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  مقدمه

هاي دولتي را در اختيار دارد، اما از آنجا كه دولت ماهيتي نمايندگي از مردم، مالكيت شركت دولت به
در واقع اين . هاي قدرت سياسي استهاي دولتي بيشتر تابع جناحسياسي دارد، نصب و عزل مديران شركت

ها ها و گروهين دستهكه تضاد منافع اشوند و زمانيهاي دولتي محسوب ميهاي قدرت، مالك عملي شركتجناح
وجود . گيردروز فاصله مييابد، عملكرد شركت از اهداف واقعي روزبهبا مصالح واقعي شركت شدت مي

كاهد، ها نيز نه تنها از اين مشكالت نميسازوكارهاي ارزيابي و نظارتي بسيار متناقض و ناقص در اين سيستم
هاي دولتي و مشكالت حاكم در زمينة عملكرد ضعيف شركت). 7(افزايد بلكه بيشتر بر دامنة چنين مشكالتي مي

دهد كه نشان مي) 1994(هاي اهرليچ براي مثال، نتايج پژوهش. بر آنان، تحقيقات متعددي صورت گرفته است
هاي دونتر و براساس بررسي. وري را كاهش و نرخ هزينه را افزايش خواهد دادمالكيت دولتي نرخ رشد بهره

  .هاي خصوصي سودآوري كمتر و بدهي بسيار بيشتري دارندهاي دولتي به نسبت بنگاهنيز بنگاه) 2001(ماالتستا 

ويژه در كشورهاي كنند كه مالكيت دولتي وسيع، بهنيز بيان مي) 2000(س و شليفر نالپورتا، لوپز، دسيال
رسد كه وجود نظر مياين اساس، بهبر . كندنيافته، توسعة نظام مالي را كند و رشد اقتصادي را محدود ميتوسعه

كه بخش سازد، درحاليبخش دولتي، تأمين و توليد كارآ و اثربخش خدمات و كاالها را با دشواري مواجه مي
ها، مديريت، ساختار و نيروي انساني كامالً متفاوت قادر است دليل وجود رقابت و برخورداري از هدفخصوصي به

دليل بر كارايي باالي بخش خصوصي بهعالوه). 28(ين و توليد كاالها و خدمات بپردازد با كارايي بسيار باال به تأم
جويي در مقياس، استفاده از تجربيات گذشته، ساختار عملكردگرا، گرايي، صرفهمل تخصصامزاياي حاكم بر آن ش

متقابل، ساختارهاي تخت  ها، توانايي توسعة روابط براساس اعتماد و سودگيريپذيري و سرعت در تصميمانعطاف
منظور ارتقاي كيفيت، توانايي تخصيص منابع و مديريت ريسك و مؤثر، برخورداري از سيستم ارزيابي عملكرد به

هاي ماركسيستي و بروز ، سقوط ايدئولوژي)30(انجامد هاي مؤثر و مثبت در اقتصاد ميكه به ايجاد سينرژي
بر تشويق ها مبنيكننده به دولتها و كشورهاي كمكار سازمانهاي طرفدار اقتصاد بازار آزاد، فشجنبش

نيز از جمله عواملي هستند ... هاي اقتصادي، جهاني شدن رقابت ومشاركت بخش خصوصي در توسعة زيرساخت
  ).28(سازند سازي را در كشور نمايان ميكه ضرورت بحث خصوصي
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ع مورد توجه قرار گرفته و صنعت ورزش نيز از سازي در كشور در تمام صنايدر حال حاضر، بحث خصوصي
كنند كه راهكار مناسب براي مقابله با شرايط اقتصادي امروزه انديشمندان عنوان مي. اين مقوله مستثني نيست

بر . سازي و مشاركت بخش خصوصي در ورزش استبسيار دشواري كه صنعت ورزش را احاطه كرده، خصوصي
ها ها تغيير كرده و به مدد تجاري شدن باشگاهاي جهان ساختار سنتي باشگاهاين اساس در بسياري از كشوره

امروزه در كشورهاي پيشرفته، ارزش افزودة صنعت ورزش بخش ). 41(صنعت ورزش رونق زيادي پيدا كرده است 
و مهمي در ايجاد درآمد، اشتغال و نيز تفريح  دهد و نقشچشمگيري از محصول ناخالص داخلي را تشكيل مي

نگاهي به تاريخ ورزش در كشور نشان . اما وضعيت اين صنعت در ايران به گونة ديگري است). 39(سرگرمي دارد 
ريزي، سازماندهي، شد، يعني برنامهدهد كه تربيت بدني و ورزش در گذشته توسط خود مردم مديريت ميمي

هاي اجتماعي وسط مردم، اقشار و گروههاي ورزشي تها، هدايت و رهبري، پشتيباني و اجراي فعاليتهماهنگي
، كه 1313در سال   »انجمن ملي تربيت بدني و پيشاهنگي ايران«گيري اما با شكل. گرفتمختلف صورت مي

و در » سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم«و سپس » و تربيت بدني ايران نسازمان تندرستي جوانا«بعدها به 
سازمان تربيت بدني «و سرانجام بعد از پيروزي انقالب اسالمي به » رانسازمان تربيت بدني اي« 1350سال 

در نتيجة پررنگ شدن ). 17(نقش دولت در اين حوزه بسيار پررنگ شد  ،تغييرنام داد» جمهوري اسالمي ايران
يا ترين آنها نيز دولتي ترين و مهمهاي ورزشي كه بزرگنقش دولت در اين عرصه و پديد آمدن انواع سازمان

ريزي وابسته به دولت بودند، با گذشت زمان نقش مردم در عرصة مديريت ورزش يعني سياستگذاري و برنامه
  . كاهش يافت و همين مسئله نيز به حاكميت نگرش دولتي در عرصة تربيت بدني و ورزش انجاميد

ريزي، نامهنگرش دولتي حاكم بر توسعة تربيت بدني و ورزش اندك اندك در عرصة سياستگذاري، بر
نتيجة طبيعي اين امر از يك طرف ضعف در . پشتيباني و نظارت محدود نماند و به عرصة اجرايي نيز كشيده شد

هاي اجرايي بود كه خود گري و اجراي نقشهاي حاكميتي و گرفتار شدن دولت در پيچ و خم تصدياعمال نقش
-مانند كميتة ملي المپيك و پارالمپيك، فدراسيونبه تداخل در كاركرد و وظايف با نهادهاي عمومي غيردولتي 

گري دولت در از طرف ديگر، تصدي). 20(شود هاي خصوصي منجر ميها و حتي باشگاههاي ورزشي، شهرداري
انجامد بر شدن صنعت ورزش و درآمدزا نبودن آن ميورزش به تأمين بودجة آن از طريق دولت و به طبع هزينه

هاي كالن سر بار آن بر بودجة عمومي ش ورزش براي گذر از اين وضع و كم شدن هزينهرسد بخنظر ميبه). 9(
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ترين سازوكارهاي حل اين معضل، ميدان دادن در اين راستا مهم. اي ويژه استنيازمند بازنگري اساسي و توجه
هاي شسازي در اين حوزه و جلوگيري از توسعة نقش دولت و بخهرچه بيشتر به بخش خصوصي و خصوصي

هاي اجرايي هاي اخير ابالغ سياستدر سال. هاي اجرايي استويژه در عرصهخصوصي با ماهيت دولتي بهشبه
اساسي در عرصه هاي اجرايي و عنوان تحول قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري كه از آن به 44اصل 

ن را به خصوصي سازي در حوزه ورزش اقتصادي كشور ياد مي شود نيز به عنوان يك الزام قانوني توجه همگا
در كنار اين موضوع تدوين نظام جامع توسعة تربيت بدني و ورزش كشور در . خود مشغول داشته استكشور به 

اي در كانون توجه قرار نيز كه توسعة ورزش را در چهار بخش پرورشي، همگاني، قهرماني و حرفه 1383سال 
هاي روشن و مشخصي را فراروي تر ديده است، افقوصي را پررنگداده و با تقسيم كار ملي نقش بخش خص

با وجود اين، شواهد حاكي از اين است كه علي . اندركاران توسعه ورزش قرار داده استمديران اجرايي و دست
هاي غيردولتي در اين سازي در حوزة ورزش و توسعة مشاركت بخشها و الزامات، خصوصيرغم اين ضرورت

ترين موانع اصلي جلب مشاركت بخش دهد كه مهمتحقيقات اوليه نشان مي. انع زيادي مواجه استحوزه با مو
  : طور خالصه عبارتند ازخصوصي در توسعة ورزش در كشور به

عدم تمايل ؛ ناكافي بودن تسهيالت دولتي زينة باالي ساخت و خريد اماكن ورزشي و تجهيزات ورزشي؛ه
عدم تبليغ ؛ هاي خصوصيعدم توانايي مالي مردم در استفاده از خدمات بخش؛ مردم در صرف هزينه براي ورزش

فراهم نبودن زمينة  سازي مناسب مطبوعات و صدا و سيما دربارة مشاركت بخش خصوصي در ورزش؛و فرهنگ
مدت و گذاري در كوتاهفقدان امنيت سرمايه؛ هاي خصوصيگذاري مناسب خدمات باشگاهالزم براي قيمت

مشكالت مديريتي و ؛ بيمه و ماليات و قوانين سختگيرانة نهادهاي دولتي؛ وضع نامناسب قانون كار؛ دتبلندم
عدم انتخاب ؛ ناتواني در شناسايي و تعيين اماكن قابل واگذاري؛ )2(هاي خصوصي تأمين امنيت باشگاه

سوي اماكن ورزشي ادارة  اعطاي موافقت اصولي به شكل سخت براي احداث اماكن ورزشي از؛ مشاورمالي مناسب
نبود وام بانكي با بهرة كم و فقدان تسهيالت ويژة قانوني و اجرايي از سوي سازمان ؛ هاكل تربيت بدني استان

نبود تسهيالت الزم و سريع براي اعطاي ؛ هاي بخش خصوصي در ورزشعدم بازدهي مناسب سرمايه؛ تربيت بدني
فايده در  –عدم حاكميت منطق هزينه ؛ )1(ها سوي شهرداري مجوز صدور نقشه و ايجاد اماكن ورزشي از

منظور انتخاب مؤثرترين روش سازي بههاي موجود خصوصيعدم بررسي روش؛ اي فوتبال كشورهاي حرفهباشگاه
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عدم ؛ ايهاي حرفهعدم تدوين و اجراي نظام ايجاد، اداره و نگهداري و توسعة باشگاه؛ هابراي واگذاري باشگاه
فقدان ؛ گذاري و نظارتيهاي محيط قانونمحدوديت؛ )5(گذاري بليت هاي علمي براي قيمتاده از رويهاستف

اهميت ندادن ؛ هاي مناسب و ارزان در اختيار بخش خصوصيعدم شناسايي و قرار ندادن زمين؛ ريزي كالنبرنامه
قدان آمارها و اطالعات دقيق از ف؛ هاي دولتيبه حضور جدي و فعاليت بخش خصوصي در ورزش از طرف سازمان

ها، عملكرد ضعيف سازمان؛ عدم تعريف مشخص از بخش خصوصي و غيردولتي؛ )19(وضع موجود اماكن ورزشي 
عنوان يك كاالي ضروري در جامعه به صالح در زمينة تبليغ و توسعة فرهنگ ورزش بههاي ذينهادها و ارگان

هاي الزم آماده نبودن زيرساخت؛ رها را به سمت ورزش هدايت كندهاي خانوانحوي كه بتواند بخشي از هزينه
هاي سنگيني را بر سازي و مانند آن براي بخش خصوصي كه هزينهمانند برق، آب، تلفن، زيرسازي، محوطه

نبود ؛ )21( عدم شفافيت در قراردادها و مشخص نبودن حقوق مالكيت در آن؛ كندبخش خصوصي تحميل مي
و باتجربه و آگاه در اداره كردن فضاهاي ورزشي ) عملي و علمي(و تحصيلكردة ورزشي كارشناسان فني 

ويژه در همكاري با از بين رفتن انگيزة رقابت در ثروتمندان، خيرين و نيكوكاران به؛ هي تهران و كشورشهرداري
بود بخش خصوصي عدم كارايي و نقص در سيستم بازار و ن؛ )8(وساز فضاهاي ورزشي ها در ساختشهرداري

عدم خالقيت و كارآفريني ؛ )23(هاي ايدئولوژيك و سياسي خاص در نظام اقتصادي كشور باورها و ارزش؛ كارامد
انداز فقدان حجم پس؛ )10(و آمادگي بخش خصوصي براي پذيرش خطر و دانش و آگاهي ادارة تشكيالت وسيع 

كه اشتغالزايي در ي به مسئلة بيكاري درحاليعدم توجه بخش خصوص؛ داران داخليقابل توجه در سرمايه
بر ها و مؤسسات دولتي عالوهها از شركتاستفادة دولت؛ )11(كشورهاي در حال توسعه يك ضرورت است 

گيري تصميم؛ )31(عنوان يك وسيلة نهادي مهم و درخور توجه در توسعه و سياست عمومي ها، بهسياستگذاري
توليد كاالهاي لوكس سودآورتر (ازاري و عدم توجه به نيازهاي واقعي جامعه هاي ببخش خصوصي براساس قيمت
؛ سازيابهام سياسي در مورد خصوصي؛ ثباتي و نامطمئني اقتصاد مليبي؛ )17) (به جاي توليد كاالهاي ضروري

 بازارهاي مالي؛ برندهاي اقتصادي سود مينفعي كه از كنترل دولت بر فعاليتهاي ذيمخالفت گروه
قوانين نامطمئن و ؛ هاي مديريتي در اقتصاد بازارضعف مهارت؛ هاي بوروكراتيكتأخيرها و پيچيدگي؛ضعيف

وجود ؛ انزجار عمومي نسبت به كارآفرينان خصوصي؛ هاي سنگينقوانين محدودكننده و ماليات؛ تيناقص مالك
؛ )18(گيري بيش از حد متمركز تصميم؛ فقدان انگيزه در سطوح مديريتي؛ اهداف مبهم، چندگانه و متضاد
گذاران خارجي و داخلي از اجتناب سرمايه؛ سازيهاي دولتي در قبال خصوصيمقاومت كاركنان و مديران بخش
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؛ )28(سازي هاي خصوصيعدم تمايل رهبران سياسي نسبت به برنامه؛ سازيهاي خصوصيدرگيري در برنامه
هاي ورزشي و ديگر اماكن مربوط زياد ساخت استاديوم، زمينهزينة ؛ )36(ريسك باالي ساخت اماكن ورزشي 

  .)25(سازي صنعت ورزش فقدان نهادهاي تخصصي در حوزة خصوصي؛ )34(

كشور منتخب  22سازي ورزش كه از مطالعة تطبيقي در ادامه، نتايج حاصل از بررسي موانع فراروي خصوصي
مبناي انتخاب . شوددست آمده است، ارائه ميسازي بهدر زمينة توسعة مشاركت بخش خصوصي و خصوصي

اقتصادي، (اي هاي زمينهيافتگي، در حال توسعه بودن، اسالمي بودن، آسيايي بودن و مشابهتكشورها توسعه
هفت كشور منتخب كانادا، آلمان، ايتاليا، آرژانتين، پرتغال، چك و چين . است) سياسي، اجتماعي و فرهنگي

يافته و پانزده كشور لهستان، افريقاي جنوبي، برزيل، تركيه، روسيه، هندوستان، نمايندة كشورهاي توسعه
بنگالدش، بوليوي، شيلي، بلغارستان، پاكستان، كويت، مالزي، تاجيكستان و تايلند از مصاديق كشورهاي در حال 

ي و آسيايي بودن مورد كشورهاي تركيه، مالزي، پاكستان و تاجيكستان نيز از منظر اسالم. آيندشمار ميتوسعه به
 1صورت جدول سازي ورزش از منظر مطالعات تطبيقي بهترين موانع فراروي خصوصيمهم. اندتوجه قرار گرفته

  .قابل استنتاج است

سازي ورزش و موانع فراروي هاي متعددي پيرامون ضرورت خصوصيشود پژوهشكه مالحظه ميگونههمان
ها يا تنها به يك دسته از موانع اشاره دهد كه اين پژوهشاوليه نشان مي اما يك بررسي. آن صورت گرفته است

رو اين پژوهش ازاين. اندبندي قرار ندادهبندي و اولويتاند و يا با وجود ذكر موانع مختلف، آنها را مورد طبقهكرده
  ور و سازي ورزش در كشترين موانع توسعة مشاركت بخش خصوصي و خصوصيدنبال شناخت مهمبه

ترين موانع فراروي مهم«سؤال اساسي ما در اين پژوهش اين است كه . بندي آنها صورت گرفته استاولويت
  »بندي آنها چگونه است؟سازي ورزش در كشور كدام است و اولويتخصوصي

  سازي ورزش از منظر مطالعات تطبيقيترين موانع فراروي خصوصيمهم – 1جدول 
 كشور نام سازيموانع خصوصي   

  )29(؛ چين )26(واكي ل؛ چكس)26(روسيه  فقدان مديران اليق
؛ پاكستان )30(؛ تاجيكستان )23(؛ شيلي )26(روسيه فقدان تمهيدات قانوني و نهادي مناسب

  )26(؛ لهستان )15(
  )23(؛ شيلي)29(بوليوي   فقدان نقدينگي

  )26(ي ؛ چكسلواك)26(روسيه  سازيروند كند تأمين بارمالي خصوصي
  )8(؛ بوليوي)26(روسيه  هاي غيربوميپيروي از دستورالعمل
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  سازي ورزش از منظر مطالعات تطبيقيترين موانع فراروي خصوصيمهم – 1جدول ادامة 
 نام كشور سازيموانع خصوصي   
 )26(روسيه  پذيري در اجرا عدم انعطاف

  )26(؛ چكسلواكي )26(روسيه  فقدان اصالحات در بخش مالي
 )27(بنگالدش  فقدان عزم كافي 

 )15(مالزي  هاگرايي شديد سياسي در واگذاري رابطه
  )30(؛ تايلند؛ تاجيكستان )8(هند  سازينگرش منفي نخبگان و مردم به خصوصي

 )8(برزيل  فقدان تجربة خصوصي سازي
  )26(؛ شيلي)26(مكزيك  سازيطراحي نادرست فرايند اجراي خصوصي

 )8(بوليوي  اقتصادي متمركزسيستم 
 )35(پرتغال  هاي ورزشي در بازار بورس وارد نشدن باشگاه

 )35(پرتغال  غيرانتفاعي بودن باشگاه هاي ورزشي
  )30(؛ تاجيكسستان )8(؛ بوليوي )29(ايتاليا  بي ثباتي سياسي

 )27(بنگالدش  اختالفات سياسي ميان احزاب
 )15(پاكستان  سازير امر خصوصيهاي ذي نفع متعدد د دخالت گروه

هاي سياسي به داليلي چون ترس از فقر،ها و گروهمقاومت مردم، جناح
 ...بيكاري، از دست دادن منافع و

  )27(؛ آلمان )38(؛ مالزي )29(چين 

  )8(؛ بوليوي)23(شيلي  ها بدون توه به ايجاد محيط و فضاي مناسب شتاب در واگذاري
؛ آفريقاي )26(؛ بلغارستا )26(؛ آرژانتين )26(مكزيك هااگذاري شركتتأخير در فرايند و

  )12(؛ هند )29(؛ ايتاليا )26(جنوبي 
  )19(؛ ايتاليا )29(؛ بوليوي)27(؛ چين )29(برزيل هاي داخلي و خارجي دولت فشار شديد بدهي

  )29(؛ چين)23(پاكستان  ضعف بازار سرمايه و بورس
ي مستقل و پاسخگو بر اجراي صحيح سياستفقدان يك نهاد نظارت

  سازي  خصوصي
 )15(مالزي 

  )30(؛ تاجيكستان )27(چين  سازيفساد در فرايند خصوصي
  )33(؛ كويت)27(بنگالدش  تشريفات پيچيدة اداري

 )26(تركيه  هاي زيان ده واگذاري شركت
 )37(چين     هاي مالي و سرمايه ايعدم استفاده از مشوق

 )12(هند  عيين دقيق اهداف خصوصي سازيعدم ت
گذاري در ساختهاي خارجي به منظور سرمايهعدم مشاركت شركت

  اماكن ورزشي 
 )37(چين 

  )15(؛ پاكستان)23(شيلي  واگذاري واحدهاي بزرگ و زيان ده
 )42(چين  فقدان توان در بخش خصوصي

 )42(چين  گذاري در اماكن ورزشي خطر باالي سرمايه
 )27(آلمان  هاي خصوصيانحصار طلبي مديران بخش

هايهاي دولتي به عنوان ابزارهاي اجراي سياست استفاده از شركت
  دولتي 

  )33(؛ كويت )29(، ايتاليا )6(كانادا 

 )15(مالزي  هاي سود ده به بخش خصوصي واگذاري بخش
  )30(؛ تاجيكستان )8(يوي ؛ بول)15(مالزي  هاتنوع نژادي و دخالت آنها در تصميم گيري
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  تحقيق روش

گرفته  صورت 2صورت آميختهها در آن بهاست و گردآوري داده 1گيري كاربردياين پژوهش از حيث جهت
از آنجا كه . پيمايشي است –و در مرحلة دوم از نوع توصيفي  3اين پژوهش در مرحلة اول كيفي و اكتشافي. است

سازي ورزش در ايران هنوز مشخص نشده، يا اگر مشخص شده هنوز صيهمة مفاهيم مربوط به پديدة خصو
خوبي درك نشده است، در اين پژوهش در مرحلة اول از روش كيفي با هدف ساخت روابط بين اين مفاهيم به

پژوهش كيفي هر نوع پژوهشي ). 32(سازي ورزش استفاده شد  تعابير و تفاسير گويا و بيانگر حقيقت از خصوصي
  هاي آماري يا هرگونه كمي كردن كسب هاي غير از روشدهد كه با شيوهدست ميهايي را بهيافتهاست كه 

-استاندارد يا نيمهنيمه 4بنابراين در اين پژوهش در مرحلة اول از طريق انجام مصاحبة عميق). 3(اند شده

سازي ورزش گردآوري انع خصوصيمنظور شناخت مونظر اطالعات تكميلي بهبا افراد خبره و صاحب 5ساختاريافته
گيري هاي عميق از روش نمونهبراي انجام مصاحبه. وتحليل شدو پس از آن، اين اطالعات كدگذاري و تجزيه

زماني از اين روش استفاده . استفاده شد 6اي يا گلوله برفيبرداري ارجاعي زنجيرهو روش نمونه) 32(هدفمند 
راحتي در دسترس دهندگان بهدهندگان سودمند نباشد يا آگاهيآگاهيشود كه پژوهشگر قادر به تشخيص مي

گيري تا و نمونه) 32(كند كننده را از طريق شخص ديگري پيدا ميدر اين روش، پژوهشگر، يك شركت. نباشند
اع وجود نيايد و به اصطالح پژوهش به اشبگيري هيچ انديشة جديدي بهيابد كه با ادامة نمونهجايي تداوم مي

در انتخاب نمونة آماري جهت مصاحبه سعي شده است هم از افراد داراي تحصيالت . نظري و كفايت برسد
ها و نهادهاي ورزشي استفاده و هم از افراد داراي تجربيات مديريتي در سازمان) اعضاي هيأت علمي(دانشگاهي 

ها، نهادها و مديران ارشد سازمان: بودند از نفر بود كه عبارت 25شود، بنابراين تركيب كلي نمونة آماري ما شامل 
هاي ورزشي فعال در هاي مختلف ورزشي، مديران ارشد فدراسيوناي رشتههاي حرفههاي حاضر در ليگباشگاه

استادان مديريت ورزشي، (سازي و ورزش اي و باشگاهي، متخصصان آشنا به مسائل خصوصيعرصة ورزش حرفه
  ).نظران آشناگر صاحباقتصاد، مديريت دولتي و دي

                                                           
1 . Applied Orientation 
2 . Mixed method 
3 . Exploratory 
4 . Depth interview 
5 . Semi - structured 
6 . Snowball 
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آمده دستهاي بهپس از شناسايي متغيرها، در مرحلة دوم با استفاده از سازوكارهاي آماري متغيرها و مؤلفه
نظران دانشگاهي و بندي اين موانع از منظر صاحبفرض اوليه كه اولويتبا اين پيش. بندي شدندآزمون و رتبه

ترين كه يكي از قوي AHPشده از طريق روش چهارگانه شناسايي مديران اجرايي تفاوت دارد، نخست موانع
و با كسب  Expert choice 2000افزار و به كمك نرم) 40(هاست يگري براي تعيين اولويتهاي تصميمروش
صورت سازي بهنظران برجستة دانشگاهي و آشنا با مباحث مرتبط با ورزش و خصوصينفر از صاحب 10نظر 

بود كه  01/0ضريب ناسازگاري يافته هاي به دست آمده از طريق اين روش، .  بندي شدرتبه حضوري بررسي و
سپس با تبعيت از روش پژوهش توصيفي و با استفاده از سازوكارهاي . بيانگر قابليت اعتماد نتايج اين روش است
نتايج مصاحبة عميق با مراجعه به هاي آنها از طريق پرسشنامة برآمده از آمار استنباطي، موانع چهارگانه و مؤلفه

اي قابل از آنجا كه حجم چنين جامعه. بندي شدندسازي و ورزش رتبهمديران اجرايي مرتبط با موضوع خصوصي
پرسشنامه  80، )16( 2استفاده شد و با كمك روش قضاوتي 1گيري هدفمندشمارش و تخمين نبود، از روش نمونه
منظور  وتحليل قرار گرفتند و بهپرسشنامه مورد تجزيه 75كه در نهايت ميان افراد جامعة آماري توزيع شد 

اعتبار اين . نشان دهند 82/0ضريب آلفاي كرونباخ  هتحليل اين اطالعات نيز از آزمون فريدمن استفاده شد
  . پرسشنامه است

  

  تحقيق يهايافتهنتايج و 

مصاحبة عميق با خبرگان  25ه از سازي در عرصة ورزش كموانع جلب مشاركت بخش خصوصي و خصوصي
بندي شده است كه آمده، در چهار محور طبقهدستسازي در كشور بهعرصة ورزش، اقتصاد، مديريت و خصوصي

  .شودارائه مي 2به شرح جدول 

نظران دانشگاهي و مديران بندي اين موانع از منظر صاحبفرض اوليه كه امكان دارد رتبهبا پذيرش اين پيش
دليل اينكه آگاه شدن نسبت به هر دو نگرش براي پژوهشگران مهم بوده است، ابتدا متفاوت باشد و به اجرايي

سازي نظران دانشگاهي و آشنا با مباحث مرتبط با ورزش و خصوصيشده از منظر صاحبموانع چهارگانة شناسايي

                                                           
1 . Purposive 
2 . Judgmental 
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 1 شكلند كه نتايج آن در بندي شدرتبه Expert choice 2000افزار كمك نرمو به AHPاز طريق روش 
 –فرهنگي، سياسي  –نظران دانشگاهي، عوامل مديريتي، اجتماعي براساس آراي صاحب. قابل مشاهده است

  .سازي ورزش در كشور هستندترين موانع فراروي خصوصيترتيب مهمحقوقي و اقتصادي به

  نسازي ورزش برآمده از مصاحبه با خبرگاموانع فراروي خصوصي – 2جدول 

  سازي ورزش فرهنگي خصوصي –موانع اجتماعي   سازي ورزش موانع مديريتي خصوصي
سازي  خصوصي و ريزي مدون در عرصة ورزش فقدان راهبرد و برنامه

  ورزش؛
وجود مشكالت زيرساختي براي واگذاري ورزش به بخش 

  خصوصي؛ 
  گيري در نهادهاي مرتبط؛ ضعف تصميم

  ضعف مديريت بخش خصوصي؛
هاي محلي قومي به منظور تصدي امور  ا و حكومتفقدان نهاده

  ورزشي واگذار شده؛
  پايين بودن اعتماد به مديران بخش خصوصي؛

فقدان سيستم نظارتي قوي به منظور كنترل امور مرتبط با 
  سازي ورزش؛ خصوصي

وجود (سازي  نگرش اقتدارگرايانه و از باال به پايين به خصوصي
  ؛)ساختارهاي بوروكراسي

  يرمستقيم دولت با بخش خصوصي؛رقابت غ
ها  هاي متولي ورزش و موازي كاري فقدان تعامل بين دستگاه

از جمله ميان سازمان تربيت بدني و كميتة ملي المپيك در (
  ؛)زمينة ورزش قهرماني

  سازي در حوزة ورزش؛ نداشتن متولي خصوصي
  عدم استفاده از كارشناسان و متخصصان در امور خصوصي سازي؛

  اي مسئوالن به ورزش؛ انبي و حاشيهنگاه ج
  هاي دولتي  واگذاري بخش زيان ده به بخش خصوصي توسط دستگاه

وابستگيشان  تصدي دولت به سبب مقاومت مديران نسبت به كاهش
  به بخش دولتي ؛

توجهي مردم نسبت به استفاده از ورزش به منظور  بي
  ها؛ پيشگيري از بيماري

  سازي؛ كشور به خصوصي عدم اعتقاد مسئوالن رده باالي
  سازي؛ سازي به جاي خصوصي رواج اختصاصي

  سازي ورزش؛ فقدان مطالعات كافي در حوزة خصوصي
 فقدان فرهنگ و تفكر مناسبي از برون سپاري و خصوصي

  سازي؛
پايين بودن انگيزة حاميان مالي به منظور فعاليت در حوزة 

  سازي در ورزش؛ خصوصي
  سازي ورزش؛ صيدر زمينة خصوكمبود تبليغات 

سازي ساير  توجه بيش از حد به فوتبال و غفلت از خصوصي
  رشته هاي ورزشي؛

عدم آشنايي تودة مردم و مديران ورزشي با مفاهيم مرتبط 
  سازي ورزش با خصوصي

  سازي ورزش موانع اقتصادي خصوصي سازي ورزشحقوقي خصوصي–موانع سياسي
  هاي اجرايي الزم؛فقدان سازوكارهاي قانوني و آيين نامه 

  وجود محدوديت هاي سياسي براي واگذاري ورزش به بخش خصوصي؛
  تبديل عرصة ورزش كشور به منبعي درآمدزا براي عده اي خاص؛

  استفادة دولت از ورزش به عنوان يك ابزار سياسي؛
  خالءها و ابهامات قانوني ؛

  ؛)گيرندگانوابستگان تصميم (هاي سودآور به افراد خاص  واگذاري
عدم تناسب و هماهنگي برنامه هاي خصوصي سازي با قوانين 

  عدم ثبات اقتصادي كشور؛
خصوصي  هاي مالي و مالياتي به منظور تشويق بخش فقدان مشوق
  گذاري در ورزش؛ به سرمايه

كمبود زمين و امالك مورد نياز در داخل شهرها به منظور 
  ساخت امكان ورزشي؛

اماكن  خريدگذاري مورد نياز براي ساخت و  سرمايه سطح باالي
  ورزشي؛
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  عدم برخورداري بخش خصوصي از تسهيالت دولتي؛  .كار، بيمه و ماليات
  عدم توانايي مالي عامة مردم در استفاده از ورزش خصوصي؛

  گذاري در كشور؛ فقدان امنيت سرمايه
  ترس از بيكاري منابع انساني وابسته به مشاغل دولتي؛

  .اي در باشگاه هاي حرفههاي مناسب  فقدان دارايي

  
از منظر ) حقوقي و اقتصادي –فرهنگي، مديريتي، سياسي  –اجتماعي (بندي موانع چهارگانه رتبه – 1 شكل 

  نظران دانشگاهيصاحب

حقوقي و اقتصادي از  –فرهنگي، مديريتي، سياسي  –بندي موانع چهارگانة اجتماعي منظور رتبهسپس به
كه گونهوسيلة اين آزمون همانسازي از آزمون فريدمن استفاده شد و بهو خصوصي ديدگاه مديران حوزة ورزش

بود  001/0شايان ذكر است كه سطح معناداري . بندي شدندنشان داده شده است، اين عوامل رتبه 3در جدول 
 –جتماعي ترتيب عوامل مديريتي، ابر اين اساس، به. هاستدهندة معنادار بودن تفاوت بين رتبهكه نشان

  ).3جدول (سازي ورزش در كشور هستند حقوقي، موانع فراروي خصوصي –فرهنگي، اقتصادي و سياسي 
از منظر ) حقوقي و اقتصادي –فرهنگي، مديريتي، سياسي  –اجتماعي (بندي موانع چهارگانه رتبه – 3جدول 

  مديران اجرايي
  ميانگين رتبه مانع  اولويت

  98/3  مديريتي  1
  57/2  فرهنگي –اجتماعي   2
  22/2  اقتصادي  3
  23/1  حقوقي –سياسي   4
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حقوقي  –فرهنگي، اقتصادي و سياسي  –هاي مرتبط با موانع مديريتي، اجتماعي بندي مؤلفهمنظور رتبهبه
نشان داده شده، اين موانع  4كه در جدول گونههمان. از ديدگاه مديران اجرايي نيز از آزمون فريدمن استفاده شد

بر اين . هاستدهنده معنادار بودن تفاوت بين رتبهدر اين آزمون نشان 001/0سطح معناداري . اندبندي شدهرتبه
ترين مانع در ميان موانع مديريتي فراروي عنوان مهماساس، رقابت غيرمستقيم دولت با بخش خصوصي به

  ).4جدول (سازي ورزش در كشور تعيين شد خصوصي

  هاي مرتبط با مانع مديريتيفهبندي مؤلرتبه – 4جدول 
  ميانگين رتبه مانع  اولويت

  84/8  رقابت غيرمستقيم دولت با بخش خصوصي  1
  77/8  وجود مشكالت زيرساختي براي واگذاري ورزش به بخش خصوصي  2
  57/8  گيري در نهادهاي مرتبط ضعف تصميم  3
  33/8  ورزش سازي ريزي مدون در عرصة ورزش و خصوصي فقدان راهبرد و برنامه  4
  85/7  سازي ورزشفقدان سيستم نظارتي قوي به منظور كنترل امور مرتبط با خصوصي  5
  70/7  )وجود ساختارهاي بوروكراسي(سازي  نگرش اقتدارگرايانه و از باال به پايين به خصوصي  6
  35/7  هاي دولتي  هاي زيان ده به بخش خصوصي توسط دستگاه واگذاري بخش  7
  25/7  سازي در حوزة ورزش  نداشتن متولي خصوصي  8
  83/6  ضعف مديريت بخش خصوصي   9
  76/6  اي مسئوالن به ورزش  نگاه جانبي و حاشيه  10
  73/6  پايين بودن اعتماد به مديران بخش خصوصي  11
  71/6  هاي محلي قوي به منظور تصدي امور ورزشي واگذارشده فقدان نهادها و حكومت  12
  70/6  هاي متولي ورزش و موازي كارهاتعامل بين دستگاه فقدان  13
  60/6  سازي عدم استفاده از كارشناسان و متخصصان در امور خصوصي  14

  

ترين عنوان مهمشان به بخش دولتي نيز بهسبب وابستگيمقاومت مديران نسبت به كاهش تصدي دولت به
  ).5جدول (سازي ورزش در كشور تعيين شد يفرهنگي فراروي خصوص –مانع در ميان موانع اجتماعي 

گذاري در كشور سازي ورزش در كشور نيز فقدان امنيت سرمايهترين مانع در ميان موانع اقتصادي فراروي خصوصيمهم
  ).6جدول (تعيين شد 
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  فرهنگي -هاي مرتبط با مانع اجتماعي بندي مؤلفهرتبه – 5جدول 
  ميانگين رتبه مانع  اولويت

  91/6  ت مديران نسبت به كاهش تصدي دولت به سبب وابستگيشان به بخش دولتيمقاوم  1
  66/6  سازي عدم اعتقاد مسئوالن رده باالي كشور به خصوصي  2
  60/6  سازي سازي به جاي خصوصي رواج اختصاصي  3
  53/6  سازي فقدان فرهنگ و تفكر مناسبي از برون سپاري و خصوصي  4
  29/5  ورزش  سازي در مالي به منظور فعاليت در حوزة خصوصي پايين بودن انگيزة حاميان  5
  15/5  سازي ورزش  عدم آشنايي تودة مردم و مديران ورزشي با مفاهيم مرتبط با خصوصي  6
  99/4  سازي ورزش فقدان مطالعات كافي در حوزة خصوصي  7
  82/4  سازي ديگر رشته ورزشي توجه بيش از حد به فوتبال و غفلت از خصوصي  8
  26/4  سازي ورزش كمبود تبليغات در زمينة خصوصي  9
  78/3  ها توجهي مردم نسبت به استفاده از ورزش به منظور پيشگيري از بيماري بي  10

  

  هاي مرتبط با مانع اقتصاديبندي مؤلفهرتبه – 6جدول 
  ميانگين رتبه مانع  اولويت

  56/6  گذاري در كشور  فقدان امنيت سرمايه  1
  92/5  گذاري در ورزش هاي مالي و مالياتي به منظور تشويق بخش خصوصي به سرمايهقفقدان مشو  2
  84/5  عدم ثبات اقتصادي كشور   3
  26/5  عدم توانايي مالي عامه مردم در استفاده از ورزش خصوصي   4
  01/5  عدم برخورداري بخش خصوصي از تسهيالت دولتي  5
  96/4  مشاغل دولتيترس از بيكاري منابع انساني وابسته به   6
  31/4  ايهاي حرفه هاي مناسب در باشگاه فقدان دارايي  7
  89/3  گذاري مورد نياز براي ساخت و خريد اماكن ورزشي سطح باالي سرمايه  8
  25/3  كمبود زمين و امالك مورد نياز در داخل شهرها به منظور ساخت اماكن ورزشي   9

  

 –ترين مانع در ميان موانع سياسي عنوان مهمزار سياسي هم بهعنوان يك اباستفادة دولت از ورزش به
  ).7جدول (سازي ورزش در كشور تعيين شد حقوقي فراروي خصوصي
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  حقوقي –هاي مرتبط با موانع سياسي بندي مؤلفهرتبه – 7جدول 
  ميانگين رتبه مانع  اولويت

  92/4  استفادة دولت از ورزش به عنوان يك ابزار سياسي  1
  49/4  اي خاص ديل عرصة ورزش كشور به منبعي درآمدزا براي عدهتب  2
  15/4  هاي سياسي براي واگذاري ورزش به بخش خصوصي وجود محدوديت  3
  12/3  )گيرندگان وابستگان تصميم(واگذاري هاي سودآور به افراد خاص   4
  66/3  هاي اجرايي الزم فقدان ساز و كارهاي قانوني و آيين نامه  5
  53/3  و ابهامات قانوني  خالءها  6
  13/3  هاي خصوصي سازي با قوانين كار، بيمه و ماليات عدم تناسب و هماهنگي برنامه  7

  

  گيريبحث و نتيجه

كه  ه، روزنة اميد و نويدبخشي را فراروي ورزش كشور قرار داد44هاي اصل هاي اخير ابالغ سياستدر سال
تواند تر به آن ميپرداخته نشده است، ولي پرداختن هرچه سريع طور بايسته و شايسته به آناگرچه هنوز به

راهگشاي رهايي از مشكالت بسياري باشد كه ناشي از گسترش يافتن نقش دولت از عرصة كالن سياستگذاري و 
گري جاي ايفاي نقش حاكميتي، ايفاي نقش تصديهاي اجرايي و عملياتي و بهريزي و نظارت بر عرصهبرنامه
  .است

هاي دولتي، حاكميت نگاه دولتي با رويكرد غيررقابتي در ورزش، ية ورزش كشور بر بودجة عمومي و كمكتك
المللي ها با نهادهاي بينوجودآمده براي فدراسيونهاي موجود در ورزش، مشكالت بهناتواني استفاده از ظرفيت

از جمله مشكالتي است كه نه با دخالت  )20(هاي دولت در امور آنها هاي برخاسته از دخالتورزش و محروميت
اما متأسفانه مطالعات . شودگري دولت، بلكه با قرار گرفتن دولت در جايگاه حاكميتي خود، برطرف ميو تصدي
از آنجا . سازي در ورزش ايران با موانع بسياري مواجه استدهد كه مشاركت بخش خصوصي و خصوصينشان مي

سازي ورزش در كشور نيازمند فراهم آمدن منظور غلبه بر موانع فراروي خصوصيهكه هرگونه تدبير هوشمندانه ب
  .دگيربندي تصويري مطابق با واقع از آنهاست، در اين مقاله تالش شده تا اين موانع مورد بررسي، احصا و اولويت

ش در كشور را ي ورززسادهد كه موانع فراروي فرايند خصوصيآمده از اين پژوهش نشان ميدستنتايج به
براساس . حقوقي و مديريتي تقسيم كرد –اجتماعي، سياسي  –توان به چهار دستة موانع اقتصادي، فرهنگي مي
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موانع : ترتيب عبارتند ازنظران دانشگاهي، عوامل مذكور از حيث مهم بودن و رتبه بهنظرسنجي از صاحب
بندي اين عوامل از ديدگاه مديران عرصة ما رتبها. حقوقي و اقتصادي –اجتماعي، سياسي  –مديريتي، فرهنگي 
  .حقوقي –اجتماعي، اقتصادي و سياسي  –موانع مديريتي، فرهنگي : ترتيب عبارتند ازسازي بهورزش و خصوصي

ترين مانع نظران دانشگاهي و اجرايي در عرصة ورزشي هر دو مانع مديريتي را مهمبه ديگر سخن، صاحب
تر مديران اجرايي است كه موانع آورند، ولي تفاوت آنها در نگاه ملموسشمار ميبه سازي ورزشفراروي خصوصي

هاي پژوهش ديگري البته اين قسمت از نتايج با يافته. شمارندحقوقي برمي –اقتصادي را برتر از موانع سياسي 
ن داده است كه عوامل نشا و سازي ورزش پرداختهبندي عوامل اجتماعي و حقوقي مؤثر بر خصوصيكه به اولويت

  ).9(حقوقي بر عوامل اجتماعي اولويت دارند، همخواني ندارد 

: ترتيب اولويت عبارتند ازسازي ورزش كه در اين پژوهش شناسايي شدند بهموانع مديريتي فراروي خصوصي
، رقابت غيرمستقيم دولت با بخش خصوصي، وجود مشكالت زيرساختي براي واگذاري ورزش به بخش خصوصي

سازي ريزي مدون در عرصة ورزش و خصوصيگيري در نهادهاي مرتبط، فقدان راهبرد و برنامهضعف تصميم
سازي ورزش، نگرش اقتدارگرايانه و از منظور كنترل امور مرتبط با خصوصيورزش، فقدان سيستم نظارتي قوي به
ده به بخش هاي زيان، واگذاري بخش)وجود ساختارهاي بوروكراسي(سازي باال به پايين نگاه كردن به خصوصي

سازي در حوزة ورزش، ضعف مديريت بخش هاي دولتي، نداشتن متولي خصوصيخصوصي توسط دستگاه
اي مسئوالن به ورزش، پايين بودن اعتماد به مديران بخش خصوصي، فقدان خصوصي، نگاه جانبي و حاشيه

هاي متولي زشي واگذارشده، فقدان تعامل بين دستگاهمنظور تصدي امور ورهاي محلي قوي بهنهادها و حكومت
  .سازيها، عدم استفاده از كارشناسان و متخصصان در امور خصوصيكاريورزش و موازي

  ها، دهد كه برخي از موانع يادشده مانند فقدان تعامل بين دستگاههاي پژوهش ديگري نشان مييافته
تي در مقايسه با بخش دولتي از جمله مسائلي است كه در توسعة ها و عدم توانمندي بخش غيردولكاريموازي
البته برخي از اين موانع مديريتي منحصر به كشور ما نيستند، ). 22(ها در حوزة ورزش نيز تأثيرگذار است تعاوني

نيز دهد كه در كشور هند هاي جاشي نشان ميبراي مثال نتايج پژوهش. بلكه در كشورهاي ديگر نيز وجود دارند
  ).12(سازي يكي از موانع بسيار اساسي در اين حوزه است عدم تعيين دقيق اهداف خصوصي
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ترتيب اولويت سازي ورزش كه در اين پژوهش شناسايي شدند بهفرهنگي فراروي خصوصي –موانع اجتماعي 
عدم اعتقاد شان به بخش دولتي، سبب وابستگيمقاومت مديران نسبت به كاهش تصدي دولت به: عبارتند از

سازي، فقدان فرهنگ و تفكر جاي خصوصيسازي بهسازي، رواج اختصاصيمسئوالن رده باالي كشور به خصوصي
  منظور فعاليت در حوزة سازي، پايين بودن انگيزة حاميان مالي به سپاري و خصوصيمناسبي از برون

سازي ورزش، اهيم مرتبط با خصوصيسازي در ورزش، عدم آشنايي تودة مردم و مديران ورزشي با مفخصوصي
سازي سازي ورزش، توجه بيش از حد به فوتبال و غفلت از خصوصيفقدان مطالعات كافي در حوزة خصوصي

توجهي مردم نسبت به ورزش كردن سازي ورزش، بيهاي ورزشي، كمبود تبليغات در زمينة خصوصيديگر رشته
  .هابراي پيشگيري از بيماري

ها در حوزة ورزش نيز به وجود موانع فرهنگي و همكاران با موضوع موانع توسعة تعاونيدوست تحقيق علي
اي و عدم اعتقاد كارشناسان و متخصصان به داري حرفهمانند فقدان فرهنگ تعاون و مالكيت شركتي در باشگاه

  ). 22(كند اي اشاره ميكارايي بخش تعاوني در ورزش حرفه

نتايج برخي  .سازي ورزش نيز منحصر به كشور ما نيستنداروي خصوصيفرهنگي فر –موانع اجتماعي 
و نگرش منفي ) 27(سازي در بنگالدش دهند كه فقدان عزم و اعتقاد كافي نسبت به خصوصيمطالعات نشان مي

ترين موانع مهم) 30و  8(سازي در كشورهاي تايلند، تاجيكستان و هند نخبگان و مردم نسبت به خصوصي
  . سازي در اين كشورها هستندصوصيفراروي خ

: ترتيب اولويت عبارتند ازسازي ورزش كه در اين پژوهش شناسايي شدند بهموانع اقتصادي فراروي خصوصي
منظور تشويق بخش خصوصي به هاي مالي و مالياتي بهگذاري در كشور، فقدان مشوقفقدان امنيت سرمايه

كشور، عدم توانايي مالي عامة مردم در استفاده از ورزش خصوصي،  گذاري در ورزش، عدم ثبات اقتصاديسرمايه
عدم برخورداري بخش خصوصي از تسهيالت دولتي، ترس از بيكاري منابع انساني وابسته به مشاغل دولتي، 

گذاري مورد نياز براي ساخت و خريد اي، سطح باالي سرمايههاي حرفههاي مناسب در باشگاهفقدان دارايي
  .زشي، كمبود زمين و امالك مورد نياز در داخل شهرها براي ساخت اماكن ورزشياماكن ور

گذاري بخش خصوصي در هاي احمدي و همكاران كه به موضوع نبود امنيت براي سرمايهاين نتايج با يافته
). 2(اند، هماهنگي دارد هاي خصوصي اشاره كردهورزش و عدم توانايي مالي مردم در استفاده از خدمات بخش
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نيز مردم و ) 27(  و آلمان) 38(، مالزي )29(دهد كه در كشورهايي مانند چين نتايج ديگر تحقيقات نشان مي
در كشوري مانند پاكستان . كنندسازي مخالفت ميدليل ترس از فقر و بيكاري با خصوصيهاي سياسي بهگروه

  ). 33(شود سازي محسوب ميينيز ضعف بازار سرمايه يكي از موانع اقتصادي مهم فراروي خصوص

ترتيب اولويت سازي ورزش كه در اين پژوهش شناسايي شدند بهحقوقي فراروي خصوصي –موانع سياسي 
عنوان يك ابزار سياسي، تبديل عرصة ورزش كشور به منبعي درآمدزا براي استفادة دولت از ورزش به: عبارتند از

هاي سودآور به واگذاري ورزش به بخش خصوصي، واگذاريهاي سياسي براي اي خاص، وجود محدوديتعده
هاي اجرايي الزم، خالءها و نامه، فقدان سازوكارهاي قانوني و آيين)گيرندگانوابستگان تصميم(افراد خاص 

  . سازي با قوانين كار، بيمه و مالياتهاي خصوصيابهامات قانوني، عدم تناسب و هماهنگي برنامه

هاي پژوهش ديگري كه فقدان قوانين روشن و نارسايي قوانين موجود را مانع حقوقي اين نتايج با يافته
اند در برخي مطالعات نشان داده). 22(داند، هماهنگي دارد ها در عرصة ورزش ميفراروي توسعة تعاوني

عنوان يك ابزار ههاي دولتي بنيز استفادة دولت از شركت) 33(و كويت ) 29(، ايتاليا )6(كشورهايي مانند كانادا 
كشوري مانند مالزي نيز . شودسازي ورزش محسوب ميترين موانع سياسي فراروي خصوصيسياسي در زمرة مهم

). 15(سازي مواجه است ها با مانع مهمي بر سر راه خصوصيگرايي شديد در واگذاريدليل رابطهمانند ايران به
اجرايي در ميان موانع مديريتي، رقابت غيرمستقيم دولت با  شود، از ديدگاه مديرانكه مالحظه ميگونههمان

سبب اجتماعي، مقاومت مديران نسبت به كاهش تصدي دولت به –بخش خصوصي، در بين موانع فرهنگي 
گذاري در كشور و در بين موانع شان به بخش دولتي، در بين موانع اقتصادي، فقدان امنيت سرمايهوابستگي
عنوان يك ابزار سياسي اولويت اول را به خود اختصاص داده از ادة دولت از ورزش بهحقوقي، استف –سياسي 

سازي ورزش در كشور هستند كه ضرورت دارد مديران عالي ورزش كشور در ترين موانع فراروي خصوصيمهم
سازي در ورزش، آنها را در كانون توجه قرار دهند و با تدبير جلب مشاركت بخش خصوصي و خصوصي

  .كارگيري سازوكارهاي ايجابي به رفع آنها بپردازندجويي و بهشمندانه به چارههو

بر پاية نتايج حاصل از اين پژوهش، راهكارهاي عملي توسعة مشاركت بخش خصوصي در ورزش به اميد 
دوش دولت گذاري در اين حوزه را تا حدود زيادي از هاي سنگين سرمايهكارگيري اين راهكارها بار هزينهاينكه به

  :شودتري را بدهد، به شرح زير ارائه ميبردارد و به دولت فرصت پرداختن به امور ضروري

www.sid.ir


 1392زمستان ، 4شمارة ، 5دورة ية مديريت ورزشي، نشر                                                                                         

 

100

  شود بسترهاي مديريتي مناسب براي باتوجه به اولويت موانع مديريتي از ديدگاه نخبگان، توصيه مي
ن اهداف جامع و تدوي. آيد، فراهم شودگذاري بخش خصوصي در ورزش شامل مواردي كه در پي ميسرمايه

  سازي در حوزة ورزش، تهية برنامه در زمينة نحوة استفاده از تسهيالت بانكي راهبردي مرتبط با خصوصي
سازي و موارد قابل واگذاري در ورزش، ايجاد گيري قاطع در زمينة خصوصيشده در حوزة ورزش، تصميمارائه

اف قابل انتظار، از بين بردن ساختارهاي غيرمنعطف و منظور تحقق اهدسيستم نظارتي قوي، كارآمد و اثربخش به
گري دولت، ايجاد آمادگي در دولت براي متعصب و مانع و انجام اصالحات ساختاري با رويكرد كاهش تصدي

از باال به پايين نگاه و بر عدم تمركز سازي و اين باور كه بزرگ همواره زيبا نيست، ايجاد نگرش مبتنيخصوصي
هاي كفايت، شايستگي، دانايي و مديريت در بخش خصوصي، مل با بخش خصوصي، تأكيد بر مؤلفهنكردن در تعا

سازي در هاي محلي قوي، ايجاد يك نهاد متولي خصوصيساالري، ايجاد نهادها و حكومترعايت اصل شايسته
اي متولي ورزش و پرهيز هحوزة ورزش و اراية برنامة منسجم و يكپارچه، ايجاد تعامل مولد و سازنده بين دستگاه

، )براي مثال تضاد بين سازمان تربيت بدني و كميتة ملي المپيك در زمينة ورزش قهرماني(ها كارياز موازي
هاي مديريتي در زمينة افزاري، اجراي وعدهافزاري و سختبرطرف كردن مشكالت زيرساختي اعم از نرم

  سازي، استفادة بهينه از مشتاقان ي در امر خصوصيها، استفاده از كارشناسان داخلي و خارجواگذاري
برداري اثربخش از منابع مالي موجود در كشور، استفادة بهينه از گذاري در داخل و خارج از كشور، بهرهسرمايه

مندي آنان، استفادة بهينه از جوان بودن جذابيت صنعت ورزش در كشور، استفادة بهينه از تماشاگران و عالقه
هاي قانوني و اسناد حقوقي و برداري بهينه از ظرفيتر و برآورده كردن نيازهاي ورزشي جوانان، بهرهصنعت كشو

  .سازي در كشوراي موجود در زمينة خصوصيبرنامه

اجتماعي مناسب براي  –اجتماعي، ايجاد بسترهاي فرهنگي  –باتوجه به اولويت دوم داشتن موانع فرهنگي 
تغيير پارادايم ذهني مخالفت با مالكيت : شودورزش به اين شرح پيشنهاد مي گذاري بخش خصوصي درسرمايه

هاي خصوصي و مذموم بودن سودجويي و ارزشمند و مشروع قلمداد كردن آنها، نشان دادن تصوير واقعي از بخش
ات ناشي از منظور تحقق آن، كاهش تبعهاي الزم بهاندازي انگيزشي همراه با حمايتقابل واگذاري و ارائة چشم

، تقويت ...)ارائة خدماتي چون بيمة عمر، بازخريد، بازنشستگي، يافتن شغل جديد و (بيكاري كاركنان دولت 
سازي در ورزش؛ ايجاد فرهنگ توسعة روحية كارآفريني، ايجاد نگرش مثبت نسبت به بخش خصوصي و خصوصي
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هاي سازي و شيوهكافي در حوزة خصوصيسازي و انحصار؛ انجام مطالعات بخش خصوصي؛ پرهيز از اختصاصي
تر آن؛ ايجاد و توسعة سازوكارهاي انگيزشي در بخش دولتي و خصوصي؛ ايجاد عزم راسخ نسبت اجراي اثربخش

افراد جامعه به ضرورت امر  دسازي در سيستم دولت و در ميان مديران دولتي؛ ايجاد باور و اعتقابه خصوصي
نفع و توجيه آنها؛ اعتمادسازي نسبت به هاي ذيصه؛ از بين بردن مقاومت گروهگذاري در اين عرورزش و سرمايه

سازي در هاي موفقيت آن؛ حمايت جدي و عملي مسئوالن از امر خصوصيبخش خصوصي و فراهم آوردن زمينه
سازي در ورزش؛ ارتقاي آگاهي تودة مردم و مديران نسبت به عرصة ورزش؛ تبليغات در زمينة خصوصي

  .سازي و پيامدهاي ناشي از آنخصوصي

دهد، هاي اقتصادي در جلب مشاركت بخش خصوصي را نشان ميباتوجه به نتايجي كه اهميت زيرساخت
گذاري بخش خصوصي در ورزش و فراهم آوردن فضاي پويا و ايجاد بسترهاي اقتصادي مناسب براي سرمايه

گذاري، كاهش ريسك سرمايه: شوديد پيشنهاد ميآوكار نيز شامل مواردي كه در پي ميرقابتي مناسب كسب
گذاري براي ساخت و خريد اماكن ورزشي، گذاري، حمايت از بخش خصوصي در سرمايهتضمين امنيت سرمايه

ها و صنايع بزرگ، ايجاد ثبات اقتصادي، ها و بيمهسازي مثل بانكهاي مرتبط با خصوصيسازي فعاليتخصوصي
بهره و بلندمدت، قرار لياتي براي تشويق بخش خصوصي، ايجاد تسهيالت دولتي كمهاي مالي و ماارائة مشوق

منظور جذب مالي پيشكسوتان ورزش و ريزي بهدادن زمين و امالك مورد نياز در اختيار بخش خصوصي، برنامه
  .توانمندسازي بخش خصوصي

اند، موانع سياسي اقتصادي ارزيابي كردهتر از موانع از آنجا كه آخرين دسته از موانع كه برخي نيز آن را مهم
گذاري حقوقي مناسب براي سرمايه –شود نسبت به ساماندهي بسترهاي سياسي پيشنهاد مي. حقوقي است –

  توان به برطرف كردن موانع قانوني واگذاري بخش خصوصي در ورزش نيز اقدام شود كه از جملة آنها مي
سازي ورزش، برطرف كردن ابهامات قوانين و منظور خصوصيررات الزم بههاي ورزشي، ايجاد قوانين و مقباشگاه

سازي ورزش، منظور خصوصيهاي اجرايي مناسب بهنامهسازي ورزش، تصويب آيينمقررات در حوزة خصوصي
و  ها، مقابله با مخالفت مسئوالن سازمان...سازي با قانون كار، بيمه، ماليات وهاي خصوصيمتناسب كردن برنامه

هاي سود ده ورزش به بخش خصوصي، نگاه غيرسياسي سازي، واگذاري بخشنهادهاي ورزشي دولتي با خصوصي
سازي در اين حوزه، رعايت حق پخش تلويزيوني و منافع بخش خصوصي، رعايت حق به حوزة ورزش و خصوصي
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بت رساندن عضويت اعضاي ، برخورد با مافياي اقتصادي در بخش ورزش كشور، به ث)كپي رايت(مالكيت معنوي 
  .ها اشاره كردها در ادارة ثبت شركتهيأت مديره و مديرعامل باشگاه

  

  منابع و مĤخذ

بررسي نحوة مشاركت بخش خصوصي در ساخت اماكن ورزشي با تأكيد "). 1385( .آقايي، ليال. 1
، تربيت بدني مجموعه مقاالت اولين همايش ملي شهر و ورزش ".بر پيامدهاي آن در كالنشهر تهران

  .291 – 302 :صصشهرداري تهران، 

بررسي موانع و مشكالت موجود در "). 1385( .ترتيبيان، بختيار. محمدزاده، حسن. احمدي، اژدر. 2
مجموعه مقاالت  ".هاي خصوصي شهرستان اروميهسازي ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاهخصوصي

  .6-7: صص .ري تهراناولين همايش ملي شهر و ورزش، تربيت بدني شهردا

  ها و نظرية مبنايي، رويه: اصول روش تحقيق كيفي"). 1385( .كوربين، جوليت. استراس، آنسلم. 3
  .17: ص  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ترجمة بيوك محمودي، تهران ."هاشيوه

يران و بررسي عملكرد هاي دولتي در اقتصاد انقش شركت"). 1377( .اسالمي بيدگلي، غالمرضا. 4
  .16 – 25 :ص، ص127مجلة حسابدار، ش  ".آنها

جذب درآمد حاصل از حمايت مالي در صنعت توسعة موجود در موانع "). 1388( .الهي، عليرضا. 5
  .189-202: صص. مديريت ورزشي، شمارة اول، تابستان ".جمهوري اسالمي ايرانفوتبال 

 ."سازيهاي خصوصيمحدوديت". )1386( .فينگر، ماتياس. اوران آريونگ، . اولريش فن وايزشكر، ارنست. 6
  .337-338صص .سازيريزي و ارزيابي سازمان خصوصيترجمة محمد صفار، تهران، معاونت برنامه

انداز ايران، چشم ."هاي دولتيسازي شركتپارادوكس خصوصي"). 1385( .منش، ابراهيمايران. 7
  .37 – 40 :صص، 40ش 
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چين، هند،  ".سازي در روسيهاي روند خصوصيبررسي مقايسه"). 1386( .نژاد، زهرابهرام. 8
  .42 – 48 :صص، 6سازي، ش بولتن جهان خصوصي. بوليوي، لهستان، برزيل

گذاري عوامل اجتماعي و ارزش"). 1390( .خبيري، محمد. سلطان حسيني، محمد. پاداش، دنيا. 9
  .33 – 52: ص، ص11مديريت ورزشي، شمارة  ".اي ورزشيهسازي باشگاهقانوني مؤثر بر خصوصي

- تست سالمتي جامعه، مجموعه مقاالت دومين همايش سرمايه"). 1387( .پايگذار، ناصر. 10

سازمان ورزش شهرداري  ".)هاها و فرصتچالش(گذاري براي توسعة فضاهاي ورزشي شهر تهران 
  .253 – 255 :صصتهران، 

: ص .تهران، انتشارات آگاه ".سازي از تئوري تا عملخصوصي"). 1374( .تقوي، مهدي و ديگران. 11
252.  

سازي در جنوب آسيا حداقل نمودن پيامدهاي منفي خصوصي"). 1385( .جاشي، گوبال. 12
سازي و وزارت امور سازي، سازمان خصوصيترجمة سازمان خصوصي ".اجتماعي ناشي از تجديد ساختار

  .124: ص  .و اقتصادي و دارايي

  .5: ص .تهران، انتشارات سمت ".1اقتصاد بخش عمومي "). 1371( .جعفري صميمي، احمد. 13

و  15پيام مديريت، ش  ."سازي، موانع و راهبردهاخصوصي"). 1384( .حسيني، سيدمحمود. 14
  .91 -128: ص، ص16

پندار  ".نسازي در ايراراهكارهاي ارتقاي خصوصي"). 1388( .حيدري كرد زنگنه، غالمرضا. 15
  .107و102: ص .پارس

شناسي پژوهش كمي در روش" ).1383( .آذر، عادل. الواني، سيدمهدي. دانايي فرد، حسن. 16
  .409: ص .تهران، انتشارات صفار ".رويكردي جامع: مديريت
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 ".سازي بر كارايي و اثربخشي ورزش كشورتأثير خصوصي"). 1374( .محمدرضاداورزني، . 17
  .1-18: صص .ري، دانشكدة مديريت دانشگاه تهرانرسالة دورة دكت

سازي در ورزش كشور با تأكيد بر تحليل سياست خصوصي"). 1383( .رضوي، محمدحسين. 18
  .50: ص. رسالة دورة دكتري، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران ".ورزش قهرماني

  . 5 –22 :صص، 23مجلة حركت، ش  ".در ورزش سازي و كاراييخصوصي"). 1384( .رضوي، محمدحسين. 19

 ).1384(سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران، مركز ملي مديريت و توسعة ورزش، . 20
  .14-57: صص .تهران، سيب سبز ".ايمطالعات تفصيلي توسعة ورزش حرفه"

اركت بخش گذاري در ورزش و راهكارهاي جلب مشموانع سرمايه").1387(.عزيزنژاد، صمد. 21
-چالش(گذاري براي توسعة فضاهاي ورزشي شهر تهران مجموعة مقاالت دومين همايش سرمايه. "خصوصي
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