
 
1389  زمستان_  مديريت ورزشي    

23 -42  : ص ص-7شمارة    
89 / 06/ 11 : تاريخ دريافت    
89 / 09 / 14: تاريخ تصويب    

 
 

  با تاكيد بر با تاكيد بر اي جمهوري اسالمي ايران اي جمهوري اسالمي ايران هاي ورزشي در ورزش حرفههاي ورزشي در ورزش حرفه تعاوني تعاونيةةموانع توسعموانع توسع

  4444هاي كلي اصل هاي كلي اصل سياستسياست

 الياس نادران .3 –اهاني مجيد جاللي فر.2 – 1ابراهيم علي دوست قهفرخي.1
 دانشيار دانشگاه تهران . 3استاديار دانشگاه تهران، . 2و1

 

 چكيده 

اي جمهوري اسالمي ايران با هاي ورزشي در ورزش حرفه تعاونية بررسي و تحليل موانع توسع،هدف از انجام اين پژوهش
به اين . صلي پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع كيفي بودبا توجه به هدف ا.  قانون اساسي بود44هاي كلي اصل تاكيد بر سياست

هاي ورزشي، در  تعاونيةترين موانع موجود در مسير توسعهاي كيفي با خبرگان و متخصصان امر، مهممنظور، با انجام مصاحبه
 ةها را، دربارترين دادهگيري از افرادي كه مربوطنمونهانجام گرفته، مطالعات پس از بررسي . اي كشور شناسايي شدورزش حرفه

 مصاحبه استفاده شد و زماني كه 35 نفر از افراد، در قالب 26در پژوهش حاضر از نظر . ، انجام شدكردندموضوع پژوهش فراهم مي
مان ها همزهاي كيفي، تحليل يافتهمطابق با مباني پژوهش. ها پايان يافتآوري يافتهيند جمعاموضوع به حد اشباع نظري رسيد، فر

 ؛شوند كلي تقسيم ميةهاي ورزشي به دو دست تعاونيةهاي پژوهش نشان داد، موانع توسعيافته .ها انجام شدآوري دادهبا جمع
طور   دوم موانعي كه بهةدست.  اقتصاد كشور وجود دارندةدر كل بدنكه طور عام بوده  بخش تعاون بهدر   موجوددسته اول موانع

 قوانين وجود: شده عبارت بودند از ترين موانع شناسايي مهم. گردنداي برميش تعاوني در ورزش حرفه بخةويژه، بيشتر به توسع
 فعاليت ةهاي دولتي، فقدان قوانين و مقررات روشن در زمينها، ضعف در ساختار تعاوني تعاوني براي با يكديگر متناقض و متعدد
داري  فرهنگ تعاون و مالكيت شركتي در باشگاهفقدان هاي تعاوني، اه تعريف مشخص از مالكيت باشگنبودهاي ورزشي، تعاوني
 .اييي بخش تعاوني در ورزش حرفهرااي، و عدم اعتقاد برخي كارشناسان و متخصصان به كاحرفه

 
 واژه هاي كليدي

 .اي، فوتبال  سازي ، مالكيت شركتي، باشگاه حرفه خصوصي
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 مقدمه

   و خصوصي ، تعاوني  دولتي  بخش  بر سه  ايران  جمهوري اسالمي قتصادي ا نظام،  قانون اساسي44اصل مطابق 
هاي نظام اقتصادي كشور   يكي از پايه،بخش تعاونينابراين، ب). 9(  استوار است  و صحيح  منظم ريزي  با برنامه
كشور  نيز كه ضوابط نظام اقتصادي 43در اصل . دارد از بخش خصوصي باالتري و جايگاه شود ميقلمداد 

 اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعي، بر بخش تعاوني تأكيد ،محوري برشمرده شده، ضمن تأكيد بر انسان
 كه در قانون اساسي، حق مالكيت وسايل و ابزار كار براي افراد در نظر گرفته تشدابايد توجه  .است  اي شده ويژه

كار خود هستند و دولت موظف است بر اساس شرايط ه افراد مالك ابزار و وسايل كو به صراحت اعالم شده شده 
 ). 5(رشد، با مشاركت، وام، تعاوني و غيره راهي براي اين مهم پيدا كند

 نيازهاي مشترك و اهداف اقتصادي  باسسه يا شركتي متشكل از افراد داوطلبؤ سازمان، م،شركت تعاوني
هاي تعاوني، سهم و حقوق هر در شركت. دانندر ميت تامين نيازهاي خود را از طريق تعاوني آساناست كه معين 

ها به شكلي است كه هر عضو شركت، هم   ماهيت تعاوني آن مساوي است ةيك از اعضا، در شركت و در ادار
هاي غيرتعاوني و آثار سوء حاكميت بخش  كارفرما و هم عضو است و به اين دليل بسياري از مشكالت شركت

در تعاوني مشكلي به نام تعارض منافع كارفرمايان و ديگران وجود ندارد و به طور از جمله، . خصوصي را ندارد
ها امكان  تري در جامعه توزيع خواهد شد، زيرا تعاوني ها، درآمد و ثروت به صورت عادالنه كالن نيز با وجود تعاوني

تفاده از آنها نيست، همچنين چون يابند كه هر يك از اعضا به تنهايي قادر به اس استفاده از منابع فراواني را مي
پس . شود، به طور طبيعي توزيع درآمد نيز مناسب خواهد شد سود حاصل از فعاليت نيز بين همه تقسيم مي

هايي كه با عالقة بيشتري درصدد تحقق عدالت اجتماعي اند، بايد جديت بيشتري در گسترش  ها و دولت نظام
 ). 11(ها داشته باشند  تعاوني

) 1983 (1مولين. رود ن ورزش و تفريحات سالم، يكي از رويدادهاي مهم قرن گذشته به شمار ميصنعتي شد
او اشاره داشت هر گونه فعاليت ورزشي آماتور و حرفه اي . براي اولين بار از ورزش به عنوان يك صنعت ياد كرد

 ).18( محسوب مي شود كه موجبات افزايش ارزش افزودة كاال و خدمات ورزشي را فراهم كند، صنعت ورزش

                                                           
1 - Mullin 
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سازي در تمام صنايع مورد توجه قرار گرفته و صنعت ورزش نيز از اين مقوله  در حال حاضر، بحث خصوصي
 ها تغيير كرده و به مدد تجاري شدن در بسياري از كشورهاي جهان ساختار سنتي باشگاه.  نيستامستثن
 صنعت ورزش بخش ةرهاي پيشرفته ارزش افزوددر كشو. استزيادي پيدا كرده ها صنعت ورزش رونق  باشگاه

دهد و نقش مهمي در ايجاد درآمد، اشتغال و نيز را تشكيل مي 1(GDP)قابل توجهي از محصول ناخالص داخلي 
 ). 29، 10 (داردتفريح و سرگرمي 

مهم ترين نقش رويدادهاي ورزشي را جذب گردشگر و پوشش رسانه اي معرفي ) 2005( و همكارانش 2داوير
عالوه بر آن، به نقل و انتقاالت بازيكنان، صدور مربي، فروش بليت، تبليغات ميادين ورزشي، ايجاد . كنند مي

ها و جذب حاميان مالي كه از جمله ديگر دستاوردهاي رويدادهاي  بندي امكانات و تاسيسات ورزشي، شرط
 ). 26(رد توان اشاره ك ترين محصول اين صنعت است، نيز مي عنوان اصلي ورزشي به

اي ورزشي، هستة  هاي حرفه ها در صنعت ورزش، اهميت بيشتري دارد، به طوري كه باشگاه نقش باشگاه
گيرد و  ها شكل مي اي در درون باشگاه روند، ريشه و هستة اصلي توسعة ورزش حرفه اصلي آن به شمار مي

هاي اقتصادي اين  ي توليدي و بنگاهها هايي هستند كه به مثابة كارخانه زيرساخت اصلي صنعت ورزش، باشگاه
 ). 7(كنند  صنعت عمل مي

هاي ورزشي با مراجع دولتي، موضوعي است كه هنوز در بعضي از كشورها به صورت روشن و  ارتباط باشگاه
يابد و  بنابراين در بسياري از موارد اين موضوع به صورت معضلي اجتماعي نمود مي. مشخص تعريف نشده است

 دارند تا در يلها بنا به داليل مختلف تما به هر حال دولت). 8(دهد  ادي را به خود اختصاص ميهاي زي هزينه
 . امور ورزشي وارد شوند

هاي ورزشي ممكن  ها به ورزش و باشگاه پس از تحقيقاتي بيان داشت كه نگرش دولت) 1998 (3جكسون
هاي ورزشي نيز به داليل مختلف نياز  باشگاه). 30(  است از حمايت فعاالنه تا ناديده گرفتن آن در نوسان باشد

                                                           
1 - Gross Domestic Product  
2 - Dwyer  
3 - Jackson 
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طور روشن و صريح  مبرم به حمايت دولت دارند، ولي مسئلة با اهميت، اين است كه رابطة دولت و باشگاه بايد به
 ). 12؛ 7(تعريف و تبيين شود 

 هاي  لتي باشگاهامروزه مقولة مالكيت دو. داري است بحث مالكيت دولت در امر باشگاهموضوع قابل طرح ديگر، 
 شدت غيرمعقول و در بسياري از موارد از جمله در كشورهاي اروپايي مانند انگلستان، فرانسه، ايتاليا، هاي ب حرفه

 اي از بدنة دولتي ارتزاق نمي هاي حرفه در چنين كشورهايي نه تنها باشگاه. اسپانيا و آلمان كامالً غيرقانوني است
ها در اين كشورها به عنوان  دليل اين موضوع آن است كه چون باشگاه. پردازند ز ميكنند، بلكه به دولت ماليات ني

 ). 7(اند  اند، مشمول قانون تجارت بوده و به پرداخت ماليات ملزم تجاري به ثبت رسيدهشركت يك 
به را هاي پرسپوليس و استقالل  فروش سهام باشگاهةنام  وكالت1384 اوايل سال ، درسازمان تربيت بدني

با اينكه مسئوالن ، هاي ورزشي آغاز شودسازي باشگاه  تا سناريوي خصوصيارائه كردسازي  سازمان خصوصي
 ماراتن اما ،ها تا پايان سال خبر داده بودند از واگذاري سهام باشگاه1388سازي در ابتداي سال  سازمان خصوصي

 ).15( عملي در اين زمينه برداشته نشد است هاي د و هنوز گامها به سال پنجم كشيده شسازي باشگاه خصوصي

هاي اجرايي تأمين  بايد تمامي فعاليت،)1388( چهارم توسعه تا پايان برنامه ةهمچنين، مطابق قانون برنام
اي ايران هاي حرفهولي مروري بر نوع مالكيت باشگاه. دولتي واگذار شود هاي غيراي به بخش منابع ورزش حرفه

 ).3(اي استداري حرفهدولت در باشگاهزياد  بسيار گري حاكي از تصدي

سازي مستلزم  دهد كه موفقيت خصوصي نتايج تحقيقات در كشورهاي با درآمد اندك اقتصادي نشان مي
ايجاد چنين . ايجاد محيطي مناسب است تا بخش خصوصي توانايي انجام كار در آن شرايط را داشته باشد

ادي، بهبود چارچوب حقوقي و قانوني، تقويت نظام مالي، از بين بردن موانع محيطي مستلزم اصالحات كالن اقتص
، ثبات اقتصادي، آزادسازي اقتصادي و )1999 (1رامامورتي. رقابت، مقررات زدايي از بازار كاال و خدمات است

، )2007(2برتآمس و رو). 34(شمارد  سازي برمي ناپذير موفقيت برنامة خصوصي زدايي را از شرايط جدايي مقررات
هاي توليدي لهستان بررسي كردند و پس از   شركت از تعاوني2164وري در  سازي را بر بهره نيز تاثيرات خصوصي

 ).20(وري بودند   درصدي بهره20 تا 3سازي، شاهد افزايش  سه سال خصوصي

                                                           
1 - Ramamurti, R 
2 - Amess, K., & Roberts , B.M. 
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انگيزة پيشرفت برخي از متغيرهاي مورد بررسي و ، با هدف پي بردن به رابطة )1387(ثمري و رسول زاده 
ها و شناسايي سهم هر كدام از عوامل، پژوهشي انجام و نتيجه گرفتند با تقويت عوامل انگيزشي و  مديران تعاوني

هاي كاري به منظور توليد بيشتر، كارآفريني و بالندگي در  توان آنان را در محيط ها، مي موفقيت در مديران تعاوني
ها نشان داد، متغيرهاي حمايت مالي دولت، كوتاه بودن مدت  حليل دادهتجزيه و ت. ها تعاوني ياري كرد تشكل

زمان دريافت وام، كم بودن نرخ سود تسهيالتي، ارتباط عاطفي و دروني اعضاء، بازاريابي مناسب، تجهيزات و 
قيت تعديل در ميزان اقساط وام دريافتي، با انگيزة پيشرفت و موف اعضاي تعاوني وامكانات پيشرفته، جواني 

تحليل عوامل "نيز، در پژوهشي با عنوان ) 1387(شعبانعلي ). 6(داري دارد  ها ارتباط معني مديران تعاوني
 از طريق تحليل تشخيصي، اقدام به شناسايي عوامل "هاي زنان در ايران اقتصادي مؤثر بر عملكرد تعاوني

 جاري، درآمد ازپرداخت وام، سرمايه در گردش، دارايي قدرت ب،بر اين اساس. هاي موفق و ناموفق كرد متمايزكنندة تعاوني
 ). 15(ها شناخته شدند  ترين متغيرهاي اثرگذار بر موفقيت تعاوني تعاوني و ميزان بستانكاري، از مهم

 و با جديت به اين مقوله اردسازي ورزش در كشورهاي غربي و توسعه يافته اهميت بسيار زيادي د خصوصي
 اهميت اقتصادي ورزش و تفريحات سالم مسئله،ترين داليل آنها براي اين  از مهميكي  پرداخته شده است،

 كه اين ساختار ندها پرداخته و عنوان كرد  شركتي باشگاهةسيستم ادار) 2003( مكارانش و ه1هميل ).37(است
شركتي  ةادار .)23(اي معرفي كنند عنوان باشگاه كامال حرفه ها خود را بهشده تا تعداد زيادي از باشگاهموجب 
 درنهايت هر سهامدار وكند  شركت ايجاد مييسا و ديگر شركاؤصاحبان سهام، ر ها ارتباطاتي بين مديران،باشگاه

 شده تا به دو هدف اصلي خود موجب در انگلستان  باشگاهة اين نوع ادار، همچنين.رسدبه سهم خود مي
 ).28( نائل شوند)موفقيت تجاري و موفقيت ورزشي(

وي . هاي اروپايي را بررسي و تغييرات ماهيت آنها را تجزيه و تحليل كرد ، ماهيت ادارة باشگاه)2007 (2الته
ها شده و اين روند در  ها به صورت ساختار سهامي، جايگزين ساختار سنتي و قديمي باشگاه نشان داد ادارة باشگاه

 ).29(هاي مطرح اروپا رو به افزايش است  باشگاه

                                                           
1 - Hamil, S.  
2 - Michie, J. & Oughton, C. 
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 ،شدند هايي كه به شكل شركتي اداره ميدر تحقيقي به تجزيه و تحليل باشگاه) 2005 (1تونميچي و آگ
 براي مقابله با شرايط اقتصادي بسيار دشواري كه صنعت فوتبال را احاطه كرده ،انتها ادعا كردند پرداختند و در

 اين . مد نظر قرار گيرديمناسب يك راهكار ةتواند به منزل صورت يك شركت تجاري مي ها به  باشگاهة ادار،است
  ، باشگاه شدهة بهبود در معيارهاي ادارعالوه بر اينكه موجبصورت شركتي  ها به  اداره باشگاه،بررسي نشان داد

 زيرا حاميان ،سازي اطالعات مديريتي و مالي خود سود بيشتري را بدست آورند باشگاه توانسته است با شفاف
 ).32(اند شتري كردهي حمايت مالي ب،تري داشته اند عات شفاف و روشنهايي كه اطال مالي از باشگاه

گذاري در اين صنعت   تجارت، گرايش صاحبان سرمايه به سرمايهةها به عرص همزمان با ورود باشگاه
اي و مطمئن در  ، حرفهجديدهاي درچنين وضعيتي، استفاده از روش. گيردبيشتري ميپررونق، شدت و شتاب 

اما اين موضوع بايد با . ناپذير شده است اجتناب بيش از پيش ،گذاران ها و رعايت حقوق سرمايهه باشگاةادار
هاي   مالكيت، مديريت، نظارت، كيفيت عملكرد مالي باشگاهة نحوا ديگر كشورها و آشنايي بةتوجه به تجرب

ها و  ه از اين روشاستفاد .شوددقت بررسي   بهسيستم ورزش كشور و نيز شناخت وضعيت حاكم بر ورزشي
 در ورزشانداز مثبتي از صنعت  ها، چشمهاي باشگاهاتخاذ تدابير ويژه در مورد افزايش درآمد و كاهش هزينه

 . دهد آينده را نويد مي

ها به بخش غيردولتي را سازي يا واگذاري باشگاه  خصوصية قانون اساسي، دولت بايد زمين44  اصل براساس
 دولت بايد به  .گري دولت ايجاد شودهاي اجرا براي كاهش تصدي تر زمينه هرچه سريع يعني بايد،فراهم كند

اما آيا امكان واگذاري به . جدي انجام دهدهاي  اقدامو در اين زمينه باشد  داشته اي بخش غيردولتي توجه ويژه
مشكالت و  اين صورت دراي وجود دارد؟ هاي دولتي فعال در ورزش حرفهبخش تعاوني يا شركتي كردن باشگاه

 دامند؟ شوند، ك ميموانعي كه موجب عدم تحقق اين مهم 

                                                           
1 - Michie, J. & Oughton, C. 
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 تحقيقروش 
 نوعي پژوهش است ،1پژوهش كيفي. با توجه به هدف اصلي پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع كيفي بود

). 1(اندب شدههاي آماري يا هرگونه كمي شدن كسهايي غير از روشدهد كه با شيوهدست مي هايي را بهكه يافته
اين نوع . پردازندبه توصيف موضوع مي) صورت ارقام و نه به(صورت واژه  ها در پژوهش كيفي بهبه بيان ديگر، داده

عالوه بر . رودكار مي به) موضوع و مقوالت مورد پژوهش(ها براي توصيف و تشريح شرايط پيرامون يك پديده داده
 روابط بين مقوالت مورد بررسي و عمق ساختار آنها به تدوين فرضيه ةبارتوان درهاي كيفي ميآن، به كمك داده

 .)12(پردازي كردپرداخت و سرانجام نظريه

و نشريات ها  ه، مجلها باهاي اينترنتي، كت رجوع به اطالعات موجود در پايگاهبابراي اجراي پژوهش، ابتدا 
هاي كيفي با خبرگان و متخصصان نجام مصاحبهسپس با ا.  موضوع بررسي شدةمختلف، مباني نظري و پيشين

 . اي كشور، شناسايي شدهاي ورزشي در ورزش حرفه تعاونيةترين موانع موجود در مسير توسعامر، مهم
ها تحليل و هاي كيفي، همزمان با انجام مصاحبهتوضيح است كه با توجه به مباني نظري پژوهششايان 

عنوان راهنماي مصاحبه  هاي قبلي، بهكه تحليل هر مصاحبه به همراه يافته ري، به طوشدكدگذاري آنها نيز انجام 
. هاي كيفي تا حد رسيدن به اشباع نظري ادامه پيدا كردانجام مصاحبه. و معياري براي انتخاب افراد بعدي بود

 ديدگاه بعد، ةدر مرحل. طور مجزا ارائه گرديدند بندي شده و به هايي دستهشده در قالب مولفه آنگاه موانع شناسايي
ها بندي شد و در نهايت نيز، يافته طور جامع و كامل گردآوري و دسته بهزمينه رهاي افراد نمونه در اين كا و راهها

 .شدتجزيه و تحليل 

  آماري پژوهشةجامعه و نمون

 ، و اقتصاد مديريت ورزشيةهاي كشور در زمين هيات علمي دانشگاهيو اعضاادان  آماري پژوهش استةجامع
ها و مديران عامل  ملي المپيك، رؤساي فدراسيونةمديران ارشد سازمان تربيت بدني و كميتتمامي به همراه 

مجلس شوراي  هاي اقتصادي و ورزش دراي، اعضاي كميسيون ورزش حرفهةهاي ورزشي فعال در زمينباشگاه
 متخصصان و مديران ارشد و اجرايي ديگربودند و اي آشنا ويژه ورزش حرفه اسالمي كه با مسائل روز ورزش و به

                                                           
1 - Qualitative Research 
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 همچنين، . شدرا شامل مي) 1384 -1388( چهارم ةسال پنجة زماني برنامة ورزش كشور، در دورةدر جامع
سازي و هاي خصوصينام در عرصه شده و صاحب خبرگان و متخصصان، از افراد شناختههاي منظور دريافت نظر به

 . صي استفاده شدداري خصوهمچنين باشگاه

شد كه بيشترين فرصت را براي گيري از افرادي انجام نمونهگرفته،  هاي صورتبراساس مطالعات و بررسي
در مجموع و با رعايت تمامي شرايط  .كردند فراهم ميمورد بررسي ة پديدةها دربارترين دادهگردآوري مربوط

بار مورد برخي از افراد بيش از يك( مصاحبه 35 قالب  نفر از افراد، در26ذكرشده، در پژوهش حاضر از نظر
ها پايان آوري دادهيند جمعااستفاده شد و زماني كه موضوع به حد اشباع نظري رسيد، فر) مصاحبه قرار گرفتند

 .دهد مي، تنوع و تعداد افراد مصاحبه شده را به تفكيك جايگاه و موقعيت شغلي و اجتماعي، نشان1 جدول شماره .يافت
. پردازي استفاده شد سازي و نظريه  منطقي، به منظور مفهوميها از روش استقرابراي تجزيه و تحليل داده

 ا در هبندي نظر طبقه) 3، اهكدگذاري نظر) 2، هااجرا و ويرايش مصاحبه) 1: ين ترتيب بوده ايند بااين فر
 ةمقايس) 6، و گيريركيب مفاهيم و نتيجهت) 5تفسير مفاهيم برآمده از پژوهش، ) 4، هاي مفهومي يكسان گروه

  .)28(مطالعات ر گيدنتايج با نتايج 

 
 تنوع و تعداد افراد مصاحبه شده به تفكيك جايگاه و موقعيت شغلي و اجتماعي_ 1جدول 

 صاحبهمتعداد  تعداد افراد جايگاه و وقعيت شغلي و اجتماعي

 2 2 اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام
 2 1 ي انقالب فرهنگياعضاي شوراي عال

 8 4 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
 8 5 اعضاي هيأت علمي و استادان دانشگاه در رشتة مديريت ورزشي

 4 4 اعضاي هيأت علمي و استادان دانشگاه در رشتة اقتصاد
 4 4 رؤسا و مديران ارشد سازمان تربيت بدني و كميتة ملي المپيك

 3 2  هاي ورزشيرؤسا و مديران ارشد فدراسيون
 4 4 رؤسا و مديران عامل باشگاه هاي حرفه اي خصوصي و دولتي

 35 26 مجموع
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  ي تحقيق هايافتهنتايج و 

هاي ورزشي در ورزش  تعاونية با خبرگان و متخصصان و تجزيه و تحليل آنها، موانع توسعپس از مصاحبه
سپس مواردي كه تنها در .  مانع شناسايي شد19رحله، در اين م. بندي گرديدند اي كشور شناسايي و دستهحرفه

 شوندگان از نظر مصاحبه مانع كه اجماع بيشتري بر آنها بود و 13 حذف، و در مجموع ،يك يا دو مصاحبه عنوان شده بود
  ).2جدول (هاي ورزشي انتخاب شد  تعاونيةترين موانع توسع مهمعنوان  ضريب تاكيد بيشتري داشت، به

 اي كشورهاي ورزشي  در ورزش حرفهوانع توسعه تعاونيم_ 2جدول 

 شده  موانع شناسايي رديف

 ها تعاوني براي با يكديگر متناقض و متعدد قوانين وجود 1

 نارسايي قانون تعاون كه بيشتر قانون ثبت تعاوني است نه قانون تعاون  2

 )نه تعاوني هاي دولتي(نبود زمينة فعاليت تعاوني هاي خصوصي  3

 هاتعاوني امور اجرايي در تعاون وزارت  دخالتها ووظايف اتحاديهتداخل وظايف وزارت تعاون با  4

 هاي ورزشي فعاليت تعاونيةفقدان قوانين و مقررات روشن در زمين 5

 هاي دولتيضعف در ساختار تعاوني 6

 تعاون كشور خدمات صندوق ة ارائةمسائل و مشكالت ناشي از ضعف در ساختار و شيو 7

 هاي دولتي تعاونيةوجود نگاه انحصاري دولت در كنترل و ادار 8

 هاي تعاونيتعريف مشخص از مالكيت باشگاهنبود  9

 ها با فرهنگ تعاونيوجود فرهنگ فردمحور، و ناسازگاري در فرهنگ و روحيات افراد و سازمان 10

 ايي حرفهدار فرهنگ تعاون و مالكيت شركتي در باشگاهفقدان  11

 خصوصي بخش با در مقايسه تعاوني بخش توانمندي عدم سودآوري و به توجهيبي 12

 اييي بخش تعاوني در ورزش حرفهاعدم اعتقاد برخي كارشناسان و متخصصان به كار 13
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 گيريبحث و نتيجه

نگاه در . ه شده است،  ارائ2  در جدول،هاي ورزشي تعاونية در مسير توسعموانع شناسايي شدهترين اصلي
است طور عام  به، شامل موانع بخش تعاون  اولة دست؛  كلي تقسيم كردةتوان اين موانع را به دو دستاجمالي مي

 بخش تعاوني در ةطور ويژه، بيشتر به توسع  دوم موانعي كه بهةدست.  اقتصاد كشور وجود دارندةدر كل بدنكه 
 .  گردنداي برميورزش حرفه

  ،ها، وجود نقص و نارسايي در قوانين مرتبط با اين حوزه است تعاونيةترين موانع در توسع يكي از مهم
 با يكديگر متناقض و متعدد قوانين  قانون تعاون، وجوديي نارسا،كه در مصاحبه با خبرگان و متخصصان طوري به

 ةشده در راه توسع وانع شناساييهاي خصوصي از جمله م براي فعاليت تعاوني زمينهدها و عدم وجو تعاوني براي
 . هاي ورزشي ذكر شدندتعاوني

ها، به نقش قوانين و مقررات حاكم بر  در بررسي عوامل مؤثر بر توسعة تعاوني) 1388(نكويي و همكارانش 
سازماني،  شوند، قوانين و مقررات درون ها اشاره و اذعان داشتند كه اين قوانين به دو دسته تقسيم مي تعاوني

ها  ر مؤثري در موفقيت تعاونيامل قوانين مندرج در اساسنامة مصوب مجمع كه به مثابة عامل نرم افزاري بسيشا
سازماني، شامل كلية قوانين و   قوانين و مقررات برون.مورد توجه قرار گرفته و شركت ملزم به رعايت آن است

ها و  هاي دولتي ناظر بر شركت سوي دستگاهها و مواد قانوني از  مقررات جاري بخش تعاون كه در قالب تبصره
ترين عواملي كه به   بيان كردند، از جمله مهم)1387(اميني و اسماعيلي ). 19(شوند  اتحاديه وضع و اعمال مي

هاست كه  ها بايد مورد توجه قرار گيرد، قوانين و مقررات حاكم بر تعاوني عنوان عامل ساختاري در توسعة تعاوني
ها از يك سو و مشاركت  ها و نحوة ارتباط اعضا با شركت و غيرمستقيم بر انواع فعاليت در تعاونيبه شكل مستقيم 

 ). 2(گذارد  آنها و تعامالت تعاوني با دولت از سوي ديگر، اثر مي

نتايج پژوهش حاضر نيز ضعف و نارسايي در قوانين مرتبط با حوزة تعاون را به عنوان يكي از موانع توسعة 
) 1387(، همچنين اميني و اسماعيلي )1388( نشان داد كه با نتايج تحقيقات نكويي و همكاران ها تعاوني

اين مستلزم  قانون اساسي نيز به اين نكته اشاره شده و 44 هاي كلي اصل  در الزامات سياست. همخواني دارد
نحوي متأثر از ه است كه بر قوانين و مقرراتي گيد چهارم، اصالح قانون بخش تعاوني و ةاصالح قانون برنام
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نيز  اصالح قوانين و مقررات ةو اليح بخش تعاوني ةتوسعجديد اند؛ ضمن آنكه سند ملي  هاي ابالغيسياست
شود نهادهاي قانون گذار به بررسي مجدد   بنابراين، پيشنهاد مي.)5(و به تصويب برسدشود بايست تدوين  مي

 . قوانين اقدام كنند و اصالحات بازنگري هاي الزم را در اين زمينه انجام دهند
وظايف هاي قانوني مسائل و مشكالتي را درپي دارد كه تداخل وظايف وزارت تعاون با اين نواقص و كاستي

 هاي خصوصي از جمله  زمينة فعاليت تعاونيو فقدان ها  يتعاون امور اجرايي در تعاون وزارت  دخالتها واتحاديه
 . ترين آنهاست مهم

 ةگرانه دولت، تخلف و تجاوز از اصول اساسي تعاون، قوانين غيرپيشرفت هاي مداخله، سياست)2000 (1بنتوراكي
مد اسازماني كار دموكراسي، عدم توانمندسازي اعضا و عدم وجود ساختار نبودتعاوني، عدم استقالل و خودمختاري، 

ها را منوط به ايجاد تحول در وضعيت وي موفقيت تعاوني. كندهاي تانزانيا عنوان ميرا از علل عدم موفقيت تعاوني
يي اهاي آنها، كارها و اتحاديههبري تعاونيرداند و معتقد است با اصالح ها ميرهبري و اصالح نقش دولت در تعاوني

 ةاو نقش دولت، وضع قوانين پيشرفت.  اقتصادي و اجتماعي استةط موفقيت در توسعيابد و اين خود شرافزايش مي
ها هاي مشاركت مردمي در تعاونيها، آموزش در ميان اعضا و رهبران تعاوني، ترويج تعاوني و برنامهمربوط به تعاوني

 ).22(داندها ميثر بر موفقيت تعاونيؤرا، از عوامل م

يز عنوان داشتند، در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه ايران، به دليل كم بودن ن) 1388(نكويي و همكاران 
ها و آموزش تعاون در سطح عمومي و نيز فقدان منبع مالي مناسب و كافي براي تأمين نيازهاي اوليه و  ميزان آگاهي

ه البته نبايد اين مسئله هاي خودجوش فراهم نيست ك سرماية مورد نياز تعاوني، بستر مناسب براي پيدايش تعاوني
هاي اجتماعي  گيري مردم و مديران تعاوني تبديل شود و آنها را از مشاركت در فعاليت به مانعي بر سر راه تصميم

ضمن تاييد نتايج پژوهش حاضر، مؤيد اين ) 1388(و نكويي و همكاران ) 2000(هاي بنتوراكي  يافته). 19(بازدارد 
 ها و عدم وابستگي آنها به دولت، از جمله شروط الزم براي توسعة  تعاونيمطلب است كه اصوالً استقالل 

هاي  هاي موجود، شرايط تاسيس تعاوني شود ضمن اصالح ساختار تعاوني بنابراين پيشنهاد مي. تعاوني هاست
 . خصوصي به ويژه در حوزة ورزش فراهم شود

                                                           
1 - Benturaki 
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هاي  تعاونيةدر مسير توسع شناسايي شده يگر موانععالوه بر ضعف و نارسايي قوانين مرتبط با بخش تعاون، از د
 تعريف مشخص از نبود هاي ورزشي و همچنين،  فعاليت تعاونية فقدان قوانين و مقررات روشن در زمين،ورزشي 

قانون فعلي براي . اند اي در كشور بسيار قديمي داري حرفه قوانين مرتبط با باشگاه. هاي تعاوني بودمالكيت باشگاه
قانون  آيين نامة مربوط به اين.  به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد1369هاي ورزشي، در سال  د باشگاهايجا

داري در كشور  هاي باشگاه قانون سرآغازي براي احياي فعاليتاين .  تهيه و تصويب شد1370نيز در سال 
روز مانند مالكيت شركتي يا كنون دست نخورده باقي مانده و لزوم توجه به مسائل  محسوب مي شود، ولي تا

كه در پايان شد  عالوه بر اين، مطابق برنامة چهارم توسعه، پيش بيني مي. شود تعاوني در آن به شدت احساس مي
شود كه حتي بنابراين، مشاهده مي. اي به بخش خصوصي واگذار شودهاي ورزش حرفه درصد فعاليت100برنامه، 

-خش تعاوني در نظر گرفته نشده و اصوالً با قوانين و شرايط موجود در باشگاهبرنامه نيز جايگاهي براي براساس ب

 . اي كشور، هنوز تعريف مشخص و دقيقي از مالكيت تعاوني يا شركتي ارائه نشده استداري حرفه

 خدمات صندوق تعاون كشور نيز سبب ايجاد مانع ة ارائةمسائل و مشكالت ناشي از ضعف در ساختار و شيو
ها، بيشتر اخذ هدف بسياري از افراد از تشكيل تعاوني. هاي ورزشي شده است تعاونيويژهها و به  تعاونيةدر توسع

 نيز گزارش كردند كه )1387(شناس  عباسي و وظيفه. شده استها توجه  بوده و كمتر به اهداف عالي تعاونيوام
ها، ساختار  ود نيروي متخصص در بررسي طرحاز نظر خبرگان، بوروكراسي زياد در اخذ تسهيالت از صندوق، كمب

هاي صندوق نزد  سازماني نامناسب، كندي نقل و انتقاالت وجوه بين صندوق و نظام بانكي، فقدان اعتبار حواله
برخي ). 16(روند  هاي صندوق تعاون كشور به شمار مي ترين ضعف نظام بانكي و ديگر مؤسسات مالي، از مهم

وام پرداختي به (ها، اعتقاد دارند، در بخش اعتبارات  امل مؤثر بر موفقيت تعاونيمحققان نيز ضمن بررسي عو
ها، هنوز  اي كه امروزه با گذشت حدود چهل سال از عمر تعاوني نيز بسيار ضعيف عمل شده، به گونه) ها شركت

 با تبديل صندوق البته). 19(اعتبارات در حد بسيار كم و در بسياري موارد، كمتر يا در حد سرماية اعضاست 
 . رود بخشي از اين موانع و مشكالت حل و فصل شود تعاون به بانك توسعة تعاون، انتظار مي

 به ابتدا از آن گيري و شكل نكرده رشد درستي به ، بخش تعاون در اقتصاد كشور )1387(به نظر سعيدي 

 نگرفته شكل يند اجتماعيابر و با  خودجوش شكلبه ها زيرا در كشور ما تعاوني ،است نبوده صحيح نحو

-هاي دولتي و ضعف در ساختار تعاوني تعاونية از اين رو، وجود نگاه انحصاري دولت در كنترل و ادار.)9(اند
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 از جمله ،مديريت. هاي ورزشي معرفي شدند تعاونيةترين موانع پيش روي توسع هاي دولتي نيز از جمله مهم
دانش تاثير مديران اليق و مجرب، . ردسزايي دا اي تاثير بهسسهؤ معواملي است كه بدون شك در موفقيت هر

توان به نتايج پژوهش پهلواني  ميزمينهدر همين ). 2(ها قابل انكار نيستو متنفذ، در موفقيت تعاونيآموخته 
 يهافعاليت بارة كافي در آموزش عدم دليل به تعاوني مديريت نيز استناد كرد كه ضعف) 1387(و همكاران 

هاي بزرگ  كارگاهنيز، در بررسي وضعيت موجود ) 1383(سوري ). 4(ها ذكر كردندتعاوني رشد كندي توليدي را سبب
هاي  صنعتي بر حسب تعاوني، خصوصي و دولتي و مقايسة كارايي آنها نشان داد، متوسط كارايي در بخش

اي خصوصي تقريباً شرايط يكساني ه تعاوني و خصوصي عملكرد تا حدود زيادي مشابه هم است، زيرا كارگاه
هاي شديد دولتي برخوردار و برخي محروم  اي نيست كه برخي از حمايت دارند و شرايط براي آنها به گونه

توانند از  ويژه براي بخش دولتي مصداق ندارد، زيرا آنها نمي اما اين وضعيت براي بخش تعاوني و به. باشند
 ).14(كي و غيره برخوردار باشند هاي بان هاي دولتي، وام برخي حمايت

خصوصي نيز از جمله موانعي  بخش با در مقايسه تعاوني بخش توانمندي سودآوري و عدم به توجهيبي
تاجگردن . كردندهاي ورزشي از آنها ياد مي تعاونيةعنوان مانعي در راه توسع بودند كه كارشناسان و متخصصان به

جايگاه و نقش چنداني در اقتصاد كشور ندارد و اگر فرض خش تعاوني در پژوهش خود عنوان داشت، ب) 1387(
سازي شوند، صورت صحيح اجرا و پياده برنامه و بهبراساس  قانون اساسي 44هاي كلي اصل شود كه سياست

توسعه  چهارم و پنجم  ةهاي ثابت اين بخش طي دو برنامييگذاري در بخش تعاوني و افزايش دارا سرمايه
در سال و در نهايت نيز  مذكور باشد ةكل كشور طي دورهاي دارايي درصد از 30قدارحداقل به مبايست  مي

شود كه رو، مالحظه مي  ازاين.)5(ديرسخواهد   درصد25 سهم بخش تعاوني در توليد ناخالص داخلي به 1394
اي، داري حرفهابت در باشگاههاي اقتصادي و به ويژه رقحضور در عرصهبراي در شرايط موجود، بخش تعاوني اساساً 

 . ندارد) اعم از دولتي يا خصوصي(ها را ر بخشگيدتوانايي رقابت با 

توان يكي اي را نيز مييي بخش تعاوني در ورزش حرفهاعدم اعتقاد برخي كارشناسان و متخصصان به كار
 ممكن است ادي هر واحد تعاوني، بدون ترديد توان مالي و اقتص. هاي ورزشي برشمرد تعاونيةديگر از موانع توسع

 تر در بازار و يش در ايجاد قدرت ريسك بيشتر، افزايش قابليت انعطاف و توان رقابت ب مؤثراز جمله عوامل
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هايي با هاي تعاوني و شركتعملكرد مالي شركت، )1993 (1سكستون و ايسكو). 2(رساني به اعضا باشد خدمت
تواند عملكرد مالي هاي تعاوني ميسي كردند كه چگونه ساختار شركتگذار را مقايسه و بررمالكيت سرمايه

 كه آنها شواهد متعددي ارائه كردند. را تحت تاثير قرار دهد) هايي دارايياسوددهي، ساختار سرمايه، نقدينگي و كار(
)  Agency Problems(گذار به دليل مشكالت نمايندگي هايي با مالكيت سرمايههاي تعاوني در مقايسه با شركتشركت

از اطالعات بهتر  سازماني و استفاده درونهاي تعاوني با انجام معامالتآنان  نشان دادند، شركت. دارندنرا يي الزم اكار
 نتايج ).36(جويي كنندهاي خود صرفهتوانند در هزينهگذار، ميهايي با مالكيت سرمايهدر مقايسه با شركت

 . تايج پژوهش حاضر همخواني داردتحقيقت سكستون و ايسكو با ن

 در جامعه، كار ]ورزشي[هاي يكي از ابزارهاي بسيار مهم براي گسترش تعاوني، )1387(به نظر سرآباداني 
آساني مورد پذيرش قرار   اين موضوع آماده كرد تا بهة يعني ابتدا بايد بينش و تفكر مردم را دربار،فرهنگي است

ي از منش مردم يگرايي جز و تعاونبدمباني اخالقي تعاوني در جامعه گسترش ياهاي فكري و اگر زمينه. گيرد
نتايج پژوهش حاضر نيز نشان ). 11(ها كار دشواري نخواهد بود در آن صورت، تاسيس و گسترش تعاوني،شود

 فرهنگ توان به وجود  و ميهاي ورزشي ناشي از ضعف فرهنگي است تعاونيةموانع موجود در توسعداد، بخشي از 
به عنوان يكي ديگر از موانع ها با فرهنگ تعاوني فردمحور و ناسازگاري در فرهنگ و روحيات افراد و سازمان

 . شناسايي شده در اين پژوهش اشاره كرد
هاي  دارايي. هاي مالي هاي غيرمولد هستند تا دارايي بنا به داليل مختلف، مردم ايران بيشتر به دنبال دارايي

كه  طوري بهاند،  اي در كشور منجر شده نيز به گسترش فرهنگ داللي و واسطه) نند طال و جواهراتما(غيرمولد 
هاي  ولي دربرخي كشورهاي دنيا، نسبت دارايي،هاي مالي استصورت دارايي هاي كشور به درصد دارايي10فقط

نشدن فرهنگ سهامداري در كشور له نهادينه ئيند اين مسا درصد است كه بر40 به 60هاي واقعي مالي به دارايي
 ). 17(رساندرا مي

هاي  تعاونية يكي ديگر از موانع توسع نيزايداري حرفه  فرهنگ تعاون و مالكيت شركتي در باشگاهفقدان
 آن را ةشده و رايج است كه بهترين نمون اي دنيا امري پذيرفتهداري حرفهمالكيت شركتي در باشگاه. ورزشي است

                                                           
1 - Sexton & Iskow 
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عنوان  اي فوتبال ژاپن به صورتي است كه هر باشگاه به هاي حرفه باشگاهةنوع مالكيت و ادار. توان ديديدر ليگ ژاپن م
 عنوان حاميان مالي و   به1هاي مختلفي با تشكيل يك كنسرسيوم ولي شركت،يك شركت تجاري به ثبت رسيده

ها، ها تحت حمايت كنسرسيومي از شركتشگاهدر واقع، بيشتر اين با. اندگذاران رسمي آن باشگاه معرفي شده سرمايه
 ). 24(ندا محليه هاي صنايع و كارخان

هاي معتبر دنيا همچون آلمان،  اي در ليگ هاي ورزشي حرفه دهد مالكيت باشگاه ها نشان مي بررسيعالوه براين، 
ها به عنوان   تمامي باشگاهانگلستان، ايتاليا، اسپانيا و فرانسه نيز اغلب به صورت خصوصي يا مالكيت شركتي است و

مثال محققان بيان كردند، براي ). 33، 31، 23(اند   با مسئوليت محدود ثبت شده2هاي سهامي مشترك شركت
 به 1998از سال . هاي غيرانتفاعي ثبت شده بودند اي كشور آلمان، از گذشته به عنوان تعاوني هاي حرفه باشگاه
هاي فرعي به عنوان  اين شركت. به ثبت برسند 3 به عنوان شركت هاي فرعياي اجازه داده شد تا هاي حرفه باشگاه
اي در كشورهاي  داري حرفه شود كه باشگاه مالحظه مي). 25(شدند  هايي با مسئوليت محدود ثبت مي شركت

اين، بهتر بنابر. پيشرفتة دنيا، بيشتر به سمت مالكيت شركتي گام برداشته و ديگر اثري از مالكيت دولتي وجود ندارد
 . ها مهيا شود  شركتي در باشگاهاست در كشور ما نيز ضمن بررسي تمامي جوانب، شرايط الزم براي ايجاد مالكيت 

 عنوان بخش بامعدود افرادي بوده و هستند كه حاضر، اي در شرايط ده بودن ورزش حرفهزيانبا وجود 
گذاران ديگري نيز وجود دارند كه حاضر افراد، سرمايهاين به جز . كننداي كشور فعاليت ميخصوصي در ورزش حرفه

تنه وارد اين   بيشتر اين افراد يك،دليل عدم وجود فرهنگ تعاون يا مالكيت شركتي ولي بهاند،  عرصهبه ورود در اين 
در صورت وجود فرهنگ . بخشندو به تبع آن پس از چندي عطاي كار را به لقاي آن ميشوند  ميبحر خروشان 

 گرد هم آورد و ضمن تقسيم بار مالي يتوان بسياري از اين افراد را در يك مجموعه و تحت هدف مشتركي ميتعاون
 بارزي از اين شرايط دانست كه ةشايد بتوان باشگاه ابومسلم مشهد را نمون. آن، مسائل را بهتر از پيش مديريت كرد

هاي مالكيتي به يك نفر ها و درگيريتبال پس از بحثاي فوهاي ليگ حرفهساله و در اوايل فصل برگزاري بازي همه
 .شوداين مسائل و مشكالت تكرار ميدوباره واگذار شده و در پايان فصل 

                                                           
 )Consortium(هاي اقتصادي ائتالف چند شركت باهم براى انجام امور انتفاعى، ائتالف بنگاه - 1

2 - Joint Stock Company 
3 - Subsidiary  
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شود قوانين مرتبط با  هاي ورزشي پيشنهاد مي در مجموع، براي رفع موانع موجود در مسير توسعة تعاوني
هاي ورزشي به طور خاص بازبيني و بازنگري شود و  نيها به طور عام و قوانين مرتبط با تعاو حوزة تعاوني

هاي معتبر دنيا، شرايط براي  عالوه بر اين، ضمن الگوگيري از ليگ. اصالحات الزم در اين زمينه صورت پذيرد
از آنجايي كه بخشي از . مالكيت شركتي در كشور بررسي شده و قوانين الزم براي اين كار تهيه و تدوين شود

 هاست، توصيه  ها ناشي از بي اطالعي يا آگاهي اندك مردم از شرايط تعاوني نع توسعة تعاونيمشكالت و موا
همچنين الزم است نقش دولت در زمينة . سازي مناسب در اين زمينه انجام گيرد رساني و فرهنگ شود اطالع مي

قشي حمايتي و نظارتي تغيير يابد و از نقش مداخله گرانه و قيم مĤبانه به ن) هاي ورزشي به ويژه تعاوني(ها  تعاوني
 . هاي خصوصي مهيا شود شرايط براي حضور تعاوني

بنابراين، در . تعريف و نهادينه كردن باورهاي فرهنگي و ارزشي مناسب و سازگار با توسعه، الزمة توسعه است
براي به كارگيري ها و تدابير مناسب  گذاري زمينة توسعة بخش تعاوني و گسترش مشاركت مردمي، بايد سياست

 . فرهنگ تعاون كه در جامعة ديني و ملي ايران نهادينه شده است، احيا شود
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