار  ةدربار توان يم

 .(04) كرد پردازی یهنظرسرانجام 

اینترنتي، كتب،  یها گاهیپارجوع به اطالعات موجود در  قیطربرای اجرای پژوهش، ابتدا از 

م مجالت و نشریات مختلف، مباني نظری و پیشینه موضوع بررسي شد. سپس با انجا

موانع فرهنگي و اجتماعي اثرگذار بر  نیتر مهمكیفي با خبرگان و متخصصان امر،  یها مصاحبه

 شد.  یيشناساكشور  یا حرفهقانون اساسي در ورزش  44كلي اصل  یها استیساجرای 

تحلیل  ،ها مصاحبهكیفي، همزمان با انجام  یها پژوهشاست كه با توجه به مباني نظری  گفتني

قبلي  یها افتهیطوری كه تحلیل هر مصاحبه به همراه  نیز انجام شد به ها آنو كدگذاری 

كیفي تا حد  یها مصاحبهراهنمای مصاحبه و معیاری برای انتخاب افراد بعدی بود. انجام 

دسته  یيها مؤلفهرسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا كرد. آنگاه موانع شناسایي شده در قالب 

افراد نمونه در  یكارها راهو  ها دیدگاهبعد،  ة. در مرحلدندیگردائه شده و به طور مجزا ار یبند

و  هیتجز ها افتهیطور جامع و كامل گردآوری و دسته بندی شد و در نهایت،  خصوص به نیا

 شدند. لیتحل

 یریتمد حوزة كشور در یها دانشگاه يعلم یئته استادان و اعضایپژوهش  یآمار جامعة

 یرؤسا، یکالمپ يمل یتةكمو  يبدن یتتربارشد سازمان  یرانمد ةیكل و نیزو اقتصاد  يورزش

 و ورزش در یاقتصاد های یسیونكم یاعضاورزشي،  یها باشگاهعامل  یرانمدو  ها یونفدراس

( بود كه 1311تا  1314چهارم )از  ةپنج سال ةبرنام يزمان ةدر دور ياسالم یشورامجلس 

نظرات خبرگان و متخصصان از  یافتدرمنظور  ، بهینهمچن. شد يمنفر را شامل  152حدود 

 يخصوص یدار باشگاه ینهمچنو  سازی يخصوص یها عرصهافراد شناخته شده و صاحب نام در 

 استفاده شد.  یزن

كه بیشترین فرصت  شداز افرادی انجام  یریگ نمونه، انجام شده های يبررسمطالعات و  بر اساس

                                                                                                                   
1. Qualitative Research 
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در انتخاب افراد  .كردند يممطالعه فراهم ة پدیدة مورد ربارد ها داده ینتر مربوطرا برای گردآوری 

 ةدر زمین شد يمنفر از افرادی را كه تصور  45برای انجام مصاحبه، ابتدا تیم پژوهش حدود 

اقدام به انجام مصاحبه نمود. )برخي از  ،شناسایي كرده اند نظر و خبره موضوع پژوهش صاحب

یاد محققان، حاضر به انجام مصاحبه نشدند(. از نکات بسیار ز های یگیریپ با وجوداین افراد نیز 

برخي از  مثالًبود.  ها آنقابل توجه در انتخاب افراد مصاحبه شونده توجه به چند وجهي بودن 

 ةنظر بودن در عرص ضمن صاحب، مجمع تشخیص مصلحت نظامس یا اعضای نمایندگان مجل

  اشتند.مدیریت در عرصه ورزش را نیز د ةسابقاقتصاد، 

پایان یافت.  ها داده یآور جمعزماني كه موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند انجام مصاحبه و 

 ینابا  دانند يممصاحبه را برای رسیدن به اشباع نظری كافي  11تا  10در منابع علمي انجام 

با دادند )نفر انجام  06مصاحبه با  35، محققان برای اطمینان از رسیدن به اشباع نظری حال

 رسد ينممنظور از اشباع نظری زماني است كه به نظر (. شدمصاحبه  بار یکبرخي از افراد بیش از 

 ،همچنین .دست آید همورد نظر ب مورد مقولةدر  یا تازه یها دادهجدید،  یها مصاحبهبا انجام 

و  باشد یدهمورد نظر به همراه روند و تنوع آن منظور شده و به غلظت كافي رس گسترش مقولة

، تنوع و تعداد افراد مصاحبه شده را 1باشد. جدول  تأیید شدهروابط بین مقوالت پژوهش برقرار و 

 .دهد يمبه تفکیک جایگاه و موقعیت شغلي و اجتماعي نشان 

پردازی  سازی و نظریه منظور مفهوم از روش استقراء منطقي، به ها دادهبرای تجزیه و تحلیل 

 ؛كدگذاری نظرات( 0 ؛ها مصاحبهاجرا و ویرایش ( 1یند بدین ترتیب بود: استفاده شد. این فرآ

( 5 ؛( تفسیر مفاهیم برآمده از پژوهش4 ؛مفهومي یکسان یها گروهبندی نظرات در  طبقه( 3

  .(05مطالعات )نتایج با نتایج سایر  ةمقایس( 6و  گیری یجهنتتركیب مفاهیم و 
 

 ده به تفکیک جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی. تنوع و تعداد افراد مصاحبه ش2جدول 
 

 تعداد مصاحبه تعداد افراد جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی

 مصاحبه 4 نفر  3 اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای عالي انقالب فرهنگي

 مصاحبه 1 نفر  4 نمایندگان مجلس شورای اسالمي

 مصاحبه 6 نفر  4 ه در رشتة مدیریت ورزشياعضای هیئت علمي و استادان دانشگا

 مصاحبه 4 نفر  4 اعضای هیئت علمي و استادان دانشگاه در رشتة اقتصاد

 مصاحبه 4 نفر  4 رؤسا و مدیران ارشد سازمان تربیت بدني و كمیتة ملي المپیک

 مصاحبه 5 نفر 3 های ورزشي  رؤسا و مدیران ارشد فدراسیون

 مصاحبه 4 نفر  4 ای خصوصي و دولتي  های حرفه گاهرؤسا و مدیران عامل باش

 مصاحبه 35 نفر  06 مجموع
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 نتایج
، موانع فرهنگي و ها آنبا خبرگان و متخصصان و تجزیه و تحلیل  مصاحبهپس از انجام 

كشور  یا حرفهقانون اساسي در ورزش  44كلي اصل  های یاستساجتماعي اثرگذار بر اجرای 

مواردی كه تنها در  ،مانع شناسایي شد. سپس 16ند. در این مرحله، شدشناسایي و دسته بندی 

 اتفاق نظرمانع كه متخصصان  10شده بود حذف و در مجموع مطرح یک یا دو مصاحبه 

موانع فرهنگي و اجتماعي انتخاب شد كه در جدول  ینتر مهمعنوان  داشتند، به ها آنبیشتری بر 

 نشان داده شده است.  0
 

 یا حرفهقانون اساسی در ورزش  44کلی اصل  های یاستسنع فرهنگی و اجتماعی در اجرای . موا0جدول 
 

 موانع شناسایی شده  نیتر مهم ردیف

 سازی  مخالفت برخي متخصصان و كارشناسان با مباحث خصوصي 1

 در بین متخصصان 44كلي اصل  يیها استیسدرک و تفسیر متفاوت از  0

 ساله اقتصاد دولتي  12 ةسابقتاریخي و  یها شهیروجود  3

 ورزشي يیها باشگاهو ترس از تغییر در مدیران و مسئوالن  یواگذاروجود ابهام در  4

 و صنایع زیردست ها شركتنگاه مالکیتي دولت به  5

 ها آننظارت یا مدیریت  ةمسئوالن و مدیران دولتي به كاهش حیط میلي بي 6

 ورزشي یها باشگاهبین مسئوالن و مدیران  در یا حرفهعدم شناخت فرهنگ ورزش  7

 به اثربخشي و كارآیي بخش خصوصي در ورزش مردان دولتعدم اعتقاد برخي مسئوالن و  1

 اقتصادی یا مقولهعنوان  نگرش و اعتقاد به ورزش به نبود 9

 قانون اساسي 44كلي اصل  یها استیس یبند تیاولونگرش نامناسب به صنعت ورزش در  12

  یا حرفه یها باشگاهنتظار كاركردهای فرهنگي و تربیتي از ا 11

 گیری یجهنتبحث و 
قانون  44كلي اصل  یها استیس یساز ادهیپفرهنگي و اجتماعي كه در مسیر  موانع نیتر ياصل

 ارائه شده است.  0در جدول شماره  شناسایي شد یا حرفهاساسي در ورزش 

اقتصادی و همچنین، جایگاه نامناسب صنعت  یا مقولهعنوان  نگرش و اعتقاد به ورزش به نبود

موانع  ینتر مهمقانون اساسي از جمله  44كلي اصل  های یاستس بندی یتاولوورزش در 

قانون اساسي در  44كلي اصل  های یاستسفرهنگي و اجتماعي شناسایي شده در راه اجرای 

و  ها شركت، اولویت بندی ها یواگذارمباحث در بحث  ینتر مهمیکي از  است. یا حرفهورزش 

برای واگذاری به بخش غیردولتي و  ها شركت بندی یتاولوصنایع است. محققان اعتقاد دارند، 

باید به صورت كارشناسي شده صورت پذیرد. بدین طریق كه ابتدا  ها آنگذاری  قیمت
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رقابت عمل  یها بخشبه فروش برسد كه كاال و خدمات تجاری تولید و در  یيها شركت

نیز از  ها شركتگذاری  در اولویت فروش قرار گیرند. در قیمت ها شركتو سپس سایر  كنند يم

 قابل واگذاری، تسویة یها شركتمعتبر و علمي استفاده شود. تجدید ساختار  یها روش

ي و كیفي كمّ یها كنترل برای به دولت، مقررات زدایي، اتخاذ تدابیر الزم ها آن های يبده

واگذار شده از نظر بازدهي، تعداد نیروی كار، سوددهي و غیره نیز از دیگر اقدامات  یها تشرك

 (.07)است قانون اساسي  44كلي اصل  های یاستس ابالغیة« ج»اجرایي نمودن بند  برایالزم 

بحث خصوصي سازی در تمام صنایع مورد توجه قرار گرفته و صنعت ورزش نیز از این مقوله  ،امروزه

ایراني از دولت بودجه  یها باشگاهر است. ولي صنعت ورزش در ایران هزینه بَ ،ني نیستمستث

ندارند. شاید به همین دلیل است كه بسیاری از متخصصان و زیادی و توان درآمدزایي  گیرند يم

در بسیاری  كهدر حالي  اند یرفتهنپذاقتصادی  یا مقولهكارشناسان اقتصادی هنوز ورزش را به عنوان 

، صنعت ها باشگاهتغییر كرده و به مدد تجاری شدن  ها باشگاهز كشورهای جهان ساختار سنتي ا

صنعت ورزش بخش قابل  ةاست. در كشورهای پیشرفته ارزش افزود یافتهورزش رونق قابل توجهي 

و نقش مهمي در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز  دهد يمتوجهي از محصول ناخالص داخلي را تشکیل 

 یا مقوله(. بدیهي است تا زماني كه ورزش نتواند خود را به عنوان 4) كند يمسرگرمي ایفا  تفریح و

نیز نخواهد  44كلي اصل  های یاستس های بندی یتاولواقتصادی به اثبات برساند، جایگاه مناسبي در 

 ورزشي نخواهد شد. یها باشگاهداشت و به تبع آن توجه چنداني به خصوصي سازی یا واگذاری 

در بین متخصصان و عدم اعتقاد  44كلي اصل  های یاستسوجود درک و تفسیر متفاوت از 

موانع  دیگراز  توان يمبرخي مسئوالن و دولتمردان به اثربخشي و كارآیي بخش خصوصي را 

 یهعلشعارها  یجترو، ياسالمپس از انقالب  یها سالدر  فرهنگي و اجتماعي دانست.مهم 

تبدیل  كشوراز  ها یهسرماخروج  ي برایعوامل به يروانبه لحاظ  م مردمعمو ینبدر  داری یهسرما

 یرشپذو عدم  یدیناامدر اثر ترس و  يخصوص گذاری یهسرما یزةانگ یبترت ینبدو  شد

، سازی يخصوص ازاز برداشت نادرست  حاصل يفرهنگخأل است  یهيبدماند.  يمخف ياجتماع

در  كهبود  یحددر  مسئله یناقرار گرفت.  يصخصوبخش  یتفعالبر سر راه  يمانععنوان  به

مبارزه با استعمار و  یراستاآن در  سركوبو  يخصوص گذاری یهسرماموارد مبارزه با  یشترب

 (. 06)شد استثمار قلمداد 

از  یاریبسدر  یاقتصاداصالح ساختار  یها برنامهاز  یکيعنوان  به یساز يخصوص یاستس

و اجرا شده است.  یگیریپ یجد طور بهدر حال توسعه  یاكشورهدر  یژهو جهان، به یكشورها

مقدمات  تدارکبا  یافتهتوسعه  یكشورهااز  یاریبسدر  كهبوده  یاستيس یساز يخصوصاگرچه 

به  یساز يخصوص یاستس یجنتادر حال توسعه  یكشورهاهمراه بوده است، در  یتموفقالزم با 
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بودن آن وجود  یزم آ یتموفقدر مورد  یادیزموارد ابهامات  يبرخو در  یستمشخص ن كامل طور

، یاقتصاد تبعات گستردة یداراو  یچیدهپحساس،  یاربس یامر یساز يخصوصدارد. در واقع 

ناگوارتر از قبل  یاربس یطشرا ،نشود یدهد تدارک یاجرااست و چنانچه مقدمات و لوازم  ياجتماع

 ةیندآو  انداز چشمف، اهدادر  اختالف نظر ( نیز1317توكلي و نوربخش ) (.07) خواهد شد

درک  يوقت کهیناعالوه بر  .دانند يمرا مانعي در جهت پیشبرد آن  خصوصي سازیمطلوب 

 یبرابرنامه  يطراحو  یندهآبه  یجدنباشد، توجه  وجود نداشته یاستراتژاهداف و  روشني از

قبل از  زمینه، نیادر  اثربخش تیریمد. (01) نخواهد بود ممکن یزنمطلوب  ةیندآبه  یابي دست

و  ندك يشناسائمطلوب را  ةندیآو  هاراهبرداز اهداف،  حیصح فیتعر نبود یها شهیر دیبا زیچهر 

كلي  یها استیسسازی و اجرای  مسیر خصوصيدر  یامر نیچن یوجود تیواقع رفتنیپذضمن 

 كردنبرطرف منظور  بهو  یبعدقدم بردارد. در مراحل  یبعدمراحل  برایباز  يچشمانبا ، 44اصل 

 قیطراز  توان يم، ها سازمان كاركنانو  اركاندر  شتریب يذهن یيهمگرا جادیااختالف و  نیا

 نییتب در خصوص يعلم ینارهایسمو  ها یيگردهما، يآموزش، جلسات يگروهو  یفردجلسات 

 . (01) دكرمطلوب اقدام  ةندیآو  اندازها چشم، هاراهبرداهداف،  قیدقو  شتریب

حركت  و ستین یاقتصاد رشد با متناسب كشور در 44 اصل یاجرا و تحقق حاضر در حال

دولت  بدنة در یا است. عده نشده جادیا نهیزم نیدر ا يبالندگ و دیتول یفضا جادیا یبرا يهمگان

 توان يمهستند.  44 اصل یها استیساجرایي شدن  روند یكند موجب ،يدولت فکر و با

 .(09) افزود به این مسئله زین را 44 اصل يكل یها استیس از متفاوت یها برداشت

 تاریخي و سابقة های یشهربه وجود  توان يماز دیگر موانع فرهنگي و اجتماعي شناسایي شده  

در مدیران و مسئوالن  یواگذارساله اقتصاد دولتي و همچنین ترس از تغییر و ابهام در  12

سال است  12پوشیده نیست كه بیش از ورزشي اشاره كرد. در واقع، بر هیچ كس  یها باشگاه

صورت دولتي اداره شده است و تغییر آن نیز مستلزم اقدامات فرهنگي و  كه اقتصاد كشور به

 صورت دفعي و كوتاه مدت رخ دهد. انتظار داشت این اتفاق به توان ينماجتماعي فراواني است و 

 يترس همواره دچار نیراادر  يخصوص( در پژوهش خود اظهار داشت، بخش 1374) يمؤمن

 كند يم یجابا ها یتواقع ینابوده است.  گذاری یهسرما ةینزممفرط در  یزیگر یسکرو  یخيتار

خاص  های یهتوجو  یلدال ها از آن يبخش كه) یخيتار این مشکالت دلیل بهبخش  ینا كه

 يزمان ا؛ زیرا تكند يطرا  یرفتار -ینهاداصالحات  ةدورهم داشته( حتماً  ياجتماعو  یاسيس

 (.30) آنان گذاشت ةعهدبر  ینسنگ های یتمسئول توان ينمنشود،  انجاماصالحات  این كه

رخ  تیمالک رییتغ يوقت كشورهاهمراه است. در عموم  ياجتماع یها تنشبا  یساز يخصوص

 ،خواهد آورد ها آنچه بر سر  تیمالک رییتغ نیا کهنیااز  يدولت یها شركت كاركنان ،دهد مي
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اعتراض  این نارضایتي، شکل نیآشکارترشود.  مي يتینارضا ایجادباعث  همینرند و واهمه دا

از  كه كنند یكار كرده، استفاده ها فرصتاز  كهاست  نیاهم  شکل نیتر پنهان و است يابانیخ

  .(31) نندیببرا  انیز نیترمك يآتتحوالت 

 برنامة یاجرادستمزدها است. با  ترس از بیکاری یا كاهش ها يتینارضادالیل بروز این  نیتر ياصل

 ها یکاریب شیافزااند، موضوع  ردهكبرنامه را اجرا  نیا كه یيكشورها بیشترمانند ، یساز يخصوص

این در  .(33) دینمابرنامه عمل  نیادر برابر  يعنوان مانع است به ممکنخواهد بود و  خطرناک اریبس

منفي قابل  ریتأثصي سازی در درازمدت، كه خصو اند حالي است كه تحقیقات جدید نشان داده

 یساز يخصوصطور قطع، در كوتاه مدت و بعد از انجام  ولي به ،توجهي بر بیکاری و دستمزدها ندارد

 ها سازمانو  ها دستگاهي و كیفي در شاغالن این دولتي، تغییرات كمّ یها شركتیا واگذاری برخي 

ه اجبار بیکار خواهند شد. بدین ترتیب، الزم است دولت طور داوطلبانه یا ب به یا عدهرخ خواهد داد و 

بازنشستگي و پرداخت مستمری  یها طرحدن كرمالي این افراد و پیاده  نیازهای نیتأم منظور به

 یزیر برنامه ها آنبازآموزی این افراد و ایجاد اشتغال برای  برایدر صورت امکان  ،آگاهانه عمل كرده

نظیر شرط عدم تعدیل  یيها روشاز  توان يمسایر كشورها  ةتجرب(. همچنین، طبق 07، 34) كند

مالیاتي، اعطای تسهیالت و غیره(  یها فیتخفنیروی كار در ازای استفاده از برخي مزایا )مانند 

 (. 35) استفاده كرد

دیگر موانع فرهنگي و سازی، از  مخالفت برخي متخصصان و كارشناسان با مباحث خصوصي

قانون اساسي است.  44كلي اصل  های یاستسسازی  شده در مسیر پیادهاجتماعي شناسایي 

 یها گروهمختلفي از سوی  یها العمل عکسبدیهي است هر تغییر سیاستي از سوی دولت با 

با آن (. برخي از آن استقبال خواهند كرد و برخي به رویارویي 32) اجتماعي مواجه خواهد شد

را به نفع خود  ها آن اصالحاتياهند كرد تا با انجام خواهند پرداخت و برخي دیگر تالش خو

تا بر تصمیم  كوشند يم ها گروه ةمصادره كنند. در هر صورت آنچه مسلم است این است كه هم

، شناخت تحوالت اجتماعي رو این از ؛بگذارند و آن را به مسیر دلخواه خود بکشانند یرتأثدولت 

 العمل عکسسازی است. نوع  ات مدیریت موفق خصوصيبا آن از ضروری رویارویيو آمادگي برای 

و  یيجا جابهآن بر  یرتأثو چگونگي  ها یاستسهر گروه یا فرد بسته به نگرش وی به اجرای این 

توزیع مجدد منافع و منابع قدرت بین نیروها و نهادهای اجتماعي دارد. تمام این موارد، در 

 (.07) شود يمانتظارات فرد تلقي  عنوان بهاقتصاد كالن 

 خواهد يمو آنچه  یستنبرابر با رقابت  يخصوص یتمالکرقابت است.  یبرا يمانع یساز يخصوص

 یفضا یدبا كهدولت است  ینا بلکه ،نیستبه دنبال زیادشدن رقیب  يخصوصانحصار است. بخش 

ابزار دارند  نه يدولت یرانمد. یردبگرقابت را  یجلو تواند يم سازی يخصوصبنابراین  ؛كند یجادارقابت 
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رقبا باشد.  كاهشخواستار  تواند يم ،رشوه يحت یلهوسبه هر  يخصوصبخش  مالک يول ،یزهانگو نه 

 يول ،یما كرده یجادارقابت  كاهش یبرا یقو ةیزانگ ،یمكن یلتبد يخصوصرا به  يدولت مالک يوقت

 .(31) یتمالک ییرتغو نه  شود يمكید تأرقابت  براز ابتدا  يخصوصبخش  ةتوسعبرای 

مسئوالن و مدیران دولتي به  میلي بيو صنایع زیردست و نیز  ها شركتنگاه مالکیتي دولت به 

از جمله دیگر موانع فرهنگي و اجتماعي است كه در  ها آنكاهش حیطه نظارت یا مدیریت 

 شناسایي شد. یا حرفهقانون اساسي در ورزش  44كلي اصل  های یاستس سازی یادهپمسیر 

از  ها شركت كنترلو  تیمالکدر آن  كهاست  یندیفرآ یمعنابه  یساز يخصوص، فیرتعبر اساس 

 یساز يخصوصاز عوامل فوق، مفهوم  کیهر  نبود. ابدی يمانتقال  يخصوصبه بخش  يدولتبخش 

تا  ها شركت تیمالکمشخص شده است، انتقال  فیتعردر  كه گونه همان. دینما يمدار  را خدشه

در  كه ، كاریستین یساز يخصوص يمعن، به شود يمبر آن اعمال  يولتد یها كنترل كه يزمان

واگذار  يخصوصبه بخش  كهوجود دارند  یاریبس یها شركتما بارها صورت گرفته است.  كشور

 كنترلتحت  ها آنواردات  ای، فروش محصوالت، صادرات هیاولمواد  دیخراند، اما همچنان  شده

 نکهیا لیدل به، رسد يم به نظر گرید. از طرف شود م ميانجا يدولت یگذار متیقبا دولت و 

، شود انجام ميدولت ه از سوی شد منصوب رانیمدتوسط  ها شركت ادارة تیریمدو  تیمسئول

اكنون نیز بسیاری از مدیران و  (. هم33) نخواهد شد جادیادولت  یگر یتصددر  يچندان كاهش

ادعا دارند كه  سایپا، پیکان، سپاهان و مانند آن یها باشگاهورزشي از جمله  یها باشگاهمسئوالن 

كماكان  ها باشگاهدر حالي كه عزل و نصب مدیران  اند تیفعالعنوان بخش خصوصي مشغول  به

 همچنان در دست دولت است.  ها باشگاهتابع تصمیم مدیران دولتي و اختیار 

در روند  کهنیا. آنان از اند دهینرس یواحد یبند به جمع یساز يخصوصهنوز در مورد  كشور رانیمد

 رانیمد كه يفراوان یایمزا. در ضمن اند قدرت خود را از دست بدهند، نگران یساز يخصوص

 یمند هعالقثر است. ؤخود م یها شركت یواگذار یبرا ها آندر مقاومت  دارند يدولت یها شركت

 یواگذار از ها شركت رانیمدو ترس از متهم شدن، به فرار  ها شركت یامپراتور ةبه حفظ گستر

 يدولت یها شركتعامل  رانیمدطور ویژه،  است. بهمنجر شده  يخصوصسهام خود به بخش 

 يدولت شركت یواگذارهنگام  كنند يم ينیب شیپده ندارند و سود یها شركت یواگذاربه  یا عالقه

 ةدبا پنهان شدن در پشت پر يدولت رانیمد، سمت خود را از دست بدهند. يخصوصبه بخش 

 (. 36) كنند يم تر يطوالنرا  یساز يخصوص فرآیند، يقانونابهامات و مواد 

 متأثر یها گروهاز مقاومت  سازی خصوصي یكارها و راه ها يمشاز مواقع اختالفات در خط  یاریبسدر 

در ساختار  رییتغحفظ وضع موجود و نه تحول و به خود را متعهد  ها آنچون  گیرد؛ ت ميانش آناز 

، خود از عدم خصوصي سازی یكارها و راه ها يمش اختالفات در خط .دانند يم سازمان مستیسو 
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 . (09) بدان اشاره شد تر شیپكه  شود يم يناش هاراهبرددرست از اهداف و  درک

 ها مقاومت يبرخ، اند موافق سازی خصوصيبا  كهدولت  ةرتب يعال، به جز مقامات رسد يمبه نظر 

و  يخصوصبه بخش  ها آنسهام  یواگذار یبرا يدولت یها شركت رانیدماز طرف  ها يكارشکن و

 يبرخبا گرفتن  ایده نشان دهند  انیزرا  شركتدارند  يسع مثالً. دیآ يم وجود به يتعاون

 قیدقو  حیصح یاجرا .نندیب تدارک شركت یبرا یا توسعه یها طرح ،یضرورریغ التیتسه

 . (37) دولت است ةبدن یاجزا يتمام يهماهنگ ازمندین، 44كلي اصل  یها استیس

 ادارة تیمسئول هم در حال حاضر دولت كهآن است  نهیزم نیادر  گرید یدیكل ةنکت

؛ است يخصوصبه بخش  ها شركت نیا یواگذار د و هم مسئولرا بر عهده دار يدولت یها شركت

؛ زیرا دیآبه وجود  يکیتفک ها شركت نیا یواگذار و حوزة يدولت تیریمد ةحوز نیب دیبا بنابراین

قانون اساسي  44كلي اصل  یها استیس یاجرامانع در راه  نیتر یجدو  نیتر مهم احتماالً

 ها استیس نیارفع نشود،  يدولت یها شركتبر  يدولت رانیمدهمین مسئله است و تا تسلط 

 .(37) كند ينم دایپاجرا  تیقابل

فرهنگ  كم و یور بهرهبا  كارآریغ یساختار ختنیربه هم  ينوعبه  سازی در واقع، خصوصي

افراد، در جهت  یها يیتوانااز  یبردار و عدم بهره يجمع مشاركتبر عدم  يمبتن يسازمان

 مشاركت يسازمانهمگرا و فرهنگ  كامالً يسازمانبا رفتار  ور بهرهو  ایپو یساختار يطراح

و  كمي دارند لیپتانسخود  كه یافرادو  ها گروه بدیهي است ،نیب نیا. در استطلبانه خالق 

 و ندكنرا تحمل  يشکنساختار  نیا توانند ينم ،ندارند زینالزم را  یور بهرهو  یيكارآ نیهمچن

 ریسارا مانند  يشکنساختار  نیا ينوعبه  كه يعبارات انیبو  یدیناامو  سأی یها نهیزم جادیابا 

ند. كن جادیاتحقق تحول  راه در يمانعخواهند نمود تا  يسع، دینما يمعرف كارآ ریغ یها تیفعال

 اندركاران دستاز وظایف مدیران و  ها آنل مخالفت یدال افتنیو افراد و  ها گروه نیا يیشناسا

 دیبا زین تیریمد اتاقدام است وو حساس  فیظر اریبسامر  نیا. البته است یساز يخصوص

و در  است بزرگ يقصن کردیرو نیا خصلت و نیابه  توجهي بي. شود انجام فیظرو  قیدق اریبس

 . (09) خلل خواهد نمود جادیا كارها

ورزشي و  یها باشگاهمسئوالن و مدیران  میاندر  یا حرفهعدم شناخت فرهنگ ورزش 

از دیگر موانع  توان يمرا  یا حرفه یها باشگاههمچنین، انتظار كاركردهای فرهنگي و تربیتي از 

قانون اساسي در  44كلي اصل  های یاستسفرهنگي و اجتماعي شناسایي شده در راه اجرای 

به اهداف  توان ينم ها آنشدن ملزوماتي دارد كه بدون رعایت  یا حرفهبرشمرد.  یا حرفهورزش 

در كشور ما تنها در لفظ یا در برخي از حواشي  یا حرفه های یگلگری رسید.  یا حرفهنهایي 

در كشور  یدار باشگاهاید بر فرهنگ چندان كه باید و ش یا حرفهو اصول ورزش  اند شده یا حرفه
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 غلبه نکرده است. 

، درج عبارت فرهنگي ـ ورزشي شود يمورزشي كشور دیده  یها باشگاهاز دیگر مسائلي كه در بیشتر 

ورزشي است. محققان عقیده دارند، همین انتظار كاركردهای فرهنگي  یها باشگاهو  مؤسساتدر نام 

مجوزی برای ورود دولت یا و شده  ها باشگاهدولتي در امور  یها دخالتموجب برخي  ها باشگاهاز 

در بطن خود  یا حرفهاست. فرهنگ و اصول ورزش  یا حرفه یدار باشگاه به عرصةنهادهای دولتي 

كه اگر این فرهنگ و اصول  رسد يمحاوی بسیاری از مسائل فرهنگي و ارزشي است و چنین به نظر 

ورزشي كشور رعایت شود،  یها باشگاهشناخته شده و در از طرف مسئوالن و مدیران به خوبي 

 بخشي از مشکالت و موانع موجود برطرف خواهد شد.

ـ ا ضـد  فرهنـگ  بـا  ياساسـ  قـانون  44 اصل یها استیس یاجرا گفت، در توان يمدر مجموع   نی

 یها بنگاه از يبرخ در يحت و يدولت یها سازمان در متأسفانه موضوع نیا كه ایم مواجه ها استیس

 44 اصل یها استیس یاجرا بنابراین، برای رفع موانع موجود در ؛وجود دارد هم يخصوص بخش
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