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 1*الدین رضاییشمس

 

 01/30/3189: پذیرش تاریخ                                 40/06/3189: دریافت تاریخ          

 چکیده

 بود. رانیدر صنعت ورزش ا یسازیپنهان حاکم بر خصوص یالگو یپژوهش طراح نیهدف از انجام ا  :هدف

عنوان روش تحقیق استفاده این پژوهش دارای رویكردی کیفی بوده و از نظریه داده بنیاد به :شناسیروش

نفر از نخبگان آگاه  31های عمیق و باز با ها، مطالعة اسناد باالدستی و مصاحبههشده است. روش گردآوری داد

شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی وضوع مورد بحث بود. روایی این پژوهش توسط مصاحبهاز م

دست آمد. برای تحلیل به 92/0 یقرار گرفت و تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوع

 استفاده شده است. ها از روش مقایسة مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابیداده

طبقة  33مقوله و  13در قالب  یدیمفهوم کل 339 یها و اسناد باالدستمصاحبه لیتحل جهیدر نت :هایافته

تحول و تعارض؛ اصالح  ر،ییتغ تیریمد ؛یباالدست نیشامل الزامات قوان یاصل یها. طبقهدیاستخراج گرد یاصل

و  یفقدان عزم مل ؛یسازمان یو فضا یرونیعوامل ب ؛یسازیخصوص ؛ییگرایاحرفه ؛یسازیساختار؛ تجار

شدن صنعت  یالمللنیو توسعه و ب یاو انضباط حرفه یارتقاء نظام نظارت و کنترل؛ بسترساز ؛یظاهرساز

 .باشندیورزش م

 یسازیخصوص یالزم برا یموجود، ساختار صنعت ورزش کشور آمادگ طیدر شرا رسدیبه نظر م :گیرینتیجه

 مجدد دارد. یبه مهندس یجد ازین یباالدست نیو در همة ابعاد خود و با الهام از قوانرا ندارد 
 رییتغ تیریمد ،یفیک كردیرو ،یسازیخصوص ،یاسناد باالدست های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 هاحكومت برای همة 3«صنعت ورزش» امروزه

 از استفاده با چراکه است؛ یافته دوچندان اهمیتی

 اقتصادی، بهبود مسیر متنوعی در اهداف ورزش

 شودمی دنبال سالمتی و رفاهی فرهنگی، سیاسی،

 صحیح ساختاری مدیریت و وجود صورت در و

 عبارتکرد. به پیدا دست اهداف این به توانمی

 عنوانبه ورزش امروزه فراگیر شدن صنعت دیگر،

 سیاسی، اقتصادی، ابعاد توسعه در برای ابزاری

 فرهنگی و غیره مطرح است؛ لذا لزوم اجتماعی،

 ابزار این توسعة و رشد در مؤثر عوامل تبیین

های سیاست و اهداف به نیل در تواندمی

 Sajjadi et) دشو واقع مؤثر کشورها استراتژیک

al, 2017.)  ( برای اولین بار 3891مولین )جیمز

او اشاره  . عنوان یک صنعت یاد کرداز ورزش به

ورزشی آماتور و  هایهرگونه فعالیتکه  داشت

ای که موجبات افزایش ارزش افزوده کاال و حرفه

خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش 

صورت به (.Mullin, 1983) شودوب میسمح

های مرتبط صنعت ورزش به مجموعه فعالیت کلّی

کاالها و خدمات  و فروش بازاریابی ،با تولید

شود که در ارتقای ارزش افزوده ورزشی گفته می

احسانی (. Rezaei, 2017) دنقش داشته باشآنها 

هواداران و  خدمات، و کاالها ( تولید3181)

نقل و تأسیسات ورزشی،   اماکنتماشاگران، ایجاد 

، فروش بلیت، انو انتقاالت بازیكنان، صدور مربی

و افراد  جذب حامیان مالی ،هابندیتبلیغات، شرط

مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش معرفی 

در استرالیا صنعت  (.Ehsani, 2014) کندمی

مربیان، ) ایخدمات حرفهبخشِ ورزش به چهار 

ورزشكاران، پزشكان ورزشی و مراکز آمادگی 

                                                  
1. Sport Industry  

پوشاک، کفش، ) کاالها و تجهیزات(، مانیجس

( و ریزانمدیران و برنامه) رویدادها(، تجهیزات

تقسیم ه( رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجل) هارسانه

تأثیرات کالن  (.Rezaei, 2018) شودمی

اقتصادی صنعت ورزش نظیر سهم ورزش در 

و تولید ناخالص  4(GDP)تولید ناخالص داخلی 

سهم آن در ایجاد اشتغال و یا  1(GNP) ملی

سالمتی عموم مردم، کشورها را بر آن داشته تا 

صورت دقیق و منظم تأثیرات صنعت هر ساله به

ورزش را بر روی اقتصاد کشور خود ارزیابی 

( طی 3196زاده )مرز و محرمکیاننمایند. 

بررسی وضعیت اقتصادی »تحقیقی با عنوان 

نشان « 92ا ت 90های صنعت ورزش ایران در سال

 3/3ایران  GDP  سهم صنعت ورزش ازدادند که 

؛ این در حالی است که مطالعات است درصد

دهد سهم صنعت ورزش از مختلف نشان می

GDP 2/2تا  51/0صورت کلّی بین کشورها به 

 & KianMarzت )درصد متغیر بوده اس

Moharramzadeh, 2007 .) بنابراین صنعت

، ساختار ورزشكاراننوعی تجارت است و  ورزش

ها، رسانه، تجهیزات و های دولتمدیریتی، سیاست

امكانات ورزشی استاندارد، بخش خصوصی و 

ای در سهم عمده عوامل درون سازمانی و محیطی

 آن دارند. 

 کشوری هر در توسعة صنعت ورزش     

 ساختار و حكومتی سیاسی، هاینظام با متناسب

 و سیاسی ،شرایط اقتصادی دولتی، تشكیالت

عنوان مثال مدل باشد. بهمی کشور آن فرهنگی

 استقالل مانند اصولی از آلمان صنعت ورزش

 در مشارکت و همكاری حمایت، صنعت ورزش،

 مداخله طور کلّیاست. به گرفته ریشه ورزش

                                                  
2. Gross Domestic Production 

3. Gross National Production 
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 از بسیاری با مقایسه در ورزش در صنعت آلمان

 صنعت ورزش بریتانیا در .است کمتر کشورها

 دولتی، بخش باشد و چهارکز میغیرمتمر

 تعیین برای هریک محلی، و ایمنطقه غیردولتی،

 قدرت متفاوت، دارای ورزشی هایسیاست

 براساس لهستان، ورزش هستند. ساختار صنعت

 شده نهاده بنا مدنی -دولتی ترکیبی مدل یک

ورزش اکثر  های صنعتسیستم است و مانند

 دو بین یهمكار بر مدل این اروپایی، کشورهای

 شده گذاشته بنیان خصوصی و دولتی بخش

 کشورهای دیگر برخالف حال، این با .است

 مداخله های ورزشسیاست در دولت اروپایی،

 هلند، ورزش ساختار صنعت دارد. ویژگی زیادی

 مستقیم کنترل بدون و داوطلب توسط بخش

 و نفعانذی ترینشود و مهمسازماندهی می دولت

 هستند دولت از مستقل آن گذارانسیاست

(Sajjadi, 2016.) 

 سیبا تأس رانیصنعت ورزش در ا التیتشك     

در « انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران»

 یادیز راتییآغاز و تاکنون دچار تغ 3131سال 

 یها و نهادهاشده است. در حال حاضر سازمان

که  دارند تیفعال رانیدر صنعت ورزش ا یمختلف

عنوان وزارت ورزش و جوانان بهآنها ترین مهم

کمیته ملی  ادارات ورزش و جوانان، ،یاصل یمتول

ها و های ورزشی، هیأت، فدراسیون3المپیک

 نكهیا رغمیعل باشند.های ورزشی میباشگاه

در  رانیورزش ا صنعت مختلف یهابخش

 یو ساختار یتشكیالت راتییتغهای متمادی سال

ست؛ امّا در واقع نتوانسته را تجربه کرده ا یمتعدد

مطلوب به اهداف  دنیخود را در رس ستةینقش شا

دست آورد. به یاستهیبا گاهیو جا دینما فایا

                                                  
1. National Olympic Committee (NOC) 

( اعتقاد دارند که 3185زاده و همكاران )رحیمی

ها و تمامی مشاغل مرتبط با ها، فدراسیونباشگاه

صنعت ورزش بایستی به سمت تجارت الكترونیک 

و  ییرضا(. Rahimizadeh, 2018) پیش بروند

( 3186) و همكاران یسجادو  (3185)پور صالحی

در  یگذاربه لحاظ قانون رانیده دارند که ایعق

توسعه و  یهااستیس ژهیوصنعت ورزش به

 رو استروبه یاریبس یهاساختار ورزش با ضعف

(Rezaei & Salehipour, 2019; Sajjadi et 

al, 2017.) دهدیف نشان ممختل قاتیتحق جینتا 

 رانیدر صنعت ورزش ا زین یامور مال نةیکه در زم

 یهاهمة بخش یمال نیوجود ندارد و تأم تیشفاف

( یاو حرفه یقهرمان ،یورشپر ،یورزش )همگان

 ردیگیصورت م یدولت یمنابع مال قیاز طر شتریب

(Rezaei & NasirZadeh, 2018; Sajjadi et 

al, 2017; Seifpanahi & Khatibi, 2017.) 

 & Rezaei) كپارچهی یتیریفقدان نظام مد

Salehipour, 2019،) متعدد  یهاوجود سازمان

نبودن متولی امور  شخصو م یو بعضاً مواز

و همچنین  (Sajjadi et al, 2017) ورزشصنعت 

گذاری و اجرا در وزارت توأمان بودن سیاست

 مهمتریناز  (Ghalibaf, 2009) ورزش و جوانان

 رانیورزش اصنعت  یمشكالت ناکارآمدو  لیدال

 است. 

دهد که یكی از نتایج تحقیقات مختلف نشان می

راهكارهای مناسب برای رفع مشكالت مذکور و 

همچنین توسعة صنعت ورزش کشور، 

 ;Ghalibaf, 2009) است 4سازیخصوصی

Gharakhani, 2015.) سازی یكی از خصوصی

است که  1نترین عناصر پدیده جهانی شدمهم

میالدی توسط مارگارت 3858اولین بار در سال 

                                                  
2. Privatization 

3. Globalization 
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سازی در برگیرندۀ تاچر معرفی شد. خصوصی

های مختلفی از فرآیندهای مهم قانونی، آرایه

سازی دولت تجاری و مالی است که باعث کوچک

و واگذاری مالكیت و مدیریت یک سازمان یا 

شرکت به افراد غیردولتی در قبال اخذ وجه 

 دراصل،(. Rezaei, 2017) شودمی

 در دولت هایمسؤولیت واگذاری سازیخصوصی

 به اتكاء با هاسرمایه کردن هرچه کارآمدتر

 که نماند ناگفته و است خصوصی بخش مشارکت

 به منجر فضای ورزشی هر ایجاد در گذاریسرمایه

این  شود. بامی مكان آن افزوده ارزش ایجاد

 هر در اقتصادی هایبنگاه فعالیت هرگونه مفهوم،

 و ملی ناخالص تولید موجب افزایش مكان

 Al Omarn & Al) است ملی هایسرمایه

Omran, 2011.) یند آدر چارچوب فر بنابراین

گیرد یک اقتصاد رقابتی شكل می ،سازیخصوصی

و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد 

امكانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر 

 باید طورکلّیبه(. Merban Far, 2006) ودشمی

 اقتصادی سیاست از بخشی سازیخصوصی گفت

 چون تحت عناوینی امروزه که است تریجامع

 جهانی اقتصاد به پیوستن یا و اقتصادی آزادسازی

تعقیب  شدت به هادولت از برخی سوی از

 صندوق همچون المللیبین گردد. نهادهایمی

 مدافعان از نیز جهانی کبان و پول المللیبین

 گردندمی محسوب نوظهور این سیاست سرسخت

(Al Omarn & Al Omran, 2011) .ترین مهم

 از بسیاری همانند که سازیخصوصی اهداف

 نشأت گرفته از روندهای کالن دیگر موارد

باشد می و جاری هر کشوری سیاسی اجتماعی،

شامل تمرکززدایی، افزایش درآمد دولت، تأمین 

های مالكیت سهام، عدالت اجتماعی، گسترش پایه

وری پذیری، ارتقاء کارایی و بهرهافزایش رقابت

 گسترشعوامل تولید در سطوح خرد و کالن، 
 نزدیک اقتصادی، هایفعالیت در رقابت زمینة

 منطقی و منابع بهینة تخصیص مرز شدن به
 اقتصاد ملی، در دولت هایفعالیت اندازه کردن

 خصوصی( در مردم )بخش شتربی مشارکت

 پی آن در و خدماتی و تولیدی هایفعالیت

 کنندۀتعیین و مثبت پیامدهای سایر به دستیابی

 ;Rezaei & NasirZadeh, 2018) باشدمی آن

Ahmadvand, 2013 .) تجربةاز طرفی 
 و انگلستان همچون شده مطالعه کشورهای

 سازیخصوصی اگر که است آن از حاکی فرانسه
 ریزیبرنامه اساس بر و جامع مطالعات از پس

 آن اجرای برای بسترهای الزم نگیرد، انجام دقیق
 آن از پس و حین در آن فرآیند بر و نشود فراهم
 بروز و عدالتیافزایش بی آن اجرای نگردد، نظارت

 داشت خواهد پی در را عمومی نارضایتی

(Mohammadi Moghani, 2017.) 

اسالمی  انقالب پیروزی از پس هایسال در       

ایران  صنایع توسعة و حفاظت قانون» اساس بر و

 تا اقتصاد کشور چهرۀ(« 3119)مصوب سال 

از  بسیاری و تصدی گشت دگرگون زیادی حدود

گردید.  محول دولت به اقتصادی بزرگ واحدهای

 درآمدهای تدریجی شرایطی، کاهش چنین در

نتایج  وزبر کنار در کشور جمعیت افزایش و نفتی

 هایشرکت اقتصادی و مالی نامطلوب عملكرد

و  اداره برای دولت مالی هایمحدودیت و دولتی

 مدیریت شیوۀ در تغییر ضرورت ها،فعالیت تصدی

 ساخت ناپذیراجتناب را کشور اقتصادی

(Ahmadvand, 2013.) پایان از بنابراین پس 

 هایسیاست راستای در و تحمیلی جنگ

برنامة  سازی اقتصادی،بازسازی و آزاد

 با و مهم سیاست یک عنوانبه سازیخصوصی

 مورد دولت هایفعالیت کارایی سطح ارتقاء هدف
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سازی در کشور فت. موضوع خصوصیگر قرار توجه

های برنامه مشی و سیاستدر خط 3169از سال 

اوّل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح 

مورخ  نامهگردید و زمینة آن با تصویب

 Rezaei) محقق شدهیأت وزیران  38/01/3150

& NasirZadeh, 2018.) 22اصل مجدد احیای 

رهبری،  معظم مقام ابالغیة پی در اساسی قانون

ساله، قوانین بودجه سنواتی،  40انداز سند چشم

قوانین برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و نیز قانون 

برنامه پنجم توسعه در واگذاری و انتقال 

های دولتی به خصوصی، موقعیت را در خشب

زمینه مشمولیت قانون مذکور فراهم آورده است. 

در زمینة صنعت ورزش نیز با توجّه به تأکید 

قانون اساسی،  22های توسعه کشور و اصل برنامه

گری در تواند با واگذاری امور تصدیدولت می

صنعت ورزش، نظارت خود را بهتر و بیشتر نماید. 

 69و  65، 66های امه دوم توسعه، تبصرهدر برن

مربوط به سازمان تربیت بدنی و ورزش کشور بوده 

ها عامل تشویقی برای است که اجرای این تبصره

مراکز غیردولتی، تعاونی و خصوصی محسوب 

قانون برنامه سوم  311شود. در بند دوم مادۀ می

های اجرایی، دستگاه»توسعه نیز آمده است: 

أسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری،  امكانات، ت

های نیمه تمام و اراضی متعلق را در ورزشی، طرح

مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به 

 نكات از«. های غیردولتی واگذار نمایندبخش

 بینیتوسعه، پیش سوم برنامه قانون برجستة

 سهام واگذاری برای سازمان مستقل یک ایجاد

 دولت )سازمان به وابسته و دولتی هایشرکت

به خصوص آنكه در  است. سازی( بوده خصوصی

عه به رغم تأکید بر برنامه چهارم توس

و  316، 311، 335ماده  "ز"بند سازی )خصوصی

( در زمینة صنعت ورزش، اقدام محسوسی 321

ای در صورت نگرفته و ورزش باشگاهی و حرفه

ایران برعكس جهان که از طریق بخش خصوصی 

یرد، بیشتر از قبل به اعتبارات دولتی گصورت می

وابسته گردیده است که در نهایت منجر به 

( قانون برنامه 31ای در ذیل ماده )تصویب تبصره

پنجم دایر بر عدم هرگونه پرداختی از اعتبارات 

 & Rezaei) ی گردیدادولتی برای ورزش حرفه

NasirZadeh, 2018.)  اما به رغم همة این

 هایباشگاه مالكیت نوع ، مرورتأکیدهای قانونی

 بسیار گریتصدی از صنعت ورزش ایران، حاکی

ای است؛ این حرفه داریباشگاه در دولت باالی

 هایدولتی باشگاه مالكیت مقولة امروزه کهدرحالی

 در و غیرمعقول شدتای در صنعت ورزش بهحرفه

 غیرقانونی کامالً اروپا در جمله از موارد از بسیاری

اسناد  بنابراین براساس (.Khabiri, 2004) است

 و مختلف صنایع در که تحقیقاتی و باالدستی

 گرفته، لزوم انجام ورزش صنعت همچنین

 است. بخش شده مشخص صنایع سازیخصوصی

 ورزش توسعة در مؤثری نقش تواندمی خصوصی

 همچنین و ایتربیتی، قهرمانی، حرفه همگانی،

 از وریهبهر افزایش و زاییاشتغال مانند اهدافی

باشد. امروزه  داشته ورزشی تجهیزات و اماکن

 عملیاتی کارایی لحاظ از ورزشی دولتی تأسیسات

و  هستند مطلوب از کمتر حد در مالی عملكرد و

 همین نیستند؛ به جامعه عموم دلخواه چندان

 در کامالً که ورزشی تأسیسات از بسیاری دلیل

 می اداره ولتید شكل به و هستند مالكیت دولت

 Zare et) شوندمی مواجه بودجه کمبود با شوند،

al, 2014 .)( به بررسی آثار 3191پتانالر )کریمی

سازی بر اندازه و بدهی دولت در طول خصوصی

های برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی سال

دست آمده ( پرداخت. نتایج به3159-3169)

نشان داد که برخالف انتظار، سیاست
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سازی در کشور قادر نبوده است اندازۀ وصیخص

های دولتی را در اقتصاد دولت و نقش شرکت

ایران کاهش دهد. عالوه بر این، دیگر نتایج نشان 

های دولتی به سیستم داد که روند بدهی شرکت

 Karimi) بانكی با افزایش همراه بوده است

Petanlar, 2004 .)( و رضایی 3182خانی )قره

های فوتبال را تجاری سازی باشگاه( عدم 3186)

سازی مهمترین مانع ساختاری در خصوصی

 Gharakhani et) های فوتبال عنوان کردباشگاه

al, 2015; Rezaei, 2018 .)( 3181رضایی )

دولتی در امر مدیریت های افراد شبهفعالیت

دولتی با های شبهها و نیز رقابت سازمانباشگاه

ین دالیل شكست بخش خصوصی را از مهمتر

 های فوتبال عنوان کردندواگذاری باشگاه

(Rezaei, 2017 .) نتایج تحقیق کاشف و

( نشان داد که بین عوامل مؤثر 3181همكاران )

زایی رابطة سازی و میزان اشتغالبر خصوصی

داری وجود دارد. دیگر نتایج این تحقیق معنی

سازی ها و مشكالت خصوصیترین محدودیتمهم

های ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاهصنعت 

ورزشی را وضعیت نامناسب قانون کار، بیمه و 

 (.Kashef et al, 2014) کندمالیات عنوان می

( مهمترین 3182زاده )بنابر نتایج تحقیق محرم

 سازی)خصوصی 99 مادۀ  اجرایی هایچالش

شامل  هاشهرستان ورزش در( ورزشی اماکن

 واقتصادی  اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی، موانع
 Moharramzadeh et) شدباو حقوقی می قانونی

al, 2015 .)( 3181کاشف و همكاران )

های رفع بیكاری در سازی را یكی از راهخصوصی

 Kashef et) کنندصنعت ورزش کشور عنوان می

al, 2014.) ( بر 3186محمدی مغانی و همكاران )

زی ساایجاد محیط مناسب سیاسی برای خصوصی

 صنعت ورزش کشور تأکید کردند

(Mohammadi Moghani, 2017 .) نتایج

( نشان داد که 3185راد )تحقیق صفری و احمدی

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه

ورزش استان فارس به ترتیب با موانع اقتصادی، 

اطالعاتی و بازار سرمایه، مدیریتی، قانونی و 

ی مواجه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و سیاس

(. Safari & Ahmadi Rad, 2018) است

نشان داد  (3185ی رضایی و نصیرزاده )هایبررس

 یفوتبال به بخش خصوص یهاباشگاه یکه واگذار

 محكوم به شكست است باًیموجود، تقر طیدر شرا

(Rezaei & NasirZadeh, 2018 .) دیگر نتایج

 یبرا دیتهد نیترمهماین تحقیق نشان داد که 

به بخش  رانیفوتبال ا یهاباشگاه یواگذار

 ییدرآمدزا یهالفهؤاز م یعدم برخوردار یخصوص

( تحول 3189رضوی و همكاران ) .باشدیم

ها، آزادسازی و اقتصادی در ساختار باشگاه

گسترش بازار سرمایه و نظارت جامع بر همة امور 

ای های حرفهسازی باشگاهرا از ملزومات خصوصی

 ,Razavi et al) ن کردندفوتبال کشور عنوا

 که است معتقد (4005تومارو )(. 2019

 رفاه ولی کاهش را تولید سازی، کاراییخصوصی

(. Tomaru, 2007) دهدمی افزایش را اجتماعی

 که ( معتقدند4034سامنی و همكاران )تی

 افزایش خدمات، بهبود موجب سازیخصوصی

 کارایی و آموزش کارکنان بهبود مشتریان، رضایت

 مارتین (.Tsameny et al, 2012) شودمی تولید

های دولت ( معتقدند که دخالت4036و کوین )

های ورزشی، عملكرد آنها را با بلژیک در سازمان

 & Martin) خطرات جدی مواجه ساخته است

Koen, 2016.) ( طی 4038نرجس و همكاران )

های کشور جهان مابین سال 23تحقیقی که در 

ام دادند به این نتیجه رسیدند انج 4032-4004

پذیری های خصوصی، مسئولیتکه شرکت
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تری نسبت به مالكیت عمومی اجتماعی مطلوب

دارند. از دیگر نتایج این تحقیق رابطة غیرخطی 

پذیری اجتماعی و مالكیت بین میزان مسئولیت

یوگش (. Narjess et al, 2019) عمومی بود

های رکت( معتقد است که در بلندمدت ش4039)

نیمه خصوصی تولید، سودآوری و عملكرد بهتری 

کند که فرآیند دارند. ایشان در ادامه عنوان می

سازی متضمن نهادهای قانونی و خصوصی

 ,Yogesh) بازارهای سرمایه پیشرفته است

2018.) 

های انجام شده و با توجّه به پژوهش       

همچنین مطالعة الزامات و قوانین باالدستی در 

سازی در صنعت ورزش کشور، زمینة خصوصی

سازی در توان استنباط کرد که خصوصیمی

صنعت ورزش کشور هنوز جایگاه واقعی خود را 

گذاران و مدیران کالن پیدا نكرده است و سیاست

های کشور به دالیل سالئق شخصی و استفاده

سازی سیاسی از صنعت ورزش کشور به خصوصی

 ورزش ز طرفی دیگر تكیةتمایل چندانی ندارند. ا
 دولتی، هایکمک و عمومی بودجة بر کشور

در  غیررقابتی رویكرد با دولتی نگاه حاکمیت

های ظرفیت استفاده از ناتوانی صنعت ورزش،

 آمده وجودبه مشكالت ورزش، درصنعت موجود
 و ورزش المللیبین نهادهای با هافدراسیون برای

 در دولت یهادخالت از های برخاستهمحرومیت
 دخالت با نه است که مشكالتی ها ازجملهآن امور

 در دولت گرفتن قرار با بلكه دولت؛ گریتصدی و
 Sajjadi) شودمی برطرف خود، حاکمیتی جایگاه

et al, 2017 .)سازی جدی خصوصی بحث هرچند

و با موضوع  3192 سال از کشور در صنعت ورزش

به موجب  شد و های فوتبال مطرحواگذاری باشگاه

فراز های فوتبال استقالل اهواز، شیرینآن باشگاه

آذین تهران و ملوان بندر انزلی کرمانشاه، استیل

خصوصی شدند؛ اما هر سه در همان سال اول 

تر سقوط و یا منحل شدند واگذاری به دسته پایین

سازی در و این حاکی از شرایط نامناسب خصوصی

رغم یصنعت ورزش کشور است. همچنین عل

های ، قوانین برنامه22تسهیالت قانونی )اصل 

ساله کشور و غیره(  40انداز توسعه، سند چشم

شود که صنعت ورزش کشور نه تنها مالحظه می

سازی موفق نبوده است؛ بلكه در مقولة خصوصی

های به دالیل مختلف از جمله اتخاذ سیاست

 یگشاراه یداشتن الگون نامناسب واگذاری و

ی، دولتی شدن صنعت ورزش رونق سازیخصوص

که  تیادآور این نكته اس ائلاین مسیافته است. 

سازی در صنعت ورزش ایران متأثر از خصوصی

پیچیده و پنهان است که هایی غیرمرسوم، مكانیزم

تواند تبعیت کند. های موفق موجود نمیاز مدل

سازی و بنابراین نظر به اهمیت مقولة خصوصی

ت در بخش ورزش کشور، این سازی دولکوچک

 پژوهش به دنبال طراحی الگوی مطلوب

 .سازی در صنعت ورزش ایران استخصوصی

 پژوهش شناسیروش

رویكرد تحقیق حاضر از نوع کیفی است که با 

انجام شده است. نظریه  3نظریه داده بنیادروش 

شود: شیوۀ به سه شیوه اجرا می داده بنیاد معموالً

وخاسته و شیوۀ سازاگرا. در سیستماتیک، شیوۀ ن

این تحقیق از روش سیستماتیک که به استراوس 

شود، برای تجزیه و نسبت داده می 4و کوربین

ها استفاده شده است. مراحل تحلیل داده

کدگذاری کدگذاری در شیوۀ سیستماتیک شامل 

 1کدگذاری انتخابیو  2کدگذاری محوری، 1باز

                                                  
1. Grounded Theory 

2. Strauss   & Corbin 

3. Open Coding   

4. Axial Coding 

5. Selective Coding 
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سازی در متخصص و آگاه در زمینة خصوصی

مدیران ادارات ورزش و صنعت ورزش )شامل: 

ها، مالكان ها، رؤسای هیأتجوانان، اساتید دانشگاه

گذاران های ورزشی و سرمایهو مدیران باشگاه

بخش خصوصی( هستند که به روش گلوله برفی 

روش اند. انتخاب شده 3ای(جیره)ارجاع زن

آوری اطّالعات بیشتر با اتكاء بر مطالعات جمع

ای، مطالعة اسناد باالدستی )قانون کتابخانه

ا، برنامة اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ااساسی ج

قوانین توسعه کشور، سند راهبردی ورزش کشور، 

بودجه سنواتی، نظام جامع توسعه ورزش کشور، 

، قانون اساسی 22های کلی اصل یاستاصالحیه س

قانون  22های کلی اصل قانون اجرای سیاست

های مصوب نامهها و آیین، اساسنامهاساسی

انداز بیست ساله های ورزشی و سند چشمسازمان

های عمیق های اینترنتی و مصاحبهکشور(، سایت

نفر مصاحبه  31و باز بوده است. در این مطالعه با 

از مصاحبه هفتم به بعد، تكرار در  انجام شد که

اطّالعات دریافتی مشاهده گردید و از مصاحبه 

تكراری و به اشباع  ها کامالًدوازدهم به بعد داده

نظری رسیده بود؛ امّا برای اطمینان تا مصاحبه 

 در سؤاالتی طرح ها بامصاحبهادامه یافت.  31

سازی در صنعت موانع و مشكالت خصوصی»مورد 

 هایپاسخ بر اساس هاپرسش باقی و آغاز «ورزش

 شد. می طرح شونده مصاحبه

 2ها )قابلیت اعتمادروایی و پایایی داده 

 تحقیق( 

های در این پژوهش برای بررسی روایی، یافته

کنندگان ارائه و متن پژوهش را برای مشارکت

نظریه توسط آنها مطالعه و نقطه نظرات آنها 

                                                  
1. Snow Ball 

2. Trustworthiness 

 ، این پژوهش توسطاعمال شده است. در پایان

اساتید مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفته و 

مواردی جهت اصالح یا تغییر نظریة نهایی بیان 

 روش در تحقیق حاضر ازشده است. همچنین 

 پایایی محاسبة برای «درون موضوعی توافق»

 برای .شد استفاده انجام گرفته هایمصاحبه

 توافق با روش هامصاحبه پایایی محاسبة

دکتری  مقطع دانشجوی یک موضوعی، ازروند

همكار پژوهش  عنوانبه تا شد درخواست آمار

 و هاآموزش کند؛ مشارکت پژوهش در )کدگذار(

 به هامصاحبه کدگذاری جهت الزم هایتكنیک

 ها،مصاحبه از کدام هر در. شد داده ایشان انتقال

 عنوان با هستند نظر دو نفر مشابه در که کدهایی

 عدم» عنوان با غیر مشابه کدهای و «توافق»

 همراه به محقق سپس .شوندمی مشخص «توافق

 را مصاحبه سه تعداد پژوهش، همكار این

 که موضوعیدرون درصد توافق و کدگذاری

 با رودمی کاربه تحلیل پایایی شاخص عنوانبه

  زیر محاسبه شد: فرمول از استفاده
 

 
 

 ردر جدول زیها نتایج حاصل از این کُدگذاری

 آمده است:
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 دو کدگذار نیب ییایپا یبررس  جینتا .1جدول 

 
 دهدینشان م 3طور که جدول شمارۀ همان       

ثبت شده توسط هر دو  یتعداد کل کدها

، تعداد 419کننده( برابر  ینفر)محقق و فرد همكار

، و تعداد کل عدم 303کدها  نیا نیکل توافقات ب

دو  نیب ییایباشد. پایم 43 کدها نیا نیتوافقات ب

است  %92کدگذار با استفاده از فرمول ذکر شده 

اعتماد  تیقابل نیباالتر بوده بنابرا %60که از 

 .است دأییت مورد هایکدگذار

 پژوهش های یافته
 شوندگانعوامل فردی مصاحبه

 نشوندگاتخصص مصاحبه تیوضع یفراوان عیتوز. 2جدول 
 انیدرصد فراو فراوانی تخصص

 33/33 2 مدیران ادارات ورزش و جوانان
 

اساتید 

 دانشگاه

 22 3 اساتید مدیریت ورزشی

 33/33 2 اساتید اقتصاد

 66/6 3 اساتید مدیریت

 22 3 های ورزشیمدیران و مالکان باشگاه

 33/33 2 گذاران بخش خصوصیسرمایه

 33/33 2 های ورزشیرؤسای هیأت

 322 31 جمع

 

بیشتر با ها داده یپژوهش، منبع اصل نیدر ا        

ای، مطالعة اسناد اتكاء بر مطالعات کتابخانه

های های اینترنتی و مصاحبهباالدستی، سایت

های ؛ به طوری که مصاحبهعمیق و باز بوده است

اند و به بوده یفیو توص یبه صورت اکتشاف ابتدایی

پس از انجام هر مصاحبه، کدگذاری  جیتدر

و به  دگردیها انجام میهای حاصل از مصاحبهداده

ها کدهای نظری از داده یدائم سهیروش مقا لهیوس

 نیو به هم دگردییم داریکدگذاری باز پد قطری

مصاحبه و اسناد  31های منوال کدگذاری

 تیمحدود لیدله. در ادامه بدیانجام گرد باالدستی

 مصاحبه کیانتشار و تعداد صفحه، فقط متن 

که  ایچند الزم به ذکر است که متن مصاحبه)هر

 مصاحبهاز  یآورده شده است فقط  قسمت نجایدر ا

ها، طبقات بوده است(، نحوه کدگذاری باز آن

به معرض  لیو تفص بیمحوری و مدل را به ترت

 :گذاشته شده است شینما

 گام اول: کدگذاری باز

 ها:الف( کدگذاری اولیه یک نمونه از مصاحبه
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 هاای از کدگذاری اولیه مصاحبهنمونه .3ل جدو

 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: 2Eقسمتی از مصاحبه 

 استخراج کدهای اولیه)خام( متن مصاحبه

 افزایش نقش نظارتیو همچنین  گری دولتقدرت تصدی وکاهش اندازه با  سازیخصوصی» 

شود  که در داخلی و خارجی می هایجذب سرمایهو  کارآفرینی سازندگی، نوآوری، آن، باعث

محیط در کشورهای جهان سوم «. » شودمی رفاه اجتماعیو  رشد اقتصادیصورت تداوم منجر به 

سازی در ایران سازی است که البته مطالعة پیشینه خصوصیمتضمن و الزمة خصوصی مناسب سیاسی

در » «. سازی شده استجایگزین خصوصیسازی تیخصولیا  سازیخودمانیدهد که در ایران نشان می

 نهادهای تعدد ؛هاتکراری بودن برنامهصنعت ورزش ایران مشکالت زیادی وجود دارد از جمله: 

 و هماهنگی جهت مرجعی فقدان و هافعالیت پوشانیهم و کاریموازی ؛گیرندهتصمیم

عدم مالحظات سیاسی،  ،تغییرات ساختاریاگر ما بتوانیم با «. » کالن گذاریسیاست

و ...  سازی، تشویق و جذب بخش غیر دولتیسازی، مبارزه با انحصارگرایی، شفافیتتجاری

حضور در  یبرارا اندک  یهاهیبا سرما مشارکت مردم جادیا نهیزمدر صنعت ورزش کشور، 

 دالیل به»«. ایمی فراهم نماییم، گام بزرگی در جهت موفقیت صنعت ورزش کشور برداشتهسازیخصوص

؛ گیردنمی صورت های صحیحیگذاریقیمت، مسائل سیاسی و ... رانت، عدم آگاهیمختلف از جمله: 

 حد از بیش خصوصی بخش مورد در گیرتصمیم نهادهای«. » نیست دقیق گذاریقیمت دیگر عبارتهب

یك  در نتوانند و باشند تعارض دچار هاگیریتصمیم که شدمی موجب درواقع گستردگی؛ بودند گسترده

 «.باشند همسو جهت

 گری آنکاهش اندازه دولت و قدرت تصدی -
 افزایش نقش نظارتی دولت -
 افزایش سازندگی، نوآوری، کارآفرینی -
 های داخلی و خارجیجذب سرمایه -
 رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی -
 محیط مناسب سیاسی -
 سازیسازی یا خودمانیخصولتی -
 گراقتصاد درونورزش دولتی و ا -
 تغییرات ساختاری؛ عدم مالحظات سیاسی؛ -

مبارزه با انحصارگرایی؛  سازی؛تجاری
سازی و تشویق و جذب بخش غیر شفافیت
 دولتی 

 هاهای غیرواقعی در واگذاریگذاریقیمت -
 های سیاسیرانت -
 و درگیر سیاسی مجریان استقالل نبود  -

 درگیر هایتعدد سازمان

 )2E( کدگذاری اولیه مصاحبهقسمتی از 

 سازی در صنعت ورزش کشورتعیین الگوی مطلوب خصوصی .3

 هاهای علمی برای واگذاریانجام مطالعات تطبیقی و توسعه و حمایت از پژوهشضرورت  .2

 صوصیمالکیت خ نهاد تقویت گذاران،سرمایه حقوق از حمایت اطالعات، نمودن شفاف حذف انحصارها، اصالحات ساختاری مانند: .3

 های غیرواقعی در صنعت ورزش کشورگذاریقیمت .4

 وضعیت نامناسب قوانین کار، بیمه و مالیات .1

 های قانونی، وجود قوانین نامطمئن و دست و پاگیر ناکارآمدی چارچوب  .6

  رسازی برای تغییر سیستم اداره ورزش کشوقانون اساسی مبنی بر خصوصی 44های توسعه کشور و اصلتوجهی به برنامهبی .7

 هاسیاست نتیجه تغییر در و هادولت تغییر .8

 گذاران خارجی و داخلیناکارآمدی اقتصاد کشور در جذب سرمایه .9

  های غیردولتیها در صنعت ورزش و سلب رقابت سایر بخشدولتیوجود شبه .32

 سازی مستقل به معنای واقعی کلمهتشکیل سازمان خصوصی .33

 ه دادن آنهامخفی کاری در انجام همه امور و امنیتی جلو .32

 های اقتصادی و سیاسی در صنعت ورزش کشورمعضل رانت .33

 گیری مدیران ورزشیگیری و عدم استقالل تصمیمتعدد مراکز تصمیم .34

 المللی ورزش بعنوان یك صنعتهای بینعدم توجه به جنبه .31

 سازیاصالح ساختار اقتصاد کشور و فرهنگ .36

37. ... 
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نظریه ه دهی مقوالت )ادامب( کدگذاری ثانویه و شکل

اولیه )به علت تعداد  در مرحله بعد، کدهای (:داده بنیاد

شوند. چند کد ها( به کدهای ثانویه تبدیل میفراوان آن

شود. در جداول ثانویه تبدیل به یک کد مفهومی می

زیر قسمت کوچكی از نتایج کدگذاری باز براساس 

کدهای ثانویه، کدهای مفهومی و مقوالت ارائه شده 

 :است

 کدگذاری ثانویه و شكل دهی مقوالت .4ول جد

 فراوانی کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت

 

 

 

 

 

 

ایجاد یک نهاد مستقل 

سازی برای خصوصی

 در صنعت ورزش

 

 

پایبندی به اخالق و قوانین 

 باالدستی

 

 عدم دخالت سیاسیون در عزل و نصب مسئوالن ورزش کشور -
 ص و خویشاوندانهای سودآور به افراد خاواگذاری -
سازی حقوق مالکیت برای تعیین حذف مقررات زائد و شفاف -

 میزان رشد
  هاها و خروجیسازی ورودیشفاف -

 

 

 

33 

 

 

های انتخاب تعیین شاخص

مدیران، ارتقاء و 

 پروریجانشین

گذاران با ارائه الگوی مطلوب تغییر مالحظات سیاست -
 سازیخصوصی

 هااخل نقشدانشی مدیران و تدکم -
 جویی مدیران و ترس آنها از تغییرتسلط -
 محورمدیریت مستقل، شفاف و برنامه -
 حذف مدیران شبه نظامی و شبه دولتی از بدنة ورزش کشور -

 

 

36 

 

 فقدان سیستم تأمین اجتماعی
 

 های مالیاتیاعطای تسهیالت بانکی، معافیت و حمایت -
 متضاد منافع میان طبقة حاکم و مرد -
 ارتقاء بخش تعاونی و خصوصی -
 های سیاسی و در نتیجه تزلزل اطمینان عمومیرانت -

 

9 

 

 

 

 

 

 

ایجاد امکانات مالی و 

 غیرمالی جدید

ایجاد سند راهبردی توسعه 

 های درآمدزاییمؤلفه

 پخش تلویزیونی، کپی رایت و ...گذار در مورد حقسکوت قانون -
 در سطح ملی و جهانی( Brandاعتبار کم نشان تجاری ) -
 گذاریایجاد نظام صحه -
 گذاران داخلی و خارجی ابالغ قانون جذب و حمایت از سرمایه -

 

8 

 

تعیین سهم حمایت دولت از 

 صنعت ورزش

 ریزی متمرکز و اجرای غیرمتمرکزبرنامه -
 ایهای حرفهنامشخص بودن وضعیت حقوقی و مالکیتی باشگاه -
تأمین و تخصیص اعتبارات و بودحه عدم اطمینان کافی از  -

 مصوب دولتی
 (11، مادة 6ها)بند فراهم کردن حضور شهرداری -

 
 

8 

 

 21)بند  هارساختیارتقاء ز

( و توسعة یامور اجتماع

استاندارد)نظر  یورزش یفضاها

 برنامه( قیستاد تلف

 رسانی شفاففقدان سیستم مشاوره و اطالع -
 اعتنایی به قراردادهاضعیف و بی های هواداری و مالیزیرساخت -
 احتماعی پایین در جامعهسرمایه -
، «د»، «ب» ی)بندهایورزش یفضاها یتوسعه عدالت اجتماع -
 (324مادة « م»و « ه»
 یادار -یو مال یقانون -یمؤثر حقوق یهازمیمکان یطراح -

 

 

35 

 

 

اصالح و 

 

یل و بوروکراسی عریض، طو

 تمرکزگرایی مفرط

 تورم قوانین و پراکندگی مقررات اجرایی و فقدان برنامه منسجم -
 انحصار دولتی صنعت ورزش از ابتدا تا کنون -
 های بازار سرمایهداری، بیمه و سایر فعالیتارتباط افقی با بانك -

 
 

33 
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بازساختارسازی قبل از 

 سازیخصوصی

ها با بخش نظامیها و شبهدولتیرقابت نابرابر دولت، شبه -
 خصوصی

 

استقرار ساختار رقابتی در 

 عرصه اقتصاد ورزش

 ساختارهای ناهاهنگ با شرایط جدید -
سازی در صنعت ورزش و کمیتة تأسیس ادارة کل خصوصی -

 های ورزشی سازی در سازمانخصوصی
 عدم وجود ساختارهای بنگاهی و تجاری -
گری و داللی کاالهای تولیدی خارجی و های واسطهفعالیت -

 بی برای آنهابازاریا

 

 

9 

 

پس از تعیین مقوالت،  :دهی طبقات اصلیج( شکل

مرحله ساخت طبقات کلی نظریه است که در جدول 

 :( ارائه شده است1زیر )جدول 
 شكل دهی طبقات اصلی نظریه .5جدول 

 مقوالت طبقات اصلی

 
 

 

الزامات قوانین باالدستی 

(P1) 

 (3383سنواتی و نظام جامع توسعه ورزش کشور )ساله، قوانین بودجه  22انداز سند چشم -
 (3374 -78قوانین برنامه دوم توسعه ) 43( و تبصره 3368 -72قوانین برنامه اول توسعه ) 32تبصره  -
 (3379 -83)فصل سوم( قوانین برنامه سوم توسعه ) 9-27مواد  -
 (3384 -89امه چهارم توسعه )قوانین برن 362و  348، 341، 336، 322، 28، 23، 36و مواد  6-9مواد  -
 (3392 -91قوانین برنامه پنجم توسعه ) 224و  394، 321، 322، 74، 63مواد  -
 قانون اساسی؛ بندهای الف، ج، د، و، ه 44های کلی اصل اصالحیه سیاست -
 81-92و مواد  3-42قانون اساسی؛ مواد  44های کلی اصل قانون اجرای سیاست -
 قانون اساسی 43اصل  2، مصوبات هیأت واگذاری و بند 44اصل مصوبات شورای عالی  -

 
 

 

مدیریت تغییر، تحول و 

 (P2) تعارض

 سازی در صنعت ورزش کشورایجاد یك نهاد مستقل برای خصوصی -
 مدیریت بازاریابی و توسعه نظام حکمیت در صنعت ورزش کشور -
شور و حاکمیت بخشیدن به تفکرات گیری ورزش کافزایی در سطوح  کالن تصمیمهماهنگی و هم -

 استراتژیك
 داری مردمیتوجه به مدیریت هیأت امنایی، کاهش حوزه فعالیت مستقیم دولت و افزایش سرمایه -

(People Capitalism) 
 )مدیریت اجرایی ورزش( ورزشی MBAتعریف و اجرای  -

 

اصالح ساختار صنعت 

 221ورزش کشور )ماده 

 (P3) (211و

 ریزی در صنعت ورزش کشوریابی و اصالح نظام بودجهم مسألهایجاد نظا  -
 سازیهای مختلف صنعت ورزش قبل از خصوصیبازساختارسازی و اصالح ساختارهای بخش -
 نظر مالی و سازمانیجذاب کردن صنعت ورزش کشور از نقطه -
 اناستاندار استیبه ر یمتناظر استان یشورا 33ورزش کشور و  یعال یشورا یایاح -

 

سازی صنعت تجاری

 (P4ورزش)

 های مختلف صنعت ورزش برای تبعیت از قوانین تجارتسازی بخشتجاری -
 های تجاری در صنعت ورزش کشورکارآمد کردن حلقه -
 ساالری در تجارتدیوان -
 فروشی و ...(پخش تلویزیونی، بلیتهای درآمدزایی صنعت ورزش )حقایجاد سند راهبردی مؤلفه -
 (337عادالنه آن )بند الف، ماده  عیو توز یمنابع مال نیو تأم یتجار یهاعنوان بنگاهها بهت باشگاهثب -

 

گرایی صنعت ایحرفه

 (P5ورزش)

 های قوی و فعال صنفیتشکیل اتحادیه -
 ایهای تخصصی و حرفهای و تشکیل کمیتهداری حرفهطراحی نظام جامع باشگاه -

 المللیبین هایکسب میزبانی رقابت -
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صنعت  یسازیخصوص

، 221ماده « ز»ورزش )بند 

 88و ماده  241، 231، 231

سازی اماکن خصوصی

 (P6) (ورزشی

 مشارکت دولت و بخش خصوصی برای تقسیم ریسك -
 (یکل یهااستیس 47بند و  369دولت )ماده  یگریو کاهش تصد یبخش خصوص یتوانمندساز -
 و ایجاد حمایت از نهاد مالکیت خصوصی در صنعت ورزش کشورسازی طراحی مدل مطلوب خصوصی -
 سازیمردان به خصوصینگرش منفی مردم و دولت -
 (324ضمانت )بند ب، ماده  یردولتیغ یهاصندوق نیتأم یالزم برا یاقدام قانون -

 (338، تنفیذی در ماده 369)ماده  های مالیاتی از اشخاص حقیقی و حقوقیحمایت -
 

ونی و فضای عوامل بیر

 سازمانی صنعت ورزش

(P7) 

 ثبات اقتصادی و سیاسی کشور -
 آزادسازی تجاری و پیوستن به اقتصاد جهانی  -
 توسعة منابع انسانی -
 دولت و مجلس( ت،ی)حاکم یاسیو س یفرهنگ ،یکیتکنولوژ ،یاقتصادعوامل  -

 

فقدان عزم ملی و 

 (P8) ظاهرسازی

 هامقاومت دولت -
 گراییت سیاسی بر مالحظات فنی و نتیجهترجیح مالحظا -
 هرج و مرج و تفسیری بودن قوانین موجود -
 آمارسازی -

 

 ارتقاء نظام نظارت و کنترل

(P9) 

 فقدان دکترین و مدل مطلوب نظارت و کنترل در صنعت ورزش کشور -
 گذاری مناسبهای قیمتفقدان سیستم -

 های پیگیری در صنعت ورزش کشورتشکیل کمیته ایجاد یك نهاد مستقل برای نظارت و کنترل و -

 

بسترسازی و انضباط 

 (P10) ایحرفه

 های پولی، مالی و درآمدیمهار نرخ ارز، بهره و تورم از طریق سیاست -
 المللیجلب اعتماد عمومی و بین -
 برنامه( قی)نظر ستاد تلف استاندارد یورزش ی( و توسعة فضاهایامور اجتماع 32)بند  هارساختیارتقاء ز -
 های مطلوب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونیایجاد زمینه -

 

المللی شدن توسعه و بین

 (P11) صنعت ورزش

 زاییاشتغال -
 افزایش تولیدات ورزشی، اثربخشی و کارآیی -
 های مالی و کسری بودجهکاهش نقش دولت و کاهش بدهی -
 (324مانی و ورزشی )بندهای ب، د، ه و م، مادة سازی و گسترش عدالت سازشفاف -
 (324بسترسازی برای رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و توسعة فرهنگی )ماده  -

 

 (1شکل)  گام دوم: کدگذاری محوری

های هدف از این مرحله برقراری رابطة بین طبقه

)در مرحله کدگذاری باز( است. این  تولید شده

شود و به یم انجام میکار بر اساس مدل پارادا

کند تا فرآیند نظریه را به پرداز کمک مینظریه

دست به یهاسهولت انجام دهد. بر اساس داده

 یهاو مصاحبه یآمده از مطالعة اسناد باالدست

الزامات قوانین آنها، عوامل  یبندو مقوله قیعم

تی، مدیریت تغییر، تحول و تعارض، باالدس

گرایی، ایی، حرفهسازالح ساختار، تجاریاص

سازی، عوامل بیرونی و فضای سازمانی، خصوصی

فقدان عزم ملی و ظاهرسازی، ارتقاء نظام نظارت 

ای و توسعه و کنترل، بسترسازی و انضباط حرفه

 یازدهعنوان بهالمللی شدن صنعت ورزش و بین

 سازی صنعت ورزشخصوصیمؤلفة مؤثّر در 

 (.3كل ش) دیو استخراج گرد ییشناسا رانیا
 پردازیمرحله نظریه حیسوم: تشر گام

 ()کدگذاری انتخابی

پردازی همانگونه که گفته شد، هدف نظریه 

بنیادی، تولید نظریه است نه توصیف صرف 

ها ها به نظریه، طبقهپدیده. برای تبدیل تحلیل

باید به طور منظم به یكدیگر مربوط شوند. 

ه )براساس نتایج دو مرحل کدگذاری انتخابی

پردازی قبلی کدگذاری( مرحله اصلی نظریه
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است. به این ترتیب که طبقه محوری را به شكل 

ها ربط داده و آن روابط را مند به دیگر طبقهنظام

هایی ارائه کرده و طبقه تیدر چارچوب یک روا

را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند 

 ,Danaei Far & Emami) کنداصالح می

دوم و سوم  یهاادامه ارتباط گام در(. 2008

 آمده است: یکدگذار

 

 
 (سازی صنعت ورزشخصوصی یمی)مدل پارادا میبر اساس مدل پارادا یمحور یکدگذار .1 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

سازی طراحی خصوصیهدف پژوهش حاضر با 

در صنعت ورزش کشور انجام شده است. جامعه 

ارات ورزش و آماری این تحقیق شامل مدیران اد

ها )مدیریت ورزشی، جوانان، اساتید دانشگاه

های اقتصاد و مدیریت(، مدیران و مالكان باشگاه

گذاران بخش خصوصی و رؤسای ورزشی، سرمایه

 یهابر اساس دادهباشد. های ورشی میهیأت

قانون ی )دست آمده از مطالعة اسناد باالدستبه

چهارم و پنجم ا، برنامة اول، دوم، سوم، ااساسی ج

توسعه کشور، سند راهبردی ورزش کشور، 

قوانین بودجه سنواتی، نظام جامع توسعه ورزش 

قانون  22های کلی اصل کشور، اصالحیه سیاست

 22های کلی اصل قانون اجرای سیاست، اساسی

های مصوب نامهها و آیین، اساسنامهقانون اساسی

انداز بیست های ورزشی و سند چشمسازمان

 یبندو مقوله قیعم یهاو مصاحبه اله کشور(س

، (P1)الزامات قوانین باالدستی آنها، عوامل 

، اصالح (P2)مدیریت تغییر، تحول و تعارض 

گرایی ای، حرفه(P4)سازی ، تجاری(P3)ساختار 

(P5)سازی ، خصوصی(P6) عوامل بیرونی و ،

، فقدان عزم ملی و (P7)فضای سازمانی 

تقاء نظام نظارت و کنترل ، ار(P8)ظاهرسازی 

(P9)ای ، بسترسازی و انضباط حرفه(P10)  و

 (P11)المللی شدن صنعت ورزش توسعه و بین
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سازی خصوصیمؤلفة مؤثّر در  یازدهعنوان به

 . دیو استخراج گرد ییشناسا رانیا صنعت ورزش

و توسعة  جادیباعث ا یعلّ طیشرا یطور کلّبه      

پژوهش  نی. در اودشی( می)محوری طبقة اصل

که متشكل از  «الزامات قوانین باالدستی»طبقة 

انتخاب  یعلّ طیعنوان شرامقوله است، به نیچند

اساس و  یاصل ای یطبقة محور (.P1) دیگرد

پژوهش است. با توجّه به مطالعات  ندیمحور فرآ

شوندگان و تكرار آن در مصاحبه دیو تأک یاسناد

یت تغییر، مدیر»ها، مبحث مصاحبه یکدها

 کشور ورزش صنعتدر  «تحول و تعارض

 دیپژوهش انتخاب گرد نیا یاصل دۀیعنوان پدبه

(P2طبقة شرا .)و  جادیا ت،یاهم اعثب یعلّ طی

پایبندی و در واقع  شود؛یم یتوسعة طبقه اصل

مدیریت  جادیباعث ا الزامات قوانین باالدستی

طبقة راهبردها  .شودیم تغییر، تحول و تعارض

است که در  یو تعامالت هدفدار هاتیفعّال نگرایب

مدیریت تغییر، تحول و ) یپاسخ به طبقة محور

)ارتقاء گر مداخله طیشرا ری( و تحت تأثتعارض

نظام نظارت و کنترل و بسترسازی و انضباط 

عوامل بیرونی و فضای و بستر حاکم ) ای(حرفه

 جادی( اسازمانی و فقدان عزم ملی و ظاهرسازی

سازی صنعت ورزش خصوصی ةی. در نظرشودیم

که  جهینت ایو  امدیمقوله منجر به پ نیا ،کشور

اصالح ». با شودیراهبردهاست، م یهمان اجرا

گرایی ای، حرفه(P4)سازی ، تجاری(P3)ساختار 

(P5) سازی و خصوصی(P6)»  صنعت ورزش در

صنعت  نیدر ا یتحوالت اساس توانیم ،کشور

 کرد. جادیا

ها و که بر کنش یخاص طیرابه ش    

. شودیبستر گفته م گذارند،یم ریتعامالت تأث

ها و مقوله م،یاز مفاه یارا مجموعه طیشرا نیا

 ی. گاهدهندیم لیتشك یانهیزم یرهایمتغ

 طیشرا لیمرتبط را ذ اریبس یرهایاوقات متغ

بستر  لیبا ارتباط کمتر را ذ یرهایو متغ یعلّ

عوامل » پژوهش، نیا در. کنندیم فیتعر

فقدان عزم ملی و »و  «بیرونی و فضای سازمانی

اصالح ساختار، )بستر حاکم( بر  «ظاهرسازی

به  سازیگرایی و خصوصیایسازی، حرفهتجاری

و  P7) گذارندیم ریها و تعامالت تأثعنوان کنش

P8.) از  یاگر متشكل از مجموعهمداخله طیشرا

ها برکنش و واسط هستند که یانجیم یرهایمتغ

سازی، اصالح ساختار، تجاریو تعامالت )

. گذارندیم ری( تأثسازیگرایی و خصوصیایحرفه

 یهابرنامه یسازادهیپ زمیدر مكان طیشرا نیا

ارتقاء نظام نظارت و » یهاشامل طبقه یراهبرد

است  «ایبسترسازی و انضباط حرفه»و « کنترل

(P9  وP10.) جینتای انگریکه ب ییهامقوله 

ها و تعامالت به هستند که در اثر اتخاذ کنش

 ه،ینظر نی. در انامندیم امدیرا پ ندیآیوجود م

 «المللی شدن صنعت ورزشتوسعه و بین» امدِیپ

 6جدول  (.P11مقوله است ) نیشامل چند

 اتیرا با ادب یمیعناصر مدل پارادا سهیمقا

 :دهدیموضوع نشان م
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 تحقیق اتیبا ادب یمیپاراداعناصر مدل  سهیمقا .6جدول 

سازی خصوصی مدل پارادایمی

 صنعت ورزش

 ادبیات و پیشینة موضوع

 

 

 
 

 

 )شرایط علّی(

 

 

 

 

الزامات قوانین 

 (P1) باالدستی

ساله، قوانین  22انداز سازی هستند شامل: سند چشممهمترین قوانین باالدستی که مشوق خصوصی
قوانین  43قوانین برنامه اول توسعه، تبصره  32شور، تبصره بودجه سنواتی، نظام جامع توسعه ورزش ک

، 28، 23، 36و مواد  6-9)فصل سوم( قوانین برنامه سوم توسعه، مواد  9-27برنامه دوم توسعه، مواد 
 224و  394، 321، 322، 74، 63قوانین برنامه چهارم توسعه، مواد  362و  348، 341، 336، 322

قانون اساسی )بندهای الف، ج، د، و،  44های کلی اصل اصالحیه سیاست قوانین برنامه پنجم توسعه،
، مصوبات شورای 81-92و مواد  3-42قانون اساسی؛ مواد  44های کلی اصل ه(، قانون اجرای سیاست

سازی )خصوصی 88قانون اساسی و ماده  43اصل  2، مصوبات هیأت واگذاری و بند 44عالی اصل 
بند و  324های کلی، بند ب، ماده سیاست 47(، بند 338تنفیذی در ماده  )369اماکن ورزشی(، ماده 

 باشند )منبع: نتایج تحقیق(. می 341و  336، 331، 337ماده « ز»

 

 
 
 

 
)پدیده اصلی 

یا طبقه 

 محوری(

 

 
 

 
 

مدیریت تغییر، 

 تحول و تعارض
(P2) 

مدت و بلندمدت اثر ر کوتاه( نشان داد که منابع انسانی بخش ورزش د3397نتایج تحقیق جالئی )
داری بر رشد اقتصادی صنعت ورزش دارد؛ به نحوی که این بخش بیشتر از موجودی مثبت و معنی
 33ورزش کشور و  یعال یشورا یایاح( 3397پور ). رضایی و صالحی(Jlaei, 2018) سرمایه است

نعت ورزش کشور الزم را برای مدیریت تحول در ص استانداران استیبه ر یمتناظر استان یشورا
( معتقدند 3389و قالبیاف ) (3393، احسانی )(3396رضایی ). (Rezaei & Salehipour, 2019) دانندمی

 ;Rezaei, 2017; Ehsani, 2014) که ادارة ورزش کشور غیرتخصصی و براساس روابط سیاسی است

Ghalibaf, 2009) .کنندیعنوان م رییانع تغم نیموجود را مهمتر یسنت یساختارها (2237) باروتو 
(Baroto, 2017)( تصد3388. پاداش )دولت در صنعت ورزش را مورد نکوهش قرار  یباال یگری

 ( بر نقش عوامل مدیریتی در توسعه صنعت ورزش تأکید دارد2237آلونسو ) .(Padash, 2009) دهدیم
(Alonso, 2017) . 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 )راهبردها(

 

 

اصالح ساختار 

زش صنعت ور

 (P3)ایران 

ها و تمامی مشاغل مرتبط با صنعت ها، فدراسیون( اعتقاد دارند که باشگاه3397زاده و همکاران )رحیمی
( 3396)رضایی . (Rahimizadeh et al., 2018) ورزش بایستی به سمت تجارت الکترونیك پیش بروند

( ییدرآمدزا یهاتن مؤلفهو فراهم ساخ ی)ثبت تجاری سازیاصالح ساختار صنعت ورزش، سپس تجار
 ,Rezaei) ی را از ملزومات اولیه توسعه صنعت ورزش کشور عنوان کردندسازیو در آخر خصوص

سازی ورزش ایران به ( اعتقاد دارند که در شرایط موجود خصوصی3397. رضایی و نصیرزاده )(2017
 .(Rezaei & Nasirzadeh,2018) های تجاری محکوم به شکست استدلیل عدم برخورداری از مؤلفه

 نیاز مهمتر یکیرا  یاسیهای س( دخالت نهادها و تشکل3393)یخان( و قره3397) رزادهیو نص ییرضا
و  ی. سجاد(Rezaei & Nasirzadeh,2018; GHarakhani, 2015) عنوان کردند یسازیموانع خصوص

 ژهیودر صنعت ورزش به یگذاربه لحاظ قانون رانیدارند که ا دهی( عق3396) یی( و رضا3396همکاران)
 ;Sajjadi et al., 2017) رو استروبه یاریبس یهاتوسعه و ساختار ورزش با ضعف یهااستیس

Rezaei, 2017) .مختلف  یهااز بخش ونیاسی( معتقدند که س3393)فرمانی( و پ3396)یصوف ییرضا
باقری و همکاران . (Rezaei Sofi, 2017; Payman Far, 2012) کنندیم یاسیس یبرداورزش بهره

 Bagheri et) کنندای کشور تأکید میگذاری برای توسعه صنعت ورزش حرفه( بر مقولة صحه3391)

al, 2016) .نامناسب حق پخش  صی( نشان داد که  تخص3391) دلدار و همکاران قیتحق جینتا
بود که بر سر راه  یمانع نیلفوتبال کشور او یاحرفه یهابه باشگاه نیدور زم غاتیو تبل یونیزیتلو

یی رضا. (Deldar et al., 2016) فوتبال کشور وجود داشت یاحرفه یهادر باشگاه یسازیخصوص
برتر را  گیل یونیزیاز پرداخت حق و پخش تلو مای( امتناع صدا و س3393) انی( و عسکر3397)

 ,Rezaei, 2018; Askarian) دنمودن یفوتبال کشور معرف یهاباشگاه یعدم توسعه مال لیدل نیمهمتر

 حقوقی، دستة چهار در را فوتبال هایباشگاه سازیموانع خصوصی مهمترین (3392خانی )قره .(2012

 

 

سازی تجاری
(P4) 

 

 

گرایی ایحرفه
(P5) 

 

 
 



     141     44 یاپیپ ،4 ماره، ش1911 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                                         رضایی الدینشمس  

 

سازی خصوصی
(P6) 

( 2238اتن و همکاران )ن .(Gharakhani, 2011) کردند بندیدسته را مدیریتی و اقتصادی ساختاری،
عت ورزش آن را از فلسفة وجودی های تجاری صنعقیده دارند که تأکید بیش از حد بر مؤلفه

 یکه تجار کندیاظهار م( 2232) باتایش. (Naten et al., 2018) سازدهای عهد باستان دور میالمپیك
 یکاربرد یهاپژوهش ازمندیمساله ن نیاست، و ا یکشور ضرور كی عیهمه صنا شرفتیپ یبرا یساز

 .(Shibata, 2010)  است

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 )بستر حاکم(

 

 

 

 

 
 

عوامل بیرونی و 

فضای سازمانی 
(P7) 

در نهادها و  المللنیو روابط ب یورزش یپلماسیحوزه د تیتقو( 3397پور )رضایی و صالحی
 & Rezaei) دانندی را برای توسعه صنعت ورزش کشور الزم میاو قاره یجهان یهاونیفدراس

Salehipour, 2019)( تقویت زیرساخت3397. رضایی و نصیرزاده ) های هواداری را یکی از عوامل مؤثر
( بر توجه به 3396) یآالشت ینیام. (Rezaei & NasirZadeh,2018) در توسعة ورزش ذکر کردند

 Amini) رددا دیتأک یفرادست یهایو استراتژ یطیتناسب با عوامل مح ،یعناصر سازمان یهمسوساز

Alashti, 2017). قبل  فیوظا یسازو شفاف یرونیو ب یداخل طیمح یعوامل یابی( بر ارز3393) زادكیب
های افراد فعالیت( 3396) یی. رضا(Baikzadeh, 2014) دارد دیو اجرا تأک یراهبرد یزیراز برنامه

ی با بخش خصوصی را از دولتهای شبهها و نیز رقابت سازماندولتی در امر مدیریت باشگاهشبه
( 3387) ی. اله(Rezaei, 2017) های فوتبال عنوان کردندمهمترین دالیل شکست واگذاری باشگاه

های بیش از حد در امور ادارة داری، دخالتهای دولتی، نابسامانی نظام باشگاهمالکیت بسیاری از شرکت
 صنعت فوتبال ایران برشمرده است را جزء موانع توسعة اقتصادی رهیها، سازمان لیگ و غباشگاه

(Elahi, 2008). ( معتقد است2238ریچارد ) توان مطالعات تر صنعت ورزش میکه برای پیشرفت سریع
( عنوان کرد که در صنعت ورزش بلغارستان قوانین 2232. وسلینا )(Richard, 2018) تطبیقی انجام داد

 . (Veselina, 2010) کننده همة مسائل صنعت ورزش استدولتی تعیین

 

 

 
فقدان عزم ملی 

 و ظاهرسازی
(P8) 

 کنندیرا الزمة توسعة ورزش عنوان م كی( داشتن برنامة جامع و استراتژ3394) پوریجواد
(Javadipor, 2015)و  یرتخصصی( معتقدند که ادارة ورزش کشور غ3389) افیو قالب (3393) ی. احسان

 فرمانی( و پ3396) یصوف ییرضا .(Ehsani,2014; Ghalibaf, 2009) است یاسیبراساس روابط س
 ;Rezaeisofi,2017) کنندیم یاسیس یبردااز صنعت ورزش بهره ونیاسی( معتقدند که س3393)

PaymanFar, 2012)فیوظا یسازو شفاف یرونیو ب یداخل طیمح یعوامل یابی( بر ارز3393) زادكی. ب 
( 3392) یشعبان قیتحق جی. نتا(Baikzadeh, 2014) دارد دیو اجرا تأک یراهبرد یزیرقبل از برنامه

 نشده است یادیقانون پنج سالة پنجم توسعة کشور به صنعت ورزش توجه ز نینشان داد که در تدو
(Shabani, 2013). ( معتقدند مه قراردادهای استاندارد در بحث خصوصی2236مارتین و کوین ) سازی

( معتقد است که توسعة ورزش به توسعة 2233) یگانیال. (Martin & Koen, 2016) شودرعایت نمی
( نشان داد که 2229نتایج تحقیق لی و کانگ ) .(Oligani, 2011) دارد یبستگ یو فرهنگ یاقتصاد

 ,Li & Kang) ها بهبود یابدشود عملکرد سازمانها در افشاگری اطالعات باعث میشفافیت سازمان

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتقاء نظام 

نظارت و کنترل 
(P9) 

 Rezaei) ( معتقدند که در صنعت ورزش کشور نظام حکمیت وجود ندارد3397پور )رضایی و صالحی

& Salehipour, 2019)) .یهاستمیس تی( معتقدند که وضع3393)ی( و احسان3396) ییرضا 
 ,Rezaei, 2017; Ehsani) بحران قرار دارد در حالت رانیصنعت ورزش ا یافزارو سخت یافزارنرم

وانع م نیاز مهمتر یکیرا  یورزش رانیدر انتخاب مد یساالرستهی( عدم شا3391) ییرضا. (2014
( عنوان کردند که کنترل 3396و زرگران ) یالهتیآ .(Rezaei, 2017) توسعة ورزش کشور عنوان کرد

 یهابر داده هیسهم بازار، تک ،یفیک یهاجشسن ،یمشتر تیرضا ،یمال یهابر سنجش كیاستراتژ
 جینتا. (Ayatolahi & Zargaran, 2018) دارد دیتأک تیعملکرد و موفق یدیکل یهاو شاخص یفیک

قانون پنج سالة پنجم توسعة کشور به صنعت ورزش  نی( نشان داد که در تدو3392)یشعبان قیتحق
ابزار  نیرا مهمتر هایپرداخت زانی( م3393) امنهد یمانیسل .(Shabani, 2013) نشده است یادیتوجه ز

( در 3389) کوکاری. ن(Solymani Damaneh, 2014) کندیم یها معرفباشگاه یابیارزش کنتزل  و
 ها اشاره داشته استدر سطح سازمان ییپاسخگو یهاتیکنترل به مسئول یهاستمیتوسعة س نهیزم

(Nikokar, 2010)یاباعث بهبود اجر كیکه کنترل استراتژ کندی( عنوان م2238) ونی. کراس 
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)شرایط 

 گر(مداخله

( هدف 2228( و لورنژ )2236میسنر ) .(Cracion, 2018) شودیمیعملکرد سازمان شیو افزا هایاستراتژ
ها ها، بهبود عملکرد و بهبود اجرای استراتژیکنترل استراتژیك را تسهیل امر یادگیری در سازمان

که کنترل  کنندی( عنوان م2236کتچن و شورت ). (Misner, 2018; Lorange, 2008) کندعنوان می
( 2228کوالتر) .(Kechen & Short, 2016) شودیم ییبه تعهد اجرا رانیمد قیباعث تشو كیاستراتژ

 .(Coalter, 2008) کندیذکر م یورزش یهاباشگاه تیاصالح فرهنگ را از عوامل مهم و موثّر در موفق

 

 

 

 

 

 

بسترسازی و 

ای ط حرفهانضبا
(P10) 

از عوامل مؤثر در توسعة ورزش  یکیرا  یهوادار یهارساختیز تی( تقو3397) رزادهیو نص ییرضا
توجه به ( 3396صوفی )یرضای. (Rezaei & NasirZadeh,2018)کردند ذکر یاو حرفه یقهرمان

تحقیقی  نتایج. (Rezaei Sofi, 2017) دکنرا الزمة توسعه ورزش عنوان میهای پایه و استعدادیابی تیم
 همچنین و انسانی نیروی وریبهره بر آن ابعاد و استعداد مدیریت که داد نشان (3396لطفی یامچی )

مختلف نشان  قاتیتحق جینتا. (Lotfi Yammchi, 2018) است اثرگذار سازمان ورزشی در نوآوری

همة  یمال نیندارد و تأم وجود تیشفاف رانیدر صنعت ورزش ا زین یامور مال نةیکه در زم دهدیم
صورت  یدولت یمنابع مال قیاز طر شتری( بیاو حرفه یقهرمان ،یپرورش ،یورزش )همگان یهابخش

ها، نبود باشگاه یی( ضعف درآمدزا3391) یدوست. (Sajjadi et al., 2017; Seifpanahi, 2017) ردیگیم

فوتبال استان  یهاباشگاه یتوسعه مال موانع نیرا مهمتر یابیبازار تهیو نبود کم یمتخصص مال میت

 یونیزیموانع اخذ حق و پخش تلو نی( مهمتر3396)یی رضا. (Dosti, 2016) کندیم یمازندران معرف

 ،یتیریعوامل مد ،یاسیس -یعوامل اقتصاد ،یقانون -یعوامل حقوق ؛یرا در هفت دسته اصل رانیدر ا
. (Rezaei, 2017) نمودند بندیمیتقس یطیعوامل محو  یعوامل رفتار ،ییعوامل معنا ،یعوامل ساختار

انجام  یقیمطالعات تطب توانیصنعت ورزش م ترعیسر شرفتیپ یکه برا است ( معتقد2238) چاردیر

 یمهم در وفادار یهااز شاخص یکی ی( عنوان کردند که نام تجار2232)ی. جوان(Richard, 2018) داد

( با تأکید بر نقش حق پخش تلویزیونی 2232کات و همکاران )اس .(Javani, 2012) باشدیهواداران م
 .(Scott, 2012) این صنعت عنوان کردند« موتور محرک»عنوان در توسعة فوتبال، آن را به

 
 
 

 )پیامدها(
 

 

توسعه و 

المللی شدن بین

صنعت ورزش 
(P11) 

. (Rezaei, 2017) سازی تأکید داشتندگشا برای خصوصی( بر داشتن الگویی راه3396رضایی )
کار بلندمدت در مسیر رشد و توسعه سازی به عنوان یك راه( بر نقش خصوصی3394فر )مهربان

( نشان داد که بین 3393های تحقیق کاشف ). یافته(Mehrban Far, 2006) اقتصادی ایران تأکید دارد
 اداری وجود داردزایی در صنعت ورزش رابطه معنسازی و میزان اشتغالعوامل مؤثر بر خصوصی

(Kashef, 2014)( 2238. یوگش )های نیمه خصوصی تولید، معتقد است که در بلندمدت شرکت
صنعت ( معتقد است که توسعة 2233)ی گانیال. (Yogesh, 2018) سودآوری و عملکرد بهتری دارند

( 2233نتایج تحقیق هونگ ) .(Oligani, 2011) دارد یبستگ یو فرهنگ یورزش به توسعة اقتصاد
 ,Hong) نشان داد که المپیك پکن به ارتقاء توسعة اقتصادی کشور چین کمك شایانی کرده است

2011). 

      

به طور کلی تأمین اهداف نظام اقتصادی کشور 

در همة ابعاد )رشد، عدالت، توسعه و غیره( به 

یک مهندسی مجدد در ساختار اقتصادی کشور 

خصوص باالدستی، بهنیاز دارد. با توجه به قوانین 

قانون اساسی متوجه خواهیم شد که بر  22اصل 

اساس آرایش جدید، بایستی امور مورد تصدی 

های دولت به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه

عمومی غیردولتی تقسیم شود و دولت فقط 

گذاری و نظارت را بر عهده های سیاستجنبه

دارد. بهتر است این اصالحات ساختاری در 

کشور از مجلس شروع گردد تا با پشتوانة  اقتصاد

آمیزتری همراه مردمی و ضمانت اجرایی موفقیت

سازی فقط حرکت در راستای باشد. خصوصی

ای چند اصالحات اقتصادی نیست؛ بلكه پدیده

بعدی است و یكی از مهمترین ابعاد آن، بعد 

ها و مدیریت در انواع گوناگون است. همة دستگاه
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ی خارج از مباحث سیاسی، ملزم ها بایستسازمان

های مدیریت باشند. به تعیین شاخص

سازی به شكل درست آن، باعث خصوصی

پذیری، شكسته شدن انحصارات، افزایش رقابت

های نامتجانس و در نهایت، تفكیک فعالیت

گردد. ها و افزایش رفاه عمومی میکاهش هزینه

دهد که برای تجربة سایر کشورها نشان می

سازی در هر کشوری، سیاست خصوصی اجرای

حداقل بایستی نهاد یا تشكیالتی کامالً مستقل 

تشكیل شود تا بدون تأثیرپذیری از منافع صنفی 

ها و وظایف یا بخشی و صرفاً در چارچوب هدف

های دولتی را به بخش تعیین شده، شرکت

خصوصی و مردم واگذار کنند. از ضروریات مهم 

سازی در کشور ما، جهت ادامة روند خصوصی

های پولی و مالی و مهار تورم از طریق سیاست

های درآمدی، فعال کردن بازار سرمایه، سیاست

تغییر مالكیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، 

پذیری در صنایع ایجاد عزم ملی، ایجاد جو رقابت

های حاکمیت، دولت و و همراهی سیاست

باشد. در ضمن سازی میمجلس با خصوصی

ولت بایستی نقش اجرایی خود را کاهش داده و د

به سمت نقش نظارتی قدم بردارد )دولت ناظر( و 

با حذف کلیة انحصارات آشكار و پنهان، زمینة 

خواری در کشور ایجاد الزم برای کاهش رانت

سازی به نماید. الزم به ذکر است که خصوصی

خودی خود یک هدف نیست؛ بلكه تنها ابزاری 

یدن به اهداف کالن همچون است برای رس

افزایش رفاه و توسعه انسانی جوامع است. 

های پژوهش سه مرحله مایة یافتهنتیجتاً از درون

سازی در صنعت ورزش کشور برای خصوصی

 شود: پیشنهاد می

سازی، ضروری است مرحله اول: قبل از خصوصی

های شناخت کاملی از نحوۀ اجرای سیاست

قانون اساسی  22خصوص اصل باالدستی به

حاصل شود و موانع خارجی و سازمانی که در 

مسیر اجرای این انقالب اقتصادی در صنعت 

 ورزش هستند، برداشته شوند. 

نیازهای بایست پیشمرحلة دوم: همچنین می

سازی در صنعت ورزش الزم برای خصوصی

اند: فراهم شود. این پیش نیازها خود دو دسته

مانند تثبیت اقتصادی، نیازهای کالن یكی پیش

ها و هماهنگی آزادسازی تجاری و حمایت

نیازهای حاکمیت، مجلس و دولت و دیگری پیش

خرد مانند اصالح ساختار صنعت ورزش، 

پخش گرایی، اخذ حقاییسازی، حرفهتجاری

رایت، ایجاد نظام بلیت فروشی تلویزیونی، کپی

 گذارانها از سرمایهالكترونیكی، تضمین حمایت

سازی، جذاب در صنعت ورزش پس از خصوصی

های ورزشی از ها، نهادها و باشگاهکردن سازمان

نظر مالی و ساختاری، اعتمادسازی و جلب نقطه

های نظر مردم، بسترسازی و ایجاد زمینه

ای و قانونی، افزایش توان مالی و مدیریتی حرفه

 باشد.بخش خصوصی و غیره می

سازی در ی خصوصیمرحله سوم: پس از قرارگیر

مسیر درست، الزم است موانعی را که ممكن 

سازی است باعث منحرف کردن فرآیند خصوصی

 شوند را برداریم.
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Abstract 

Objective: The purpose of this research was to design the privatization model 

in Iran's Sports Industry. 
Methodology: This study has a qualitative approach and we used the grounded 

theory as a research method. For gathering data, we studied high level 

documents and we interviewed with 15 elites who were aware of this subject. 

The validity of this research was examined and approved by the interviewers 

and then expert professors. The reliability of it is 0/84 which was obtained by 

using the interstitial agreement method. For data analysis we used the 

continuous comparison method in three stages: open, axial and selective coding. 

Results: As a result of analysis of interviews and high level documents, 118 key 

concepts were developed in the form of 51 categories and 11 main categories. 

Major categories include the Requirements of high level documents; 

Management of change, evolution and conflict; structural reform; 

commercialization; professionalism; privatization; external factors and 

organizational environment; Lack of National determination and appearances; 

promotion of supervisory and control system; Professional development and 

discipline; and the Development and internationalization of the sports industry. 
Conclusion: It seems that in the current situation, the structure of the sports 

industry is not ready for privatization, and in all its dimensions, inspired by high 

level documents, it needs serious reengineering. 

Keywords: Change Management, High level Documents, Qualitative 

Approach, Privatization. 
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