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Abstract 
Today, funding for education and student sports is facing serious challenges. The purpose 

of this qualitative study was to provide strategies on developing financial resources for 

student sports. Therefore, after reviewing the literature, semi-structured and deep 

qualitative interviews with experts were done. Interviews were continued until data 

saturation and identification of all solutions (N=17). Totally, 27 strategies were identified 

in the form of six main factors of the category. Four identified factors (official budget 

capacity, legal capacities, budget management and human resources) were based on the 

use of opportunities inside education and two other factors (using benefactors and Islamic 

taxes, sponsor attraction and private sector participation) were based on the use of 

opportunities outside of education. In order to take advantage of capacities in the Ministry 

of Education, awareness of solutions for developing finances, operational managers' 

attempts and executive managers' support are needed, and for utilizing opportunities out 

of the Ministry of Education, it is necessary to foster a culture in this regard and improve 

legal conditions for the entry of the private sector. 
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Extended Abstract  

Background and purpose 

A considerable section of in-school educational programs and children, youth and 

teenagers' training process is devoted to physical education in schools. As a part 

of education, the physical education attempts to help the harmonious and balanced 

growth and training of different aspects of being as well as the enjoyment of health 

(1). Funds and educational facilities are one of the factors affecting the quality of 

physical education in schools (2). Although in 2016, an independent quantity from 

the whole national budget was allocated for student physical exercise (3), in recent 

years, on the one hand, the small financial share of this dimension of exercise in 

budget bills and on the other hand, significant increases in the prices of sporting 

services and goods have posed serious challenges to schools in this regard. 

Therefore, the aim of this study was to present strategies on developing financial 

resources for student sports. 
 

Materials and Methods 

This qualitative study was conducted when the phenomena were looked at from 

various aspects. As in such cases, variables could not be easily determined, the 

countless aspects of the phenomena needed to be studied (4). After the review of 

literature, in-depth qualitative and semi-structured interviews with experts were 

performed to collect data. The statistical population of this study included experts 

cognizant of physical education and sports of the Ministry of Education, jurists 

familiar with issues of the Ministry of Education as well as an elite knowledgeable 

about economics and marketing. Sampling was theoretically done, and interviews 

continued until theoretical saturation. Out of a total of 18 interviews, 17 

individuals were interviewed (one of whom was interviewed twice). The 

interviews consisted of 5 current and former managers of the department of 

physical education and health of the Ministry of Education, 3 academic experts 

cognizant of physical education of the Ministry of Education, 5 executive experts 

of physical education of the Ministry of Education, 2 specialists in economics and 

marketing and 2 jurists. The experts were asked one general question: What 

solutions are there for developing financial resources of student sports? Based on 

the theoretical foundations of qualitative researches, interviews were analyzed and 

coded at the same time of interviewing via analyzing each interview and previous 

findings acting as an interview guide and a criterion for selecting the next people. 

In order to analyze data, the inductive reasoning method was applied to 

conceptualize and theorize. After the interviews were conducted, edited and 

coded, the opinions were divided into identical conceptual groups. Then, the 

obtained results were analyzed according to the previous findings. 
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Findings 

Given the library studies and interviews carried out by experts, totally, 27 

strategies were extracted and classified into 6 main factors. 

 
Table 1- Strategies on developing financial resources for student sports 

Factors Main strategies 

Maximum use 

of official 

budget 

capacities 

1. Resources obtained from 0.27% value-added tax 

2. Resources allocated to different kinds of cigarettes 

and tobacco products in the Sixth Development Plan 

3. Resources obtained from development credits to 

energy carriers for the reinforcement of schools 

4. Resources obtained under Article 53 of the 

government's financial regulations 

5. Income obtained from lending sports facilities to the 

private sector Maximum use 

of legal 

capacities 

 

1. Using the capacity of councils and allocating a 

portion of municipal charges to develop student 

sports 

2. Using the capacity of the Provincial Planning and 

Development Council for developing student sports 

3. Using the capacity of the City Planning and 

Development Council for developing student sports 

4. Using the capacity of the Ministry of Education 

Council for developing student sports 

5. Using the capacity of the City Sports Council 

6. Using ambient advertising in sports facilities 

7. Using capacities existing in the Ministry of 

Education in developing finances 

8. Exempting schools and sports facilities from the 

Ministry of Education from paying water, electricity 

and gas bills   

 Existing 

budget 

management 

1. Separating sports per capita from other schools per 

capita 

2. Designing a financial performance management 

system in the field of students' sports 

3. Supervising the submission of budget from the 

provincial headquarters to schools  
Using 

benefactors and 

Islamic taxes 

1. Using the capacity of Zakat and attracting it in 

student sports 

2. Fostering a culture of using Waqf in student sports 

3. Encouraging parents and benefactors to enter the 

field of student sports and improve situations and 

relaxing laws for the entrance of benefactors 

4. In the Sixth Development Plan, the legislator 

regards the costs natural and juridical persons 

paying for the development of sports facilities as 

acceptable tax expenses 

Sponsor 

attraction and 

private sector 

participation 

1. Solving legal issues for the presence of sponsors in 

student sports 

2. Using the existence of the International School 

Sport Federation for the liberalization of 

cumbersome regulations 

3. Using the law of participation in building and 

equipping sports facilities 

 

 

 

Human 

resource 

development 

1. Determining evaluation indices based on the 

attraction of finances for enhancing managers' 

motivation 

2. Holding training courses on the subject of economy 

and law for managers 

3. Establishing an investment and savings fund for 

supporting student sports 

4. Developing professional qualifications of managers 

and experts of the department of physical education 

and health of the Ministry of Education in financial 

field 
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Conclusion 
Although according to the third principle of the Constitution of Islamic Republic 

of Iran, the government is obliged to offer free education to everyone, the 

experience of past years show that it is not enough to only depend on the 

governmental budget to reach an all-inclusive growth. In the present study, a total 

of 27 strategies with 6 main factors were identified to develop the finances of 

student sports. Four factors (official budget capacity, legal capacities, budget 

management and human resources) were based on using opportunities existing in 

the Ministry of Education and two (using benefactors and Islamic taxes, sponsor 

attraction and private sector participation) were based on using opportunities 

existing out of the Ministry of Education. In order to take advantage of capacities 

in the Ministry of Education, awareness of solutions for developing finances, 

operational managers' attempts and executive managers' support are needed, and 

for utilizing opportunities out of the Ministry of Education, it is necessary to foster 

a culture in this regard and improve legal conditions for the entry of the private 

sector. 

Keywords: Development, Financial resources, Sport, Schools 
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 پژوهشیمقالة 

 1آموزیدانش ورزش مالی منابع راهکارهای توسعه
 

  3پورمهدی عبدالرحمن ،2، امین خطیبی1سعید پاکدالن
 

 دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران مدیریت ورزشی دکتری انشجوی. د1

 مسئول( ۀنویسند) استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران. 2

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران .3
 

 23/07/1398تاريخ پذيرش:               16/03/1398تاريخ دريافت: 
 

 چکیده

جدی  هایچالشبا  ،آموزیدانشورزش  یامروزه تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و به تبع آن منابع مال

بود که  آموزیدانشتوسعه منابع مالی در ورزش  برای یهايپژوهش ارائه راهکار اين هدف از انجام. روبرو است

-های کیفی عمیق و نیمهبه روش کیفی انجام شد. بدين منظور پس از مطالعه پیشینه پژوهش، مصاحبه

ها تا رسیدن به مرحله اشباع نظری و شناسايی همه راهکارها ادامه مصاحبه ساختاريافته با خبرگان انجام شد.

چهار . بندی شدندشناسايی شد که در قالب شش عامل اصلی دستهراهکار  27در مجموع  (.N =17)يافت 

های قانونی، مديريت بودجه، توسعه منابع انسانی( مبتنی رفیت بودجه رسمی، ظرفیتظعامل شناسايی شده )

داخل آموزش و پرورش است و دو عامل ديگر )استفاده از خیرين و وجوهات شرعی،  هایفرصت استفاده از بر

های موجود درخارج از آموزش و فرصت استفاده از جذب اسپانسر و مشارکت بخش خصوصی( مبتنی بر

 ،توسعه منابع مالیآگاهی از راهکارهای  نیازمند ،های داخل آموزش و پرورشظرفیتاستفاده از  پرورش است.

 نیز خارج از آموزش و پرورش هایفرصتاستفاده از  .استتالش مديران عملیاتی و حمايت مديران عالی 

 سازی و تسهیل شرايط قانونی برای ورود بخش خصوصی است. فرهنگنیازمند 
 

 مدارس ،توسعه، منابع مالی، ورزش :کلیدیواژگان
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 قدمهم
اقتصادی و اجتماعی  پیشرفت های اصلی و عوامل تعیین کنندهآموزش از دیرباز به عنوان یکی از پایه

اند، بخش سطح مطلوبی از توسعه اقتصادی و اجتماعی رسیده هشناخته شده است. کشورهایی که ب

یابد، اما برعکس در کشورهای در کودکان اختصاص می به آموزششان مهمی از منابع مادی و معنوی

آموزش از اوضاع اسفبار و دردناک  ،های جمعیت شناسیرقام پژوهشاحال توسعه و فقیر، آمار و 

-ترین و اساسیکند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است که مهمکودکان حکایت می

ت آموزشی برای کودکان و نوجوانان، ترین وظیفه دولت و وزارت آموزش و پرورش، فراهم کردن امکانا

بخش مهمی از برنامه . (57 ،2004قازاده، آ) ترین نیروهای انسانی آینده کشور استیعنی بزرگ

بدنی و ورزش مدارس  آموزشی مدرسه و فرایند تربیت و پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان را تربیت

های فعالیت زکوشد با استفاده امی ،بخشی از تعلیم و تربیت به عنوان بدنیتربیت دهد.شکل می

های وجود و جسمانی، حرکتی و ورزشی به جریان رشد و پرورش هماهنگ و متوازن کلیه جنبه

 هایپژوهشنتایج در طور که همان (.2012برخورداری از سالمتی کامل کمک نماید )رمضانی نژاد، 

بدنی در مدارس، برکیفیت بخشی به درس تربیت گذارتأثیراز جمله عوامل  ،مشخص شدهپیشین نیز 

 مدارسدر حال حاضر  که (2011)رضوی، شعبانی بهار و سجادی،  هستندبودجه و امکانات آموزشی 

برای توسعه که ی که وجود دارد این است سئوال .هستند های زیادی در این زمینه مواجهبا چالش

 توان استفاده کرد؟از چه منابعی می آموزیدانشمنابع مالی درحوزه ورزش 

مجموعه  ریکه ز است پرورش آموزش و یورزش یهاتیمجموعه فعال ،آموزیدانشمنظور از ورزش 

های دفتر تربیت بدنی و فعالیتشامل  های آنگیرد و فعالیتمی و سالمت قرار یبدن تیمعاونت ترب

دفتر تربیت بدنی و توان گفت، یطور مختصر مه است. ب یآموزورزش دانش ونیو فدراس ورزشی

-مکمل تربیت یهاتیفعال و یورزش یها، کانونیبدنتیساعت درس ترب یمتول ،های ورزشیفعالیت

سالمت  و یدنبتیمجموعه معاونت ترب ریطرف ز کی از ی نیزآموزورزش دانش ونیاست. فدراس بدنی

 ونیفدراس نیمجموعه وزارت ورزش و جوانان است. ا ریز گریو از طرف د ،وزارت آموزش وپرورش

در سطح شهرستان، استان، کشور و شرکت در مسابقات  یدانش آموز یمسابقات ورزش یبرگزار فهیوظ

بدنی و معاونت تربیتمنابع مالی این دو بخش از اعتبارات  در حال حاضر دارد. برعهده را یالمللنیب

 است.  شده دارای ردیف اعتباری اختصاصی 1395از سال  این معاونت گردد ومین میأسالمت ت

شود که به وسیله آن درآمدهای منابع مالی آموزش و پرورش عمومی، به فرایندی اطالق می تأمین

شود و نیز طی و اداره مدارس ابتدایی و متوسطه تحصیل می تأسیسمالیاتی و دیگر منابع به منظور 

های مختلف جغرافیایی به مدارس و انواع آموزش در سطوح مختلف تحصیلی آن این منابع در ناحیه

توسط هر دو بخش دولتی و خصوصی آموزش و پرورش  ،در کلیه کشورها تقریبا  یابد. تخصیص می



                                                                      آموزیدانش ورزش مالی منابع توسعه راهکارهای: پاکدالن

های معیار کفایت ترین شاخص. از مرسومرساندای را به مصرف میمنابع قابل مالحظه و شودارائه می

رسد و یا منابع، درصدی از تولید ناخالص ملی است که برای آموزش و پرورش به مصرف می تأمین

 معموال  و (407، 2001شود )نفیسی، سهمی از بودجه دولت مرکزی که خرج آموزش و پرورش می

شود و فرض عمومی بر این است که تدارک سطح رصد تولید ناخالص ملی را شامل مید10تا 6بین 

ش برای دست یافتن به نرخ قابل قبول رشد اقتصادی در هر کشوری راز آموزش و پرو حداقل معینی

های مختلف برای عدالت اجتماعی پیامدهایی دارد، های آموزشی بین گروهضرورت دارد. توزیع فرصت

های آموزشی در یک کشور به علت تدارک چنین فعالیتی بر در نتیجه حجم عظیم مجموعه فعالیت

 (. 2010)رامه،  دارد تأثیرو توزیع درآمد  رشد اقتصادی

درصد از  4و  7های آموزش و پژوهش به میزان در نقشه جامع علمی کشور، به افزایش سهم هزینه

در سند تحول  (، ولی9 ،2011، سند نقشه جامع علمی کشورتولید ناخالص ملی اشاره شده است )

. در و تخصیص منابع مالی اختصاص یافته است تأمینبه  راهکار 9بنیادین آموزش و پررورش تنها 

 مصارف، مدیریت مالی،منابع به بخشی تنوع و تخصیص این سند، با عنوان تأمین، 20 شماره راهکار

 تأمین برای راهکار 7 تعداد (رسمی )عمومی تربیت و تعلیم نظام کیفی و نیازهای کمی با متناسب

 تنوع بخشی سازوکارهای طراحی بر مبنی (5-20) از جمله راهکار شماره .است شده ارائه مالی منابع

برای  ریزیبرنامه و سازی شفاف بر مبنی (2-20) راهکار شماره و غیردولتی و دولتی مالی منابع به

 9 شماره راهکار در .مناسب میزان به داخلی ناخالص تولید از پرورش و آموزش اعتبارات سهم افزایش

 تربیت رسمی و تعلیم در غیردولتی و عمومی و بخش مؤثر و سهیم ارکان مشارکت نیز با عنوان جلب

)سند است  شده ارائه مدرسه خیرین و واقفین مشارکت سطح مستمر ارتقاء برای راهکار دو عمومی،

هایی است که است تداوم سیاست توجهآنچه که قابل  (.54 ،2011آموزش و پرورش،  تحول بنیادین

مالی در بخش آموزش  تأمینریشه اصلی  رسدنظر میدارد. به  تأکیدهمچنان بر نقش پررنگ دولت 

های مختلف از الگوی مشابهی که دولتکشور، حاکمیت نگرش نهاده محور به این بخش است، به طوری

اند. در الگوی مزبور، دولت در کلیه ساالرانه یا دولتی معروف است، تبعیت کرده دیوان که به الگوی

این در  (.2015کند )رسته مقدم و نادری، منابع مالی به صورت متمرکز اقدام می تأمینامور از جمله 

حالی است که طی دو سه دهه اخیر، نقش غالب دولت هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای 

)نادری،  در حال توسعه قدری کاهش و در مقابل، سهم و نقش بخش غیردولتی افزایش یافته است

2009، 61) . 

 مدارس حسابه ب سرانه عنوان با وپرورش آموزش وزارت طریق از مدارس بودجه تأمیندر کشور ما 

 هزینه به راجع قانون واحده ماده 2 و1 هایتبصره استناد به که دولت اعتبارات به سرانه .گرددمی واریز

 حساب به وابسته هایسازمان یا و پرورش و آموزش وزارت اعتبارات محل از آموزشی واحدهای سرانه
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. (2000 مدارس، اجرایی نامهآیین 92 ماده) شودمی گفته ،گرددمی واریز پرورشی و آموزشی واحد

های اعتباراتی که تا به حال تحت عنوان هزینهمروری بر تجربیات حاصل از کاربرد منابع گوناگون و 

در کلیه آنها عدم تکافوی اعتبارات یکی از عواملی  دهد که تقریبا سرانه به کار برده شده است، نشان می

الل ایجاد کرده و در نهایت منتج به کاهش کیفیت های آموزش و پرورش اخاست که در کسب موفقیت

منابع  تأمین، مسبب افت کیفیت آموزش و پرورش را عدم تواننمیتعلیم و تربیت شده است. هر چند 

زاده، توان فراموش کرد )شیخنمی نیز نقش تعیین کننده آن را حالبا این ،دانست آن و نیازهای مالی

از بودجه عمومی  %8از کل بودجه کشور و  %3 ،بودجه آموزش و پرورش 1397 سال ةدر بودج(. 2005

اما در نهایت نسبت های پیش افزایش یافته است، چند نسبت به سال هر .دهددولت را تشکیل می

در  .کاهش داشته است قبلنسبت به سال  %5/1حدود  ،بودجه این وزارتخانه به بودجه عمومی دولت

 1مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیت سازمان بررسی بودجه آموزش و پرورش کشورهای عضو

که  شودمشخص میکشور جهان(  60و پرورش با عضویت جهانی در زمینه آموزش ترین ائتالفمهم)

درصد بودجه اختصاص داده به آموزش و پرورش به نسبت بودجه عمومی دولت بسیار بیشتر از ایران 

  (.2016)احمدی،  است %20الی 16و در حدود 

ها، تغییرات قابل توجهی در عنوان برنامه 1394، نسبت به قانون بودجه سال 1395بودجه سال در 

بدنی ذیل فصل تربیت 1394آموزی در قانون بودجه سال ورزش دانشفصول و امور مربوطه ایجاد شد. 

سالمت  برنامه ورزش و»و « آموزان و دانشجویانبرنامه گسترش ورزش دانش»بود و در قالب دو برنامه 

برنامه گسترش  1395با این حال در بودجه سال تعریف شد. ذیل فصل ورزش و تفریحات « دانشجویان

آموزی دارای ردیف مستقل بودجه و ورزش دانشآموزان از هم تفکیک شد ورزش دانشجویان و دانش

برنامه »تعریف شد: آموزی دو برنامه برای ورزش دانش 1396 سال در بودجه .(2016فرد، )ستاری شد

 %3که عمرانی بوده و نسبت به سال قبل ذیل فصل ورزش و تفریحات « آموزانورزش و سالمت دانش

ای هزینه که ذیل فصل آموزش و پرورش عمومی« آموزانبرنامه تربیت بدنی دانش»و کاهش داشت 

 102)حدود  ه. مجموع اعتبارات این حوزرشد داشت %4بوده و نسبت به بودجه سال قبل حدود 

، مجموع اعتبارات 1397در بودجه سال  .یک درصد کاهش داشتنسبت به سال قبل ، میلیارد تومان(

 %7/4رشدی 1396میلیارد سال  102قم میلیون تومان بود که نسبت به ر 800میلیارد و  106حدود 

بودجه ورزش هرچند  1398در الیحه بودجه سال  (.2018، 2017)ستاری فرد و صادقی،  داشت

 میلیون تومان( 190میلیون و  384نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است ) آموزیدانش

موجب افزایش چند برابری قیمت کاالها  اخیرهای سال یتورم نسبتا  باالولی نباید فراموش کرد که 

 ،تورم نرخ با متناسبهای اخیر عدم افزایش سرانه مدارس طی سالو تجهیزات ورزشی شده است. 

                                                           
1  . Global Parters in Education 
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 یهاچالش با کافی و کیفی آموزش برای شهروندان روزافزون تقاضای با مواجه در را آموزش و پرورش

اند تا در قانون از همین رو دولت و مجلس تالش کرده(. 2016)احمدی،  است ساختهمواجه  اساسی

بدنی آموزش و پرورش تسهیل کنند. برای مثال شرایط را برای تربیتتا حدودی  1397بودجه سال 

از عوارض خرید هر نخ سیگار را به منظور توسعه ورزش در اختیار آموزش  %20دولت موظف شده تا 

( %9)درصد  نه کل از %27/0 است مکلف شده ( همچنین دولت6تبصره ، و پرورش قرار دهد )بند م

 عشایری، و روستایی ورزش همگانی، ورزش مدارس، ورزش توسعه برای را افزوده ارزشبر  مالیات

 109)ماده  دهد اختصاص جانبازان و معلوالن حوزه در بویژه ورزش هایساختزیر و بانوان ورزش

باشد، اما به نظر  گذارتأثیرتواند در بهبود وضع موجود هرچند این اقدامات می .(2018قانون بودجه 

بدنی و ورزش مدارس نیازمند کسب منابع مالی پایداری است که با تغییر دولت یا تربیترسد می

 ثر نشود. أچندان مت ،مجلس

اند و پژوهشی منابع مالی در آموزش و پروزش پرداخته تأمینهای انجام شده به روش هایاغلب پژوهش

و ورزش آموزش و پرورش پرداخته باشد، یافت نشد. از جمله بدنی تربیتکه به صورت خاص به 

منابع  تأمینهای در مورد روش به بررسی نظرات اولیاء و کارشناسان پژوهشیطی ( 2005زاده )شیخ

ن طرح عوارض ویژه هایی چودهندگان روشپاسخ ت، اکثرپرداخت و دریاف مالی در آموزش و پرورش

و  تأسیس های دیگر در، مالیات غیرمستقیم برای کاالها و خدمات، حضور وزارتخانهبرای کارخانجات

بهترین راهکارها برای  نیز دریافتند( 2012عزیزی و همکاران )اند. دانسته مؤثرتوسعه مدرسه سازی را 

مشارکت دولت و بخش خصوصی در آموزش و پرورش عبارتند از قراردادهای خدمات آموزشی، 

 ای.قراردادهای مدیریتی، قراردادهای عملیاتی، قراردادهای زیرساختی و قراردادهای پشتیبانی و حرفه

ند خصوصی سازی پیشین دریافت هایپژوهش( طی مرور 2015هاشمیان، زندیان و آقامحمدی )

آموزش، عالوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت و کارایی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات، 

سازی خاص هر کشور است و موجب افزایش کیفیت آموزش خواهد شد. با این حال شکل خصوصی

( با بررسی 2016احمدی و همکاران )باید با شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور متناسب باشد. 

منابع مالی در آموزش و پرورش دریافتند نبود آزادی انتخاب و ناکارایی در صرف منابع  تأمیننحوه 

آموزش و پرورش در این حوزه است و اجرای قراردادهای مدیریتی را به عنوان  مسئلهترین اصلی ،مالی

در نیز دریافتند  (2016ختی )بیدامین عزیزی و خانکردند.  معرفیبهترین مکانیسم حل این مشکل 

از استفاده از بودجه  بودجه مورد نیاز آموزش عبارت است تأمینوضعیت مطلوب بهترین سازوکار 

های مردمی )اوقاف، عمومی دولت، دریافت شهریه تحصیلی، ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و کمک

بودجه  متوسط مقداروهشی اعالم کرد ژآمریکا طی پ 1و ورزشبدنی تربیتموسسه ملی  .خیرین و ...(

                                                           
1  . NASPE (National Association for Sport and Physical Education) 
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های مدارس، بودجه ساالنه برنامه %60دالر است و در بیش از  764تربیت بدنی در مدارس آمریکا 

به  مدارسدالر دارند.  2000بودجه بیش از  مدارس %15دالر است و فقط  1000کمتر از بدنی تربیت

به  که کنندبدنی خود استفاده میهای تربیتبرنامه تأمین یبرا از منابع مالی مختلفی طور همزمان

های انجمن کمک ،مدارس( %38بودجه ایالتی ) مدارس(، %64) مدرسه اصلی بودجه :عبارتند از ترتیب

 و، مدارس( %27) رویدادهای اجتماعی مدارس مدارس(، %28) گرنت ،مدارس( %34اولیاء و مربیان )

بودجه  2009تا  2006های طی سال .مدارس( %3) هامنابع مالی اهدایی از سوی جامعه یا شرکت

 مدارس نیز کاهش یافته است %36برای  تغییری نکرده و %45 مدارس افزایش یافته، %11بدنی تربیت

 مدارسبدنی تربیتیونسکو در بررسی وضعیت  (.2009بدنی و ورزش آمریکا، )موسسه ملی تربیت

تر از از کشورهای دنیا پایین %44گزارش داده است، کیفیت تجهیزات ورزشی مدارس در  سراسر دنیا

نیز خوب و عالی است. از نظر موقعیت جغرافیایی، در کشورهای با اقتصاد  %26سطح متوسط و در 

، خاورمیانه %65تر بوده است )آمریکای التین پایینتر، کیفیت تجهیزات ورزشی مدارس نیز ضعیف

 %60نیز، مدارس تربیت بدنیاند(. از نظر کمیت تجهیزات تر از متوسط بودهپایین %54و آفریقا  42%

کشورهای آفریقایی،  %86متوسط بودند و  کشورهای اروپایی باالتر از سطح %74کشورهای آسیایی و 

)یونسکو،  اندتر از سطح متوسط بودهکشورهای خاورمیانه پایین %54کشورهای آمریکای التین و  65%

مد حاصل از مالیات آمیلیون پوند از در 415اعالم کرده  2017در فوریه  نیز دولت انگلستان. (2014

، بدنیتربیتبه منظور تهیه تجهیزات  2018-19های غیرالکلی، باید در سال تحصیلی صنعت نوشیدنی

 . (2018، 1مدرسه و تغذیه سالم به مدارس اختصاص یابد )فوسترهای پس از فعالیت

امروزه تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و به تبع ، شودفوق دیده می هایپژوهشطور که در همان

ها از آگاهی خانواده ز یکسوزیرا ا ،است شده مواجهجدی  چالشبا آموزی دانشورزش  یآن منابع مال

تورم دیگر  سویاز  افزایش یافته و فرزندان خودنقش ورزش و تربیت بدنی در سالمت جسمی وروانی 

-ورزش دانش چند هرقیمت خدمات و تجهیزات ورزشی را به شدت افزایش داده است.  اخیر،سالیان 

-برنامه تأکیدای یا قهرمانی هموارد مورد آموزی به عنوان پایه ورزش کشور چه در بعد همگانی، حرفه

، کمتر از 1398سهم این بعد از ورزش در الیحه بودجه  است، با این حال بودهریزان و قانون گذاران 

دو درصد اعتبارات فصل ورزش و تفریحات است. در الیحه مذکور هیچ اعتباری برای ایجاد، توسعه و 

 600بینی نشده است در حالی که طی سالیان اخیر بالغ بر آموزان پیش تکمیل اماکن ورزشی دانش

های فوتبال در اقصی نقاط کشور تخصیص و هزینه شده میلیارد تومان برای احداث و تکمیل استادیوم

میلیارد تومان اعتبار  3000کمی بیش از  ،سال اخیر، از فصل ورزش 20است. از منظر دیگر طی

ور اختصاص داده شده است که سهم تملک ورزش مدارس از عمرانی برای توسعه اماکن ورزشی کش

                                                           
1  . Foster 
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 سرانه فضای ورزشی مدارس کشوربه همین دالیل میلیارد تومان بوده است.  50این مقدار کمتر از 

و فاصله آن با میزان مطلوب و حتی میانگین سرانه فضای ورزشی کشور  است مترمربع 23/0 در حدود

توجه به اهمیت و جایگاه  با (.2019ت )ستاری فرد و صادقی، بسیار قابل توجه اس مترمربع( 64/0)

این و کمبود منابع مالی  آموزان کشورتربیت و سالمت دانشورزش مدارس در فرایند  و بدنیتربیت

توسعه منابع مالی در ورزش  راهکارهایاست که  سئوالگویی به این ، این پژوهش در پی پاسخحوزه

   ؟کدامند آموزیدانش
 

  پژوهشروش
رود که یک پدیده از جهات در صورتی به کار می این روشبود.  1کیفی نوع از پژوهش، انجام روش

توان به سهولت مشخص کرد، بلکه گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. در چنین مواردی متغیرها را نمی

منابع که با توجه به این (.2016، بازرگان) شماری از پدیده مورد مطالعه باید توجه کردهای بیبه جنبه

مشابهی  پژوهشبه ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است و در ایران نیز  آموزیدانشمالی در ورزش 

های مختلف موضوع از دیدگاه خبرگان و صاحب نظران مورد مطالعه قرار یافت نشد، نیاز بود تا جنبه

های ز مصاحبها، هابه منظور جمع آوری داده کیفی استفاده شد. پژوهشبه همین دلیل از روش  .گیرد

 ساختاریافته با خبرگان استفاده شد.عمیق و نیمهکیفی 

دانان آموزش و پرورش، حقوق و ورزش بدنیتربیتآگاه به  خبرگانشامل  این پژوهشآماری  ةجامع

بود. با توجه به ماهیت  کشور آشنا به مسائل آموزش و پرورش، نخبگان آگاه به علم اقتصاد و بازاریابی

انتخاب شد. در  2گیری به صورت نظری، روش نمونهپژوهش این کیفی و همچنین هدف هایپژوهش

، تحقق پژوهشگیری هدفمند، پژوهشگر سعی بر آن دارد افراد را چنان انتخاب کند که هدف نمونه

 برای گردآوری را فرصت بیشترین که شد انجام افرادی از گیریلذا نمونه (.2016، بازرگان) یابد

ها تا رسیدن به مرحله تعداد مصاحبه .کردندمی مطالعه فراهم موضوع مورد درباره هاداده ترینطمربو

 )با نفر انجام شد 17مصاحبه با  18در مجموع تعداد  .و شناسایی همه عوامل ادامه یافت اشباع نظری

مدیران نفر از  پنج(. مصاحبه شوندگان شامل آمد عمل به دوبار مصاحبه شوندگان یک نفر از مصاحبه

سه نفر از متخصصین دانشگاهی آگاه  ،آموزش و پرورش اسبق معاونت تربیت بدنی و سالمت فعلی و

به تربیت بدنی آموزش و پرورش، پنج نفر از کارشناسان اجرایی تربیت بدنی آموزش و پرورش، دو نفر 

 بودند. نفر حقوقدان  دو متخصصان علم اقتصاد و بازاریابی و از
 

                                                           
1. Qualitative 

2. Theoretical Sampling 
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 تنوع و تعداد افراد مصاحبه شده -1جدول

 تعداد مصاحبه ها تحصیلیمدرک  تعداد افراد موقعیت شغلی

 مصاحبه 5 ی تحصصیدکترا نفر 5 مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش

متخصصین دانشگاهی آگاه به تربیت بدنی 

 آموزش و پرورش
 مصاحبه 3 دکترای تخصصی نفر 3

 مصاحبه 5 کارشناس ارشد نفر 5 کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش

 مصاحبه 2 دکترای تخصصی نفر 2 بازاریابیمتخصصان علم اقتصاد و 

 مصاحبه 3 دکترای تحصصی نفر 2 حقوقدانان آگاه به آموزش و پرورش

 مصاحبه 18  نفر 17 مجموع

 

 و کتب، مجالت اینترنتی، هایپایگاه در موجود اطالعات به رجوع طریق از ابتدا پژوهش، اجرای برای

به مصاحبه با خبرگان اقدام شد.  شد. سپس بررسی موضوع پیشینة و نظری مبانی مختلف مقاالت

چه راهکارهایی  آموزیدانشکلی از خبرگان پرسیده شد: برای توسعه منابع مالی ورزش  سئوالیک 

 هامصاحبه انجام با همزمان کیفی، هایپژوهش نظری مبانی به توجه باالزم به ذکر است وجود دارد؟ 

به  قبلی هاییافته همراه به مصاحبه هر تحلیل که به طوری ،شد انجام نیز آنها و کدگذاری تحلیل

حد  تا کیفی هایمصاحبه انجام بود. بعدی افراد انتخاب برای معیاری و مصاحبه عنوان راهنمای

 به منظور منطقی، استقراء روش از هاداده تحلیل و تجزیه برای .کرد پیدا ادامه نظری اشباع به رسیدن

، ها و کدگذاریمصاحبه ویرایش و پس از اجراشد. بدین منظور  نظریه پردازی استفاده و سازیمفهوم 

های دست آمده با توجه به یافتههبندی شد، سپس نتایج بهای مفهومی یکسان طبقهنظرات در گروه

 پیشین تحلیل شدند. 

 

 نتایج 
استخراج شد که راهکار  27در مجموع  نظرات خبرگان، ای و همچنینمطالعات کتابخانه با توجه به

 . ندبندی شدعامل اصلی دسته ششدر قالب 
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 دانش آموزیمنابع مالی ورزش  راهکارهای توسعه -2جدول 
 راهکارهای اصلی عوامل

استفاده حداکثری از 

بودجه های ظرفیت

 رسمی

 ، قانون برنامه ششم توسعه(94)ماده  % مالیات بر ارزش افزوده 27/0از منابع حاصل  .1

 در برنامه ششم توسعه و محصوالت دخانی سیگار انواع وضع شده برایبع منا .2

)در برنامه های انرژی برای مقاوم سازی مدارس منابع حاصل از اعتبارات عمرانی حامل .3

 . (است ششم فضاهای ورزشی اضافه شده

از بودجه  %1توانند ها میدولت )همه سازمان مالی مقررات 53منابع حاصل از ماده  .4

آن را به ورزش دانش  %30که خود را خرج ورزش کارکنان نمایند مشروط به این

آموزی یا وزارت ورزش و جوانان بدهند(.
(97بودجه  9)بند ب، تبصره  درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزشی به بخش خصوصی .5
   

استفاده حداکثری از 

 قانونیهای ظرفیت

ها جهت توسعه ورزش استفاده از ظرفیت شوراها و تعیین بخشی از عوارض شهرداری .1

قانون اساسی( 100)بر اساس اصل  آموزیدانش
آموزی ورزش دانشریزی و توسعه استان جهت توسعه استفاده از ظرفیت شورای برنامه .2

شورا(در  عضویت مدیرکل آموزش و پرورش)
آموزی ورزش دانشریزی شهرستان جهت توسعه ظرفیت شورای برنامهاستفاده از  .3

)رئیس آموزش و پرورش عضور شوراست(
آموزیورزش دانشاستفاده از ظرفیت شورای آموزش و پرورش جهت توسعه . 4
استفاده از ظرفیت شورای ورزش شهرستان )دبیر شورا رئیس اداره تربیت بدنی . 5

شهرستان است( 
قانون اماکن ورزشی  44در اماکن ورزشی )طبق ماده  تبلیغات محیطی استفاده از. 6

(1373مصوب 
های موجود در آموزش و پرورش برای توسعه منابع مالی )آموزش و . استفاده از ظرفیت7

ترین خریداران کاغذ، لوازم التحریر و تجهیزات ورزشی در سراسر پرورش یکی از بزرگ

کشور است(. 
مدارس و اماکن ورزشی آموزش و پرورش از پرداخت قبوض، آب، برق و گاز معافیت . 8

 .(97بودجه  6)بند ی، تبصره 
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 راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش دانش آموزی -2جدول 

 راهکارهای اصلی عوامل 

 موجود مدیریت بودجه 

های مدارستفکیک سرانه ورزشی از سایر سرانه .1
)قسمت عمده  آموزیمدیریت عملکرد مالی در حوزه ورزش دانشطراحی نظام  .2

شود(.بودجه صرف مسابقات و المپیادها می
به مدارس.ها ستادی استان نظارت بر ارسال بودجه از مراکز .3

 

 

استفاده از خیرین و 

 وجوهات شرعی

 

 .آموزیورزش دانشاستفاده از ظرفیت زکات و جذب آن در  .1
.آموزیورزش دانشسازی برای استفاده از وقف در فرهنگ .2
و تسهیل شرایط و آموزی ورزش دانشخیرین برای ورود به حوزه  والدین و تشویق  .3

 .ضوابط قانونی برای ورود خیرین
کرد اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور توسعه گذار هزینهقانوندر برنامه ششم توسعه   .4

  کند.ای قابل قبول مالیاتی تلقی میهاماکن ورزشی را به عنوان هزینه

 
 

جذب اسپانسر و 

 خصوصی شمشارکت بخ

 آموزیدانشحل مشکالت قانونی برای حضور اسپانسرها در ورزش  .1

استفاده از فرصت وجود فدراسیون ورزش مدارس برای رهایی از مقررات دست و پا  .2

گیر. 
 استفاده از قانون مشارکت در ساخت و تجهیز اماکن ورزشی .3

 

 



 

  

منابع انسانیتوسعه 

برای ارتقاء انگیزه مدیران  مبتنی بر جذب منابع مالی های ارزیابیتعیین شاخص  .1
آموزشی با موضوعات اقتصادی و حقوقی برای مدیرانهای برگزاری دوره .2
آموزیانداز به منظور حمایت از ورزش دانشگذاری و پسصندوق سرمایه تأسیس .3
اونت تربیت بدنی و سالمت مدیران و کارشناسان مع ایهای حرفهتوسعه صالحیت .4

  در حوزه مالی آموزش و پرورش

نشان داده  آموزیورزش دانشگذار بر توسعه منابع مالی تأثیر، شش عاملی اصلی 1در شکل شماره 

های قانونی، مدیریت بودجه، رفیت بودجه رسمی، ظرفیت)ظچهار عامل شناسایی شده شده است. 

)استفاده های داخل آموزش و پرورش است و دو عامل توسعه منابع انسانی( مبتنی بر نگاه به ظرفیت

های از خیرین و وجوهات شرعی، جذب اسپانسر و مشارکت بخش خصوصی( مبتنی بر نگاه به فرصت

  موجود درخارج از آموزش و پرورش است.
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 آموزیدانشبر توسعه منابع مالی ورزش  مؤثرعوامل مدل نظری  -1شکل 
 

 گیریبحث و نتیجه
چند طبق اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف به ارائه آموزش و پرورش رایگان برای همه است،  هر

به بودجه  توان صرفا  دهد برای دستیابی به رشد همه جانبه نمیتجربه سالیان گذشته نشان می ولی

 آموزیدانشدر ورزش برای توسعه منابع مالی ارائه راهکارهایی  پژوهش این هدفدولتی اکتفا کرد. 

به انجام مصاحبه کیفی با خبرگان آگاه به موضوع  ،بود. بدین منظور ضمن بررسی اسناد باالدستی

بندی عامل اصلی دسته ششکه در قالب  ارائه شدراهکار  27 ،هااساس مجموع یافته .پژوهش اقدام شد

 اند. شده

های منظور از این عامل ظرفیتاست.  بودجه رسمیهای اولین عامل استفاده حداکثری از ظرفیت

راهکارهای شناسایی شده در این عامل اولین  بینی شده است.بودجه رسمی پیشای است که در بالقوه

 درصد صدم هفت و بیست است مکلف دولت که طی آن است ششم برنامه قانون 94 دهمااستفاده از 

 همگانی، ورزش مدارس، ورزش توسعه برای را افزوده ارزش بر مالیات( %9) درصد نه کل از( 27/0%)

 جانبازان و معلوالن حوزه در ویژههب ورزش هایزیرساخت و بانوان ورزش عشایری، و روستایی ورزش

 انواع دومین راهکار شناسایی شده در قالب این عامل استفاده از منابع وضع شده برای. دهد اختصاص

، قانون برنامه ششم توسعه 73ماده  بند الف درسیگار و محصوالت دخانی در برنامه ششم توسعه است. 

توسعه منابع مالی 

 آموزیدانشورزش 

های ظرفیت

 قانونی

مدیریت 
بودجه 

 موجود

وجوهات و  خیرین

 شرعی

ظرفیت 

بودجه 

 رسمی

اسپانسر و 
 صوصیخ بخش

توسعه 

منابع 

 انسانی
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عالوه بر مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده،  تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانیبرای 

( درآمدهای 100%درصد ) صد این ماده آمده است ذیل در تبصره است.وضع شده  1های جدیدیتامالی

شود در های سنواتی مشخص میهایی که در بودجهحاصل از اجرای بند )الف( این ماده طی ردیف

های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری

های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و تخانهحاصله از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزار

تخصیص بخشی از مالیات به توسعه ورزش مدارس  .گیردبهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می

( اشاره 2018که فوستر )شود چنانراهکار مفیدی است که در دیگر کشورهای جهان نیز انجام می

را  های غیرالکلیدرآمد حاصل از مالیات صنعت نوشیدنیمیلیون پوند از  415کند دولت انگلستان می

های پس از مدرسه و تغذیه سالم به مدارس اختصاص داده است. بدنی، فعالیتبه تهیه تجهیزات تربیت

 63ماده  «ث»ظرفیتی است که در بند  استفاده از سومین راهکار شناسایی شده در قالب این عامل

سازی است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم شده دولت مکلفآن  برنامه ششم توسعه آمده است و طی

دالر در  میلیارد مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه

طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت 

 .آموزش و پرورش اختصاص دهد به تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنیهای( نیمه)پروژههای طرح

 .است دولت مالی مقررات 53 ماده از حاصل چهارمین راهکار شناسایی شده در قالب این عامل، منابع

سعه از اعتبارات خود را به منظور تو %1های اجرایی مجازند این قانون آمده است دستگاه 2در ماده 

در قالب بودجه سنواتی هزینه های ورزش و امور جوانان ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت

به منظور توسعه  از این مبلغ را %30 ها ملزمنددستگاه :همین ماده آمده است« ب»در بند  کنند.

فضاهای ورزشی مدارس با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش )معاونت تربیت بدنی و سالمت( و ادارات 

نامه با سازمان در اختیار نوسازی، توسعه و ها در قالب مبادله موافقتکل آموزش و پرورش استان

پنجمین راهکار  دهند.رار تجهیز مدارس کشور و ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ق

شناسایی شده در قالب این عامل، تخصیص درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزشی به بخش خصوصی 

 . شودکشور، اختصاصی میداری کلپس از واریز به خزانهکه  (97بودجه  9است )بند ب، تبصره 

                                                           
مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد  (1قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور:  73ماده . 1

المللی )برند( بیست و پنج (، تولید داخل با نشان بین%20) ( قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد10%)

 (( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد )سیف%40قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )(  25) درصد

( قیمت درب %10مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد ) (2.گرددتعیین می

 . گرددعیین میت (بیمه و کرایه تا بندر مقصد )سیف ( قیمت کاال،%40کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )
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های نظور از ظرفیتمقانونی است. های استفاده حداکثری از ظرفیتدومین عامل شناسایی شده، 

هایی است که تحقق آنها نیاز به پیگیری مسئولین تربیت بدنی ها یا دستورالعملنامهقانونی، آیین

از ظرفیت شوراها استفاده اولین راهکار این عامل آموزش و پرورش در هر شهرستان یا استان دارد. 

از ماده  16در بند  است. آموزیدانشها جهت توسعه ورزش تعیین بخشی از عوارض شهرداری برای

 بودجه درتوانند ها میشهر المی آمده است: شوراهایقانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اس 71

 ،با تصویب لوایح برقراری یا وضع عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن هاشهرداری سالیانه

 پرورش و آموزش برای و کنند تصویب و بینی پیش ایبودجه ،ورزشی و آموزشی امورات توسعه جهت

دومین راهکار این عامل استفاده از ظرفیت  .نمایند تأمین خوبی مالی هایکمک آموزیدانش ورزش و

ریزی و شورای برنامه است.آموزی ورزش دانشجهت توسعه  "استان و توسعه ریزیشورای برنامه"

در هشت کارگروه آن  مدیرکل آموزش و پرورش استان کارگروه است که 13توسعه استان دارای 

 تقسیم شورا این وظایف از یکی. (2015ریزی استان، )اعضا و شرح وظایف شورای برنامه عضویت دارد

 هایبرنامه تدوین و ریزیبرنامه با استان پرورش و آموزش کل مدیر و است استان عمرانی اعتبارات

 تواندمی شده یاد شورای در مؤثر دفاع و استان ورزشی هایپروژه تکمیل و تعمیر ساخت، برای مناسب

ریزی شورای برنامه" این عامل استفاده از ظرفیتسومین راهکار  .نماید جذب را مناسب اعتبارات

 شهرستان پرورش و آموزش و رئیس گرددمی تشکیل فرماندار ریاست به شورا این است. "شهرستان

 رئیس لذا .است شهرستان عمرانی اعتبارات تقسیم این شورا وظایف از یکی است. شورا این اعضای از

 مناسب هایبرنامه تدوین و ریزیبرنامه با بدنی تربیت مسئول کارشناسهماهنگی  با پرورش و آموزش

 اعتباراتتواند می ،این شورا در مؤثر دفاع و شهرستان ورزشی هایپروژه تکمیل و تعمیر ساخت، برای

 شورای آموزش و پرورش" استفاده از ظرفیتاین عامل چهارمین راهکار  .کند جذب را یمناسب

 گردد و رئیسمی تشکیل فرماندار ریاست به شورا ایناست.  جهت توسعه ورزش مدارس "شهرستان

 از . یکیهستند شورا و معاونت پرورشی و تربیت بدنی عضو این دبیر شهرستان پرورش و آموزش

 تدوین باآموزش و پرورش هر شهرستان  است. شهرستان پرورش و آموزش مشکالت بررسی آن وظایف

 سایر امکانات یا مالی منابع از استفاده جهت فرماندار، و نفوذ قدرت از دتوانمی مناسب هایبرنامه

استفاده نماید و منابع و  پرورش و آموزش بدنی تربیت اهداف پیشبرد جهت شهرستان یهادستگاه

شورای ورزش "استفاده از ظرفیت  ،این عاملپنجمین راهکار  .امکانات قابل توجهی را دریافت کند

 عضویت باو  همگانی ورزش کلی هایسیاست تعیین و نظارت منظور بهاین شورا که  .است "شهرستان

 رئیس اداره ورزش و جوانان ریاست به هاشهرستان همه در مرتبط هایدستگاه و هاارگان و نهادها

 در همگانی ورزش تعمیم و توسعه کالن اریذگسیاست و ریزیبرنامه خصوص در تا گرددمی تشکیل

رئیس با توجه به عضویت . نماید اقدام مرتبط هایدستگاه همه مشارکت با جامعه مختلف اقشار بین
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اری آن وجود ذتوان و ظرفیت سیاستگ مندی ازآموزش وپرورش شهرستان در این شورا، امکان بهره

انجام تبلیغات محیطی در ششمین راهکار این عامل، استفاده از پتانسیل امکان ورزشی جهت دارد. 

به آمده است  1373مصوب وصول برخی از درآمدهای دولت  قانون 44در ماده است.  اماکن ورزشی

های تبلیغاتی نصب آگهیر ازای اجازه د شودجازه داده میاسازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران 

ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد مبالغی طبق تعرفه ،در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن

های ورزشی نیز مشمول این ماده قانونی هستند، که فدراسیونبا توجه به این .دریافت نماید شد

د به استناد این نتوانموزی نیز میآهای ورزش دانشتئآموزی و به تبع آن هیفدراسیون ورزش دانش

هفتمین راهکار این عامل استفاده از  ماده قانونی از طریق نصب تابلوهای تبلیغاتی درآمدزایی کنند.

ترین مصرف کنندگان آموزش و پرورش یکی از بزرگ .است های موجود در آموزش و پرورشظرفیت

 هزار 50حدود ساالنه برای مثال است، لوازم التحریرکاغذ و  ،لوازم و تجهیزات ورزشی، پوشاک ورزشی

گونه ورود به عرصه تولید یا توزیع این  از همین روی شود.سی میفقط صرف چاپ کتب در تن کاغذ

هشتمین راهکار شناسایی شده در ها به درآمدزایی کمک کند. تواند ضمن کاهش هزینهکاالها می

معافیت مدارس و اماکن ورزشی آموزش و پرورش از پرداخت قبوض، آب، برق و گاز قالب این عامل، 

( که 97بودجه  6)طبق بند ی، تبصره  استریال و با رعایت الگوی مصرف هزار میلیارد در سقف یک

 گذار باشد. تأثیرهای مدارس باالخص اماکن ورزشی تواند در کاهش هزینهمی

اولین راهکار شود. ه شامل سه راهکار میک مدیریت بودجه موجود استل شناسایی شده، سومین عام

تنها منبع مالی رسمی که مدارس  است. های مدارستفکیک سرانه ورزشی از سایر سرانهاین عامل 

شود. تا پیش از آموزان به مدارس پرداخت میکنند، سرانه است که براساس تعداد دانشدریافت می

های مدارس بود. این موضوع امکان مطالبه آموزی مستقل از سایر سرانه، سرانه ورزش دانش1385سال 

های سرانه ورزشی در سایر سرانه 1385. اما پس از سال کردمیمعلم تربیت بدنی از مدرسه را فراهم 

الت با توجه به مشکو پس از آن تخصیص آن به نظر مدیر مدرسه بستگی دارد.  مدارس ادغام شد

و پس از سایر است پرداخت سرانه در اولویت قرار نداشته  مالی وزارت آموزش و پرورش، معموال 

ترین ( نیز دریافتند مهم2017که دهقانی و فرجی )چنانگردد. ها، سرانه مدارس پرداخت میپرداخت

های مالی محدودیتهای گروهی و پرورشی در مدارس، عامل محدود کننده سرمایه اجتماعی و فعالیت

بصورت  به موقع سرانه مدارس کافی و رسد پیش بینی و تخصیصبه نظر میو کمبود سرانه است. 

طراحی نظام دومین راهکار این عامل  پرورش قرار گیرد. و آموزش باید در اولویت وزارت تفکیک شده،

ای از منابع مالی بخش عمدهرسد به نظر می است.آموزی مدیریت عملکرد مالی در حوزه ورزش دانش

از سال شود. ای میصرف شرکت در مسابقات و برگزاری المپیادهای درون مدرسه آموزیورزش دانش

 "آموزیالمپیاد ورزش دانش"ای تحت عنوان مسابقات ورزشی متمرکز چند رشته 1393-94تحصیلی 
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مسابقات و المپیادها  این صرف ورزش مدارس قسمت عمده بودجهشود که در هر مدرسه برگزار می

بدنی و توسعه چون هویت بخشی به معلمان و درس تربیت هر چند این طرح دارای مزایایی. شودمی

 حالبا این (2016)نیارمی، دوستی و درویشی،  است آموزانرفتارهای مثبت اجتماعی در بین دانش

هزینه بسیار باالیی دارد و بودجه ورزش مدارس را  هاالمپیادکند این نیز بیان می کاشفطور که همان

نظارت بر ارسال راهکار این عامل  سومین .(2018)کاشف،  نباید فقط بر روی آن تمرکز کردو  بلعدمی

ها به خاطر در مراکز استان معموال ست. هادر شهرستان به مدارس ،هابودجه از مراکز ستادی استان

بیشتر منابع مالی و انسانی خود  ،از وزارتخانه ههای صادرنامههمچنین بخشجذابیت، انعکاس خبری و 

های ایاب و ذهاب، اجرای مسابقات ورزشی با توجه به هزینهکنند. میمسابقات ورزشی اجرای  را صرف

شود الزحمه عوامل اجرایی به منابع مالی زیادی نیاز دارد که موجب میخرید تجهیزات ورزشی و حق

ها نیز به جای تقسیم ها تخصیص یابد. مبلغ تخصیص یافته به شهرستانبودجه کمتری به شهرستان

یابد. به منظور اجرای مسابقات به یک یا دو مدرسه خاص تخصیص می بین همه مدارس، معموال 

نگی ها و پس از آن چگوها به شهرستانای جهت نظارت بر ارسال بودجه از مراکز استانطراحی سامانه

 کمک کند.  آموزیدانشتواند به بهبود وضعیت ورزش توزیع بین مدارس می

وجوهات شرعی است که شامل چهار خیرین و والدین، استفاده از چهارمین عامل شناسایی شده، 

است.  آموزیورزش دانش در آن جذب و زکات ظرفیت از استفادهاولین راهکار این عامل راهکار است. 

است که در فقه شیعه « فی سبیل اهلل»، یکی از مصارف زکات ،توبه مبارکه سوره 60آیهبا توجه به 

معنای وسیعی دارد. به عنوان مثال شیخ طوسی مصادیق آن را هزینه حج، پرداخت بدهی مرده و زنده 

شامل همه اهلل سبیلداند. بنا بر نظر برخی دیگر از فقهای امامیه، فیهای خیر و مصالح میو جمیع راه

اهلل است سبیلشود. چنین تعابیری، گویای قرابت مفهوم منفعت عمومی با مفهوم فیهای خیر میراه

المنفعه است که منافع خیر آن به فعالیتی عام آموزیورزش دانش (. بدیهی است2014زاده، )حاج

راهکار  دومیناص داد. اختص آموزیورزش دانشتوان بخشی از زکات را به رسد. بنابراین میجامعه می

 فرهنگ ازبخشی  است. آموزیورزش دانش حوزه در وقف از استفاده برای سازیفرهنگ این عامل

 آن برکات و آثار که است داده تشکیل انفاق و وقف سنت حسنة و را فرهنگ ما ملی و مذهبی دینی،

 توسعة پنجم برنامة های کلیسیاست در کهاین رغمعلی .نیست پوشیده هیچکس بر ابعاد کلیة در

)در تهیه طرح جامع با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور  کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 شاهد در عمل متاسفانه اما است؛ شده اشاره ورزش توسعة به اهتمام به آن فرهنگی بخش در خیریه(

  (.2011 سامانی، باشیم )ریاحینمی ورزش گسترش امر در موقوفات ورود
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تسهیل  همچنین و آموزیورزش دانشخیرین برای ورود به حوزه  تشویقسومین راهکار این عامل 

های خیریه، تهیه کننده کند کمکبیان می 1ولورتون شرایط و ضوابط قانونی برای ورود آنان است.

زیادی بر  تأکیدها تکیه و عالی است و بخش ورزش دانشکده شبخش قابل توجهی از بودجه آموز

افروزه و همکاران . (26، 2008)ولورتون،  ها داردهای خیریه برای جبران رشد مداوم هزینهکمک

آموزشی،  و حقوقی مسائل به توجه سازی،فرهنگ گرایی،اخالق مؤلفة چهاردریافتند نیز ( 2017)

کنند آنها پیشنهاد می .دباش ورزش حوزۀ در واقفان و خیران جذب برای مؤثری هایمؤلفه توانندمی

 اعمال کیفی به توسعة ورزش، به خیران جلب نظر عالوه بر اختصاصی، و عمومی هایآموزش ارائه با

 اجرایی،-قانونی عموان( 2017فرد و شریفیان )حیدری با این حال .شود کمک نیز ورزشی خیریة

ترین موانع مشارکت خیرین در توسعة را مهم اجتماعی و ماهیت خود ورزش-فرهنگی اعتقادی،

-قدم نبودن مسئوالن، کاغذبازیدانند و در مورد موانع قانونی به مواردی چون پیشمیفضاهای ورزشی 

غات کمبود تبلی، سازی مناسب، عدم حمایت مسئوالنها، نبود فرهنگهای اداری، قیمت باالی زمین

ورزش  حوزه خیرین دروالدین و مندی از رسد بهرهبه نظر میکنند. و نبود قوانین جامع و ... اشاره می

سازی و نیازمند یک اراده جدی در این حوزه است تا پس از رفع موانع قانونی با فرهنگ آموزیدانش

ع خیرین ورزشی مدارس عالوه تشکیل مجمه ب. شودتبلیغات در این حوزه، زمینه حضور خیرین فراهم 

استفاده از  ،چهارمین راهکار این عامل گذار باشد.تأثیرتواند در تسهیل مسیر جذب خیرین نیز می

کرد در توسعه اماکن ورزشی آموزش و پرورش در نظر ظرفیتی است که در برنامه ششم برای هزینه

هزینه کلیه اشخاص  :آمده است قانون برنامه ششم توسعه 63ماده  یمبند ج درگرفته شده است. 

های ورزشی وابسته به وزارت حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز سالن

شود با تأیید ریزی و توسعه استان انجام مینامهآموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای بر

 .شودعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به

باری از دوش مدارس بردارد تواند در صورتی که این قانون به درستی در جامعه معرفی و اجرا شود می

  کمک کند. آموزیورزش دانشو به توسعه 

برای این عامل  است. جذب اسپانسر و مشارکت بخش خصوصیپنجمین عامل شناسایی شده 

فرصت  از استفاده، آموزیورزش دانشحل مشکالت قانونی برای حضور اسپانسرها در راهکارهایی چون 

مشارکت در استفاده از قانون  وگیر پاودست مقررات از رهایی برای مدارس ورزش فدراسیون وجود

 مالی منابع از استفاده برای مناسب هایفرصت از یکیاست.  ارائه شده ساخت و تجهیز اماکن ورزشی

 تجهیز و ساخت در مشارکت قانون از استفاده و خصوصی بخش از مشارکت گرفتن ،خصوصی بخش

                                                           
1. Wolverton 
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 در گذاریسرمایه با دارد تمایل خصوصی بخش. استآموزی ورزش دانش توسعه جهت ورزشی، اماکن

 منطقی سود و سرمایه اصل که طوریه ب نموده گذاریسرمایه اقتصادی، توجیه با هایطرح از بعضی

 قانونی مشکالت حل ورزشی و اسپانسر جذب همچنین جهت .نماید برگشت منطقی زمانی بازه در

 برای مدارس ورزش فدراسیون موقعیت از استفاده پرورش و آموزش ورزش در اسپانسرها حضور برای

 تالش دیگر طرف از. است مغتنم بسیار فرصت یک پرورش، و آموزش پاگیر و دست مقررات از رهایی

ه تواند به جذب حامیان مالی کمک کند. بمی پرورش و آموزش ورزشی مسابقات تلوزیونی پخش برای

 و عمومی بخش مشارکت مبنی بر جلبپرورش  و آموزش بنیادین تحول سند نهمین راهکار عالوه با

 پرورش و آموزش بنیادین تحول بیستمین راهکار سند با تربیت، و همچنین و تعلیم در غیردولتی

نیز  (2016) همکاران و احمدی .همخوان است ،مالی منابع به بخشی تنوع و تخصیص تأمین، برای

 مالی منابع تأمین برای مکانیسم ترینمهم عنوان به را مدیریتی قراردادهای اجرایطی پژوهشی 

  .اندنموده نپرورش عنوا و آموزش

 مدیران مشوق فعلی رسد قوانینبه نظر می. توسعه منابع انسانی است ششمین عامل شناسایی شده

 جدید مالی منابع تأمین و مدزاییدرآتوانایی ضروری است،  .نیست مالی منابع تأمین درآمدزایی و برای

راهکار  چهار برای این عامل .شود گرفته نظر در شاخص مهم یک بعنوان مدیران ارزیابیانتخاب و در

مالی برای ارتقاء انگیزه  های ارزیابی مبتنی بر جذب منابعتعیین شاخصارائه شده است که عبارتند از: 

صندوق  تأسیس، مدیرانهای آموزشی با موضوعات اقتصادی و حقوقی برای برگزاری دورهمدیران، 

ای های حرفهتوسعه صالحیتو  آموزیانداز به منظور حمایت از ورزش دانشگذاری و پسسرمایه

ارائه شده است. مدیران و کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش در حوزه مالی 

جدید،  مالی منابع جذب به انآن و تشویق مدیران سنتی تفکر برای اصالح شرایط موجود، اصالح

 که جایی در ورزشی اماکن و ساختاند داشته جدید مالی منابع خلق که مدیرانی به پاداش اختصاص

  رسد.ضروری به نظر می ،باشد قابل استفاده آموزشگاه ینچند برای آموزیدانش جمعیت از نظر

 از جمله که در اختیار دارد کالبدی و معنوی ،فراوانی اعم از فیزیکی هایظرفیتآموزش و پرورش 

تواند حمایت از آنها می همچنین مدیران خالق و است. شناسایی و پرورشمنابع انسانی  هاترین آنممه

-به راهکارهای ارائه شده در این پژوهش جامعه عمل بپوشاند و بخشی از مشکالت مالی ورزش دانش

های دیگر و ای برای انجام پژوهشتواند زمینهعالوه نتایج این پژوهش میه ع سازد. بآموزی را مرتف

   آموزی فراهم کند.های ورزش دانشجلب توجه جامعه علمی کشور به چالش
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