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 من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
 

 

 «توفیق این نوشتار را عطا فرمودحمد و سپاس خداوند متعال را که »
 

 تشکر و قدردانی
 

های اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و پژوهشگاه  دانم تا از مساعدت بر خود الزم می

دریغ آنان  های بی نگری و همکاری بدنی و علوم ورزشی تشکر و قدردانی نمایم، زیرا آینده یتترب

 .بر اینجانب هموار نمودانگیزه الزم برای اجرای این پژوهش را 
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 تعهدنامه
 

 
داشت مقام بلند دانش و منظور    پاس با یاری خداوند متعال و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و او ناظر بر اعمال انسان است و به

در  44بررسی میزان اثربخشی خط مشی اصل )مجری طرح پژوهشی با عنوان  افشاريمصطفی  پژوهش، اینجانب 

 انجام این پژوهش به کار مراحل کلیه در را پژوهش در اخالق ، موازین تعهد  می نمایم( واگذاري اماکن ورزشی استان تهران

دی و معنوی طرح، منافع ملی، رعایت انصاف، کنندگان و همکاران، مالکیت ماجویی، رعایت حقوق شرکتو رعایت اصول حقیقت بسته

شوم کلیۀ قوانین نشر همچنین متعهد می. امانت داری، احترام، راز داری و ترویج دانش را سرلوحه کار خود قرار داده و از آنها تخطی نکنم

 . حاصل از این پژوهش، رعایت نمایمعلمی را در خصوص انتشار مقاله 

 مجری طرح خانوادگی نام و نام
 دکتر مصطفی افشاری
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 دیباچه 
توسعه فزاینده پژوهش های نیاز محور و کارآمد و تاکید بر تولید ثروت ملی، ویژگی عصر حاضر بویژه در کشورهای توسعه یافته است که 

دانش مانند علوم ورزشی  این رویکرد پژوهشی بویژه در حوزه هایی از. گیری دانشگاه های نسل سوم، رو به تکامل استهم راستا با شکل

د که با سالمت و توانایی های حرکتی انسان سر و کار دارد و از مشتری و مخاطبان فراوانی در بازار و حوزه فناوری بهره مند می باشد، مور

 .توجه و تأکید قرار گرفته و زمینه ساز توسعه و پیشرفت است

عنوان یکی از قطب های فعالیت پژوهشی کشور در حوزه علوم ورزشی از بدو  در همین راستا، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به

، تالش های گسترده ای را برای نهادینه کردن پژوهش در تربیت بدنی و علوم ورزشی و انتقال یافته های  7711تأسیس خود در پاییز سال 

یر براساس تأکید مسئوالن ارشد نظام، نقشه جامع علمی نوین به جامعه علمی و اجرایی ورزش کشور آغاز کرده است و در سال های اخ

کشور و برنامه راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رویکرد اجرای پژوهش های ملی و نیاز محور جامعه و ساماندهی به فعالیت های 

ینش اولویت های پژوهشی در محورهایی گز. پژوهشی سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و اجرایی کشور را در دستور کار خود قرار داده است

اجتماعی، ورزشی قهرمانی، حرفه ای و ورزش بانوان و  -همچون فعالیت بدنی ایرانیان، صنعت و فناوری در ورزش و توسعه پایدار فرهنگی 

زشی کشور دستاوردهای ملی تالشی که امید است به یاری خداوند و خانوادۀ بزرگ علوم ور. تربیت بدنی ویژه، تأییدی بر این ادعا می باشد

 .و اثرگذاری را در راه توسعه کشور عزیزمان به همراه داشته باشد

پژوهش حاضر، حاصل تالش پژوهشگرانی است که با این رویکرد انجام شده است تا پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی را در ادای 

 .ختگان، روشنایی بخش مسیرهای آینده خواهد بودبی تردید راهنمایی ارزشمند فرهی. وظیفه ملی خود یاری رساند

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی       
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 چکیده
 .بوده است در واگذاری اماکن ورزشی استان تهران 11بررسی میزان اثربخشی خط مشی اصل هدف پژوهش حاضر 

روساء و معاونین ادارات ورزش  در بخش کیفی را ماری پژوهشآجامعه  .است( کیفی کمی)روش پژوهش از نوع آمیخته 
های ورزشی و اساتید متخصص هیات( بانوان)های استان تهران؛ روساء و نایب رئیسان ها و شهرستانو جوانان حوزه

هدفمند و معیار اشباع نظری در این روش به تعداد بصورت  در بخش کیفی نمونه گیریروش . تشکیل دادند یورزش
ورزشی و مستاجرین اماکنهمچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل تمامی . داد پایان( مصاحبه77)مصاحبه ها 

از اماکن ورزشی ( شهروندان)ورزشی واگذار شده و ورزشکاران و قهرمانان و استفاده کنندگان مربیان شاغل در اماکن
 772تعداد  هران بودند کههای استان تها و شهرستاناستیجاری و کارشناسان تربیت بدنی ادارات ورزش و جوانان حوزه

جهت جمع آوری داده ها در بخش . بر اساس روش نمونه گیری تمام شمار و تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند نفر
از در بخش کمی نیز. حاصل از مصاحبه استفاده گردیدکیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه 

و از معادالت ساختاری و پایایی  و محتوی متخصصان امر برای تأیید روایی صوری نظر اساتید مدیریت ورزشی و
جهت . نفر از اعضای جامعه تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تائید شد 71پرسشنامه با اجرای آزمایشی بر روی 

مدل معادالت ساختاری  ازکدگذاری باز، محوری و گزینشی و در بخش کمی تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از 
بر اساس یافته های بدست آمده عوامل توسعه بازاریابی . استفاده شده است( PLS) 7به روش حداقل مربعات جزئی

ورزشی، توسعه اقتصادی اجتماعی، توسعه عملکردی و کاهش بار مالی دولت، اشتغال زایی و کارآفرینی و افزایش 
ان فرصت های خصوصی سازی اماکن ورزشی؛ استهالک و فرسودگی ساخت سالن ها و اماکن های ورزشی به عنو

های فرهنگی   اماکن ورزشی، کاهش مشارکت مردم، نادیده گرفتن ابعاد تربیتی و آموزشی، مسائل سیاسی و آسیب
همچنین چالش های سیاسی حقوقی، چالش های . اجتماعی از تهدیدهای خصوصی سازی اماکن ورزشی شناسایی شدند

ناختی، چالش های فردی، چالش های محیطی، چالش های حمایتی، چالش های رفتاری و معنایی، چالش راهبردی ش
های مدیریتی و چالش های ساختاری از چالش های خصوصی سازی اماکن ورزشی و موانع های زیرساختی و فناوری، 

موانع بازاریابی،  سرمایه گذاری،موانع کالن اقتصادی و سازی، موانع برنامه محوری،  خصوصی کارآمدی بسترهای ضعف
 نهادی، ساختاری و اجرای، موانع اطالعاتی ، موانع11موانع حرفه ای و تخصصی، موانع قانونی حقوقی، خودقانون اصل 

تشویقی از مهمترین موانع خصوصی سازی اماکن ورزشی در استان -موانع فرهنگی اجتماعی و موانع حمایتی، بازاری و
 .تهران بوده اند

 ید واژه کل

 ، موانع، چالش، تهدید، فرصت هاواگذاری اماکن ورزشی 11اصل 
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 مقدمه 9-9

عموم  هستند و چندان دلخواه مطلوب از کمتر حد در مالی عملکرد عملیاتی و کارایی لحاظ از ورزشی دولتی تأسیسات امروزه
اداره  دولتی شکل به هستند و مالکیت دولت در کامأل که و اماکن ورزشی تاسیسات از بسیاری(. 7726،یادگاری) نیستند جامعه

 امر متولی های ورزشی و در رأس آنها وزارت ورزش و جوانان که سازمان رو این از .شوند می مواجه بودجه کمبود با شوند می
 گذاری سرمایه دارای که است چرا آورده روی خصوصیهای  سازمان به ورزشی پیشبرد اهداف باشد، برای می کشور در ورزش

7سازیخصوصی (.7712احسانی،)باشند  می دولتی های به سازمان بیشتر نسبت و بهتر
 مختلفی از آرایه های در برگیرنده 

 شرکتیا  سازمان یک و مدیریت مالکیت واگذاری و دولت کوچک سازی باعث است که و مالی مهم قانونی، تجاری فرآیندهای
 و اقتصاد گیرد رقابتی شکل می اقتصاد یک خصوصی سازی، فرآیند چارچوب در. می شود اخذ وجه قبال در به افراد غیردولتی

به (. 7721نصیرزاده و رضایی،)منجر می شود  عمومی رفاه گسترش جدید و مالی ایجاد امکانات دولت، تغییر نقش به رقابتی
 به نظر نیچن رایموسسه اقتصادی است؛ ز کی اتیعمل( یو اجتماع یمال) ییکارا شیافزاای برای لهیوسسازی خصوصیعبارتی 

عوامل و  ییکارا شیافزا د،یعوامل تول شتریب رییباعث بکارگ یرقابت طیعرضه و تقاضا و بازار در شرا سمیرسد که مکانیم
خصوصی سازی همانند بسیاری از برنامه های . دیدخواهد گر هامتیو متنوع تر کاالها و خدمات و کاهش ق شتریب دیتول جهیدرنت

گروه طراحی )بلندمدت، نیاز به شرایط ایده آل برای گسترش حیطه های پیاده سازی دارد که توسط تیم های تخصصی دارد 
  (.2171، 2برنامه سنگال 

 در .نیست این مقوله مستثنیاز  نیز ورزش صنعت و قرار گرفته توجه مورد صنایع تمام در سازی خصوصی بحث حاضر، حال در
. است یافته توجهی قابل صنعت ورزش رونق آن ها، شدن به مدد تجاری و کرده تغییر سنتی ساختار جهان کشورهای از بسیاری

 نقش و دهد می تشکیل را داخلی محصول ناخالص از توجهی بخش قابل ورزش صنعت ارزش افزودۀ پیشرفته کشورهای در
 که دشواری بسیار اقتصادی شرایط به با توجه(. 7،2171جونز)کند  می سرگرمی ایفا و نیز تفریح و اشتغال درآمد، ایجاد در مهمی
و  میچی)ورزش گردد  صنعت رونق موجب تواند می ورزش در بخش خصوصی مشارکت کرده، احاطه ورزش را صنعت
 های باشگاه سازی خصوصی کار و کسب در پژوهش خود به مدل( 2172) 1تلمسانی و همکاران به طوری که(. 1،2111اقتون
عربستان پرداختند و نشان دادند یکی از راه های توسعه و پیشرفت خصوصی سازی ورزشی و الگوبرداری از کشورهای  فوتبال

تجهیز و نگهداری آنها توسط محققان اعتقاد دارند احداث و مدیریت فضاها و اماکن ورزشی، تولید و همچنین . پیشرفته می باشد
بخش خصوصی در کنار سایر سازمان های دولتی در اکثر کشورهای جهان امروز به کار گرفته شده و آثار آن بر کل جامعه 

از سوی دیگر نهادهای خصوصی با در اختیار داشتن سرمایه های کافی و تجهیزات مورد نیاز می توانند در این . نمایان شده است
با وجودی که بخش خصوصی گرایش زیادی به مشارکت در (. 7712،علی دوست قهفرخی)وثری بردارند ای مخصوص گام ه

عرصع ورزش الی الخصوص احداث اماکن ورزشی از خود نشان داده است اما به دالیل مختلف نتوانسته است در آن سرمایه 
ذاری اقتصادی، فقدان اراده و عزم جدی در بین گذاری کند که می توان به محیط ناامن اقتصادی، ریسک باالی سرمایه گ

مدیران و دست اندرکاران برای خصوصی سازی تاخیر و پیچیدگی بوروکراتیک، تعدد مراکز تصمیم گیری و عدم تعامل الزم بین 
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دن کارآمدتر کر هرچهبرای  (.7711؛ احمدی و همکاران،7711،پاداش)کردسازمان های مرتبط و موارد متعدد دیگری اشاره 
و ناگفته نماند که  شوداستفاده میواگذاری مسؤولیت دولت  برای سازیخصوصیاز  ها با اتکا به مشارکت بخش خصوصیسرمایه
  .(2176، 7گاردام) شودورزشی منجر به ایجاد ارزش افزوده آن مکان می گذاری در ایجاد هر فضایسرمایه

  

 بیان مسئله 9-2

بعنوان یکی از راه های  و( 2،2112آیم)هستند  جسمانی از ابزارهای فوق العاده ارزشمندیامروزه ورزش و فعالیت های 
در . گذراندن اوقات فراغت اند که بزرگترین بخش از اوقات فراغت میلیون ها انسان را در سراسر جهان شامل می شوند

و ورزش افزایش قابل مالحظه ای  سال گذشته اطالعات افراد درباره ی مزیت ها و فواید تمرین های بدنی 71طول 
یافته و برنامه های ورزشهای قهرمانی در سطوح جامعه توسعه یافته و ورزش های تفریحانه و ریلکسیشنی رشد غیر 

گرو اقبال  در اقتصادی صنعت ورزش از سوی دیگر رشد (.2171محسنی سیکارودی و همکاران،)منتظره ای داشته اند 
 ورزشی، در حوزه های کننده و مصرف مشتریان روابط توجه به بنابراین ین پدیده است،ا به مردم عموم بیشتر هرچه

 ،7و همکاران کیم)باشد  های ورزشی داشته و یا اماکن ها ها و یا فروشگاه باشگاه عملکرد مهمی در جایگاه باید ورزش
2171 .) 

های عمومی و مسائل اقتصادی و بسیاری از  با توجه به گسترش دامنه خدمات دولتی در سال های اخیر، افزایش هزینه
عناصر دیگر الزم می سازد تا بهبود کارکرد سازمان های دولتی به عنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد که یکی 

اماکن و فضاهای ورزشی، ساختمان (. 7721رستمی و همکاران،)از این ارگان ها اماکن های ورزشی دولتی می باشد 
ظوره هستند که نه تنها برای میزبانی رویدادهای مختلف ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند بلکه، میزبانی هایی چند من

بسیاری از برنامه های فرهنگی، مذهبی و اجرای بسیاری از برنامه های دیگر، مانند برگزاری کنسرت ها، جشن ها و 
دراین راستا سهم ورزش در اقتصاد ملی هر کشور رابطه  (.2112و همکاران،  1آگوتا)خواهند گرفت  غیره را نیز در بر

 کارآیی لحاظ از دولتی ورزشی تاسیسات امروزه. مستقیمی با میزان سرمایه گذاری انجام شده در بخش ورزش دارد
وضعیت ( 7722صالح نیا،)باشند  نمی جامعه عموم چندان دلخواه و هستند مطلوب از کمتر حد مالی در عملکرد و عملیاتی

اماکن ورزشی دولتی از جمله موضوعات مهم و مورد توجه متخصصین علوم ورزشی، طب ورزشی و مسئولین سالمت 
بر همین اساس ابعاد . باشدی ورزش میبه طوری که توسعه اماکن و فضاهای ورزشی یکی از ابعاد توسعه. جامعه است

در سطح اول که سطح مربوط . باشدبل بررسی میی آن در در سطوح مختلف قادر نظر گرفته شده برای بررسی توسعه
-ریزی اماکن و تجهیزات، برنامهریزی منابع انسانی، برنامهاست متغیرهایی مانند برنامه( پشتیبانی)به سطوح مدیریتی 

ریزی میزان مشارکت افراد و بکارگیری تبلیغات، رسانه و در نهایت ارتباط با بخش خصوصی مورد بررسی است 
 صورت صحیح و موثر های روش و ابزار با و مناسب شرایط در اگر ورزش صنعت در سازی خصوصی (.7721ذبیحی،)
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 در برداشتن گام، راه این در اساسی مراحل از یکی. کرد نخواهد حل را بخش موجود مشکالت وجه هیچ به نگیرد
اجرای  برای الزم بستر و خاستگاه ورزشی فضاهای و اماکن .است ورزشی اماکن واگذاری طریق از سازی خصوصی راه

 تأثیر های ورزشی رقابت و برگزاری مسابقات و تمرینات اجرای بر ها آن کیفیت و هستند ورزشی های برنامه و ها فعالیت
 برداری و بهره ریزی برنامه غفلت در که طوری به است فراوان درایت و دقت نیازمند ورزشی اماکن مدیریت. دارد مستقیم

 که شده بودجه و انرژی وقت، رفتن هدر ساخت موجب به و طراحی در اشتباه بروز همانند ورزشی اماکن و تأسیسات از
قاسم زاده میرکالیی )باشد  داشته نامطلوبی تأثیر سالم و تفریحات قهرمانی ورزش های برنامه آینده بر عملکرد تواند می

 بیشتری توجه مورد کشور سطح در اماکن ورزشی توسعه و ساخت اخیر سیاست ی ها سال طی در(. 7727و همکاران،
 هر شهرستان در چندمنظوره و تخصصی ورزشی اماکن وجود شاهد حاضر حال که در نحوی به است گرفته قرار
 مختلف اقشار نیازهای پاسخگوی و بوده محدود بسیار کشور در ورزشی امکانات سرانه شاخص آنجا که از باشیم؛ اما می

 در اماکن را وری بهره میزان اجرائی، راهبردهای و ریزی برنامه با تا کنند تالش باید مدیران باشد بنابراین نمی جامعه
نتایج تحقیقات حاکی از آن است  .؛ که خصوصی سازی یکی از این راه ها می باشد(7،2111اولسن)دهند  افزایش ورزشی

ی به همراه داشته باشد که مهمترین آنها می تواند افزایش تعداد سازی در ورزش می تواند نتایج مثبتکه انجام خصوصی
درنتیجه یکی از راه هایی که برای غلبه بر مشکالت بخش  (.7721مغانی،)اماکن ورزشی، تفریحی و اردویی باشد 

. پیشنهاد شده و به صورت گسترده ای طرفدار پیدا کرده است خصوصی سازی می باشد( همانند اماکن ورزشی)عمومی 
خصوصی سازی را می توان تالشی در جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم های دولتی به عنوان کارگزار 

رستمی و )خصوصی سازی فرایند سپردن اولویت ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنهاست . دی دانستاقتصا
 (.7721همکاران،

سازی در امر ورزش نشان می دهد که به تقریب تمام کشورهای دنیا برای نقش و جایگاه بررسی ادبیات خصوصی
ها اقداماتی را نیز در این راستا انجام به طور کلی دولت. ای قایل هستندسازی در بخش ورزش، اهمیت ویژهخصوصی

سازی در ورزش به خودی خود مفید و سود داده اند که نتایج آن نیز مثبت بوده است؛ اما باید توجه داشت که خصوصی
سازی در ورزش آور نیست و بدون وجود یک سری شرایط نمی توان پیش بینی کرد که تنها اجرای فرآیند خصوصی

ثبات اقتصادی، آزاد سازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چارچوب . باعث ایجاد منافع می شود
ها و وجود بازارهای مالی گسترده و مؤثر، همگی از های حقوقی و قانونی مناسب، اصالح ساختار در بعضی سازمان

(. 7721شاهرخشاهی،)حیطه ورزش قلمداد می شود سازی در های خصوصیشرایط جدایی ناپذیر موفقیت برنامه
گیر آن است، منابع سازی صنعت ورزش باعث خواهد شد تا دولت با کاهش هزینه هایی که هم اکنون گریبانخصوصی

محرم زاده و همکاران (. 7721مغانی،)گذاری کند های زیر بنایی صنعت ورزش، سرمایهجویی شده را در بخشصرفه
بر . شهرستانها پرداخت ورزش در ورزشی اماکن خصوصی سازی اجرایی هایچالش خود به بررسی در تحقیق( 7721)

اساس نتایج عوامل مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، قانونی و حقوقی به عنوان چالش های اجرایی خصوصی 
 سالنهای بهره وری و ازیبین خصوصی س در تحقیق خود مبنی بر رابطه( 7721)قربانی و همکاران . سازی بوده است

بهره وری با خصوصی سازی رابطه داشته و تنها بین خصوصی سازی و  مقیاسهای خرده تمامی داد نشان ورزشی

                                                 
0 Olson 



 

07 

در پژوهشی فرصت های شناسایی شده ( 7711)قنبری فیروزآبادی و همکاران . تسهیالت مالی رابطه ای وجود ندارد
قانون اساسی،  11م دولت به کاهش تصدی گری و اجرای اصل برای خصوصی سازی اماکن ورزشی کشور را تصمی

معاف مالیاتی برای اماکن ورزشی دارای مجوز، مشارکت دولت و بخش خصوصی جهت تقسیم ریسک و در نهایت وجود 
سازی در اداره تربیت ، با بررسی خصوصی(7711)عارفیان . سرمایه گذاران عالقمند به ساخت اماکن ورزشی دانستند

سازی ورزش این استان وری و بهینهسازی موجب توسعه و افزایش بهرهاستان مازندران دریافت که خصوصیبدنی 
ها را موجب بهبود سازی در این باشگاههای خصوصی، خصوصی، با بررسی وضعیت باشگاه(7711)شمسایی  .شود می

ازی موجب بهبود خدمات، افزایش معتقدند که خصوصی س( 2171) 7تی سامنی و همکاران. وضعیت اشتغال دانست
در تحقیقی با عنوان ( 2177) 2کواتز و همکاران .رضایت مشتریان، بهبود آموزش کارکنان و کارایی تولید می شود

گسترش اماکن و فضاهای ورزشی به بررسی همه جانبه عوامل توسعه ساز این مهم پرداخته و بیان داشته اند که اماکن 
، در تحقیقی با عنوان (2177)7ناصح. و فضاهای ورزشی را در چد شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید توسعه داد

ورزش با تعیین کردن نقاط قوت وضعف عنوان می کند که مشکالت مدیریتی و سازی در ارزیابی خصوصی
سازی واقع شده های آموزشی و مالی به اضافه نقض حقوق مشتریان تحت تأثیر اجرای غیر مؤثر خصوصیدستورالعمل

و  1موزانگازا. های کارشناسان و بهبود بازدهی استهای دولتی و پایه فعالیتاست و نقاط قوت آن شامل کاهش هزینه
های اقدامات و گرایی را موجب کندی اجرای مرحله، ساختارهای ناهماهنگ با شرایط جدید، نبود واقع(2117)همکاران 

 ورزش صورت سازیخصوصی پیرامون متعددی هایپژوهش می شود مالحظه همانگونه که. دانندعملیات دولتی می
که با وجود انجام تحقیقات مختلف در این مورد، به دالیل مختلف  دهدمی نشان اولیه بررسی یک است اما گرفته

سازی در ورزش کشور ایران به معنی واقعی کلمه اتفاق نیفتاده است که از جمله می توان به محیط ناامن خصوصی
جدی  گذاری مستقیم خارجی، فقدان اراده و عزمگذاری در ورزش، عدم امکان سرمایهاقتصادی و ریسک باالی سرمایه

؛ پاداش، 7711الهی،)، تأخیر و پیچیدگی بروکراتیک (7711،الهی)سازی اندرکاران برای خصوصیدر بین مدیران و دست
و موارد ( 7711؛ پاداش،7711احمدی،)های مرتبط ، تعداد مراکز تصمیم گیری و عدم تعادل الزم بین سازمان(7711

در پژوهش خود مبنی بر طراحی الگوی خصوصی سازی ( 2121)همچنین رحمتی و همکاران  .متعدد دیگر اشاره کرد
منابع ی به عنوان شرایط علی، ، علل اقتصادیساز ی، ضرورت خصوصیعوامل ساختاراماکن ورزشی نشان داد که 

ی به عنوان ، پوشش خبریو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد تیو نسخه ها، وضع نی، قوانیانسان یرویو ن یاسی، سیداخل
ی به عنوان و اجتماع ی، اقدامات فرهنگیساز ی، ساختار خصوصی، حقوقیتیریمدعوامل های زمینه ای، عوامل 

ی به عنوان پیامدهای ، توسعه ورزش، توسعه اجتماعیانسان یروی، توسعه نیتوسعه اقتصاداستراتژی ها و در نهایت 
 .خصوصی سازی اماکن ورزشی شناسایی شده است
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به اینکه صنعت ورزش از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت بسیار باالیی است و در  با توجه
، باید تمامی (7711)مطابق با قانون چهارم برنامۀ توسعه تا پایان برنامه . جهان یک صنعت پول ساز محسوب می شود

لکن مروری بر وضعیت . ای غیر دولتی واگذار شودای به بخش ههای اجرایی تأمین منابع مالی ورزش حرفهفعالیت
های عملی سالۀ چهارم گام 1مالکیت و امور اجرایی ورزش حاکی از آن است که نه تنها با اتمام مدت زمان برنامۀ 

قانون پنجم  77چندی در خصوص تحقق و اجرایی نمودن این الزام قانونی انجام نپذیرفته است بلکه مطابق بند ب ماده 
سازی توفیق چندانی ، دولت در ایفای نقش خود در بحث خصوصی(7721-7721)مۀ توسعه که اتمام یافته است برنا

بدیهی است یکی از هدف های غایی دولت کاهش تصدی گری و انجام وظیفه حاکمیتی دولت در . حاصل نکرده است
خش ورزش ایران حتی اماکن های به نظر می رسد ب. راستای سهولت دسترسی مردم به ورزش و اماکن ورزشی است

های کالن سربارآن بر بودجۀ عمومی به علت هزینه بر بودن آن ورزشی دولتی برای گذر از این وضع و کم شدن هزینه
در نتیجه . ای ویژه استمطرح شده نیازمند بازنگری اساسی و توجه 12سازی که از سال و همچنین بحث داغ خصوصی

سازی اماکن ورزشی، شناسایی موانع ها و چالش های خصوصی سازی سازی، بررسی وضعیت موجود خصوصی 
ن های ورزشی دولتی و حتی اثرگذاری آن بر روی اشتغال و توسعه ورزش کها و تهدیدهای خصوصی سازی امافرصت

ر روی همگانی و قهرمانی با توجه به اینکه پژوهشی با این مضمون در سطح کشور انجام نگرفته و بیشتر تحقیقات ب
خصوصی سازی در ورزش انجام شده و کمتر تحقیقی بر روی اماکن ورزشی دولتی صورت گرفته است، از اهمیت 

در نتیجه محقق در این پژوهش و طرح به دنبال این سوال هستند که وضعیت خصوصی سازی . زیادی برخوردار است
 اماکن ورزشی استان تهران چگونه می باشد؟در واگذاری  11اماکن ورزشی استان تهران و اثر بخشی خط مشی اصل 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 9-9

تجربه (. 7711رحیمی بروجردی، )گذاری کرد سازی و گرایش به اقتصاد بازار نامتوان دهۀ خصوصیرا می 7221دهۀ 
 قیدق یزیربرنامه اساس پس از مطالعات جامع و بر یسازمطالعه شده حاکی از آن است که اگر خصوصی یکشورها

آن  یو پس از آن نظارت نگردد، اجرا نیح در آن فراهم نشود و بر فرآیند آن یاجرا یالزم برا یانجام نشده، بسترها
 استییس یسازخصوصی اگرچه (.7،2111گروسکیف)ت خواهد داش عمومی را در پی تییبی عدالتی و بروز نارضا شیافزا

نکته را در  نیا دیهمراه بوده است، با تیموفق با تدارک مقدمات الزم با افتهیتوسعه  یاز کشورها یاریاست که در بس
آثار مطلوبی  یسازخصوصی یبرا میآن فراهم نباشد، تصم یبرا الزم یازهاین شینظر داشت که چنانچه شروط و پ

مالی  یربناینداشتن ز لیبه دل یسازخصوصی یهابرنامه قایگذارد؛ به عنوان نمونه، درآفرنمیی اقتصاد کشور بر جا یبرا
نبود  زین و پرو کایجامائ ا،یچون کن ییدر کشورها. روبه رو شد یادیز یها یبخش خصوصی، با دشوار ناتوانی الزم و

 یسازناکامی خصوصی موانع و لیخارجی از جمله دال یهاتیکشورها به حما نیا ۀیدولت و تک یالزم از سو تیحما
با وجود  شرقیی اروپا یدر کشورها نیو همچن نیالت یکایدر آمر(. 7722دوست قهفرخی و همکارن، علی) بوده است
کشورها به  نیباعث شده ا ستییالیسوسی ها میرژ تیسال حاکم 12 ۀیسا ،یخصوصی ساز یبرا یجد اریتالش بس

 گرید یاز سو. برسند یریگمچش تینتوانند به موفق الزم و امکانات تیمالی مناسب و محدود یربناینداشتن ز لیدل
                                                 
0. Gruskyf  
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داخلی و خارجی را  یهاهیبه سرما ابییعواملی است که امکان دست گرید از نانیو ضعف طبقۀ کارآفر نییفقدان کارآفر
ی اهدار از خانوادهیعربی، طبقۀ سرما یکشورها ژهیدر حال توسعه، به و یدر کشورها معموالً .با مشکل مواجه می کند

 یگذارهیامکان از سرما حد رو تا نیاز ا ند؛یمی جو یدور یتجار سکیو از ر ادندیدنبال سود آسان و ز اند که بهگسترده
 (. 7،7226ایوبی) نندکمی زیصنعتی پره یدر منابع انسانی در واحدها ژهیبه و

 مورد پسند چندان بوده و مطلوب از کمتر حد در مالی عملکرد و عملیاتی کارآیی لحاظ از ورزشی دولتی تاسیسات امروزه
 همچنین و قهرمانی همگانی، ورزش توسعه در موثری نقش تواند می ورزش خصوصی بخش .نیستند جامعه عموم

قاسم زاده میرکالیی و )باشد  داشته ورزشی تجهیزات و اماکن از وری بهره افزایش و زایی قبیل اشتغال از اهدافی
 رکود و بیکاری نظیر از مشکالت کاهش بسیاری کارآفرینی و در تواندخصوصی سازی در ورزش می(. 7727همکاران،

 وابستگی تدریجی کاهش جهت در را مدیریت ورزشی نظام می تواند همچنین و باشد مؤثر غیرورزشی و ورزشی صنایع
 بیشتر چه هر پویایی و خصوصی بخش سرمایه گذاری دولت، بودجه به....( و هاها، هیأتفدراسیون) ورزشی سازمان های

در نتیجه وضعیت خصوصی سازی . تقویت نماید جدید های درآمدزاییکانال به دستیابی نتیجه در رشته های ورزشی
با این حال مروری بر  .اماکن های ورزشی دولتی در استان تهران می تواند بسیاری از این مشکالت را حل نماید

سازی ورزش الزامات آن است هر چند که در زمینۀ خصوصیوضعیت مالکیت و امور اجرایی ورزش کشور ایران حاکی از 
قانونی وجود دارد ولی با اتمام برنامۀ پنجم توسعه و گذشت چندین سال از سند جامع ورزش و رسیدن به شروع برنامه 

. داردها وجود هیچ یک از اهداف تعیین شده اسناد مذکور تحقق نیافته و فاصله زیادی تا دست یابی به آن ششم توسعه،
سازی در اختیار دولت است؛ بنابراین اهمیت و ضرورت انجام تحقیقاتی در گیری در امر خصوصیکه تصمیماز آنجایی

همچنین با توجه به روش های مختلف . شودسازی ورزش ایران بیش از پیش آشکار میزمینۀ نقش دولت در خصوصی
های دولتی، فروش خصوصی سهام، مومی سهام واحدعرضه ع)واگذاری و خصوصی سازی و تجربیات سایر کشورها 

های های شرکت یا مؤسسه دولتی، تجزیه واحدهای دولتی، فروش داراییگذاری جدید بخش خصوصی در واحدسرمایه
های کوچکتر، فروش شرکت به کارکنان و مدیران، توزیع مجانی یا ارزان قیمت سهام، بزرگ دولتی به واحد

محقق در خالل انجام و نائل شدن به اهداف ... ( اری مالکیت، مشارکت در مدیریت، اجاره و سازی بدون واگذ خصوصی
رویکردی که به . تحقیق، به دنبال کشف بهترین و مناسبترین رویکرد خصوصی سازی در این پژوهش نیز می باشد

 . مایدحمایت و کمک ن 11بهترین شکل اهداف کالن نظارم و دولت را برای اجرایی نمودن اصل 

ها رود تا با انجام تحقیق حاضر بتوان مشکالت موجود و دالیل عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده در برنامهامید می
توان گفت انتظار در نهایت می. و سندهای مذکور را شناسایی کرده و راه کارهای عملی برای تحقق آن ارائه نمود

سازی باشد و برای از مشکالت ورزشی کشور ایران در زمینه خصوصی گشای بخشیهای این تحقیق راهرود یافته می
سازی در ورزش کشور سودمند واقع شود، مسلم است که دسترسی به چنین اهدافی اهمیت کار تحقیق توسعۀ خصوصی

ن داشته اجرا شد تیکه قابل یو راهبرد یمنطق ییالگو هیتوان در ارا یپژوهش را م نیکاربرد ا .سازدحاضر را روشن می
را در روند  لیدخ یتا عناصر و مولفه ها دیکمک نما رانیتواند به مد یپژوهش م نیا یها افتهیو  جینتا. نمود انیب دباش

                                                 
0 . Ayubi 
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 یقدم ها یساز یروند خصوص یساز ادهیپ ینموده و در راستا ییشناساو همچنین وضعیت موجود را  یساز یخصوص
در طی فرآیند پژوهش حاضر،  موانع و چالش ها، فرصت ها و تهدیدهاالزم به ذکر است، شناخت  .مناسب را بردارند

در قالب این دسته بندی، نظام و سازماندهی مشخصی  گردد تا یافته های بعدی مطالعه شناخت موانع توسعهیباعث م
نظم همچنین این دسته بندی باعث شد تا فرآیند بحث و نتیجه گیری پژوهش نیز حتی االمکان از یک . پیدا کند

 .منطقی برخوردار گردد

 

 اهداف تحقیق 9-4

 هدف کلی 9-4-9

 در واگذاری اماکن ورزشی استان تهران 11بررسی میزان اثربخشی خط مشی اصل 

 اهداف جزئی 9-4-2

 . در واگذاری اماکن ورزشی استان تهران 11میزان اثربخشی خط مشی اصل توصیف وضعیت موجود  .7

 . واگذاری اماکن ورزشی استان تهران در 11خط مشی اصل بررسی چالش های  .2

 . در واگذاری اماکن ورزشی استان تهران 11خط مشی اصل بررسی موانع  .7

 . تهران استان بر روی اشتغالزایی در در واگذاری اماکن ورزشی شهر تهران 11نحوه اثر اجرای اصل بررسی  .1

  ( کاهش هزینه ها)ر روی بهره وری مالی ب در واگذاری اماکن ورزشی شهر تهران 11نحوه اثر اجرای اصل بررسی  .1

 .تهران استان در

همگانی، حرفه ای، )بر روی توسعه ورزش  در واگذاری اماکن ورزشی استان تهران 11تاثیر اجرای اصل بررسی  .6

 (. تعلیم و تربیتی و قهرمانی

 

 سواالت تحقیق 9-5

 چگونه می باشد؟ تهرانوضعیت موجود خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی استان  .7
 چه می باشد؟ تهرانفرصت های خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی استان  .2
 چه می باشد؟ تهرانتهدید های خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی استان  .7
 چه می باشد؟ تهرانچالش های خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی استان  .1
 باشد؟چه می  تهرانموانع خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی استان  .1
 ؟دارد نقشبر روی اشتغالزایی در استان  تهراناستان  آیا خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی .6
همگانی، حرفه ای، تعلیم و تربیتی و )بر روی توسعه ورزش  تهراناستان  آیا خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی .1

 ؟دارد نقش( قهرمانی
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 محدوده تحقیق 9-6

 محدوده تحقیق
 بوده است 7722 سالزمان اجرای این پژوهش در : محدوده زمانی. 

 های ها و شهرستانروساء و معاونین ادارات ورزش و جوانان حوزهجامعه آماری این پژوهش : محدوده جامعه آماری
-اماکنورزشی و مربیان شاغل در مستاجرین اماکن ؛های ورزشیهیات( بانوان)؛ روساء و نایب رئیسان تهراناستان 

ورزشی واگذار شده و ورزشکاران و قهرمانان و استفاده کنندگان از اماکن ورزشی استیجاری و کارشناسان تربیت بدنی 
 . اندبوده یورزشو اساتید متخصص  تهرانهای استان ها و شهرستانادارات ورزش و جوانان حوزه

 ته استانجام گرف استان تهران در این پژوهش: محدوده جغرافیایی تحقیق. 

 به عنوان ابزار و مصاحبه  برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از آزمودنی ها، از پرسشنامه: محدوده جمع آوری اطالعات
  .اندازگیری استفاده شده است

 

 تعاریف واژه هاي تحقیق 9-7

  9خصوصی سازي

 خود، مالکیت تحت هایبنگاه یا هافعالیت از بخشی واگذاری به کارآیی افزایش هدف با دولت، آن در که است فرآیندی

سازی کاهش نقش دولت در ارائه خدمات،  خصوصی(. 2171و همکاران، 2بلتریتی)کند  می اقدام خصوصی بخش به
لی گراند و )است های دولتی و مقررات زدایی بیشتر و انتقال خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی  کاهش یارانه

های سازی، فرایندی است که براساس آن استراتژیبه تعبیری خصوصی. (1،2112از بریبه نقل  7211، 7رابینسون
های ها با حذف موانع اداری و حقوقی در انجام فعالیتاین استراتژی. یابندبخش خصوصی تعیین گردیده و توسعه می

اختیارات اجرایی دولت و سازی، فرایند محدود نمودن به بیان دیگر خصوصی. گیرداقتصادی بخش خصوصی صورت می
 (.7727افسای،)باشد کاهش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد می

 1صنعت ورزش

شود یت ورزشی که موجبات افزایش ارزش افزوده کاال و خدمات ورزشی را فراهم کند صنعت ورزش محسوب میفعال هرگونه
های  وکارها و سازمان ها، کسب که در آن افراد، شرکت است بازارهای اقتصادیای از  صنعت ورزش، گونه (.7721مغانی،)

                                                 
0 .Privatization 

1 . Beltratti 

1. Le Grand & Rabinson 

1. Bray 

5.Sport industry 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
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محصوالت عرضه شده به . باشند متمرکز می های ورزشی فعالیتهی بر  ساز مانددرگیر در تولید، تسهیل، ترویج و یا 
ی با ورزش مرتبط به صورتکه  باشند هایی می ها و یا ایده کاال، خدمات، اشخاص، مکان: خریداران در این بازار، شامل

های مالی،  پیشرفته و قابل دسترس، تجهیزات، کاال، خدمات و حمایتصنعت ورزش، با فراهم آوردن امکانات . هستند
شدن ورزش و تفریحات سالم یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار  صنعتی. نقش مهمی در توسعه ورزش دارد

 .رود می

 7موانع

دارد دم اجرای فعالیتی باز می موانع به کلیه عواملی اطالق می شود که فرد و سا سازمان و یا مجموعه ای را از اجرا و ع
 (.7727پاکرویان،)

 2چالش

معنیِ گودال، آشیانه مرغان، عمیق ــ ذکر  ــ به« چال»را برگرفته از لغت « چالش»فرهنگ فارسی دکتر محمد معین، 
خورد، ــ زدو7ــ مباشرت، جماع 2ــ رفتن با ناز و خرام، جوالن 7: شمارد نیز سه معنی برمی« چالش»کند؛ و برای  می

نامه  کند اما لغت معنی می کردن وجدال «جنگ»و « زدوخوردکردن»را به « کردن چالش»جنگ و جدال سپس فعل 
دهخدا چالش را به معنیِ جنگ . ــ به معنیِ رفتار ــ باشند« چال»دهد که چاالک و چالش هر دو از  دهخدا احتمال می

ده در فرهنگ معین، تالش، کشتی و مصارعت را هم ذیل معانیِ بر معانی ذکرش داند و عالوه و جدال، حمله و یورش می
 .کند ذکر می« چالش»

 7هافرصت

شناختی، محیطی، سیاسی،  مقصود از فرصت؛ رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم :تعریف مفهومی
تواند به میزان زیادی در آینده به فدراسیون ووشو جمهوری اسالمی ایران  قانونی، دولتی، فناوری و رقابتی است که می

  (7727دادگر،) .منفعت برساند

 1تهدیدات

شناختی، محیطی، سیاسی،  هدید؛ رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوممقصود از ت :تعریف مفهومی
تواند به میزان زیادی در آینده به فدراسیون ووشو جمهوری اسالمی ایران  قانونی، دولتی، فناوری و رقابتی است که می

  (7727دادگر،)زیان برساند 

                                                 
0. Barrie 

1 .Challenge 

1 .Opportunities 

1  . Threats 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
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  7اماکن ورزشی

این  .حصار می تواند طبیعی یا مصنوعی باشد .وار که در آن ورزش انجام شودهرگونه مکان دارای حصارکشی یا دی
  .(7721ذبیحی،)حصار بایستی چنان کامل باشد که تمام مکان را در برگیرد 

2اماکن ورزشی دولتی
 

 ذبیحی،)اماکنی که تحت مالکیت دولت قرار داشته که در آن ورزش انجام می شود و تمرکز بر خدمات رسانی است 
7721). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
0 .Sports places 

1 .State Sports places 
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 بخش اول مبانی نظري ورزش و اماکن ورزشی 2-9

 9ورزش 2-9-9

جهانی شدن فرآیندی در حال حرکت و توسعه است و افزایش رقابت جهانی بسیاری از صنایع را تحت تأثیر قرار داده 
 طول در که است رشد حال در و بزرگ صنعت یک به ورزش طوری که امروزه صنعت، به (2،2171ون-هیسو)است 
 مهمترین از یکی امروز،(. 2176، 7جرمن و همکاران) است شده تبدیل دالری میلیارد صنعت یک به ها، قرن

 یکی عنوان به ورزش که چرا. (2171 ،1پرونا و همکاران)باشد  می ورزش کشورها، واقعی پیشرفت و توسعه های شاخصه
ورزش به . (2171 ،1هوگو و همکاران) شود می محسوب جامعه افراد روانی و جسمانی سالمت کنندۀ تأمین عوامل از

عنوان بخشی از فرهنگ جهانی به یکی از ابزارهای مهم ترکیب و پیوند افراد مختلف در سراسر دنیا تبدیل شده است و 
ها شناخته شود که بر روی  تواند به عنوان مجموعی از فعالیت فعالیتی است که در صلح جهانی نقش به سزایی دارد و می

در برخی منابع از ورزش به (. 2176بویاسیگلو و اوگاز، )انی تأثیر مثبتی دارد اخالقی و نیز فواید جسم-منافع اجتماعی
ای همانند ورزش به معنای رایج امروزین، نمودی نو است و در گذشته پیشینه. شودعنوان موضوعی پیچیده یاد می

ه افراد جامعه از نامالیمات و پناهگاهی ک. رودورزش به مثابه پناهگاهی در برابر جوامع صنعتی به شمار می. نداشته است
اقبال از ورزش کردن در جوامع اروپایی چنان بوده است که هم . آورندفشار کار و زندگی جوامع صنعتی بدان روی می

ها یک سنت نهادینه شده است و ورزش عضویت در باشگاه. نفر یک باشگاه ورزشی وجود دارد 717اکنون برای هر 
 . اندجامعه معاصر دانسته« دین مدنی»شناسان ورزش را برخی از جامعه . فراد گردیده استجزیی جداناپذیر از زندگی ا

ای که به درجه  های رقابتی و سرگرم کننده فعالیت: در دایره المعارف بریتانیایی نیز ورزش بدین صورت تعریف شد
که محیط طبیعی افراد را به محیط ای است  ورزش یک پدیده رقابتی و یکپارچه. خاصی از قدرت و مهارت نیاز دارد

های دسته جمعی یا انفرادی همراه با یک ابزار یا بدون  های زیادی را در محدوده فعالیت انسانی تبدیل کرده و توانایی
ها  بعضی. و راز زندگی سالم معرفی کردند رمز بعضی افراد ورزش را به عنوان. دهد ابزار تحت قوانین خاص توسعه می

های دیگر نیز آن را به عنوان ابزاری برای  های جامعه و بعضی وان یک حرکت و فعالیت ملّی در مسیر انگیزهآن را به عن
ورزش را فعالیت انسانی که  1(2177)کمسیون ورزش های استرالیا (. 6،2117کانکایا)کردند جنگ یا تبلیغات معرفی 

نتیجه و برحسب ماهیت خود رقابتی است، تعریف می  نیازمند به اعمال توانایی یا مهارت جسمانی برای دستیابی به

                                                 
0. Sport 
1 Hsueh-wen 
1 German et al 
1 Pruna et al 
5 Hugo et al 
6 Çankaya 
7 Council of Austrian 
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در گذشته این طرز تفکر که ورزش به عنوان یک پدیده ی فرهنگی در مجموعه ی فرهنگ زندگی قرار گرفته و . نماید
همچنین، چه رقابتی و چه غیر رقابتی، به عنوان یک پدیده اجتماعی تعریف می شود که فعالیت های بدنی را در بر 

تعریف شده  چنین این بدنی تربیتدوم توسعه کشورمان ورزش و  برنامهدر (.  2177کمیسیون ورزشی استرالیا،) گیرد می
وسیله آموزشی استفاده  عنوان بههای جسمانی  است که از فعالیت وپرورش آموزشو ورزشی بخشی از  بدنی تربیت :است
از کسالت، رخوت و سستی و متعادل نگاه داشتن اعضاء و  پیکار در زندگی است برای گریز ،و ورزش بدنی تربیت .کند می

روح و روان  کننده تقویتجسم و  دهنده پرورشهای  ای از حرکات و فعالیت و ورزش، مجموعه بدنی تربیت .جوارح بدن
 (.7717بدنی، سازمان تربیت)است 

ها، احزاب و نهادهای اجتماعی انند دولتنهادهای سیاسی م. نگرندترین ابزار تربیت میامروزه به ورزش به عنوان عمده
. گیرندهای غیردولتی، آموزشی، فرهنگی و دینی در غرب از ورزش به عنوان ابزار هدایت عامه بهره میمانند سازمان

این چنین طرز تلقی از ورزش، نمودی . تری داشته باشندتوانند شهروندان همراهاند به کمک ورزش میها دریافتهدولت
را،  2111تا آنجا که شورای اروپا سال . این موج در غرب آغاز شده و در دهه اخیر بسیار سرعت گرفته است. ستنوین ا

سال آموزش از طریق ورزش اعالم نمود و کشورهای پیشرفته صنعتی، ورزش را ابزاری بسیار قدرتمند برای هدایت، 
ای ورزش، دستاوردهای ورزش در بخشی و میان رشتهبا توجه به ماهیت میان. دانندهماهنگی و کنترل شهروندان می

های پر رونق اقتصادی برای در عین حال ورزش یکی از حیطه. گشا بوده استهای مختلف برای جامعه زایا و راهپهنه
لی از تولید ناخالص م%( 7)ورزش در حدود . در اروپا دو تا سه میلیون نفر در ورزش شاغل هستند. باشدایجاد اشتغال می

بوده است و نکته %( 11)سال بالغ بر  71همچنین نرخ متوسط رشد اشتغال در ورزش اروپا در طی . دهدرا تشکیل می
های اوقات فراغت، تفریحات و گردشگری بسیار سریع و در ورزش قابل توجه این است که نرخ رشد اشتغال در فعالیت

 .باشگاهی اندک بوده است

شور در راستای توسعه ورزش، مدلی جامع بر اساس مطالعات تطبیقی و کسب نظر از سازمان تربیت بدنی و ورزش ک
ها، توسعه این مدل شامل چهار مؤلفه کالن توسعه راهبردها و سیاست. نظران طراحی کرده استخبرگان و صاحب

ورزش و . باشدورزش و تفریحات سالم، پشتیبانی برای توسعه ورزش و تفریحات سالم، و هماهنگی و نظارت می
تفریحات سالم به عنوان فرآیند اصلی نظام جامع به چهار دسته ورزش همگانی، ورزش پرورشی، ورزش قهرمانی و 

باشد که در دو زیر فرآیند می( 77)فرآیند کالن پشتیبانی توسعه ورزش دارای یازده. ای تقسیم شده استورزش حرفه
آوری ر فرآیندهای توسعه پشتیبانی نرم شامل توسعه نهادها، توسعه  فنزی. گیرنددسته پشتیبانی سخت و نرم قرار می

ریزی، ارتباطات و اطالعات، توسعه منابع انسانی، توسعه محیط حقوقی، توسعه منابع مالی، توسعه مدیریت و برنامه
ی توسعه پشتیبانی باشد و زیر فرآیندهاتوسعه فرهنگ ورزش، توسعه علمی و پژوهشی، توسعه استاندارد و ارزیابی می

 .باشدسخت شامل توسعه امکانات و زیرساخت، و توسعه تجهیزات ورزشی می
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 (9939به نقل از انورالخولی،  9117مول و همکاران، )سلسله مراتبی در ورزش  9-2شکل 

 

 

 (.9939به نقل از انورالخولی،  9117مول و همکاران، )هاي اصلی ورزش  مدل سلسله مراتبی بخش 2-2شکل 
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 اماکن ورزشی 2-9-2

با توجه به بررسی های به عمل آمده در خصوص ارکان اصلی سازمان، منابع مادی به عنوان یک رکن اساسی درخدمت 
نیروی انسانی زمانی قادر به انجام امور محوله است که حداقل . نیروهای انسانی و درپیشبرد اهداف سازمان موثر است

دریک باشگاه ورزشی برای دست یابی به اهداف مورد نظر (. 7711عباسی مهابادی،)اشدامکانات و تجهیزات برخوردار ب
طبیعی . عالوه بر مربی متخصص وبا تجربه و شاگردان مستعد وپرکار، به امکانات مناسب در رشته مورد نظر نیاز است

یشتری خواهد برد و به همین ترتیب است هراندازه امکانات مناسب تر باشد، نیروی انسانی سازمان از این امکانات بهره ب
اگر از امکانات مادی بر اساس برنامه تنظیمی و به طور صحیح استفاده شود، بهره وری مطلوب اتفاق می افتد و این 
نکته قابل توجه است که کارایی هر سازمان زمانی نزول پیدا می کند که امکانات مادی و منابع انسانی در مسیر مناسب 

آحاد افراد جامعه در جستجوی فضای ورزشی استاندارد و عالی هستند و این درحالی (. 7717روف زاده،ع)هدایت نشوند
است که بخشی از وظایف مدیران و مسئوالن تربیت بدنی جامعه تمهید و پیش بینی امکانات، وسایل و تجهیزات 

شی در شهرهای مختلف می تواند زمینه باتوجه به نقش تربیت بدنی وفضاهای ورز. ورزشی مورد نیاز حال و آینده است
طبق گزارشات، بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده در . ساز رشد اجتماعی و دست یابی به سایر اهداف تربیت بدنی باشد

زمینه های مختلف تربیت بدنی و ورزش، اکثر محققین به نبودن یا کمبود امکانات ورزشی و یامشکل غیر استاندارد 
لذا مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی می تواند در کاربرد دانش مدیریت در این بخش، . ی اشاره دارندبودن وسایل ورزش

. زمیته بهره برداری موثر و استفاده بهینه، حفظ و نگهداری، تاسیس و احداث فضاهای ورزشی استاندارد را فراهم سازد
سب، موثرترین مولفه جهت نیل به اهداف تربیت بدنی چرا که ابزار و وسایل ورزشی به همراه فضا و موقعیت آموزش منا

 (.7717عرب امینی،)می باشند

 شمار به های انسانی و سازمان تاسیسات از جزئی و ورزش افزاری سخت ترین بخش اساسی عنوان به ورزشی اماکن

 ورزشی سرانه تاسیسات مساحت. است آنها از متاثر محیط، و بر جامعه ورزش با مرتبط آثار از وسیعی بخش آید که می

 مکان ورزشی(. 7721ذبیحی،) است آمریکایی متفاوت و اروپایی کشورهای تا بلوک شرق از مختلف کشورهای در
عبارتست از فضای روباز و سرپوشیده ای که دارای محدوده ای مشخصی و برای انجام حداقل یک فعالیت ورزشی 

د به یک سالن، یک زمین، یک استخر، ورزشگاه، مجموعه ورزشی بنایراین مکان ورزشی می توان. اختصاص یافته است
ویا قطعه زمینی که مورد استفاده تیم های محل باشد مانند فضا های محصور احداث شده در کنار خیابان ها و میادین 

 ورزش افزاری سخت ترین بخش اساسی عنوان به ورزشی اماکن(. 7721رنجبر،)شهری بدون توجه به نوع مدیریت آن 

 محیط، و بر جامعه ورزش با مرتبط آثار از وسیعی بخش آید که می شمار به انسانی های و سازمان تاسیسات از جزئی و

 آمریکایی و اروپایی کشورهای تا بلوک شرق از مختلف کشورهای در ورزشی سرانه تاسیسات مساحت. است آنها از متاثر

فضاهای ورزشی، ساختمان هایی چند منظوره هستند که نه تنها برای اماکن و (. 7711همکاران، و کارگر)است متفاوت
میزبانی رویدادهای مختلف ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند بلکه، میزبانی بسیاری از برنامه های فرهنگی، مذهبی و 

و  7آگوتا)ند گرفت خواه اجرای بسیاری از برنامه های دیگر، مانند برگزاری کنسرت ها، جشن ها و غیره را نیز در بر
 و هستند ورزشی های برنامه و ها فعالیت اجرای برای الزم بستر و خاستگاه ورزشی فضاهای و اماکن(. 2112همکاران، 

                                                 
0 Agota 
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 ورزشی اماکن مدیریت. دارد مستقیم تأثیر ورزشی های رقابت و برگزاری مسابقات و تمرینات اجرای بر ها آن کیفیت

 همانند ورزشی اماکن و تأسیسات از برداری و بهره ریزی برنامه در غفلت که طوری به است فراوان درایت و دقت نیازمند

 های برنامه آینده بر عملکرد تواند می که شده بودجه و انرژی وقت، رفتن هدر به موجب ساخت و طراحی در اشتباه بروز

 (.7727میرکالیی و همکاران،قاسم زاده )باشد  داشته نامطلوبی تأثیر سالم تفریحات و قهرمانی ورزش

 

 تاریخچه اماکن ورزشی در ایران 2-9-9

 طورکه آن تاریخی نشیب های و فراز براثر(. باستان ایران ویژه به)درایران  ورزشی مسابقات وبرگزاری ورزش تاریخ

 برای را خاصی اماکن دادند و می زیادی بدنی اهمیت تربیت به ایرانیان دهدکه می نشان شواهد. نیست بایدوشاید روشن

 ایران گمانزمین، بی مشرق کشورهای درمیان که دهدمی نشان قبل ازاسالم ایران تاریخ مطالعه. بودند گرفته نظر در آن

 گزنفون مورخ. بود داده بدنی تربیت و ورزش به را اولویت بیشترین خود وتربیت تعلیم نظام در است، که بوده تنهاکشوری

 فنون تعلیم میدان که نام الونزا به بود محلی پارس شهر هر در :گوید می باستان ایران ورزش درباره یونانی مشهور

برگیرند،  اسلحه توانستند نمی که کسانی و کودکان، نوجوانان، مردان خاص قسمت چهار میدان این. بود ورزشها و جنگی
. برد رانام. . .  و دو اندازی سواری، شنا، زوبین کشتی، اسب توان می باستان ایران در رایج ورزشهای از. بود شده تقسیم
 عالوه. شود می شناخته ایران ورزش اول عنوان به نیز امروز تا که داشت قرار اول ردیف ورزش ها کشتی در این درمیان

 نام. شد می برگزار نام چرتا به هاییزمین در مسابقات این. شد می داده زیادی اهمیت نیز سوارکاری به مسابقات برآن

 (.ایران در اسالم حضور از بعد)مغول  حمله از پس. است آمده نیز اسپریس یا متون اسپرس بعضی در سواری اسب میدان

 از ایدسته راهنمائی محرمانه فردی تشکیالت این در. آمد وجود به کشور درتمام ایرانیان طرف از دقیقی بسیار تشکیالت

 وسط در که بود زورخانه مکانی. گردید نام زورخانه احیاء به اماکنی مملکت تمام در شد، همچنین دارمی راعهده جوانان

. متر بود 1×1 تا 7 ×7مساحت آن . داشت  تا هشت ضلع شش و بود شده تعبیه مترسانتی نود تا هفتاد عمق به گودالی آن
 نام به را گرائی ملی ، روحعثمانی باکشور مقابله برای صفویان.  کرد حفظ را رونق خود نیز صفوی دوره در تشکیالت این

 پهلوانان تمام واسوه سمبل(. ع)علی و حاکم هازورخانه بر فرهنگ این. بودند القاءکرده مردم به(. ع)علی و والیت تشیّع

 و دوانی، تیراندازی دراین عصرچوگان، شمشیربازی، اسب رایج ورزشهای. هاگردید زورخانه رواج باعث امر و همین. شد
(. قاپو عالی)مقابل اصفهان بزرگ درمیدان تمام روز هفت ایرانی ایام نوروز، پهلوانان در. بود گیری کشتی خصوصبه

 درمیدان. شده باشد ساخته تماشاچیان حضور برای که باشد عمارتی اولین قاپو عالی رود می گمان. کردندمی زورآزمایی

 بهترین قاجاریان آنها از پس و صفویان، زندیان از پس.  بود رایج هم بازی چوگان الهیجان قلعه پیش وباغ اصفهان شاه

 وی قتل از پس ولی گرفت قرار توجّهیمورد بی ورزش قاجار خان آغامحمد درزمان چه اگر. بودند  ورزشکاران مشوق

 اماکن تاریخ. شد گرفته سر سواران از زیرنظرکهنه آن وتمرینات. کشتی پرداختند ورزش، مخصوصاً به مردم دوباره

 کشورهای مستشاران طریق از مختلف ورزشی های شد، رشته آغاز شمسی چهاردهم قرن اوایل از ایران در نوین ورزشی

 درتهران (.ایران)نام  به ورزشی باشگاه اولین. یافت راه ایران ازکشوربه خارج ایرانی هایکردهتحصیل سوی از یا و بیگانه

 و سوارکاری ورزش به باشگاه این در. شد تاسیس خارجی سیاسی ونمایندگان واشراف اعیان از ای عده مشارکت با
 ورزنده میرمهدی مرحوم توسط که بود واسکریم ژیمناستیک باشگاه دومین. شد می خاصی توجه های چوگانمسابقه
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 می زمان آن در کشور هایباشگاه سایر از. تاسیس گردید 7716 سال در که بود اجتماعیون باشگاه شد، وسومین افتتاح

 های نمونه از. برد نام اصفهان باشگاه کازرونی و خرمشهر جنوب و بندرانزلی، خلیج مشهد، گیو فردوسی باشگاه توان

است، ورزشگاه امجدیه  شده ساخته دوره دراین ورزشی معماری نوین استانداردهای اساس بر که ورزشی بزرگ تأسیسات
 کشتی، سالن شنا، سالن چندمنظوره، استخر میدانی، سالن فوتبال، پیست دو و استادیوم دارای است که درتهران

 اواخر دهه در جدید هستند، که هاینام های آزادی وتختیاستادیوم جدیدتر هاینمونه از. می باشد. . . و ژیمناستیک

 جامعه نیازهای با ناسبمت نیز اسالمی انقالب پیروزی از بعد(. 7711کاشف، )اند شده ساخته 7711 و اوائل 7711

. گردید گیری پی ورزشی اماکن توسعه و ساخت های سال، پروژه1تحمیلی  جنگ به وجود توجه با امکانات و واعتبارات
 بزرگ شهرهای هایبه حاشیه محروم و جنگی مناطق از جمعیت کوچ نظیر هایی پدیده و جمعیت رشد نرخ به باتوجه اما

 جمله از جنگ طول در دشمن حمالت از آسیب دیده و خدماتی و بنیادی هایبخش سایر مبرم نیاز همه از ترمهم و

 حتی و. است نشده حاصل ورزشی اماکن ساخت بخش در مطلوبی بیشتر، نتایج اعتبارات به. . .  و بهداشتی و آموزشی

 تربیت اسبق سازمان رؤسای از یکی گیریپی و توجه مورد که 7711سال پایان تا ورزشی سالن7711احداث  هایبرنامه

 (.7721اسماعیل زاده،)نگرفت قرار فایده مفید نیاز حد بود، در بدنی

 

 انواع اماکن ورزشی 2-9-4

. پرداختندهای باستانی میهای ورزش محالت و شهرها بود و در آنجا به انواع ورزشدر ایران قدیم زورخانه مرکز فعالیت
های ورزشی جدیدی به وجود آورده که هر یک به که جنبه جهانی دارد، مکان های جدیدها و بازیرواج انواع ورزش
رود تا حدودی موجب سردرگمی شده تعدد نام هایی که در مورد مکان های ورزشی به کار می. شودنامی خوانده می

 :گنجدبعضی از اماکن ورزشی در تعاریف زیر می. است

زمین ورزشی معموالً زمین . شهرها و روستاهای کشور وجود داردرایج ترین مکان ورزشی که در : زمین ورزشی
موقتاً برای ورزش جوانان و اقشار مختلف جامعه اختصاص  هامسطحی است که از سوی بخش خصوصی یا شهرداری

 .شودداده می

که از سوی بخش های مختلف وجود دارد های اجاره ای یا ملکی در اندازهدر بسیاری از نقاط کشور سالن: سالن ورزشی
ها معموالً نحوه استفاده از این سالن. شودمی ها و مدارس از آنها برای ارائه خدمات ورزشی استفادهخصوصی یا دانشکده

 .تک منظوره و یا چند منظوره است مانند برگزاری کالس کاراته، بدنسازی، جودو، ژیمناستیک و غیره

سوی سازمان دولتی یا بخش خصوصی به منظور اشاعه ورزش به وجود شود که از به مکانی گفته می: باشگاه ورزشی
-های ورزشی دارای هویت و موقعیت اجتماعی هستند و تیمباشگاه. پذیردآمده است و افراد عالقمند را به عضویت می

 .های مختلف ورزشی معرفی می کنندهایی را برای شرکت در مسابقات میان باشگاهی در رشته
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مکان ورزشی است که معموالً از یک میدان بازی مثل زمین فوتبال، دوچرخه سواری و یا دوومیدانی : یاستادیوم ورزش
-دورتا دور میدان، جایگاه تماشاچیان به صورت پلکانی قرار دارد و زیر جایگاه هم ممکن است مکان. به وجود آمده است

 .یبال، ژیمناستیک ساخته شده باشدهایی مانند بسکتبال، والهای ورزشی سرپوشیده ورزشی برای ورزش

شود که در در اینجا، ورزشگاه به مکانی گفته می. تواند ورزشگاه باشداز نظر لغوی، هر نوع مکان ورزشی می: ورزشگاه
تواند نامی عام باشد که برای از این رو ورزشگاه می. ها، یا الاقل چند ورزش وجود داشته باشدآن امکانات انواع ورزش

 .های ورزشی که در اینجا از آنها یاد شده به کار رودمکانانواع 

ترین واژه برای یک مکان ورزشی است و باید مکانی باشد که در آن انواع مجموعه ورزشی طبعاً جامع: مجموعه ورزشی
 (7721رنجبر،) های میدانی، آبی، توپی، رزمی، سالنی و غیره وجود داشته باشدورزش

 

 اماکن ورزشی تقسیم بندي کلی 2-9-5

های ورزشی هستند وکیفیت آنها بر اجرای تمرینات و برگزاری مسابقات ورزشی تأثیر اماکن ورزشی بستر اجرای فعالیت
اگر از زاویه باال به سطح زمین نگریسته شود، سه دسته کلی از اماکن ورزشی بر روی زمین به چشم می . مستقیم دارد

 کنداست که آن را از سایرین جدا میهایی خورد که هر دسته دارای ویژگی

 ها و دریاهاهای برف گیر، دریاچهها، سرزمیناماکن ورزشی طبیعی مثل کوه. الف

 اماکن ورزشی روباز احداثی مانند زمین فوتبال، پیست دوومیدانی و استخرهای روباز. ب

 (.7721عظیم زاده صدرایی،)ها زورخانههای ورزشی، استخرهای سرپوشیده، اماکن ورزشی سرپوشیده مثل سالن. پ

 

 اهمیت مدیریت اماکن ورزشی 2-9-6

دریک باشگاه ورزشی برای دست یابی به اهداف مورد نظر عالوه بر مربی متخصص وبا تجربه و شاگردان مستعد 
، نیروی انسانی طبیعی است هراندازه امکانات مناسب تر باشد. وپرکار، به امکانات مناسب در رشته مورد نظر نیاز است

سازمان از این امکانات بهره بیشتری خواهد برد و به همین ترتیب اگر از امکانات مادی بر اساس برنامه تنظیمی و به 
طور صحیح استفاده شود، بهره وری مطلوب اتفاق می افتد و این نکته قابل توجه است که کارایی هر سازمان زمانی 

طبق گزارشات، بررسی ها و . و منابع انسانی در مسیر مناسب هدایت نشوند نزول پیدا می کند که امکانات مادی
تحقیقات به عمل آمده در زمینه های مختلف تربیت بدنی و ورزش، اکثر محققین به نبودن یا کمبود امکانات ورزشی و 

ی تواند در کاربرد دانش لذا مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی م. یامشکل غیر استاندارد بودن وسایل ورزشی اشاره دارند
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مدیریت در این بخش، زمیته بهره برداری موثر و استفاده بهینه، حفظ و نگهداری، تاسیس و احداث فضاهای ورزشی 
چرا که ابزار و وسایل ورزشی به همراه فضا و موقعیت آموزش مناسب، موثرترین مولفه جهت . استاندارد را فراهم سازد

 (7726کپج،)باشند  نیل به اهداف تربیت بدنی می

 اماکن ورزشی و خطرات آنها 2-9-7

ها، بررسی آیین نامه. باشدمسئولیت مدیران ورزشی شامل رعایت و توجه به شرایط ایمنی اماکن ورزشی نیز می
دهد که مربیان یا سرپرستان وظیفه دارند در بررسی و بازرسی شرایط ها و مقررات ورزشی مختلف نشان میاساسنامه

البته . که ورزشکار در آنجا به فعالیت ورزشی مشغول است، دقت کافی به عمل آورند تا عاری از هر خطری باشد مکانی
اماکن ورزشی و مسئولیت آن از جنبه قانونی منحصر به فضاهایی نیست که فعالیت ورزشی در آن جریان دارد، بلکه کلیه 

چند که استفاده از آنها ورزشی نباشد در این محدوده این  گردند، هرهای ورزشی مربوط میهایی که با فعالیتمحل
بنابراین نقش سرپرستان،  ؛(7711عابدی فیروزجائی،)گیرند مانند رختکن ورزشکاران یا جایگاه تماشاگران بحث قرار می

ا ساختمانی مدیران اماکن ورزشی و مسئولین ادارات تربیت بدنی بیشتر خود را نمایان می سازد زیرا رفع معایب فنی ی
در عین حال بیان مطلب بدان معنی نیست که معلمین یا مربیان ورزشی فاقد . باشداین اماکن بر عهده ایشان می

هرگونه مسئولیتی در خصوص نواقص و معایب اماکن ورزشی هستند زیرا این یک قاعده کلی است که قصور در انجام 
تواند تقصیر را از عهده مربی یا معلم دارند از نظر حقوقی هرگز نمیوظایفی که ارتباط مستقیمی با ایمنی اماکن ورزشی 

دهد، مرتفع رغم علم به نواقص، به دانش آموزان یا ورزشکاران خود در آن محل ها اجازه فعالیت میورزشی که علی
 (.7726کپج،) یروزجائیفعابدی )نماید

 

 امنیت فضاهاي ورزشی 2-9-3

مرحله انتخاب مکان است، در نظر گرفتن وسعت کافی مجموعه به منظور فراهم کردن اولین نکته ایمنی که مربوط به 
طراح نباید از تمام فضا برای ساختن اماکن ورزشی استفاده . باشدهای ورزشی میامنیت در تأسیس فضا برای فعالیت

های ورزشی ه به کمیت و تعدد زمینقبل از اینک. نماید  و یا مساحت زیادی را به منظور تأمین امنیت بال استفاده بگذارد
 فولر،)فکر کنیم باید به تأمین امنیت و ایمنی و جلوگیری از خطرات بالقوه آسیب به بازیکنان و تماشاگران فکرکرد 

2111.) 

اماکن ورزشی تعداد زیادی از افراد را در ساعات . در ورزش و تربیت بدنی امنیت و ایمنی از اهمیت خاصی برخوردار است
-این مسئله مورد قبول همه است که افراد با اهداف خاصی به ورزش روی می. کنندروزهای مختلف به خود جذب میو 

 (.7،2177کواتز و همکاران)خواهند که لذت ببرندآورند، ولی همه آنها می

                                                 
0Coates 
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اعضای برگزار  دیدگی ورزشکار،هرگونه شرایطی که در فضای انجام فعالیت ورزشی بطور بالقوه بتواند منجر به آسیب
عواملی که امکان دارد . کننده تمرین و یا تماشاچیان گردد، مخاطره انگیز بوده و باید به دید انتقاد جویانه به آن نگریست

توان به عوامل مربوط به وسایل و شمارند که از آن قبیل میوضعیت ایمنی در فضای ورزشی را به مخاطره اندازد بی
 (7،2177زیمبالیست)شاره نمودهای ورزشی اتجهیزات زمین

ها، مشکالت مربوط به سطح زمین های تور والیبال، کرسی داوران، نیمکت و صندلی ذخیرهتوان تیرکبرای مثال می
اند و یا اینکه بطور کلی از جا های فرسوده که بصورت اشیاء تیز و برنده از سطح زمین بیرون  زدهورزشی نظیر پارکت

های مناسب جهت برگزاری بایست با پوششهایی که    میآنها اقدامی نشده و یا وجود حفرهکنده شده و در مورد 
. اند اشاره کردشدند اما به دالیل گوناگون بدون پوشش مناسب رها شدههای متنوعی در زمین در نظر گرفته میورزش

های دیگر در اطراف به برگزاری ورزش وجود اشیا در راهروهای فضاهای ورزشی مانند استقرار نیمکت یا وسایل متعلق
سازی یک زمین بازی مانند رها بودن یک چوب موازنه یا خرک در این محدوده و یا وجود تجهیزات به منظور بهینه

-استفاده از فضای ورزشی که بطور نامناسب در فضای فیزیکی برگزاری فعالیت ورزشی رها شده، مانند استقرار بخاری

یره و یا پریزهای برق در محلی که مرتباً توپ و یا خود ورزشکار ممکن است با آن تماس و یا های نفتی، گازی وغ
 (.7711فارسی،)اند برخورد داشته باشد از این جمله

ساخت اماکن وتأسیسات ورزشی بر طبق طرح مصوبی که استاندارد بوده و . ایجاد امنیت از دو طریق امکان پذیر است
ایمنی را داشته و اتخاذ یک طرح مدیریتی برای کنترل و راهنمایی بازیکنان، تماشاگران و توانایی ایجاد حداکثر 

 .مسئوالن

. ضمانت اصلی در اینجا بر عهده مدیریت است. کندیک طرح خوب، ایمنی را به وجود می آورد ولی آنرا تضمین نمی
 (.7711رحیمی،)گردد  تواند موجب امنیت و ایمنیهمچنین یک طرح مدیریتی خوب به تنهایی نمی

 :برخی از مواردی که در مرحله طراحی و در ارتباط با ایمنی اماکن و تأسیسات ورزشی باید مد نظر قرار گیرند عبارتند از 

 . ای غیر مجاز است های ورودی به شکل نردهساخت درب.  7

 .های بدون حفاظ و نرده غیر مجاز استساخت پلکان.  2

تأسیسات ورزشی باید با بیرون هم سطح بوده و از ساخت ورودی های عمیق تر سطح بیرون  راهروهای اماکن و.  7
راهروها باید طوری طراحی شوند که حتی االمکان مستقیم و بدون پیچ باشند تا عالوه بر جلوگیری از . باید پرهیز شود

 .تراکم جمعیت در سر پیچ ها، ایجاد شکست دید ننمایند

 .د هرگونه مانع، برآمدگی یا فرو رفتگی باشندراهروها باید فاق.  1

                                                 
0Zimbalist 
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 .های ورودی و خروجی باید به اندازه کافی عریض باشنددرب.  1

 .های ورودی و خروجی باید برای تماشاگران و بازیکنان و تماشاگران بطور مجزا طراحی شونددرب.  6

ا نظیر اتوبوس حامل بازیکنان، درب ورودی عریض در استادیوم های ورزشی جهت عبور بعضی از خودروه.  1
نشانی و غیره که مستقیماً در ارتباط با خارج استادیوم باشد باید های آتشآمبوالنس، سرویس سیار تلویزیون، ماشین

 .طراحی و ساخته شود 

مسیر . ها از اطاق کنترل به صورت خودکار و زیر نظر یک فرد مسئول باید صورت گیردسیستم باز و بسته شدن درب.  1
اطراف زمین . های اصلی ارتباط مستقیم داشته باشندراهها باید طوری طراحی شوند تا به فضای پارکینگ یا خیابان

این حصارها باعث می . بازی، جایگاه تماشاگران و کل مجموعه ورزشی باید توسط حصارهای مناسب پوشانده شوند
 . شودشوند تا از ارتباط مستقیم فضا ها با یکدیگر جلوگیری 

 های ورود و خروج وراهروهای مخصوص برای افراد معلول پیش بینی درب.  2

 ارتباط منطقی فضاهای ورزشی و غیر ورزشی اماکن ورزشی با یکدیگر.  71

 مظفری،)ای باشد که ایجاد تراکم ننماید و حرکت تماشاگران به راحتی انجام گیرد عرض راهروها باید به اندازه.  77
7711.) 

 

 بخش دوم خصوصی سازي در ورزش 2-2

 سازيمفهوم خصوصی 2-2-9

مردان قرار گرفته است بحث ترین این مسائل که در چند دهۀ اخیر پیش روی اقتصاددانان و دولتیکی از مهم
گری دولت با هدف شکوفاتر شدن اقتصاد و رها شدن دولت و توسعۀ بخش خصوصی و کاهش تصدی 7سازیخصوصی

 (. 7721مغانی،)دارد هایی است که بخش خصوصی تمایل و توان انجام آن را یاری از بنگاهبس از امر ادارۀ

 بخش تأسیسات و وظایف خدمات، ارائه آن طی که فرایندی از است عبارت ظاهری شکل در سازی خصوصی 

 (. 2111رحیمی،)شود  می انتقال داده خصوصی بخش به دولتی

 تعادل بخشیدن بین دولت و بازار و البته بیشتر به نفع بازار استسازی یک سیاست اقتصادی جهت خصوصی .
سازی گیرد زیرا به لحاظ تئوریک خصوصی های اقتصادی صورت می این حرکت با هدف افزایش کارایی فعالیت

                                                 
0 Privatization 
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شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش خصوصی  متکی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می
 (.7717عسگریان، ) شود کند که کارایی اقتصادی حاصل  مل میطوری ع

 سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرایندی که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی به خصوصی
های اقتصادی از سازی را انتقال با مالکیت بنگاهبانک جهانی خصوصی. شودبخش خصوصی انتقال داده می

 (. 7711،رضوی) رده استدولت به بخش خصوصی تعریف ک

 شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و  ای از اقدامات گفته می سازی به مجموعه خصوصی
حرکت به سمت تعادل بازار و . شود مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می

تقویت مالکیت بخش خصوصی، ابزارهای  توان به گیرد که از جمله می های متفاوتی صورت می دولت با روش
های مختلف توسط دولت مثال طراحی سیاستی که  مالی و نهادهای قانونی مالی، آزاد سازی و انتخاب سیاست

توان خصوصی سازی را از طریق آن انجام  هایی که می راه. شود، اشاره کرد موجب توسعه بخش خصوصی می
 (.7712قره خانی،) اتی و تدابیر مالکیتی استتدابیر سازمانی، تدابیر عملی: داد شامل

 انجام  برای جهان از کشورهای بسیاری در هادولت که است حقوقی و مالی اجرایی، فرآیندی سازیخصوصی
 بین تعادل در تغییر از حاکی سازیخصوصی .درمی آورند اجرا به کشور اداری نظام و اقتصاد در اصالحات

 باعث رقابتی شرایط در بازار و تقاضا و عرضه کارایی برای افزایش ایوسیله و بازار نفع به حکومت بازار،

 و خدمات و کاالها متنوع تر و بیشتر تولید نتیجه در و عوامل کارایی افزایش تولید، بیشتر عوامل بکارگیری
 .(7721اعزازی و همکاران،)خواهد گردید  هاقیمت کاهش

 شرایط الزم برای فعالیت بخش خصوصی در راستای تعمیم و  سازی در ورزش یعنی به وجود آوردنخصوصی
هایی مکانیزم. ها تدوین شودپس باید چارچوب قانونی مناسبی برای واگذاری .گسترش ورزش در کشور است
، خبیریپاداش و ) ها به صورت شفاف و رسمی باشدها ایجاد شود و واگذاریبرای جلوگیری از سوء استفاده

7721.) 

 های دولتی و خصوصی را تغییر شود که ماهیت روابط بین بخشهایی میسازی اساسا شامل روشخصوصی
ای از اقداماتی است که در چارچوب آن کنترل، مالکیت یا مدیریت در سطوح سازی مجموعهخصوصی. دهدمی

، 7کای و تامپسون) شودشود و به بخش خصوصی منتقل میهای مختلف از بخش عمومی گرفته میو زمینه
7216 .) 

 یا هافعالیت از بخشی واگذاری به کارآیی افزایش هدف با دولت، آن در که است فرآیندیسازی  خصوصی 

 (.2171و همکاران، 2بلتریتی)کند  می اقدام خصوصی بخش به خود، مالکیت تحت هایبنگاه

                                                 
0 Kay and Thompson 
1  Beltratti 
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 تی و مقررات زدایی بیشتر و انتقال های دول سازی کاهش نقش دولت در ارائه خدمات، کاهش یارانه خصوصی
 .(2112 2به نقل از بری 7211، 7لی گراند و رابینسون)است خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی 

 قرارداد با ارائه  عقدو سازی را افزایش خرید خدمات دولتی توسط بخش خصوصی  خصوصینیز  7ریپارد پرینگ
 (.2112 1،بری)تعریف کرده است  دهندگان خدمات بخش خصوصی

 ونگ و )گویند  را خصوصی بخش به دولت از اقتصادی هایبنگاه کنترل یا مالکیت انتقال سازیخصوصی
 (.1،2111لین

 در  تحول و نتیجه، دگرگونی در و بازار اساس بر جدید اقتصادی نظام آمدن بوجود از عبارت سازیخصوصی
 (.6،2116باراباس)باشد  می اقتصادی مختلف ابعاد

 بخش خصوصی  مالکیت به دولت مالکیت تحت موجود هایبنگاه انتقال سازی عبارتست ازخصوصی
  (.1،2116گلینکینا)

 (.1،2116و جونز گوکگر) خصوصی بخش به دولتی بخش از مالکیت یا مدیریت انتقال نوع سازی هرخصوصی  

 کار از بخش دولتی به سازی به طور کلی به معنای انتقال تمام یا بخشی از مسئولیت انجام یک  خصوصی
 (.2،2171پل)بخش خصوصی است 

 

 سازيدالیل روي آوردن کشورهاي جهان به سمت خصوصی 2-2-2

 ها سعی در  که دولت( داخلی و خارجی)های کشورهای در حال توسعه  برای مثال وجود بدهی: فشارهای مالی
ه تولید ناخالص داخلی طی طبق گزارش بانک جهانی نسبت بدهی ب. کاهش بار مالی بخش عمومی دارند

شود از  های آغازین خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه تلقی می که سال 7211 - 7211های  سال
 .درصد افزایش یافته است که تقریبا دو برابر شده است 12درصد به 1/71

                                                 
0 Le Grand & Rabinson 
1 Bray 
1 Pring 
1 Bray 
1 Vong and Lin 
1 Barabas 
5 Glinkina 
6 Gokgur and Jones 
0.Pool 
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 ف بخش های جهان سوم، عملکرد ضعی ازجمله دالیل افزایش بدهی دولت: عملکرد ضعیف بخش خصوصی
از جمله ناکارآمدی، زیانده بودن، سربار بودن بودجه عمومی، کیفیت نازل خدمات، عدم تحقق اهداف از  عمومی

 .است شده دیده سازی خصوصی در مشکل حل دلیل همین به که است بوده... پیش تعیین شده و 

 توانمندی ظهور یافتند و  در طی زمان به ویژه در آمریکای التین و آسیا، کارفرمایان: توسعه بخش خصوصی
با توجه به بازارهای سرمایه توانا و توسعه یافته در برخی از این کشورها و توانمندی بخش خصوصی، نیاز و 
اتکای کمتری به بخش خصوصی احساس شد و یکی از دالیل روی آوردن این کشورها به سمت خصوصی 

 .شود سازی تلقی می

 شرکت دولتی در انگلستان و افزایش قابل توجه  71ونه فروش بیش از برای نم: های موفق اثر گذاری نمونه
های این کشور در زمینه خصوصی سازی الگویی برای برخی کشورها تلقی  سهامداران و در نتیجه کامیابی

 (.7712محقق، ) شود می

 

 اهداف خصوصی سازي 2-2-9

هدف دوم خصوصی سازی . موسسه است سازی، کاهش میزان دخالت مستقیم دولت در اقتصادهدف اصلی خصوصی
رحیمی و ) افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری مناسب و همچنین توزیع سهام بین سهامداران است

 . (2177همکاران، 

سازی، خصوصی های ورزشی تغییر کرده است و به دلیل تجاریها یا انجمندر بسیاری از کشورها، ساختار سنتی باشگاه
، 7مک کانویل و وینگ)شود زی به عنوان بهترین راه برای کسب سود بیشتر مستقل و کسب و کار بیشتر دیده میسا

2111 .) 

 : ازکنند عبارتند  ترین اهدافی که کشورها از این سیاست تعقیب می مهم

  های اقتصادی تقلیل نقش سیستم دولت و تقلیل هزینه دخالت آن در فعالیت  

  ای های سرمایه ها و انجام هزینه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه بودجههای  کاهش هزینه  

 های دولت گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکت 

  گسترش بازار سرمایه 

 گسترش مالکیت وسیع سهام 

 کسب درآمد مالی جهت خزانه دولت 

 حداقل کردن بوروکراسی اداری 

                                                 
0 McConville and Wing 
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 کاهش انحصارات دولت  

 (. 2111مک کونویل و وینگ،)ش دولت افزایش کارایی بخ 

 مالکیت به غیرانتفاعی سازمان یک از دارایی انتقال یا گردش آن شکل ترینساده در سازیخصوصی همچنین هدف
 .(7،2111وید) است دارایی حفظ و تداوم به اطمینان جهت خصوصی

 افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی -الف

 های اقتصادی کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت -ب

 ای های سرمایهتقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه -ج

 (.7721مغانی،)ای داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی توسعۀ بازارهای سرمایه -د

 

 سازي خصوصی الزامات 2-2-4

به  (دولتی(عمومی  بخش های دارایی انتقال اقتصادی فرآیند از است عبارت سازی خصوصی گرفته صورت یفتعار طبق
 افزایش و آزاد بازار به استقرار سازی خصوصی تئوری، لحاظ از. گویند می گرایی ملی را معکوس فرآیند. خصوصی بخش

 است معتقد و دارد می ابراز ای به چنین اندیشه نسبت منفی نظر سوسیالیسم بالعکس. رساند می یاری اقتصاد رقابت در

مردم  های دولت ماموریت که حالی در. انجامد دولت می طرف از جامعه ضروری خدمات کنترل کاهش به که سازی
 که جایی در. است توجه قابل چالشی دهنده نشان دولت طرف منابع از مدیریت است، مردم عموم خواسته انعکاس ساالر

 بر مطلق طور به تواند نمی دولت مثال برای واحدی هویت هیچ عمومی است، منابع از بخشی مالک شهروندیهر 

و  دولت شدید العمل عکس اغلب که است مفهومی سازی خصوصی. کند کنترل ایجاد و سیطره منابع جامعه تمامی
 یک از. دهد می پوشش را کاربردی یا و نظری های وسیاست نظرها از وسیعی دامنه این مفهوم. بردارد در را دولتمردان

 آن برای توان نمی گویا و روشن تعریفی وضعیت این در پس است، برخوردار اعتباری تعریفی از منظر خصوصی سازی

 زمان در هر دولتی بخش به را ها دارایی بازگشت زمینه حال عین در و شود استوار واگذاری بر دولت اگراراده. قائل شد

 در که سازی سیاسی خصوصی اهداف همه، این با. شد خواهد مواجه بیشتری ایهام با سازی تعریف خصوصی کند، مهیا

. است آشکار گسترده، واگذاری راهکارهای مالیم تر تا منابع، بر دولت کنترل بر قاطع مخالفت همچون از وسیعی، دامنه
 تغییرات به نیاز ابتدا ورزشی، های مدیریت اماکن و قدرت انتقال کردن عملیاتی و سازی خصوصی اجرای لذا برای

 در گفت توان می لذا. شود می احساس سازی واقعی خصوصی شرایط گرفتن نظر در با سازی خصوصی برنامه اساسی در

 برنامه بتوان تا گیرد صورت الزاماتی باید فرهنگی و اقتصای ساختاری، قانونی، اجتماعی، سیاسی، های مختلف حیطه

 خصوصی بخش به دولتی بخس از قدرت انتقال هزینه ترین کم با و برده مختلف پیش های به روش را سازی خصوصی

                                                 
0. Wade 
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 تاسیسات و وظایف آن طی که فرآیندی از است عبارت ظاهری شکل در سازی خصوصی .درآورد عمل مرحله به را

 اشاعه به حقیقی مفهوم در سازی خصوصی اما. شود می داده انتقال بخش خصوصی به سطحی در هر دولتی بخش

 آحاد یک تمامی و مجریه و قضاییه قوای گذاری، قانون دستگاه در شود که می اطالق جامعه، سطوح کلیه فرهنگی در

 مسئولیت و انجام وظایف به ملزم دولت دخالت بدون مردم یعنی. واگذاشت مردم به باید را مردم کار که کنند باور کشور

 که همانطور. دارد باز هایشان انجام مسئولیت از را آنها نمی تواند قدرتی و نهاد هیچ و هستند خود جامعه به مربوط های

 کرد  تعریف وری بهره افزایش برای کمیاب از منابع بهینه استفاده توان می عبارتی به را سازی خصوصی شد گفته

 (.7712بروجردی،)

 

 سازينتایج خصوصی 2-2-5

ای مبنی بر مثبت یا منفی است و بررسی نتایج، جواب قانع کنندههای مختلفی شدهبحثسازی در مورد نتایج خصوصی
 .در مورد معیارهای موفقیت نیز اتفاق نظر وجود ندارد. دهدها نشان نمیبودن مطلق پیامد

 :سازی موفق باید حداقل نتایج زیر را در برداشته باشدمعتقدند که خصوصی( 7221)7ترنر و هیوم

دهد، اگر نگوییم باید بهتر از خدمات یا کاالهایی که شرکت یا واحد خصوصی شده ارائه میسطح  .7
دهند، اما باید به همان خوبی های دولتی ارائه میها و شرکتخدمات یا کاالهایی باشد که سازمان

 .باشد

اید کاهش یابد و کرد بهزینه خدمات و کاالها در مقایسه با زمانی که دولت آنها را تامین و ارائه می .2
بررسی گسترده در خصوص پیامدهای عملکرد . روند آن نشان دهنده کاهش بیشتر قیمتها نیز باشد

کشور حکایت از افزایش قابل توجه سود، فروش، کارایی  71صنعت  72شرکت خصوصی شده در  67
 .ن اشتغال، داردای نیز افزایش میزاشده و تا اندازههای خصوصیگذاری در شرکتعملیاتی و سرمایه

صورت نمودار در شکل   وار بیان نموده و سپس آن را بهسازی را بصورت فهرستدر نهایت دستاوردهای خصوصی
 :دهیمشماره زیر نمایش می

 تشویق مالکیت و مشارکت مردمی 

 گذاریامنیت سرمایه 

 وری و کاراییافزایش بهره 

                                                 
0.Terner & hiume 
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 افزایش رقابت داخلی 

  جهانیقابلیت صادرات و رقابتهای 

 ارتقای کیفیت کاال و خدمات 

 انضباط اقتصادی و مالی 

 عمومی در اقتصادکاهش نفوذ دولت و بخش 

 حذف کسری بودجه 

 کاهش تورم، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی 

 افزایش قدرت نظارتی دولت 

 توقف فرار سرمایه و تشویق بازگشت سرمایه 

 (7711مجتهدی، )پذیری مدیرانمسئولیت 
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 سازيهاي خصوصیدستاورد 9-2شکل

 سازي فنون خصوصی 2-2-6

اصوالً سه رویکرد نسبت به . سازی استراهبرد یا فنون مأخوذه یکی از عناصر کلیدی دستیابی به موفقیت در خصوصی
 .سازی وجود داردفرآیند خصوصی

 .عرضه خصوصی کاالها و خدمات است زدایی یا به عبارتی حذف کنترل دولت بررویکرد اول، مقررات( الف

 . سازی، عقد قرارداد با بخش خصوصی است رویکرد دوم به خصوصی( ب

دستاورد های  
خصوصی  

 سازی

 تشویق مالکیت و

مشارکت مردمی   مسئولیت 

 پذیری 

 مدیران 

توقف فرار 
سرمایه و تشویق 
 بازگشت سرمایه

افزایش قدرت 
 نظارتی دولت

 افزایش

سرمایهگذاری  
 خارجی

کاهش تورم، 
افزایش اشتغال و 

 رشد اقتصادی

حذف کسری 
کاهش نفوذ دولت  بودجه

و بخش عمومی 
 در اقتصاد

انضباط اقتصادی 
 و مالی

ارتقای کیفیت 
 کاال و خدمات

قابلیت صادرات و 
 رقابتهای جهانی 

افزایش رقابت 
 داخلی

 افزایش

بهرهوری و  
 کارایی

 امنیت 

 سرمایهگذاری
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اندازه دولت است، به نحوی که با استفاده صحیح و کارآمد از منابع سیستم اقتصاد  7سازیسومین رویکرد، منطقی( ج
 . مندی حاصل گرددبهرهاند، حداکثر بازاری، آن گونه که اقتصادانان ارتدکس شرح داده

تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد و معموالً اهداف برنامه این اشکال را تعیین  سازی می سازی، خصوصیاز منظر بهینه
داری های اقتصادی دنیای سرمایهسازی در فعالیتهای مختلف خصوصیرود روشگونه که انتظار میهمان. کنندمی

-فرضیکی از پیش. اندیافته منعکس شده ر حال توسعه به عنوان مدلی از کشورهای توسعهریشه دارند و در کشورهای د

با بخش خصوصی،  2گذاری مشترکواگذاری مالکیت، سرمایه. های نهادی ضروری استهای نظری، وجود زیرساخت
 (.7711چانگ، . کلود وی صفار به نقل از)سازی هستند های مالی نهادینه شده خصوصیروش 1یا قرارداد مدیریتی 7اجاره

 

 خصوصی سازي در ورزش 2-2-7

 تعریف مشخص و صورت روشن به کشورها از بعضی در هنوز که است موضوعی دولتی مراجع با صنعت ورزش ارتباط
 آن صرف نیز زیادی هایهزینه شده، اجتماعی تبدیل معضلی به موضوع این موارد از بسیاری در بنابراین است؛ نشده

 و بوده زیادی بسیار اهمیت دارای یافتهتوسعه و غربی کشورهای در ورزش سازیخصوصی .(7716خورشیدی،) شودمی
و  ورزش اقتصادی اهمیت امر این برای هاآن دالیل ترینمهم از یکی است، شده پرداخته مقوله این به با جدیت
به  از جمله مستقیم اقتصادی اثرات شامل که باشدمی زیادی اقتصادی اثرات دارای ورزش زیرا؛ باشدمی سالم تفریحات

 کاهش مانند غیرمستقیم اقتصادی اثرات و ورزشی گردشگری و زاییاشتغال ورزشی، صادرات خدمات، تولید کاال، تولید
 بنابراین؛ کرد اشاره افراد اوقات فراغت سازیغنی و کار نیروی کارایی افزایش سالمت، سطح ارتقاء درمان، هایهزینه

 صنعت سازیخصوصی برای های بسیارمنسجمیبرنامه شده، اشاره اقتصادی اهداف به دستیابی برای کشورها این در
 . (1،2112ناناجی)دارد  علی رغم وجود موانع بسیار زیاد وجود ورزش

ه سازی در امر ورزش نشان می دهد که به تقریب تمام کشورهای دنیا برای نقش و جایگابررسی ادبیات خصوصی
ها اقداماتی را نیز در این راستا انجام به طور کلی دولت. ای قایل هستندسازی در بخش ورزش، اهمیت ویژهخصوصی

سازی در ورزش به خودی خود مفید و سود اما باید توجه داشت که خصوصی؛ داده اند که نتایج آن نیز مثبت بوده است
سازی در ورزش بینی کرد که تنها اجرای فرآیند خصوصی آور نیست و بدون وجود یک سری شرایط نمی توان پیش

ثبات اقتصادی، آزاد سازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چارچوب . باعث ایجاد منافع می شود
ها و وجود بازارهای مالی گسترده و مؤثر، همگی از های حقوقی و قانونی مناسب، اصالح ساختار در بعضی سازمان

(. 7721شاهرخشاهی،)سازی در حیطه ورزش قلمداد می شود های خصوصیرایط جدایی ناپذیر موفقیت برنامهش

                                                 
0. Rationalization 
1. Joint Venture  
1. Lease  
1. Management Contract  
5 Nana G 
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گیر آن است، منابع سازی صنعت ورزش باعث خواهد شد تا دولت با کاهش هزینه هایی که هم اکنون گریبانخصوصی
 کاهش سازی خصوصی(. 7711الهی،) گذاری کندهای زیر بنایی صنعت ورزش، سرمایهجویی شده را در بخشصرفه
 بخش به دولتی بخش از خدمات انتقال و بیشتر زدایی مقررات و دولتی های یارانه کاهش خدمات، ارائه در دولت نقش

 (. 2112 ،2بری از نقل به 7211، 7رابینسون و گراند لی) است خصوصی

در تمام صنایع مورد توجه قرار گرفته و صنعت ورزش نیز از این مقوله  ایرانسازی در در حال حاضر، بحث خصوصی
اندیشمندان عنوان می کنند که راهکار مناسب برای مقابله با شرایط اقتصادی بسیار دشواری که صنعت . مستثنی نیست

ودۀ صنعت امروزه در کشورهای پیشرفته، ارزش افز(. 2111میچیک،) آن است سازیورزش را احاطه کرده، خصوصی
دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز  از محصول ناخالص داخلی را تشکیل می چشمگیریورزش بخش 

دهد یمطالعات نشان م. دیگری است ۀ؛ اما وضعیت این صنعت در ایران به گون(7،2111هولت) تفریح و سرگرمی دارد
 نیسهم ا که یدر حال. درصد است 1/1تا  11/1 حدود مختلف یکشورها 1یناخالص مل دیکه سهم صنعت ورزش از تول

 (.7716،و همکاران مرز انیک) است یکمتر از شاخص جهان یداریبه طور معن درصد 17/7 یناخالص مل دیصنعت از تول

های را موجب کندی اجرای مرحله ییگرانبود واقع ،دیجد طیساختارهای ناهماهنگ با شرا ،(2117) 1و گابریل موزانگازا
 نیریو خ یورزش رانیاز ورزشکاران، مد یبا نظرخواه ،(2111)6میآموالوان و ابراه .دانندیم یدولت اتیعمل اقدامات و

سازی یبا خصوص %(22) کنندگانشرکت الحظهقابل م تیکه اکثر افتندیکردن ورزش در یدرباره خصوص یورزش
 شیرا افزا یرفاه اجتماع یرا کاهش ول دیتولیی ، کارایسازیکه خصوص است معتقد، (2111)1تومارو. ورزش موافق بودند

 یم یورزش التیدر تسه یسازی را موجب باال بردن رفاه اقتصادی و اجتماعیخصوص ،(2112) 1ژانگ و ژانگ. دهدیم
 ان،یمشتر تیرضا شیسازی موجب بهبود خدمات، افزا یمعتقدند که خصوص ،(2171) 2و همکاران یسامن یت. دانند

 در ورزش با یسازیخصوص یابیبا عنوان ارز یقیتحق، در (2177)ناصح  .شود یم دیتول ییوزش کارکنان و کارابهبود آم
های آموزشی و مالی به اضافه نقض عنوان می کند که مشکالت مدیریتی و دستورالعملکردن نقاط قوت وضعف  نییتع

 یهانهیو نقاط قوت آن شامل کاهش هز استسازی واقع شده حقوق مشتریان تحت تأثیر اجرای غیر مؤثر خصوصی
 .است یکارشناسان و بهبود بازده یهاتیفعال هیو پا یدولت

 بررسی یک است اما گرفته ورزش صورت سازیخصوصی پیرامون متعددی هایپژوهش می شود مالحظه همانگونه که

سازی در ورزش کشور دالیل مختلف خصوصیکه با وجود انجام تحقیقات مختلف در این مورد، به  دهدمی نشان اولیه
-ایران به معنی واقعی کلمه اتفاق نیفتاده است که از جمله می توان به محیط ناامن اقتصادی و ریسک باالی سرمایه

اندرکاران گذاری مستقیم خارجی، فقدان اراده و عزم جدی در بین مدیران و دستگذاری در ورزش، عدم امکان سرمایه
                                                 
0 Le Grand & Rabinson 
1 Bray  
1 Holt 
1. Cross Domestic Product (CDP)        
5 Muzangaza & Gabriel 
6 Omolawon &Ibraheem. 
7 Tomaru 
8 Zhang & Zhang 
9 Tsameny 



 

11 

، تعداد مراکز تصمیم گیری (7711، پاداش،7711،یاله)، تأخیر و پیچیدگی بروکراتیک (7711الهی )ازی سبرای خصوصی
 .و موارد متعدد دیگر اشاره کرد( 7711،پاداش، 7711 یاحمد)های مرتبط و عدم تعادل الزم بین سازمان

سالۀ چهارم  1مام مدت زمان برنامۀ مروری بر وضعیت مالکیت و امور اجرایی ورزش حاکی از آن است که نه تنها با ات
های عملی چندی در خصوص تحقق و اجرایی نمودن این الزام قانونی انجام نپذیرفته است بلکه مطابق بند ب ماده گام
، دولت در ایفای (7721-7721)قانون پنجم برنامۀ توسعه که چندی از عمر این قانون نیز بیشتر باقی نمانده است  77

برای گذر از ایران رسد بخش ورزش  به نظر می. سازی توفیق چندانی حاصل نکرده استخصوصی نقش خود در بحث
به علت هزینه بر بودن آن و همچنین بحث داغ آن بر بودجۀ عمومی سربارهای کالن این وضع و کم شدن هزینه

 . ای ویژه استنیازمند بازنگری اساسی و توجه مطرح شده 12سازی که از سال خصوصی

 

 سازي در ورزشهاي دولت در ارتباط با خصوصینقش 2-2-3

 باشد، دولت از تربزرگ جامعه اگر. است اجتماعی مفهومی و آید می شمار به دموکراسی های ریشه از سازیخصوصی
 وجود قوی دولتی که جایی در هر دیگر، سوی از. کند پیشرفت تواند می سازیخصوصی که نمود اعالم توان می آنگاه
 اندکی بسیار فضای خاورمیانه، در دولت بودن بزرگ علت به چنین،هم. شد خواهد ضعف دچار خصوصی بخش دارد،
 دارای ما نتیجه در شود؛نمی مشاهده خاورمیانه در فردی عمل آزادی از اینشانه هیچ و ماندمی باقی فردی انتخاب برای

 اقتصاد بر مبتنی کشورهای در که اندنکته این گویای شواهد چنین،هم. بود خواهیم قوی هایو دولت ضعیف جوامع
 اقتصادی، فعاالن حضور برای اندکی بسیار فضای و است متمرکز دولت دست در اقتصادی قدرت ایران، همچون نفتی

 (.2116 ،7سریولگاالم)دارد  وجود دولتی های سیستم از خارج در جامعه اجتماعی و سیاسی

 

 سازي در عرصه ورزش کشورضرورت خصوصینگرش اقتصادي و  2-2-1

ای شدن صنعت ورزش آغاز طور عملی توجه جدی به مسائل اقتصادی ورزش و حرفهمیالدی، به 7211از اوایل دهۀ 
در حال حاضر در حوزه ورزش، شاهد یک تغییر رویکردی و یک جهش تفکر اقتصادی مبتنی بر بازار و سرمایه . شد

مختلف تأمین مالی جهت ایجاد، نگهداری و ارائه امکانات ورزشی و تفریحی از منابع امروزه در کشورهای . هستیم
دهد که تأمین مالی تأسیسات ورزشی بیشتر بستگی به بررسی تجربیات و مطالعات نشان می. پذیردگوناگونی صورت می

های ورزشی که اری از فعالیتها صورت بگیرد؛ بدین معنی که در بسینوع فعالیتی دارد که قرار است در این مجموعه
شود؛ پیشقدم در گذاران خارجی میقابلیت درآمدزایی دارند؛ بخش غیرعمومی که شامل بخش خصوصی داخلی و سرمایه

ها، بویژه در اما در برخی حوزه. گذاری است و مشکل زیادی در این زمینه برای جذب سرمایه وجود نداردامر سرمایه

                                                 
0.Sariolghalam 
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ای که قدرت درآمدزایی باالیی وجود ندارد یا بخش عمومی به تنهایی یا با و غیرحرفه های تفریحی، آماتورورزش
 . های مختلف ایجاد، نگهداری و ارائه این خدمات را برعهده دارندمشارکت بخش خصوصی به گونه

شنا قابلیت درآمدزایی ها مانند ای نیز برخی ورزشهای آماتور و غیرحرفهباید اشاره نمود که در گروه دوم، یعنی ورزش
ای ممکن های حرفهگذاری در این زمینه هستند و در مقابل برخی از ورزشدارند و بخش غیردولتی راغب به سرمایه

گذاری و فعالیت در است درآمدزایی مناسب برای متولیان آن نداشته باشد، بنابراین رغبت بخش غیردولتی برای سرمایه
های آنجا که بخش خصوصی و غیردولتی با انگیزه سود وارد بسیاری از رشته فعالیتاز . باشدها کم میاین رشته

ها برای وارد گیری در کنار سایر شاخصترین شاخص تصمیمترین و مهمشود و درآمدزایی به عنوان اصلیاقتصادی می
-مبنای درآمدزایی آنها دسته های ورزشی برگذاری در ورزش است؛ بنابراین الزم است که فعالیتشدن به عرصه سرمایه

گونه در جهت گذاری هست؛ مشخص شود و بدینهایی که بخش غیردولتی بیشتر راغب به سرمایهبندی شود تا زمینه
بدین منظور الزم است انواع درآمدهای . های بخش خصوصی و غیردولتی حرکت شوداستفاده بیشتر و بهینه از ظرفیت

 :ای در صنعت ورزش عبارتند ازهای عمده درآمدزایی نهادهای حرفهراه .ممکن در صنعت ورزش شناخته شود

 فروشی مسابقات؛بلیط  -7

 تبلیغات تلویزیونی؛ -2

نقش نمایش تلویزیونی را در جذب حامیان مالی  «7استرالیز». حق پخش تلویزیونی، رادیویی و امروزه اینترنتی مسابقات
المللی ای مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بینو ماهواره ینمایش تلویزیونکند هر چه داند و بیان میبسیار مهم می

 (.2111استرالیز،) تر باشد میزان جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بودوسیع

 نقل و انتقال بازیکنان؛ -7

 .فروش کاالهای تجاری و فرهنگی -1

از دریافت حق استفاده از تجهیزات و امکانات این ای ورزشی و تفریحی، عمدتاً در طرف مقابل، درآمد نهادهای غیرحرفه
ها به دست ها و مراکز است و در مواردی ممکن است درآمد اندکی نیز از طریق تبلیغات در محل یا سایر مکانباشگاه

ی های اشخاص حقیقگذاریهای اصلی تأمین مالی و درآمدزایی در ورزش استفاده از سرمایهچنین یکی از راههم. آیدمی
اسپانسرشیب، همکاری و همیاری مالی یا کمک . یا حقوقی با عنوان حامی مالی یا به اصطالح اسپانسرشیب است

این . غیرنقدی به یک فعالیت برای رسیدن به اهداف تجاری است و در حقیقت یکی از اجزای غیرمستقیم بازاریابی است
ای یک در حالی که تبلیغات رسانه. را نیز به همراه داردکه برای شرکت سودآور است نفع جامعه موضوع عالوه بر این

 . ابزار مستقیم جهت ارتباط با مشتریان است و منافع آن مختص شرکت است

                                                 
0. Sterlize  
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بررسی وضعیت کنونی ورزش کشور حاکی از آن است  .ایران باب شد ورزشدر سازی که بحث خصوصی 7712از سال 
ذیراست زیرا با اداره دولتی ورزش کشور راه به جایی نخواهیم برد سازی در ورزش کشور امری اجتناب ناپکه خصوصی

ترین آنها سازی ورزش را گوشزد می کنند که در ادامه به برخی از مهمدر این میان دالیل زیادی ضرورت خصوصی
 . خواهیم پرداخت

بدنی و ورزش وجود دارد و بیتهای تربا توجه به کثرت و پراکندگی جمعیت و ترکیب آن در کشور و نیازی که به فعالیت
مند و مشتاق به ورزش، توسعۀ ورزش کشور متناسب با خواست و نیاز  عمومی نبوده و نیست نیز جمعیت جوان، عالقه

آمارها در زمینه تأمین مالی و امکانات زیربنایی، با وجود افزایشی که طی سالهای اخیر داشته، هماهنگ (. 7717رضوی، )
ر کشورهای توسعه یافته نیست؛ به نحوی که سرانۀ فضاهای ورزشی در وزارت آموزش و پرورش، های رشد دبا شاخص

آموزان و دانشجویان کشور که حدود نیمی از جمعیت کشور را زیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای استفاده دانش
بر نامتناسب بودن مقدار و فضا و در وزارت علوم تحقیقات و فناوری عالوه . پوشش قرار می دهند بسیار کم است

درصد آن در نهادهای  11وری آن نیز به دلیل اینکه بالغ بر های رشد جمعیت دانشجویی، میزان بهرهامکانات با شاخص
 .باشددولتی است؛ پایین می

 که است واضح پرو  بوده ایگسترده سیاسی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، ابعاد دارای صنعت ورزش این بر عالوه
 آن تضعیف باعث بوده روبرو آنها با اخیر هایسال خصوصاً و گذشته هایسال طی در صنعت این که مشکالتی و مسائل

 .است شده صنعت این در نظر مورد اهداف به دستیابی عدم و

 71/217/7های برنامۀ سوم توسعه اختصاص یافته، دربخش منابع مالی، مجموع اعتباری که به بخش ورزش در سال
حال آنکه میزان رشد . است 117/1میلیارد ریال بوده که سهم اعتبارات بخش ورزشی نسبت به کل بودجه دولت 

 (.7717طرح جامع ورزش کشور،)درصد اعالم شده است  1/7جمعیت ساالنه بالغ بر 

و متقاضیان ورزش  گذاری دولت در بخش ورزشی، متناسب با رشد جمعیت جامعهشود که میزان سرمایهمالحظه می
تعادل و پاسخگویی به . نیست و چنانچه همین روند در آینده ادامه یابد؛ میزان کمبودها بیشتر آشکار می شود

گذاری دولتی در بودجه های ساالنه میسر نبوده و راه حل نیازمندهای اقشار جامعه به خدمات ورزشی، با میزان سرمایه
گذاری بخش غیر دولتی و ترغیب و رها تجربه شده، اجرای مکانیزم سرمایهمنطقی و مفیدی که در بسیاری از کشو

تشویق آنان در این زمینه بوده است که موجب شده بار مالی دستگاه ها کاهش یابد، از منابع و امکانات موجود بهره 
یابد، درآمد زایی دولت ها گسترش پیدا کند؛ تجهیز منابع مالی افزایش برداری کارآمدتری به عمل آید، کاریی فعالیت

 (.7711رضوی،)افزایش یافته و موجبات ارتقاء و کارایی و رشد اقتصادی فراهم شود 
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 سازي در ورزشموانع خصوصی 2-2-91

شباهت با موانع باشد که بیسازی صنعت ورزش نیز به تبعیت از دیگر صنایع کشور با موانع بسیاری مواجه میخصوصی
 : شودترین موارد برگرفته از نتایج تحقیقات انجام شده اشاره میدر ادامه به مهم. نیست هایاد شده در دیگر بخش

 گذاری بخش خصوصیعدم ضمانت مالی برای سرمایه .7

 گرانی زمین و مصالح و مشکل تهیه تجهیزات فیزیکی مورد نیاز  .2

 های جدیدهای خاص برای ایجاد باشگاهنامهفقدان قانون و آیین .7

 نامه خاص به منظور واگذاری زمیننبود آیین .1

 هاعدم همکاری شهرداری .1

 ها و مراکز ورزشیمشکالت صدور مجوز برای باشگاه .6

 کمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز  .1

 هاکمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت برای مدیران باشگاه .1

 های بخش خصوصیهای مناسب اداره باشگاهفقدان مدیریت و روش .2

 های حمایتی از بخش خصوصیفقدان برنامه .71

 فقدان قانون متناسب در مورد تسهیالت بانکی  .77

 بهرههای بلندمدت کمفقدان اعطای وام .72

 های مالیاتی و گمرکی فقدان معافیت .77

 عدم حمایت از تولیدکنندگان کاالهای ورزشی  .71

 های خدماتی از جمله ورزشنرخ سود باالی تسهیالت اعطایی به بخش .71

 های مرتبطگیری و عدم تعادل الزم بین سازمانتعداد مراکز تصمیم .76

 عدم تمایل مردم برای هزینه کردن در امور ورزشی .71
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 سازی مناسب در مطبوعات و صدا و سیما ضعف تبلیغ و فرهنگ .71

 (.7711؛ احمدی،7711؛ عارفیان،7717؛ مهدوی،7717رضوی،)گیرانه نهادهای دولتی قوانین سخت .72

 

 شدالیل خصوصی سازي در ورز 2-2-99

 اهداف اقتصادي 

 دارای ورزش زیرا؛ باشدمی سالم تفریحات و ورزش اقتصادی اهمیت سازی ورزش،خصوصی دالیل ترینمهم از یکی
 ورزشی، صادرات خدمات، تولید کاال، تولید جمله از مستقیم اقتصادی اثرات شامل که باشدمی زیادی اقتصادی اثرات

 سطح ارتقا درمان، هایهزینه کاهش مانند اقتصادی غیرمستقیم اثرات و ورزشی وگردشگری ورزش زاییاشتغال
 (.2112ناناجی، )باشد می افراد فراغت اوقات سازیغنی و کار نیروی کارآیی افزایش سالمت،

 اشتغال زایی

 ترین اثرات صنعت ورزش معرفیهای شغلی را از مهمدر میان اثرات مستقیم اقتصادی ورزش می توان ایجاد فرصت
های شغلی ورزشی در کرد به طوری که در طی سی سال گذشته رشد تصاعدی صنعت ورزش باعث ایجاد فرصت

همین امر باعث شده تا بعضی از کشورها به دنبال برآورد تعداد (. 7711عسگریان،)های مختلف شده است بخش
کشور خود باشند، در این میان  های شغلی ایجاد شده توسط صنعت ورزش و سهم ورزش از کل اشتغال کشور درفرصت

نفر اعالم شده است که در حدود یک درصد از  21111رقمی معادل  7711تعداد شاغلین بخش ورزش ایران در سال 
درصد،  1/2دهند، در حالی که سهم صنعت ورزش از کل اشتغال در هنگ کنک کل شاغلین کشور را تشکیل می

 (. 7721مغانی،)درصد اعالم شده است  7/7نیوزیلند  درصد و 2/7درصد، اسکاتلند  1/2استرالیا 

 کاهش هزینه ها و افزایش منابع درآمدي 

آوری که بر دولت و نهادهای وابسته به های سرسامهای مختلف ورزش عالوه بر کاهش هزینهسازی عرصهبا خصوصی
های ورزشی ها باشگاهترین این عرصههمیکی از م. یابدنیز افزایش می( مالیات)شد، درآمدهای نقدی دولت آن وارد می

به عنوان نمونه دولت  .کنند می وارد دولت به را سنگینی بسیار هایهزینه پایین وریبهره سبب به دولتی هستند که
همچنین (. 7،2117دوبسون)ای مالیات اخذ نمود های حرفهمیلیون پوند از باشگاه 617به میزان  2111انگلستان در سال 

 در ویژه تدابیر اتخاذ و هاروش این از استفاده و کند می شایانی کمک تیم آن توسعه و رشد به باشگاه هر سهام خرید
 را آینده در ورزشی هایباشگاه و ورزش صنعت از مثبتی انداز چشم ها،باشگاه هایهزینه کاهش و درآمد افزایش مورد
 قرار آنها اختیار در وام عنوان به را هاپول این بپردازد، را باشگاه هزینه کل اینکه جای به تواند می دولت .دهد می نوید

                                                 
0  .  Dobson  
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 به ساله71-71 کالن یها وام اوزال تورگوت دوران در هیترک دولت که طور همان د،نکن ایجاد باشگاهی ساختار تا دهد
 هاوام بازپرداختی برا و شده درآمدزا کمکم و اورندیب وجود به خودی برای باشگاه ساختار آنها تا داد ی فوتبالها میت

 (. 7716رمضانی، ) ندینما اقدام

 

 خصوصی سازي و اماکن ورزشی 2-2-92

 به بخش خصوصی واگذاری کرده، پیدا طرفدار گسترده صورت به که عمومی بخش مشکالت بر غلبه راه های از یکی

 اشتغال مانند اهدافی و همچنین قهرمانی همگانی، ورزش توسعۀ در مؤثری نقش تواند می ورزش خصوصی بخش .است

 کارایی لحاظ از ورزشی دولتی امروزه تأسیسات .باشد داشته ورزشی تجهیزات و اماکن از بهره وری افزایش و زایی

 از بسیاری دلیل همین به .نیستند جامعه عموم و چندان دلخواه هستند مطلوب از کمتر حد در مالی عملکرد و عملیاتی

شوند  می مواجه بودجه کمبود با شوند، می اداره دولتی شکل به هستند و مالکیت دولت در کامالً که ورزشی تأسیسات
 (.7711احمدی و همکاران،)

 دلخواه و چندان هستند مطلوب از کمتر حد در مالی عملکرد عملیاتی و کارایی لحاظ از ورزشی دولتی تأسیسات امروزه

 می اداره دولتی شکل به هستند و دولت مالکیت در کامالً که ورزشی تأسیساتاز  بسیاری رو ازاین .نیستند جامعه عموم

 به شده ترتیب داده رویدادهای و کاهش خدمات یا حذف سبب وضعیت این .می شوند بودجه مواجه کمبود با شوند،

کشور  در ورزش امر متولی که بدنی تربیت جمله سازمان از هایی، سازمان رو این از .است شده این مؤسسات وسیلۀ
 به نسبت بیشتر و بهتر سرمایه گذاری دارای که آورده روی های خصوصی سازمان به ورزشی اهداف پیشبرد برای است،

 سیطره داشتند اظهار( 2111) شلیفر و دسیالنس لوپز، الپورتا،(. 7727،و همکاران زارع)است  دولتی های سازمان
 .کند می محدود را اقتصادی رشد مالی، نظام توسعۀ نمودن کند با نیافته، توسعه کشورهای در ویژه به مالکیت دولتی

 بر ها آن کیفیت و هستند ورزشی های برنامه و ها فعالیت اجرای برای الزم بستر و خاستگاه ورزشی فضاهای و اماکن
 ورزشی اماکن مدیریت(. 2112کاشف،) دارد مستقیم تأثیر ورزشی های رقابت و برگزاری مسابقات و تمرینات اجرای
 ورزشی اماکن و تأسیسات از برداری و بهره ریزی برنامه در غفلت که طوری به است فراوان درایت و دقت نیازمند
 آینده بر عملکرد تواند می که شده بودجه و انرژی وقت، رفتن هدر به موجب ساخت و طراحی در اشتباه بروز همانند
 اخیر های سال طی در(. 2171غالمرضا پور،) باشد داشته نامطلوبی تأثیر سالم تفریحات و قهرمانی ورزش های برنامه

 حاضر حال در که نحوی به .است گرفته قرار بیشتری توجه مورد کشور سطح در اماکن ورزشی توسعه و ساخت سیاست
 امکانات سرانه شاخص که آنجا از اما باشیم؛ می هر شهرستان در چندمنظوره و تخصصی ورزشی اماکن وجود شاهد

 تالش باید مدیران بنابراین باشد؛ نمی جامعه مختلف اقشار نیازهای پاسخگوی و بوده محدود بسیار کشور در ورزشی
 بررسی(. 7،2111اولسن)دهند  افزایش ورزشی اماکن در را وری بهره میزان اجرائی، راهبردهای و ریزی برنامه با تا کنند

 ورزش توسعه هدف با ورزشی از اماکن استفاده جای به امروزه که دهد می نشان تحقیق تیم توسط موجود شرایط

                                                 
0. Olson  
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 ورزشی اماکن ای، مزایده شرایط با که هستیم بخش خصوصی و دولت مالی برداری بهره شاهد قهرمانی، تنها و همگانی

 .(2171غالمرضاپور، ) دهند می قرار برداری بهره مورد را

 

 (کشور اجتماعی و اقتصادي توسعۀ پنجم تا اول برنامه از) ورزش  در سازي خصوصی به نگاهی 2-2-99

 برنامۀ اول توسعه کشور

نفر ورزشکار از طریق امکانات بخش خصوصی زیر پوشش  211111های برنامۀ اول توسعه مقرر بوده تعداد در طی سال
درصد تحقق  11که در این صورت  نفر برسد 272121شد عملکرد آن در پایان برنامه به بینی میقرار گیرند که پیش

های انجام از دیگر فعالیت. دادبدنی را تشکیل میدرصد کل جمعیت ورزشکاران بخش تربیت 2/1یافت این تعداد می
سازی طی دوران برنامه توسعه، تصویب قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم شده برای خصوصی

-پس از تصویب آیین 7711توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و از اواخر سال 7762باشد که در سال می

بدنی به اجرا ، با تشکیل کمیسیون مربوط به سازمان تربیت(7711دی ماه سال )نامۀ اجرایی آن توسط هیأت دولت 
خصوصی صادر شد که این مجوز احداث اماکن ورزشی و یا اجازه و فعالیت بخش  11حدوداً تعداد  7717درآمد و تا سال

این . مجوز صادر شده است 7716مورد سال  7111مورد و  762به  7711مورد و در سال 712به  7717رقم تا پایان سال
میلیارد بالغ شود که به مراتب بیش از سرمایه  1117گذاری بخش خصوصی در پایان برنامه به امر باعث شد تا سرمایه

قانون کار که کلیه  711ضمناً با عنایت به تصویب ماده . بود( میلیارد ریال  2/1)پیش بینی شده در برنامه اول 
های مؤثر در ها و قدمهایی جهت استفاده ورزشی کارگران نموده بود و نیز حرکتکارفرمایان را موظف به ایجاد محل

 (.7717مهدوی،) تر و بهتر داشته است های بعد افزونسال

 برنامه دوم توسعۀ کشور

بدنی و ورزش کشور این برنامه مربوط به سازمان تربیت 61و  61، 66ر قانون برنامه دوم توسعۀ کشور تبصره های د
 .بوده است

اعم از دولتی )های سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماکن و تأسیسات ورزشی های مربوط به هزینهتعرفه -66تبصره 
 .شودقاتی محاسبه و تعیین میبه مأخذ مراکز آموزشی و تحقی( و غیر دولتی

ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد  1شود مبلغ اجازه داده می -الف - 61تبصره 
درصد درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل  711. عمومی کشور واریز گردد

ای که به تصویب هیأت وزیران بدنی قرار خواهد گرفت تا طبق آیین نامهد، در اختیار سازمان تربیتگردکشور منظور می
 .خواهد رسید برای سالم سازی از طریق فضاهای ورزشی و ارائه خدمات مربوطه هزینه نماید
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دولت موظف . یز نمایندکلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک درهزار درآمد ساالنه خود را به حساب خزانه وار -ب
بدنی منظور درصد مبلغ مذکور را در لوایح بودجه ساالنه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت 711است معادل

 .نماید

وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربرد ورزشی را در سراسر کشور به قیمت عادالنه روز  - 61تبصره  
زمان تربیت بدنی واگذار نماید اعتبار مورد نیاز این تبصره همه ساله در بودجه سنواتی منظور تملک نموده و رایگان به سا

 (.7712سازمان تربیت بدنی ،)گردد می

شود و در واقع اجرای ها عامل تشویقی برای مراکز ورزشی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی محسوب میاجرای این تبصره
جویی و به نوعی منبع مالی محسوب می راکز ورزشی می شود و در نتیجه صرفههای متبصرۀ فوق باعث کاهش هزینه

 (.7711عارفیان،)شود 

 برنامه سوم توسعۀ کشور

نیمه  هایطرح ورزشی، و هنری فرهنگی، فضاهای و تأسیسات امکانات، اجرائی باید هایدستگاه -711بند دوم مادۀ 
 و حقیقی اولویت اشخاص با غیردولتی هایبخش به بزرگ شهرهای اولویتبا  شهری مناطق در را متعلق اراضی تمام و
 شرط به اجاره اجاره، در قالب قراردادهای هاشهرداری و هنری و فرهنگی ورزشی، سوابق دارای که ایثارگران حقوقی

محل  از فوق واریزی وجوه معادل .نماید واریز به خزانه را آن از ناشی درآمدهای و نموده واگذار فروش، و تملیک
 هایدستگاه دراختیار خواهد شد، بینیپیش برنامه هایسال از هر یک بودجه سنواتی قوانین در که خاصی ردیف اعتبارات

 کمتر یا نیافته توسعه مناطق در ورزشی و هنری فرهنگی، فضاهای احداث برای تا گیردمی بند قرار این موضوع اجرائی

 .کند هزینه سوم برنامه هایسیاست چارچوب در توسعه یافته

-سال طی و قهرمانی عمومی ورزش هایفعالیت از اعتباری و قانونی هایحمایت و امکانات تأمین منظور به - 762 ماده

 و اماکن فضاها، تکمیل و صرف احداث حقوقی یا حقیقی از اعم اشخاص توسط وجوهی که سوم، برنامه اجرای های
 ایران، المپیک ملی کمیته بدنی، تربیت سازمان به کمک به عنوان یا و شودمی ورزشی خدمات ارائه و ورزشی هایباشگاه

 بدنیتربیت سازمان تأیید با گردد،می پرداخت مسلح نیروهای بدنی تربیت و های ورزشیانجمن و هاهیأت ها،فدراسیون

 .گرددمی تلقی قبول هزینۀ قابل عنوان به

 به ورزشی اماکن از و استفاده بلیط فروش ورزشی، مسابقات برگزاری از ناشی بدنیتربیت سازمان درآمدهای - 711 ماده

-می داده قرار مذکور سازمان اختیار در سنواتی لوایح بودجه قالب در واریزی وجوه معادل و شود می واریز عمومی درآمد

 (.7712قانون برنامۀ سوم توسعه، ) شود 
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 برنامۀ چهارم توسعه 

 راستای در الزاماتیشده است به طوری که  توسعه چهارم ۀبرنام قانون درسازی ورزش بیشترین توجه به امر خصوصی
 و ورزش امر گسترش منظور به این قانون 711 و 776 ،771 ،771 مواد در .است شده تعیین ورزش سازیخصوصی

است  شده اشاره بدنیتربیت بخش هایمأموریت و وظایف شرح به( سازی خصوصی)دولتی  بخش گریتصدی کاهش
 .که ذیالً به توضیح آنها می پردازیم

 997ماده : 

این قانون مجازند در طول برنامۀ چهارم یک درصد از اعتبارات خود را ( 761)های موضوع ماده  تمامی دستگاه -بند ب 
ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان بدنی و ورزش، اعم از احداث و توسعۀ اماکن ورزشی، برای انجام امور تربیت

گذاری و با هماهنگی  های ورزشی درچارچوب سیاست های ورزشی و فدراسیون بدنی، کمیتۀ ملی المپیک، باشگاهتربیت
 .بدنی، اختصاص دهندسازمان تربیت

از حریم وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق چهارگانه محیط زیست خارج  -بند ج
بدنی است و دراختیار دارد، به منظور احداث و توسعۀ اماکن و فضاهای استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت

 .بدنی واگذار نمایدطور رایگان به سازمان تربیت  ورزشی تأمین و به

با هماهنگی سازمان  وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور -بند ه 
 : های زیر واگذار نماید بدنی خریداری نموده و به روشتربیت

 . بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشورصورت رایگان برای سازمان تربیت  به - 7

 . شده برای بخش خصوصی و تعاونی به قیمت تمام - 2

ای از طریق  ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ههای حرف های خصوصی و تعاونی و باشگاه ها و بخش تشکل -بند ز
های اداری، مالی و منابع انسانی  بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت الزم در زمینهاصالح ساختار تربیت

 : که تا پایان برنامه اهداف زیر حاصل شود  ای گونه شود، به تقویت می

افزایش ( درصد 11)ای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد ه سهم بخش غیردولتی و باشگاه - 7
 . یابد

های خصوصی و تعاونی و  ای با عاملیت بخش های اجرایی و تأمین منابع ورزش حرفه فعالیت%( 711)صد درصد  -2
های اعتباری موردی محدود های دولتی به پشتیبانی قانونی، اداری، تسهیالتی و کمک ها صورت گرفته و حمایت باشگاه
 . گردد
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 995 ماده:   

 امور و زیربنائى امور خدماتى، و فرهنگى هاى اجتماعى،تصدی امور امورحاکمیتى، هاىحوزه در دولت وظایف و نقش
 :پردازیمخدماتى می و فرهنگى هاى اجتماعى،تصدی در زیر به شرح امور. شده است تعریف اقتصادى هاىتصدی

 :خدماتى و فرهنگى اجتماعى، هاىتصدی امور - ب

 وضعیت بهبود موجب و برترى دارد فردى منافع به نسبت آنها از حاصل اجتماعى منافع که است وظایفى از دسته آن
-تربیت درمان، و بهداشت و تحقیقات، علوم اى،حرفه و و فنى عمومى پرورش و آموزش از قبیل گردد،مى افراد زندگى

 .دینی تبلیغات و هنرى فرهنگى، امور و جمعى و ارتباطات اطالعات ورزش، و بدنى

 996 ماده :  

 امور تقویت اجرایى، هاىدستگاه ورى بهره و افزایش کارآیى کشور، توسعۀ و رشد براى مناسب زمینۀ ایجاد منظور به

طریق  به قانون این (771) ماده در مذکور وظایف اجراى نحوه کشور، امور در مشارکت مردم توسعۀ و دولت حاکمیتى
 :گردد مى اصالح و پاالیش ذیل

( 71) امسی و (22 ) نهم بیست و اصول رعایت با دولت خدماتى و فرهنگى اجتماعی، هاىتصدی امور وظایف - ب
 :های زیر انجام می گرددایران با استفاده از شیوه اسالمى جمهورى اساسى قانون

 .وظایف این مجرى غیردولتى بخش توسعه براى الزم هاىحمایت اعمال - 7

 . غیردولتی بخش از خدمات خرید - 2

 .منابع فیزیکى و تجهیزات و امکانات واگذارى و اجاره ازطریق غیردولتى بخش با مشارکت -7

 توسعۀ چهارم برنامۀ کلى هاىچارچوب سیاست در غیردولتى، بخش به دولتى واحدهاى از بخشى مدیریت واگذارى -1

 .اسالمی ایران جمهورى فرهنگى و اجتماعى اقتصادى،

 و مدیریت سازمان تأیید با (این قانون 711 ماده مطابق) گرا نتیجه و هدفمند رویکرد با دولتى واحدهاى اداره و ایجاد - 1
 .نباشد پذیرامکان الذکرفوق هاى از حالت کدام هیچ که مناطقى در کشور ریزىبرنامه

 945 ماده :  

 ذیل هاىاقدام دولت، سازى کوچک و امور کشور اداره در مردم مشارکت افزایش و هاتصدی حجم کاهش منظور به
 :شودمى انجام
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 و تفریحى و ورزشى فضاهاى رفاهى، درمانى، مسکونى، مجتمع زائرسرا، سرا،مهمان هرگونه اداره ایجاد، ممنوعیت -ز
 و تأسیسات نوع این موظفند، اجرایى هاىدستگاه کلیه قانون، این( 761)ماده موضوع هاىدستگاه توسط آن، نظایر

 و کشور ریزى برنامه مدیریت و سازمان تأیید و مربوط اجرایى دستگاه پیشنهاد با مستثنى موارد. نمایند را واگذار خدمات
 . است بالمانع وزیران هیأت تصویب

 هاىزمینه در خود کارکنان قانون، براى این( 761) ماده موضوع هاىدستگاه توسط حاضر حال در که خدماتى کلیه - ح
 مشابه موارد و کودک مهد کارکنان، ورزش امور مصرف، هاىسرویس، تعاونی سلف آمد، و رفت سرویس نظیر مختلف

 و شد انجام خواهد مستقیم یارانه پرداخت با برنامه سوم سال از گیرد، مى صورت خدمات خرید یا امانى و صورت به
برنامه )شوند  مى منتقل دیگر نیازمند به واحدهاى آنها رسمى کارکنان و گردیده منحل ذىربط ادارى واحدهاى کلیه

 (.7711چهارم توسعه،

 برنامه پنجم توسعه

 1 ماده : 

 و فرهنگی، هنری فضاهای از مردم مختلف اقشار مندیبهره سرانه افزایش منظور به شودمی داده اجازه دولت به 
 :دهد انجام را زیر هایاقدام هنری و فرهنگی فعالیت توسعۀ برای الزم هایزیرساخت ایجاد و ورزشی

 فیزیکی حداقل پیشرفت دارای قرآنی و دینی هنری، فرهنگی، مراکز تکمیل هزینۀ( 11/1) درصد پنجاه حداکثر -الف
 فرهنگی هایو کانون مساجد به متعلق و همجوار ورزشی اماکن احداث همچنین و دولتی غیر بخش%( 11) درصد پنجاه

 مصوب نامه آیین است براساس ضروری عمومی استفاده برای آنها از برداری بهره و تکمیل که را بسیج جوانان ورزشی
 .نماید تأمین بالعوض کمک صورت به وزیران هیئت

 99 ماده : 

 :دهد را انجام زیر اقدامات ورزشی هایزیرساخت توسعۀ و قهرمانی همگانی، ورزش توسعۀ منظور به است مکلف دولت

 های سنواتیبودجه قالب در مستقل هایردیف در را نیاز مورد ایهزینه و ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات -الف
 .نماید منظور

 به های بالعوضکمک یا و کارمزد و سود یارانه شده، اداره وجوه قالب در تسهیالت پرداخت برای نیاز مورد اعتبار -ب
 های بودجه ردیف مستقل در را ورزشی واحدهای تکمیل و توسعه احداث، برای تعاونی و خصوصی بخش متقاضیان

 .نماید بینی پیش سنواتی

 .است ممنوع ایحرفه ورزش به شکل هر به کشور کل بودجه محل از وجهی هرگونه پرداخت: تبصره
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 94 ماده: 

 زیست چهارگانه محیط مناطق در واقع اراضی استثناء به کشاورزی غیر ملی اراضی است موظف کشاورزی جهاد وزارت 
 و اماکن توسعۀ و منظور احداث به است، بدنیتربیت سازمان نیاز مورد که را روستاها محدودۀ و شهرها حریم از خارج و

 تأیید با است موظف مذکور همچنین وزارت. نماید واگذار بدنیتربیت سازمان به رایگان طور به و تأمین ورزشی فضاهای
 به است ورزشی اماکن احداث برای و تعاونی دولتی غیر بخش نیاز مورد که را فوق شرایط با اراضی بدنی،تربیت سازمان
. نماید واگذار ایثارگران هایتعاونی به اولویت دارایی با و اقتصادی امور وزارت توسط شده اعالم معامالتی ارزش قیمت
 .است ممنوع اراضی قبیل این کاربری تغییر

 44 ماده: 

 و فرهنگی اجتماعی اقتصادی، توسعۀ چهارم برنامۀ قانون( 761) ماده در مذکور استانی و ملی هایدستگاه کلیۀ
 که و ورزشی آموزشی تفریحی، رفاهی، آموزشی، مراکز از قبیل از جانبی مراکز کلیه مکلفند ایران اسالمی جمهوری

 که نحوی به اداره نمایند ایهزینه - درآمد خودگردان طریق به را دارند اختیار در آنها خانواده و کارکنان استفاده برای
( آن نظایر و مصرفی تجهیزاتی، مواد اداری، پرسنلی، هزینه از اعم)ای هزینه گونههیچ مراکز این نگهداری و اداره برای

 .نگردد تحمیل دولت بر

 74 ماده:  

 زیر به شرح 72/2/7711 مصوب آن های تبصره و تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان بودجه تأمین نحوه قانون
 :گرددمی اصالح

 فرهنگی، برای امور را خود وصولی درآمدهای از%( 1)  درصد چهار خود سالیانه بودجه در است مکلف تهران شهرداری
 و ماهانه به صورت بایستی تخصیصی پرداخت. برساند تصویب به ساالنه بودجه قالب در و اختصاص ورزشی و هنری

 .گیرد صورت دوازدهم یک

 911 ماده: 

 با اراضی دولتی واگذاری به نسبت شودمی داده اجازه( مسکن و زمین ملی سازمان)شهرسازی  و مسکن وزارت به
 غیر بخش به و شده تمام قیمت به ربطذی دولتی سازمان به( فرهنگی و بهداشتی ورزشی، آموزشی،)عمومی  کاربری
 پنجم برنامه)نماید  اقدام( ساله بیست حداکثر) تملیک شرط به اجاره صورت به روز کارشناسی قیمت به دولتی

 (.7721توسعه،
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 در ورزش سازيهاي حمایت و ارتقاي خصوصی راه 2-2-94

که کشورهای دیگر انجام دولت باید همکاری خود را ادامه دهد، اما به طور غیرمستقیم، کاری : کمک غیرمستقیم دولت
-ذره به باشگاه های را که ذرهتواند همین هزیندولت می. های فوتبال دست یافتنددادند و حاال به استقالل مالی باشگاه

ها قرار دهد کند به صورت وام بلندمدت با بهره کم و بازپرداخت پس از دورهای مشخص در اختیار باشگاهها تزریق می
های دولتی فوتبال را با چند سالی رکود مواجه ی اول را با پشتوانه بردارند، مسلم است که قطع کمکهاتا بتوانند گام

کند تا  ها را مجبور میهای دولتی باشگاهشده و به مرور زمان باشد، قطع کمککند، بنابراین این کار باید کارشناسیمی
های ورزشی جهان را احیا کنند، به همین دلیل سازمان های درآمدزایی و مهجورماندهبه خودکفایی فکر کنند و راه

درصد از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند  11بایست ها میقانونی را تصویب کردند که به موجب آن باشگاه
 (.7721پاداش، )د سازی پیش برون تا آهسته و پیوسته در مسیر خصوصی

این اصل می  .نهادینه است که مورد پذیرش همه قرار گرفته استقانون اساسی یک اصل  11اصل : 11رعایت اصل 
تبدیل باشگاه ها به شرکت های سهامی  .خواهد تصدی گری دولت را کاهش دهد و آن را از مجری به ناظر تبدیل کند

سرمایه  عام و ورود آنها به بورس اوراق بهادار یکی از روش های مورد استفاده در توسعه باشگاه ها از طریق مشارکت
پذیرش . گذاران و هواداران، در کنار توجه به حقوق قانونی آنهاست که الزام های خاص خود را به دنبال داشته است

مورد توجه  7712باشگاه ها در بورس اوراق بهادار و جلب سرمایه های عمومی از سیاست هایی است که از سال 
قانون اساسی  11در راستای سیاست های کلی اجرای اصل  مسووالن ورزشی کشور قرار گرفته و در حال حاضر نیز

بر اساس سیاستهای . ها از بدنه دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی دوباره مطرح شده استضرورت جداسازی آن
درصد سهام شرکتهای دولتی در بورس قابل واگذاری است و چون برخی از باشگاه  11قانون اساسی  11ابالغی اصل 

این باشگاه ها باحضور در بورس می . ی نیز وابسته به دولت هستند، مسلما واگذاری سهام آنان بالمانع استهای ورزش
های برطرف شدن مشکالت مالی توانند از نظر اقتصادی رشد چشمگیری را تجربه کنند و از طرف دیگر یکی از راه

 (.7722، حسانیا) ها در بازار بورس استهای ورزشی واگذاری سهام آن باشگاهباشگاه

 

 قانون اساسی و خصوصی سازي 44اصل  2-2-95

در مورد این . از اهمیت زیادی برخودار بوده است 11به نظر می رسد در میان اصول اقتصادی قانون اساسی ایران اصل 
 .اصل دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است

را بهترین اصل اقتصادی قانون اساسی ایران  11اصل دیدگاه اول مربوط به آن دسته ازکارشناسان اقتصادی است که 
آن ها معتقدند این اصل باعث توزیع عادالنه ثروت و جلوگیری از تسلط یافتن سرمایه داران بر مردم شده . دانسته اند

 .است
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یژه ابتدای قانون اساسی را بر اساس شرایط و 11دیدگاه دوم مربوط به آن دسته از اقتصادانانی است که رتبه بندی اصل 
این گروه از کارشناسان متعقدند اکنون با گذشت سه دهه از پیروزی انقالب و تغییر . پیروزی انقالب اسالمی دانسته اند

 .شرایط اقتصادی کشور این اصل نیز باید تغییر کند

مجمع تشخصی قانون اساسی توسط  11های کلی اصل  گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تعیین سیاست
مصلحت نظامو ابالغ آن ها توسط مقام معظم رهبری به سران قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن رفع 
نسبی یکی از مهمترین و بزرگ ترین مانع قانونی موجبات توسعه بخش خصوصی و فرایند خصوصی سازی در کشور را 

 (7711علوی راد و رضازاده،)فراهم می کند

 

 قانون اساسی  44هاي اصل سیاست 2-2-96

و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح  ینظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاون
تجارت و خدمات می شود  ،کشاورزی، دامداری، صنعت عرصه های بخش خصوصی شامل آن قسمت از. استوار است

 (.قانون اساسی 11اصل ) ستا یهای اقتصادی دولتی و تعاونکه مکمل فعالیت

قانون اساسی،  11شود که در اجرای سیاست های اصل های خدماتی محسوب میعرصۀ ورزش نیز در زمرۀ فعالیت
ای مهم مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که در اهداف تعیین شده واگذاری سازی آن به عنوان مسألهخصوصی

 11های اصلبراساس سیاست. باشدطور جدی در حال پی گیری میهای این بخش  به بخش خصوصی به فعالیت
 .دهای پرسپولیس و استقالل باید با مذاکره یا مزایده به بازار بورس واگذار شوقانون اساسی سهام باشگاه

 

 قانون اساسی در ارتباط با نقش دولت 44هاي کلی اصل سیاست 2-2-97

هایی ضمن تأکید بر آزاد سازی فعالیت بخش خصوصی در بخش 11ل های کلی اصصدور فرمان اجرایی بند ج سیاست
که تاکنون در انحصار دولت بوده است بر اهداف دیگری همچون ثبات بخشی به رشد اقتصاد ملی، ارتقاء کارایی بنگاه 

از آنها پذیری در اقتصاد ملی، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد و حمایت های اقتصادی، افزایش رقابت
های المللی، افزایش سطح اشتغال عمومی، کاستن بار مالی دولت در تصدی فعالیتجهت رقابت در بازارهای بین

تشویق مردم به ( هدایت و نظارت) گذاری، مدیریتی و اجراییاقتصادی، تغییر نقش دولت از تصدی و مالکیت به سیاست
موم تصریح گردیده است و مکانیزم های توانمندسازی بخش گذاری و گسترش مالکیت درسطح عپس انداز و سرمایه

های های اقتصادی بزرگ و جلوگیری از انحصار توسط بنگاهتر و اداره بنگاهخصوصی و تعاونی را برای فعالیت گسترده
 .های برابر برای همه مورد تأکید قرار داده استاقتصادی دولت را با ایجاد فرصت
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ای کنونی ایران انگیزه، آمادگی، ظرفیت، توانایی و کارایی الزم را برای هضم پدیده بخش خصوصی واقعی در وضعیت
ها و قوانین اجرای این سیاست. های تابعه آن باشد ندارددرصد ظرفیت اقتصاد دولتی کنونی و بنگاه 11که به اندازۀ 

ستقل از دولت و حامی و ناظر در بخش ناشی از آنها مستلزم وجود ساختارها و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی م
سازی واقعی در پناه وجود فرآیند خصوصی. خصوصی واقعی است که اکنون فقدان آن بیش از هر زمان احساس می شود

. ای فراتر از دولت و بازار در راستای تحقق منابع ملی روی می دهدیک جامعه مدنی مبتنی بر آزادی سیاسی و رسانه
گرایی امنیت فعالیت شود و بدون رقابت جدی و با اعمال انحصار و ویژهصی با رقابت معنا میفضای تنفس بخش خصو

 (. 7711مؤمنی،)و مالکیت خصوصی میسر نخواهد بود 

» های تخصصی آن و تأکید بر توزیع عملکرد و اهداف ترسیم شده از سوی دولت و نحوه برخورد آن با منابع و شیوه
نیز یاد شده است حاکی « توزیع گرا» آن که از آن تحت عنوان دولت « ارگانیکی» جای توزیع منابع مالی به « مکانیکی

های از تداوم دوگانگی در حاکمیت و در استراتژی و اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که در هیچ یک از مدل
 (.7711بای سالمی،ابراهیم)گنجد نظری و عملی اقتصادی موجود نمی

های مختلف اقتصادی، توانمندسازی بخش خصوصی و بخش ۀرسد موضوعاتی همچون تعیین سهم بهینبه نظر می 
های الزم برای افزارمردولت باید نلذا  .مورد غفلت واقع شده است... های تولیدی و پذیر کردن بخشتعاونی، رقابت

 .را به شرح ذیل مدنظر قرار دهد 11اجرایی شدن اصل 

سازی این ترین پیش نیاز برای موفقیت فرآیند خصوصیاساسی: توانمندسازي بخش خصوصی و تعاونی -9

بنابراین الزم است ساز و کارهای الزم برای بسترسازی و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی کشور در . مولفه است
هایی از بی انضباطی پولی و مالی، مورد توجه جدی قرار گیرد و مباحثی همچون ر 11های کلی اصل چارچوب سیاست

گیری و تخصیص منابع، شناسایی قوانین و مقررات سازی فرایند تصمیمشکل گیری نظام مدیریت کارا و موثر، شفاف
گذاری صحیح در واگذاری قیمت مزاحم و اصالح دقیق آنها، کاهش ریسک سرمایه گذاری در پروژه ها، طراحی نظام 

 .اهمیت وافر دارند... بنیان وانسانی دانش ۀزی برای توسعریها، برنامهسهام شرکت

سازی، توانمندسازی دولت های خصوصینیاز در موفقیت برنامه یکی از ساز و کارهای مورد: توانمندسازي دولت -2

اش مندیهای خود به منظور توانای مطلوب از نقشدر واقع دولت باید سازوکاری طراحی نماید تا بتواند به آمیزه. است
شک در بی.  «یغماگر» عرض اندام نماید نه یک دولت « توسعه گرا» دست یابد و تالش کند تا در هیبت یک دولت 

نماید و این روندی را ایفا می «متصدی» و  «متولی» نقش  های خود غفلت ورزیده و عمدتاًحال حاضر دولت از نقش
 .است نامطلوب

های خصوصی و یکی از عوامل کلیدی به منظور موفقیت در برنامه: توانمندسازي فضاي کسب و کار -9

در حال حاضر مطابق گزارش بانک جهانی، کشور ایران . گسترش بخش تعاونی در کشور بهبود فضای کسب و کار است
و  قرار دارد و این نشان از نابسامانی فضای کسب( تر از متوسطپایین) 771از لحاظ شاخص کلی کسب و کار در رتبه 
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 انصاری،) کار در ایران است که دولت باید سازوکاری طراحی نماید که منجر به رهایی از این وضع نامطلوب گردد
7716.) 

 براقتصاد اساسی قانون 44 اصل اجراي اثرات 2-2-93

 ایران اقتصاددر  را مهمی تغییرات تواند می که دانست ایران اقتصاد نوش داروی را 11 اصل اجرای فعلی شرایط در باید

 دولتی انحصار ملی بازمی گردد، اقتصاد به رونق و شوند می شکوفا رهگذار از ها تعاونی و خصوصی بخش و ایجاد نماید

. شود می اداره شد، می گرفته الزم بکار غیر های رشته دیگر در قبال که مردمی های سرمایه و کشوربا رفته میان از
سیاست  به بنگاهها مستقیم مالکیت و از مدیریت ملی اقتصاد در دولت نقش تغییر به منجر منجربه 11 اصل اجرای
 و انسانی مالی، منابع تمام در اقتصادی بنگاههای وری و بهره کارایی ارتقاء بخشیدن، شتاب کردن، و کارآمد گذاری
 و کند می کمک اقتصادی های فعالیت در دولت مدیریتی مالی، بار بودجه و کاستن به عمل این لذا. خواهد شد فناوری

 خصوصی بخش و 21/1 به تعاونی بخش سهم بطوریکه یابد، می افرایش اقتصاد ملی در و تعاونی خصوصی بخش سهم

 در کشور توسعه ساله 21 انداز چشم در نظام کلی های سیاست جمله از و رسید کشور خواهد اقتصاد در 11/1 باالی به

 در کارآمد حضور حداکثر و 11 اصل صدر در مطرح تعاونی این و بخش خصوصی سازی اقتصادی، توانمندی امور

کمترین  که شده طراحی طوری بزرگ، سازی خصوصی یک به عنوان اصل این البته. است حاکمیتی قلمروهای امور
 سری این در. نشود تکرار شد تبدیل سازی اختصاصی به خصوصی سازی که قبلی تجربه تا داشته دنبال به را آسیب

 انتظار یکساله گرفت و نباید خواهد قرار محرمان اختیار سهام در از توجهی قابل صد در و بورس طریق از سهام واگذار

 واگذاری مانند اند کرده اقداماتی را شروع زمینه در این مجلس و دولت البته و داشت را اساسی و بزرگ تغییرات چنین

 بهبود و گذاری انداز پس به مردم تشویق 11واگذاری اصل  اثر بورس در در پراکنده واگذاری های برخی و عدالت سهام

 فضای و جذب را مردم کوچک های انداز خودی خود پس به رقابتی اقتصاد یک زیرا یابد می افزایش ها خانوار آمد در

 می فعالیت خصوصی بخش وقتی. نمایدخارج  دولت انحصار را از اقتصاد سرانجام تا نماید می ایجاد را شدیدتری رقابتی

 در و شده داده بیشتری تولیدات اهمیت کیفیت و بندی بسته و جهانی ملی و استاندارد سطح به کاال تولید در نماید،

 با رابطه در. شد وارد خواهد المللی بین عرصه در کشور نهایت در و داشت قدرتمند خواهد حضور المللی بین بازیابی

 می حمایت از اشتغال همراه خصوصی بخش اگرچه گفت، باید هم رسید بدان 11 اصل اثر اجرای در باید که اشتغالزایی

 نمی از خودنشان خصوصی بخش در مدیران و انسانی نیروی مقوله به نسبت را انعطافی هیچگونه قوانین فعلی اما کند

 کارا برخورد کند، غیر انسانی نیروی با نتواند و شود روبرو محدودیتی با اگر و است سود فقط خصوصی بخش هدف. دهد

 صحنه نتیجه در و در شود می خود خدمات و کاال شده تمام قیمت افزایش باعث و شده جدید نیروی استخدام به مجبور

 (.7721حسینی،) گردد می حذف خارجی کاالی با رقابت

 

 اساسی( 44) اصل کلی هاي قانون اجراي سیاست 7و  6، 9قانون اصالح مواد ( 2)ماده  2-2-91

 :می شود اصالح زیر صورت به آن های قانون و تبصره( 6)ماده  -2ماده 
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های اقتصادی و برقراری رقابت  فعالیت در تعاونی و خصوصی دولتی، غیر بخشهای حضور تسهیل منظور به -6 ماده
 :گردد  سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می

قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته ( 1)هادهای عمومی غیر دولتی، موضوع ماده موسسات و ن -7
توانند در بازار تولید کاال و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه  آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می

ات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر این نهادها و مؤسس. فعالیت آنها موجب اخالل در رقابت گردد
مستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر شش ماه یکبار به شورای رقابت ارسال 

این قانون ( 12)عدم ارائه اطالعات و یا خالف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده . کنند
 .است

قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها ( 1)مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده  -2
 .سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارند( %11)حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد 

در هر بنگاه اقتصادی تا ( سهم در هیأت مدیره)مدیریتی  مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی -7
قانون محاسبات عمومی که قانوناً ( 1)برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ( %11)سقف چهل درصد 

 .باشد مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می

( %711)دی و خدماتی با مالکیت صد در صدی توانند واحدهای تولی مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می -7تبصره 
سهم در هیأت )برداری، سهم و کرسی مدیریتی  در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره. احداث نمایند

 .خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند( مدیره

مازاد بر سقف در ( سهم در هیأت مدیره)و کرسی مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام  -2تبصره 
 .ای حداکثر تا پنج سال پس از ابالغ این قانون واگذار نمایند این بند را به صورت مرحله

تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به  -1
دولت . های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است ها، اموال و دارایی طریق واگذاری سهام بنگاه بانکهای دولتی از

های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب  ها و اموال و دارایی تواند از طریق فروش سهام بنگاه می
 .های سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نمابد بودجه

های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطالعات کامل شرکتها و بنگاه -1
بنگاههای مذکور . مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند

و مقررات بازار سرمایه اقدام  موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین
های مالی مربوطه را ارائه  سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش. کنند
 .کند
 .قانون محاسبات عمومی( 1)موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده  -الف
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 .نهادهای نظامی و انتظامی کشور -ب

 .مؤسسات خیریه کشورسازمانها و  -ج

 .های وقفی و بقاع متبرکه نهادها و سازمان -د

های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی  کلیه صندوق -ه
 .و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است

 .سالمینهادهای انقالب ا -و

 .این قانون است( 7)ماده ( 1)و ( 1)منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای  -7تبصره 

در خصوص اجرای این بند به  ساالنه عملکرد های¬سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش -2تبصره 
 .مجلس شورای اسالمی اقدام کند

کور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند از زمان ابالغ این قانون نهادهای مذ -7تبصره 
 .هستند
های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل  اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت -1تبصره 

مشمول حکم این باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی  بندی می اند و افشای اطالعات اقتصادی آنها دارای طبقه شده
 .باشند بند نمی

 .باشد عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می -1تبصره 
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد  -6تبصره 

 .جهت اتخاذ تصمیم اعالم کند( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  ی اجرای سیاستمغایر، آن را به شورای عال

 

 پیشینه تحقیق 2-9

 تحقیقات انجام شده در داخل 2-9-9

تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش  در تحقیق خود به (7722)احمدی و نوددهی 
جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی . روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود. پرداختند

یافته های تحقیق نشان می دهدکه شش مولفه . نفر بودند 721و نمونه های تحقیق ( نفر 711)ورزش و در مجموع 
ع الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش شناسایی شد که براساس بار عاملی به ترتیب شامل به روز کردن طرح جام

، (1/ 11)، نظارت و کنترل(1/ 11)، نیروی انسانی توانمند(1/ 11)، توانمند سازی بخش خصوصی(1/ 22)ورزش 
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با توجه به این نتایج مسئولین ورزش کشور می بایست قبل از . بود( 1/ 12)و خدمات( 1/ 17)تشکیالت و ساختار
جه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مولفه های الزام اجرایی تو

 .شرایط مطلوبی انجام شود

شناسایی و اولویت بندی موانع خصوصی سازی امکانات ورزشی در پژوهش خود به ( 7721)مصلی نژاد و همکاران 
نمونه آماری این پژوهش به صورت . که با استفاده از روش پیمایشی به انجام رسید پرداختدانشگاه های دولتی ایران 

یافته های پژوهش نشان داد که در ضلع نهادهای سیاستگذار و . هدفمند از اضالع مثلث خصوصی سازی انتخاب شدند
، (767/1)اسی مجری موانع خصوصی سازی امکانات ورزش دانشگاه ها به ترتیب اولویت عبارتند از موانع سی

، کالن (121/1)، قانونی (777/1)، فرهنگی ـ اجتماعی (711/1)، مدیریتی ـ اجرایی (226/1)ریزی ـ راهبردی  برنامه
همچنین در ضلع دستگاه واگذارنده موانع شناسایی (. 121/1)و بازاریابی ( 112/1)، اقتصادی (111/1)سرمایه گذاری 

، (721/1)، سیاسی (272/1)، مدیریتی ـ اجرایی (776/1)ع برنامه ریزی ـ راهبردی شده به ترتیب اولویت عبارتند از موان
در ضلع بخش خصوصی نیز موانع شناسایی (. 171/1)و فردی ( 717/1)، فرهنگی ـ اجتماعی (771/1)نوسازی سازمانی 

و ( 711/1)هنگی ـ اجتماعی ، فر(221/1)، خرد سرمایه گذاری (112/1)شده به ترتیب اولویت عبارتند از موانع اقتصادی 
بنابراین اجرای سیاست خصوصی سازی نیازمند تعیین چشم اندازها و ایجاد برنامه های (. 117/1)حرفه ای ـ تخصصی 

 گیری اندازه مدل ارائۀ پژوهش این هدف( 7726)مغانی و قره خانی . بلندمدت و کوتاه مدت برای دستیابی به آنهاست
 آمیختۀ تحقیق های طرح نوع از و ترکیبی روش به که است ایران ورزش سازی خصوصی در دولت اقتصادی نقش

 ها داده سپس گردآوری، اطالعات ساختاریافته، نیمه عمیق مصاحبۀ 21 انجام با. بود کیفی اول مرحلۀ. بود اکتشافی
 مدلسازی روش به و کمی صورت به دوم مرحلۀ. داد نشان را مؤلفه 1 کدها بندی گروه. شد وتحلیل تجزیه و کدگذاری
 ساخته محقق پرسشنامۀ. شدند انتخاب هدفمند صورت به که بود نفر 222 تحقیق نمونۀ. گرفت انجام ساختاری معادالت
 آن پایایی و کردند تأیید متخصص 71 را پرسشنامه محتوایی روایی. شد تنظیم تحقیق ابزار عنوان به گویه 21 بر مشتمل

 و SPSS افزار نرم با تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل از ساختار بررسی و سازه اعتبار محاسبۀ برای. شد 221/1
AMOS مؤلفۀ پنج تأثیر داد نشان نتایج. شد استفاده کرونباخ آلفای از ها مقیاس خرده و ها مقیاس پایایی محاسبۀ برای و 
 باالترین 211/1 رگرسیونی ضریب با اجتماعی-اقتصادی توسعۀ مؤلفه. است دار معنا ورزش سازی خصوصی بر اقتصادی

 و بازار ساختار و( 727/1) اقتصادی قدرت ،(722/1) رفاهی نظام ،(276/1) اقتصادی ثبات بعدی های مرتبه در و تأثیر
 و رقابتی فضای ایجاد اقتصادی، مشکالت حل نیازمند ورزش سازی خصوصی. دارند قرار( 711/1) آن بودن رقابتی میزان

 .است دولتی مالکیت با خداحافظی

مقادیر با توجه به  ؛موانع کسب درآمد از اماکن ورزشی آموزش و پرورش مازندراندر تحقیق خود مبنی بر ( 7721)رنجبر 
T  سرمایه توسعهمدیریتی و سازمانی، انسانی، اقتصادی، و بارعاملی به دست آمده از تحلیل عاملی تاییدی موانع های 

در کسب درآمد از اماکن ورزشی ی اجتماعی، رسانه و تماشاگران و قانونی تسهیالتی فرهنگ مالی، حمایت و گذاری
« ای و تماشاگرانموانع رسانه»همجنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که . آموزش و پرورش مازندران تاثیرگذار هستند

بر اساس همین نتایج . اندتبه را داشتهترین موانع بوده و باالترین ربه عنوان مهم« موانع قانونی و تسهیالت دولتی»و 
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در نتیجه توجه مدیران به این موانع در . ترین رتبه را دارندپایین« موانع نیروی انسانی»و « موانع اقتصادی»همچنین 
 .جهت کسب درآمد بیشتر در ادارات آموزش و پرورش استان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد

تحلیل موانع جذب سرمایه گذاری در توسعه فضاها و اماکن ورزشی شهر خود به  پژوهش در( 7721)سادات حسینی 
های تحقیق نشان داد که اولویت موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه فضاها و اماکن  یافته. پرداختتهران 

انسانی، اجتماعی و شناختی، ورزشی شهر تهران به ترتیب اولویت عبارتند از قانونی و حقوقی، مالی، مدیریتی، نیروی 
های موثر برای  برنامه و راهکار عملیاتی برای رفع موانع و راه 61همچنین تعداد . ای و انگیزشی اطالعاتی و رسانه

 .مشارکت بخش خصوصی در توسعه فضاها و اماکن ورزشی شناسایی شدند

 باالی هزینۀ ،شهرکرد شهرستان خصوصی شیورز هایباشگاه موانع و مشکالت ، در بررسی(7721)فراهانی و همکاران 
 استفاده هزینۀ بودن غیره، باالتر و بانکی وام مثل تسهیالتی بودن ورزشی، ناکافی خصوصی اماکن ساخت و اندازی راه
 ورزشی و عدم اماکن تعمیر و نگهداری زیاد هایدولتی، هزینه هایباشگاه به نسبت ورزش در خصوصی هایبخش از

 هایباشگاه موانع و ترین مشکالتمجوز را مهم ارائۀ برای گیریتصمیم مراجع تعدد و اجرایی واحدهای هماهنگی
 .خصوصی معرفی کردند ورزشی

 ورزش در ورزشی اماکن خصوصی سازی اجرایی چالشهای در تحقیق خود به بررسی( 7721)محرم زاده و همکاران 

بر اساس نتایج عوامل مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، قانونی و حقوقی به عنوان چالش . شهرستانها پرداخت
 . های اجرایی خصوصی سازی بوده است

 داد نشان ورزشی سالنهای بهره وری و خصوصی سازی بین در تحقیق خود مبنی بر رابطه( 7721)قربانی و همکاران 

ره وری با خصوصی سازی رابطه داشته و تنها بین خصوصی سازی و تسهیالت مالی رابطه به مقیاسهای خرده تمامی
 .ای وجود ندارد

. سازی ورزش ایران پرداخت یخصوصدر تحقیق خود به طراحی و تبیین نقش دولت در فرآیند ( 7721)محمدی مغانی 
سازی و پنج متغیر نهفته درونی،  خصوصیطراحی مدل حاضر به این ترتیب است که از یک متغیر نهفته بیرونی به نام 

مقادیر مدل حاکی از برازش خوب . نقش تدوین مقررات، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی دولت تشکیل شده است
سازی ورزش ایران به طور کلی شامل پنج نقش اصلی؛ تدوین مقررات  های اثرگذار دولت بر خصوصی نقش. مدل است

متغیرهای نقش . بود( مؤلفه 1) و مدیریتی( مؤلفه 7) ، فرهنگی(مؤلفه 1) ، اقتصادی(لفهمؤ 1) ، سیاسی(مؤلفه 2)
به ترتیب دارای باالترین تأثیر رگرسیونی و در  212/1 یبضرتدوین مقررات با  و 711/1 یونیرگرساقتصادی با ضریب 

نقش . ، قرار دارد717/1 با ضریبو در مرتبه چهارم نقش مدیریتی  771/1 یبضرمرتبه سوم متغیرهای نقش سیاسی با 
سازی ورزش در ایران  ترین تأثیر رگرسیونی بر روی متغیر وابسته خصوصی ، داری ضعیف111/1 فرهنگی با ضریب

 .باشد می
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 توسعۀ در خصوص ورزشی مدیریت نظرانصاحب و تعاون کارشناسان دیدگاه مقایسۀ ، در(7727) ناصح و همکاران
 نظرانصاحب و کارشناسان گروه دو هر هایدیدگاه در تعاونی، توافق قالب در رزشیو متوسط و کوچک هایبنگاه

 و ارتباطات و اطالعات فناوری آموزشی، ساختاری، -تشویقی، قانونی -حمایتی عوامل اهمیت خصوص در را دانشگاهی
 متوسط و کوچک هایبنگاه تشکیل و توسعه تأثیرگذار در عوامل ترینمهم عنوان به فرهنگی -اطالع رسانی عامل

 .دادند نشان تعاونی قالب در ورزشی

بررسی تاثیر خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی بر ورزش قهرمانی  خود بهتحقیق  در( 7727) بروجردیو  میرصادقی
 در استان کردستان( دوومیدانی، بسکتبال، والیبال، شنا، ژیمناستیک، هندبال، تنیس روی میز)مردان در هیأتهای منتخب 

کانات و تجهیزات نتایج تحلیل مسیر متغیرهای تحقیق نشان داد که بین اجاره کردن سالن، ساعات اجاره، ام. پرداختند
با موفقیت هیات های ورزشی ارتباط  11عناوین کسب شده در مسابقات قهرمانی و درآمدزایی از طریق ماده  ورزشی،

 .معناداری دارد

گذاری خارجی در ساخت اماکن عوامل مؤثر بر سرمایه ای با عنوان، در مقاله(7727)قنبری فیروزآبادی و همکاران 
سازی، انسانی، فن آوری، قانونی، در رتبه اول و عوامل خصوصی 22/6سی را با میانگین رتبه ورزشی ایران عوامل سیا

 .مدیریتی، امنیتی، اقتصادی و پژوهشی را در رتبه های بعدی قرار داده است

بررسی و تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بر  خود به پژوهشدر ( 7722)و همکاران علی دوست قهفرخی 
به این منظور، با  .پرداختندقانون اساسی در ورزش حرفه ای جمهوری اسالمی ایران  11سیاست های کلی اصل اجرای 

انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی موجود در مسیر پیاده سازی 
مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، . اسایی شدقانون اساسی در ورزش حرفه ای کشور شن 11سیاست های کلی اصل 

یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین موانع فرهنگی و . تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد
قانون اساسی عبارتند از مخالفت برخی متخصصان و کارشناسان با  11اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست های کلی اصل 

ساله اقتصاد دولتی، نگاه مالکیتی دولت به شرکت ها و  11ازی، وجود ریشه های تاریخی و سابقه مباحث خصوصی س
صنایع زیردست، وجود ابهام در واگذاری و ترس از تغییر در مدیران و مسئوالن باشگاه هایی ورزشی، عدم تمایل 

فرهنگ ورزش حرفه ای در میان مسئوالن و مدیران دولتی به کاهش حیطه نظارت یا مدیریت آن ها، عدم شناخت 
مسئوالن و مدیران باشگاه های ورزشی، عدم اعتقاد برخی مسئوالن و دولت مردان به اثربخشی و کارآیی بخش 
خصوصی در ورزش، عدم نگرش و اعتقاد به ورزش به عنوان مقوله ای اقتصادی و انتظار کارکردهای فرهنگی و تربیتی 

 .از باشگاه هایی حرفه ای

مقایسه مدیریت اماکن ورزشی و تشویق بخش خصوصی پیش و پس از اجرای ماده  در پژوهش خود به( 7722)یوسفی 
در این مطالعه . پرداختقانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت از دیدگاه مدیران ورزش استان اصفهان  11

ن پرسشنامه شامل پنج مولفه ای. ی محقق ساخته مدیریت اماکن ورزشی و تشویق بخش خصوصی توزیع شد پرسشنامه
آزمون تی . های مختلف بود وری، نگهداری اماکن ورزشی، و بازاریابی ورزش مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، بهره
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افزایش  11های مختلف در اماکن ورزشی پس از اجرای ماده  همبسته نشان داد مدیریت مالی و بازاریابی ورزش
های  مدیریت اماکن ورزشی در زمینه 11دیدگاه مدیران ورزشی پس از اجرای ماده  اگر چه براساس معناداری داشت

همچنین نشان داده شد . وری، و نگهداری اماکن ورزشی کاهش غیرمعناداری مشاهده گردید مدیریت منابع انسانی، بهره
 .حضور بخش خصوصی بیشتر شده است 11که پس از اجرای ماده 

و مشارکت سازی تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی »تحقیق خود با موضوع  ، در(7722) امیری و همکاران
نظران ورزش از منظرصاحبسازی که موانع اصلی فراروی خصوصیند نشان داد« توسعۀ ورزش بخش خصوصی در

مدیران دیدگاه  از و اقتصادی و حقوقی -سیاسی اجتماعی، -ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی دانشگاهی به
مدیران  دیدگاه از. حقوقی -سیاسی و اقتصادی اجتماعی، -ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی اجرایی به

-سبب وابستگی اجرایی، رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به

عنوان یک ابزار سیاسی در زمرۀ  ر کشور و استفادۀ دولت از ورزش بهگذاری ددولتی، فقدان امنیت سرمایه شان به بخش
رزش در کشور و سازیخصوصی فراروی حقوقی -سیاسی و اقتصادی اجتماعی، -فرهنگی ترین موانع مدیریتی،مهم

 .هستند

شناسایی و رتبه بندی موانع خصوصی سازی امکانات ورزشی دانشگاه های  خود بهپژوهش در ( 7722)مصلی نژاد 
برای دستیابی به هدف مذکور، فرآیند پژوهشی مرکب از روش . پرداختدولتی کشور در اضالع مثلث خصوصی سازی 

موانع شناسایی شده در ضلع نهادهای ( الف:بر اساس یافته های حاصل از پژوهش. های کیفی و کمی طراحی شد
شامل فقدان تعهد مسئوالن عالی رتبه ی کشور برای )موانع سیاسی .7:سیاستگذار و مجری به ترتیب اولویت عبارتند از

اجرای برنامه ی خصوصی سازی، توجه بیشتر دولت به اموال داخلی به دلیل بلوکه شدن ذخایر ارزی و تحریم های 
موانع برنامه ریزی ـ .2؛(کسب حمایت مردم و جوانان موجود و نگاه ابزاری دولت به ورزش به عنوان عاملی برای

شامل ابهام در برنامه های تدوین شده در جهت پیشبرد سیاست خصوصی سازی، بی ثباتی سیاست های ) راهبردی 
اقتصادی به لحاظ پایین بودن دوره ی ماندگاری مدیران و اجرای سیاست های اقتصادی مخالف سیاست خصوصی 

شامل فقدان نظارت های دقیق و سازنده ی دولت برای استفاده از روش های علمی )یتی ـ اجرایی موانع مدیر.7؛(سازی
قیمت گذاری خدمات بخش خصوصی، تعدد سازمان های تصمیم گیرنده در رابطه با پیشبرد سیاست خصوصی سازی و 

ا و نهادهای دولتی فقدان کمیته ی تخصصی خصوصی سازی ورزش دانشگاهی، ضعف در ارتباطات متقابل ارگان ه
جهت تسهیل روند خصوصی سازی و عدم بکارگیری روش های مناسب واگذاری برای جلوگیری از نفوذ افراد 

شامل نهادینه نشدن فرهنگ ورزش در بین اقشار جامعه، عدم تمایل مردم برای )موانع فرهنگی ـ اجتماعی .1؛(خاص
مزایای مستقیم و غیرمستقیم خصوصی سازی و عدم تبلیغ و صرف هزینه های ورزشی، فقدان اطالع رسانی درباره ی 

شامل )موانع قانونی .1؛(فرهنگ سازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما درباره ی مشارکت بخش خصوصی در ورزش
، (بوروکراسی زیاد)نبود فرآیندهای مشخص و سهل الوصول جهت ورود بخش خصوصی به فعالیت های دانشگاهی 

جهت ( مشوق ها)قوانین از بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی، کافی نبودن قوانین حمایتی  حمایت جانبدارانه ی
استقبال بخش خصوصی از ورزش دانشگاهی و فقدان قوانین و آیین نامه های خاص جهت توسعه ی خصوصی سازی 

آن به عنوان یک رقیب شامل بزرگ بودن دولت و عملکرد ) موانع کالن سرمایه گذاری .6؛(به طور خاص در دانشگاه ها
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قوی برای بخش خصوصی، فراهم نبودن زمینه های فعالیت و رقابت یکسان برای بخش خصوصی، ریسک پذیر بودن 
فعالیت در حوزه ی ورزش دانشگاهی به دلیل نو و تازه بودن این شکل سرمایه گذاری و عدم تضمین برای بازگشت 

ورزش و خدمات به نسبت سرمایه گذاری در حوزه ای تولیداتی و سرمایه، جذابیت کمتر سرمایه گذاری در حوزه ی 
فقدان ارتباط روشن و شفاف بین سرمایه گذاران بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی جهت هدایت سرمایه ها به 

شامل فقدان روش های دقیق و معیارهای روشن برای قیمت گذاری )موانع اقتصادی .1؛(بخش ورزش دانشگاهی
ی دانشگاه ها، گرانی هزینه های استفاده از خدمات بخش خصوصی و ناتوانی اقشار کم درآمد جهت امکانات ورزش

استفاده از این خدمات، عدم در نظر گرفتن تسهیالت ویژه قانونی و اجرایی از سوی نهاد مربوطه برای کمک به بخش 
موانع .1؛(ی مفید بخش خصوصیخصوصی و فقدان وام های بانکی با بهره ی اندک برای کمک به اجرای طرح ها

شامل ضعف سیستم های بازاریابی در دستگاه اجرایی جهت جلب سرمایه گذاران بخش خصوصی و ناتوانی )بازاریابی 
موانع ( ب(.کارشناسان در ایجاد مدل هایی متناسب با فضای فرهنگی دانشگاه ها جهت بازاریابی امکانات ورزشی

شامل عدم تبیین ) موانع برنامه ریزی ـ راهبردی .7:نده به ترتیب اولویت عبارتند ازشناسایی شده در ضلع دستگاه واگذار
جایگاه بخش خصوصی در ورزش دانشگاهی و راهکارهای تشویق آنها، فقدان برنامه هایی برای درآمدزا شدن امکانات 

ت ورزشی و عدم ورزشی جهت جلب توجه بخش خصوصی، فقدان آمارها و اطالعات دقیق از وضع موجود امکانا
شفافیت درباره هزینه های اداره ی آنها و ناتوانی مسئولین دستگاه واگذارنده در شناسایی و تعیین امکانات قابل 

شامل تالطم های پی درپی در ورزش دانشگاهی و تمایل کم بخش خصوصی به ) موانع مدیریتی ـ اجرایی .2؛(واگذاری
انشگاهی به بهره وری پایین امکانات ورزشی، فقدان مراکز متمرکز و مشارکت در این حوزه، بی توجهی مسئولین د

گسترش یافته ی هدایت کننده ی ورزش دانشجویی در ایران، مشکالت مربوط به اداره ی کالس های دانشگاهی و 
 ایجاد تداخل بین برگزاری کالس های دانشگاهی و استفاده ی بخش خصوصی از امکانات و فقدان عزم جدی مسئولین

شامل عدم )موانع سیاسی .7؛(دستگاه واگذارنده برای استفاده از توانمندی های بخش خصوصی در ورزش دانشگاه ها
تمایل مسئولین دانشگاه ها به واگذاری امکانات به دلیل استفاده های شخصی برای نفوذ بیشتر در بین دانشجویان و 

شامل )موانع نوسازی سازمانی .1؛(دزایی عده ای افراد بانفوذتبدیل تربیت بدنی و ورزش دانشگاهی به منبعی برای درآم
مقاومت های موجود جهت اصالح ساختار در راستای خصوصی سازی امکانات، هزینه های باالی اصالح ساختار و 
ناتوانی دولت در تأمین این هزینه ها، پرهزینه بودن روش های نگهداری امکانات ورزشی به دلیل سنتی بودن آنها و 

دم دسترسی به شیوه های نوین نگهداری برای کاهش هزینه ها، مشکالت مربوط به تفکیک اراضی دانشگاهی و جدا ع
نمودن امکانات ورزشی از بدنه ی دانشگاه ها و فقدان نمونه های موفق و متناسب با جامعه جهت واگذاری امکانات 

شامل محدودیت فعالیت های )ع فرهنگی ـ اجتماعی موان.1؛(ورزشی دانشگاه ها برای الگوبرداری از این نمونه ها
تبلیغاتی در محیط فرهنگی دانشگاه و در نتیجه فقدان درآمدهای تبلیغاتی برای بخش خصوصی ا ز این طریق، مخالفت 
برخی نهادهای دانشگاهی برای ورود و خروج استفاده کنندگان غیردانشگاهی به محیط دانشگاه و محدودیت های 

شامل نگرش منفی )موانع فردی .6؛(هنگی در خصوص رواج رشته های ورزشی جدید در محیط دانشگاه هااجتماعی و فر
و نادرست دانشجویان و مسئولین دانشگاهی نسبت به بخش خصوصی، تمایل مسئولین دانشگاهی در استفاده از روش 

أن دانشگاه در صورت واگذاری به جای خصوصی سازی و استنباط از پایین آمدن ش( مانند برون سپاری)های دیگر 
همچنین موانع شناسایی شده در ضلع بخش خصوصی به ترتیب اولویت عبارتند ( پ(.فعالیت ها به بخش خصوصی
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شامل عدم ایجاد منطق هزینه ـ فایده در امکانات ورزشی و هزینه باالی طراحی، ساخت و خرید )موانع اقتصادی .7:از
شامل مبهم بودن ابعاد سرمایه گذاری در ورزش دانشگاهی و )رد سرمایه گذاری موانع خ.2؛(اماکن و تجهیزات ورزشی

فقدان دانش کافی سرمایه گذاران در خصوص ورزش و سرمایه گذاری در این حوزه، حرفه ای نبودن و درآمد زا نبودن 
شامل فقدان )اجتماعی  موانع فرهنگی ـ.7؛(ورزش دانشگاهی و ناشناخته بودن نشان دانشگاه ها و اعتبار کم این نشان

اعتماد به بخش خصوصی در بین مردم و مسئولین، ضعف بخش خصوصی در برقراری ارتباط با اقشار جامعه برای جذب 
شامل فقدان دانش )موانع حرفه ای ـ تخصصی .1؛(بیشتر مشتری و فقدان فرهنگ اجرای کارهای تیمی و مشارکتی

گذاری در این حوزه، نبود کارشناسان فنی و تحصیل کرده ورزشی و  کافی سرمایه گذاران در خصوص ورزش و سرمایه
باتجربه و آگاه در بدنه بخش خصوصی جهت اداره کردن امکانات ورزشی دانشگاه ها و ضعف در مدیریت اتفاقات آینده 

 .که منجر به ضرردهی می گردد

 ورزش در یقانون اساس 11اصل  یکل یاه استیس یمؤثر بر اجرا یموانع اقتصاد لیتحل، در (7722) جاللی فراهانی
 یبندطبقه «یمال تیو حما یگذارهیموانع سرما» و« یو مال یموانع اقتصاد»ی موانع را در دو دسته کل رانیا یاحرفه
 نکردن مشارکت و مالی کشور، های پولیسیاست در ثباتیبی: از بودند عبارت زمینه این در شناسایی شده موانع .کرد

 هایسازمان و نهادها کارخانجات، از صنایع، دولتی بسیاری مالکیت داخل، سرمایۀ بازارهای در خارجی گذارانسرمایه

 ورزش در گذاریسرمایه زیاد خطر و اقتصادی نبود امنیت در کشور، ملی سرانۀ درآمد بودن کم غیرورزشی، و ورزشی

 و های دولتیباشگاه بین ناعادالنه رقابت وجود ها،به باشگاه مناسب تلویزیونی پخش حق عدم تخصیص ای،حرفه
 اقتصادی و مالی اطالعات شفاف نبودن ای،حرفه لیگ سازمان متمرکز در فروشی بلیت ساختار خصوصی، هایباشگاه

 .فدراسیون و لیگ سازمان ها،باشگاه

صوصی بر توسعه ورزش بررسی نقش واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خ خود به مطالعهدر ( 7727)مالجعفری 
توسعه ) سوال مبتنی بر عوامل پنچ گانه 11پرسش نامه بسته شامل  .پرداخت 11استان تهران در راستای تحقق ماده 

 بود( موفقیت در واگذاری  -اشتغال زایی  -کاهش تصدی گری دولت  -توسعه ورزش همگانی  -ورزش قهرمانی 
با در . الحی اساتید مدیریت و برنامه ریزی رشته تربیت بدنی به دست آمداعتبار پرسش نامه با بهره گیری از نظرات اص

نظر گرفتن عوامل پنج گانه و براساس یافته های حاصل در ارتباط با فرضیه های مذکور ، اختالف معناداری در سطح 
1/17< P یافت شد. 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی از  ربررسی عوامل موثر ب خود به تحقیقدر ( 7727)ساالری 
پیمایشی و جامعه  -روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی. پرداختدیدگاه مدیران و سرمایه گذاران اماکن ورزشی 

آماری تحقیق شامل دو گروه مدیران و کارشناسان مربوط در ادارات ورزش وجوانان و مالکان اماکن ورزشی خصوصی 
حقوقی و سرمایه گذاری در  -یافته ها نشان داد از بین پنج عامل مورد بررسی در عامل سیاسی . رمان بودنداستان ک

احداث اماکن ورزشی بین دیدگاه مدیران با سرمایه گذاران تفاوت معنی داری وجود داشت، عالوه بر این بین عوامل 
بنابراین مشخص می . باط باالیی مشاهده گردیدمرتبط با سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی ارت
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گردد نوع نگاه مدیران ورزشی و سرمایه گذاران به خصوصی سازی دارای تفاوت هایی است که نیازمند بررسی از طرف 
 .هر دو گروه می باشد

صی در سازی و مشارکت بخش خصو بررسی موانع اقتصادی موجود بر سر راه خصوصی خود بهپژوهش در ( 7727)دلدار 
سازی  های تحقیق حاضر مهمترین موانع اقتصادی خصوصی براساس یافته. پرداختای فوتبال کشور ایران  لیگ حرفه

های   های فوتبال از دید کل جامعه آماری تخصیص نامناسب حق پخش تلویزیونی و تبلیغات دور زمین به باشگاه باشگاه
رویه در متغییرهای کالن اقتصادی کشور  درپی و بی گاهی تغییرات پی، از دید اساتید دانش(71/17)ای فوتبال کشور حرفه

ای فوتبال   های حرفه های مالی نامناسب در باشگاه  نظران وجود سیستم ، از دید خبرگان و صاحب(71/17. . . )مانند ارز و 
ای فوتبال در سطح  گ حرفهها و لی باشگاه ، از دید خبرنگاران ناشناخته بودن و اعتبار کم نشان تجاری(76/11)کشور

ای فوتبال  های حرفه ها عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی باشگاه ، از دید مدیران باشگاه(71/17)المللی ملی و بین
ها برای  های فوتبال ضعف یا استفاده نامناسب از محیط ورزشگاه و از دید مسئولین فدراسیون و هیات( 71/11)کشور

داری وجود دارد که این موانع به  ید کل جامعه آماری شرکت کننده در پژوهش تفاوت معنیاز د. بود( 71/11)درآمدزایی
ها  باشگاه گذاری کالن برای ساخت و خرید اماکن ورزشی، ناشناخته بودن و اعتبار کم نشان تجار ترتیب نیاز به سرمایه
یان در فصل نقل و انتقاالت، وجود المللی، ضعف در نظام دستمزد و قرارداد بازیکنان و مرب در سطح ملی و بین

رویه در متغیرهای کالن اقتصادی کشور و آشنایی ضعیف  درپی و بی ها، تغییرات پی های مالی نامناسب در باشگاه  سیستم
موانع باقیمانده تفاوت نظر معناداری در کل  71باشند و در -مدیران فوتبالی با مفاهیم اقتصادی خصوصی سازی می

 .نشد ها مشاهده گروه

بررسی عوامل بازدارنده حضور بخش خصوصی جهت تاسیس اماکن ورزشی در استان خود به  پژوهشدر ( 7712)طیبی 
جهت بررسی عوامل بازدارنده حضور بخش خصوصی . پرداختمازندران از دیدگاه مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی 

برای آزمون فرضیه های تحقیق . خصوصی استفاده شددر تاسیس اماکن ورزشی از پرسشنامه ویژه مدیران باشگاه های 
که در نهایت در بررسی فرضیات تحقیق . از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد

اجتماعی، سازمانی، حقوقی و اقتصادی در حضور بخش خصوصی  -موانع چهارگانه، فرهنگی: نتایج ذیل حاصل گردید
همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد، که موانع اثر گذار بر . کن ورزشی در استان مازندران موثرندجهت تاسیس اما

 .اجتماعی -فرهنگی.1سازمانی .7حقوقی .2اقتصادی .7: تاسیس اماکن ورزشی ازدیدگاه تحقیق حاضر به ترتیب زیر است

خصوصی سازی شده در استان خراسان بررسی مشکالت مدیریتی اماکن ورزشی  خود بهپژوهش در ( 7712)رضوی 
نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین نقاط ضعف در جامعه آماری عدم تدوین . پرداختشمالی و خراسان رضوی 

نظارت نامناسب بخش دولتی در ساخت اماکن ورزشی و افزایش هزینه  روش های خصوصی سازی در اماکن ورزشی،
واگذاری به بخش خصوصی واندک بودن تعداد تحقیقات و پژوهش های انجام  تعمیرات و نگهداری این اماکن پس از

واگذاری اماکن ورزشی دولتی بدون توجه به تجربه  شده در زمینه خصوصی سازی اماکن ورزشی و مهمترین تهدید ها،
صوصی سازی و نامناسب بودن قوانین موجود برای خ عدم ثبات سیاسی و تخصص افراد در مزایده با باالترین قیمت،

 .می باشد اماکن ورزشی
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فرصت ها و : خصوصی سازی اماکن ورزشی در کشور ایران عنوان با پژوهشی در (7711)همکاران  و فیروزآبادی قنبری
قانون  11کاهش تصدی گری و اجرای اصل به  دولت تصمیم اولویت، ترتیب به را شده شناسایی های فرصت اتهدیده

اماکن ورزشی دارای مجوز، مشارکت دولت و بخش خصوصی جهت تقسیم ریسک،  اساسی، معافیت مالیاتی برای
اماکن ورزشی جدید و در نهایت وجود سرمایه گذاران عالقه مند به  استقبال روزافزون افراد جامعه از ورزش و نیاز به

وانین موجود برای نامناسب بودن ق: همچنین تهدیدهای شناسایی شده عبارت بودند از .ساخت اماکن ورزشی دانستند
 و داخلی سازی خصوصی بخش گذاری سرمایه جذب برای ها مشوق بودن نامناسب ورزشی، خصوصی سازی اماکن

 کشورایران، در موجود سیاسی ثبات عدم خصوصی، هگذاران سرمای از محلی و استانی مسئوالن ناکافی داخلی، حمایت

 ورشی در اماکن دولتی مسئوالن دخالت و افراطی نظارت سازی، خصوصی برابر در مدیران و مسئوالن مقاومت

 به دولتی ورزشی اماکن و واگذاری تورم و اقتصادی ثبات عدم مجوز، صدور برای بوروکراتیک های پیچیدگی خصوصی،

 .افراد تخصص و تجربه به توجه بدون خصوصی بخش به قیمت باالترین

 تحقیقات انجام شده در داخل 2-9-2

عوامل در پژوهش خود مبنی بر طراحی الگوی خصوصی سازی اماکن ورزشی نشان داد که ( 2121)رحمتی و همکاران 
 نی، قوانیانسان یرویو ن یاسی، سیمنابع داخلی به عنوان شرایط علی، ، علل اقتصادیساز ی، ضرورت خصوصیساختار

، یتیریمدنوان عوامل های زمینه ای، عوامل ی به ع، پوشش خبریو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد تیو نسخه ها، وضع
، یتوسعه اقتصادی به عنوان استراتژی ها و در نهایت و اجتماع ی، اقدامات فرهنگیساز ی، ساختار خصوصیحقوق

ی به عنوان پیامدهای خصوصی سازی اماکن ورزشی شناسایی شده ، توسعه ورزش، توسعه اجتماعیانسان یرویتوسعه ن
 است

عربستان  فوتبال های باشگاه سازی خصوصی کار و کسب در پژوهش خود به مدل( 2172) 7همکارانتلمسانی و 
 ، آرسنال بارسلونا، یعنی المللی بین مشهور ای افسانه فوتبال های باشگاه تجاری های مدل مدل از این. پرداختند

 سعودی عربستان کشور در سازی پیاده برای مناسب تجاری مدل بهترین انتخاب منظور به را یوونتوس و منچسترسیتی
 کردن جدا و سعودی فوتبال های باشگاه سازی شامل خصوصی KSA 2171 استراتژیک انداز چشم. کند می را بررسی

 تحقیق این از هدف. است المللی بین موفق های باشگاه سایر مانند مالی نظر از آنها ایجاد و دولت دخالت هرگونه از آنها
 تولید سعودی، اقتصاد سازی متنوع برای 2171 سال در سعودی دولت انداز چشم تسهیل برای مسیری کردن فراهم
 کامالً توانند می آنها بنابراین ، است عربستان فوتبال های باشگاه برای درآمد چندگانه های جریان ایجاد و درآمد

 .نکنند تکیه این از حمایتی گونه هیچ به و باشند مستقل

 با که پرداخت ایران ورزش در سازی خصوصی اجرای اساسی عوامل تحلیل و در پژوهش خود به تجزیه (2171)امانی 
 نظری اشباع مرحله تحقق زمان تا ها مصاحبه. بود مصاحبه ها داده گردآوری ابزار. است انجام گرفته توسعه رویکرد

 تحلیل و تجزیه مورد انتخابی و محوری ، باز کدگذاری مرحله سه در ها مصاحبه از آمده دست به های داده. یافت ادامه

                                                 
0 Tlemsani et al 
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 ای، رسانه عوامل ، مدیریتی عوامل مالی، بازار با مرتبط عوامل شامل مقوله 1 و مفهوم 17 تحقیق نتایج. گرفت قرار
 با. کند می فراهم را کشور ورزش در سازی خصوصی اجرای بستر که کرد شناسایی را قانونی عوامل و فرهنگی عوامل
  .است گرفته قرار مختلفی شرایط تأثیر تحت ایران ورزش در سازی خصوصی تحقیق، این نتایج به توجه

در تحقیقی با عنوان یافته های تاثیرات و نوع تاثیرگذاری خصوصی سازی ورزشی بر ایالت ( 2171) 7گاردام و همکاران
های مختلف، به فرایندهای مختلف تاثیرگذاری اشاره کرده و درک کرده اند، هر منطقه ای از ایالت های مختلف آمریکا 

اتفاق افتاده با رشد چشمگیری در مشتریان که از نقطه نظرات باشگاهی و مکان های ورزشی که خصوصی سازی در آن 
در ضمن با اولویت هایی که در رشد جمعیتی برای باشگاه ها در نظر گرفته شده بود، تمایل به سرمایه . کواجه گردیدند

 درصدی در زمینه ی ورزش داشته است 11سال رشد  1گذاری در طول 

ترس بودن امکانات و تجهیزات برای اداره ورزش؛ نتایج در تحقیق خود مبنی بر در دس( 2171) 2دیوجوما و همکاران
نشان داد دولت امکانات و تسهیالت و سالن های ورزشی مناسب برای فوتبال، والیبال و دو ومیدانی و بدمینتون و زمین 

 .بازی عمومی را دارد اما در دیگر رشته ها این کافی نبوده است

تجهیزات به عنوان پیش بینی کننده توسعه ورزش در ؛ امکاناتبنی بر در تحقیق خود م( 2171)7کریستوفر وهمکاران 
تجهیزات به طور قابل توجهی توسعه ورزش در دولت ادو، نیجریه را پیش بینی نمی  ؛ ادو نیجریه نشان دادند امکانات

 .کند

حامیان مالی به این های مدنی ورزشی و با عنوان بررسی روابط بین سازمان یدر تحقیق( 2171) 1میستر و دوهرتی
گذاری و توسعه قابلیت اعتماد و اطمینان در روابط با بایست سرمایههای مدنی ورزشی مینتیجه رسیدند که سازمان

آوری هایی اهمیت جذب، بکارگیری و توسعه داوطلبی در زمینه جمعچنین توجه. حامیان مالی را مد نظر داشته باشند
ها نه تنها به بهبود تأثیر حمایت مالی در ارائه این مهارت. نمایدکار را برجسته میاعانه، رهبری و تخصص در کسب و 

کنند، بلکه باعث بهبود روابط قابل اعتماد و پایدار حامی مالی با این های با کیفیت و کارآمد کمک میها و عملیاتبرنامه
 .شودها در جامعه میسازمان

« زنان یورزش یهااز شاخص یبرخدر روند رشد  یورزش هایکانم سازیصوصیخ تأثیر»، در بررسی (2171)زاده کریم
که منجر به  11ماده  یمخصوص بانوان در قبل و بعد از اجرا یورزش یهاسالن ۀسیکه با مقا به این نتیجه رسید

از  یکیو  دارد وجود 11ماده  یقبل و بعد از اجرا نیب یشده است، تفاوت معنادار یورزش یهااکثر سالن سازیخصوصی
بانوان،  یورزش یهاسالن ی کردنتواند باشد که با خصوصیم وضوعم نیتأثیرگذار باشد ا جهینت نیدر ا دتوانیکه م یعلل

رقابت اقدام به  نیدر ا تیموفق یلحاظ آنان برا نیآنها بوجود آمده به هم نیب انیمشتر شتریجذب ب یامکان رقابت برا

                                                 
0 Gardam,  Giles &  Hayhurst 
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را  یشتریب انیترنمودند که مش یسع گر،ید التیو تسه دیجد یهادستگاه یۀخود نموده و با ته یورزش یهاسالن زیتجه
 .جذب کنند

او . در تحقیق خود به ارزیابی از ارائه امکانات ورزشی تفریحی در دانشگاه نیجریه پرداخت( 2177) 7ایناکو و همکاران
ها  داده. نشان داد که امکانات ورزشی کافی یک عنصر ضروری در ارائه موثر برنامه های ورزشی در دانشگاه می باشد

 .در دانشگاه را نداردنیز نشان داد که دانشگاه امکانات ورزشی در خور وضعیت جهت توسعه 

-یخصوص کردیرو: یمدرن در توسعه امکانات ورزش یهانگرش »تحت عنوان یادر مقاله ،(2177)و همکاران  یمیرح
در  یسازیها خصوصباشگاه رانیمد دگاهیکه از د ندنشان داد »یورزش یهاباشگاه یورن در بهرهآو نقش  یساز
کاربران  یوربهرهی و منابع مال یوربهره ،یدهو سازمان تیریمد و امکانات، زاتیتجه ،یانسان یروین یوربهره شیافزا

 سطح ت،یجنس)ی شناخت تیجمع یهاجنبه یوردر بهره یسازیاما نقش خصوص ؛کند یم یرا باز ینقش مهم
 .نشد دهید یداریتفاوت معن( اشتغال تیو وضع یو کار یتیریمد ۀنیشیپ الت،یتحص

در تحقیقی با عنوان گسترش اماکن و فضاهای ورزشی به بررسی همه جانبه عوامل توسعه ( 2177) 2کواتز و همکاران
ساز این مهم پرداخته و بیان داشته اند که اماکن و فضاهای ورزشی را در چد شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید 

 توسعه داد

های خصوصی سازی به عوامل مهم موفقیت خصوصی  در مقاله ای با عنوان زیر ساخت( 2111)و همکاران  فیگنباوم
رویکرد صد در صد : سازی پرداخته اند و معیار های موفقیت یک برنامه خصوصی سازی را به شرح ذیل بیان نموده اند

دسته بندی دقیق،  .کشور و بنگاه مورد نظر هماهنگ باشد درست وجود ندارد؛ یک برنامه خصوصی سازی باید با شرایط
 از راه حل واقع بینی، انعطا ف پذیری و تمایل به استفاده. مناسب، موفقیت را تضمین می کند مان بندی و توالیبرنامه ز

حمایت شدید سیاسی و راهبردی مناسب؛ برای کاهش مقاومت و . های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد ها و روش
مقام های دولتی حمایت  ازی باید از سوی باالترینبرنامه خصوصی س. کاهلی حاصل ازدستگاه اداری و منافع شخصی

فوذ سیاسی و نیز کسانی باشد که به تخصص و مهارت فنی ن شود و تحقق اهداف برنامه باید وظیفه افراد عملگر ای ذی
واگذاری درست و برنامه . دسترسی دارند و نه کسانی که منافعشان در حفظ وضع موجود نهفته استن در سطح جها

و بین المللی با ایجاد انگیزه های درست به خرید سهام  برای جلب سرمایه گذاران؛ سرمایه گذاران داخلی ریزی شده
 ها به جای های غیرواقعی پرهیز می کنند و ارزش گذاریها از تعیین قیمتمنظور دولت برای این. عالقمند می شوند

خالصه اینکه، دولتها . ارانجام می شوداساس ارزش بازاینکه بر اساس ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی صورت گیرد، بر 
هر قدر این  .موجود بر سر راه خصوصی سازی فائق آیند می توانند با تعهد سیاسی به فرآیند خصوصی سازی بر موانع

 هاین تعهد سیاسی ب .تعهد از طرف دولت بیشتر باشد، راحت تر می شود بر مخالفتها، اینرسی و عدم هماهنگی فائق آمد
خرد در این زمینه خودداری  یتخصوصی سازی باید در طول فرآیند خصوصی سازی حفظ شود، در عین حال باید از مدیر

 .کرد
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در پژوهشی به ارزیابی موفقیت خصوصی سازی مبنی بر اجرا در مورد متغییر های اقتصاد ( 2111)7اشکبوسی و توتونچی
نتایج این بررسی روشن کرد که مبنی بر تغییر در متغییر های . تکالن مناسب قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته اس

التین و کاریب برای رسیدن به اهداف قصد شده شکست خورده است و  اقتصاد کالن،خصوصی سازی در آمریکای
 .  برنامه خصوصی سازی موفق به اصالح اقتصادی مناسب و سیاست های تثبیت اقتصاد کالن موثر مربوط شده است

سازی به وسیله سه پیش نیاز سازمانی است که در نتایج اجرایی پسا خصوصی به بررسی یپژوهش در( 2111)2وولیانگ 
را در تاثیرات اجرایی  پشتیبان نتایج این تحقیق نقش ضروری واحد های سیاست گذار. فرآیند مالکیت تایوان رخ داده
درگیری پسا خصوصی سازی دولت مردان و اصالحهات شرکتی  که شامل آزادی بازار،-خصوصی سازی ارائه می دهد

 . که نسبت به خصوصی سازی برتری دارند

چنین نتایج سازی اماکن ورزشی دولتی در چین انجام دادند در پژوهشی که درباره خصوصی ،(2111)7ووشیاو، رو وخوشیا
 :به دست آوردند زیر را

 . کنندا برعهده دارند و در کنار هم فعالیت میخیرین در کنار دولت مسؤلیت اداره ورزش کشور ر .7

 . توان بخش خصوصی بدون تغییر در عملکرد دولت افزایش نخواهد یافت .2

 . هزینه اماکن ورزشی دولتی بیش از حد زیاد است .7

 . شودگذاری بخش خصوصی در اماکن ورزشی ارتقاء مدیریت دولت را سبب میسرمایه .1

جامع است که در طوالنی مدت عمدتاً در مقابل همه ساختارهای گذاری بخش خصوصی یک نیاز سرمایه .1
گذاری نیاز عینی بخشد و این نوع سرمایهگیرد که عملکرد سیستم اقتصادی را ارتقاء میاقتصادی قرار می
 . بازار اقتصاد است

 . ه هستندنیاز روزانه شهروندان به اماکن ورزشی رو به افزایش است و شدیداً با کمبود این اماکن مواج .6

جانبه در جامعه، باعث شده که مردم احساس نیاز به ها و سالمت فردی همهافزایش آگاهی از هزینه .1
های ورزشی داشته باشند و این امر موجب کمبود اماکن ورزشی برای تمرینات ورزشی را شرکت در فعالیت

 . کندبرجسته می

خصوص مدیریت، پس از تأسیس اماکن ورزشی،  اماکن بسیار زیادی توسط دولت ساخته شده است، اما در .1
 . کنددولت ضعیف عمل می
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همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در ساخت اماکن ورزشی به طور چشمگیری افزایش یافته  .2
 . اما هنوز بخش خصوصی جایگاه ویژه خود را پیدا نکرده است است؛

سیاست داخلی کشور در یک دوره گذاری در اماکن ورزشی باالست و نیازمند اصالح ریسک سرمایه .71
های بخش خصوصی به حوزه بینی نشده مانع افزایش سرمایهاین ریسک باالی پیش. طوالنی مدت است

 . توسعه اماکن ورزشی شده است

گذاری بخش خصوصی در اماکن ورزشی مشهود است، اما اصول مدیریت اماکن با رغم اینکه سرمایهعلی .77
گذاری بخش خصوصی مر نیازمند تأمل و بررسی عمیق عملکرد سرمایهمشکالتی مواجه است که این ا

 . است

 .شودمدیریت خصوصی اماکن ورزشی، باعث نگهداری مناسب تجهیزات و امکانات این اماکن می .72

توان گفت ایجاد عدم توسعه اقتصاد خصوصی به معنی عدم ایجاد فضای رقابت همه جانبه است و نمی .77
 . آوردگذاری بخش خصوصی فضای مناسبی به وجود میسرمایه جانبه بر پایهرقابت همه

 . آوردگذاری خصوصی برای توسعه اقتصاد خصوصی فضای مناسبی به وجود میسرمایه .71

رنگ است، همکاری مشترک در زمینۀ ساخت اماکن گذاری خصوصی کمدر شرایطی که حضور سرمایه .71
 . ورزشی بین دولت و بخش خصوصی تنها راه چاره است

گذاری بخش تحت شرایطی که اقتصاد خصوصی توسعه نیافته است، ورود به آنچه که ارتقاء سرمایه .76
 . تواند اثر مثبت چندانی داشته باشدشود، نمیخصوصی نامیده می

 . گذاری بخش خصوصی در ذات خود باید در راستای خدمات رسانی عمومی اقدام و فعالیت نمایدسرمایه .71

کاهد، بلکه اعتبار خاصی ی در اماکن ورزشی نه تنها از بار مسؤلیت دولت میگذاری بخش خصوصسرمایه .71
 .کندنیز برای دولت کسب می

انجام  2پژوهشی را با عنوان کنکاشی در استفاده از حمایت مالی ورزشی به عنوان یک ابزار بازاریابی( 2111) 7منصورپور
درک عمیق تری درباره بعضی از عناوین کلیدی در مورد به منظور بدست آوردن  7این پژوهش به شکل بازنگری .داد

مطالعاتی که در این پژوهش مورد بازبینی واقع شده بودند روشن ساخته بودند  .حمایت مالی در ورزش انجام شده است
که حامی مالی شدن در ورزش یک ابزار قوی و موثر در بسیاری از جاهاست و قادر است نتایج ثانویه مطلوب اضافی 
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آنالیز کننده )پژوهش ها ثابت کرده اند که اگر حقوق حامی مالی ورزش به خوبی انتخاب شده باشند  .جاد کندای
به وسیله تنوع )و به طور موثر به کار برده شده باشند  7(نشان)و ارزش های عالمت تجاری ( تصویر)ویژگیهای وجهه 

؛ استراتژیها می (و تبلیغ اضافی( یت ارتباط با مشتریانمدیر) CRM، 2گسترده ای فعالیت هایی نظیر ترویج خرید فروش
و حتی می  در مقیاس بزرگ و بهبودهای نگرش مصرف کننده هدف گذاری شده باشد( تصویر)تواند روی ایجاد وجهه 

 این به عالوه .اثر کند تواند استفاده شده باشد تا روی عادت های خرید و رفتار مصرف کننده به نفع شرکت حامی مالی
تاثیراتی که روی مصرف کننده دارد، حقوق حامی مالی ورزشی شدن ویژگیهای بایسته ای دارند که ارزشهای بی نظیر و 
موقعیت قابل دفاعی را برای شرکت فرآهم می کند که می تواند استفاده شود تا توسعه یک مزیت رقابتی بر همه ی 

 .رقیبان صنعتی را قوی کند

گذاری در ساخت اماکن ورزشی در چین را مورد تأکید قرار های خارجی جهت سرمایهکت، مشارکت شر(2116) 7یوهانگ
 .ای استفاده کندهای مالی و سرمایهکند برای تحقق این امر از مشوقداده و به دولت پیشنهاد می

رای اماکن هزینه کردن بخش خصوصی ب »، استاد دانشگاه هانوفر آلمان در تحقیقی با عنوان(2116)1لوکا ربگیانی
رسد که آیا کند، به این سؤال میگذاری دولتی در آلمان را گوشزد میپس از اینکه وضعیت بحرانی سرمایه »ورزشی

 گذاران بخش خصوصی؟بایست توسط دولت ساخته شوند یا توسط سرمایهاماکن ورزشی جدید می

کند و این که مقامات ها اشاره میبرای ساخت استادیومدر ادامه مقاله به استفاده از سوبسیدهای دولتی در اروپا و آمریکا 
اما  های ورزشی در نظر بگیرند؛هایی را برای ساخت این استادیومتوانند چنین کمکدولتی و افراد با مناصب سیاسی می

ی بخش گذارتوانند درآمد کافی برای ضمانت سرمایهکند که آیا اماکن ورزشی میپس از آن سؤال دیگری را مطرح می
 خصوصی داشته باشند و برگشت سرمایه را ضمانت کنند؟ 

 : باشندبرخی نتایج این تحقیق به شرح ذیل می

گذاران تواند به وسیله افزایش قیمت بلیت بهبود یابد و درآمد بیشتری را برای سرمایهدرآمد حاصل از فروش بلیت می. 7
 . به دنبال داشته باشد

های ورزشی، عامل مهمی چون سرمایۀ اولیه مورد نیاز برای ش خصوصی در استادیومگذاری بخدر خصوص سرمایه. 2
 . کندتر میساخت وضعیت را وخیم

 . گذاری بخش خصوصی استنیز عاملی دیگر در وضعیت نامناسب سرمایه ریسک سرمایه. 7

 . رسندها به دلیل عدم قدرت پرداخت دیون به ورشکستگی میبرخی از کلوپ. 1
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 . اند تا از سوبسید دادن حمایت کنندراد سیاسی سعی کردهاف. 1

 . توانند برگشت سرمایه را در درازمدت به حد اطمینان برساندهای خصوصی میساختارهای سازمانی مناسب در شرکت. 6

گذاری در ساخت اماکن ورزشی، مدل مشارکت دولت و بخش خصوصی بهترین روش های سرمایهدر میان تمامی شکل
 (.7727،دلدار) گذاران بخش خصوصی استهای ذاتی برای سرمایهای غلبه بر ریسکبر

در پژوهش به بررسی اثرات خصوصی سازی زمین های گلف دولتی بر کارکنان این بخش ( 2112)7مک لین و گوستافن
های گلف س از خصوصی سازی زمین پدر حین و  نج مدیر زمین گلف که توسط شهرداری قبلی،پ. ها پرداخته است

برداشت های آنها نسبت به فرآیند خصوصی سازی و نتایج آن مورد  .استخدام شده بودند مورد مصاحبه قرار گرفتند
صرفه جویی در هزینه ها و  ادبیات خصوصی سازی مسائل کارکنان را در زمینه کاهش حجم فعالیت، .بررسی قرار گرفت

شناسی مطالعه موردی کیفی با انجام نمونه گیری هدفمند برای روش . کاهش نیروی کار دولتی مورد توجه قرار داد
 یادگیری و سازگاری، تغییر، :اسخ از داده ها حاصل شدپسه دسته  .بررسی این پدیده مورد استفاده قرار گرفت

آنها اظهار کردند که فرآیند خصوصی سازی زمین های گلف مستلزم این است که کارکنان مسئولیت خود . خودمختاری
فرآیند به آنها قدرت تصمیم گیری  عالوه بر این، .ا افزایش داده و جریان حفظ و نگهداری امکانات را هدایت کنندر

سیستم جدید ارایه خدمات را ترجیح دادند  آنها پس از طی دوره تطابق اولیه، .بیشتری را با توجه به امور روزانه می دهد
 .تر شدندو خواستار قدرت تصمیم گیری و خودمختاری بیش

اظهار  »های مشارکتی امالک برای اماکن ورزشیکاربرد استراتژی»، در تحقیق خود با عنوان(2117) 2جولیا فری بوت
ای ندارد و استفاده از سرمایه بخش خصوصی در این هزینه کردن بخش دولتی در ساخت اماکن ورزشی فایده: کندمی

باالیی برای ساخت اماکن ورزشی الزم است که همکاری بخش خصوصی گذاری شود و این که سرمایهزمینه توصیه می
طلبد و از طرفی تعداد مستأجران ذیصالحی که اماکن ریزی و تأمین منابع مالی را میو دولتی در سطوح مختلف برنامه
 (.7727افسای، )باشند ورزشی را اجاره کنند محدود می

برد و به ورزشگاهی گرایی میدولتی و خصوصی ورزش را به اوج واقعای مشارکت بخش ، در مقاله(7221) 7منفری
-کند که ساخت آن به دالیل متعدد یک دهه به طول انجامید که مدرک بسیار مناسبی جهت مشارکت سرمایهاشاره می

کند که به موفقیت بالقوۀ مشارکت بخش دولتی و او اظهار می. گذاران بخش خصوصی و مسئولین شهری است
کند که هر چند تأثیر در چنین اشاره میاو هم. بایست اعتماد داشت و این روش را مورد حمایت قرار دادصی میخصو

های آن از طریق میلیون دالر افزایش داد، اما حجم هزینه 17/1اجرای پروژه، هزینۀ ساخت آن از سه میلیون دالر به 
 .ها را پرداخت خواهد نمودرزشگاه تمامی بدهیفروش اوراق قرضه جبران خواهد شد و درآمد حاصله از و
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در این پژوهش به دنبال آنالیز تجربی خصوصی سازی زمین های گلف دولتی در سه شهر بزرگ ( 7226)7گوستافن
آمریکا بوده است و به آنالیز فرآیندی پرداخته است که در سه شهر به منظور انتقال از روش ارائه خدمات سنتی با 

او دریافت . کنان دولتی به روش ارایه خدمات خصوصی شده با استفاده از کارآفرینان بخش خصوصی بوداستفاده از کار
فرآیند خصوصی سازی زمانی که با انگیزه ها و اصول بنیادی اقتصادی همراه است موفق تر از زمانی است که ( که الف

ه ادامه استخدام کارمندان دولتی با عقد قرار فرآیند خصوصی سازی زمانی که مسال( با فلسفه سیاسی صورت می گیرد ب
 .طول مدت و باز بودن فرآیند اثری بر موفقیت ندارد( داد همراه است موفق تر است ج

 

 جمع بندي 2-4

بر مبنای پژوهش های انجام شده در این حوزه به نظر می رسد در بحث واگذار اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی 
در ایران صرفا بر روی برخی تئوری ها و اصول کلی تحقیقاتی انجام شده که روزآمد کردن این پژوهش ها و همچنین 

ه ویژه با تمرکز بر استان و شهر تهران بپردازد وجود انجام پژوهشی که بتواند به پوشش خالهای موجود تحقیقاتی ب
همچنین با بررسی پژوهش های خارجی به نظر می رسد بتوان در بخش تکمیل مبانی نظری و استفاده از آن در . دارد

ژه با از این رو به نظر می رسد با توجه به خالهای تحقیقاتی موجود به وی. بخش کیفی و احیانا ساخت ابزار استفاده نمود
تمرکز بر شهر تهران و مبانی نظری مناسب در متون خارجی بتوان طرح تحقیقی مناسب تدوین و به نهادهای ذی ربط 

 . به ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان تهران اعالم نمود
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 مقدمه 9-9

شناسی را فرایند چگونگی گردآوری اطالعات و شواهد و تبدیل  روش. پژوهش اختصاص دارد شناسی این فصل به روش
گردند، باید دربرگیرنده  شناسی مطرح می لذا مفهومی که در روش. اند ها به منظور دستیابی به دانش دانسته ها به یافته آن

ام پژوهش از لحاظ جامعه آماری، در این فصل به توصیف و تبیین روش انج. این فرایند و مفهوم آن باشند
ها  گیری و روش تجزیه و تحلیل داده گیری، ضریب پایایی و روایی ابزار اندازه گیری، حجم نمونه، ابزار اندازه نمونه روش

 .که این موارد رئوس مطالب این فصل را تشکیل داده است شود پرداخته می

 

 روش پژوهش 9-2

یافته های آن به دو فاز تقسیم می شود که این دو فاز بر مبنای اهداف تحقیق این پژوهش از حیث اهمیت و کاربست 
 7اکتشافی 2آمیخته تحقیق های طرح نوع از و 7ترکیبی روش اما به طور کلی روش این پژوهش به. تعریف و اجرا شد

 .است

 .است کاربردی تحقیق یک دوم مرحلل در بنیادی و تحقیق یک اول وحله در نتیجه حیث از حاضر نوع تحقیق
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 .است تبیینی تحقیق یک دوم مرحله در و اکتشافی تحقیق یک اول وحله در هدف حیث از حاضر تحقیق

 .است کمی تحقیق یک دوم فاز در و کیفی تحقیقات نوع از اول، فاز تحقیق حاضر در اساس این بر

 .است 7-7 شماره جدول شرح به دوم مرحلل و اول مرحلۀ تفکیک به حاضر تحقیق نوع شده، مطرح مباحث بر مبنای

 حاضر تحقیق نوع. 9-9جدول 

 دوم مرحله اول مرحله بندی طبقه مبنای

 کاربردی بنیادی تحقیق نتیجه

 تبیینی اکتشافی تحقیق هدف

 کمی کیفی تحقیق هایداده

 

 

 :فاز اول تحقیق 9-2-9

به دنبال آن است و وجود ندارد از روش مصاحبه  در این مرحله از تحقیق به دلیل بنیان های معرفتی و نظری که محقق
. این مصاحبه ها به دلیل اهمیت کیفیت آن تا مرحله اشباع نظری پیش رفت. نیمه ساختار یافته کیفی استفاده کرد

بدیهی است محقق در این مرحله از تحقیق پس از مصاحبه ها درک درستی از اهداف تحقیق داشت و می تواند عالوه 
در واگذاری اماکن ورزش استان تهران، از فاز  11ل، پیامدها، عوامل مداخله گر و راهبردهای اجرای اصل بر یافت عل

در واگذاری اماکن ورزش استان  11کدگذاری باز خود اقدام به تهیه ابزاری مهم در راستای بررسی اثر اجرای اصل 
 .تهران بر روی توسعه ورزش به ویژه ورزش همگانی باشد

 

 :ز دوم تحقیقفا 9-2-2

محقق پس از جمع آوری و دسته بندی اطالعات کیفی از متخصصان، در این مرحله با هدف بررسی اثر گذاری اجرای 
، اقدام به تهیه ابزاری بسته برای توزیع به ش استان تهران بر روی توسعه ورزشدر واگذاری اماکن ورز 11اصل 

بدیهی است این پرسشنامه در نقاط . نموده است دولتی و خصوصی و مجموعه دارای و مدیران اماکن ورزشی شهروندان
 .مختلف شهر و در اماکنی که مشمول طرح واگذاری بوده اند توزیع، جمع آوری و تحلیل گردید

 



 

81 

 جامعه و نمونه آماري 9-9

 (فاز کیفی)گیري، جامعه و نمونه آماري در فاز اول تحقیق روش نمونه 9-9-9

های استان تهران؛ روساء ها و شهرستانروساء و معاونین ادارات ورزش و جوانان حوزهرا کلیه  جامعه آماری این تحقیق
افرادی که دارای مدرک دکتری تربیت بدنی بوده ) یورزشهای ورزشی و اساتید متخصص هیات( بانوان)و نایب رئیسان 

 مرحلۀ درنمونه  جهت تعیین حجم. در این زمینه تشکیل دادند (سازی در ورزش نیز آشنایی دارندو با مسائل خصوصی
کیفی ابتدا با مدیران و متخصصان امر مصاحبه صورت می گیرد تا اینکه مصاحبه با نمونه تحت بررسی به اشباع نظری 

 .رسیده و ابزار تحقیق شکل گیرد

آگاه در ارتباط با موضوع پژوهش بودند آغاز  نظر و با توجه به این مطالب، مصاحبه با انتخاب هدفمند افرادی که صاحب
نظر در این زمینه را معرفی کنند، بنابراین  شود تا سایر افراد صاحب های پژوهش، از آنها خواسته می شد وضمن پرسش

جزء چند نفر اول که مستقیماً توسط محقق بر اساس معیارهای مورد نظر انتخاب شدند، سایر خِبرگان عالوه بر 
نفر پژوهشگر  72ماهه و مصاحبه با  6خِبرگی توسط سایر خِبرگان نیز انتخاب گردیدند و طی یک پروسه معیارهای 

های قبلی اضافه  در واقع این نقطه جایی بود که دادۀ جدیدی به داده. احساس کرد که به نقطه اشباع نظری رسیده است
ها و بخش اول  ، بنابراین در این تقطه به مصاحبههای آخر تکراری بود های مصاحبه نگردید و درصد باالیی از داده

نفر از افراد نخبه و ... از این رو در پژوهش حاضر نظرات . پژوهش که مربوط به روش کیفی بود؛ پایان داده شد
و زمانی که موضوع در طی مصاحبه به حد اشباع نظری  پذیرفت صورت نظر در طی مصاحبه نیمه ساختار یافته صاحب

جدول زیر گستره، تعداد و تنوع افراد مصاحبه شده را به تفکیک جایگاه و موقعیت شغلی و . ها پایان یافت هرسید مصاحب
 .اجتماعی نشان خواهد داد

 

 و نمونه آماري در مرحله کمی جامعه ي،ریگ نمونهروش  9-9-2

-به عالوه مستاجرین اماکندر مرحله کمی نیز پرسشنامه در بین نمونه آماری تحقیق نمونه  همچنین جهت تعیین حجم

از اماکن ( شهروندان)ورزشی واگذار شده و ورزشکاران و قهرمانان و استفاده کنندگان ورزشی و مربیان شاغل در اماکن
های استان تهران که شامل ها و شهرستانورزشی استیجاری و کارشناسان تربیت بدنی ادارات ورزش و جوانان حوزه

 . ته افراد اداره کننده سالن های ورزشی واگذار شده پخش و جمع آوری گردیدکلیه افراد صاحبنظر و الب

روش نمونه گیری در این پژوهش کل شمار و تصادفی در بین شهرستان های استان که به صورت خوشه ای گزینش 
 .شود، تعیین شدمی
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 متغیرهاي پژوهش 9-4

 .کمی و کیفی بودن مشخص شودگر، کنترل، مزاحم و نوع از لحاظ  مستقل، وابسته، تعدیل

متغیر این تحقیق . متغیرهای مستقل و وابسته نمی باشد دارایبه همین دلیل . این تحقیق در وحله اول توصیفی است
 .می باشد که با روش های آمیخته ارزیابی و انجام خواهد شد 11میزان اثربخشی نحوه اجرای اصل 

 

 ابزار اندازه گیري 9-5

این یکی از قابل دسترس ترین . استفاده گردید 2یا نیمه ساختار یافته 7روش تحقیق از مصاحبه عمیقدر مرحله کیفی از 
در این (. 7،2117سیلورمن)های کیفی برای محققانی که امکان استفاده از پیمایش، گروه کانون و مشاهده ندارند روش

های بالقوه در کسب پاسخ صحیح، بخاطر دشواریتحقیق استفاده از پیمایش پستی با توجه به ماهیت تحقیق بخصوص 
آوری داده ها مناسب نیست زیرا نگرش و خصیصه مناسب نیست از طرفی استفاده از روش مشاهده نیز برای جمع

ها از قبیل گروه کانون و نظایر آن نیز مناسب تشخیص داده سایر تکنیک. ها بطور مستقیم قابل مشاهده نیستنمونه
لذا محقق برای ایجاد تصویر . ها بدلیل فاصله مکانی میسر و ممکن نیستکه جمع کردن تعدادی از نمونهنشد بدلیل این

های مربوط به موضوع تحقیق اقدام به استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاری که یکی تئوریکی دقیق و جامع از مؤلفه
هاست که کسب روشی مناسبی برای جمع آوری دادهمصاحبۀ عمیق زمانی . آوری داده است، نموداز منابع اصلی جمع

مصاحبه موجب فرصتی (. 1،2111فونتانا و فری)های خاص در یک بستر ویژه و مخصوص ضروری باشد آگاهی از مؤلفه
-جنبه بررسی تر،دقیق تبیین منظور به لذا. شودبرای محقق جهت کشف ارتباط جدید و کشف ابعاد جدیدی از مسأله می

شناسایی موانع، چالش ها،  و اماکن ورزش سازی پذیر وضعیت خصوصی مشاهده هایجنبه همچنین و نهفته های
 استفاده آمیختۀ اکتشافی تحقیق روش از تهرانخصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی استان ...تهدیدات و فرصت ها و 

 اینترنتی، هایپایگاه در موجود اطالعات به رجوع طریق از( کیفی مرحله) اول مرحله در صورت که ابتدابدین .گردید
 با کیفی هایمصاحبه انجام با سپس شده بررسی موضوع پیشینه و نظری مبانی مختلف، نشریات و مجالت کتب،

این شاخص  سپس. شد شناسایی فاکتورها و شاخص ها مورد بررسی این تحقیق ترینمهم امر، متخصصان و خبرگان
 . گردندمی ارائه مجزا طور به و شده بندیدسته هاییمؤلفه قالب در شده شناسایی های

بنابراین پروتکل مصاحبه  جای مصاحبۀ ساختارمند در این تحقیق استفاده شده است؛ چون از شکل نیمه ساختار یافته به
احبه را گر اجازه سنجش و شفاف سازی مباحث در طی مصای است که به مصاحبهشامل سؤاالت باز از قبل تعیین شده

در قالب مصاحبه نیمه ساختار . توانند پاسخ کامالً آزادانه به سؤاالت بدهنداز طرفی مصاحبه شوندگان نیز می. دهدمی

                                                 
0. Depth interview 
1. Semi - structured 
1 .Silverman 
1. Fontana & Frey 
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پروتکل مصاحبه . گرددیافته، پوشش تمام موضوعات از ابعاد مختلف در بین مصاحبه شوندگان میسر و ممکن می
اخص هایی که در سواالت تحقیق آمده است که خروجی این پروتکل مشتمل بر سؤاالت و مباحثی است که در آن بر ش

 . و قابل آزمون مسأله تحقیق است های مربوطمصاحبه تهیه لیستی از مؤلفه

این پرسشنامه . باشدها پرسشنامۀ محقق ساخته حاصل از مصاحبه میآوری دادهدر نهایت در این تحقیق تنها ابزار جمع
های  ای و مرور ادبیات و پیشینۀ تحقیق در ایران و جهان، جستجو در پایگاهت کتابخانهتوسط مصاحبه کیفی، مطالعا

های منتشره و مرور مستندات موجود مرتبط با موضوع مورد تحقیق، مشاوره با اساتید و برخی از کارشناسان و  داده
نیز جهت روایی و پایایی پرسشنامه  توزیع از پیش. نظران و تطبیق آن با ادبیات و پیشینۀ تحقیق تنظیم می شودصاحب

 .قرار می گیرد از نظر متخصصین و نخبگان، تحلیل عاملی تأییدی و روش آلفای کرونباخ استفاده و مورد تأیید

 

 روایی ابزار پژوهش 9-6

 را آنچه و است مربوط یکدیگر با فنون و رویکردها ها،روش آیا که شودمی مربوط پرسش این با کیفی پژوهش در روایی
 مختلف، در افراد از پرسش های روش از در پژوهش حاضر سنجد؟ می درستی به است آن سنجش دنبال به محقق
 استفاده مجزا و مختلف تشکیالت و ها سازمان در افراد از پرسش و شده مصاحبه افراد با تفسیرها نتایج گذاشتن میان
  .شد

 : این مراحل شامل. جهت سنجش روایی در فرایند فوق از مرحله مختلف استفاده گردید

های  آوری داده های روش کیفی باید قابل پذیرش و قابل اعتماد باشند و این در گرو جمع ها و یافته داده: 7مقبولیت
کیفی پیشنهاد کردند که در این هایی را برای افزایش مقبولیت تحقیق روش( 2112) 2پارکر و پیتنی. حقیقی است

 .تحقیق سعی گردید تمامی این موارد رعایت گردد

 (2111 ی،تنیپ و پارکر) قیتحق تیمقبول شیافزا يهاروش 2-9جدول

های بیان شده توسط پارکر و روش
 (2112)پیتنی 

 نحوه اجرا در تحقیق حاضر

 در حوزه ورزش همگانی و استفاده از منابع مکتوب و معتبر انتخاب افراد نمونه از اقشار مختلف درگیر منابع داده متعدد

 تحلیل گران متعدد
در روند ( با توجه به پیشینه پژوهش آنها)مشارکت  همکاران تحقیق و افراد با تجربه در تحقیق کیفی 

 انجام مصاحبه ها و تحلیل داده ها

 های متعددروش
در اینترنت، در طول تحقیق برای جمع آوری حداکثر های مصاحبه، کتابخانه و جستجو استفاده از روش

 داده ها

                                                 
0 Credibility 
1 Parker & Pitney 
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. های مشابه است ها و محیط پذیری نتایج حاصله به سایر گروه پذیری نتایج پژوهش نشانگر تعمیم انتقال: 7پذیری انتقال
وان با استخراج و اعتقاد دارند که این امر خارج از توانایی پژوهشگر کیفی است اما می ت( 2112)هرچند پارکر و پیتنی 

تا حدودی این بخش از روایی تحقیق را نیز تأمین کرد که در این ( تا جایی که ممکن باشد)ها ارایه حداکثری یافته
 .پژوهش با مرور متعدد مصاحبه ها و استخراج حداکثری و غیر تکراری مطالب سعی بر اجرای این توصیه شد

یابد که سایر محققان بتوانند به روشنی مسیر تحقیق  ی هنگامی تحقق میتأیید پذیری نتایج پژوهش کیف:2تأیید پذیری
یک راه برای تحقق این امر آن است که محقق دقیقاً تمام روند . و اقدامات انجام شده توسط محقق را دنبال کنند

همچنین در . پژوهش و مسیر تصمیمات خود در طی تحقیق را در گزارش بیان نماید که در این تحقیق سعی بر آن بود
در پژوهش حاضر در فرایند . روند پیشبرد تحقیق سعی شد از حضور حداکثری همکاران گروه تحقیق استفاده شود

نفر از متخصصین و اساتید مدیریت ورزشی استفاده .. مصاحبه جهت روایی سنجی سواالت قابل پرسش از نظرات 
نهایتا اینکه در این . ها کمک گرفته شدو تفسیر داده لیتحلدر کنندگان  زمان از مشارکت طور همچنین بههم. گردید

گانۀ تعیین اعتبار اعم از انتخاب موضوع، طراحی سؤاالت و اهداف پژوهش،  پژوهش، پژوهشگر سعی نمود مراحل هفت
های  ج و دادهها، تأیید نتای شنوندگان، تحلیل پاسخ برداری از کُدهای مهم و کلیدی مصاحبه مصاحبه با افراد خِبره، نسخه

 .ها به مخاطبین را مورد توجه قرار دهد گردآوری شده و گزارشگری یا گزارش داده

 .همچنین در مرحله کمی روایی پرسشنامه بر اساس روایی زیر مورد بررسی قرار گرفته است

شکلی، امالیی در این پژوهش روایی ظاهری بررسی و پرسشنامه نهایی به دور از ایرادات ویرایشی، : 7روایی صوري

 .گر، چند نفر از اعضای نمونه و اساتید تدوین گردیدبه کمک پژوهش

کند تا محتوای پرسشنامه اصالح و سؤاالت این نوع از روایی در قالب یک روش دلفی کمک می: 1روایی محتوایی

-ق خبرگان صورت میباید توجه داشت که بررسی روایی محتوایی قبل از توزیع پرسشنامه و از طری. اضافی حذف شود

 . گیرد

مورد سنجش قرار  1جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید که نتایج در فصل : 1روایی سازه

 .گرفت

داوودی و )اند  کافی دانسته AVEبه باال را برای  1/1مقدار ( 7226) 6مگنر و همکاران(: تأییدي)روایی همگرا 

است،  1/1از  تر بزرگدر تمامی متغیرها ( AVE)میانگین واریانس استخراجی  ه به اینکه مقداربا توج(. 7722رضازاده، 
 .مناسب بودن میزان روایی همگرا نیز مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت

                                                 
0Transferability 
1Dependability 
1  . Faced Validity 
1 .Content Validity 
5 .Construct Validity 
6. Magner et al 
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استفاده شد  7برای بررسی روایی واگرای مدل با استفاده از روش ماتریس فورنل و الرکر(: تشخیصی)روایی واگرا 

 .به تفکیک آورده گردید 1ج در فصل که نتای

 

 پایایی مصاحبه 9-7

 .است شده استفاده گرفته انجام های مصاحبه پایایی محاسبه برای2بازآزمون پایایی کنونی در مرحله کیفی از تحقیق در
 از هر کدام و شده انتخاب نمونه عنوان به مصاحبه چند گرفته انجام های مصاحبه میان از آزمون باز پایایی محاسبه برای

 زمانی دو فاصله در شده مشخص کُدهای سپس .شوند می کُدگذاری بار دو مشخص و کوتاه زمانی فاصله یک در ها آن

 کار به پژوهشگر کُدگذاری ثبات ارزیابی برای آزمایی باز روش .شوند می مقایسه هم با ها مصاحبه از کدام هر برای

 حافظه و( تجربه)تمرین  تأثیر تحت تواند می مجدد آزمون از نتایج حاصله که است روبرو اشکال این با ولی رود می

 دو در که کُدهایی ها، مصاحبه از کدام هر در .شود کُدگذاری اعتماد قابلیت تغییر در به منجر بنابراین و گرفته قرار کُدگذار

 روش .شوند می مشخص "توافق عدم"عنوان  با غیرمشابه کُدهای و "توافق"عنوان با  هستند مشابه هم با زمانی فاصله

 .است ترتیب بدین زمانی فاصله دو در پژوهشگر توسط گرفته انجام های کدگذاری بین پایایی محاسبه

 

 مصاحبه 7 تعداد گرفته به صورت تصادفی، انجام های مصاحبه بین از آزمون، باز پایایی محاسبه برای کنونی پژوهش در

. اند شده کُدگذاری پژوهشگر توسط (یک ماه)روزه  71 زمانی فاصله یک در بار دو ها آن از کدام و هر شد انتخاب
و  (2117استملر، )صدم را مورد تأیید و قابل قبول بیان نمود  61، در پژوهش خود میزان پایایی بیشتر از (2117) 7استملر
 .است آمده 7-7جدول  در ها این کُدگذاری از حاصل نتایج

 آزمون باز روش به ها مصاحبه پایایی محاسبه 9-9جدول 

 (درصد)پایایی بازآزمون  تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف

9 1P     

2 71P     

9 71P     

     کل

 
                                                 
0. Fornell and Larcker 
1. test – Retest 
1. Stemler 
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پایایی  -2آلفای کرونباخ؛  -7: پایایی ابزار تحقیق توسط دو معیار مورد سنجش قرار گرفتدر مرحله کمی نیز 

 ؛(CR) 7ترکیبی

. شود محسوب می 2ای مناسب برای ارزیابی پایداری درونی آلفای کرونباخ معیاری کالسیک برای سنجش پایایی و سنجه
سر حد ضریب آلفای  عنوان بهرا  6/1در مورد متغیرهایی با تعداد سؤاالت اندک، مقدار ( 7221) 7موس و همکاران

است ( CR)شود، مقدار پایایی ترکیبی  تری استفاده می معیار مدرن(. 7221موس و همکاران، )اند  کرونباخ معرفی کرده
گردد و  هایشان با یکدیگر محاسبه می سازه مطلق بلکه با توجه به همبستگی صورت بهها نه  که طی آن پایایی سازه

گیری  شود، نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل اندازه 1/1که مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه باالی  یدرصورت
 برروی گرفته انجام تأییدی عاملی تحلیل همچنین .است شده جدول زیر ارائه در کل پرسشنامه پایایی نتایج. دارد

 در مدل برازش معیارهای .دارد پژوهش ابزار باالی سازه روایی از نشان نیز پژوهش مدل مفهومی آزمون جهت مهپرسشنا

 .است شده چهارم ارائه فصل

 

 تجزیه تحلیل اطالعات 9-3

یا ( استراوس و کوربین)در بخش کیفی تحقیق بنا بر نوع مصاحبه ها و اهداف تحقیق از یکی از روش های داده بنیاد 
ی ها کیتکنشده، از  های انجام وتحلیل اطالعات مصاحبه در این پژوهش برای تجزیه. استفاده شد( گلیزر)پدیدار شونده 

شده  ها استفاده یک تحلیل محتوای پنهان برای تحلیل مصاحبهو تکن( درصد فراوانی، فرمول شنون) یفیتوصآماری 
ی متنی از طریق فرایندهای ها دادهتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی  تحلیل محتوای پنهان را می. است
تحلیل کیفی در مقابل تحلیل محتوای کمی . دانشت شده شناختهو تم سازی یا طراحی الگوهای  بندی، کدبندی طبقه
محتوای کیفی، پژوهشگر در گام  لیتحل. استمند و کمی محتوای مطلب  که به دنبال توصیف عینی، نظام ردیگ یمقرار 

در گام . کند ها را شناسایی می و تعاریف عملیاتی آن ها مقولههای نظری موجود، مفاهیم اصلی،  بر دیدگاه تکیه با نخست،
های از پیش  ی تمامی موارد مربوط به کدها و مقولهبند مقوله، محقق به بررسی متن و شناسایی، کدگذاری و بعد

ی شنهادانیپتوانند به قبول یا رد یک نظریه و یا طرح  محتوای کیفی می لیتحلهای ناشی از  یافته. پردازد شده می تعیین
در مرحله اول پژوهش با توجه . مطالب فوق هم توضیح داده شدطور که در  همان. گرددبرای اصالح، بازبینی آن منجر 

در این مرحله از . های کیفی استفاده شد وتحلیل داده های تجزیه های عمیق از روش به استفاده از روش مصاحبه
در  با توجه به توضیحات مذکور،. دها استفاده کردی بندی داده برای تحلیل و دسته یا نهیکدگذاری باز، محوری و گز

                                                 
0. Composite Reliability 
1. Internal Consistency 
1. Moss et al 
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شده  های شناسایی نهایتاً مقوله. ی گردیدبند مقولهکدگذاری و در گام بعدی ( متن)خبرگان  اظهارنظرتحقیق حاضر ابتدا 
یل و در مورد اضافه شدن تحل( ها شاخص ها و مفاهیم، مؤلفه)ی تحقیق مفهومبا توجه به الگوی ( ی مفهومیها شناسه)

ور کلی داده های جمع آوری شده در طی عملیات میدانی مصاحبه های به ط .بندی صورت گرفت های جدید جمع مؤلفه
مورد ( 2116)عمیق با استراتژی پدیدار شناسانه در قالب فرایند کدگذاری باز و محوری متناسب با مدل چارمز و گلیزر 

  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

در بخش آمار توصیفی از جداول و . گردیددر بخش کمی نیز از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده 
دربخش آمار استنباطی از . های جمعیت شناختی و توصیفی پژوهش استفاده شدنمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی

و ضرایب بارهای عاملی و به منظور بررسی روایی همگرا ( CR)های آماری ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی  روش
و ماتریس فورنل الرکر بر اساس ( AVE)قیق از ضرایب میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده و واگرا ابزار تح

و  21نسخه  Spssهمچنین از مدل آماری تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار . تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید
ی پژوهش و تدوین مدل پژوهش با نرم آزمون تی تک نمونه ای یا مجذور کا و بررسی مدل تاییدی و ساختاری متغیرها

  .استفاده به عمل می آید PLSافزار 
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 مقدمه 4-9

در این فصل از تحقیق با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و گروه 
در واگذاری اماکن ورزشی استان تهران  11بررسی میزان اثربخشی خط مشی اصل های کانونی سعی شده است تا به 

 . پرداخته شود
 

 تحلیل داده هاي کیفی پژوهش 4-2

های پژوهش در مرحله اول پس از مطالعه و بررسی اسنادی از روش مصاحبه حضوری پژوهشگر  بی به دادهجهت دستیا
و بیان آثار و  11در فرانید مصاحبه ضمن تشریح مفهوم خصوصی سازی و اصل . شوندگان استفاده شد با مصاحبه

 .کارکردهای آن  سؤاالت زیر نیز مطرح گردید
  واگذاری اماکن ورزشی استان تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟و  11شرایط موجود خط مشی اصل  .7

در واگذاری اماکن ورزشی  11و چالش های موجود خط مشی اصل  موانعدیدگاه شما به طور کلی در خصوص  .2
 استان تهران چیست ؟ 

ای بهبود آن راهکارهایی در راست  مشکالتی وجود دارد؟  نحوه اجرای واگذاری را چگونه ارزیابی می نمایید ؟ .7
  دارید ؟

  آیا واگذاری باعث کاهش هزینه ها شده است ؟  ایا واگذاری باعث بهبود گردش مالی اماکن شده است ؟ .1
 . مشکالتی اگر وجود دارد بیان و راهکارهای خود را در صورت امکان ارائه دهید

   واگذاری چگونه روی ورزش استان می تواند اثرگذار باشد ؟ .1

  واگذاری اثر گذار بوده است؟( همگانی، حرفه ای، تعلیم و تربیتی و قهرمانی)تلف توسعه ورزش آیا در ابعاد مخ .6
 .مشکالتی اگر وجود دارد بیان و راهکارهای خود را در صورت امکان ارائه دهید

های حاصل از  ادامه یافت برای تحلیل داده 7های پژوهش که تا اشباع نظری ها و جمع آوری داده بعد از انجام مصاحبه
ای دادۀ  کدگذاری فرایندی است که طی آن مجموعه(. 7727بازرگان، )ها از فرایند کدگذاری استفاده گردید  مصاحبه

                                                 
0. Saturation Theoretical 
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و  2، محوری7گردد که این کدگذاری در سه مرحلۀ کدگذاری باز هایی با معنی و مفهوم تبدیل می متنی و پراکنده به داده
 .صورت پذیرفت 7اً کدگذاری گزینشینهایت

 
 

 کدگذاري باز-4-2-9

شده  یم شناساییآن مفاه یاست که ط یلیتحل یندیباز فرا یکدگذار. شود یباز آغاز م یها با کدگذار داده یلتحل یندفرا
ها  مشاهده شده در داده یزهایچ یا یعباز، وقا یدر کدگذار. شود یو ابعاد مربوط به هر مفهوم کشف م ها یژگیو و

در . شده است یعوقا ینکه موجب منحصر به فرد شدن ا شود یتمرکز م ییها و بر فهم مشخصه شوند یم ینامگذار
 یریگ شکل(. 7221 ین،اشتراوس و کورب)وجود دارد  یبند و مقوله یساز شامل مفهوم یدیکل یتباز، دو فعال یکدگذار

مشاهده، جمله،  یکدر  یقکاوش عم یبه کوشش محقق برا یساز مفهوم. شود یآغاز م یساز با مفهوم یۀنظر یک
 کمکبه محقق  ها یدهپد یگذار نام. شود یاتفاق اطالق م یا یدادهر رو ینام برا یک یدنصفحه و برگز یک یاپاراگراف 

داده  یاسام. کند یبند حد گروهوا یا در قالب دسته یاواحد  یمشابه را تحت عنوان یدادهایرو یا ها یدها یع،تا وقا کند یم
. کنند یم ییرتغ یاها اصالح شده  نام ینمشاهدات ا یشترب یلمعموالً با تحل یرافرض شوند، ز یموقت یدبا ها یدهشده به پد

مشابه  های یدهضمن آن که به پد. شوند یگذار بالفاصله نام ها یدهاست که پد ینا ازیس در هنگام مفهوم یدیکل ۀنکت
 یم،مفاه. نامند یرا اصطالحاً مفهوم م شود یانتخاب م یآنها اسم یکه برا هایی یدهپد. داده شود یکسان یاسام یدبا
. محقق است یبودن آنها برا واضح یمبه مفاه یاسام یصاز نکات مهم در تخص یکی. آیند یبه حساب م یهنظر یربنایز

 یحقادر به تشر برداری یادداشت ینخاطر آورد و در حبه  یرا به راحت یمتا محقق مفاه شود یموضوع باعث م ینا یترعا
 ییها از درون آنها سر برآورد، محقق به دنبال مصداق یمها باز شد و مفاه که داده یهنگام. شود یشتریب یاتآنها با جزئ

، (7221) ینرباشتراوس و کو یدگاهطبق د. کند یبند دسته ییها را در قالب مقوله یمکه بتواند با کمک آنها، مفاه گردد یم
. کرد یبند برخوردار است، دسته یمنسبت به آن مفاه یکه از انتزاع باالتر یا در قالب مقوله توان یرا م یماز مفاه یبرخ

شد، محقق تمرکز  ییمقوله شناسا یککه  یهنگام. کرد یفتوص ادر حال وقوع ر یزهایچ توان یها م به کمک مقوله
 یها مشخصه یانگرمقوله نما یک های یژگیو. دهد یو ابعاد خاص آن مقوله سوق م ها یژگیخود را به سمت فهم و

با طرح  توان یمقوله، م یک یبرا. اند شده یبترک یکدیگرآن مقوله با  ییشناسا یهستند که برا یخاص یا یعموم
عالوه بر . رداختآن پ های یژگیو ییچه موقع، چگونه، چه مدت و چرا به شناسا یزی،چه چ ی،چه کس یرنظ التیسؤا

که  دهند ینوسانات نشان م ینا. برخوردار است یادیز یتمقوله از اهم یک های یژگیو ییراتفهم نوسانات و تغ ین،ا
جای ارائه تمامی صفحات نگارش شده از در این قسمت به .کنند ییرتغ یوستارپ یکدر طول  توانند یها م مشخصه
به . نویسی بر متون مصاحبه تعیین شده است، ارائه شده استبراساس حاشیهها ها، فقط نکات کلیدی مصاحبهمصاحبه

 .است 2-1هر یک از این نکات کلیدی ارائه شده، یک کد اولیه داده شده است، شیوه کدگذاری اولیه به شرح جدول 
 

                                                 
0. Open Coding 

1. Axial Coding 

1. Selective Coding 
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 هاي کانونی به همراه کدگذاري اولیهها و گروهنکات کلیدي مصاحبه -2-4جدول 

 کد گذاري باز ردیف ذاري بازکد گ ردیف
 افزایش هزینه خانوار، 27 قانون اساسی 11عدم تناسب با اصل  7

 مشکالت اقتصادی افراد، 21 دولتی بودن اماکن های ورزشی، 2

 کیفیت خدمات، 21 قانون اساسی، 11استفاده از ماده  7

 نظارت مستمر، 26 کاهش مشارکت مردم در ورزش همگانی، 1

 استفاده از مشاوران حقوقی 21 قراردادهای حقوقینوشتن  1

 استفاده از تجربیات افراد متخصص، 21 نسبی بودن و بینابینی خصوصی سازی 6

 افزایش شهریه خصوصی، 22 اثرگذاری متوسط بر توسعه ورزش حرفه ای 1

 خصوصی سازی مانع توسعه ورزش همگانی 711 ارتباط بین دولت و بخش خصوصی، 1

 اثرگذاری متوسط بر توسعه ورزش قهرمانی 717 سازی مانع توسعه ورزش تربیتی، خصوصی 2

 نبود ساختار 712 کاهش مشارکت افراد در ورزش های تربیتی 71

 نگهداری ، کاهش هزینه 717 21و  11 ماده به مربوط قوانین 77

 انسانی نیروی کاهش هزینه 711 دولت، حجم گری تصدی کاهش 72

 مشخص نبودن خط مشی یکسان در واگذاری اماکن، 711 الزم در جهت واگذاری اماکنعدم اراده  77

 عدم زمانبدی صحیح در واگذاری، 716 ، 11ورزش از طریق ماده  اداره برای زایی درآمد 71

عدم کارشناسی دقیق در برآورد درامدها و هزینه های  71
 نگهداری از اماکن،

 سودآوری اماکنایجاد بسترهای قانونی در جهت  711

عدم وجود انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت در اداره  76
 اماکن ورزشی

 ریسک باالی بهره برداری از این اماکن 711

 توانمندسازی بخش خصوصی 712 تسهیالت به بخش خصوصی از طریق دولت 71

 بهبود فضای کسب و کار، 771 مشکالت حقوقی 71

 دادها، قرار در موجود ضعف 777 مدیریت و برنامه ریزی 72
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 مقررات، و عدم اشنایی به قوانین 727 استهالک تجهیزات، امکانات 21

عمده اماکن  واگذاری امر در کننده تسهیل قوانین تدوین 27
 ورزشی

 جایگاه نامناسب ورزش در سبد خانوار 722

 گذاری سرمایه تضمین و مشخص قانون نبود و حقوقی موانع 22
 آن بازگشت و

 مناسب، مالیاتی قوانین نبود 727

 دبیر برای شده گمارده فرد و دادها قرار در موجود قوانین ضعف 721 اطالعاتی و رصد افراد یا شرکت مورد نظر تشکیل بانک 27
 خانه

 دولت الکترونیکی تدارکات ی سامانه 721 بابرنامه اصولی واگذاری 21

 بارگذاری مستندات مربوطه در سامانه اینترنتی 726 تدارکات ی سامانه سیستم تقویت 21

 عدم اطالع رسانی مناسب 721 عدم سیاست مشخص و شفاف 26

حقوقی شرکت  و حقیقی احراز اطالعات و شرایط افراد 721 وجود رابطه و ضابطه در سیستم اداری 21
 کنندگان

 پرونده های متقاضیانطوالنی شدن فرایند  722 حضور افراد شایسته و ورزشی در مزایده 21

 شخصی سالیق و نفوذ 771 عدم رسیدگی به شکایات، 22

 شهرستانها موقعیت اساس واگذاری اماکن بر 777 حقوقی مسائل به خانه دبیر در شده گمارده تسلط فرد 71

 عرف، از خارج های هزینه از جلوگیری 772 ها، هزینه و درآمد وضعیت سازی شفاف و ساماندهی 77

 بهبود گردش مالی، 777 فرسوده شدن اماکن ورزشی 72

 ابعاد کلیه نگرفتن نظر در و استاندارد و مناسب اساسنامه نبود  771 افزایش هزینه مشتریان، 77
 مسئله

 میزان  نیز و حقوق و حق چگونگی و افراد بررسی شرایط 771 واگذاری، اساسنامه نوشتن برای ذیفن اسفاده از اساتید 71
 طرفین تعهدات

 کاهش هزینه ها، اصالح آیین نامه و واگذاری 776 بهبود گردش مالی 71

الزام مدیران و مسئولین اداره کل به رعایت آیین نامه مصوب  76
 شده

 عدم سوددهی مناسب به دلیل عدم اساسنامه 771

 های اجراییرعایت و تدوین آیین نامه  771 مردم عموم به ارزان یا رایگان تصحیالت ی ارائه 71

 های اساسنامه نوشتن برای متخصص تیم یک به نیاز 71
 واگذاری

 تشویق و انگیزش بهره بردار در جهت تقویت ورزش 772

 ایجاد ساختارهای انعطاف پذیر 711 زیست محیط و پایدار توجه به توسعه 72

 متخصصان درحوزه ورزشورود غیر  717 مستاجر افزایش اشتغال و موجر اجتماعی توجه به مسئولیت 11

های  شرکت برخی از صاحبان سرمایه غیر مرتبط در مزایده 712 رونق کسب و کار در بازارهای کاال و خدمات ورزشی 17
 ورزشی

پایین آمدن استانداردهای الزم به دلیل افزایش نجومی  717 افزایش کارایی و بهره وری باالتر نسبت به بخش دولتی،   12
 بها های اجاره قیمت
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لزوم واگذاری اماکن های ورزشی به شکل مسئوالنه و  711 افزایش سرمایه گذاری 17
 کارشناسانه

 افزایش نظارت، 711 توسعه تخصص گرایی و صرفه جویی در مقیاس ، 11

 تعدیل دستورالعمل ها، 716 اعطای سالن های صرفا به هیئت ها و فدراسیون ها، 11

 حفظ و نگهداری مستمر، 711 سالن ها،تجهیز و استانداردسازی  16

 افزاش طول مدت قراردادها، 711 واگذاری اماکن در غالب شرکت های غیرانتفاعی 11

 سیاست های مشخص 712 تایید صالحیت مستاجران 11

 برنامه های مدون و ورزش صبحگاهی در اماکن 711 عدم اعمال سلیقه های شخصی 12

از نیروی انسانی مجرب، مربیان و افراد مجرب در استفاده  717 توجه به ورزش 11
 اماکن،

 توسعه کمی و کیفی خدمات 12 پایبندی به اجرای قرارداد 17

 دخالت نهادهای بدون ساختار قانونی 717 انجام برنامه ها و جشنواره های مختلف ورزشی 12

عدم تطابق بین اهداف اعالم شده و عملکرد برخی مسئوالن در  17
 11های کلی اصل سیاستاجرای 

 اثرگذاری نهادهای غیرمرتبط 711

 یواگذار تیقابل فیمشکل تعر 711 محدودیت های قانونی 11

گیرنده در جهت حل و فصل مشکالت فقدان نهادی تصمیم 11
 11های کلی اصلاجرایی سیاست

 محدویت های سنتی واگذاری 716

 اماکن ورزشی یاداره و نگهدارضعف در حوزه  711 دخالت نهادهای امنیتی 16

 عرف، بر مبتی و نانوشته قوانین 711 سازی خصوصی اهداف با مغایر های قانونگذاری 11

ها و عدم حرکت صحیح در در برخی واگذاری ظاهرسازی 712 سازی خصوصی کالن ریزی برنامه در ضعف 11
 ،11های کلی اصل مسیر سیاست

سازی و واگذاری نبود دستورالعمل اجرایی در فرآیند خصوصی 761 سازی خصوصی به کالن نگاه نبود 12
 اماکن ورزشی

رویه در متغیرهای کالن اقتصادی مانند درپی و بیتغییرات پی 767 سازی خصوصی برای ورزش به کالن نگاه نبود 61
 نرخ ارز،  بازار مالی کوچک

 بخش خصوصی در عرصه ورزش حضور ضعیف 762 سازی خصوصی بخش با محور سود برخورد 67

 یو اماکن ورزش ومیساخت استاد یباال نهیو هز سکیر 767 خصوصی بخش با مابانه دالل برخورد 62

 ،در ورزش به خاطر عدم رونق آن یگذار هیسرما یباال سکیر 761 نبود ارتباط سازمان های دولتی و بخش خصوصی در ورزش 67

 ضعف در توسعه کمی اماکن ورزشی 761 خصوصینبود شفافیت درباره مالکیت بخش  61

 هیاز بازگشت سرما نانینداشتن اطم 766 فقدان قوانین روشن درباره مالکیت برای استفاده در قراردادها 61

 فقدان ثبات تصمیم گیری اقتصادی 761 ورزش یساختار دولت 66
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 پیچیدگی های اجرایی قانون اقتصاد 761 مزمن یبوروکراس 61

 فقدان دانش مدیریت اقتصاد ورزش 762 فقدان بازار یابی ورزش 61

های عدم وجود قاطعیت و عزم راسخ نسبت به اجرای سیاست 62
 از طرف مسئوالن، 11کلی اصل 

 ها رساختیز التیبودن تسه یناکاف 711

برای استفاده از خدمات بخش  مردم یمال ییعدم توانا 717 عدم تمایل مردم برای هزینه در مقابل خدمات سرگرمی 11
 خصوصی در ورزش

 نبود مشی قانونی برای اعظای مجوز، 712 عادت مردم بر استفاده از خدمات رایگان 17

 ی برای خصوصی سازیدر قانونگذارمصلحتی دخالت موارد  717 در ورزش یینبود منطق سودگرا 12

 غاتیپخش و تبل یها یدر حوزه تکنولوژ یرساختیمشکالت ز 711 نبود برنامه ریزی برای هزینه درزمینه سرگرمی، 17

 ی،ساز یخصوصآینده درباره  یاسیس ابهام 711 قوانین محدود کننده مالیاتی 11

های کلی ضعف بخش خصوصی در پیگیری و اجرای سیاست 11
 ،11اصل 

 یساز یدر صدور مجوز خصوص یمشکالت ادار 716

 دولتی فرا مالی نهادهای مخالفت 711 ،بودن ساختار ارائه مجوز یعقالن ریغ 16

 ،وجود رانت و و روابط پشت پرده 711 ترس از زیان دهی، نبود درآمد و سودآوری 11

 سازی های خصوصیشکست بعضی از برنامه 712 عدم اعتماد به بخش خصوصی 11

 تغییر سبک زندگی 711 ایتبلیغات ضعیف رسانه 12

های بندی سیاستجایگاه نامناسب صنعت ورزش در اولویت 11
 11کلی اصل

 فقدان نیروی های باتجربه و متخصص 717

 خوب دیده نشدن حامیان 712 وضعیت اقتصادی حاکم برکشور 17

 مدیران غیرمتخصص و غیرورزشی 717 عدم جذابیت ورزش برای اسپانسر 12

 ترس از ورود به حیطه ی خصوصی سازی 711 سازی خصوصی در مختلف نهادهای های دخالت 17

ایجاد تشکیالت غیر رسمی و جهت دهی شرایط خصوصی  711 عدم تشکیالت منسجم و منظم خصوصی سازی در کشور 11
 سازی

 یبخش خصوص یاسیس یبستگوا 716 یساز یدرباره خصوص ی قانونیاسیابهام س 11

 در امور خصوصی سازی بی تجربگی 711 کوتاه و موردی بودن خصوصی سازی 16

 برنامه های مدون جهت اجرای ورزش  711 تعدد فرماندهی ورهبری ضعیف 11

 ارائه آموزش های الزم در خصوص اهمیت ورزش 712  11های کلی اصل درک و تفسیر متفاوت از سیاست 11

 اشتغال افراد، 721 انجام مسابقات قهرمانی در اماکن ورزشی 12

 ،ساخت ها ریکمبود ز 727 پاگیر و دست فراقانونی های نظارت 21

 کمبود نیروی انسانی درسطح ستاد وصف، 722 نفوذ و رابطه بازی، پارتی بازی 27
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 سرمایه، برای فراگیر قانونی های تضمین ارائه عدم 727 ی، تناقض بوروکراسی با اهدافبوروکراسکلی مشکل  22

 ناکافی بودن تسهیالت اعطایی 721 اساسیقانون  771عدم اجرای بند ز ماده  721

 توزیع اعتبارات دولتی 721 پیگیری و حمایت اندک دولت 726

 دخالت موازی و همزمان 722 وری اماکن بودن میزان بهره پایین 721

 مناسب سرمایه گذاری های حوزه از ناکافی شناخت 217 تجاری از سرمایه گذاری مدیران ناکافی شناخت 211

 نبود فرهنگ عمومی 217 اماکن ورزشی محدود بازار 212

 ساختار ضعیف اجرایی 211 نبود سیاست مشخص و شفاف 211

 نبود تفکر راهبردی و استراتژیک 211 نبود برنامه محوری 216

 تبلیغات نامناسب 212 عدم هماهنگی مدیران و مسئوالن 211

 فناورینبود کارشناس  277 نبود تکنولوژی و فناوری 271

 مالکیت دولتی اکثر صنایع 277 هزینه زیاد ساخت اماکن ورزشی 272

 بی اعتمادی بخش خصوصی سازی 271 نبود امنیت اقتصادی 271

 بوروکراسی زیاد 271 ضعف در ارتباطات سازمان ها 2176

 نبود زمینه های مناسب و یکسان برای رقابت 272 اندازه و بزرگی دولت 271

 وجود قوانین غیر ضروری و دست و پا گیر 227 های بازاریابی ورزشی ضعف سیستم 221

ها در  های اعطایی و سختگیری بانک باال بودن نرخ سود وام 227 طوالنی بودن مدت زمان بین درخواست وام تا تصویب آن 222
 ها بررسی توجیه اقتصادی و مالی طرح

نتایج مورد انتظار درکاهش قابل توجه تصدی  عدم حصول 221 کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش 221
 گری دولت در امرمالکیت

 عدم دسترسی همگانی به اطالعات 221 11نبودقانون جامع رقابتی علیرغم تصویب قانون اصل 226

 11های کلی اصل  عدم شناخت از نحوه اجرای صحیح سیاست 222 آماده نبودن فضای کسب وکار 221

 

 

 

 

 

 

وضعیت موجود خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران چگونه می : سوال اول تحقیق

 باشد؟
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بر اساس مصاحبه های حاصل از نمونه تحت بررسی، گویه ها و نشان های زیر به عنوان کدگذاری باز برای وضعیت 
 . موجود خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی استان تهران شناسایی شدند

 استخراج شده از مصاحبه براي وضعیت خصوصی سازي اماکن ورزشی هايمفاهیم و نشان -9-4جدول 

 کد گذاري باز ردیف کدگذاري باز ردیف
 مطلوب نبودن خصوصی سازی اماکن ورزشی 2 عدم اراده الزم 7

 کوچک کردن بدنه دولت 1 روند به رشد خصوصی سازی اماکن ورزشی 7

 کمبود سالن ها 6 مناسب و مطلوب بودن خصوصی سازی 1

 ،21تکمیل نبود ماده  1 ،21و  11قوانین مرتبط با ماده  1

 ضعف موجود در قراردادنویسی 71 نفوذ افراد، سیاسی بودن 2

 نبود نیروی انسانی متخصص و باتجربه 72 عدم آشنایی با قوانین و مقررات، 77

 عدم برنامه ریزی 71 فقدان افراد توانمند وکاربلد 77

 عدم حمایت اسپانسر 76 فقدان امکانات 71

 نداشتن زیرساخت 71 نبودن قوانین حمایتی 71

 نداشتن انگیزه 21 نداشتن اختیارات الزم 72

 محدودیت های قانونی 22 ناشناخته بودن بازاریابی 27

 بی عالقه بودن مدیران 21 نداشتن دستورالعمل جامع بازاریابی 27

 وضعیت اقتصادی حاکم برکشور 26 برندهاهایی برای حضور اسپانسر ها و محدودیت 21

 خوب دیده نشدن حامیان 21 تمایل نداشتن حامیان 21

 عدم جذابیت ورزش برای اسپانسر 71 بینش بدون دانش 22

 جدی نگرفتن ورزش 72 نبود سالن های استاندارد 77

 بوروکراسی اداری 71 مشغله های زیاد 77

 نبودن حمایتهای حقوقی وقانونی 76 وصفکمبود نیروی انسانی درسطح ستاد  71

 نبود دید و نگرش مثبت 71 عدم پیگیری مناسب 71

 مسایل حقوقی و قانونی 11 نبود برندهای معتبر 72

 فرادولتی نهادهای دخالت 12 ،بودن یدولت 17

 خصوصی در مختلف نهادهای های دخالت 17
 سازی

 دخالت های دولتی 11
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 سیستمی نگاه 16 سازی واهداف آن فقدان آشنایی با خصوصی 11

 

بر اساس نتایج حاصل از کدگذاري باز و دیدگاه مصاحبه شوندگان در ارتباط با وضعیت مطلوب 

 .خصوصی سازي می توان آن را به دو دیدگاه و مبحث تقسیم بندي نمود

 : دیدگاه اول

خصوصی سازی اماکن ورزشی در وضعیت مناسب در دیدگاه اول برخی از اساتید و خبرگان معتقدند که وضعیت موجود 
 از دیدگاه آنان به. نتیجه مطلوبی را به بار نمی آورد 11و مطلوبی نمی باشد و واگذاری اماکن ورزشی بر اساس اصل 

در این  21وماده  آماده 11 ماده به مربوط آنان معتقدند که قوانین .ندارد وجود کار این برای الزم اراده رسد می نظر
یکی از مصاحبه کنندگان بیان کرد که عالوه بر ابالغ رهبر . تا تکمیل نمی باشد و نیاز به تدوین کامل و نظارت داردراس

و ریس جمهور و مجلس و مدیران ارشد هنوز این  11معظم جمهوری اسالمی مبنی بر خصوصی سازی بر پایه اصل 
او بیان کرد بسیاری . وچالش هایی متعددی روبرو می باشد واگذاری به طور کامل انجام نشده است و همراه با موانع ها

از مدیران و خبرگان مخالف این امر بودند و اماکن ورزشی نباید واگذار گردد هرچند که اذعان داشتند  اماکن ورزشی تا 
ش یک مقوله نیستند، اما با توجه به اینکه ورز...زمانی که در دست دولت باشند به دنبال اجاره، سود، بهره وری و 

عمومی است و طبق اصل سوم قانون اساسی همراه با آموزش و پروزش باید رایگان به مردم ارائه شود به همین خاطر 
برخی از متخصصان و مسئوالن مخالف امر واگذاری اماکن های ورزشی به بخش خصوصی هستند چرا که هزینه تمام 

زمانی که بخش خصوص وارد این اماکن گردد مطعنا هدف اول . دشده برای مردم که جامعه هدف هستند را باال می بر
با این . آنان سودآوری و کسب درآمد می باشد که ازین نظر این مقوله از دیدگاه برخی از اساتید دچار شبهه می باشد
ت می حال آنان اظهار داشتند که به طور کلی مخالف امرواگذازی نیستند اما واگذاری بدون نظارت محکوم به شکس

لذا اگر مجموعه ای را به صورت مزایده و یا روند دیگر به بخش خصوصی واگذار کنیم و نظارتی بر روی آنان . باشد
نباشد عالوه بر اینکه هیچ سودی ندارد متعاقبا سبب ضرر و خسارات زیادی به مجموعه می گردد و تنها بخش 

علت این امر دید اقتصادی مستاجران و یا عدم دقت و . خصوصی توانسته است سودی را ازین مجموعه دریافت نماید
 . نظارت کافی مسئوالن در این امر می باشد

 

 دیدگاه دوم
مطابق با این . در مبحث دوم برخی دیگر معتقدند که با تدوین شرایط واگذاری تا حدودی در این امر موفق بوده اند

و واگذاری اماکن ورزشی، شامل  11های اصل مشیمده خطدیدگاه و نظر اساتید، در حال حاضر و در شرایط موجود، ع
 به به طوری که باتوجه. کاهش تصدیگری دولت، توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار می باشد

 هشت طی دولت، ی بدنه کردن تر کوچک و خصوصی بخش کارگیری به بر مبنی امید و تدبیر دولت های سیاست
است به طوری که در حال حاضر نحوه اجرای واگذاری اماکن،  داشته جلویی به رو روند 11 اصل اجرای گذشته سال

تحت پایش مستقیم است و ادارات کل مکلفند اطالعات دقیق اماکن واگذار شده را به همراه مستندات مربوطه در 
از دیدگاه مصاحبه شونده  هرچند وضعیت موجود خصوصی سازی اماکن ورزشی.سامانه اینترنتی مربوطه بارگذاری کنند
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 در مناسب هایروش ندارد و از وجود کشور ورزش بخش در سازیخصوصی در روشن هایها بیانگر این است که رویه
 . است نشده استفاده سازیخصوصی برنامه

 
 

 فرصت هاي خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران چه می باشد؟: سوال دوم
بر اساس مصاحبه های حاصل از نمونه تحت بررسی، گویه ها و نشان های زیر به عنوان کدگذاری باز برای فرصت 

 . های خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی استان تهران شناسایی شدند

 هاي استخراج شده از مصاحبه فرصت هاي خصوصی سازي اماکن ورزشیمفاهیم و نشان -4-4جدول 

 کد گذاري باز ردیف کدگذاري باز ردیف
دسترسی به سالن ها و اماکن های ورزشی دیگر  2 دسترسی به سالن ها و اماکن های ورزشی 7

 مناطق استان تهران

 ضرورت توجه مردم به سالمت روانی و جسمانی 1 عالقمندی به ورزش در بین افراد 7

وجود بازار ورزشی با کشش تقاضای باال در  1
 تهران

 دولتیحمایت های  6

 تقاضای زیاد افراد و مردم از سالن ها 1 روند رو به رشد توسعه صنعت ورزش 1

قابلیت سرمایه گذاری در طرح های اماکن  2
 ورزشی

تبدیل شدن تهران به قطب توسعه اماکن های  71
 ورزشی

 اقبال عمومی مردم 72 نقش ورزش در سالمتی فردی و اجتماعی 77

 حمایت بخش های غیردولتی 71 سرمایه گذار ایجاد شرایط مناسب برای 77

نگرش ها و رویه های صحیح اتخاذ شده  71
 مدیران

 اهمیت یافتن اقتصاد ورزشی 76

 توسعه و پیشرفت ورزش 71 سودآوری 71

 کاهش تصدی گری دولت 21 کمک به هیئت های ورزشی 72

 برون رفت از بیکاری 22 اماکنمشارکت مردم در سازندگی  27

 توانمندی اقتصادی 21 ایجاد اشتغال و کارآفرینی 27

 توسعه بازاریابی ورزشی 26 رونق کسب و کارهای ورزشی 21

هزینه آب ، برق و )پرداخت هزینه های جانبی  21
 گاز

 حقوق کارمندان 21

 و درآمد وضعیت سازی شفاف و ساماندهی 22
 ها هزینه

 عرف از خارج های هزینه از جلوگیری 71
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 افزایش تعداد اماکن ورزشی 72 ورزش امر در عموم مشارکت 77

 افزایش تعداد اماکن تفریحی و اردویی 71 افزایش ظرفیت اماکن ورزشی 77

سوق دادن بیشتر اعتبارات بخش خصوصی به  71
 بدنی و ورزشامر تربیت

 های با کاربری ورزشیاستفادۀ بهینه از زمین 76

بالقوه بخش استفادۀ مطلوب از تخصص  71
 خصوصی

 های دولتی بالاستفادهاستفادۀ بهینه از زمین 71

 افزایش سرانه ورزشی 11 درآمد بیشتر به منظور باالبردن بنیۀ مالی 72

 افزایش تعداد ورزشکاران سازمانه یافته 12  بازار گسترده داخلی 17

 تولید منابع مالی از طریق ورزش 11 تنوع در رشته های ورزشی 17

 رشته ها برخی توسعه 16 ورزشی فضاهای رشد و سرانه افزایش 11

 توسعه عملکردی 11 ایجاد فرصت برابر برای شرکت ها 11

 

 کدگذاري محوري -
ها به صورت یـک شـبکه بـا هـم در     در این مرحله، مقوله. ها به کدبندی محوری مرسوم استمرحله دوم کدبندی داده

گر به کدهای اولیه متعددی شود در ضمن انجام تجزیه و تحلیل، پژوهشکه مالحظه میهمانگونه . گیرندارتباط قرار می
-های مشابه با همدنکته مهم در این میان این است که این کدها باید مبنایی باشند، یعنی باید پدیده. دست یافته است

. هـا چـه کنـیم   دانیم بـا آن م که نمیشویبندی شوند، در غیراین صورت بین تعدادی زیادی مفاهیم گرفتار مییگر طبقه
این کار تعداد . بندی کنیمها گروهتوانیم مفاهیم را بر محور آنها پدیده خاصی را مشخص کردیم آنگاه میوقتی در داده

هـای مشـابه   رسد به پدیدهبندی مفاهیم که به نظر میروند طبقه. دهدها کار کنیم کاهش میواحدهایی را که باید با آن
دهیم شود یک اسم مفهومی میای را شامل میای که پدیدهآنگاه به مقوله. شودپردازی نامیده میکند مقولهپیدا می ربط

تـرین سـطح کدگـذاری    در واقع این مرحله انتزاعی. تر از اسامی مفهومی باشدباید توجه داشت که این اسم باید انتزاعی
برای رسیدن به یکپـارچگی مـورد نظـر در ایـن     . شوداد شده تشریح میهای ایجاست که از طریق آن روابط بین مقوله

-خروجی این مرحله چیزی نیست جز نظریـه . مرحله الزم است محقق پدیده اصلی را تنظیم و خود را به آن متعهد کند

-از دادهدهد داند که امکان میبخش مینظریه را مثابۀ یک چارچوب نظم( 7222)فریدمن . پردازی که حاصل شده است

-برخی دیگر نیز تئوری را فرضیه قابل جانشینی می. بینی و تبیین حوادث تجربی استفاده شودای برای پیشهای مشابه

توان تئوری را به مثابـۀ  های کمی و تجربی است؛ اما در یک نگرش کیفی میها همه مبتنی بر نگرشاین نگرش. دانند
های محوری به صورت ترکیبی و محتوای هـر  در این قسمت کدگذاری. (7717به نقل از فلیک، )مفهوم سازی دانست 

 .ها در قالب کدهای نظری قرار داده شدندیک از آن
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 کدگذاري محوري فرصت هاي خصوصی سازي اماکن ورزشی: 5-4جدول 

 (کداولیه)هاي منطقی  گزاره مقوله فرعی اصلی  مقوله ردیف

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرصیت هاي 

خصوصی سازي 

 اماکن ورزشی

 

 

 

توسعه بازاریابی 

 ورزشی

 

 خدمات کیفیت بهبود و بیشتر خدمات ارائه تماشاگران، تعدد

 حامی یا گذار سرمایه شرکت محصوالت عرضه انحصار 2

 بازار گسترده داخلی عالقه جوانان  7

 تولید منابع مالی از طریق ورزش 1

 در تهرانوجود بازار ورزشی با کشش تقاضای باال  1

 ورزش و حضور بخش های خصوصی صنعت روندرو به رشد توسعه 6

 هدف بازار در آگاهی افزایش و تصویر ایجاد 1

 قابلیت سرمایه گذاری در طرح های اماکن ورزشی 1

7  

 

توسعه اقتصادي 

 اجتماعی

 

 

 

مستقیم در  سرمایه گذاری برای مناسب شرایط کردنفراهم 
 اماکن های ورزشی

 از بخشی عنوان به ورزش خصوصی سازی گرفتن نظر در 2
 کشور اقتصادی سیاست

 برای اجتماعی -اقتصادی فعالیت های برابر فرصت های ایجاد 7
 خصوصی اماکن های ورزشی بخش سرمایه گذاران

 تولید منابع مالی از طریق ورزش و اهمیت یافتن اقتصاد ورزشی 1

7  

 توسعه ورزش

 

 رشته های ورزشیتنوع در 

 افزایش تعداد ورزشکاران سازمان یافته 2

 افزایش سرانه و رشد فضاهای ورزشی 7

 اقبال عمومی مردم و تقاضای استفاده از اماکن های ورزشی 1

 ضرورت توجه به سالمت روانی و جسمانی 1

7  

توسعه عملکردي و 

کاهش بار مالی 

 دولت 

 

پرداخت هزینه های جاری از قبیل حقوق کارمندان توسط بخش 
 خصوصی 

پرداخت هزینه های نظیر بیمه حوادث سالن ها، هزینه آب، هزینه  2
 توسط بخش خصوصی .... برق و

 کاهش تصدی گری دولت 7

پرداختن به مسائل کارشناسی ادارات همچون برنامه ریزی،  1
 آموزش، نظارت و ارزیابی

7  

 

اشتغال زایی و 

 کارآفرینی

 

 افزایش حضور مربیان ورزشی در اماکن های ورزشی

 افزایش حضور مدیران و موسسان اماکن ورزشی 2

 افزایش حضور مربیان ورزشی در اماکن های ورزشی 7

 برون رفت از بیکاری 1

 ایجاد شغل های مختلف و رونق کسب و کاری های ورزشی 1
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7  
 

ساخت افزایش 

سالن ها و اماکن 

 هاي ورزشی
 

 افزایش تعداد اماکن های ورزشی

 افزایش تعداد اماکن های تفریحی و اردویی 2

 تهیه و اجرای طرح توسعه و افزایش ظرفیت اماکن های ورزشی 7

سرمایه گذاری و حمایت مالی در جهت توسعه و ارتقا اماکن  1
 های ورزشی

 های دولتی بالاستفادهزمیناستفادۀ بهینه از  1

 بازسازی اماکن های ورزشی فرسوده و مستهلک 6

بر اساس یافته های بدست آمده عوامل توسعه بازاریابی ورزشی، توسعه اقتصادی اجتماعی، توسعه عملکردی و کـاهش  
ورزشـی از فرصـت هـای    بار مالی دولت، اشتغال زایی و کارآفرینی و در نهایت افزایش ساخت سالن ها و امـاکن هـای   

 .خصوصی سازی اماکن ورزشی می باشد
 

 تهدید هاي خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران چه می باشد؟ : سوال سوم
بر اساس مصاحبه های حاصل از نمونه تحت بررسی، گویه ها و نشان های زیر به عنوان کدگذاری باز برای تهدیدهای 

 . موجود خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی استان تهران شناسایی شدند

 هاي استخراج شده از مصاحبه تهدیدهاي خصوصی سازي اماکن ورزشیمفاهیم و نشان -6-4جدول 

 کد گذاري باز ردیف کدگذاري باز ردیف
 عدم توسعه ورزش همگانی 2 عدم سودآوری 7

 و خسارات صدماتایجاد  1 ورود افراد سیاسی 7

 فرسودگی اماکن 6 استهالک اماکن های ورزشی 1

 آسیب های ساختاری 1 فشار به مجموعه های ورزشی 1

 عدم درآمدزایی 71 آسیب های تجهیزاتی 2

 افزایش شهریه از مشتریان 72 افزایش هزینه 77

 کاهش مشارکت افراد و عموم 71 افزایش اجاره 77

عدم شناخت صحیح مستاجران از اداره صحیح اماکن  71
 های ورزشی

مشکالت و ناراسایی های مستاجرات در استفاده از کمک های  76
 دولتی

 از خدماتمحروم شدن احتمالی بخش کم درآمد جامعه  71 باالرفتن نرخ تورم 71

سوق داده شدن تأسیسات و امکانات ورزشی به سوی  72
 های پردرآمدرشته

 عدم سیاست گذاری هوشمندانه 21

 فکری گذاری سرمایه و گذاری سیاست عدم 22 متقاضیان برابر در کردن عمل انفعالی 27

 گسترش اماکن های غیرقانونی 21 ناموزون اماکن های ورزشی رشد 27

 پارتی بازی 26 ناکافینظارت  21
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 آسیب های فرهنگی 21 عدم رعایت استانداردهای ورزشی 21

 ایجاد اماکن های صوری 71 آسیب های اجتماعی 22

 بنگاه اقتصادی اماکن ورزشی 72 ورود افراد سودجو 77

 11اجرای نامناسب ماده  71 11اجرای نامناسب اصل  77

 بی تجربهورود افراد  76 ورود افراد غیرورزشی 71

 عدم نگهداری از اموال 71 عدم توانمند بودن نیروی انسانی 71

 
ها در قالب کدهای نظری قرار داده های محوری به صورت ترکیبی و محتوای هر یک از آندر این قسمت کدگذاری

 .شدند

 کدگذاري محوري تهدیدهاي خصوصی سازي اماکن ورزشی: 7-4جدول 

 (کداولیه)هاي منطقی  گزاره مقوله فرعی اصلی  مقوله ردیف

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

تهدیدهاي 

خصوصی سازي 

 اماکن ورزشی

 

استهالک و 

 فرسودگی اماکن

 آسیب های ساختاری به اماکن ورزشی

 ایجاد صدمات و خسارات به اماکن ورزشی 2

 فشار بیش اندازه به اماکن های ورزشی در جهت سودآوری بیشتر 7

 به تجهیزات ورزشی ایجاد صدمات و خسارات 1

1  

کاهش مشارکت 

 افراد

 

 افزایش شهریه از مشتریان

 افزایش اجاره اماکن ورزش 6

 باال رفتن نرخ تورم 1

 محروم شدن طبقات ضعیف از خدمات اماکن ورزشی 1

 افزایش هزینه های جانبی اماکن ورزشی

آسیب هاي فرهنگی  7

 اجتماعی

 مستعضف جامعهفشار به طبقات محروم و 

 ترویج روش های نامتعارف و ناصحیح ورزش 2

 استفاده از مکمل های غذایی غیرمجاز و دوپینگ 7

 خطر ایدئولوژیکی 1

 گسترش اماکن و فضاهای ورزشی بدون مجوز و غیرقانونی

7  

عدم سیاست 

 گذاري مناسب

 

 فکری  گذاری سرمایه و گذاری سیاست عدم

 گذاری هوشمندانه عدم سیاست 2

اماکن های  تأسیس متقاضیان برابر در کردن عمل انفعالی 7
 خصوصی ورزشی

 رشد ناموزون اماکن های ورزشی 1

 عدم توجه به ورزش های پایه و ورزش مدارس  7
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نادیده گرفتن ابعاد  2

 و آموزشیتربیتی 

 

های سوق داده شدن تأسیسات و امکانات ورزشی به سوی رشته
 پردرآمد

 تبدیل اماکن ورزشی به بنگاه اقتصادی 7

 اختصاص دادن بیشتر اماکن به شهروندان در جهت سود بیشتر 1

 11و ماده  11اجرای نامناسب اصل 

7  

 

 مسائل سیاسی

 

 افزایش حضور مربیان ورزشی در اماکن های ورزشی

 ورود افراد غیرورزشی و سیاسی 2

 دخالت عوامل سیاسیپارتی بازی و  7

 ورود افراد سودجو 1

 ورود افراد بی تجربه 1

بر اساس یافته های بدست آمده استهالک و فرسودگی اماکن ورزشی، کاهش مشارکت مردم، نادیده گرفتن ابعاد تربیتی 
 .باشدو آموزشی، مسائل سیاسی و آسیب های فرهنگی اجتماعی از تهدیدهای خصوصی سازی اماکن ورزشی می 

 چالش هاي خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران چه می باشد؟ : سوال چهارم

هاي استخراج شده از مصاحبه چالش هاي خصوصی سازي اماکن ورزشی کدگذاري باز مفاهیم و نشان 3-4جدول 

 دولتی استان تهران

کد گذاري باز ردیف کدگذاري باز ردیف   
سازمان تربیت بدنی و سایر نهادها و دخالت موازی و همزمان  7

 گیرنده تعدد مراجع تصمیم
 نبود قوانین اختصاصی 17

های عملی و مؤثر نسبت به عزم راسخ و برداشتن گام نبود 12 سازی ابهام در فرایند خصوصی 2
 در 11سازی براساس اصل  اجرای سیاست خصوصی

 روابط پشت پردهوجود رانت و و  17 گذاری عدم تضمین امنیت سرمایه 7

سازی و پیگیری و حمایت اندک دولت برای ایجاد و بهینه 1
 ساخت اماکن ورزشی

 گذاری در اماکن ورزشی ریسک باالی سرمایه 11

 گذاران ترس از زیاندهی و بازگشت کم سرمایه برای سرمایه 11 سازی بوروکراسی عریض و طویل در صدور مجوز خصوصی 1

 وضعیت نامناسب و مبهم قوانین 16 های دولتی و بخش خصوصیبین بخش وجود شرایط ناعادالنه 6

های مسئوالن در زمینۀ اهمیت عدم هماهنگی دیدگاه 1
 سازیخصوصی

 اهمیت کم ورزش 11

 اعتمادی در میان مدیران و مسئوالن اجراییبی 11 تغییر سبک زندگی 1

 ایتبلیغات ضعیف رسانه 12 تمایل مردم به صرف هزینۀ زیاد برای ورزشعدم  2

 نداشتن تکنولوژی پیشرفته 11 ایتبلیغات ضعیف رسانه 71

 توزیع اعتبارات دولتی بین اماکن های ورزشی 17 چالش های محیطی 77

 سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش 12 چالش های رفتاری 72
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 شهرداری هاواگذاری اماکن ورزشی به  17 مدیریت عرصه به سیاسی افراد ورود 77

 سازی خصوصی برای اساسی والزامات شرایط 11 سازی خصوصی جامع برنامه عدم 71

 ورزشی اماکن سازی خصوصی از نادرست برداشت 11 نبود تفکر استراتژیک خصوصی سازی 71

نبود راهبردهای مناسب برای شکل گیری اماکن های ورزشی  76
 فرسوده

 سازی خصوصی فرایند از ناشی اجتماعی و اقتصادی مشکالت 16

 فقدان نهادهای تخصصی 11 نبود مدیران شایسته 71

 تسهیالتنکردن از منابع و  استفاده 11 11اجرای نامناسب مادۀ  71

 کارانه تعارض اجرایی و سیاستهای محافظه 12 محیط سیاسی 72

 پیگیری و حمایت اندک دولت 61 سازی اماکنادبیات و مبانی نظری خصوصی 21

ابهام در فرایند خصوصی سازی اماکن ورزشی بر اساس اصل  27
17 

 

 سازی خصوصی در مختلف نهادهای های دخالت 67

 ترس از عدم بازگشت سرمایه 22

 
 وری اماکن و تجهیزات ورزشی بودن میزان بهره پایین 62

 های ورزشی توزیع اعتبارات دولتی بین اماکن 67 گذاری در اماکن ورزشی ریسک باالی سرمایه 27

 کارانه تعارض اجرایی و سیاستهای محافظه 21

 
قانون اساسی برنامه چهارم  771عدم اجرای بند ز ماده  61

 مبنی بر اصالح ساختاری ورزش

 عدم برنامه جامع خصوصی سازی 61 شرایط والزامات اساسی برای خصوصی سازی 21
 

عدم هماهنگی مدیران در زمینه اهمیت و ضرورت  66 عدم تشکیالت منسجم و منظم خصوصی سازی در کشور 26
 خصوصی سازی

 مشکالت اقتصادی خانواده 61 ، اجتماعیمحیط سیاسی 21

 ناکافی بودن تسهیالت اعطایی 61 عدم تمایل مردم به استفاده و صرف هزینه برای ورزش 21

 نبود راهبردهای مناسب 62 نبود تفکر استراتژیک خصوصی سازی 22

نبود قانون و آیین نامه های اختصاصی برای واگذاری  11 عزم راسخ نبود 71
 11اماکن ورزشی بر اساس اصل 

 یبخش خصوص یاسیس یبستگوا 17 هزینۀ باالی ساخت یا خرید اماکن و تجهیزات ورزشی 77

 یساز یخصوصآینده درباره  یاسیس ابهام 12 نبود مدیران شایسته 72

های دولتی و بخش بخش وجود شرایط ناعادالنه بین 77
 خصوصی

 وجود عالیق شخصی 17

 نفوذ افراد سیاسی 11 رابطه و پارتی بازی 71

 کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای 11 عدم حمایت الزم 71
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 آمده شیاز پ یها رساختیز نبودن 16 وجود قوانین دست و پاگیر 76

 سلیقه ای بودن 11 اعتمادی در میان مدیرانبی 71

 محدودیت های قانونی 11 نداشتن دستورالعمل 71

 قانونی چهارچوب فقدان 12 ،روابط مبهم 72

 ساختار الزم برای خصوصی سازی 11 عدم شناخت و کمبود دانش و آگاهی 11

ها در قالب کدهای نظری قرار داده های محوری به صورت ترکیبی و محتوای هر یک از آندر این قسمت کدگذاری
 .شدند

 کدگذاري محوري چالش هاي خصوصی سازي اماکن ورزشی 1-4جدول 

 (کداولیه)هاي منطقی  گزاره   مقوله فرعی اصلی  مقوله ردیف

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

چالش هاي 

خصوصی 

سازي اماکن 

 ورزشی

 

 

 

چالش هاي سیاسی 

 حقوقی

نبود قانون و آیین نامه های اختصاصی برای واگذاری اماکن ورزشی بر 
 11اساس اصل 

 های واگذارشده نحوه کنترل و نظارت بر شرکت 2

 یخصوصآینده درباره  یاسیس ابهامی و بخش خصوص یاسیس یبستگوا 7
 ی اماکن ورزشیساز

 نبود اساسنامه استاندارد و مناسب 1

وجود عالیق شخصی، رابطه و پارتی بازی و نفوذ افراد سیاسی در  1
 واگذاری اماکن ورزشی

7  

شناختی چالش هاي 

 و راهبردي

قانون  11های کلی اصل  عدم شناخت از نحوه اجرای صحیح سیاست
 اساسی

 و صنایع ضعف مدیریت درجذب حامیان مالی 2

سازمان های دولتی و  در یشکاف میان سیاست و عملکرد برنامه ریز 7
 خصوصیبخش 

 فرسودهنبود راهبردهای مناسب برای شکل گیری اماکن های ورزشی  1

7  

 چالش هاي فردي

نگرش منفی و نادرست مسئولین نسبت به بخش خصوصی اماکن 
 ورزشی

تمایل مدیران در استفاده از روش های دیگر به جای خصوصی سازی  2
 اماکن ورزشی

 برداشت نامناسب نسبت به خصوصی سازی اماکن ورزشی 7

 سازی اماکن ورزشی کمبود دانش و آگاهی الزم در ارتباط با خصوصی 1

 برنامه چهارم هزینه 761الزام تحقق ماده  چالش هاي محیطی   7

 سرمایه گذاری دولت در صنعت ورزش 2

 توزیع اعتبارات دولتی بین اماکن های ورزشی 7

سازی و ساخت اماکن پیگیری و حمایت اندک دولت برای ایجاد و بهینه چالش هاي حمایتی 7
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 ورزشی

 توزیع اعتبارات دولتی بین اماکن های ورزشی 2

 ناکافی بودن تسهیالت اعطایی ویژه از سوی دولت به بخش خصوصی 7

چالش هاي رفتاري و  7

 معنایی

 

 واگذاری اماکن های ورزشی به شهرداری و استانداری ها

وجود هرگونه ابهام در فرایند خصوصی سازی اماکن ورزشی بر اساس  2
 11اصل 

 معیارهای مالی، انسانی، امکانات و تجهیزات 7

قانون اساسی برنامه چهارم مبنی بر اصالح  771عدم اجرای بند ز ماده  1
 ساختاری ورزش

7  

 چالش مدیریتی
 

 تسهیالتنکردن از منابع و  استفاده

 یاقتصاد مشکالت 2

 کارانه تعارض اجرایی و سیاستهای محافظه 7

 مدیران شایستهنبود  1

7  

 چالش ساختاري
 

نبود ستاد و گروه تخصصی برای تحقق خصوصی سازی اماکن های 
 ورزشی

 نبود برنامه راهبردی و جامع برای خصوصی سازی اماکن های ورزشی 2

 شرایط و الزامات اساسی خصوصی سازی اماکن 7

 
چالش های راهبردی شناختی، چالش های فردی، چـالش  بر اساس یافته های بدست آمده چالش های سیاسی حقوقی، 

های محیطی، چالش های حمایتی، چالش های رفتاری و معنایی، چالش هـای مـدیریتی و چـالش هـای سـاختاری از      
 .چالش های خصوصی سازی اماکن ورزشی در استان تهران می باشد

 

 

 

 

 

 چه می باشد؟ موانع خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران: سوال پنجم

هاي استخراج شده از مصاحبه موانع خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان مفاهیم و نشان 91-4جدول 

 تهران

 کد گذاري باز ردیف کد گذاري باز ردیف
 افزایش هزینه خانوار، 12 قانون اساسی 11عدم تناسب با اصل  7

 اقتصادی افراد،مشکالت  17 کاهش مشارکت مردم در ورزش همگانی، 2

 افزایش شهریه خصوصی، 11 نوشتن قراردادهای حقوقی 7
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 خصوصی سازی مانع توسعه ورزش همگانی 11 نسبی بودن و بینابینی خصوصی سازی 1

 نبود ساختار 16 کاهش مشارکت افراد در ورزش های تربیتی 1

 نگهداری کاهش هزینه 11 21و  11 ماده به مربوط قوانین 6

 انسانی نیروی کاهش هزینه 11 دولت، حجم گری تصدی کاهش 1

 مشخص نبودن خط مشی یکسان در واگذاری اماکن، 12 عدم اراده الزم در جهت واگذاری اماکن 1

عدم کارشناسی دقیق در برآورد درامدها و هزینه های نگهداری  2
 از اماکن،

 عدم زمانبدی صحیح در واگذاری، 61

بخش خصوصی برای مشارکت در اداره عدم وجود انگیزه در  71
 اماکن ورزشی

 دادها، قرار در موجود ضعف 67

 مناسب، مالیاتی قوانین نبود 62 تسهیالت به بخش خصوصی از طریق دولت 77

 اماکن های ورزشیتاخیر و پیچیدگی بورکراتیک در واگذاری  67 مشکالت حقوقی 72

 مقررات، و به قوانینعدم اشنایی  61 استهالک تجهیزات، امکانات 77

 و گذاری سرمایه تضمین و مشخص قانون نبود و حقوقی موانع 71
 آن بازگشت

 جایگاه نامناسب ورزش در سبد خانوار 61

ضعف فرهنگ عمومی جامعه برای ورود بخش خصوصی به  71
 اماکن های ورزشی،

 دبیر برای شده گمارده فرد و دادها قرار در موجود قوانین ضعف 66
 خانه

 عدم اطالع رسانی مناسب 61 عدم سیاست مشخص و شفاف 76

حقوقی شرکت  و حقیقی احراز اطالعات و شرایط افراد 61 وجود رابطه و ضابطه در سیستم اداری 71
 کنندگان

 طوالنی شدن فرایند پرونده های متقاضیان 62 عرف، از خارج های هزینه از جلوگیری 71

 شخصی سالیق و نفوذ 11 عدم رسیدگی به شکایات، 72

 ابعاد کلیه نگرفتن نظر در و استاندارد و مناسب اساسنامه نبود  21
 مسئله

 شهرستانها موقعیت اساس واگذاری اماکن بر 17

 بهبود گردش مالی، 12 فرسوده شدن اماکن ورزشی 27

 اساسنامهعدم سوددهی مناسب به دلیل عدم  17 کاهش هزینه ها، اصالح آیین نامه و واگذاری 22

 ورود غیر متخصصان درحوزه ورزش 11 واگذاری های اساسنامه نوشتن برای متخصص تیم یک به نیاز 27

های  شرکت برخی از صاحبان سرمایه غیر مرتبط در مزایده 11 عدم اعمال سلیقه های شخصی 21
 ورزشی

عدم تطابق بین اهداف اعالم شده و عملکرد برخی مسئوالن در  21
 11های کلی اصل سیاستاجرای 

 تعدیل دستورالعمل ها، 16

 اماکن ورزشی یضعف در حوزه اداره و نگهدار 11 محدودیت های قانونی 26

گیرنده در جهت حل و فصل مشکالت فقدان نهادی تصمیم 21
 11های کلی اصلاجرایی سیاست

 عرف، بر مبتی و نانوشته قوانین 11
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سازی و واگذاری نبود دستورالعمل اجرایی در فرآیند خصوصی 12 قانونیدخالت نهادهای بدون ساختار  21
ها و عدم حرکت در برخی واگذاری اماکن ورزشی و ظاهرسازی

 ،11های کلی اصل صحیح در مسیر سیاست

 دخالت نهادهای امنیتی 11 اثرگذاری نهادهای غیرمرتبط 22

 واگذاریمحدویت های سنتی  12 یواگذار تیقابل فیمشکل تعر 71

 های پولی و مالی کشورعدم وجود ثبات در سیاست 17 سازی خصوصی اهداف با مغایر های قانونگذاری 77

 سازی خصوصی به کالن نگاه نبود 11 سازی خصوصی کالن ریزی برنامه در ضعف 72

کالن اقتصادی مانند رویه در متغیرهای درپی و بیتغییرات پی 11 سازی خصوصی برای ورزش به کالن نگاه نبود 77
 نرخ ارز،  بازار مالی کوچک

 حضور ضعیف بخش خصوصی در عرصه ورزش 16 سازی خصوصی بخش با محور سود برخورد 71

 یو اماکن ورزش ومیساخت استاد یباال نهیو هز سکیر 11 خصوصی بخش با مابانه دالل برخورد 71

 ،در ورزش به خاطر عدم رونق آن یگذار هیسرما یباال سکیر 11 ورزشنبود ارتباط سازمان های دولتی و بخش خصوصی در  76

 ضعف در توسعه کمی اماکن ورزشی 12 نبود شفافیت درباره مالکیت بخش خصوصی 71

 هیاز بازگشت سرما نانینداشتن اطم 61 فقدان قوانین روشن درباره مالکیت برای استفاده در قراردادها 71

 فقدان ثبات تصمیم گیری اقتصادی 67 ورزش یساختار دولت 72

 پیچیدگی های اجرایی قانون اقتصاد 62 مزمن یبوروکراس 11

 فقدان دانش مدیریت اقتصاد ورزش 67 فقدان بازار یابی ورزش 17

های عدم وجود قاطعیت و عزم راسخ نسبت به اجرای سیاست 12
 از طرف مسئوالن، 11کلی اصل 

 ها رساختیز التیبودن تسه یناکاف 61

برای استفاده از خدمات بخش  مردم یمال ییعدم توانا 61 عدم تمایل مردم برای هزینه در مقابل خدمات سرگرمی 17
 خصوصی در ورزش

 نبود مشی قانونی برای اعظای مجوز، 66 عادت مردم بر استفاده از خدمات رایگان 11

 ی برای خصوصی سازیقانونگذاردر مصلحتی دخالت موارد  61 در ورزش یینبود منطق سودگرا 11

 غاتیپخش و تبل یها یدر حوزه تکنولوژ یرساختیمشکالت ز 61 نبود برنامه ریزی برای هزینه درزمینه سرگرمی، 16

 ی،ساز یخصوصآینده درباره  یاسیس ابهام 62 قوانین محدود کننده مالیاتی 11

های کلی ضعف بخش خصوصی در پیگیری و اجرای سیاست 11
 ،11اصل 

 یساز یدر صدور مجوز خصوص یمشکالت ادار 11

 دولتی فرا مالی نهادهای مخالفت 17 ،بودن ساختار ارائه مجوز یعقالن ریغ 12

 ،وجود رانت و و روابط پشت پرده 12 ترس از زیان دهی، نبود درآمد و سودآوری 11

 سازی های خصوصیشکست بعضی از برنامه 17 عدم اعتماد به بخش خصوصی 17
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 تغییر سبک زندگی 11 ایتبلیغات ضعیف رسانه 12

های بندی سیاستجایگاه نامناسب صنعت ورزش در اولویت 17
 11کلی اصل

 فقدان نیروی های باتجربه و متخصص 11

 خوب دیده نشدن حامیان 16 وضعیت اقتصادی حاکم برکشور 17

 غیرورزشیمدیران غیرمتخصص و  11 عدم جذابیت ورزش برای اسپانسر 12

 ترس از ورود به حیطه ی خصوصی سازی 11 سازی خصوصی در مختلف نهادهای های دخالت 17

ایجاد تشکیالت غیر رسمی و جهت دهی شرایط خصوصی  12 عدم تشکیالت منسجم و منظم خصوصی سازی در کشور 11
 سازی

 یبخش خصوص یاسیس یبستگوا 11 یساز یدرباره خصوص یاسیابهام س 11

 بی تجربگی در امور خصوصی سازی 17 کوتاه و موردی بودن خصوصی سازی 16

 برنامه های مدون جهت اجرای ورزش قعرمانی، همگانی 12 تعدد فرماندهی ورهبری ضعیف 11

در  11های کلی اصل وجود درک و تفسیر متفاوت از سیاست 11
 بین متخصصان،

 ،ساخت ها ریکمبود ز 17

 کمبود نیروی انسانی درسطح ستاد وصف، 11 قهرمانی در اماکن ورزشیانجام مسابقات  12

 سرمایه، برای فراگیر قانونی های تضمین ارائه عدم 11 پاگیر و دست فراقانونی های نظارت 11

 ی، تناقض بوروکراسی با اهدافبوروکراسکلی مشکل  16 نفوذ و رابطه بازی، پارتی بازی 17

 
ها در قالب کدهای نظری قرار داده محوری به صورت ترکیبی و محتوای هر یک از آنهای در این قسمت کدگذاری

 .شدند

 کدگذاري محوري موانع خصوصی سازي اماکن ورزشی 99-4جدول 

 ردیف

 اصلی  مقوله

 (کداولیه)هاي منطقی  گزاره   مقوله فرعی

7  

 

 

 

 

 

 

و  زیرساختی موانع

 فناوري

 

 مناسب ورزشی ها و اماکن زیرساخت وجود ضعف

نداشتن تکنولوژی پیشرفته مانند تجهیزات پخش مسابقات و تجهیزات  2
 منظور تبلیغات دور زمین مورد نیاز به

 و امکانات تمرینی، های کمپ از ورزشی اماکن برخورداری ضعف 7
 ورزشی تسهیالت

 ورزشی اماکن ساختارهای کارآمدی عدم 1

 عدم زیرساخت های مناسب برای حضور بخش خصوصی سازی 1

 و ها سالن ایجاد در پیشرفته و مدرن های تکنولوژی و فناوری کمبود 6
 ورزشی اماکن

 خصوصی بخش به ورزش واگذاری برای سیاسی های محدودیت وجود بسترهاي ضعف 7
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2  

 

 

 

 

موانع 

خصوصی 

سازي اماکن 

 ورزشی

 خصوصی کارآمدي

 سازي

 سازی خصوصی عرصه به سیاسی افراد ورود

 های سیاست مقررات، اثربخشی و کارآمدی ضعف و نبودن همسو 7
 سازی واگذاری و خصوصی جهت در ورزشی های نامه آیین و اجرایی
 ورزشی اماکن

 های سیاسی در روند خصوصی انسجام و هماهنگی بین بخشعدم  1
 اماکن ورزشی سازی

گیرنده در جهت حل و فصل مشکالت اجرایی فقدان نهادی تصمیم موانع برنامه محوري 7
 11های کلی اصلسیاست

سازی وعدم حرکت صحیح نبود دستورالعمل اجرایی در فرآیند خصوصی 2
 .11های کلی اصل در مسیر سیاست

 سیاست پیشبرد با رابطه در گیرنده تصمیم های سازمان تعدد 7
 سازی خصوصی

کالن برای خصوصی سازی اماکن  اجرایی ونگاه و نهادی تفکر نبود 1
 ورزشی

 گیری تصمیم کمبود و اجرایی ضعیف ساختار کالن، ریزی برنامه فقدان 1
 استراتژیک و مند نظام

موانع کالن اقتصادي  7

 و سرمایه گذاري

 اماکن ورزشی نبود امنیت اقتصادی و خطر زیاد سرمایه گذاری

بزرگ بودن دولت و عملکرد آن به عنوان یک رقیب قوی برای بخش  2
 خصوصی، 

ی و اماکن ورزش ومیساخت استاد  نهیو هز باالی سرمایه گذاری سکیر 7
 و بهره برداری از آن

 کشور اقتصادی کالن متغیرهای در رویه بی و درپی پی تغییرات 1

 نسبت به خدمات و ورزشاماکن  حوزه در گذاری سرمایه کمتر جذابیت 1
 تولیدی حوزه در گذاری سرمایه

 افزایش هزینه خانوار و جایگاه نامناسب ورزش در سبد خانوار 6

 تورم میزان بودن وضعیت اقتصادی حاکم برکشور و باال 1

 های سازمان و نهادها کارخانجات، صنایع، از بسیاری دولتی مالکیت 1

 غیرورزشی و ورزشی

های ایدئولوژیک و سیاسی خاص در نظام اقتصادی  باورها و ارزش 2
 رکشو

ضعف سیستم های بازاریابی در دستگاه اجرایی جهت جلب سرمایه  موانع بازاریابی 7 
 گذاران بخش خصوصی 

ناتوانی کارشناسان در ایجاد مدل هایی متناسب با فضای فرهنگی  2
 جهت بازاریابی ورزشی

بر کسب منافع درآمدی جایگزین و غیردولتی در اماکن های عدم تاکید  7
 ورزشی

 توسط نهادهای دولتی  اماکن ورزشیتأمین عمده منابع مالی  1

موانع حرفه اي و  7

 تخصصی

فقدان دانش کافی سرمایه گذاران در خصوص ورزش و سرمایه گذاری 
 در این حوزه

 و باتجربه نبود کارشناسان فنی و تحصیل کرده ورزشی 2
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اقتصادی مجرب و توانمند در فرآیند  -عدم استفاده از مشاوران سیاسی   7
 سازی اماکن ورزشیخصوصی

7  

 

 موانع قانونی حقوقی

به عنوان قانون  11نبودقانون جامع رقابتی علیرغم تصویب قانون اصل
  بخشی،

اماکن های فقدان قوانین و ضعف بستر قانونی الزم در جهت واگذاری  2
 ورزشی به بخش خصوصی

 مشکالت حقوقی و ضعف نگارش قراردادهای حقوقی 7

کمبود قوانین نظارت و بازرسی جهت کنترل فرآیندهای اجرایی  1
 ،11های کلی اصل سیاست

های کلی اصل عدم تصویب قوانین و مقررات مختص با اجرای سیاست 1
 در ورزش ،  11

 و واگذاری سازی در صدور مجوز خصوصیزیاد بوروکراسی وجود  6

 44خود قانون اصل  7
 

  11های کلی اصل درک و تفسیر متفاوت از سیاست

 ،11های کلی اصل ضعف بخش خصوصی در پیگیری و اجرای سیاست 2

های کلی بندی سیاستجایگاه نامناسب صنعت ورزش در اولویت 7
 11اصل

 قانون اساسی 11عدم تناسب با اصل  1

عدم تطابق بین اهداف اعالم شده و عملکرد برخی مسئوالن در اجرای  1
 11های کلی اصل سیاست

7  

 

 

 

 

نهادي،  موانع

 ساختاري و اجراي

های عدم وجود قاطعیت، اراده و عزم راسخ نسبت به اجرای سیاست
 از طرف مسئوالن 11کلی اصل 

سیاست گذاری حاکم بر فرایند خصوصی ساختار ضعیف نظام اجرایی و  2
 سازی اماکن ورزشی

ها، دستورالعمل ها و قوانین تدوین شده در نبود نظارت بر سیاست 7
 سازی اماکن ورزشیفرآیند خصوصی

 ضعف ارتباط سازمان های دولتی و بخش خصوصی در اماکن ورزشی 1

سازی اماکن نبود ساختارهای پویا، چابک و منعطف در خصوصی  1
 ورزشی

 دخالت موازی و همزمان وزارت ورزش و سایر نهادهای دولتی 6

تعدد سازمان های تصمیم گیرنده در رابطه با پیشبرد سیاست خصوصی  1
  سازی

7  

 

 

 

 و موانع اطالعاتی

 بازاري
 

 در گذاری سرمایه اهمیت از صنعتی و تجاری مدیران ناکافی شناخت

  ورزش

 است دولتی بخش اختیار در عمدتاً که اماکن ورزشی محدود بازار 2

  ورزش و اماکن ورزشی صنعت وضعیت از شفاف اطالعات نبود 7

در اماکن   گذاری سرمایه زمینۀ در ناکافی تبلیغات و رسانی اطالع 1
 ورزشی

 دراماکن گذاری سرمایه برای مناسب های حوزه از ناکافی شناخت 1

 ورزشی

 اقتصادی و مالی شفافیت نبود 6



 

000 

موانع فرهنگی  7

 اجتماعی
 

 تربیتی ابعاد گرفتن نادیده

 های توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی اهمیت کم ورزش در مجموعه برنامه 2

 نهادینه نشدن فرهنگ ورزش در بین اقشار جامعه 7

فقدان اطالع رسانی درباره ی مزایای مستقیم و غیرمستقیم خصوصی  1
 سازی

ضعف فرهنگ عمومی جامعه برای ورود بخش خصوصی و اداره باشگاه  1
 ها

7  

 

-موانع حمایتی

 تشویقی
 

 های حمایتی دولت از بخش های خصوصی مشخص نبودن سیاست

در  گذاری بخش خصوصی سرمایه برای مناسب انگیزشی نظام نبود 2
 اداره اماکن ورزشی

 در گذاری سرمایه برای مناسب مالیاتی های حمایت و ها مشوق نبود 7

 بین اماکن ورزشی

 کارگروه در خصوصی بخش به مناسب تسهیالت تخصیص عدم 1

  گذاری سرمایه و اشتغال

 
سازی، موانع برنامه  خصوصی کارآمدی بسترهای بر اساس یافته های بدست آمده موانع زیرساختی و فناوری، ضعف

موانع بازاریابی، موانع حرفه ای و تخصصی، موانع قانونی حقوقی،  سرمایه گذاری،موانع کالن اقتصادی و محوری، 
موانع فرهنگی اجتماعی و موانع ، بازاری و نهادی، ساختاری و اجرای، موانع اطالعاتی ، موانع11خودقانون اصل 

 .تشویقی از مهمترین موانع خصوصی سازی اماکن ورزشی در استان تهران می باشد-حمایتی
 

 

آیا خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران بر روي اشتغالزایی در استان : وال ششمس

 نقش دارد؟

بر اساس مصاحبه های حاصل از نمونه تحت بررسی، گویه ها و نشان های زیر به عنوان کدگذاری باز برای نقش و 
ادامه پس از آن پرسشنامه حاصل به  در. اثرگذاری خصوصی سازی اماکن ورزشی بر وری اشتغالزایی شناسایی شدند

 .صورت کمی تدوین و طراحی شده است
هاي استخراج شده از مصاحبه نقش اماکن ورزشی دولتی استان تهران بر روي مفاهیم و نشان -92-4جدول 

 اشتغالزایی
 هانشان مفاهیم



 

001 

ی
زای

غال
شت

ی ا
رو

بر 
ن 

هرا
ن ت

ستا
ی ا

ولت
ی د

زش
ور

ن 
ماک

ا
 

وکار، افزایش توسعه بازار، بهبود بازاریابی ورزشی، افزایش بازار خدمات ومحصوالت ورزشی، افزایش اشتغال، رونق کسب 
رضایتمندی شغلی، بهره وری و کارایی، افزایش تعداد نیرو، افزایش تعداد کارکنان، افزایش کمیت و کیفیت نیروی 

ی، اسپانسرهای ورزشی، کاهش هزینه انسانی، توانمندی اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، افزایش مشارکت حمایت مال
 وضعیت سازی درآمد، شفاف وضعیت سازی درآمد، شفاف وضعیت های خارج از عرف، سودآوری، درآمدزایی، ساماندهی

هزینه ، توسعه فضای محیطی کسب و کار، انگیزه بین کارکنان، کاهش تصدی گری دولت،  وضعیت سازی هزینه، شفاف
شخصی، واگذاری اماکن  سالیق و دادها قرار متن در شخصی، ضعف سالیق و نفوذ توانمندسازی بخش خصوصی، بدون

امکان، افزایش هزینه  قهرمانان، افزایش استهالک و ورزشی ای هفته وحقوق شهرستانها، حق موقعیت اساس بر
اصالح آیین نامه طرفین،  تعهدات میزان  نیز و حقوق و حق چگونگی و افراد مشتریان، بهبود گردش مالی، بررسی شرایط

و واگذاری ، الزام مدیران و مسئولین اداره کل به رعایت آیین نامه مصوب شده ، تشویق و انگیزش بهره بردار در جهت 
 تقویت ورزش، سودآوری، درآمدزایی، کاهش هزینه، افزایش هزینه مشتریان،

 
مرتبط با نقش اماکن ورزشی دولتی استان تهران بر اساس نتایج حاصل از کدگذاری ها گویه های زیر به عنوان سواالت 

 .بر روی اشتغالزایی شناسایی شدند که در زیر نشان داده شده است
 

 (مدیران)گویه هاي اثرگذاري اماکن ورزشی دولتی استان تهران بر روي اشتغالزایی 99-4جدول 
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      واگذاری اماکن ورزشی استان تهران سبب افزایش اشتغال شده است 7

واگذاری اماکن ورزشی دولتی استان تهران سبب رونق کسب و کار در بازارهای  2
 کاال و خدمات ورزشی شده است

     

واگذاری اماکن ورزشی استان تهران سبب افزایش تعداد نیرو و کارکنان شده  7
 است

     

واگذاری اماکن ورزشی استان تهران سبب افزایش توانمندی اقتصادی شده  1
 است

     

کمیت و کیفیت نیروی واگذاری اماکن ورزشی استان تهران سبب افزایش  1
 شده استانسانی شاغل 

     

واگذاری اماکن ورزشی دولتی استان تهران سبب افزایش سرمایه گذاری شده  6
 است

     

عرف  از خارج های اماکن ورزشی استان تهران سبب کاهش هزینهواگذاری  1
 شده است

     

      واگذاری اماکن ورزشی استان تهران سبب بهبود گردش مالی شده است 1



 

001 

 وضعیت سازی شفاف و واگذاری اماکن ورزشی استان تهران سبب ساماندهی 2
 ها شده است هزینه و درآمد

     

 

 

 

 

 

 

آیا خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران بر روي توسعه ورزش : سوال هفتم تحقیق

 نقش دارد؟ ( همگانی، حرفه اي، تعلیم و تربیتی و قهرمانی)
بر اساس مصاحبه های حاصل از نمونه تحت بررسی، گویه ها و نشان های زیر به عنوان کدگذاری باز برای نقش و 

. اکن ورزشی بر توسعه ورزش همگانی، حرفه ای، تعلیم و تربیتی و قهرمانی شناسایی شدنداثرگذاری خصوصی سازی ام
 .در ادامه پس از آن پرسشنامه حاصل به صورت کمی تدوین و طراحی شده است

هاي استخراج شده از مصاحبه نقش خصوصی سازي امکان ورزشی بر توسعه مفاهیم و نشان -94-4جدول 

 ورزش
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افزایش کیفیت خدمات، افزایش تجهیزات، افزایش کیفیت امکانات، افزایش شهریه خصوصی، کاهش مشارکت به دلیل 
 گران موجب کافی نظارت خصوصی سازی، دریافت هزینه بیشتر بخش خصوصی، ارائه خدمات و تسهیالت بهتر، عدم

افزایش کارایی و بهره وری باالتر نسبت به ش کمیت و کیفیت نیروی اسانی شاغل، افزای خانوار، سبد در ورزش امر شدن
بخش دولتی، ایجاد ساختارهای انعطاف پذیر، توسعه تخصص گرایی و صرفه جویی در مقیاس، رونق کسب و کار در 

ه واگذاری با رعایت کلیه بازارهای کاال و خدمات ورزشی، اداره بهتر اماکن ورزشی، سرمایه گذاری بیشتر، نگارش اساسنام
جوانب توسعه ورزش، رعایت توسعه پایدار و محیط زیست، تدوین آیین نامه واگذاری، رعایت آیین نامه مصوب شده 
توسط مسئولین، ارائه تسهیالت رایگان و یا ارزان قیمت به عموم مردم، قرار دادن اماکن های ورزشی در اختیار هیئت ها، 

ریت، وجود نظارت و کنترل، عدم نفوذ سالیق و نقوذ شخصی، آشنایی با مسائل حقوقی، حق و وجود برنامه ریزی و مدی
حقوق به قهرمانان ورزشی، اختصاص اماکن ورزشی به اوقات فراغت ورزشی افراد، توجه به ورزش قهرمانی در اماکن 

رزش آموزشی در اماکن ورزشی ورزشی واگذار شده، توجه به ورزش همگانی در اماکن ورزشی واگذار شده، توجه به و
واگذار شده، توجه به ورزش تربیتی در اماکن ورزشی واگذار شده، ارائه خدمات و امکانات برای اجرای ورزش قهرمانی، 
برگزاری ورزش قهرمانی، پایبندی به اجرای قرارداد، شرکت در رقابت های قهرمان، ارائه آموزش های الزم قبل از 

الیت های ورزشی قهرمانی، تشویق و انگیزه در جهت ورزش قهرمانی، اجرای برنامه مدون در واگذاری، ارزیابی از فع
جهت ورزش قهرمانی، بکارگیری افراد متخصص و مجرب در اماکن های ورزشی، اجرای برنامه ها و جشنواره های 

جام برگزاری ورزش مختلف ورزش همگانی، توجه به ورزش همگانی در اماکن های واگذاری، اختصاص ساعات به ان
همگانی، ارائه خدمات کم هزینه جهت اجرای ورزش، تدوین برنامه جامع همگانی،اجرای برنامه های مدون و ورزش 
صبحگاهی،  ارائه برنامه برای اجرای برنامه همگانی، اختصاص اوقات مناسب به ورزش همگانی در اماکن های واگذاری، 

زش همگانی، فرهنگ ورزش همگانی، حمایت های مدیران از ورزش همگانی وجود مربیان و نیروی انسانی متخصص ور
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در اماکن، اقدامات کارشناسی در واگذاری اماکن ورزشی، پشتیبانی و حمایت از مستاجران، توسعه کمی و کیفی خدمات، 
، اختصاص زمان ؛ استعدادیابی در اماکن های واگذاری...توجه به ورزش های آموزشی همچون دو ومیدانی، ژیمناستیک،

مناسب به اجرای ورزش های تربتیی، توجه به ورزش حرفه ای در اماکن ورزشی واگذار شده،برگزاری کالس های ورزش 
مدارس شهر، مسابقات آموزشی در اماکن واگذار شده، اوقات مناسب به ورزش تعلیم و تربیتی در اماکن واگذاری، فرهنگ 

ماکن واگذار شده، تشویق و انگیزه مستاجرین، قابلیت اجرای ورزش حرفه ای در پرداختن به ورزش تعلیم و تربیتی در ا
اماکن های ورزشی واگذار شده، وجود خدمات وتسهیالت برای اجرای ورزش حرفه ای، موقعیت مکانی مناسب برای 

 اجرای ورزش، حمایت و پشتیبانی از مستاجران، 

 1ر به عنوان سواالت مرتبط با خصوصی سازی و توسعه ورزش در بر اساس نتایج حاصل از کدگذاری ها گویه های زی
 .بخش ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی، حرفه ای  شناسایی شدند که در زیر نشان داده شده است

 (مشتریان)سواالت مرتبط با نقش واگذاري اماکن ورزشی بر توسعه ورزش تربیتی 95-4جدول 
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      .کالس های آموزشی در اماکن واگذار شده برگزار  شده است 7

      .کالس های ورزش مدارس شهر تهران در اماکن واگذار شده برگزار شده 2

7       

ارزیابی و نظارت الزم از نحوه فعالیت ورزش تربیتی و آموزشی در اماکن واگذار  1
 شودشده انجام می 

     

اوقات مناسب به ورزش تعلیم و تربیتی در اماکن واگذار شده اختصاص یافته  1
 است

     

      .فرهنگ پرداختن به ورزش تعلیم و تربیتی در اماکن واگذار شده ایجاد شده است 6

حمایت های الزم از سوی مسئولین به ورزش تعلیم و تربیتی در اماکن واگذار  1
 پذیرفته استشده صورت 

     

 

 (مشتریان)سواالت مرتبط با نقش واگذاري اماکن ورزشی بر توسعه ورزش همگانی 96-4جدول 
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هزینه های باال موجب کاهش عالقه مردم به استفاده از اماکن واگذار شده در  7
 .ورزش همگانی شده است

     

      .در اماکن واگذار شده به ورزش همگانی توجه می شود 2

     برنامه هاو جشنوارده های مختلف ورزش های همگانی در اماکن واگذار شده  7
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 .برگزار می گردد

      اوقات مناسب به ورزش همگانی در اماکن واگذار شده اختصاص دارد 1

      واگذار شده ایجاد شده استفرهنگ پرداختن به ورزش همگانی در اماکن  1

مربیان و افراد مجرب جهت ورزش همگانی در اماکن واگذار شده به کار گرفته  6
 می شوند

     

حمایت های الزم از سوی مسئولین به ورزش همگانی در اماکن واگذار شده  1
 انجام می پذیرد

     

 
 (مشتریان)بر توسعه ورزش قهرمانیسواالت مرتبط با نقش واگذاري اماکن ورزشی  97-4جدول 
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توجه ویژه ای به ورزش قهرمانی در اماکن ورزشی واگذار شده در استان  7
 .تهران می شود

     

امکانات و تسهیالت کافی برای اجرای ورزش قهرمانی در اماکن ورزشی  2
 .دارد واگذار شده وجود

     

برنامه های مدون جهت اجرای ورزش قهرمانی در اماکن ورزشی واگذار شده  7
 .وجود دارد

     

      افراد مجرب جهت ورزش قهرمانی اماکن واگذار شده به کار گرفته شدند 1

آموزش های الزم قبل از واگذاری در خصوص اهمیت ورزش قهرمانی داده  1
 شد

     

الزم از سوي مسئولین به ورزش قهرمانی در اماکن حمایت هاي  6

 .واگذار شده انجام می پذیرد

     

 
 (مشتریان)سواالت مرتبط با نقش واگذاري اماکن ورزشی بر توسعه ورزش حرفه اي93-4جدول 
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      .حرفه ای انجام می پذیردمشوق های الزم به مستاجرین جهت ورزش  7

      .در اماکن ورزشی واگذار شده قابلیت پرداختن به ورزش حرفه ای وجود دارد 2

خدمات و تسهیالت مشخصی جهت انجام تمرینات و فعالیت های ورزشی حرفه ای در  7
 .اماکن واگذار شده وجود دارد

     

اماکن واگذار شده به کار گرفته می مربیان و افراد مجرب جهت ورزش حرفه ای در  1
 .شوند
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برنامه های مدون جهت اجرای ورزش حرفه ای برای ورزشکاران ملی پوش در اماکن  1
 .واگذار شده وجود دارد
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 بحث و نتیجه گیري
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 مقدمه-5-9
 مرحلۀدر تحقیق های یافته از حاصل نتایج بررسی به و پس از آن است ای از تحقیق ارائه شده این فصل ابتدا خالصهدر 

 می ارائه محققین و مطالعه از برآمده پیشنهادهای ،تحقیقات سایر نتایج با حاصل نتایج ۀمقایس با و پرداخته دوم و اول

 .شود

 

 بحث و نتیجه گیري-5-2

 خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران چگونه می باشد؟وضعیت موجود 
بر اساس مصاحبه انجام شده وضعیت موجود خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی در استان تهران به دو مبحث تقسیم 

در مبحث اول معتقدند که وضعیت موجود خصوصی سازی اماکن ورزشی در وضعیت مناسب و مطلوبی نمی .  شده است
 ،(2117) 7و گابریل موزانگازا. نتیجه مطلوبی را به بار نمی آورد 11و واگذاری اماکن ورزشی بر اساس اصل   باشد

-یم یدولت اتیعمل های اقدامات ورا موجب کندی اجرای مرحله ییگرانبود واقع ،دیجد طیساختارهای ناهماهنگ با شرا
در  21وماده  آماده 11 ماده به مربوط آنان معتقدند که قوانین .ندارد وجود کار این برای الزم اراده رسد می نظر به. دانند

یکی از مصاحبه کنندگان بیان کرد که عالوه بر ابالغ . این راستا تکمیل نمی باشد و نیاز به تدوین کامل و نظارت دارد
ران ارشد هنوز و ریس جمهور و مجلس و مدی 11رهبر معظم جمهوری اسالمی مبنی بر خصوصی سازی بر پایه اصل 

او بیان کرد . این واگذاری به طور کامل انجام نشده است و همراه با موانع ها وچالش هایی متعددی روبرو می باشد
بسیاری از مدیران و خبرگان مخالف این امر بودند و اماکن ورزشی نباید واگذار گردد هرچند که اذعان داشتند  اماکن 

نیستند اما با توجه به اینکه ورزش یک ...اشند به دنبال اجاره، سود، بهره وری و ورزشی تا زمانی که در دست دولت ب
مقوله عمومی است و طبق اصل سوم قانون اساسی همراه با آموزش و پروزش باید رایگان به مردم ارائه شود به همین 

هستند چرا که هزینه  خاطر برخی از متخصصان و مسئوالن مخالف امر واگذاری اماکن های ورزشی به بخش خصوصی
زمانی که بخش خصوص وارد این اماکن گردد مطعنا هدف . تمام شده برای مردم که جامعه هدف هستند را باال می برد

با این . اول آنان سودآوری و کسب درآمد می باشد که ازین نظر این مقوله از دیدگاه برخی از اساتید دچار شبهه می باشد
به طور کلی مخالف امرواگذازی نیستند اما واگذاری بدون نظارت محکوم به شکست می  حال آنان اظهار داشتند که

لذا اگر مجموعه ای را به صورت مزایده و یا روند دیگر به بخش خصوصی واگذار کنیم و نظارتی بر روی آنان . باشد
می گردد و تنها بخش نباشد عالوه بر اینکه هیچ سودی ندارد متعاقبا سبب ضرر و خسارات زیادی به مجموعه 

علت این امر دید اقتصادی مستاجران و یا عدم دقت و . خصوصی توانسته است سودی را ازین مجموعه دریافت نماید
در مبحث دوم برخی دیگر معتقدند که با تدوین شرایط واگذاری تا حدودی . نظارت کافی مسئوالن در این امر می باشد

 یورزش نیریو خ یورزش رانیاز ورزشکاران، مد یبا نظرخواه ،(2111)2مین و ابراهآموالوا .در این امر موفق بوده اند
سازی ورزش موافق یبا خصوص %(22) کنندگانشرکت الحظهقابل م تیکه اکثر افتندیکردن ورزش در یدرباره خصوص

و واگذاری اماکن  11های اصل مشیاین دیدگاه و نظر اساتید، در حال حاضر و در شرایط موجود، عمده خط .بودند
به طوری . ورزشی، شامل کاهش تصدیگری دولت، توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار می باشد

                                                 
0 Muzangaza & Gabriel 

1 Omolawon &Ibraheem. 
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 دولت، ی بدنه کردن تر کوچک و خصوصی بخش کارگیری به بر مبنی امید و تدبیر دولت های سیاست به که باتوجه
است به طوری که در حال حاضر نحوه اجرای واگذاری  شتهدا جلویی به رو روند 11 اصل اجرای گذشته سال هشت طی

اماکن، تحت پایش مستقیم است و ادارات کل مکلفند اطالعات دقیق اماکن واگذار شده را به همراه مستندات مربوطه 
وضعیت موجود خصوصی سازی اماکن ورزشی از دیدگاه مصاحبه شونده ها . در سامانه اینترنتی مربوطه بارگذاری کنند

 در مناسب هایروش ندارد و از وجود کشور ورزش بخش در سازیخصوصی در روشن هاییانگر این است که رویهب
و  11اذعان داشت که اصل ( 7711)در این زمینه محققانی چون خوش چهره . است نشده استفاده سازیخصوصی برنامه

اصالح شیوه های مدیریتی است که در زمینه خصوصی سازی کی از اقدامات مهم به خصوص در زمینه های منابع و 
تامین منابع و هم در زمینه تحول در اصالح شیوه های مدیریتی و فضاسازی برای بهبود روش ها و نوآوری های 

درصد از مدیران خصوصی 17نیز بیان کرده است که ( 7711)عارفیان . مدیریتی و اصالح سازو کارهای مورد نیاز است
درصد نیز خصوصی سازی را موجب افزایش بهره 12مهم توسعه و تحول در ورزش استان دانسته و سازی را از عوامل 

نیز در پژوهش خود که به خصوصی سازی و تمرکززدایی و ( 7711)رضوی . وری و بهینه سازی در ورزش دانسته است
دیران ورزش کشور نقش درصد م1/12انتقال وظایف ورزش قهرمانی به کمیته المپیک پرداخته بود بیان کرد که 

همچنین وی با هدف مطالعه و بررسی آثارخصوصی سازی در افزایش کارایی .  خصوصی سازی را مثبت ارزیابی کردند
اقتصاد ملی به ویژه در بخش خدمات عمومی نشان داد که مدیران در مجموع نسببت به اعمال سیاست خصوصی سازی 

ت مزبور با توسعه و تحول در ورزش و ارتقای کارایی همراه می باشد و نظر موافق دارند و معتقدند که اجرای سیاس
 .موجب اصالح ساختار ورزش کشور خواهد بود

 

 فرصت هاي خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران چه می باشد؟
ردی و کاهش بر اساس یافته های بدست آمده عوامل توسعه بازاریابی ورزشی، توسعه اقتصادی اجتماعی، توسعه عملک

بار مالی دولت، اشتغال زایی و کارآفرینی و در نهایت افزایش ساخت سالن ها و اماکن های ورزشی از فرصت های 
. می باشد ،(2112) 7ژانگ و ژانگ( 7721)نتایج همسو با یافته پاداش . خصوصی سازی اماکن ورزشی می باشد

ژانگ و . دهدیم شیرا افزا یرفاه اجتماع یرا کاهش ول دیتولیی ، کارایسازیکه خصوص است معتقد، (2111)2تومارو
و  یسامن یت. دانند یم یورزش التیدر تسه یسازی را موجب باال بردن رفاه اقتصادی و اجتماعیخصوص ،(2112)ژانگ 

بهبود آموزش کارکنان  ان،یمشتر تیرضا شیسازی موجب بهبود خدمات، افزا یمعتقدند که خصوص ،(2171) 7همکاران
در پژوهشی فرصت های شناسایی شده برای خصوصی ( 7711)قنبری فیروزآبادی و همکاران  .شود یم دیتول ییو کارا

قانون اساسی، معاف مالیاتی برای  11سازی اماکن ورزشی کشور را تصمیم دولت به کاهش تصدی گری و اجرای اصل 
بخش خصوصی جهت تقسیم ریسک و در نهایت وجود سرمایه گذاران  اماکن ورزشی دارای مجوز، مشارکت دولت و

 و بازاریابی اقتصادی اهمیت سازی ورزش،خصوصی دالیل ترینمهم از یکی. عالقمند به ساخت اماکن ورزشی دانستند
 از مستقیم اقتصادی اثرات شامل که باشدمی زیادی اقتصادی اثرات دارای ورزش زیرا؛ باشدمی سالم تفریحات و ورزش

                                                 
0 Zhang & Zhang 

1 Tomaru 

1 Tsameny 
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 اقتصادی غیرمستقیم اثرات و ورزشی وگردشگری ورزش زاییاشتغال ورزشی، صادرات خدمات، تولید کاال، تولید جمله
باشد می افراد فراغت اوقات سازیغنی و کار نیروی کارآیی افزایش سالمت، سطح ارتقا درمان، هایهزینه کاهش مانند

ترین اثرات های شغلی را از مهممستقیم اقتصادی ورزش می توان ایجاد فرصتدر میان اثرات همچنین  .(2112،ناناجی)
های صنعت ورزش معرفی کرد به طوری که در طی سی سال گذشته رشد تصاعدی صنعت ورزش باعث ایجاد فرصت

 همین امر باعث شده تا بعضی از کشورها به دنبال(. 7711عسگریان،)های مختلف شده است شغلی ورزشی در بخش
های شغلی ایجاد شده توسط صنعت ورزش و سهم ورزش از کل اشتغال کشور در کشور خود باشند، برآورد تعداد فرصت

نفر اعالم شده است که در حدود  21111رقمی معادل  7711در این میان تعداد شاغلین بخش ورزش ایران در سال 
 1/2م صنعت ورزش از کل اشتغال در هنگ کنک دهند، در حالی که سهیک درصد از کل شاغلین کشور را تشکیل می

های سازی عرصهبا خصوصی. درصد اعالم شده است7/7درصد و نیوزیلند 2/7درصد ، اسکاتلند 1/2درصد ، استرالیا 
شد، درآمدهای آوری که بر دولت و نهادهای وابسته به آن وارد میهای سرساممختلف ورزش عالوه بر کاهش هزینه

 وریبهره سبب های ورزشی دولتی هستند که  بهها باشگاهترین این عرصهیکی از مهم. یابدفزایش مینقدی دولت نیز ا
 617به میزان  2111به عنوان نمونه دولت انگلستان در سال  .کنند می وارد دولت به را سنگینی بسیار هایهزینه پایین

 توسعه و رشد به باشگاه هر سهام خریدهمچنین (. 2117دوبسون،)ای مالیات اخذ نمود های حرفهمیلیون پوند از باشگاه
 هایهزینه کاهش و درآمد افزایش مورد در ویژه تدابیر اتخاذ و هاروش این از استفاده و کند می شایانی کمک تیم آن

 جای به تواند می دولت .دهد می نوید را آینده در ورزشی هایباشگاه و ورزش صنعت از مثبتی انداز چشم ها،باشگاه
 د،نکن ایجاد باشگاهی ساختار تا دهد قرار آنها اختیار در وام عنوان به را هاپول این بپردازد، را باشگاه هزینه کل اینکه
 ساختار آنها تا داد ی فوتبالها میت به ساله71-71 کالن یها وام اوزال تورگوت دوران در هیترک دولت که طور همان

 (.7716رمضانی، ) ندینما اقدام هاوام بازپرداختی برا و شده درآمدزا کمکم و اورندیب وجود به خودی برای باشگاه
. با توجه به نقش ورزش در سالمتی فردی و اجتماعی، اقبال عمومی مردم به این امر افزایش پیدا کرده استهمچنین 

با توجه به اینکه ورزش . امروزه برای توسعه ورزش و تحرک در جامعه نقش حمایت های دولتی بسیار مهم است
د می تواند در توسعه این ورزش نقش همگانی و مشارکت عمومی مردم درآمدزا نمی باشد دولت با حمایت های خو

از طرف دیگر بخش های غیردولتی نیز در بسیاری از کشورها نقش موثری در توسعه ورزش عمومی . موثری را ایفا کند
در . این دیدگاه بر کسی پوشیده نیست که ایجاد جامعه ای سالم منجر به توسعه همه جانبه کشور خواهد شد. مردم دارند

رصت برای شرکت های خصوصی و یا افراد و مستاجرانی است که می خواهند به اماکن های ورزشی نتیجه این یک ف
لزوم اهمیت به چنین مباحثی برنامه ریزی راهبردی صحیح در امر واگذاری اماکن ورزشی و نوع . ورود پیدا کنند

هی است عالوه بر این روشن بودن بدی.قراردادهای کوتاه مدت و بلندمدت منعقد شده توسط دولت و مستاجران می باشد
اهداف، سیاست ها، نگرش ها و رویه های صحیح اتخاذ شده توسط مسئوالن و مدیران ارشد می تواند این فرصت را به 

با واگذاری اماکن به بخش خصوصی، مبالغ همچنین از دیدگاه برخی از مصاحبه شونده ها . بهترین نحو شکوفا نماید
برمی گردد و این منابع مالی کمک شایانی به توسعه و پیشرفت هیئت های ورزشی  تان مربوطهشهر و یا اسدریافتی به 

از . اگر بخش خصوصی با عنوان اسپانسر هیئت های ورزشی عمل کند، کمک ویژه ای به ورزش می شود .دمی کن
ردم در مشارکت مسویی دیگر بیان کردند که خصوصی سازی اماکن ورزشی سبب کاهش تصدی گری دولت و 

نیز معتقدند با توجه به شرایط مالی دولت و لزوم  اساتیدبرخی دیگر از  .می گردد سازندگی کشور و همراهی با نظام
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مشارکت بخش خصوصی در امر توسعه یافتگی، واگذاری اماکن ورزشی به این بخش یکی از راهکارهای برون رفت از 
که یک فرصت مناسب هم برای دولت و هم برای افراد می  شودبیکاری هر استان و ایجاد اشتغال برای جوانان می 

با اجاره اماکن ورزشی بخش زیادی از هزینه های جاری از قبیل حقوق کارکنان که تحت عنوان همچنین . باشد
متصدی سالن تا قبل از قانون اجاره اماکن توسط سازمان تربیت بدنی وقت بکارگیری و استخدام می شدند و همچنین 

از دوش دولت برداشته و توسط بخش خصوصی بهره ... های نظیر بیمه حوادث سالنها ، هزینه آب ، برق و گاز و  هزینه
 می ها هزینه و درآمد وضعیت سازی شفاف و ساماندهی باعث ها واگذاری آنان معتقدند که قطعا. می شود بردار پرداخته

و فرصت های خصوصی  ها همچنین واگذاری .شد واهدخ عرف از خارج های هزینه از جلوگیری آن تبع به و گردد
 تخصصی غیر آن منفی ی نقطه و کرد خواهد شایانی کمک ورزش امر در عموم مشارکت جهت سازی اماکن ورزشی در

در کل خصوصی سازی اماکن ورزشی سب ایجاد فرصت هایی چون افزایش  .بود خواهد اماکن از برداری بهره شدن
ظرفیت اماکن ورزشی، افزایش تعداد اماکن ورزشی، تفریحی و اردویی، سوق دادن بیشتر اعتبارات بخش خصوصی به 

هت تحقق های دولتی بالاستفاده در جهای با کاربری ورزشی و زمینبدنی و ورزش، استفادۀ بهینه از زمینامر تربیت
اهداف سازمان تربیت بدنی، استفادۀ مطلوب از تخصص بالقوه بخش خصوصی و درآمد بیشتر به منظور باالبردن بنیۀ 

   .بدنی می شودمالی سازمان تربیت
 

 تهدید هاي خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران چه می باشد؟ 
اماکن ورزشی، کاهش مشارکت مردم، نادیده گرفتن ابعاد تربیتی بر اساس یافته های بدست آمده استهالک و فرسودگی 

. های فرهنگی اجتماعی از تهدیدهای خصوصی سازی اماکن ورزشی می باشد  و آموزشی، مسائل سیاسی و آسیب
 بازارهای در خارجی گذارانسرمایه نکردن مشارکت و مالی کشور، های پولیسیاست در ثباتیبی، (7722) جاللی فراهانی

سرانۀ  بودن کم غیرورزشی، و ورزشی هایسازمان و نهادها کارخانجات، از صنایع، دولتی بسیاری مالکیت داخل، سرمایۀ
پخش  عدم تخصیص حق ای،حرفه ورزش در گذاریسرمایه زیاد خطر و اقتصادی نبود امنیت در کشور، درآمد ملی
 ساختار بلیت های خصوصی،باشگاه و های دولتیباشگاه بین ناعادالنه رقابت وجود ها،به باشگاه مناسب تلویزیونی

فدراسیون را  و سازمان لیگ ها،باشگاه و اقتصادی مالی اطالعات شفاف نبودن ای،حرفه لیگ سازمان متمرکز در فروشی
نمودند که  ی ورزش حرفه ای ایران بیانمال تیو حما یگذارهیموانع سرمای و و مال یموانع اقتصاداز تهدیدها و موانع 

مورد توجه صاحب نظران،  11لزوم خصوصی سازی در کشور مطابق با اصل . همسو با یافته پژوهش حاضر می باشد
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،  11در اجرای ماده همچنین . مدیران و مسئوالن رده باالی کشوری است

واگذار کردن اماکن ورزشی به بخش . و واگذار گردداجاره  باید اماکن ورزشی دولتی از طریق مزایده 17مصوب سال 
اساتید و مصاحبه خصوصی گرچه موجب ایجاد درآمد برای دولت و هزینه آن در توسعه اماکن ورزشی می شود اما برخی 

که برخی به دلیل عدم سودآوری و توسعه ورزش  این واگذاری های را بیشتر تهدید برای ورزش می دانند شوندگان
سازی  بحث خصوصی بیان کردندآنان همچنین  .گانی و برخی نیز به دلیل ورود افراد سیاسی به این حیطه بوده استهم

بوده و این بخش کمک  و سودآوری صرف درآمدزایی تنها به و واگذاری این اماکن به بخش خصوصی اماکن ورزشی
لذا یکی از تهدیدهایی که می تواند . توارد کرده اسرا نیز به آن  و خساراتی قابل توجه به ورزش نکرده و حتی صدمات

شود این است که زمانی که بخش خصوصی هدایت و  11پس از خصوصی سازی اماکن های ورزشی مطابق با اصل 
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مدیریت اماکن های ورزشی را  بر عهده می گیرد پس از مدت زمانی، از آنجایی که این بخش در پی درآمدزایی 
و در پی آن است که از این مجموعه به طرق های مختلف و در زمان های شبانه روی استفاده وسودآوری بیشتری است 

نمایند که فشار بیش از اندازه به این مجنوعه باعث می شود که مجموعه اماکن های ورزشی دچار آسیب ها و خسارت 
پس از پایان انعقاد قرارداد بر عهده  شود که همه این هزینه ها.. های مالی در زمیه ساختاری، تجهیزاتی، امکاناتی و 

در همین راستا مصاحبه با برخی از این اساتید به همین امر و مقوله در مصاحبه خود اشاره داشته اند و . دولت می باشد
بیان کردند در پایان مدت زمان قرارداد مجموع درآمد دریافتی و هزینه های انجام شده برابر بوده است و اکثریت درآمد 

همچنین یکی دیگر از تهدیدهایی که می تواند در . ست آمده را صرف تعمیرات و خرابی تجهیزات و امکانات کرده اندبد
این مسیر برای بخش خصوصی داشته باشد این است که اکثریت اماکن های ورزشی دولتی فاقدی حداقل امکانات و 

ه است که این امر می تواند تاثیر منفی در تمایل بخش بود....تجهیزات استاندارد، نیروی انسانی کافی و کارامد و و
خصوصی جهت سرمایه گذاری بر روی آنها داشته باشد چرا که بخش خصوصی سازی خود را با انبوهی از کم و کاستی 
ها می بینید که نیازمندهزینه های بسیار زیاد است و این سبب می شود که بخش خصوصی در پی گرفتن قیمت های 

درگیری . خواه برای اجاره دادن اماکن های ورزشی باشد و این سبب کاهش مشارکت افراد و عموم می شودباال و دل
های دولت در اجرا، پیاده سازی، اداره اماکن های ورزشی کماکان وجود داشته و برخی مشکالت و تهدیدهای موجود 

کالت و ناراسایی های مستاجرات در همچون عدم شناخت صحیح مستاجران از اداره صحیح اماکن های ورزشی، مش
در کل خصوصی سازی اماکن ورزشی سب ایجاد تهدید هایی . استفاده از کمک های دولتی نیز در این مسیر وجود دارد

باالرفتن نرخ تورم در زمینۀ ارائۀ خدمات ورزشی، محروم شدن احتمالی بخش کم درآمد جامعه از خدمات و امکانات 
های پردرآمد و سوق داده شدن تأسیسات و شدن تأسیسات و امکانات ورزشی به سوی رشته مناسب ورزشی، سوق داده

مشکالت و  بر غلبه منظوربه هوشمندانه تدبیر هرگونه که آنجا از .های پردرآمد می گرددامکانات ورزشی به سوی رشته
لذا الزم  آنهاست، از واقع با مطابق تصویری آمدن فراهم نیازمند کشور در اماکن های ورزشی سازیخصوصیتهدیدهای 

است که مسئوالن و مدیران تهدیدهای پیش روی ذکر شده خصوصی سازی در اماکن ورزشی را از بین برده تا بتوان 
بنابراین خصوصی سازی در ورزش و اماکن های ورزشی سبب می شود که عوامل و  .گام موثری در این زمینه برداشت

 .فرصت ها در بین افراد و از بین بردن تهدیدها وجود داشته باشد فاکتورهای زیادی در بهبود
 

 چالش هاي خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران چه می باشد؟

بر اساس یافته های بدست آمده چالش های سیاسی حقوقی، چالش های راهبردی شناختی، چالش های فـردی، چـالش هـای     
رفتاری و معنایی، چالش هـای مـدیریتی و چـالش هـای سـاختاری از چـالش هـای         محیطی، چالش های حمایتی، چالش های

( 7711)، جلـیالن  (7711)نتایج همسو با یافته های خبیری و همکاران . خصوصی سازی اماکن ورزشی در استان تهران می باشد
خصوصـی   کـه  ایـن  بـر  مبنـی  (7711) مهـدوی  تحقیق نتایج حاضر با. می باشد( 7712)قره خانی ( 7721)شهالیی و همکاران 

در  دولـت  برنامه که این و باشد کشور می ورزش سازی خصوصی از مشکالت و چالش آن ای نبودن و مرحله برنامه بدون سازی
 ، نـدارد  کشور وجـود  بخش ورزش در سازی خصوصی در های روشن رویه و نیست شفاف کامال ورزش خصوصی سازی مورد

ایـران   های فوتبـال سازی باشگاههای خصوصی بررسی اولویتدر تحقیقی با عنوان ( 7721)شهالیی و همکاران . دارد همخوانی
فرهنگـی و   های اجتمـاعی های اقتصادی، چالشحقوقی، چالش –های سیاسیچالش بندیبه ترتیب اولویترا ها مهمترین چالش

 بعـد  در که است پرداخته موانع خصوصی سازی و ها چالش بندی طبقه به( 7712)خانی  قره . دانسته اندهای تکنولوژیکی چالش
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 و قـانونی  و حقـوقی  مـالی؛  و اقتصـادی  مانع سه موانع بعد در و تعیین را ساختاری و معنایی رفتاری، محیطی، چالش چهار چالش
بـدنی   سازمان تربیـت  همزمان و موازی دخالت خود در مطالعات( 7711)همکاران  و کاشف .است کرده مشخص ساختاری موانع

 تکنولـوژی  موضـوع  را مکزیـک  خصوصـی سـازی در   هـای  مهمترین چـالش ( 2111) 7پاسگال. را یک چالش بیان کرده است
 حـداقل  فاقـد  کشـور  هـای  باشگاه اکثریت داده است نشان( 7711)، جلیالن (7711)خبیری و همکاران  تحقیقات نتایج. داند می

 خصوصـی جهـت   بخـش  تمایل در منفی تاثیر تواند می امر این و بوده مورد نیاز ...و انسانی کارآمد ، نیروی تجهیزات و امکانات

 هزینـه  کـه نیازمنـد   بینـد  مـی  کاستی ها و کم از انبوهی با را خود خصوصی بخش زیرا باشد آنها داشته روی بر سرمایه گذاری

 چالشـهای  در تحقیق خود به بررسـی ( 7721)زاده و همکاران محرم . است که می تواند همسو با پژوهش حاضر باشد بسیار زیاد

بـر اسـاس نتـایج عوامـل مـدیریتی، فرهنگـی اجتمـاعی،        . ورزش شهرستانها پرداخت در ورزشی اماکن خصوصی سازی اجرایی
نتیجـه   چنین توان می تحقیق نتایج طبق بر. اقتصادی، قانونی و حقوقی به عنوان چالش های اجرایی خصوصی سازی بوده است

 و محیطـی  هـای  می تـوان از چـالش   که است زیادی های چالش تاثیر تحت سازی اماکن های ورزشی خصوصی کرد گیری
 چـالش  کـه  این به با توجه. اندیشید ای چاره آنها باید برای و نام برد ....رفتاری، سیاسی، حقوقی، راهبردی، حمایتی، ساختاری و 

امـاکن هـای    سـازی  خصوصـی  الزامـات  از آنها چاره جویی و آنها به توجه مانع را دارند هب شدن تبدیل قابلیت و بوده دوسویه ها
 ریختن سیسـتم و  بهم باعث صورت این غیر در زیرا شوند تدبیر بهینه به صورت باید ها چالش که قابل ذکر است. است ورزشی

 بین برداشـتن  از و ها بهینه چالش تدبیر و چاره جویی بدون اماکن های ورزشی سازی خصوصی. شد مشکالت خواهند افزایش

 و شده تهدید به آنها تبدیل به آنها منجر تدبیر سوء یا ها و چالش به جدی عدم توجه دیگر بیان به. داد نخواهد رخ موجود موانع
 هـای  کمـک  پرداخـت  و ورزشی های اماکن و ورزش بخش در دولت گذاری از سویی سرمایه. شد خواهد بحران ایجاد به منجر

 بخـش  بـا  رقابـت  توان خصوصی بخش زیرا کند می روبرو جدی چالشی با را آنها سازی خصوصی تحقق اماکن به مالی مستقیم
 کـه  دهـد  نشـان مـی   گذشـته  دهۀ در خصوصی سازی به نگاهی .خورد خواهد شکست نابرابر رقابت یک در و نداشته را دولتی

 انجام ای گونه به ارز نرخ سازی نظیر یکسان اصالحات برنامۀ مربوط به های سیاست سایر کنار در ما کشور در یادشده سیاست

 برنامـۀ  و قدرتمنـد  و مسـئول  دسـتگاه  نبـود  واگذاری، نامناسب در روش های اعمال گذاری نامناسب، قیمت دلیل به که گرفته

بنـابراین مـی تـوان بیـان کـرد      . اسـت  نشـده  منتهی منابع تخصیص و بهبود افزایش کارایی به امر این اجرای به منظور منسجم
تواند نقطه عطفی در جهت بهبود خدمت رسانی ورزشـی بـه مـردم هـم از حیـث      واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی می

کمیت و هم کیفیت باشد اما آنچه مهم است چالش هایی است که بر سر راه این واگذاری ها می باشد که روند این واگـذاری هـا   
 ویـژه  بـه  سـازی ورزش و  خصوصی مختلف بررسی های و براساس نتایج تحقیقات که آنجا از. مختل می نمایدرا کند و گاهی 

 تحقـق  در مـؤثر  از چالش های موجـود و  آگاهی کنند، می عمل صنعت ورزش عنوان بنگاه های اقتصادی به اماکن ورزشی که

 .دارد اهمیت بسیار شوند عالی می هدف این دستیابی به از که مانع عواملی یا مهم این

 موانع خصوصی سازي اماکن ورزشی دولتی استان تهران چه می باشد؟
سازی، موانع برنامه  خصوصی کارآمدی بسترهای بر اساس یافته های بدست آمده موانع زیرساختی و فناوری، ضعف

موانع قانونی حقوقی،  موانع بازاریابی، موانع حرفه ای و تخصصی، موانع کالن اقتصادی و سرمایه گذاری،محوری، 
موانع فرهنگی اجتماعی و موانع ، بازاری و نهادی، ساختاری و اجرای، موانع اطالعاتی ، موانع11خودقانون اصل 

نتایج همسو با یافته های . تشویقی از مهمترین موانع خصوصی سازی اماکن ورزشی در استان تهران می باشد-حمایتی
2و گوتیر هانس (7712)خانی  قره

می باشد که در ( 2171)7رامفورد و نائورایت( 2171)7الیبرگر  و شانک( 7222) 

                                                 
0 PasCal  

1 Hansen, H. Gautheir 

1 Shank, & Lyberger 
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 پرورش کارشناسان بازاریابی و تلویزیونی پخش حق افزایش مجازی تبلیغاتی، های فعالیت پژوهش های خود به توسعه

ورزش را از عوامل موثر بر  ژهبازاریابی و عوامل وی عوامل( 7721)فرزیانی . اشاره کرده اند... ورزشی، افزایش هوادار و 
 اساسی عوامل تحلیل و در پژوهش خود به تجزیه( 2171)امانی  .خصوصی سازی ورزش حرفه ای بیان کرده است

 مدیریتی عوامل مالی، بازار با و عوامل مرتبط مقوله 1 تحقیق نتایج که پرداخت ایران ورزش در سازی خصوصی اجرای
موانع نشان دادند ( 7721)مصلی نژاد و همکاران . کرد شناسایی را قانونی عوامل و فرهنگی عوامل ای، رسانه عوامل ،

اقتصادی  و ، کالن سرمایه گذاری، فرهنگی ـ اجتماعی، قانونی، مدیریتی ـ اجرایی، ریزی ـ راهبردی برنامه، سیاسی 
نیز ( 7721)سادات حسینی . شدند شناسایی خصوصی سازی امکانات ورزشی دانشگاه های دولتی ایراناز موانع بازاریابی 

های  یافته. پرداختتحلیل موانع جذب سرمایه گذاری در توسعه فضاها و اماکن ورزشی شهر تهران خود به پژوهش  در
تحقیق نشان داد که اولویت موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه فضاها و اماکن ورزشی شهر تهران به 

ای و  نی و حقوقی، مالی، مدیریتی، نیروی انسانی، اجتماعی و شناختی، اطالعاتی و رسانهقانو شامل موانعترتیب اولویت 
به خصوص  مهم از اقدامات سازی یکی خصوصی و 11 اصل که داشت اذعان( 7711) چهره خوش. می باشد انگیزشی

 اصالح در در زمینه تحول هم و منابع در زمینه تأمین هم که است مدیریتی شیوه های و اصالح منابع زمینه های در

 نیاز مورد و کارهای ساز اصالح و نوآوری های مدیریتی و بهبود روش ها برای فضاسازی ویژه به و مدیریتی شیوه های

 یمهدو)در مطالعات خود به عدم تدوین چارچوب قانونی منسجم با پشتوانۀ اجرایی الزم، ( 7712) یجانیکم .است
، به وضعیت نامناسب (7711) یاحمدالزم،  مقررات و و اصالح قوانین ، به وضع(7711،انیعارفو  7717؛ رضوی؛7717

، به وجود قوانین سخت و (7716) یتوکلسازی در قوانین، ، به الزام خصوصی(7711)پور قانون کار، بیمه و مالیات، عالی
اگذاری، وجود قوانین و مقررات دست و ، به فقدان قوانین الزم و هماهنگ با اجرای فرایند و(7711)پاداش بازدارنده، 

که  داد نیز نشان( 7727)نیا  صالح از حاصل نتایج. ، اشاره داشته اند(7712) یقهفرخپاگیر و قوانین مالیاتی علیدوست 
سازی  خصوصی بازدارنده اجتماعی فرهنگی عوامل عوامل و مدیریتی عوامل اقتصادی، قانونی، عوامل حقوقی عوامل

که با  خصوصی سازی فوتبال کانادا در تحقیق( 2171) 2کارلیز. که همسو با یافته پژوهش حاضر است ورزش می باشند
ثباتی در بی سازی در ورزش کاناداهای خصوصیمهمترین ضعفروش پیمایش انجام شد به این نتایج دست یافت که 

داد که مدیران فوتبال از راهبرد روشن و ، نشان (7717) یکرد. کرده است گیری نتیجه گذاری اقتصاد و فقدان سرمایه
ی ی ملی المپیک نداشتن برنامههای کمیتهنیز یکی از ضعف( 7711)زاده  کنند و خسرویمندی پیروی نمیضابطه

 یکل یها استیس یمؤثر بر اجرا یموانع اقتصاد لیتحل، در (7722) جاللی فراهانی .اندمدت دانستهراهبردی و بلند
-هیموانع سرما» و« یو مال یموانع اقتصاد»ی موانع را در دو دسته کل رانیا یاحرفه ورزش در یساسقانون ا 11اصل 
سازی اماکن  خصوصی راه سر بر مختلفی موانع های یاد شده چالش بر عالوه. کرد یبندطبقه «یمال تیو حما یگذار

 زمانی تا دیگر بیان به ممکن است غیر نظر مورد اهداف تحقق آنها که بدون رفع ورزشی دولتی استان تهران قرار گرفته

 توجه با. شد اماکن ورزشی دولتی استان تهران محقق نخواهد سازی خصوصی نشوند میان برداشته از که موانع موجود

 اصالح و و تدوین تهیه بدون رفع موانع های شناسایی شده در پژوهش حاضر و بدون رسد می نظر به تحقیق به نتایج

 تغییر عدم و ....، برنامه محوری، زیرساختی و 11موانع حقوقی، اقتصادی، حمایتی، اصل  سایر رفع و موجودقوانین 

                                                                                                                                                         
0 Nauright J, Ramfjord 

1 Karlis 



 

015 

همچنین با ایجاد . است ممکن غیر اماکن ورزشی دولتی امری کنونی خصوصی سازی، خصوصی سازی ساختار
کسب  و رقابتی مناسب ویاپ فضای آوردن فراهم و ورزش خصوصی در بخش برای سرمایه گذاری مناسب بسترهای

ی، ثبات اقتصادی، افزایش بخش خصوص گذاران یهجهت جلب سرما ییدر دستگاه اجرا یابیبازار های یستمسوکار، ایجاد 
 سرمایه گذاری در خصوصی از بخش حمایت سرمایه گذاری، امنیت سرمایه گذاری، تضمین ریسک منابع مالی، کاهش

 صنایع و بیمه ها و بانکها مثل خصوصی سازی فعالیتهای مرتبط با خصوصی سازیورزشی،  اماکن خرید و ساخت برای

 .  خصوصی می تواند موثر باشد بخش برای تشویق مالیاتی و مالی اقتصادی، ارائۀ مشوق های ثبات ایجاد بزرگ،
 سازی خصوصی فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، توسعه های برنامه ادامه در اساسی قانون 11اصل های سیاست اجرای در

 اقتصـادی،  تحـول  هـای  برنامه شده تعیین اهداف در که طوری به است، گرفته قرار توجه مورد مهم ای مسئله عنوان به

 مشـمول  نیـز  کشور ورزش بخش که است پیگیری حال در جدی طور به خصوصی بخش به دولتی های فعالیت واگذاری
 به را ای ویژه جایگاه کشور، ورزش زیرساخت عنوان به ورزشی اماکن سازی خصوصی میان این در و بوده مصوبات این

 نیـاز  جوابگـوی  موجـود  ورزشـی  های زیرساخت و امکانات که این به توجه با و اساس این بر. است داده اختصاص خود
 مشارکت به توجه کند، نمی کفایت کشور ورزش ملی حرکت ایجاد برای وجه هیچ به کنونی مالی منابع و باشد نمی جامعه

 .و شناسایی موانع های شناسایی شده ضروری می باشد ورزشی اماکن توسعه در خصوصی بخش ذرایه گسرمای و
 

 محدودیت هاي تحقیق-5-9
 وجود بیماری کرونا -
 هاپرسشنامه آوریجمع و توزیع در مصاحبه، هادانشگاه علمی هیئت اعضای محدود همکاری -
 .دهندگان در زمان تکمیل پرسشنامه ها از اختیار محقق خارج استشرایط زمانی و مکانی پاسخ  -
 . ممکن است دخیل شودنمونه تحت بررسی در پاسخگویی به سؤاالت احساسات مثبت و منفی -

 

 پیشنهادهاي تحقیق-5-4

 پیشنهادهاي برخاسته از تحقیق-5-4-9
 ورزشی هیات اختیار در رایگان صورت به و قهرمانی پایگاه صورت به اماکن ورزشی از درصدی گردد می پیشنهاد .7

 (.مردم عموم به ارزان یا رایگان تصحیالت ی ارائه به مشروط)  گیرد قرار

 کوتاه آموزشی های اماکن ورزشی دولتی کالس سازی خصوصی تخصصی دانش ارتقائ جهت تا شود می پیشنهاد .2

 آشنا بر عالوه تا شود اجرا و ریزی برنامههای ورزشی  فدراسیون و بدنی تربیت سازمان سطح در مستمر مدت

 برگزاری البته شود بررسی نیز آن عملیاتی و اجرایی راهکارهای به خصوصی سازی نسبت مسئول افراد سازی

 .می کنند کمک مهم این دستیابی به نیز ها کارگاه و ها سخنرانی ها، اندیشی، همایش جلسات هم

امتیاز ساخت آن به بخش خصوصی در مناطقی که سالن ورزشی در نزدیکی دولت با واگذاری اماکن ورزشی و یا  .7
محل زندگی افراد وجود ندارد سبب تشویق مردم به پرداختن به ورزش شود، هم چنین دولت می تواند اماکن 
ورزشی که به منظور ورزش همگانی به بخش خصوصی واگذار می گردد را شامل تخفیفات ویژه هم چون ارائه 
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نماید تا سرمایه گذاران علی رغم ریسک باالی سرمایه گذاری در بخش ... ان قیمت، پرداخت یارانه و سهام ارز
 .ورزش همگانی تشویق به سرمایه گذاری در این بخش شوند

 برقراری با و تشکیل شده زیربط مراجع در سازی خصوصی ستاد نام به کننده هماهنگ واحد یک شود می پیشنهاد .1

 بر عالوه تا نماید هماهنگ را اجرایی واحدهای و کرده مشخص را ها برنامه و اهداف تاخر و تقدم ، منظم جلسات

 . کند جلوگیری اجرایی های دستگاه توان و رفتن اعتبارات هدر از نظر مورد اهداف پیشبرد به کمک
برنامه  و گرفته صورت ورزش اماکن سازی خصوصی زمینه های و شرایط از کاملی بررسی اوالً شود می پیشنهاد .1

 .گیرد صورت یکباره، نه و گام به گام صورت به خصوصی سازی ثانیاً و پذیرد انجام دقیقی ریزی
 به نسبت و گیرد قرار نظر تجدید و بازنگری مورد ورزش سازی اماکن خصوصی موجود قوانین تا شود می پیشنهاد .6

 رفع به نسبت روشن و و شفاف دقیق تعریف و قانون هر حدود کردن مشخص با و شود اقدام ضروری موارد اصالح

 .شود اقدام مشکل این
سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، فرهنگی  و قانونی چالش ها و موانع رفع زمینۀ در باید ذیربط پیشنهاد می شود مسئوالن .1

 .کنند هموار سازی خصوصی بهبود روند برای را مسیر و گیرند به کار را تالش حداکثر موجود، ...و 

 همزمان الزم ابزار کار گیری به و خود کارشناسی قدرت سازی توانمند با مسئول های دستگاه تا شود می پیشنهاد .1

 نمایند اقدام و اساسنامه اجرایی های دستورالعمل ارسال و تدوین و تهیه به نسبت مربوطه قوانین صدور با
 مثبت موضوع به مردم و مسئوالن عقاید و ها دیدگاه همسویی و فرهنگ سازی به توجه لزوم بر پیشنهاد می شود .2

 رسانۀ ویژه به و مختلف های دستگاه که شود می پیشنهاد و شود تأکید سازی اماکن ورزشی خصوصی نتایج بودن

 .گیرند به کار را خود تالش حداکثر سازی فرهنگ امر در ملی

هنگام خصوصی سازی اماکن ورزشی مد پیشنهاد می شود که موانع و چالش های بدست آمده از این تحقیق را در  .71
 .نظر قرار داده و با رفع آنها در مسیر درست و توسعه گام برداشت

با توجه به موانع های شناسایی شده در پژوهش حاضر اعم از موانع سرمایه گذاری، اطالعاتی، ساختاری، اجرایی،  .77
اید از شر پیچیدگی های بورکراتیک خصوصی سازی ب. اقتصادی؛ جریان خصوصی سازی باید از موانع خالی شود

تعدیل در تعداد قوانین و کاهش موازی کردی و تسریع فراینده های اداری و اجرایی از جمله اموری است . رها شود
عالوه . در حوزه زیرساخت های ورزشی باید دولت گام بزرگی بردارد. که باید به کاهش موانع بورکراسی کمک کند

به طور کلی فضای . تمام، باید ریسک سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت از بین رودبر اتمام طرح های نمیه 
وابستگی مالی باشگاه ها به . رمزآلود و مبهم خصوصی سازی باید تغییر یابد و همه جیز به روشنی طرح و اجرا شود

ر یک باشگاه تمام دولت و بحران مدیریت مالی در باشگاه ها باید حل شود حتی اگر به طور کوتاه مدت به ضر
 . شود

. پیشنهاد می گردد عالوه بر دارا بودن برنامه راهبردی و استراتژیک، مدیریت صحیح؛ نظارت ها باید محتول شود .72
بلکه باید در هرگام از خصوصی سازی در . نباید دست و پاگیر باشد. نظارت نباید به معنی محدویت اجرایی باشد

 . نیز کمک کندکنار نظارت به آزادی فضای فوتبال 
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پیشنهاد می گردد متولیان ورزش کشور در خصوص احداث اماکن ورزشی با همراه نمودن یا اجباری کردن وجود  .77
همراه مهندسین ساختمان و معماری  به ورزشی اماکن  متخصصین تربیت بدنی مجرب در امر احداث و نگهداری

 صورت ممکن انجام دهنداکن ورزشی را به بهترین و به صرفه ترین مداث احفرایند ا
 و ورزش وزارت صداوسیما، سازمان نظیر نهادها سایر ورزشی با ذیربط های سازمان بین هماهنگی آمدن وجود به .71

 به تأثیر درآمدی منابع جذب توسعه نهایتاً و موانع در رفع تواند می آنها امثال و سازی خصوصی سازمان جوانان،

 .باشد داشته سزایی

های دولتی، کنار گذاشتن بنگاه  که با واگذاری بخش زیان ده به بخش خصوصی توسط دستگاهپیشنهاد می شود  .71
ها می توان شرایط را برای پیشبرد  های متولی ورزش و حذف موازی کاری های دولتی ناتوان و تعامل بین دستگاه

 .اهداف و از میان برداشتن موانع واگذاری اماکن ورزشی فراهم کرد

 

 براي سایر محققینپیشنهاد -5-4-2

 آنها درآمدزایی توان افزایش روشهای و اماکن های ورزشی درآمدی منابع بررسی .76
 اماکن های ورزشی سازی خصوصی برای الزم بستر و محیط سازی فراهم روشهای بررسی .71
 اماکن های ورزشی وری بهره و سازی خصوصی ارتباط بررسی .71
 خصوصی بخش به اماکن های ورزشی واگذاری روشهای بررسی .72
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 یبدن تیدانشکده ترب ی،دکتر ۀرسال ،«ایران» یاسالم یصنعت فوتبال جمهور یتوسعه اقتصاد یموانع و راهکارها( 7711)علیرضا  ،یله ا
 .دانشگاه تهران ی،و علوم ورزش

نشریۀ  .«ایران» یاسالم یدر صنعت فوتبال جمهور یمال تیموانع موجود در توسعۀ جذب درآمد حاصل از حما( 7711)علیرضا  ،یله ا
 .712-212: شمارۀ اول، صص :یورزش تیریمد

مجموعه مقاالت همایش . نقش و حد دخالت دولت در اقتصاد و رابطه آن با فرآیند خصوصی سازی(. 7711)بای سالمی، غالمحیدر ابراهیم
 .777ص : قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 11های اصل ملی سیاست

 .معاصر در ورزش، انتشارات دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول،تهران یریتمد(. 7712)احسانی، محمد، 
مدیریت ورزشی سال  .تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش (7722)احمدی، مجتبی و نوددهی، محمدعلی 

 (.11پیاپی ) 7شماره  7722بهار  ،دوازدهم
 صاحبان دیدگاه از ورزش سازی در خصوصی موجود مشکالت و موانع بررسی( 7711)بختیار  ترتیبیان، حسن و اژدر، محمدزاده، احمدی،

 .ورزش و شهر همایش ملی ارومیه اولین شهرستان خصوصی های باشگاه
مطالعه موردی در :مطالعه حامیان مالی غیر دولتی در ورزش (. 7711)شیخ علی زاده، محبوبه. تجاری، فرشاد. اسماعیل زاده، محمد رضا

 .7شماره . همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی  .شهرستان مشهد
ورزشی سرپوشیده استان اردبیل بر اساس استانداردهای فضاهای  یساتارزیابی وضعیت ایمنی وفنی اماکن تأس( 7721) ید، سعزاده یلاسماع

 رجه کارشناسی ارشد گرایش مدیریت وبرنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه علّامه طباطباییجهت اخذ د نامه یانورزشی، پا
 ۀارشد، دانشکد ینامه کارشناس انیفوتبال کشور، پا یاحرفه گیل یهاباشگاه یسازیخصوص یتیریموانع مد یبررس( 7727) .ع ی،افسا

 .واحد مبارکه یتربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالم

مدیریت  ۀمجل .سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعۀ ورزشتبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی( 7722) جتبی، میریما
 .17-716، صص 1، شمارۀ 1دورۀ    :ورزشی

 .A11116 :کد: ملی اعتماد روزنامه امیدها، و ها بیم ،11 اصل( 7716: )انصاری، ر

های اسالمی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و بنیاد پژوهش. حمیدرضا شیخی: مترجم. ورزش و جامعه(. 7717). انورالخولی، امین
 .، مشهد و تهران(سمت)ها تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

نامه انیپا سله مراتبی،استفاده از فرآیند تحلیل سلورزشی با  ییهاباشگاه یسازبر خصوصیمؤثر عوامل  یبندتیاولو( 7711)نیا د ،پاداش
 . اصفهانتربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه  ۀارشد، دانشکد یکارشناس

قانونی مؤثر بر خصوصی سازی باشگاههای ارزشگذاری عوامل اجتماعی و(. 7721. )خبیری، محمد و سلطان حسینی، محمد ؛ پاداش، دنیا
 . 77ۀ مدیریت ورزشی، شمار. ورزشی

 شناسایی موانع توسعه ورزش همگانی بانوان استان مازندران، پایان نامه ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد ساری( 7727)پاکرویان، افسانه 
، مقایسه دیدگاه مدیران دولتی و غیر دولتی در زمینه موانع خصوصی سازی ورزش استان قم، (7716)توکلی، سعید و رضوی، محمد حسین 

 .ورزشی،مازندراناولین همایش تخصصی مدیریت 

 قانون اساسی در 11های کلی اصل  ، تحلیل موانع اقتصادی مؤثر بر اجرای سیاست(7722. )جاللی فراهانی، علی دوست قهفرخی ، ابراهیم
 .712-721 صص ،72ای ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره  ورزش حرفه
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، تهران ،نشر عترت نوانتشارات  ،محمد صفار :ترجمۀ .«و شواهد یشخط و م ه،ینظر -و توسعه یسازیخصوص(. 7711)ی کلود و چانگ، 
 .77:ص

 دانشگاه گیالن. پایان نامه ارشد تربیت بدنی. ایران فوتبال برتر لیگ های باشگاه در سازی خصوصی فرآیند( 7721)حسینی، سیدسجاد 
  1621طرح شمارۀ  اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش انتشارات مرکز .داری باشگاه نظام در فوتبال( 7716)ا  خورشیدی،

، پایان نامه ارشد تربیت بدنی qspmو  swotتدوین برنامه استراتژیک ورزش فوتسال استان مازندران بر اساس مدل ( 7727)دادگر، روجا 
 دانشگاه آزاد ساری

نامه کارشناسی ، پایان«کشور»ای فوتبال سازی و مشارکت بخش خصوصی در لیگ حرفهبررسی موانع خصوصی( 7727)دلدار، ابراهیم 
 .ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی

توسعه از دیدگاه مدیران ورزشی؛ پایان نامه ارشد  مبنای بر مازندران استان ورزشی فضاهای ساماندهی بررسی( 7721)ذبیحی، مرضیه 
 تربیت بدنی، دانشگاه ازاد آیت اهلل آملی

 .سازی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اولیوصخص( 7711)رحیمی بروجردی، علیرضا 

بررسی عوامل موثر در مدیریت ایمنی استادیوم های فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی و  (7711.)رحیمی، قاسم
 .7711ارائه الگو، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، 

بررسی نقش اصول خصوصی سازی در توسعه ورزش استان آذربایجان شرقی، ششمین همایش ملی ( 7721)رستمی، مهدی و همکاران 
 .دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

سازی در ورزش با تأکید بر ورزش خصوصی (.7711)، حسن اسدی،، انوشیروان ،دکاظم نژا، محمد خوش چهره،، محمد حسین رضوی،
 .16-11 :21 ، پیاپیالمپیک. قهرمانی

 21 شماره حرکت، نشریه کشور، در قهرمانی ورزش اصالح ساختار و سازی خصوصی( 7711).حسین سیدمحمد رضوی،
گزارش طرح پژوهشی، سازمان تربیت بدنی، دفتر ملی . مورد کاوی فوتبال: پژوهش اقتصاد و سرمایه گذاری ورزش(. 7716) .رمضانی، رضا

 .مدیریت و توسعۀ ورزش کشور
 کسب درآمد از اماکن ورزشی آموزش و پرورش مازندران؛ پایان نامه ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آیت اهلل آملی موانع (7721)باس رنجبر، ع

تهران، پایان نامه ارشد بازاریابی  شهر ورزشی اماکن و فضاها توسعه در گذاری سرمایه جذب موانع تحلیل(. 7721)سادات حسینی، زینب 
 جنوب تهران ورزشی، واحد

 .طرح جامع ورزش کشور، مطالعات تفضیلی توسعه ی ورزش حرفه ای( 7712)سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران 

عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی شهر کرمان، پایان نامه ارشد تربیت بدنی، ( 7727)ساالری، محمد 
 .دانشگاه ارومیه

 .771 ۀشمار .سال هفتم ،برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یلیتحل-یهفته نامه خبر( 7721)محمد  ،یشاهرخشاه

 .ییبر اشتغال زا دیکأبا ت المیشهر ا یخصوص یهای ورزشباشگاه تیوضع یبررس( 7711) نیرام ی،بلوچ ؛هادی ،عبدی ی؛نبیی، شمسا
 .67-12 :صص و ورزش، یعلوم حرکت یۀنشر

؛ AHPایران با استفاده از روش بازدارنده خصوصی سازی فوتبال و لویت بندی عوامل سوق دهنده وشناسایی وا( 7722)صالح نیا، علی 
 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه . پایان نامه ارشد تربیت بدنی. تأسیس اماکن ورزشیبررسی عوامل بازدانده حضور بخش خصوصی در ( 7712)طیبی، بهنام 
 مازندران

، بررسی سیاست خصوصی سازی و موانع و مشکالت آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران استان مازندران، پایان (7711) عارفیان، یداهلل
 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران

ه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان اصفهان با استاندارد های موجود،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه ،مقایس(7711)عباسی مهابادی،روح اهلل
 .گیالن
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آموزش  سازمان کارشناسی تحقیقات، ی وضعیت موجود تربیت بدنی درمدارس ابتدایی استان اصفهان،بررس ،(7717) یار، اهلل عرب امینی،
 .وپرورش استان اصفهان

 در موجود استانداردهای با اصفهان استان پرورش و آموزش ورزشی فضاهای ورزشی وضعیت مقایسه و بررسی. (7717) شهرام زاد، عروف
 .تحقیقات شورای ، اصفهان استان پرورش و آموزش سازمان ، پژوهشی طرح ، 12- 17 تحصیلی سال

 دکتری تخمین رساله با تکیه بر بر 7711و 7711های  سال در ایران ورزش صنعت اقتصادی وضعیت بررسی( 7717)فریبا  عسکریان،

 تهران دانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده
ای جمهوری اسالمی ایران،  در ورزش حرفه 11های کلی اصل  سازی سیاست ، تحلیل موانع پیاده(7712. )قهفرخی، ابراهیم علی دوست

 .دانشگاه تهرانرساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
طرح پژوهشی پژوهشکده . ی تهران و ارائه راهکارهای مناسبها دانشگاهبررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی (. 7711. )فارسی، علیرضا

 .تربیت بدنی و علوم ورزشی
 ورزشی هایباشگاه موانع و مشکالت بررسی( 7721. )قهفرخی، سیده طاهره قهفرخی، ابراهیم و درخشنده فراهانی، ابوالفضل؛ علیدوست

 .17-61: ، صص7، شماره 1ورزشی، دوره  نشریۀ مدیریت. شهرکرد شهرستان خصوصی

 هیأت به جوانان و ورزش وزارت ورزشی اماکن واگذاری در بازدارنده و دهنده سوق عوامل بررسی( 7727)قاسم زاده میرکالیی، ابراهیم 

 21، شماره 71، سال ورزشی؛ پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی های
 (. 7711-7711)و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی

 (. 7712-7717)و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی

  ،167 نامه ویژه شماره ،(7727) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون
ورزشی از دیدگاه مدیران و روسای هیات های  سالنهای بهره وری و خصوصی سازی بین رابطه( 7721)قربانی، طاهره و همکاران 

 ، دی و بهمن 77ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 

انشکدۀ تربیت بدنی رسالۀ دکتری د، بررسی چالش ها و موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور(.  7712. ) قره خانی، حسن
 .دانشگاه تربیت مدرس

خصوصی سازی اماکن ورزشی در ایران، فرصت ها و تهدیدها؛ مقاالت هفتمین همایش ( 7711)قنبری فیروزآبادی، علیرضا و همکاران 
 بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران

همایش بین المللی  .گذاری خارجی در ساخت اماکن ورزشی ایران، عوامل مؤثر بر سرمایه(7727)قنبری فیروزآبادی، علیرضا و همکاران 
 1دوره . تربیت بدنی و ورزش

درجه کارشناسی مازندران، پایان نامه برای دریافت  نفت های شرکت ورزشی اماکن مشتریان رضایت با ایمنی رابطه( 7726)کپج، جواد 
 آملی...دانشگاه آیت ا. ارشد

و ارائه الگوی بهینه ( GIS)، بررسی توزیع فضاهای ورزشی شهر تهران با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی(7727. )کردی، محمدرضا
م ورزشی، دانشگاه ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علو(شهر تهران 1منطقه : نمونه موردی)مکان یابی 

 .شمال
 خصوصی به بخش دولتی ورزشی اماکن واگذاری تاثیر بررسی (7727)ابوالفضل؛ مالجعفری، ابراهیم؛ قهفرخی، علیدوست لقمان؛ کشاورز،

 .تهران استان ورزش توسعه بر

، چاپ تهران یی،و دارا یوزارت اموراقتصاد یمعاونت امور اقتصادانتشارات . رانیدر ا یعملکرد اقتصاد یابیرزا( 7712)اکبر  ،یجانیکم
  .12:ص اول،

 بهره بر موثر عوامل تعیین و کشور اماکن ورزشی وضعیت تحلیل (7711) حبیب حسن؛ هنری، اسدی، د؛ محمو گودرزی، غالمعلی؛ کارگر،

 وری بهره مدل ارائه و خبرگان دیدگاه وری از

https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1150
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1150
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1150
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1150
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 معاصر شهرستانها؛ پژوهشهای ورزش در ورزشی اماکن خصوصی سازی اجرایی چالشهای بررسی( 7721)و همکاران  مهردادمحرم زاده، 

 71، شماره 1ورزشی؛ سال  مدیریت در

 22صص  ،7 ش خصوصی سازی، جهان ."کشورها برخی در خصوصی سازی تجربۀ و خصوصیسازی الزامات( 7716)د محمدجوا محقق،
، شماره 2دوره . تربیتی ورزش در پژوهش. امکانات ورزشی دانشگاه های دولتی ایرانخصوصی سازی موانع ( 7721)مصلی نژاد و همکاران 

6 
رزش، نشریه علوم حرکتی و و. ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب(. 7711). مظفری، میر احمد و قره، محمد علی

 .717-717. ، صص6شماره، 

سازی ورزش ایران؛ رساله دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ دانشگاه طراحی و تبیین نقش دولت در فرآیند خصوصی( 7721)مغانی، حجت 
 ارومیه

سازمان تربیت انتشارات . سازی در توسعه ورزش کشور و روش های تقویت آنبررسی فرآیند خصوصی( 7717)مهدوی، عبدالمحمد 
 .21-16:بدنی، صص

، بررسی تاثیر خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی بر ورزش قهرمانی آقایان درهیاتهای 7727سایه و سعید صادقی بروجردی، , میرصادقی
 ، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا27کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن  منتخب،

 در ورزشی مدیریت نظرانصاحب و تعاون کارشناسان دیدگاه مقایسۀ( 7727)شریفیان، اسماعیل  کورروش؛ یزیتبرقهرمان ناصح، مهتاب؛
-117: ، صص7، شماره 6ورزشی، دوره  نشریۀ مدیریت. تعاونی قالب در ورزشی متوسط و کوچک هایبنگاه توسعۀ خصوص

112. 

 swotایران   فوتبال باشگاههای واگذاری محیطی تحلیل و تجزیه ضرورت( 7721).الدین رضایی، شمس و نصیرزاده ، عبدالمهدی
 7شمارۀ هفتم، ورزشی، سال مدیریت در کاربردی پژوهش های( پرسپولیس و استقالل باشگاههای :موردی مطالعه)

نامه ارشد تربیت  تاثیر اجرایی شدن واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی براساس ماده های الحاقی، پایان( 7726.)یادگاری، یگانه 
 بدنی ، دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب،

-772 صص 71های دولتی، مطالعات مدیریت، سال سوم، شماره  سازی بنگاه عوامل موثر بر موفقیت روند خصوصی (7722)یوسفی، عباس 
776. 
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