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كي از شرايط الزم و ضروري براي تحقق رشد و توسعه فضاهاي ورزشي ي
و شناخت عوامل و مشكالت پيش رو اين فضاها و ارائه راهكارهاي  تعيين

 بر زيادي تأثير مي تواند كه مواردي از كي. يمناسب براي توسعه آن مي باشد

لذا هدف پژوهش . است اقتصادي باشد، مسائل داشته يورزش فضايتوسعة 
ي حاضر تدوين مدل توسعه فضاي ورزشي شهر تهران با رويكرد اقتصاد مقاومت

بود. نمونه هاي برگزيده در پژوهش حاضر، متخصصان، صاحب نظران، 
خبرگان و اعضاء هيات علمي ( مديريت ورزشي و اقتصاد) بودند كه به شيوه 

نفر  16ساعت مصاحبه عميق با  20هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام حدود 
ي شدند از نمونه هاي منتخب، اشباع نظري بدست آمد و مصاحبه ها پياده ساز

، مدل كيفي   maxqda 12با استناد به نتايج مصاحبه هاي ميداني در محيط 
كد گزينشي به دست آمد. نتايج  5كد محوري و  24مفهوم  106مذكور با 

تحقيق حاضر نشان مي دهد عواملي در تدوين مدل، بدست آمده و موثر 
ايت مدل متغير اصلي و مولفه هاي آن مي باشد كه در نه 5هستند كه شامل 

توسعه فضاهاي ورزشي شهر تهران با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي را تشكيل مي 
دهند كه اگر به مرحله اجرا در بيايند فضاهاي ورزشي با هزينه كمتري توسعه 
خواهند يافت بنابراين راهبردهاي الزم در كنار تدوين قوانين شامل 

حمايت دولت از  توانمندسازي نيروي متخصص، مبارزه با فساد در ورزش،
حضور بخش خصوصي، به روز رساني و تقويت مهندسي ورزش و جذب 
  سرمايه مي تواند باعث توسعه فضاهاي ورزشي با رويكرد اقتصاد مقاومتي شود.

  

  ها  واژهكليد 
  شهر تهران.، فضاي ورزشي ،توسعهمدل اقتصاد مقاومتي، 

One of the necessary conditions for realizing the growth 
and development of sports spaces is to identify and identify 
the factors and problems facing these spaces and provide 
appropriate solutions for its development. One of the issues 
that can have a huge impact on the development of the 
sports arena is economic issues. Therefore, the purpose of 
the present study was to develop a model of development of 
sport space in Tehran with resistance economics approach. 
The selected samples in this study were experts, experts, 
experts and faculty members (sport management and 
economics) who were selected in a purposeful manner. 
After about 20 hours of in-depth interviews with 16 selected 
samples, theoretical saturation was achieved and the 
interviews were implemented based on the results of field 
interviews in maxqda 12, the qualitative model with 106 
concepts of 24 axial codes and 5 codes. There was a 
selection. The results of the present study show that the 
factors involved in formulating the model are obtained and 
are effective and include 5 main variables and its 
components that ultimately constitute the model of 
development of sports spaces in Tehran with emphasis on 
resistive economy that if implemented Sports spaces will be 
developed at a lower cost, so strategies needed alongside 
legislation such as empowering specialists, combating 
corruption in the sport, government support for the private 
sector, upgrading and enhancing sports engineering and 
fundraising can help develop the spaces. Become a sport 
with a resistive economy approach. 
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   Abstract  چكيده
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  همقدم
دني به معناي رايج امروزي، نمودي نو بوده و بورزش و فعاليت 

به يك پديده جهاني تبديل شده است. امروزه ورزش به مثابه 
پناه گاهي در برابر فقر حركتي، ناشي از جوامع صنعتي به شمار 

ان روي مي آورند. يمات زندگي بدالمي رود كه افراد، از نام
نهادهاي سياسي و اجتماعي نيز از ورزش به عنوان ابزار هدايت 
عامه بهره مي گيرند و دولت ها دريافته اند كه از اين طريق 
مي توانند شهروندان همراه تري داشته باشند. عالوه بر اين، در 
كشور ما به دليل جوان بودن ساختار جمعيتي و تاثير آن در 

عمومي، ورزش اهميتي دو چندان يافته است. نشاط و سالمت 
در نتيجه جهت انجام فعاليتهاي ورزشي نياز به اماكن و 

 فضاهاي مناسب ورزشي همراه با تجهيزات الزم مي باشد.
كيفيت و كميت فضاهاي ورزشي كه ساخته مي شوند، 
منعكس كننده دانش و تعهد ما نسبت به آينده است. هرگونه 

در طراحي و ساخت اين نوع اماكن باعث  اشتباه و سهل انگاري
اتالف سرمايه هاي ملي خواهد شد و از همه مهم تر امكان 
تحرك و تفريحات سالم را از نسل آينده خواهد گرفت. با 
پيشرفت تكنولوژي و گرايش روز افزون مردم جهان، نسبت به 
زندگي شهري و تحريك پذيري كم تر، مراكز ورزشي از جمله 

خصوصي و دولتي در صدد برآمدند، خالء موجود اماكن ورزشي 
را با تمرينات و فعاليتهاي ورزشي پر كنند، لذا امروزه شاهد 
توسعه بيش از پيش مكانهاي ورزشي مي باشيم كه طبيعتاً در 
اين راستا هزينه هاي گزافي صرف مي شود، اما آيا واقعاً همه 

با اماكن ورزشي بر اساس اصول صحيح، احداث مي شوند و 
برداري مواجه نخواهند بود؟  بهره تي در زمانمشكل يا مشكال

قطعاً پاسخ اين سوال منفي است چرا كه ما همواره شاهد وجود 
ها و اماكن ورزشي بوده ايم  هايي در ساختمان نواقص و ضعف

براي اينكه چنين نواقصي در آينده تكرار نگردد، احداث اماكن و 
ي جامع است تا بتواند فضاهاي ورزشي نيازمند وجود طرح

تمامي عوامل و مسائل مربوط به اجراي يك پروژه را در زمان 
ساخت، از تمامي ابعاد مورد توجه قرار دهد(نوبخت و محرم 

  ).1386زاده،
در صورتي كه بخواهيم مكان هايي جذاب، با كيفيت و 

وجود آوريم كه مردم به استراحت، تفريح و ورزش در ه پايدار ب
باشند، استفاده از طراحي مناسب امري اساسي آن ها راغب 

   ).2000خواهد بود.(رينزفورد و ليپتون، 
بنابراين ساخت اماكن و فضاهاي ورزشي بايد مطابق 
شرايط و استانداردهايي باشد كه در آن تمام موارد در زمينه 
هاي مختلف مانند قوانين و مقررات رشته هاي ورزشي، ايمني 

ي در ساخت و تجهيز، رعايت و اصول معماري و مهندس
  ).1388لي فراهاني، الگردد(ج

 توسعة اماكن بر زيادي تأثير مي تواند كه مواردي از كيي

تواند بهورزش مياست.  اقتصادي باشد، مسائل داشته يورزش
هزينه در حال كمعنوان ابزاري بسيار مؤثر و كارآمد و درعين

گرفته شود.  جهت تحقق اهداف مربوط به صنعت ورزش به كار
همچنين در راه تحقق اين امر ابزارهاي مهم مديريتي و 

براي توسعه ي  الگوهاي اقتصادي نقش حائز اهميتي دارد.
ورزش و فضاي ورزشي با كمترين هزينه سه گروه بايد 

. بخش خصوصي 2. دولت و شهرداري 1مشاركت داشته باشند. 
  . مردم3

ب ، بخش دولت و شهرداري ها با برنامه ريزي مناس
خصوصي با سرمايه گذاري در بخش ورزش و مردم نيز با 
مشاركت در ورزش هاي همگاني و كم هزينه همگي مي توانند 

  ق كنند. قتوسعه را مح
در پيش گرفتن اقتصاد مقاومتي واكنشي هوشمندانه و 

هاست و اگر به درك راهبردي در مقابل دشواري ها و دشمني
ثر آن اهتمام ورزيم، در رفع صحيح و باور راسخ و اجراي مو

دشواري ها و دفع دشمني ها كارساز خواهد شد. نقش ورزش 
در تحقق اقتصاد مقاومتي ويژه است بدين لحاظ كه دستاورد 
ورزش در سطح همگاني از يك سو حفظ سالمتي افراد جامعه 
است و از سوي ديگر نشاط برانگيز و اعتماد آفرين است و 

نبال مي آورد همان افرادي كه براي سرزندگي آحاد ملت را بد
مولد بودن و پرداختن به كار بايد سالم و پر توان و خستگي

ناپذير و سرزنده باشند و از سوي ديگر ورزش در سطح 
قهرماني، شوق آفرين و موج ساز و برانگيزاننده غرور ملي است. 
از دريچه فوق نقش ورزش در اقتصاد مقاومتي برجسته است و 

ت راجع به چگونگي تحقق آن از ديدگاههاي مختلف بايسته اس
  .تحقيق و مطالعه شود

بنابراين هدف اساسي اقتصاد مقاومتي، كاهش وابستگي 
ها، تاكيد برمزيتهاي توليد داخل و تالش براي خود اتكايي 
است. در نتيجه يكي از بخش هايي كه مي تواند به اقتصاد 

اين امر نياز  كشور و مديريت شهري كمك كند ورزش است كه
 يكبه فضاها و اماكن ورزشي براي رشد و توسعه دارد. ورزش 

مدزا مي باشد و مي تواند به توسعه اقتصادي هر آصنعت در
كشوري كمك كند. بعضي از جنبه هاي ورزش مانند هزينه 
هاي زير بنايي و زير ساختي در كشوري مانند ايران نياز به 

دارد تا به بازدهي  دخالت و همكاري دولت و شهرداري ها
  .)1394مناسب برسد.(مظفري،

)، بيان گر آن است كه اولويت 1396نتايج تحقيق حسيني(
موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه فضاها و اماكن 
ورزشي شهر تهران به ترتيب اولويت عبارتند از قانوني و 
حقوقي، مالي، مديريتي، نيروي انساني، اجتماعي و شناختي، 
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برنامه و  67عاتي و رسانه اي و انگيزشي. همچنين تعداد اطال
راهكار عملياتي براي رفع موانع و راه هاي موثر براي مشاركت 
بخش خصوصي در توسعه فضاها و اماكن ورزشي شناسايي 

)، در تحقيق خود عنوان كرد كه سه 1396جمشيدي( شدند
شاخص دسترسي، مجاورت با كاربري هاي ديگر شهري و 

از ديدگاه خبرگان رتبه بهتري در زمينه تاثير گذاري بر ايمني 
انتخاب اماكن ورزش كسب كردند. زير معيارهاي دسترسي به 
خطوط مترو و بزرگ راه ها از معيار دسترسي، مجاورت با پارك 
ها و فضاهاي سبز و مجاورت با مراكز فرهنگي از شاخص 

ش مجاورت و موقعيت مناسب نسبت به مراكز درماني و ات
نشاني از شاخص ايمني، اهميت بيشتري در مقايسه با زير 

)، در تحقيقي به اهداف 1396اربابي( معيارهاي ديگر داشتند.
ذيل نيز اشاره نمود، كاهش و توقف تراكم فروشي، ارتقاء بهبود 
و تقويت مديريت شهرداري تهران با بكارگيري مولفه هاي 

ستمر و پايدار در اقتصاد مقاومتي، دستيابي به منابع مالي م
شهرداري تهران و تقويت ان با امتزاج اصول مديريت راهبردي، 
مديريت شهري و اقتصاد مقاومتي، تقويت اقتصاد شهر تهران با 
مديريت راهبردي و رشد و شكوفايي ان با اعمال و اجراي 

نتايج تحقيق  سياست ها و مولفه هاي اقتصاد مقاومتي.
امل كلي، ضعف عوامل ع 5)، در بخش كيفي 1396هنري(

حقوقي و قانوني، فقدان برنامه محوري، بي توجهي به تحقيق و 
توسعه، عوامل اقتصادي و بي توجهي به اسناد باالدستي دسته 

% 84بندي شدند، در بخش كمي عامل حقوقي و قانوني با 
)، در تحقيق خوب 1395افشاري ( بيشترين بار عاملي را داشت.

ح مدل روابط علي در برخي كه پس از اصالبيان داشت 
فرضيات، تمام ارتباطات بين متغيرهاي تحقيق معنادار و مدل 
تحقيق مبني بر اثر گذاري متغيرهاي مديريت فرانوگرا، اقتصاد 
مقاومتي و توسعه ورزش در توسعه اقتصادي صنعت ورزش 
ايران داراي برازش الزم بود. با توجه به نتايج تحقيق، لزوم 

اد و سالم سازي ان و جلوگيري از اقدامات، شفاف سازي اقتص
فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي در ورزش 
مي توان در گسترش و توسعه اقتصادي صنعت ورزش موفق 

)، به اين نتيجه دست يافت كه ضعف در 1395دوستي( بود.
استفاده از مشوق هاي اقتصادي الزم براي ترغيب بخش 

در ايجاد و توسعه ورزش ساحلي به خصوصي به مشاركت 
)، 1393حسيني( عنوان مهم ترين مانع شناخته شده است.

عنوان كرد  كه تاهل، سن و ميزان رضايتمندي بانوان از 
عملكرد شهرداري رابطه معناداري وجود دارد اما ميزان رضايت 
بانوان از عملكرد شهرداري در توسعه فضاهاي ورزشي در سطح 

) 1393قاسمي و پارسي پور ( ين قرارداشت.متوسط رو به پائ

طي تحقيقي در مورد توسعه فضاي ورزشي به نتايج زيردست 
انداز  يافتند؛ سازمان جهاني توسعه فضاي ورزشي در چشم

بيني كرده تعداد ورزشكاران   توسعه فضاي ورزشي، پيش 2020
با نرخ متوسط ساالنه  2020تا  1995ورودي به ايران از سال 

د افزايش خواهد بافت.براي محقق شدن اين درص 4/8
بيني و سهيم شدن ايران در سود صرفاً ورزشي به  پيش

رويدادهاي ورزشي است. در تمامي اين رويدادها در سطوح 
هاي توسعه فضاي ورزشي  مختلف داخلي و خارجي، فرصت

) در پژوهشي به اين نتايج 2018(1پونس و توماس نهفته است.
بندي جديدي از ورزش هاي مبتني بر  دست يافتند كه طبقه

قوانين و فنون،  مبتني بر تكنولوژي است كه الگوهاي مختلفي 
از نحوه توسعه ورزش را نشان مي دهد. در اين مقاله برخي از 
جنبه هاي كليدي يك ديدگاه تكاملي از تحقيقات اقتصادي 
ورزشي و به طور جداگانه يك ديدگاه نهادي از تحقيقات 

زشي است. نويسندگان چارچوبي تحليلي را پيشنهاد اقتصادي ور
مي كنند كه تركيبي از اقتصاد تكاملي و اقتصاد نوين است. اين 
مقاله يك مبناي نظري براي اقتصاد جديد ورزش ايجاد مي 
كند به عنوان شاخصه اي از اقتصاد كاربردي سازمان صتعتي و 

زش تخصيص بهينه  منابع ورزشي و بيشتر به درك منشا ور
هاي جديد و دوره هاي تكامل زندگي ورزشي است كه يك 
 رويكرد جديد پويا براي مطالعه صنايع ورزشي مورد نياز است

نويسنگان معتقند كه صنايع ورزشي و ورزش داراي ويژگي 
ديناميك “هاي پوياست اما در مطالعه ورزش، هيچگونه آنالوگ 

فته است مانند اقتصاد وجود ندارد. آنچه از دست ر ”صنعتي
زمينه ديناميك ورزشي تكاملي است. براي ساختن اين، 
نويسندگان يك رويكرد تكاملي جديد را براي مطالعه اقتصاد 
ورزش و صنايع ورزشي، با بررسي تكامل ورزش، صنايع آنها و 
اكوسيستم هاي صنعتي پيچيده آنها از طريق ذربين هاي 

 2مكارانژانگ و ه اقتصاد نهادي و تكاملي عمل مي كنند.
) در پژوهشي به اين نتايج دست يافتند كه تشويق 2018(

به انتقاد از ديدگاه هاي گسترده اي از پژوهش هاي علمي 
بازاريابي و عمليات تجاري در صنعت ورزش اقتصادهاي در 
حال رشد است. بررسي جامع ادبيات روش تحقيق اوليه براي 

در صنعت معرفي سواالت بحراني زير بود: چالش هاي عمده 
ورزش كشورهاي در حال توسعه در محيط بازلر حهاني چيست 
و چه كاري بايد انجام شود؟ هفت مقاله بر اساس مشاركت 
نظري و عملي آنها انتخاب شد است. اين نساله ويژه متعهد 

                                                                      
1 Potts& Thomas 
2 Zhang et al 
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است تا تحقيقات بيشتري را در مورد كسب و كارهاي ورزشي 
ايت به پيشيرد در كشورهاي در حال توسعه انجام دهد و در نه

 3ابساليموونظريه هاي و جسنجوي راه حل ها كمك كند. 
  توسعه در فرهنگي و ورزشي بزرگ رويدادهاي ) تاثير2017(

و  ورزشي بزرگ رويدادهاي تاثير و كرده بررسي شهر پايدار
همه  كه كرده تاييد منطقه زندگي كيفيت بهبود در فرهنگي
شده است.  تاتارستان جمهوري در پايدار توسعه تقويت موجب

 گردشگري بين هم افزايي كه گرفت ) نتيجه2017( 4راديكچي

محلي  محصوالت و خدمات منابع، از استفاده با همراه و ورزش
توسعه  موجب غيره) و محلي، باستاني آثار هنري، و (فرهنگي

شد.  خواهد منطقه آن اطراف محيط اقتصادي و اجتماعي محيط
) نشان مي دهد كه فضاهاي 2015( 5نتايج تحقيق ترت و هك

شهري به عنوان يكي از مهمترين مكان هاي ورزشي در اروپا 
محسوب مي گردد و دولت ها بايد از نظر تسهيالت اين فضاها 
را تقويت كند ، به طوري كه اين فضاها از نظر باورهاي مردم و 
دستگاه هاي ورزشي نيز داراي اصول و معيارهاي استاندارد 

) در تحقيقي چهار عامل اصلي 2012اگمن و اسكات(هباشند. 
 -1در ساخت و تعمير و نگهداري را شناسايي كردند كه شامل 

 -3مديريت استراتژيك-2استراتژي و سياست تعمير و ساخت
  مديريت عملكرد مي باشد. -مديزيت تسهيل(مكام)

بر همين اساس با توجه به نياز شهر تهران به گسترش امر 
ي اهداف كالن كشور از جمله بهبود سبك ورزش در راستا

زندگي، توسعه اشتغال، كاهش آسيب هاي اجتماعي ،  نقش 
مهم وجود زير ساخت هاي مناسب از جمله فضاها و اماكن 

 به منابع انساني و مالي است بر ان شديم تا ورزشي كه نياز

شناسايي عوامل تاثير گذار بر توسعه فضاهاي ورزشي و رابطه 
به ايجاد الگو و مدلي بهينه ه هاي اقتصاد مقاومتي آن با مولف

 توسعه فضاهاي ورزشي اقدام نمائيم.راهكارهاي جهت يافتن 
بنابراين از نظر محقق مدل بهره مندي از سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي در ارتباط با توسعه فضاي ورزشي شهر تهران ناشناخته 

هكارهاي است. بر اين اساس اين سوال مطرح مي شود كه را
با رويكرد اقتصاد  مطلوب توسعه فضاي ورزشي شهر تهران

 كدامند؟ مقاومتي

 
 شناسي پژوهش روش

روش تحقيق حاضر از حيث هدف از نوع بنيادي، از نظر شيوه 
اكتشافي بوده است. از اين نظر جمع آوري و  - اجرا كيفي

                                                                      
3 Absalyamov 
4 Radicchi 
5 Terret and Heck 

از طريق راهبرد پژوهشي نظريه برخاسته از  6تحليل داده ها
از شيوه سيستماتيك ( اشتراوس و كوربين) به روش  داده ها

است. جامعه آماري مشتمل  مصاحبه نيمه ساختاري انجام گرفته
بر خبرگان و صاحب  نظران و اساتيد دانشگاه در دو حوزه 
اقتصاد و ورزش بودند. رشته تحصيلي و داشتن تاليفات علمي 

 هاي مديريتي و تجارب مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت
سال در سطح مدير كل و باالتر از جمله  10اجرايي حداقل 

نظران بود. جمع آوري  هاي انتخاب ليست اوليه صاحب شاخص
، با انتخاب 7گيري غير احتمالي داده ها به صورت نمونه

با حداكثر تنوع يا ناهمگوني استفاده شد.  سهميه اي و -هدفمند
باع نظري اندازه نمونه در اين پژوهش بر مبناي شاخص اش

جمع آوري دادهاي  نفر بود. همچنين در اين تحقيق 16برابر با 
مورد نياز، از مطالعات كتابخانه اي، تحليل مباني نظري موجود 

، ي نيمه ساختاريافتهمصاحبه ها به همراه ابزارهايي مانند
استفاده گرديد. عالوه بر اين، در ها؛  ادداشتيها و  ادنوشتي

روايي از معيارهاي اسكينر، پژوهش حاضر جهت سنجش 
داده ها از  ليتحل ) استفاده شد. تجزيه و2014ادواردز و كوربت (

طبقه ها، خواص و ابعاد)، كد  ييباز (شناسا يكدگذار قيطر
پديرفت. الزم به انجام  گزينشي يو كد گذار يمحور يگذار

 Maxqdaافزار  هاي آماري با كمك نرم ذكر است كليه تحليل
 م گرفت.انجا 12نسخه 

 
   پژوهش هاييافته

در طي تحليل، چندين بار متن پياده شده مصاحبه ها براي 
يافتن مدلي جديد يا اصالح مدل اوليه مورد بازنگري قرار 
گرفت. مراحل كدگذاري به صورت زير ادامه يافت و گزارش 

) به تفكيك بيان شده 1كامل و خروجي نرم افزار در جدول (
  است.

 130تدا پس از انجام كدگذاري داده ها، در ابكدهاي باز: 
كد اوليه از عبارات معنايي استخراج گرديد كه پس از بررسي و 

مفهوم مستخرج  106پايش مجدد كدهاي اوليه، در نهايت 
  گرديد.

عبارتست از سلسه رويه هايي كه كد گذاري محوري: 
پس از كدگذاري باز انجام مي شود تا با برقراري پيوند بين 

، اطالعات را به شيوه اي جديد با هم مرتبط سازد. مقوالت
كد محوري قرار گرفتند.(  24بدين منظور مقوالت در قالب 

 رويداد برگزاري و ورزشي اماكن ساخت با اقتصادي فعال چرخه

ورزشي، شفاف سازي، وجود ظرفيت هاي مختلف در توسعه 
                                                                      
6 Grounded theory 
7. Non probability 
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يريتي، فقدان الگوهاي و مد يستميفساد سفضاهاي ورزشي، 
نقش اقتصادي مقاومتي در توسعه و ساخت فضاهاي ورزشي، 

ي، نبود تفكر نهادي و ورزش يدولت مردان در توسعه فضاها
اجراي اقتصادي مقاومتي در بين مسئولين، حلقه پنج گانه 
توسعه اقتصادي، توجه به تحقيق و توسعه فضاهاي ورزشي با 

د درآمدهاي اقتصاد نفتي در تاكيد بر اقتصاد مقاومتي، وجو
عدم ي، وجود فساد اقتصاد، بازدارنده ينوجود قوانتوسعه اماكن، 

ي، عدم تمايل به خصوصي سازي داخل يداتاز تول يتحما
فضاهاي ورزشي، تدوين قوانين، توانمند سازي نيروي 
متخصص داخلي، مبارزه با فساد در ورزش، حمايت دولت از 

ضاهاي ورزشي، به روز حضور بخش خصوصي در توسعه ف
رساني و تقويت مهندسي ورزشي، جذب سرمايه، رشد اقتصادي 
با حمايت و خود اتكايي به توليد داخلي، توسعه پايدار، افزايش 

  اشتغال با كارافريني و طوفان فكري).
عبارت است از چينش كدهاي  كدگذاري انتخابي:

ساير محوري در كنار هم براساس منطق و ارتباط دادن آن با 
ها، اعتبار بخشيدن به روابط و پر كردن جاهاي خالي با  مقوله

 5مقوالتي كه نياز به اصالح و گسترش بيشتر دارند. بنابراين 
كد انتخابي نهايي تعيين شد و روابط بين آنها در مدل نهايي 
تعيين گرديد.(عوامل علي، عوامل زمينه اي، عوامل مداخله گر، 

  راهبردها و پيامدها). 
 12نسخه  Maxqdaنهايت با توجه به قابليت نرم افزار  در

در مدلسازي، ميان كد و طبقه هاي استخراج شده از سوي 
پژوهشگران، روابط منظقي برقرار و مدل نهايي مطابق با 

) پنج مقوله فرعي 1) ترسيم شد. طبق مدل شكل (1شكل(

شرايط علي(چرخه فعال اقتصادي با ساخت فضاهاي ورزشي و 
ي رويداد، شفاف سازي، وجود ظرفيت هاي مختلف در برگزار

توسعه فضاهاي ورزشي، فساد سيستمي و مديريتي و فقدان 
الگوي اقتصاد مقاومتي در توسعه و ساخت فضاهاي ورزشي) و 
بيست كد مستخرج از مصاحبه ها، پنج مقوله فرعي شرايط 
زمينه اي (نقش دولت مردان در توسعه فضاي ورزشي، نبود 

ادي و اجراي اقتصادي مقاومتي در بين مسئولين، حلقه تفكر نه
چنج گانه توسعه اقتصادي، توجه به تحقيق و توسعه فضاي 
ورزشي با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي و وجود در آمدهاي اقتصاد 

  نفتي در توسعه اماكن) 
و بيست و سه كد مستخرج از مصاحبه ها، چهار مقوله 

ين بازدارنده، وجود فساد فرعي شرايط مداخله گر(وجود قوان
اقتصادي، عدم حمايت از توليد داخلي و عدم تمايل به خصوص 
سازي فضاي ورزشي) و شانزده كد مستخرج از مصاحبه ها، 
شش مقوله فرعي راهبردها ( تدوين قوانين، توانمندسازي 
نيروي متخصص داخلي، مبارزه با فساد در ورزش، حمايت 

سعه فضاهاي ورزشي، به دولت از حضور بخش خصوصي در تو
كد  27روز رساني و تقويت مهندسي ورزشي و جذب سرمايه) و 

مستخرج از مصاحبه ها و پيامدهاي حاصل از تحليل وضعيت 
توسعه فضاهاي ورزشي شهر تهران و ارائه الگوي مناسب با 
تاكيد بر اقتصاد مقاومتي از چهار مقوله فرعي پيامدها ( رشد 

اتكايي به توليد داخلي، توسعه پايدار،  اقتصادي با حمايت و خود
افزايش اشتغال با كار آفريني و طوفان فكري و ارتقا و پيشرفت 
مهندسي ورزشي كشور) و بيست كد مستخرج از مصاحبه ها 

  تشكيل شده است.
 

  تحليل ادراكي كدهاي استخراج شده از مصاحبه ها .1جدول 

مقوله رديف
  فراواني  (كداوليه)هاي منطقي   گزاره  مقوله فرعي  اصلي

1  

لي
ل ع

وام
ع

  

 فعال چرخه
 ساخت با اقتصادي
 و ورزشي اماكن

 رويداد برگزاري
  ورزشي

  3  هزينه باالي ساخت اماكن براي دولت
  4  عدم كيفيت الزم اماكن ورزشي  2
  2  ساخت اماكن ورزشي غير استاندارد  3
  3  فضاهاي ورزشيسياست گزيني تاكيد بر اقتصاد مقاومتي براي توسعه   4

برنامه محوري و برنامه ريزي مدون و منعطف در مديريت و اجراي اقتصاد مقاومتي در توسعه   5
  5  فضاهاي ورزش

1  

  شفاف سازي

  3  شفاف سازي اقتصادي
  3  عزم جدي مقابله با فساد در ورزش  2

ظرفيت ها،  كمي سازي و كيفي سازي وضع موجود فضاي ورزشي شهر تهران (دارايي ها،  3
  4  منابع، فرصت ها و چالش ها)

وجود ظرفيت هاي   1
مختلف در توسعه 
  فضاهاي ورزشي

  2  توجه ظرفيت هاي خيرين و داوطلبين ورزشي در توسعه فضاهاي ورزشي
  3  توجه به ظرفيت هاي داخلي و خارجي منابع انساني در توسعه فضاهاي ورزشي  2
  6  مهندسي ورزشي متناسب با نياز روز و آيندهتمركز بر گرايش هاي فني و   3



 1399، زمستان 3سال نهم، شمارة هاي كاربردي در مديريت ورزشي،  پژوهش  62

مقوله رديف
  فراواني  (كداوليه)هاي منطقي   گزاره  مقوله فرعي  اصلي

  4  توجه به نظام كسب درامد در ورزش (باشگاهي، نهادي و سازماني)  4
  2  تمركز بر نقش و كيفيت مطالعات علمي در توسعه فضاهاي ورزشي  5
1  

فساد سيستمي و 
  مديريتي

  3  وجود فساد در سيستم دولتي در بخش توسعه فضاهاي ورزشي
  4  وجود فساد در دستگاه هاي اجراي بخش توسعه ورزش  2
  5  نبود سازوكارهاي مشخص براي توسعه فضاهاي ورزشي در نهاد هاي دولتي  3
  5  توجه به منافع ملي به جاي منافع فردي در اقتصادي مقاومتي در توسعه فضاهاي ورزشي  4
فقدان الگوهاي   1

اقتصادي مقاومتي 
در توسعه و ساخت 
  فضاهاي ورزشي

  5  نبود الگوي اقتصاد مقاومتي در سازمانهاي مرتبط
  4  عدم توانايي الگو گيري از الگوهاي موفق اقتصاد مقاومتي در ديگر سازمانها  2

  2  عدم بهره گيري درست از فضاهاي موجود ورزشي  3

1  

اي
نه 

زمي
ل 
وام

ع
  

نقش دولت مردان 
در توسعه فضاهاي 

  ورزشي

  2  تصدي گري دولت در ورزش ايرانميزان و حدود 
  3  اعتماد زايي دولت در جذب مشاركت مردمي  2

نگاه مساوات خواهي قومي ، جمعيتي ، مذهبي و جنسيتي از سوي حاكميت و دولت در توسعه   3
  5  فضاهاي ورزشي

آموزش هاي موثر اجتماعي در رابطه با سياست هاي اقتصادي در جهت توسعه فضاهاي   4
  4  ورزشي

نبود تفكر نهادي و   1
اجراي اقتصادي 
مقاومتي در بين 

  مسئولين

  4  ايجاد تفكر عملياتي در اجراي اقتصاد مقاومتي در مسئولين ورزش
  4  نبود تعهد ملي براي توسعه فضاهاي ورزشي با تاكيد اقتصاد مقاومتي در بين مسئولين  2
  2  مسئولينرعايت نكردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي توسط   3
  6  بررسي وضعيت اقتصادي فضاهاي ورزشي بر مبناي اقتصادي كشور  4
1  

حلقه پنج گانه 
  توسعه اقتصادي

  4  ضعف در دانش توليد اقتصادي با محوريت اقتصادي مقاومتي براي توسعه فضاي ورزشي
  4  ضعف در دانش مديريتي براي توسعه فضاهاي ورزشي  2
  2  مقاومتي در جهت توسعه فضاهاي ورزشينبود منابع اقتصادي   3
  3  حمايت كم مسئولين از اقتصاد مقاومتي در جهت توسعه فضاهاي ورزشي  4
  5  نبود وضع قوانين الزام آور توسط مجلس  5
1  

  
توجه به تحقيق و 
توسعه فضاهاي 

ورزشي با تاكيد بر 
  اقتصاد مقاومتي

  5  ضعف درعلوم اقتصادي براي توسعه فضاهاي ورزشي
  7  توجه كم به توسعه علمي فضاهاي ورزشي در حيطه اقتصاد مقاومتي  2
  4  اجازه ورود و فعاليت به شركت هاي دانش بنيان براي توسعه فضاهاي ورزشي  3
  4  عدم توانايي مناسب در علوم روز دنيا ضعف در بكارگيري تكنولوژي هاي روز  4
  3  عملياتي اجراي مقاومتي در توسعه فضاهاي ورزشيوجود زير ساخت هاي براي برنامه   5
1  

وجود درآمدهاي 
اقتصاد نفتي در 
  توسعه اماكن

  3  نقصان از كسب درآمد در حوزه فضاهاي ورزشي از منابع غير نفتي
  5  بهره گيري از پشتوانه مالي نفتي براي توسعه اماكن  2
  5  ناتواني درمديريت منابع ورزشي و فضاهاي ورزشي  3
  5  ضعف در استفاده از ساير منابع در توسعه فضاهاي ورزشي  4
  4  عدم به كارگيري بهينه منابع موجود در توسعه فضاهاي ورزشي  5

1  

    
  

اي
له 
داخ

ل م
وام

ع
  

وجود قوانين 
  بازدارنده

عدم واگذاري پروژه هاي نيمه تمام ورزشي تحقق اقتصاد مقاومتي در ورزش را به تاخير مي 
  3  اندازد

قوانين سخت و غير منطعف مانع از شكوفايي اقتصاد مقاومتي در توسعه فضاهاي ورزشي مي   2
  3  شود

بروكراسي اداري طوالني مدت در زمينه مشاركتي در توسعه فضاهاي ورزشي مانع باتاكيد بر   3
  5  اقتصاد مقاومتي

بازده در ساخت فضاهاي نبود قوانين درست در خصوص واگذاري هاي غير كارشناسي و كم   4
  6  ورزشي با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي

1  

وجود فساد 
  اقتصادي

  6  وجود پديده داللي ضرررسان و رانت خواري در حيطه واگذاري فضاهاي ورزشي

واردات امكانات و تجهيزات براي ساخت و توسعه اماكن و مانع از تحقق سياست اقتصاد   2
  4  مقاومتي

هاي غيره قانوني در ساخت فضاهاي ورزشي به بعضي از شركت ها و افراد  دادن پورسانت  3
  2  خاص
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مقوله رديف
  فراواني  (كداوليه)هاي منطقي   گزاره  مقوله فرعي  اصلي

1  

عدم حمايت از 
  توليدات داخلي

  3  حمايت ناكافي وشعاري از توليد ملي در صنعت ورزش
  4  حمايت هاي ناكافي و غير موثر دولت از كارافرينان ورزشي در زمينه خدمت و صنعت كاال  2
  3  كارگاه هاي توليدي در ساخت امكانات ورزشيعدم حمايت از   3
  4  عدم حمايت سازمان ها از طراحان و ايده پردازان در صنعت ورزش  4
  5  ترجيح دادن تجهزات داخلي نسبت به تجهيزات توليد شده داخلي  5
عدم تمايل به   1

خصوصي سازي 
  فضاهاي ورزشي

  3  رقابت نابرابر بخش دولتي با بخش خصوصي
  3  نبودعزم و اراده ملي براي خصوصي سازي  2
  5  بي عالقگي دولت به خصوصي سازي  3
  4  عدم حمايت دولت از تعاوني هاي حمايتي در خصوص ورزش  4
1  

    
    

  
دها

هبر
 را

    
    

    
    

ها 
رد
اهب
ر

 

  تدوين قوانين

  2  در نظر گرفتن قوانين سخت تر جهت واردات كاال
  3  تسهيالت ويژه براي توليدكنندگان تجهيزات ورزشيدر نظر گرفتن   2
  3  صدور دستور العمل هاي عملياتي و اجرايي  3
  4  قوانين الزامي حمايتي از سرمايه گذاران در توسعه فضاهاي ورزشي  4
  5  اعطاي امتيازات حقوقي و حمايتي در زمينه توسعه فضاهاي ورزشي  5
  5  ها و توليدات ورزشي با كيفيت داخلي فرهنگسازي ملي حمايت از برند  6
توانمند سازي   1

نيروي متخصص 
  داخلي

  2  پرورش نيروهاي متخصص در حوزه اماكن ورزشي
  2  برگزاي دوره هاي توانمندسازي براي كاركنان اماكن ورزشي  2
  3  بكارگيري نيرو و استخدام افراد تحصيل كرده در حوزه اماكن و تاسيسات ورزشي  3
  3  تدوين نظام شايسته ساالري و انتصابات منطقي و معقول  4
1  

 

مبارزه با فساد در 
  ورزش

  4  مبارزه با اليه ها و شكل هاي مختلف فساد در ورزش ايران
  6  برخورد مناسب قوه قضايه با افراد متخلف  2
  6  برخورد قضاي مناسب با زمين خواران و فضاهاي سبز مورد استفاده ورزش  3
  5  بازپس گيري زمين هاي سرانه ورزشي كه به افراد يا سازمان هاي مختلف واگذار شده است  4
1  

حمايت دولت از 
حضور بخش 

خصوصي در توسعه 
  فضاهاي ورزشي

  5  واگذاري پروژه هاي كالن ورزشي به بخش خصوصي
  4  كم كردن هزينه بيت المال در توسعه فضاهاي ورزشي  2
  3  براي اعطاي تسهيالت به بخش خصوصي براي توسعه فضاهاي ورزشيمشاركت بانك ها   3
  4  حمايت از برون سپاري در بخش توليدات امكانات و تجهيزات ورزشي  4
  7  بستر سازي كارآفريني واشتغال پايدار به عنوان اصل فرهنگ حمايت از كار و توليد  5
1  

به روز رساني و 
تقويت مهندسي 

  ورزشي

  5  و كيفيت و پهناي توسعه عمراني ورزشيافزايش سرعت 
  6  استفاده از فناوري ها و تكنولوژ هاي روز و مدرن در توسعه فضاهاي ورزشي  2
  6  جانمايي و مكان يابي درست با توجه به ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي  3
  4  استفاده از تجهيزات متناسب با شرايط اقليمي و اب و هوايي هر منطقه  4

استفاده بهينه از ظرفيت هاي جغرافيايي ، اجتماعي ، گردشگري و ساير به عنوان اصل بهره   5
  6  مندي از ظرفيت هاي موجود

1  
  جذب سرمايه

  5  اگاه سازي در جهت جذب سرمايه هاي داخلي در ورزش
  3  اگاه سازي سرمايه گذاران از مزاياي توسعه فضاهاي ورزشي  2
  3  بسترهاي سرمايه گذاري براي توسعه فضاهاي ورزشيفراهم ساختن   3
1  

دها
يام
پ

  

رشد اقتصادي با 
حمايت و خود 
اتكايي به توليد 

  داخلي

  4  فعال سازي و استفاده از ظرفيت هاي داخلي
  2  اجراي اقتصاد مقاومتي با بهره گيري از توليدات داخلي در بخش توسعه فضاي ورزشي  2

  3  از تجهيزات ورزشي ايرانينهادينه شدن استفاده   3

4  

 

  4  خوداتكايي به توليدات و تجهيزات ورزشي داخلي

حمايت از توليد و مصرف كاالهاي ورزشي داخلي بر اساس اصل رونق توليد كاالي با كيفيت   5
  4  داخلي

  6  تقويت صنعت كاال و خدمت و تجهيزات ورزشي  6
  5  ايران بر اساس اصل كاهش وابستگي به بودجه نفت درامدزايي پايدار در ورزش  توسعه پايدار  1
  5  توسعه فضاهاي ورزشي با هزينه كمتر  2
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مقوله رديف
  فراواني  (كداوليه)هاي منطقي   گزاره  مقوله فرعي  اصلي

  2  توسعه يكپارچه ورزشي بر اساس اصل محروميت زدايي از امكانات و تجهيزات ورزشي  3
  5  كاهش نرخ بيكاري فارغ التحصيالن ورزشي و افزايش نرخ كار و اشتغال در اقتصاد كالن  4
  6  باال رفتن توليد ناخالص داخلي  5
  4  بازگشت سرمايه  6
افزايش اشتغال با   1

كارافريني و طوفان 
  فكري

  3  درآمد زايي از طريق توسعه فضاهاي ورزشي
  3  ارتباط مناسب صنايع اشتغال زا همچون گردشگري با توسعه فضاهاي ورزشي  2
  4  التحصيالن رشته علوم ورزشي فارغايجاد بسترهاي كاري بيشتر براي ورزشكاران و   3
1  

ارتقا و پيشرفت 
مهندسي ورزشي 

 كشور

  4  باالرفتن سرانه توسعه عمراني ورزش باالر
  3  توسعه فضاهاي ورزشي در مدرن و روز هاي تكنولوژ و ها فناوري داشتن  2
  3  انتخاب جانمايي و مكان يابي درست براي ساخت و توسعه فضاهاي ورزشي  3
  3  توسعه فضاهاي ورزشي با توجه به ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي  4
  4  گردشگري اجتماعي، جغرافيايي، هاي ظرفيت بكار گيري و از بين نرفتن  5

 

 
  مدل تحليل وضعيت فضاي ورزشي شهر تهران و ارائه راهكارهاي توسعه آن با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي .1شكل 

  
  گيري بحث و نتيجه

پژوهش حاضر با بررسي عميق، تحقيق و مصاحبه با 
متخصصان، صاحب نظران، اعضاء هيات علمي حوزه( مديريت 
ورزشي و اقتصاد با گرايش اقتصاد مقاومتي) و مديران حوزه 

ورزشي به تدوين مدل توسعه فضاي ورزشي شهر تهران با 
اد مقاومتي پرداخت. با توجه به نوع پژوهش و بهره رويكرد اقتص

گيري از روش داده بنياد و به ويژه الگوي سيستماتيك 
اشتراوس و كوربين، مدل نهايي شامل شرايط علي، پديده 
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اصلي، شرايط محيطي، شرايط مداخله گر راهبردها، پيامدها و 
روابط و اثرگذاري بين آنها بوده است كه در نهايت مدل ذكر 
شده مطلوب مي باشد. با توجه به رشد روز افزون جمعيت شهر 
تهران و تراكم فعاليت، تحرك و آمد و شد مورد نياز انجام 

از فعاليت هاي اداري، توليدي، اقتصادي و اجتماعي، و همچنين 
ابزارهاي مهم جهت رشد و توسعه پايدار چه در بعد ورزش 

كن و فضاهاي همگاني و چه در بعد ورزش قهرماني وجود اما
ورزشي مناسب مي باشد. بنابراين از آنجائيكه ورزش مي تواند 
نقش قابل توجهي در پاسخگويي به جنبه هاي فردي( جسمي 
و رواني) و فراهم كردن زمينه هاي الزم در خصوص حيات 
ه جمعي شهروندان داشته باشد، اماكن و فضاهاي ورزشي ب

. ورزش مي باشند عنوان يكي از مهمترين اركان رشد و توسعه
با توجه به اهميت ورزش و فعاليت بدني، بخش خصوصي در 
مقاير با بخش دولتي بيش از پيش در روند ايجاد و اداره 

بنابراين جهت دست فضاهاي ورزشي فعاليت داشته است. 
يافتن به هدف توسعه فضاهاي ورزشي در شرايط موجود مي 

ه كرد. بر طبق توان از مولفه هاي اقتصاد مقاومتي  استفاد
نظرات نخبگان نمونه اماري پژوهش حاضر از جمله عواملي كه 
باعث توسعه فضاي ورزشي با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي مي شود 

با  يچرخه فعال اقتصادشرايط علي كه پنج مقوله (شامل 
ي، شفاف سازي، ورزش يدادرو يو برگزار يساخت اماكن ورزش

فساد ي، ورزش يمختلف در توسعه فضاها يها يتوجود ظرف
يريتي و باالخره فقدان الگوهاي اقتصادي و مد يستميس

مقاومتي در توسعه و ساخت فضاهاي ورزشي) دارد و به معناي 
عوامل و شرايطي است كه بستر را براي دستيابي به توفيق در 
زمينه پديده اصلي يعني توسعه فضاي ورزشي با تاكيد بر 

) و 1395تي فراهم مي كنند. كه با نتايج (دانا،اقتصاد مقاوم
امروزه دولت ها براي شناسايي  ) همخواني دارد.1396(افشاري،

در حيطه ورزش نيازمند دقت وافري و جلوگيري از بروز فساد 
است كه در صورت غفلت ورزي  هستند، چون فساد مسئله اي

در  از آن به شدت مسري بوده و تمامي اجزاي دولت و جامعه را
بر خواهد گرفت. در رابطه با توسعه فضاهاي ورزشي كشور 
صرف در خواست و اقدام اوليه در مبارزه با فساد كافي نيست و 
دولت وظيفه تدوين لوايح و مقررات با پيش بيني فساد را بر 
عهده داشته و هماهنگي با دستگاه قضايي مداخالت رسانه ها 

اد ساختار فرهنگي الزم را در اين مهم نياز دارد. همچنين ايج
براي تغيير نگرش افراد براي پرهيز از اشكال فساد مي تواند 
موثر باشد. نتيجتا بازنگري در قوانين و اصالح ساختارهاي 
اداري را به همراه تقويت اركان بازرسي ها جز مهم ترين 
اقدامات مقابله با فساد مي باشد. يكي از راه كارهاي مقاله با 

زي در معناي درست ان است و اين به فساد خصوصي سا
معناي اختصاصي سازي و دولتي نگاه داشتن نيست و مهم 
است كه بدانيم تا چه ميزان خصوصي سازي به كاهش فساد 

 از ناشي مشكالت به ). لذا با توجه2010كمك مي كند(بهمني، 
 در سازي شفاف جهت ورزشي، فضاهاي توسعه در شفافيت عدم

 تدوين نظير راهكارهايي قراردادها، و مالي منابع تامين راستاي
 با شده ابالغ مقررات و قوانين كامل اجراي قوانين، تنظيم و

 براي رقابت شرايط ايجاد اطالعات، شفافيت لزوم بر تاكيد
 و دولت گرايي تصدي كاهش ورزشي، فضاي دهندگان توسعه

 ينشود تا با تدو يم يشنهادپ.لذا .شود گذاري سيايت و تدوين.. 
 يشبا پ يورزش يو مقررات در سازمان ها يحلوا يو بازنگر

 يندر ا ييبا دستگاه قضا يفساد توسط دولت و هماهنگ ينيب
 يجادرسانه ها در جهت ا ينانجام شود و همچن ينهزم

 ييرجهت تغ يورزش يالزم در نهادها يفرهنگ يساختارها
  يند.فساد مداخله نما الاز اشك يزپره ينگرش افراد برا

شرايط محيطي يا زمينه اي همان سازوكارهاي فني اند  
كه زمينه الزم را براي اجراي راهبردهاي مربوطه مهيا مي كند 

نقش دولت و شامل پنج مقوله بوده و بيشتر از هر چيزي به 
 يو اجرا ينبود تفكر نهادي، ورزش يمردان در توسعه فضاها

توسعه  حلقه پنج گانهين، مسئول يندر ب يمقاومت ياقتصاد
بر  يدبا تاك يورزش يو توسعه فضاها يقتوجه به تحق ي،اقتصاد

در توسعه  ياقتصاد نفت يوجود درآمدهاي و اقتصاد مقاومت
تاكيد كرده است.  در نتيجه عوامل بدست آمده با نتايج  اماكن

) ناهمخوان و با 1393) و ( پور كياني، 1395تحقيق (رضوي،
ست. تفكر نهادي و اجرايي و ) همخوان ا2015نتايج (ابساليمو، 

تبيين علمي در رابطه با محورهايي كه اقتصاد مقاومتي مطرح 
شده بسيار مهم است. اگر نظام علمي ورزش كشور در اين 
زمينه ان طور كه بايد و شايد ورود پيدا كرده بود، نظام اجرايي 
ورزش هم خود به خود مجبور بود به آنچه جامعه علمي ورزش 

رده تن بدهد. ايجاد تفكر نهادي و اجراي همراه كشور تبيين ك
با تبيين علمي براي شكاف هاي موجود خيلي جدي گرفته 
نشده است. وقتي بنا بر اين شده كه اقتصاد مقاومتي شكاف 
هاي مشخص شده در اقتصاد را مورد تاكيد قرار دهد و در 
جامعه اي كه شرايط آن تغيير كرده، حساسيت ايجاد كند بايد 

سياست از طريق جامعه علمي و مسئولين به نهاد اجرايي اين 
برسد. براي اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي ضمن شروع گفتمان 
سازي در دانشگاه ها بايد تفكر نهادي و اجرايي اقتصاد مقاومتي 
در بين مسئولين را رواج داده و به نظام اجرايي تحميل كنيم. 

 يفاياعلمي دولت نيز با  بنابراين با ايجاد تفكر نهادي، تبيين 
 ياقتصاد مقاومت يها ياستس يهمراه با الزام اجرا خودنقش 
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به حوزه  ينفت ياز درآمدها يدر سازمان ها و استفاده بخش
 يلرا تسه يورزش يتوسعه فضاها يرتواند مس يورزش، م

پيشنهاد مي شود تا مركز مطالعات و تدوين سياست . لذا بخشد
صاد مقاومتي ورزش كشور ايجاد شود هاي اجرايي در حوزه اقت

به اين مجموعه سپرده شود تا از  "اقدام و عمل "و موضوع
طريق تيم هاي كارشناسي و هسته هاي مطالعاتي و تحقيقاتي، 
در اسرع وقت در اين زمينه، اقدامات عملي را در هر رشته 
ورزشي و هر بخش ورزشي تدوين كند تا جامعه ورزش قبل از 

 ن كار را عملياتي كند. بقيه جوامع اي

شرايط مداخله گر نيز شامل عوامل و نقش افرينان بعد  
كالن و سطح جامعه يا فراتر از آن است كه بر عملكرد سيستم 
مورد نظر تاثير مي گذارد و در اين پژوهش شامل چهار مقوله، 

از  يتعدم حماي، وجود فساد اقتصاد، بازدارنده ينوجود قوان
 يفضاها يساز يبه خصوص يلعدم تماي و داخل يداتتول

كه در بخش كيفي  )1396ي بوده اند. كه با نتايج (هنري، ورزش
عامل كلي، ضعف عوامل حقوقي و قانوني، فقدان  5تحقيق 

برنامه محوري، بي توجهي به تحقيق و توسعه، عوامل اقتصادي 
و بي توجهي به اسناد باالدستي دسته بندي شدند، در بخش 

% بيشترين بار عاملي را 84قي و قانوني با كمي عامل حقو
در دوران اقتصاد مقاومتي  داشت كه تا حدودي همخواني دارد.

حمايت از توليد داخلي يك ضرورت جدي است از يك طرف 
بايد فعاليت هاي توليدي و بازرگاني و حتي نظام پولي و مالي 
كشور با نيازهاي ناشي از اجراي اقتصاد مقاومتي و پيامدهاي 
آن هماهنگ و هم خوان گردد و از طرفي بايد اقتصاد ورزش 
كشور را متكي به توانمندي ها و ظرفيت هاي داخلي نمود. 
اقتصاد مقاومتي اجرا نخواهد شد مگر اين كه به توليد داخلي 
توجه ويژه شود. اولويت هاي توليدات ورزشي مشخص شود، از 

ود، توليدات غير اقتصاد دانش بنيان و نوآور بهره كامل گرفته ش
استراتژيك را محدود كنيم، نگاه ها از سياسي به علمي تغيير 
كند.  افزايش قابليت ها وظرفيت ها و توانمندي هاي داخل 
كشور و اتكا به آنها مي تواند پايه هاي اقتصاد مقاومتي را 

پيشنهاد مي شود تا از توليد كنندگان مستحكم تر كند لذا 
د كيفيت ساخت و ساز فضاهاي داخلي در ورزش جهت بهبو

ورزشي و تجهيزات و كاالهاي آن ها و در نتيجه افزايش 
 توانمندي هاي داخلي در ورزش حمايت شود.

در قالب راهبردها در اين مدل به شش مقوله شامل تدوين 
قوانين، توانمند سازي نيروي متخصص، مبارزه با فساد در 

وسعه در ت يدولت از حضور بخش خصوص يتحما ورزش،
ي و ورزش يمهندس يتو تقو يبه روز رساني، ورزش يفضاها

جذب سرمايه تاكيد شد كه در اين ميان تدوين قوانين به عنوان 
مقوله اي مهم كه با همه اين موارد در ارتباط مستمر است، مد 

گسترش دامنه خدمات دولتي در سال هاي  نظر قرار گرفت.
قتصادي و هم اخير، افزايش هزينه هاي عمومي، مسايل ا

چنين، با توجه به افزايش جمعيت و روند سريع تغييرات در 
جهان امروز الزم است بهبود كاركرد سازمان هاي دولتي بعنوان 
يك امر حياتي مورد توجه قرار گيرد. يكي از راه هايي كه براي 
غلبه بر مشكالت بخش عمومي پيشنهاد شده و به صورت 

اري كارها به بخش خصوصي گسترده طرفدار پيدا كرده، واگذ
است. به عبارت بهتر يكي از اصول اقتصاد پويا و همچنين از 
پيش فاكتورهاي توسعه اقتصادي كشورهاي پيشرفته دنيا 

در  يبخش خصوص يمشاركت جد. است "خصوصي سازي"
آنها در سطح  يزو تجه يورزش يفضاها ياحداث و نگهدار

مشكالت  يرساو  يمنابع مال يتمحالت با توجه به محدود
 يشو دولت نقش آنها را پ يورزش، شهردار وزارتدر  يياجرا
 يهسرما يفرصت ها . معرفيكند يپر رنگ تر م يشاز پ
طرح  يجهت اجرا يداخل يها يهمنابع و سرما يافتن ي،گذار
 يشو افزا يگذار يهسرما يندفرا يتوسعه، ساده ساز يها

پيشنهاد . لذا باشد يم يهمهم جذب سرما ياز راهكارها يهسرما
مي شود تا برنامه ريزان و صاحب نظران، با توجه به نتايج اين 
تحقيق اقدام به برنامه ريزي هاي منسجم و هماهنگ در حوزه 
اقتصاد مقاومتي در توسعه فضاهاي ورزشي نمايند. همچنين با 
جذب نيروي انساني و مديران ورزشي متخصص و متعهد در 

نمايند و در نهايت كارگروهي ويژه راستاي پيشبرد اهداف اقدام 
جهت بررسي نيازها و زيرساخت ها در راستاي توسعه فضاي 
ورزشي و اجراي اقتصاد مقاومتي در ورزش كشور تشكيل شود. 

 يساخت فضاها انيو متصد رانيمد شود يم شنهاديپهمچنين 
 يها يروين ييدانش و توانا يو ارتقا تيتقو نهيدر زم يورزش

متخصص  يروهاين يريو به كار گ شيخو يتحت سرپرست
 تيريعلوم مد يبه مباحث علم زيخود ن نكهياقدام كنند. ضمن ا

اهداف اقتصاد  يريمربوطه همراه با به كار گ يو دانش ها
  بكوشند. يورزش يدر جهت ساخت و توسعه فضاها يمقاومت

با در نظر گرفتن همه اين مقوله ها و توجه به نقش پذيري 
اقتصاد مقاومتي از توسعه فضاي ورزشـي، مقـوالت پيامـد كـه     

و خـود   يـت بـا حما  يرشـد اقتصـاد  نتيجه اين فرايندند، شامل 
ـ  يـد بـه تول  يياتكا اشـتغال بـا    يشافـزا يـدار،  توسـعه پا ي، داخل

 يورزشـ  يمهندسـ  يشرفتارتقا و پي وو طوفان فكر ينيكارافر
عني حركت به سمت توليـد  ياقتصاد مقاومتي خواهد شد.  كشور

داخلي، حمايت از توليد داخلي، تنظيم برنامه ها در جهت رونـق  
اقتصادي در همه بخشها به خصوص بخش ورزش همزمان بـا  
حفظ روند كاهنده تورم، ايجاد اشتغال مولد براي جوانان، تعامل 

« اوريهاي نوين بـه كشـور  سازنده با جهان و جذب سرمايه و فن
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است كه ميتوان از آنها بـه عنـوان نكـات مهـم در سياسـتهاي      
. لذا مي توان گفت يكي از راه حل هاي اقتصاد مقاومتي نام برد

مهم در توسعه فضاي ورزشي ايفاي نقش دولت همراه با تدوين 
قوانين با ايجاد انسجام و مشـاركت مردمـي در فضـاي رقـابتي     

كه اين يافتـه  بـا   ت و حاكميت قانوني است سالم با اعمال قدر
)، 1396)،اربابي(1398بخشي از نتايج تحقيق محمدي همكاران(

ــي ( ــاس   1396ابراهيم ــونس و توم ــايج پ ــا نت ــواني و ب ) همخ
) حـاكي  1395) و دوستي (1396ناهمخوان است. نتايج حسيني(

از اين است كه اولويت موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
ا و اماكن ورزشي شهر تهران بـه ترتيـب اولويـت،    توسعه فضاه

عبارتند از قانوني و حقـوقي، مـالي، مـديريتي، نيـروي انسـاني،      
اجتماعي و شناختي، اطالعاتي و رسانه اي و انگيزشي مي باشد 
كه اين يافته با يافته پژوهش حاضـر همخـواني دارد. بنـابراين    
 مشاركت جدي بخش خصوصي در احـداث و نگهـداري امـاكن   
ورزشي، تجهيز آنها در سطح محالت، با توجـه بـه محـدوديت    
منابع مالي و ساير مشكالت اجرايي سازمان ورزش و شهرداري 
ها از اهميت بسزايي برخـوردار اسـت. نحـوه مشـاركت بخـش      
خصوصي در فعاليت هاي ورزشي نهايتا منجربه گسترش اماكن 

 ورزشي در فضاي شهري و توزيـع متعـادل امكانـات و وسـايل    
تفريحي و ورزشي براي دسترسي تمام شهروندان به ايـن فضـا   
مي شود بنـابراين آگـاهي از تـوان و محـدوديت هـاي بخـش       
خصوصــي، نحــوه ســرمايه گــذاري آنهــا در ورزش، چگــونگي  
مشاركت ان در بخش ورزش باعـث مـي شـود سـازمان هـاي      
دولتي در احداث و اداره فضاهاي ورزشي و گسـترش و تجهيـز   

نهادهاي خصوصي بهاي بيشتري دهند. چنـين   آن به مشاركت
نتيجه گيري مي شود كه براي افزايش سرانه اماكن ورزشـي در  
شهر و استفاده تمام شهروندان از امكانات ورزشي به مشـاركت  

اميـد    بخش خصوصي و مردمي نياز مبرمي احساس مي گردد.
است نتايج اين پژوهش گام موثري در راسـتاي غنـي سـازي و    

وسعه فضاهاي ورزشي در جهت پيشبرد اهداف اقتصاد اعتالي ت
مقاومتي و حمايـت از توليـدات و تجهيـزات داخلـي و هـدايت      
متخصصان و مديران ورزشي به سمت توسـعه ايـن فضـاها بـا     
رويكرد اقتصاد مقاومتي بردارد و مي توان الگويي در جهت رشد 

و علمي  توسعه اين فضاها در كشور و راهنمايي براي مسئولين 
  مديران و دولتمردان، در شرايط نامناسب اقتصادي كشور باشد
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