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 مقدمه

ناپذیری با سیاست پیوند طور اجتنابدهند که امروزه ورزش بهوقایع دنیای حاضر نشان میحوادث و 

های بسیار مهمی است که خورده است. ورزش، از ملزومات اساسی زندگی اجتماعی امروز و از عرصه

تمایل  اجتماعی آن، همواره -عاد سیاسیالمللی با آگاهی کامل از ابهای بینها، افراد و سازمانحکومت

برداری کنند. تمایل افکار عمومی جهان به اند تا از آن برای دستیابی به اهداف موردنظر خود بهرهداشته

از طریق  کسب اخبار و اطالعات مربوط به رویدادهای ورزشی از یک سو و انعکاس گستردة وقایع ورزشی

تر روز به هم نزدیکروزبه ر، موجب شده است که قلمرو ورزش و سیاستهای جمعی از سوی دیگرسانه

نظر اده بهسهای سیاسی، دیگر امری که عرصة ورزش از دنیای سیاست و جدایی آن از بازیطوریشوند، به

بینیم که رزش هستیم و میالمللی و ملی بر وهای بینها و بحرانرسد. اکنون آشکارا شاهد تأثیر تنشنمی

های کشورها و افراد سیاسی تبدیل شده است، ا و رویاروییهتدریج به محلی برای رقابتعرصة ورزش به

صورت هدف مهمی درآمده و نقش بسیار بااهمیتی را به المللی و ملی بههای بینچنانکه در سیاستگذاری

عنوان ابزار اعمال فشار بر سایر کشورها ها از آن بهخود اختصاص داده است. حتی تعدادی از حکومت

های ل و رایج در رویارویویژه اینکه استفاده از آن نسبتاً سهل و فاقد خطرهای معموکنند، بهاستفاده می

 (.1بین کشورهاست )

ن فراهم سازد. ورزشی که دارای بیش از سه یاستمداراستواند محیط خوبی را برای فعالیت یمورزش 

شک بدون یبکشاند، یمی گوناگون را در یک زمان خاص به تماشای خود هاملتمیلیارد طرفدار است و 

دلیل به ورزش دارند و نیز به هاتودهی که اعالقهدلیل همین شود. بهینمدخالت سیاست اداره و کنترل 

 خصوصبهی و احرفهشرایط خاص سیاسی و اجتماعی کشور، نگاه مسئوالن و متصدیان امر به ورزش 

های یانجرهای سیاسی در داخل و سوءاستفادة برخی یریدرگفوتبال نگاه امنیتی است. وجود برخی 

ب شده سیاسی داخلی و خارجی از آنها و احتمال سوءاستفاده از محیط پرطرفدار و گستردة ورزش سب

ی هاباشگاه خصوصبه) ی ورزشیهاباشگاهسازی یخصوصاست که مسئوالن و متصدیان امور از واگذاری یا 

 (. 2( واهمه داشته باشند )پرطرفدار استقالل و پرسپولیس

را از دخالت در امور فوتبال منع کرده و با وضع  هادولت شدتبهالمللی فوتبال )فیفا( ینبفدراسیون 

قوانینی خاص انجام هر گونه فعالیت سیاسی یا حتی مذهبی از طریق ورزش را قدغن اعالم کرده است. 

میت ورزشکاران یا کشورهای مختلف به گوش اخباری که گاهی از گوشه و کنار جهان در خصوص محرو
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های ورزشی کماکان از دالیل یطمحرسد، مؤید همین مطلب است. با این حال، وجود نگاه امنیتی به یم

 (.3ی ورزشی به بخش خصوصی است )هاباشگاهدر عدم واگذاری  مؤثر

بگان و قهرمانان و ای، پرورش نخدلیل دارا بودن قدرت شکل دادن جماعات، قدرت رسانهورزش به

های قدرت و برخورداری از خودتوانی، دارا بودن تشکیالت و سازماندهی و سازمان جهانی بیرون از نهاد

تواند اثر مؤثری ای است که همواره میپذیر بودن، پدیدهگرا بودن و توزیعپذیری و عقلهمچنین، مشارکت

های برگرفته از نگاه ع ایدئولوژی و استراتژیتباسی بههای سیاسی داشته باشد. هر نظام سیدر نظام

صورت انجمنی و هیأت و های دموکراتیک ورزش را بهایدئولوژیک، رویکرد خاصی به ورزش دارد. حکومت

دهند و خالصه نگاه به گرا به بٌعد تربیتی ورزش اهمیت میهای اخالقکنند. رژیمفدراسیونی اداره می

 (.4تواند شکل و سازمان خاص خود را داشته باشد )اکم بر جامعه میورزش تحت تأثیر تفکران سیاسی ح

ای است و فدراسیون فوتبال و فوتبال دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی گسترده

ترین بخش این صنعت نقش خطیری در کلیة ابعاد ذکرشده دارند، پرواضح است عنوان مهمها بهباشگاه

رو های اخیر با آنها روبهخصوص سالهای گذشته و بهکه این صنعت در طی سال که مسائل و مشکالتی

 (. 5در این صنعت شده است ) بوده موجب تضعیف آن و عدم دستیابی به اهداف موردنظر

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

به مدد تجاری  تغییر کرده و هاباشگاهی جهان ساختار سنتی کشورهانیست. در بسیاری از  مستثنامقوله 

رزش افزودة صنعت ورزش رونق شایان توجهی به خود گرفته است. در کشورهای پیشرفته ا هاباشگاهشدن 

دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، یمصنعت ورزش بخش زیادی از محصول ناخالص داخلی را تشکیل 

 (. 6، 7کند )یماشتغال و نیز تفریح و سرگرمی ایفا 

گسترده طرفدار  صورتبهیی که برای غلبه بر مشکالت بخش عمومی پیشنهاد شده و هاراهیکی از 

 ةدر توسع یرمؤثتواند نقش یم(. بخش خصوصی ورزش 8پیدا کرده، واگذاری به بخش خصوصی است )

از اماکن و تجهیزات  یورو افزایش بهره ییزااشتغال انندمورزش همگانی، قهرمانی و همچنین اهدافی 

( باید 1388سال همچنین، مطابق با قانون برنامة چهارم توسعه تا پایان برنامه ) (.9) ورزشی داشته باشد

شد. ولی مروری یمیردولتی واگذار غی هابخشی به احرفههای اجرایی تأمین منابع ورزش یتفعالتمامی 

ی احرفهی دارباشگاهگری بسیار باالی دولت در یتصدی ایران حاکی از احرفهی هاباشگاه بر نوع مالکیت

 (.10است )
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سازی به یخصوصست که اسازی حاکی از این یخصوصبررسی شواهد تجربی در خصوص موضوع 

حال، محققان نشان دادند، عواملی که بر عملکرد  ینا(. با 11شود )یم منجر هاشرکتبهبود سطح عملکرد 

(. در 12گذارد، در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه متفاوت است )یمیر تأثسازی یاز خصوصپس 

لکیت همین زمینه، پژوهشگران با بررسی موضوع، عنوان کردند که اصالحات اقتصادی و اثربخشی ما

ربة کشورهای (. همچنین، تج13) اندشدهی خصوصی هاشرکتد شرکتی، دو عامل کلیدی در تغییر عملکر

ریزی دقیق سازی پس از مطالعات جامع و براساس برنامهمورد مطالعه حاکی از آن است که اگر خصوصی

آن نظارت نشود،  انجام نگیرد و بسترهای الزم برای اجرای آن فراهم نشود و بر فرایند آن در حین و پس از

 (. 14عدالتی و بروز نارضایتی عمومی ثمری نخواهد داشت )ة بیاجرای آن جز توسع

 تربزرگآید و مفهومی اجتماعی است. اگر جامعه یمشمار های دموکراسی بهیشهرسازی از یخصوص

تواند پیشرفت کند. از سوی دیگر، در هر یمسازی یخصوصتوان اعالم کرد که یماز دولت باشد، آنگاه 

علت بزرگ بودن وجود دارد، بخش خصوصی دچار ضعف خواهد شد. همچنین، به جایی که یک دولت قوی

ی از آزادی عمل انشانهماند و هیچ یمدولت در خاورمیانه، فضای بسیار اندکی برای انتخاب فردی باقی 

ی قوی خواهیم بود. هادولت، ما دارای جوامع ضعیف ولی شود؛ در نتیجهینمیانه مشاهده در خاورمفردی 

اند که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی همچون ایران، قدرت اقتصادی در براین، شواهد حاکی از آنبنا

امعه جدست دولت متمرکز است و فضای بسیار اندکی برای حضور فعاالن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

 (. 15های دولتی وجود دارد )یستمسدر خارج از 

نیازمند  یافته که خودنتوسعهای دارای بخش خصوصی ناسالم و در کشوره بر موارد کلی باال،عالوه

 اگرچهبنابراین  دارد.نة آن سازگاری شدشناختهشده با رویکرد یفتعریی کاراحمایت دولت است، 

یافته با تدارک مقدمات الزم با موفقیت توسعهشورهای سازی سیاستی بوده که در بسیاری از کیخصوص

نیازهای الزم برای آن فراهم یشپباید این نکته را در نظر داشت که چنانچه شروط و  همراه بوده است،

 در آفریقا رای نمونه،بگذارد. ینمر اقتصاد کشور بر جای سازی آثار مطلوبی بیخصوصتصمیم برای  نباشد،

های زیادی یدشوارم و ناتوانی بخش خصوصی، با یربنای مالی الززعلت فقدان سازی بهیخصوصی هابرنامه

تکیه این کشورها  وکشورهایی چون کنیا، جامائیکا و پرو نیز نبود حمایت الزم از سوی دولت شد. در  روروبه

 (.16سازی بوده است )یخصوصمی های خارجی از جمله دالیل و موانع ناکایتحمابه 

روشن  صورتبه ی ورزشی با مراجع دولتی موضوعی است که هنوز در بعضی کشورهاهاباشگاهارتباط 

معضلی اجتماعی نمود  صورتبهو مشخص تعریف نشده است. بنابراین در بسیاری موارد این موضوع 
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بنا به دالیل مختلف  هادولت(. به هر حال 17کند )یمهای زیادی را نیز به خود معطوف ینههزیابد و می

دارد که نگرش یم( با انجام مطالعاتی بیان 1998)1تمایل دارند تا در امور ورزشی وارد شوند. جکسون

تواند از حمایت فعاالنه تا نادیده گرفتن آن در نوسان باشد. یمی ورزشی هاباشگاهبه ورزش و  هادولت

 شوند:یمبا اهداف زیر در امور ورزشی وارد  هادولتکلی  طوربههمچنین وی بیان داشته است که 

  های ارزشمند اجتماعی؛یتعالفتشویق جوانان به مشارکت در 

 ارتقای سالمت جامعه؛ 

 بهبود وضعیت آموزش، رشد شخصی و گسترش مشارکت عمومی؛ 

 گسترش و تعمیم آداب اجتماعی و فرهنگی در عرصة عمومی؛ 

  المللی؛ینبکسب اعتبار ملی و 

 ( 18ایجاد تعامل بین مردم و دولت .) 

در ورزش باشد.  هادولتم برای توجیه حضور و مداخلة توانند دالیلی مهیمموارد مذکور همگی 

اهمیت این است ی ورزشی نیز به دالیل مختلف نیاز مبرم به حمایت دولت دارند، ولی مسئلة باهاباشگاه

 ی،دارباشگاهز نوع (. گذشته ا19روشن و صریح تعریف و تبیین شود ) طوربهکه رابطة دولت و باشگاه باید 

دهد شروع این حرکت بدون مطالعات و اساس علمی و یم نشانی شدن ورزش در کشور احرفهنگاهی به 

توان در ناکافی بودن ضوابط یمتجربی بوده و اصوالً بنای آن غیرتخصصی گذاشته شده است که علت آن را 

های فوتبال کشور گاهبه بیان دیگر در حال حاضر بیشتر باش(. 17جو کرد )وو مقررات قانونی موجود جست

باشند. های تولیدی میهای صنعتی و کارخانههایی هستند که دارای شرکتها و دستگاهدر اختیار سازمان

گذاری در این بخش دولتی است، همانند بسیاری از اموری که توسط دولت انجام با توجه به اینکه سرمایه

بر آن دولتی بودن عالوه(. 5ها وجود ندارد )شگاهیز میان باگیرد، پرهزینه است و رقابت چندانی نمی

های خصوصی های فوتبال کشور توان رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده، موجب تضعیف باشگاهباشگاه

 (. 20ای کشور شده است )و در نتیجه صدمه خوردن فوتبال حرفه

و از لحاظ مالی، اجرایی و ای تطابق یابد کوشد تا با معیارهای حرفهاز سوی دیگر فوتبال ما می

خواهند، این در حالی است ( میAFC)2تشکیالتی همان چیزی باشد که فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا

ای از های حرفهای ورزش در جهان مالکیت و ادارة دولتی باشگاهکه یکی از قوانین فیفا و اصول حرفه

                                                           
1 .  Jackson 

2. Asian Football Confederation 
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سازی فوتبال فوتبال آسیا نیز با تأکید بر خصوصی(. کنفدراسیون 21جمله فوتبال امری غیرقانونی است )

مسابقات لیگ قهرمانان  2009-2010ایران، این موضوع را یکی از شرایط افزایش سهمیة کشورها در فصل 

تواند در دستیابی فوتبال ایران به اهداف موردنظر (. بنابراین انجام تحقیق حاضر می20آسیا دانسته بود )

 المللی کمک کند. با شرایط بین این دو سازمان و تطابق

سازی یخصوص سیاسی و حقوقی ی موانعبندرتبه( ضمن شناسایی و 1392دلدار و همکاران )

مینة پوشش زی تلویزیونی خصوصی در هاشبکهی فوتبال کشور نشان دادند، نبود احرفهی هاباشگاه

ی فوتبال یوتلویزیونی مسابقات و رویدادهارادی کشور، انحصاری بودن پوشش احرفهمسابقات فوتبال 

ین موانع موجود بر سر راه ترمهمی ورزشی، هاسازمانی کشور و مالکیت دولتی بسیاری از نهادها و احرفه

دست ، بهبود مدیریت، بهیی و اثربخشیکارای فوتبال کشورند. افزایش احرفهی هاباشگاهسازی در یخصوص

فوتبال  مندانقهعالاعتبار باشگاه، از موارد مهمی است که همواره مورد توجه آوردن نتایج مطلوب و افزایش 

داف مذکور شده و یابی به اهدستمانع  هاباشگاهسازی یخصوصبوده و مشکالت فرهنگی اجتماعی در راه 

 (.3ی ضروری در این زمینه است )هاگامبنابراین رفع موانع فرهنگی اجتماعی موجود از 

مانع مهم را در راستای اجرای  21(، 1392دوست قهفرخی )یعلش جاللی فراهانی و های پژوهیافته

توان این موانع را در دو دستة کلی با عنوان یمقانون اساسی نشان دادند که  44های کلی اصل یاستس

ین موانع ترمهمی کرد. بندطبقه« گذاری و حمایت مالییهسرماموانع اقتصادی و مالی و موانع »

های پولی و مالی کشور، عدم مشارکت یاستسثباتی در شده در این زمینه عبارت بودند از: بیییاشناس

، نهادها و هاکارخانهگذاران خارجی در بازارهای سرمایه داخل، مالکیت دولتی بسیاری از صنایع، یهسرما

ریسک منیت اقتصادی و ، فقدان ادرآمد ملی در کشور ةپایین بودن سرانی ورزشی و غیرورزشی، هاسازمان

، وجود هاباشگاهی، عدم تخصیص حق پخش تلویزیونی مناسب به احرفهدر ورزش گذاری باالی سرمایه

فروشی متمرکز در سازمان یتبلی خصوصی، ساختار هاباشگاهی دولتی و هاباشگاهرقابت ناعادالنه بین 

 (.22، سازمان لیگ و فدراسیون )هاباشگاهی اطالعات مالی و اقتصادی سازشفافی، عدم احرفهلیگ 

(، در بررسی و تحلیل موانع 1392دوست قهفرخی و همکاران )های پژوهش علیهمچنین، یافته

ین ترمهمی نشان داد، احرفهدر ورزش  44های کلی اصل یاستسسازی یادهپفرهنگی و اجتماعی مؤثر در 

های یشهرسازی، وجود یخصوصرشناسان با مباحث از: مخالفت برخی متخصصان و کا اندعبارتموانع 

و صنایع زیردست، وجود ابهام  هاشرکتسالة اقتصاد دولتی، نگاه مالکیتی دولت به  80تاریخی و سابقة 

ی ورزشی، عدم تمایل مسئوالن و مدیران هاباشگاهی و ترس از تغییر در مدیران و مسئوالن واگذاردر 
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ی در بین مسئوالن و احرفهدیریت آنها، عدم شناخت فرهنگ ورزش دولتی به کاهش حیطة نظارت یا م

یی بخش خصوصی کارابه اثربخشی و  مرداندولتی ورزشی، عدم اعتقاد برخی مسئوالن و هاباشگاهمدیران 

ی اقتصادی و انتظار کارکردهای فرهنگی و تربیتی امقوله عنوانبهدر ورزش، عدم نگرش و اعتقاد به ورزش 

 (. 23ی )احرفهی هاباشگاهاز 

 روزافزونو افزایش  هاباشگاه( نیز، ضمن اشاره به مشکالت عدیدة مالی 2009) 1در همین زمینه کین

ین آنها ترمهمکند که یمهایی را ارائه یشنهادپها در لیگ فوتبال انگلستان، برای رفع این مشکالت یبده

مالک باشگاه است. وی حتی دقت در انتخاب مدیر باشگاه  عنوانبهانتخاب فرد یا افراد مناسب و شایسته 

 (.24کند )یمی برای رفع این مشکالت پیشنهاد حلراه عنوانبهرا 

در این صنعت  گذارییهبه سرماصاحبان سرمایه تجارت، گرایش  ةها به عرصهمزمان با ورود باشگاه

و مطمئن  یانوین، حرفه یهاده از روشوضعیتی، استفا ین. در چنگیردیمبیشتری پررونق، شدت و شتاب 

شده است. اما این موضوع باید  یرناپذاجتناب ازپیشیشب گذارانیهها و رعایت حقوق سرماباشگاه ةدر ادار

 یهامالی باشگاه مالکیت، مدیریت، نظارت، کیفیت عملکرد ةنحو بادیگر کشورها و آشنایی  ةبا توجه به تجرب

ها ه از این روشاستفاد .شوددقت بررسی به سیستم ورزش کشورحاکم بر و نیز شناخت وضعیت  ورزشی

 رزشوانداز مثبتی از صنعت ها، چشمباشگاه هایینهو اتخاذ تدابیر ویژه در مورد افزایش درآمد و کاهش هز

 و 44شدن اصل  اجراییباید کارهای زیربنایی برای  آن. بنابراین برای تحقق دهدیدر آینده را نوید م

 صورت گیرد. ی احرفهی هاباشگاه سازییخصوص

تصادی و موضوع این پژوهش بیانگر وضعیت و مشکالتی است که در سالیان گذشته در سیستم اق مسئله

سازی یادهپشود و آن عدم یمی احساس احرفهیژه در بخش فوتبال وبهآن سیستم ورزش کشور  تبعبهکشور و 

تحلیل  درصدد. محقق استال کشور سی، در خصوص مسائل اقتصادی فوتبقانون اسا 44های کلی اصل یاستس

سازی یادهپدهد، پژوهش یا مطالعاتی دربارة موانع یمها نشان یبررسیجادشده در این مسیر است. اموانع حقوقی 

یی هاحوزهتنها  ی مربوط نیزهاپژوهشو معدود  هگرفتن انجامی کشور احرفهقانون اساسی در فوتبال  44اصل 

 . انددادهسازی را پوشش یخصوصخاص از بحث 

  

                                                           
1.  Keen, MP. A. 
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 ی پژوهش شناسروش

با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. پژوهش کیفی نوعی پژوهش است که 

 اندشدهی آماری یا هر گونه کمی شدن کسب هاروشهایی غیر از یوهشدهد که با یمدست هایی را بهیافته

ارقام( به توصیف موضوع  صورتبهواژه )و نه  صورتبهدر پژوهش کیفی  هاداده(. به بیان دیگر، 25)

 .(26)پردازند یم

ها، مجالت و های اینترنتی، کتابیگاهپابرای اجرای پژوهش، ابتدا از طریق رجوع به اطالعات موجود در 

ی کیفی با خبرگان و هامصاحبهنشریات مختلف، مبانی نظری و پیشینة موضوع بررسی شد. سپس با انجام 

قانون اساسی در ورزش  44های کلی اصل یاستسین موانع حقوقی اثرگذار بر اجرای ترمهممتخصصان امر، 

ی کیفی، همزمان با هاپژوهشاست که با توجه به مبانی نظری  ی کشور، شناسایی شد. شایان توضیحاحرفه

های قبلی، همراه یافتهکه تحلیل هر مصاحبه بهیطوربهتحلیل و کدگذاری آنها نیز انجام گرفت،  هامصاحبهانجام 

به ی کیفی تا حد رسیدن هامصاحبهراهنمای مصاحبه و معیاری برای انتخاب افراد بعدی بود. انجام  عنوانبه

مجزا ارائه  طوربهشده و ی بنددستهیی هامؤلفهشده در قالب ییشناسااشباع نظری ادامه پیدا کرد. آنگاه موانع 

ی بنددستهجامع و کامل گردآوری و  طوربهی افراد نمونه در این خصوص راهکارهاشدند. در مرحلة بعد، نظرها و 

 انجام گرفت. هاوتحلیل بر روی یافتهیهتجزشد و در نهایت نیز، 

زشی و اقتصاد؛ ی کشور در زمینة مدیریت ورهادانشگاهجامعة آماری پژوهش استادان و اعضای هیأت علمی 

ی هاباشگاهامل عها و مدیران یونفدراسد وزارت ورزش و کمیتة ملی المپیک، رؤسای همراه کلیة مدیران ارشبه

ة پنجم سالپنجدورة زمانی برنامة  مجلس شورای اسالمی در های اقتصادی و ورزش دریسیونکمورزشی، اعضای 

برگان و متخصصان، از افراد دریافت نظرهای خ منظوربهشد. همچنین، یمنفر را شامل  150بود که حدود 

 ی خصوصی استفاده شد. دارباشگاهسازی و همچنین یخصوصی هاعرصهدر  نامصاحبو  شدهشناخته

یری از افرادی انجام گرفت که بیشترین فرصت را گنمونهگرفته، های صورتیبررسبراساس مطالعات و 

در انتخاب افراد برای انجام  .کردندیمدربارة پدیدة تحت مطالعه فراهم  هادادهین ترمربوطبرای گردآوری 

 نظرصاحبشد در زمینة موضوع پژوهش یمنفر از افرادی را که تصور  45مصاحبه، ابتدا تیم پژوهش حدود 

حد اشباع نظری رسید، که موضوع بهو خبره بودند شناسایی کرده و اقدام به انجام مصاحبه کرد. زمانی

مصاحبه را برای  18تا  12پایان یافت. در منابع علمی انجام  هادادهی آورجمعفرایند انجام مصاحبه و 

 35اطمینان از رسیدن به اشباع نظری  حال، محققان برای ینادانند؛ با یمرسیدن به اشباع نظری کافی 

دلیل کمبود وقت در مصاحبة اول یا برای کسب اطالعات نفر انجام دادند )برخی افراد، به 26مصاحبه را با 
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بار مورد مصاحبه قرار گرفتند(. رسید، بیش از یکیمبیشتر در خصوص موارد جدیدی که محقق به آنها 

 دهد.یمشده را به تفکیک جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی، نشان ، تنوع و تعداد افراد مصاحبه1جدول 

پردازی استفاده شد. این یهنظری و سازمفهوم منظوربهاز روش استقرای منطقی،  هادادهوتحلیل یهتجزبرای 

 یهادر گروه هانظر یبندطبقه. 3ها، کدگذاری نظر. 2، هااجرا و ویرایش مصاحبه. 1فرایند بدین ترتیب بود: 

نتایج با  ةمقایس. 6گیری، و یجهترکیب مفاهیم و نت. 5. تفسیر مفاهیم برآمده از پژوهش، 4، مفهومی یکسان

  .(27مطالعات )نتایج سایر 

 

 شده به تفکیک جايگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی. تنوع و تعداد افراد مصاحبه1جدول 

 جايگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی
 تعداد

 افراد

 تعداد

 مصاحبه

 مصاحبه 4 نفر 3 اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقالب فرهنگی

 مصاحبه 8 نفر 4 نمایندگان مجلس شورای اسالمی

 مصاحبه 6 نفر 4 اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه در رشتة مدیریت ورزشی

 مصاحبه 4 نفر 4 اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه در رشتة اقتصاد

 مصاحبه 5 نفر 3 ی ورزشی هاونیفدراسرؤسا، دبیران و اعضای هیأت رئیسة 

 مصاحبه 4 نفر 4 رؤسا، معاونان و مدیران ارشد وزارت ورزش و کمیتة ملی المپیک

 مصاحبه 4 نفر 4 ی خصوصی و دولتی احرفهی هاباشگاهمدیران عامل 

 مصاحبه 35 نفر 26 مجموع

 

 های پژوهشیافته
ار بر اجرای اثرگذحقوقی آنها، موانع  وتحلیلیهتجزبا خبرگان و متخصصان و  مصاحبهپس از 

دند. در ش یبنددستهکشور شناسایی و  یاحرفهقانون اساسی در فوتبال  44کلی اصل  هاییاستس

در  مانع شناسایی شد. سپس مواردی که اجماع کمتری روی آنها بود حذف، و 18این مرحله، 

بیشتری بر  نظراتفاقشده بود و متخصصان  یدتأکبر آنها  هامصاحبهمانع که در بیشتر  13مجموع 

 ن داده شده است. نشا 2موانع حقوقی انتخاب شد که در جدول  ینترمهم عنوانبهآنها داشتند، 
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 یاحرفهدر فوتبال  44های کلی اصل یاستس. موانع حقوقی در اجرای 2جدول 

 شدهيیشناساين موانع ترمهم رديف

 تعدد تکرار

 هامصاحبهدر 

 نفر( 26)از 

 24 در کشور خصوص مباحثی چون حق پخش تلویزیونیوجود مشکالت قانونی در  1

 20 از منظر حقوقی هاباشگاهنامشخص بودن وضعیت مالکیتی بسیاری از  2

 19 در کشور (رایتکپی)حقوق مالکیت معنوی  خصوص مباحثی ماننددر  قوانین حمایتی نبود 3

4 
سازی و تغییرات مکرر در قوانین یخصوص به مربوط مصوب قوانین نبودن جامع

 شدهتصویب
18 

 18 و کارامد مؤثرهای یحهالی دولت و وزارت ورزش در ارائة کارکم 5

 17 یاحرفهی هاباشگاهسازی و واگذاری یخصوصگیری در زمینة یمتصمتعدد مراجع  6

 17 44های کلی اصل یاستسکمبود قوانین نظارت و بازرسی جهت کنترل فرایندهای اجرایی  7

 16 یاحرفهدر ورزش  44های کلی اصل یاستسعدم تصویب قوانین و مقررات مختص با اجرای  8

 15 ایحرفهی هاقراردادهای بازیکنان و مربیان باشگاهثبت در  حقوقیمشکالت برخی وجود  9

 14 ی ورزشیهاباشگاهیس و ادارة وزارت ورزش )سازمان تربیت بدنی( و تأسقدیمی بودن قانون  10

11 
های اجرایی نهادهای قانونی با سیاست یاستسناهماهنگی و همسو نبودن مقررات و 

 سازییخصوص
12 

12 
 مالیاتقانون  وجود برخی اشکاالت و نواقص در قوانین و مقررات مربوطه مانند قانون کار،

 و قانون مدیریت خدمات کشوری
11 

 9 شتوانه و ضمانت اجرایی الزمپعدم تدوین چارچوب قانونی منسجم با  13

 

 گیرییجهنتبحث و 

ی احرفهقانون اساسی در فوتبال  44های کلی اصل یاستسسازی یادهپین موانع حقوقی که در مسیر ترمهم

 ارائه شده است.  2شناسایی شد، در جدول 

 و همچنین، نبوددر کشور  خصوص مباحثی چون حق پخش تلویزیونیوجود مشکالت قانونی در 

ین ترمهماز جمله  در کشور (رایتکپی)حقوق مالکیت معنوی  خصوص مباحثی ماننددر  قوانین حمایتی

ی احرفهقانون اساسی در ورزش  44های کلی اصل یاستسسازی یادهپموانع حقوقی و قانونی در مسیر 

مانع  عنوانبهشود، بیشتر افرادی که با آنها مصاحبه شد، این دو مورد را یمکه مشاهده طورهماناست. 

 داشت که در این خصوص اجماع نسبی وجود داشته است. چنین اذعانتوان یمعبارتی معرفی کردند، به

حمایت مالی از  ةبر توسعدر برا یعنوان مانعبهبعضاً ریشه در مسائل عقیدتی و سیاسی دارد و  اتیموضوع

مذکور  رسد تا مشکلنظر می. در مجموع بهکندیمورزشی عمل ای مسابقات پخش رسانه ةورزش و توسع
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مشکل خواهد  در این زمینه دچاری احرفهورزش حقوقی  ةد، توسعشووفصل ندر سطح کالن کشور حل

( نیز در گزارش خود اشاره داشت که عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی، قوانین و 1385عزیزخانی )  بود.

اند، از مقررات پیچیده، نارسایی در قوانین موجود، مجوزها و سایر اختالالت نهادی که اغلب غیرشفاف

 (. 28روند )یمشمار گذاری در کشور بهیهسرمابر کندی روند  مؤثرین عوامل ترمهم

توان به آن یمقانون اساسی  44های کلی اصل یاستسز دیگر موانع حقوقی و قانونی که در اجرای ا

 22مادة  از منظر حقوقی است. در هاباشگاهاشاره داشت، نامشخص بودن وضعیت مالکیتی بسیاری از 

یک از عناوین یچهی در احرفهقانون تجارت کشور انواع معامالت تجاری ذکر شده است، اما باشگاه ورزشی 

ای در حرفه یدارقانون خاصی موضوع باشگاه بنابراین الزم است طبقگنجد، ینمقانون تجارت  2مادة 

بت از آنجا که دستورالعمل خاصی برای چگونگی ث ،قانون تجارت کشور تصریح شود. از سوی دیگر

ها تابع ضابطه واحدی برای گاهبنابراین این باش ،داشته استنوجود  ای فوتبال در کشورهای حرفهباشگاه

ای فوتبال های حرفهباشگاه ةهایی در اساسنامو مغایرت اند. همین موضوعنبوده خود ةسسؤتعیین نوع م

  .(21) ها میسر نباشدنظر قاطع در مورد وضعیت حقوقی باشگاه ةشده است که امکان ارائ موجب

ای که در مطالعات تطبیقی پژوهش حاضر بیان شد، ضابطه و نظام حقوقی واحدی برطورهمان

ی فوتبال در احرفهی هاباشگاهرای مثال، بی فوتبال در کشورهای مختلف وجود دارد. احرفهی هاباشگاه

ین مراجع اروپا و قوان اساسنامة خود را مطابق با اصول تجارت بریتانیا، قوانین اتحادیة اندموظفانگلستان 

(. این در حالی است که 29یید مراجع مربوطه برسانند )تأ المللی فوتبال تنظیم کنند و آن را بهینبملی و 

ی فوتبال کشور هاباشگاهدلیل الزاماتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای و به هاسالدر کشور ما پس از 

یک واحد تجاری به ثبت  عنوانبهصوری و  ی فوتبال به شکلاحرفهی هاباشگاهوضع کرده است، بیشتر 

کنند. با توجه به موارد مذکور، تدوین الگوی واحدی برای وضعیت حقوقی و اساسنامة یمرسیده و فعالیت 

 رسد.یمنظر د، ضروری بهی که بتواند اهداف تجاری و ورزشی را همزمان برآورده سازاگونهبه هاباشگاه

ی دولت و کارکمی، احرفهسازی در ورزش یخصوصنونی در تحقق یکی دیگر از موانع حقوقی و قا

کلی برای تصویب یک  طوربهو کارامد در این زمینه است.  مؤثرهای یحهالیژه وزارت ورزش، در ارائة وبه

طرح از طرف نمایندگان مجلس  صورتبهقانون در کشور دو راه کلی وجود دارد؛ در روش اول موضوع 

شود. اما اگر یمرسد و به قانون تبدیل طی فرایندهای رایج به تصویب نمایندگان میمطرح شده و پس از 

ی رأالیحه به مجلس ارائه کند تا با  صورتبهتواند آن موضوع را یمدر موضوعی دولت احساس نیاز کند، 

م و که پیش از این نیز بحث شد، در زمینة تدوین قوانین منسجطورهماننمایندگان به تصویب برسد. 
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ی در کشور مجلس شورای اسالمی عملکرد قابل احرفهی هاباشگاهسازی یخصوصکارامد دربارة مسئلة 

های مناسب به حل مسائل و مشکالت یحهالحال دولت نیز نتوانسته است با ارائة ین اقبولی نداشته است، با 

ای در وزارت ورزش برای یتهکمرسد دولت با تشکیل یمنظر وجود در این زمینه کمک چندانی کند. به

و کارامد، قصد دارد این ضعف را پوشش دهد و در جهت  مؤثرهای یحهالبررسی جوانب مختلف امر و تهیة 

 های گذشته قدم بردارد.یکاستجبران 

سازی و یخصوص هب مربوط مصوب قوانین نبودن شده، جامعییشناسااز دیگر موانع حقوقی و قانونی 

سازی و یخصوصگیری در زمینة یمتصمشده و همچنین، تعدد مراجع وانین تصویبتغییرات مکرر در ق

ازحد برای یشب، وجود قوانین و مقررات دارند اعتقادی است. محققان احرفهی هاباشگاهواگذاری 

ی غیررسمی و زیرزمینی هدایت خواهد هابخشی سوبهرا  گذاری و اجرای ناکارامد آنها، سرمایهیهسرما

ررات و و شوراهای مختلف برای تصویب قوانین و مق هاسازمان(. همچنین، تعدد نهادها، 30کرد )

بر هرای نمونه، عالوبآید. یمشمار گذاری در کشور بهیهسرمایش روی پ، از دیگر معضالت موجود هابخشنامه

 قانونگذاربهشدارد، سایر نهادهای  بر عهدهی را در کشور قانونگذارمجلس شورای اسالمی که وظیفة اصلی 

نحوی مرتباً قوانین و ، شوراها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره نیز، هر کدام بههاوزارتخانهمانند 

الحظه مدلیل ناهماهنگی که در برخی موارد بهیطوربهدهند. یممقررات موجود را دستکاری و تغییر 

شوند. همچنین، در برخی موارد قوانین یمد، اجرا ر در آن واحشود که مقررات متناقض بسیاری در کشویم

 (. 28شود )یماند که تفاسیر مختلف از آن ارائه شده و گاهی در درک آن مشکالتی ایجاد یچیدهپآنقدر 

قانون  44های کلی اصل یاستسکمبود قوانین نظارت و بازرسی جهت کنترل فرایندهای اجرایی 

قانون اساسی در ورزش  44های کلی اصل یاستسسازی یادهپاساسی، از دیگر موانعی است که در مسیر 

ی دولت نیست؛ بلکه رهاسازسازی، یخصوص. باید در نظر داشت، منظور از استی وجود داشته احرفه

ها، در یتصدخود را پس از واگذاری  تغییر نگرش به وظایف دولت مطرح است و دولت وظایف حاکمیتی

ی هاسازمانباید اعمال کند. این امر مستلزم تقویت  مؤثریزی و راهبرد اقتصادی ربرنامهامر نظارت و 

قطع، تغییر نظام اقتصادی کشور با وجود نظام بوروکراسی کهنة اداری  طوربهنظارتی و حسابرسی است. 

های یرساختزسری ی نخواهد بود و ایجاد یکاسادهدولتی کار ی هاشرکتو  هاسازمانحاکم بر کشور و 

طریق الزم است برای تسریع و هماهنگی در رسد. بدینیمنظر فیزیکی و قانونی در انجام آن ضروری به

، ستادی با حضور نمایندگانی از سه قوة مقننه، مجریه و قضائیه و 44های کلی اصل یاستسامور اجرای 
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منظور تدوین قوانین نظارت ی نظارتی و نیروهای مسلح تشکیل شود و اقدامات الزم بهاهدستگاههمچنین، 

 (.2و بازرسی در این زمینه انجام دهند )

از دیگر موانع  ایحرفهی هاقراردادهای بازیکنان و مربیان باشگاهثبت در  حقوقیمشکالت برخی وجود 

 در حال حاضر از لحاظ حقوقیی است. ارفهحقانون اساسی در ورزش  44های کلی اصل یاستستحقق 

نظام حقوقی بر  ای با باشگاه از چه نوع قراردادی است و چهحرفه یستمشخص نیست که قرارداد فوتبال

 . (21) آن حکمفرماست

 قررات،است. بررسی م شده وضع زمینة عقد قرارداد با بازیکنان در دقیقی بسیار مقررات ژاپن در

آن  از حاکی ژاپن ون فوتبالفدراسی همچنین و ژاپن فوتبال یاحرفه لیگ سازمان یهامهبرنا و هانامهیینآ

 حاکم ژاپن رد فوتبال بازیکنان قراردادهای به مربوط موارد در یاگسترده و ویژه مقررات و اصول که است

 از برخورداری یطبرخوردارند. شرا خود باشگاه با اییرحرفهغ قراردادهای از اییرحرفهغ است. بازیکنان

 شدهیمعرف سابقاتم در بازیکن آن که است زمانی مقدار براساس اییرحرفهغبازیکنان  ی برایاحرفه قرارداد

 هایقرارداد که است ذکر باشند. همچنین، شایان داشته حضور فوتبال و فدراسیون لیگ سازمان توسط

 راردادهایق انواع از یک هر شده و برای قرارداد تقسیم نوع سه به خود ژاپن فوتبال بازیکنان یاحرفه

 (. 5است ) شده گرفته نظر در معینی پاداش و حقوق سقف مذکور یاحرفه

(. 31) انددادهی زیادی را دربارة دستمزد بازیکنان در کشورهای مختلف انجام هاپژوهشمحققان، 

(. 32، 33های معتبر دنیاست )یگلشده در بسیاری از یرفتهپذهمچنین، موضوع سقف قرارداد از مسائل 

دلیل هی فوتبال ایران نیز چند سالی است که بحث سقف حقوق مطرح شده است، ولی باحرفهدر لیگ 

با ترفندهای مختلف  هاباشگاهی و نبود پشتوانة حقوقی و قانونی مناسب برای آن، بیشتر قانونگذارضعف 

 کنند.یمزنند و مبالغ کالنی را به بازیکنان پرداخت ا دور می)مانند پاداش، کارانه، حق بازی و غیره( قانون ر

ای، لزوم بازنگری در نظام حقوقی لیگ حرفه ه بر روی وضعیت قراردادهایگرفتهای انجامسایر بررسی

  .(21) ده استکررا پیشنهاد  ای فوتبالقراردادهای بازیکنان لیگ حرفه

ی کشور قدیمی بودن قانون احرفهسازی ورزش یخصوصیکی دیگر از موانع حقوقی و قانونی در 

یس و ادارة وزارت ورزش است. قانونی که سازمان تربیت بدنی سابق و وزارت ورزش کنونی براساس تأس

بوده و ضروری است تا مسئوالن و متصدیان امور اقدامات الزم را  1350شود، مربوط به سال یمآن اداره 

 وضعیت هاییبررس ورزش، و بدنی تربیت ساختار اصالح زمینة ند. درجهت بازنگری و اصالح آن انجام ده

است. بنابراین،  وزارت ورزش در ،هاباشگاه با مرتبط تشکیالت و ضعف در ساختار ةدهندنشان موجود
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ساختار  .گیرد قرار کار دستور در وزارت ورزش در هاباشگاه با تشکیالت مرتبط اصالح ساختار و بایستیم

 .(2بود ) خواهد تغییر به نیازمند اصالح، این اثر بر نیز هااستان کل ورزش و جوانان و ادارات هایونفدراس

گرفته، بناست ضمن بازنگری در قوانین و اساسنامة وزارت های انجامیگیریپها و یزیربرنامهبا  اکنونهم

 ی نیز بازبینی و اصالح شود.دارباشگاهورزش، اساسنامه و اصول 

ی، عدم تصویب قوانین احرفهسازی در ورزش یخصوصیکی دیگر از موانع حقوقی و قانونی در تحقق 

( فراهم 1378ی است. محمدی )احرفهدر ورزش  44های کلی اصل یاستسو مقررات مختص با اجرای 

 نشدن بسترهای مورد نیاز مانند نبود استراتژی شفاف و مشخص برای اجرای مراحل مختلف کار

( 1374(. داورزنی )34سازی نامطلوب بیان کرده است )یخصوصیکی از موارد  عنوانبهسازی را یخصوص

ی هاباشگاهی خصوصی و واگذاری هااهباشگهای مشخص در زمینة ایجاد یاستسقانونی و فقدان  خألنیز، 

 (. 35کند )یمی کشور بیان هاباشگاهسازی یخصوصین مانع در زمینة ترمهمدولتی به بخش خصوصی را 

وجود برخی اشکاالت و نواقص در قوانین و مقررات مربوط مانند قانون کار، قانون مالیات و قانون 

قانون اساسی  44های کلی اصل یاستسشده در اجرای ییشناسامدیریت خدمات کشوری از دیگر موانع 

سیر قانون اساسی، قانون کار، ی است. به اعتقاد محققان، مشکالت قانونی که از ناحیة تفاحرفهدر ورزش 

دهند. در واقع موارد مذکور، یمسازی را تحت قرار یخصوصقانون مالیات و قانون تجارت روند اجرای 

 (. 36دهند )یمرا افزایش  هابنگاهگذاری توسط یهسرما1های مبادلهینههز

 88مادة  العمل اجراییقانون اساسی مرتبط است، دستور 44یکی از قوانینی که بیشتر با مباحث اصل 

ی واگذاری اماکن ورزشی، هاروشآن دربارة « ج»از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که بند 

ندین سال از تصویب چو پس از  اکنونهمکند. یمیردولتی بحث غی هابخشتفریحی و رفاهی دولتی به 

ه و بحث و بررسی بسیار، ابهامات آن رفع نشد هاییگیریپاین قانون و با وجود برگزاری جلسات متعدد و 

 در مورد آن کماکان ادامه دارد.

از دیگری مواردی که در بحث و مصاحبه با خبرگان و متخصصان و در خصوص نواقص و اشکاالت 

قانونی بدان اشاره شد، مشکالتی است که در قوانین سربازی و مسائل مربوط به آن وجود دارد. بسیاری از 

که یی که در امر استعدادیابی و بازیکن پروری فعالیت دارند، اذعان داشتند درست در زمانیهااشگاهبمدیران 

دلیل لحاظ نشدن منافع سالگی(، به 20تا  18رسند )حدود یماین بازیکنان به سن بازدهی مطلوب 

                                                           
1. Transaction Cost) 
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آید؛ یموجود و مشکالتی که بابت فراخوان این دسته از بازیکنان جهت خدمت مقدس سربازی به هاباشگاه

های نظامی واگذار کنند. یمتیکنان را برای مدت حداقل دو فصل به یکی از بازمجبورند  ناچاربه هاباشگاه

ها را نیز برای یمتی انگیزة سایر احرفهی دارباشگاهشایان ذکر است که وجود چنین مشکالتی در 

 دهد.یمپروری و استعدادیابی کاهش یکنباز

همسو ی و شتوانه و ضمانت اجرایی الزم و همچنین، ناهماهنگپعدم تدوین چارچوب قانونی منسجم با 

نع تحقق سازی، از دیگر موایخصوصبا سیاست  های اجرایی نهادهای قانونییاستسمقررات و  نبودن

 ی است. احرفهرزش در و 44های کلی اصل یاستس

ویژه برای  طوربهکه  استقانونی  سازی متکی بهیخصوصاصوالً در بسیاری از کشورها، اجرای برنامة 

وسیع از کشوری  طوربهدهند، یمآن مقصود تصویب شده است. انواع موضوعاتی که این قوانین را پوشش 

الکیت بخش نونی الزم برای حمایت از مبه کشور دیگر تفاوت دارند و بستگی به عواملی مثل مقررات قا

، اجرای این سیاست متأسفانه. سازی و غیره داردیخصوصخصوصی، لزوم تشکیل یک نهاد نظارت بر اجرای 

شده صورت گرفته است و از این نظر با مشکالت ینتدودر کشور بدون هر گونه چارچوب قانونی خاص و 

احل مختلف اجرا و ی مناسب در مرهاروشچگونگی اتخاذ گیری، یمتصمگوناگونی از ناحیة تعدد مراجع 

 (.36باالخره ضمانت اجرای الزم پس از به اجرا درآمدن آن مواجه است )

های سالم فراهم یواگذار، شفاف و عادالنه بستر الزم را برای کاراهمچنین، مجلس باید با وضع قوانین 

سازی، شفاف یخصوصکند. در حال حاضر، چالش نبود مجموعه مقررات یکپارچه و منسجم در زمینة 

های یکسان و صحیح با ضمانت اجرایی باال، یاستسو در نهایت نبود  باثباتنبودن این امر و نبود مقررات 

 (.28شود )یمکامالً احساس 

اً بروز ناهماهنگی در اجرای قانون یا ناهمسو بودن برخی قوانین بر ضعف در تدوین قوانین، بعضعالوه

 چهارم برنامة رای نمونه، درب. شده است هاباشگاهسازی یخصوصبا یکدیگر موجب بروز تعارض در امر 

 برای مشخص یابرنامه و لیکن راهبرد شده، اشاره هاباشگاه به اداری و مالی یهاکمک به هرچند توسعه،

 یهاپژوهش مرکز گزارش به است. با توجه نشده اتخاذ ورزشی، یهاباشگاه احیای یا حفظ یری،گشکل

 یدرستبه مرتبط، نامةیینآ نشدن علت تنظیمبه نیز 117 مادة «ب"»بند اجرای اسالمی، شورای مجلس

 ایجاد امکان بلکه نشود، فعال هاباشگاه امر بخش خصوصی در تنهانه تا شد موجب امر این .است نشده اجرا

 صورت در قانون، این مفاد به توجه با که حالی است موضوع در این .شود فراهم دولتی، بخش تقویت و
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 هایتعاون ،هاتشکل تقویت برای را اعتبارات از یاعمدهتوان بخش یم صحیح، هاییاستس و راهبرد تعیین

  .کرد جذب خصوصی یهاباشگاه نیز و
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Abstract 
The aim of this study was to analyze the legal barriers affecting the implementation 

of general polices of article 44 in Iran professional football. With respect to the main 

aim of the study, the methodology was qualitative. Authorities and experts underwent 

qualitative interviews and the most important legal barriers to the implementation of 

general policies of article 44 in Iran professional football were identified. The sample 

consisted of those who had the most relevant data of the subject of the study. The 

viewpoints of 26 subjects in the framework of 35 interviews were used and data 

collection was finished until theoretical saturation. In accordance with qualitative 

researches, data were analyzed simultaneously with data collection. Results showed 

that the most  important legal barriers to the implementation of general policies of 

article 44 included the lack of comprehensive rules and regulations of privatization, 

continual changes in rules and regulations, legal problems of TV rights and copyright, 

some problems and deficits in rules and regulations such as labor law, tax rules and 

service management rules, outdated rules of the establishment and management of 

Sport Ministry (Physical Education Organization) and sport clubs, multiplicity of 

decision makers in privatization and resignation of professional clubs, inconsistency 

of executive rules and policies, lack of control and supervision rules to control the 

implementation processes of general policies of article 44, indeterminate ownership 

of most clubs from legal viewpoint, legal problems in contract registration, indolence 

of the government and Sport Ministry to present effective and efficient bills. 

 

Keywords  
Club, economy, football, law, politics, privatization. 
 

                                                           
 Corresponding Author: Email: e.alidoust@ut.ac.ir;Tel: 02161118842 

mailto:e.alidoust@ut.ac.ir

