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Introduction & Purpose: The transfer of public sports facilities to the 
private sector is one of the programs that has been included in the 
long-term executive goals of the government; Developing countries 
such as Iran have faced issues such as high fluctuations in government 
support for the sports sector, a lack of integrated programs, and a lack 
of a comprehensive program to attract private sector participation due 
to global developments. The purpose of this study was to identify the 
barriers to the transfer of public sports facilities to the private sector 
in Alborz province.  
Methodology: The statistical population of the study included all 
managers of private sports facilities in Alborz province (172 people). By 
referring to Morgan table and considering the phenomenon of dropout, 
the researcher considered 130 managers of private sports facilities as a 
statistical sample. According to the objectives of the research and in order 
to collect the required information, a researcher-made questionnaire on 
privatization transfer barriers in sports was used. The extracted variables 
included four sections: economic barriers, political-legal barriers, socio-
cultural barriers and managerial barriers. Specialists and professors of 
sports management were used and approved to confirm the face validity 
and content of the questionnaire; The reliability of the questionnaire was 
0.86 using Cronbach's alpha. In order to analyze the research data, the 
Friedman test method was used to examine and prioritize the barriers to 
the transfer of public sports facilities to the private sector.  
Results: Findings showed that the ranks of barriers to the transfer of public 
sports facilities to the private sector differ. Management barriers with an 
average (2.84) first priority, followed by economic barriers with an average 
(2.66), social barriers with an average (2.14) and in the lowest priority 
political barriers with an average (2.02)).  
Conclusion: It is appropriate to. It is suggested that by handing over 
the loss-making sector to the private sector by government agencies, 
leaving out incompetent government agencies and interacting with the 
agencies in charge of sports and eliminating parallel work, the 
conditions can be set for advancing goals and removing obstacles. 
Assignment of sports venues. 
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است که در اهداف    ییاز جمله برنامه ها  یبه بخش خصوص  ی دولت  ی اماکن ورزش  ي واگذار  مقدمه و هدف: 
 ی تحوالت جهان   لیبه دل  ران،ی در حال توسعه همچون ا  يدولت قرار گرفته است؛ کشورها  ییبلند مدت اجرا

و    کپارجهی  يهابه بخش ورزش، نبود برنامه   یدولت  يهات یحما  ي باال  يزهایهمچون افت و خ  ی با مسائل
 یی شناسا  قیروبرو بوده اند. هدف از انجام تحق  یجذب مشارکت بخش خصوص  يجامع برا  ينبود برنامه ا 
 در استان البرز بود. یبه بخش خصوص یدولت یاماکن ورزش يموانع واگذار 

بود    البرز  استان   وصی صخ   بخش   ورزشی  اماکن  مدیران   کلیه  شامل  تحقیق  آماري   جامعه  روش شناسی:
 مدیران   از  نفر  130  محقق  آزمودنی،  افت  پدیده   به  توجه  و  مورگان  جدول  به  مراجعه  با  که  نفر)  172(

  در   و  تحقیق  اهداف   به  توجه   با  .گرفت  نظر  در  آماري  نمونه  عنوان  به  را  خصوصی  بخش   ورزشی  اماکن
  ورزش   در  سازي واگذاري خصوصی   عمحقق ساخته موان   پرسشنامه  از  نیاز   مورد   اطالعات  آوري  جمع   جهت 

 حقوقی،   -  سیاسی  موانع  اقتصادي،   موانع  بخش  چهار  شامل  استخراج شده  هاي  شد که متغیر  استفاده
براي  مدیریتی  موانع   و   فرهنگی  -   اجتماعی  موانع   از   پرسشنامه   محتواي  و   صوري  روایی  تایید  بودند. 

 پرسشنامه  همچنین پایایی  گرفت؛  قرار  دییتا  مورد  و  استفاده  ورزشی  مدیریت   رشته  اساتید   و   متخصصان
 فریدمن  آزمون  روش  از  تحقیق  هايداده   تحلیل  راستاي  دست آمد. دربه    0/ 86  کرونباخ  با استفاده از آلفاي

 .  شد استفاده خصوصی بخش به دولتی ورزشی  اماکن واگذاري  موانع بندي اولویت  و  بررسی براي
  با  خصوصی  بخش   به  دولتی  ورزشی   اماکن   واگذاري  موانع  ايهیافته هاي تحقیق نشان داد رتبه  نتایج:
  اقتصادي   موانع  ترتیب  به  ان   از  بعد   و   اولویت،  ) اولین 2/ 84(  میانگین  با   مدیریتی  موانع .  دارند  تفاوت   یکدیگر 

 میانگین  با  سیاسی  موانع  اولویت  ترین  پایین  در  و  )2/ 14(  میانگین  با  اجتماعی  موانع  )،2/ 66(  میانگین  با
   .دارد جاي )2/ 02(
 هاي¬دستگاه  توسط  یده به بخش خصوص   ان یشود که با واگذاري بخش ز  یم  شنهادیپ  تیجه گیري :ن

ورزش و حذف موازي    یمتول   هاي¬دستگاه  ن یناتوان و تعامل ب  ی کنار گذاشتن بنگاه هاي دولت  ،یدولت
فراهم    یاماکن ورزش  يبرداشتن موانع واگذار  انیاهداف و از م  شبردیپ  يرا برا  طیتوان شرا  یها م-کاري
 کرد.

 کلید واژگان  
 در ورزش ي ساز یخصوص

 ی اماکن ورزش
 استان البرز 
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 مقدمه 
ي اخیر، به شکلی  ها سال ی در  رانتفاع ی غ هاي دولتی و  محیط سازمان 

ها باید به شکلی  است. لذا سازمان   شده دگرگون ي متالطم و  ا نده ی فزا 
هاي  با محیط   را براي سازگاري   ها و ادراکات خود استراتژیک، یافته 

هایی کارساز مبدل کنند و نهایتًا براي  ، به استراتژي شان افته ی ر یی تغ 
هایشان با تعقل و تفکر، بستر مناسب و  تطبیق و اجراي استراتژي 

فر  را  الزم  رویکردهاي  منطقی  ارتباط  همین  در  سازند.  اهم 
خصوصی  ز ی ر برنامه  بخش  در  که  استراتژیک  ،  اند شده ن ی تدو ي 

به  می  با محیط ها سازمان توانند  تا  نمایند  هاي  ي خصوصی کمک 
تغییرات شگرف، برخوردي مناسب داشته باشند و به    خوش دست 

 ). 1اي کارسازتر عمل نمایند ( کمک کنند تا به شیوه   ها آن 
  طی   که   فرایندي   از   است   عبارت   ظاهري   شکل   در   سازي خصوصی 

سطح   در   دولتـی   بخش   سات ی تأس   و   وظایف   آن    بخش   به   ی هـر 
  حقیقی   مفهوم   در   سازي خصوصی   اما ؛  شود ی م   داده   انتقال   خصوصی 

  که   شود ی م   اطالق   جامعه،   ي سطوح ه ی کل   در   فرهنگی   ي اشاعه   به 
یک   و   مجریه   و   قضاییه   قواي   ي، گذار قانون   دستگاه  آحاد    تمامی 

  مردم   یعنی   واگذاشت،   مردم   به   باید   را   مردم   کـه کار   کنند   باور   کشور 
به    مربوط   ي ها ت ی مسئول   و   وظایف   انجام   به   ملزم   دولت   دخالت   بدون 

انجام    از   را ها  آن   تواند ی نم   قدرتی   و   نهاد   هیچ  و   هستند   خود   جامعه 
تنها خصوصی بازدارد.    شان ی ها ت ی مسئول    انتقال   معناي   به   سازي 

  که   نیست   ی ردولت ی غ   بخش   به   دولتی   مایملک   اعتباري   و   ظاهري 
  تواند ی م   دولت   ف ر ط   از   هر شرایط   در   و   همیشه   فرایند   این   البته 

  بر   مبتنی   جامعه   اقتصادي   نظام   کلیت   چنانچه .  باشد   ر ی پذ برگشت 
  و   تصرف   حق   مردم   براي   آن موجب  به   که   مردم باشد   شعور   و   اراده 

ایجـاد    آن   نظیر   مواردي   و   محصول   دارایی،   تولید،   عوامل   در   مالکیت 
  مفهوم . هرچند  است   شده   محقق   واقعی   و   موفق   سازي خصوصی   کند، 

نیست،   کافی   اندازه   به   زي سا ی خصوص   نظري    در   اما   شفاف 
است   تالشی   سازي خصوصی   تجربی،   ي ها پژوهش    براي   عمومی 
  دارد  وجود   دولتی  ي ها ارگان کارایی   در  که   یی ها زه ی انگ   عدم   کاستن 

  خصوصی   بازار   ي ها زه ی انگ   در ها  آن   دادن   قرار   ي له ی وس به   کار   این   و 
   . ) 2شود ( ی انجام م 

  مفهوم   به   ي ا ژه ی و   توجه   جهان   کشورهاي   از   بسیاري   اخیر   دهه   دو   در 
  اجرا   به   را   آن   اجرایی   ي سازوکارها   و اند  داشته   ي ساز ی خصوص 
  ساختار   کردن   منطقی   براي   مناسب   ی حل عنوان راه به   تا اند  درآورده 

  ي ور بهره   و   کارایی   افزایش   دولت،   مالی   بار   کاهش   اقتصادي، 
اکثر کشورهاي جهان پذیرف 3(   رد ی گ   قرار مورداستفاده   اند که  ته ). 

دسترسی به تربیت بدنی و ورزش حق هر انسان است ورزش نه تنها  
ي ارزان قیمت براي ارتقاء سالمتی بلکه رشد و توسعه  یک مداخله 
ان  امکان  شخصیت  آوردن  فراهم  بنابراین  سان شناخته شده است. 

ورزش و توسعه ورزش هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی، یکی  
در بخش تربیت بدنی است. به منظور    دولت هاي  گذاري از سیاست 

سازي، تالش  کارآمدتر شدن بخش ورزش و در راستاي خصوصی 

سازي و برون سپاري در امر ورزش انجام  هایی در زمینه خصوصی 
 ).  4شده است. ( 
با عنوان بررسی رضایت مشتري و  و همکاران    الماسی در تحقیقی  

استان مازندران  گرایی در اماکن ورزشی دولتی و خصوصی  مشتري 
یافت   دست  مهم  این  رضایت  به  خصوصی  ورزشی  اماکن  در  که 

می  احساس  دولتی  بخش  به  نسبت  کیفی کمتري  و  ت  شود 
فاکتورهاي انسانی مانند رفتار کارکنان و رفتارهاي غیر ملموس مثل  

).  5( کننده است گیري رضایت مشتریان تعیین تصویرسازي در شکل 
غالبًاحامیان خصوصی  فرآیند  افی  اهد   سازي  کارایی  افزایش  چون 

بهره  افزایش  خدمات،  و  کاال  افزایش  تولید  تولید،  عوامل  وري 
ت دولتی از رهگذر بهبود مدیریت و ایجاد  ها و مؤسسا سوددهی بنگاه 

نظام انگیزشی مبتنی بر نفع شخصی را براي این سیاست منظور    یک 
 ).  6می کنند( 

می  ورزش  خصوصی  تو بخش  در  مؤثري  نقش  ورزش  تواند  سعه 
زایی و افزایش  انی و همچنین اهدافی از قبیل اشتغال همگانی، قهرم 

ه باشد. امروزه تأسیسات  وري از اماکن و تجهیزات ورزشی داشت بهره 
دولتی ورزشی از لحاظ کارایی عملیاتی و عملکرد مالی در حد کمتر  

باشند. از این  از مطلوب هستند و چندان دلخواه عموم جامعه نمی 
در مالکیت دولت هستند    که کامًال اري از تأسیسات ورزشی رو بسی 

د.  شون شوند با کمبود بودجه مواجه می و به شکل دولتی اداره می 
این وضعیت سبب حذف یا کاهش خدمات و رویدادهاي ترتیب داده  

هایی، از  شده به وسیله این مؤسسات شده است. از این رو سازمان 
مت  که  جوانان،  و  ورزش  وزارت  کشور  جمله  در  ورزش  امر  ولی 

هاي خصوصی روي  باشد براي پیشبرد اهداف ورزشی به سازمان می 
سرمایه  داراي  که  است  به    گذاري آورده  نسبت  بیشتر  و  بهتر 

اماکن ورزشی به عنوان مکان یا    ). 7باشند( هاي دولتی می سازمان 
شود  کانال توزیع جایی است که مسابقات ورزشی در آن برگزار می 

ت  کانال  برا و  مهمی  است: وزیع  ورزشی  محصول  نوع  دو    الف)  ي 
هاي ورزشی: شامل خدماتی است که شرکت افراد  خدمات فعالیت 

دهد، نظیر:  می   کند یا خدمات شخصی را ارائه ورزش را فراهم می در  
مربی  بدنی،  تربیت  رقابت دروس  مشاوره  گري،  اجتماعی،  هاي 

و  تفریحی  ورزش  تمرینات  و  رویدادها    ب)   . لی مح   بهداشتی، 
اي: میدانی را براي رقابت ورزشکاران نخبه  رویدادهاي ورزش حرفه 

این نوع    آورد. می فراهم می کند و براي تماشاچیان سرگر ایجاد می 
بین  یا  ملی  استانی،  مسابقات  شامل  که  محصول  است  المللی 

رشته  همه  موتورسواري  دربرگیرنده  شنا،  فوتبال،  از  ورزشی  هاي 
 ). 8( سواري و سنگنوردي اسب گرفته تا ژیمناستیک،  

سوي   ویژه   اعطایی   تسهیالت   بودن   ناکافی    بخش   به   دولت   از 
  روند   بر   مؤثر   معیارهاي   ن ی تر مهم یکی از    ...   و   گاز   برق،   مثل   خصوصی 

ي  ها ت ی حما   مستلزم   چالش   این   رفع   که   است   ي ساز ی خصوص 
  مطالعه   در ).  9(   هاست آن   به   ویژه   تسهیالت   دادن   و   دولت جانبه  همه 

  تفصیلی   سند   در   ها، زیرساخت   و   امکانات   توسعه   مورد   ر د   تطبیقی 
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  توسعه  جامع   برنامه   فقدان   ، ) 1384( کشور    ورزش   جامع   نظام 
  و   برساخت   نظارت   و   کنترل   نظام   فقدان   ورزشی،   فضاهاي 

  جامعه   اقشار   اکثر   پایین   مالی   ورزشی و توان   فضاهاي   از   برداري بهره 
  1). باروس 10شده است(   ورزشی گزارش   فضاهاي   به   دسترسی   براي 

  هاي کمک   که   کند می   بیان   خود   تحقیقات   نتایج   در )  2006( 
  براي   ها آن   آمادگی   و   ها باشگاه   به   بزرگی   کمک   دولت   غیرمستقیم 

هاي اصل  در اجراي سیاست .  ) 11است(   خصوصی   بخش   به   واگذاري 
هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و  قانون اساسی در ادامه برنامه   44

اي مهم مورد توجه قرار  وان مسئله سازي به عن فرهنگی، خصوصی 
هاي تحول  برنامه گرفته است، به طوري که در اهداف تعیین شده  

هاي دولتی به بخش خصوصی به طور  اقتصادي، واگذاري فعالیت 
که بخش ورزش کشور نیز مشمول    است گیري  جدي در حال پی 

سازي اماکن ورزشی به  این مصوبات بوده و در این میان خصوصی 
اي را به خود اختصاص  یژه یر ساخت ورزش کشور، جایگاه و عنوان ز 

اساس   این  بر  است.  و    و داده  امکانات  که  این  به  توجه  با 
نمی زیرساخت  جامعه  نیاز  جوابگوي  موجود  ورزشی  و  هاي  باشد 

منابع مالی کنونی به هیچ وجه براي ایجاد حرکت ملی ورزش کشور  
ي بخش خصوصی  ار گذ کند، توجه به مشارکت و سرمایه کفایت نمی 

). امروزه ورزش و ابعاد  12(   در توسعه اماکن ورزشی ضروري است 
ناگون آن به عنوان یک مبحث مهم در محافل مختلف مورد توجه  گو 
پدیده می  عنوان  به  و  ایجاد  باشد  جهت  در  فرد  به  منحصر  اي 

بحران جامعه  از  بسیاري  رفع  و  شاداب  و  پویا  اجتماعی،  اي  هاي 
ود را نمایان  ادي و سیاسی کاربردهاي فراوان خ فرهنگی و حتی اقتص 

 ). 13ساخته است ( 
رسد راهکار رفع موانع جهت  لب بیان شده به نظر می با توجه به مطا 

بخش   به  دولتی  ورزشی  اماکن  واگذاري  ورزشی،  امکانات  اداره 
خصوصی است. با توجه به شناسایی موانع واگذاري اماکن ورزشی  

محقق به دنبال آن است که به    و آثار مثبت حضور بخش خصوصی 
اگذاري اماکن  شود که موانع و این سوال پاسخ دهد سؤال مطرح می 

 ورزشی دولتی به بخش خصوصی دراستان البرز کدام است؟  

 شناسی روش 
نوع  تحقیق،  این    شکل   به   که   است   تحلیلی   -   توصیفی   تحقیق   در 

  که   مه پرسشنا   از   استفاده   با   که   است   آن   بر   محقق .  شد   انجام   میدانی 
  رابطه   در   امر   مدیران   و   کارشناسان   نظرات   از   است،   تحقیق   ابزارهاي   از 
  بخش   به   دولتی   ورزشی   اماکن   واگذاري   موانع   شناسایی   موضوع   با 

 . یابد   آگاهی   البرز   استان   در   خصوصی 
مدیران  کلیه  شامل  آماري    خصوصی   بخش   ورزشی   اماکن   جامعه 

ده از اداره کل ورزش  که با توجه به آمار گرفته ش   باشد ی م البرز    استان 
  اعضاي   از   ،گروهی   نفر مشخص شد. نمونه   172ن استان البرز  و جوانا 

  کمک   به   پژوهش   نیاز   مورد   اطالعات   که   است   شده   تعریف   جامعه   یک 
  انتقال   بررسی   تحت   جامعه   به   آن   از   حاصل   نتایج   و   شود   می   حاصل   آن 

  ه ب   توجه   و   مورگان   جدول   به   مراجعه   شود. در این تحقیق با   می   داده 
 

1 Barros 

  خصوصی   بخش   ورزشی   اماکن   مدیران   از   نفر   130  آزمودنی   افت   پدیده 
 . گرفته شد   نظر   در   آماري   نمونه   عنوان   به   را 

موانع  مصاحبه  از  استفاده  با  محقق  اول  مرحله    اماکن   واگذاري   در 
خصوصی را از خبرگان و صاحب نظران رشته    بخش   به   دولتی   ورزشی 

  انجام   از   که پیش   مدیریت ورزشی استخراج نموده است بدین گونه 
  با   الزم   هاي هماهنگی   تلفنی   تماس   طریق   از   مصاحبه، 
  انتخاب   کار  این   براي  مناسبی  زمان   تا   شد می  انجام   ها شونده مصاحبه 

  کامل   صورت به   قبلی   اجازه   با   افراد   هاي صحبت   مصاحبه،   زمان   در .  شود 
  بیشتر،   توضیح   نیازمند   یا   مبهم   مهم،   نکات   همچنین، .  شد می   ضبط 
  نیز،   شناختی روان   لحاظ   به   کار   این .  شد می   یادداشت   ر هشگ پژو   توسط 

  دقت   مصاحبه   طول   در .  کرد می   کمک   ها شونده مصاحبه   تشویق   به 
  نظرات   بر   تا   نشود   القا   کنندگان شرکت   به   گر مصاحبه   عقاید   که   شد می 
  اطالع   و   جذابیت   میزان   فراخور   به   مصاحبه   هر .  نگذارد   تأثیر   ها آن 

.  انجامید   طول   به   دقیقه   45  تا   30  ز ا   موضوع،   از   شونده مصاحبه 
  پس .  شد   سازي پیاده   کاغذ   روي   بر   دستیار   یک   همکاري   با   ها مصاحبه 

  فرستاده   شونده مصاحبه   براي   ایمیل   طریق   از   ها پاسخ   سازي، پیاده   از 
  افراد   از   یک   هر   از   مصاحبه   اتمام   از   پس   . شود   تأیید   ها آن   صحت   تا   شد 

  را   سازي خصوصی   حوزه   ر د   خبرگان   سایر   شد؛   خواسته   مصاحبه   مورد 
  گروه   که   یابد   می   ادامه   جایی   تا   گیري   نمونه   نمایند؛   معرفی   محقق   به 

  اطالعات   تکرار   همان   جدید   اطالعات   که   برسد   نتیجه   این   به   تحقیق 
  یا   جدید   کد   به   نیاز   که   جدیدي   مفهومی   اطالعات   دیگر   و   است   قبلی 

  عبارت   به   یا   آید   نمی   بدست   باشد   داشته   موجود   کدهاي   گسترش 
در نهایت با جمع بندي نتایج مصاحبه    . رسید   » نظري   اشباع «   به   دیگر 

متغیر اصلی شناسایی شد. در این تحقیق متغیر ها شامل چهار    4
  -   اجتماعی   موانع ،  حقوقی   -   سیاسی   موانع ،  اقتصادي   موانع بخش  

متغیرها شامل    مدیریتی   موانع و    فرهنگی  این  از  است که هر یک 
می   مختلفی  هاي  ک شاخص  مض باشند  در  از  ه  ها  پرسشنامه  مون 

  شامل   طریق نظر سنجی از آزمودنی ها گنجانده شده اند. پرسشنامه 
  انجام   لیکرت   سبک   به   اي   گزینه   5  هاي   پاسخ   داراي   سوال که   61

- اجتماعی   مدیریتی،   اقتصادي،   حوزه   در   چهار   در   و .  شد   خواهد 
یی  الزم به ذکر است که انتها   . باشد   می   حقوقی - سیاسی   ،   فرهنگی 

صورت باز طراحی شده بود و مولفه هاي مهم مدنظر    نامه به پرسش 
  براي   نیز   تحقیق   این   در   خبرگان در پایین پرسشنامه نظرخواهی شد. 

  و   متخصصان   از   نفر   10  به   پرسشنامه   محتواي   و   صوري   روایی   تایید 
  براي .  گرفت   قرار   تایید   مورد   و   رسید   ورزشی   مدیریت   رشته   اساتید 
  انتخاب   تصادفی   طور به   آماري   جامعه   از   نفر   30  پرسشنامه   پایایی 
  سپس .  گردید   اجرا   نفري   30  گروه   این   روي   بر   پرسشنامه   و   شدند 
 ). 0/ 86(   شد   گیري اندازه   کرونباخ   آلفاي 

داده  و  توصیف  شد  انجام  آماري  بررسی  از  استفاده  با  تحقیق  هاي 
افزار  داده  نرم  از  استفاده  با  تحقیق  پرسشنامه  از  آمده  بدست  هاي 

SPSS    داده   تحلیل   و   تجزیه   گرفت و جهت و تحلیل قرار  تجزیه  مورد  
  راستاي   در .  شد   استفاده   ها   داده   بودن   نرمال   جهت   ) k-s(   آزمون   از   ها 
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  آزمون   روش   از   استنباطی،   آمار   سطح   در   تحقیق   این   هاي داده   تحلیل 
  ورزشی   اماکن   واگذاري   موانع   بندي   اولویت   و   بررسی   براي   فریدمن 
  هاي   تحلیل   و   تجزیه   تمامی .  شد   ه استفاد   خصوصی   بخش   به   دولتی 
   . شد   انجام   LISREL v8.8  افزار   نرم   از   استفاده   با   آماري 

 یافته ها 
 مدیران   سن  حداقل  که  که  دادمی  نشان  تحقیق  توصیفی  آمار  نتایج

  انحراف   با  و  67/37  سنی  میانگین  و  سال  74  حداکثر  و  سال  24
  اماکن  مدیران  از  درصد  1/83  جنسیت  ازنظر  .باشدمی   22/8  معیار

 درصد9/16  و  مرد   البرز  استان  خصوصی  بخش  ورزشی
 . هستند زن  کنندگانشرکت 
  خصوصی   بخش  ورزشی  اماکن  مدیران  بیشتر  تحصیلی  مدرك
  رشته   .است)  درصد   15/56(  باالتر  و  لیسانسفوق  البرز  استان

  خصوصی   بخش  ورزشی  اماکن  مدیران  از  نیمی  از   بیش  تحصیلی
 بیشتر  اطالعات  میزان  نچنیهم  .است   بدنی  تربیت  البرز  استان

  موضوع   مورد  در  البرز  استان  خصوصی  بخش  ورزشی  اماکن  مدیران
 باشد. ¬ می  متوسط حد در پژوهش
  به   دولتی  ورزشی  اماکن  واگذاري  : رتبه بندي موانع1سوال  
 خصوصی در حوزه اقتصادي کدامند؟ بخش

) که در سطح خطاي کوچکتر 342/324با توجه به مقدار خی دو (
دار است باید گفت که به لحاظ آماري و با اطمینان معنی  01/0از  

اقتصادي واگذاري رتبه  99%   به   دولتی  ورزشی  اماکن  هاي موانع 
 با یکدیگر تفاوت دارند.  خصوصی بخش

 ) جدول  اطالعات  به  توجه  کمبود2با  پرسش  یا  با   منابع  )گویه  مالی 
 با  تصادي قا  ثبات  ) اولین اولویت، و گویه یا پرسش عدم47/4میانگین( 

) در پایین ترین 3/ 75خارجی با میانگین (   و  داخلی  هاي ¬بحران  به  توجه
خصوصی    بخش  به  دولتی  ورزشی  اماکن   واگذاري   اولویت موانع اقتصادي 

 جاي دارد.
  بخش   به  دولتی  ورزشی  اماکن  واگذاري  : رتبه بندي موانع2سوال  

 حقوقی کدامند؟ -در حوزه سیاسی خصوصی 
 

 موانع اقتصادي  بندي اولویت مورد در فریدمن آزمون نتایج  .1جدول 
 آزمون  تعداد نمونه  مقدار خی دو  درجه آزادي  مقدار معنی داري  نتیجه

001/0 وجود تفاوت   13 342/324  فریدمن  130 

 اقتصادي  مانع با مرتبط هايمؤلفه بنديرتبه .2جدول 

 عامل
  اولویت

گویه  هر  
رتبه 

 میانگین 
انحراف  
 استاندارد

یمم کزما میانگین   مینیمم  

 در گذاريسرمایه براي مناسب بستر  وجود عدم
 ورزش

12 72/6 82633/0  3542/3  00/5  00/2  

و   داخلی  هايبحران به  توجه با  اقتصادي ثبات  عدم
 خارجی

14 02/5  68790/0  7523/3  00/5  00/2  

  گذاريسرمایه به  ورود براي  خصوصی بخش تمایل عدم
 ورزش در

9 31/7  84104/0  8856/3  00/5  00/2  

24/8 5 ورزشی  افراد مالی جذب  در توانایی عدم  61935/0  7245/4  00/5  00/2  
  تشویق براي مالیاتی و مالی  هايمشوق  وجود عدم

 ورزش  سرمایه گذاري در به خصوصی بخش
2 80/8  76779/0  3456/4  00/5  00/2  

98/8 1 مالی منابع کمبود   64525/0  4739/4  00/5  00/2  
12/7 11 شهرها  داخل در نیاز  مورد كالام  و زمین  کمبود   91893/0  2756/4  00/5  00/2  
  و ساخت   براي نیاز  مورد سرمایه گذاري  باالي سطح
 ورزشی  امکان خرید

4 34/8  61027/0  0235/4  00/5  00/3  

75/7 7 دولتی   تسهیالت بودن ناکافی  58246/0  1783/4  00/5  00/3  
53/6 13 خصوصی  ورزش از استفاده در  عموم مالی توانایی عدم  86412/0  9957/3  00/5  00/1  
71/7 8 کشور   در سرمایه گذاري  امنیت وجود عدم  74342/0  2130/4  00/5  00/3  
خصوصی  با مرتبط  هايفعالیت سازيخصوصی   عدم

 بزرگ  و صنایع هابیمه و هابانک  مثل  سازي
6 96/7  62422/0  2696/4  00/5  00/3  

35/8 3 دولتی  مشاغل  به هوابست انسانی منابع  بیکاري از ترس  74408/0  2304/3  00/5  00/2  

17/7 10 حرفه اي  هاي باشگاه در دارایی  وجود عدم  75003/0  3752/4  00/5  00/3  
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 حقوقی -موانع سیاسی بندي اولویت مورد در فریدمن آزمون نتایج  .3جدول 
 آزمون  تعداد نمونه  مقدار خی دو  درجه آزادي  مقدار معنی داري  نتیجه

 فریدمن  130 236/136 11 001/0 وت تفا وجود
 

 حقوقی -سیاسی  مانع با مرتبط مؤلفه هاي رتبه بندي .4جدول  

 
 فرهنگی -موانع اجتماعی بندي اولویت مورد در فریدمن آزمون نتایج .5  جدول

 آزمون  تعداد نمونه  مقدار خی دو  درجه آزادي  مقدار معنی داري  نتیجه
فاوت د توجو  001/0  18 752/139  فریدمن  130 

 
دو( خی  مقدار  به  توجه  خطاي 236/136با  سطح  در  که   (

معنی دار است باید گفت که به لحاظ آماري   01/0کوچکتر از  
سازي اماکن  هاي موانع سیاسی خصوصیرتبه  %99و با اطمینان  

 .ورزشی با یکدیگر تفاوت دارند
-محدودیت  ش وجودیا پرسگویه    )4جدول(با توجه به اطالعات  

خصوصی با میانگین    بخش  به  ورزش  واگذاري   براي   سیاسی   اي ه
 هاي ¬ مکش  کش  گویه یا پرسش وجود) اولین اولویت، و  75/4(

 با  کشور  ورزش  هاي ¬عرصه  در  آن  یافتن  انعکاس  و  سیاسی
 واگذاري   در پایین ترین اولویت موانع سیاسی  )78/3(  میانگین

 وصی جاي دارد.صخ  بخش به  دولتی ورزشی اماکن
موانع 3سوال   بندي  رتبه   ورزشی  اماکن   واگذاري  : 

حوزه    خصوصی  بخش  به  دولتی فرهنگی -اجتماعیدر 
 کدامند؟

) که در سطح خطاي 752/139( با توجه به مقدار خی دو
معنی دار است باید گفت گفت که به لحاظ    01/0کوچکتر از  

  اماکن  گذاري هاي مانع اجتماعی وارتبه   %99آماري و با اطمینان  
 خصوصی با یکدیگر تفاوت دارند.  بخش به  دولتی ورزشی

گویه یا پرسش  )  6  جدول(به عبارتی با توجه به اطالعات  
با  خصوصی  به   کشور  باالي   رده  مسئوالن  اعتقاد  عدم سازي 

  اختصاصی   ) اولین اولویت، و گویه یا پرسش رواج02/4میانگین (
در پایین ترین )  45/3(  میانگین  سازي با  خصوصی  جاي   به  سازي 

  بخش   به  دولتی  ورزشی  اماکن  واگذاري   موانع اجتماعیاولویت  
 خصوصی جاي دارد.

 دولتی   ورزشی  اماکن  واگذاري  رتبه بندي موانع  :4سوال  
 در حوزه مدیریتی کدامند؟ خصوصی بخش به

 عامل
  اولویت

گویه  هر  
رتبه 

 میانگین 
انحراف  
 استاندارد

 مینیمم  ماکزیمم  میانگین 

45/7 4 الزم اجرایی هاي نامهآیین  و قانونی هايمکانیزم فقدان  93336/0  7845/4  00/5  00/1  
  به ورزش واگذاري  براي سیاسی   هايمحدودیت  وجود
 خصوصی  بخش

1 24/8  76173/0  7563/4  00/5  00/2  

 هايباشگاه و خصوصی بخش از دولت حمایت عدم
 خصوصی 

8 91/6  78902/0  4521/4  00/5  00/2  

 درآمدزا منبعی به کشور  ورزش و بدنی تربیت تبدیل
 خاص اي عده براي

2 81/7  90979/0  1235/4  00/5  00/2  

34/6 11 کشور  ورزش بخش  در مافیایی  باندهاي وجود  02007/1  7896/3  00/5  00/1  
 در  آن  یافتن  انعکاس و سیاسی   هايکش مکش   وجود
 کشور  ورزش هاي عرصه

12 13/6  91499/0  7856/3  00/5  00/2  

75/6 9 سیاسی ابزار یک عنوان  به ورزش از  دولت استفاده  76451/1  8562/3  00/5  00/1  
98/6 7 قانونی  ابهامات  و خالءها  79691/0  0236/4  00/5  00/2  

36/7 5 گیرندگانتصمیم    دوستان  به سودآور  هايواگذاري  93307/0  7856/4  00/5  00/2  
  امر در بدنی  تربیت  سازمان توسط  تدوین نشده اهداف

 سازي خصوصی 
6 30/7  12131/1  7856/4  00/5  00/1  

47/7 3 تلویزیونی  پخش حق  براي  مانع وجود  85795/0  4563/4  00/5  00/2  
  بیمه کار،  قانون با خصوصی سازي  هايبرنامه تناسب  عدم

 مالیات  و
10 45/6  65985/0  3245/3  00/5  00/2  
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دو(   خی  مقدار  به  توجه  خطاي  425/132با  سطح  در  که   (
گفت گفت که به لحاظ    معنی دار است باید  01/0کوچکتر از  

  ورزشی   اماکن  واگذاري   هاي موانعرتبه   %99آماري و با اطمینان  
 با یکدیگر تفاوت دارند.  خصوصی  بخش  به دولتی

  گویه یا پرسش. عدم )  8  جدول(به عبارتی با توجه به اطالعات  
) اولین اولویت، و 54/4قوي با میانگین (  نظارتی  سیستم  وجود

 بخش  مدیریت  و  دانایی  شایستگی،  ،کفایت  گویه یا پرسش، عدم
با  برخی  در  خصوصی ترین )  28/4(  میانگین  مواقع  پایین  در 

  بخش   به   دولتی  ورزشی   اماکن  واگذاري   اولویت موانع مدیریتی
 خصوصی جاي دارد.

موانع5سوال   بندي  اولویت    ورزشی   اماکن  واگذاري  : 
 کدام است؟  خصوصی بخش به دولتی

خطاي کوچکتر  ) که در سطح  325/72با توجه به مقدار خی دو (
با  معنی  01/0از   و  آماري  لحاظ  به  که  گفت  باید  است  دار 

  به   دولتی  ورزشی  اماکن  واگذاري   هاي موانعرتبه  %99اطمینان  
 خصوصی با یکدیگر تفاوت دارند.  بخش

  میانگین   با  مدیریتی  ) موانع10با توجه به اطالعات جدول ( 
  اقتصادي   موانع  ترتیب  هب  ان  از  بعد  و  اولویت،  اولین)  2/ 84(
  در  و)  2/ 14(   میانگین  با  اجتماعی  موانع  ،)2/ 66(  میانگین  با

  جاي )  2/ 02(   میانگین  با  سیاسی  موانع  اولویت  ترین  پایین
  .دارد

 
 فرهنگی -اجتماعی مانع با مرتبط مؤلفه هاي رتبه بندي . 6 جدول

 عامل
  اولویت

گویه  هر  
رتبه 

 میانگین 
انحراف  
 استاندارد

م ماکزیم میانگین   مینیمم  

 00/1 00/5 1235/3 05664/1 12/9 17 دولتی  تفکر و نگاه با  بسیار دولتی مدیران  وجود
 00/2 00/5 0000/4 66082/0 34/10 10 دولتی بخش به وابستگی سبب به  مدیران مقاومت 

 00/2 00/5 3217/3 92182/0 14/9 16 خصوصی بخش فرهنگ وجود عدم
خصوصی   به کشور  اليبا رده مسئوالن اعتقاد عدم

 سازي 
1 78/11 95050/0 0217/4 00/5 00/2 

 00/1 00/5 4523/3 07674/1 65/7 19 خصوصی سازي  جاي به  اختصاصی سازي رواج
 00/2 00/5 8217/3 92422/0 74/9 13 اسپانسرها  رغبت عدم
 سازي خصوصی  حوزه در کافی  مطالعات  وجود عدم

 ورزش
9 36/10 99994/0 8522/3 00/5 00/2 

 00/2 00/5 6826/3 95723/0 74/8 18 سازي خصوصی مناسب  فرهنگ وجود عدم
 00/2 00/5 8652/3 98198/0 75/9 12 دولتی  بخش در  کافی انگیزه وجود عدم

 00/2 00/5 9870/3 03426/1 12/10 11 مسئولین   در جدي عزم فقدان
 00/1 00/5 7452/3 06621/1 58/9 14 خصوصی   بخش در  کافی انگیزه وجود عدم
و   برون سپاري از مناسبی تفکر  و فرهنگ وجود عدم

 سازي خصوصی 
2 26/11 85802/0 1217/4 00/5 00/2 

  پیشگیري  جهت ورزش به نسبت  مردم اعتقاد عدم
 ها بیماري از

7 42/10 69913/0 0174/4 00/5 00/2 

 00/2 00/5 3254/4 90314/0 41/10 8 خصوصی  بخش  به اعتماد عدم
  سازيخصوصی امر از مسئولین  کافی حمایت  عدم

 ورزش
15 36/9 89145/0 7913/3 00/5 00/2 

 00/2 00/5 9609/3 85306/0 98/10 3 ورزش سازي خصوصی زمینه در  تبلیغات کمبود 

 00/2 00/5 9304/3 81172/0 52/10 5 ورزش سازي خصوصی  به  منفی نگاه
خصوصی   از غفلت و فوتبال  به حد از بیش توجه
 ورزشی  رشته هاي سایر  سازي

6 47/10 75842/0 0348/4 00/5 00/2 

  مفاهیم با  ورزشی مدیران   و مردم توده آشنایی  عدم
 ورزش  خصوصی سازي با مرتبط

4 63/10 87408/0 7630/4 00/5 00/2 
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 مدیریتیموانع  بندي اولویت مورد در فریدمن آزمون نتایج .7 جدول
ی دو مقدار خ درجه آزادي  مقدار معنی داري  نتیجه  آزمون  تعداد نمونه  

001/0 وجود تفاوت   14 425/132  فریدمن  130 
 
 

 مدیریتی مانع با مرتبط مؤلفه هاي رتبه بندي .8 جدول

 عامل
  هر اولویت
 گویه 

رتبه 
 میانگین 

انحراف  
 استاندارد

 مینیمم  ماکزیمم  میانگین 

  عرصه در برنامه ریزي و استراتژي وجود عدم
 ورزشی  سازي خصوصی و ورزش

14 32/7  75672/0  7461/4  00/5  00/2  

86/8 3 واگذاري براي  زیرساختی مشکالت  80797/0  4975/4  00/5  00/2  
64/7 10 قاطع  تصمیم گیري خالء  70664/0  3652/4  00/5  00/3  
36/7 12 خصوصی بخش  مدیریتی توان عدم  57379/0  4043/4  00/5  00/3  
74/7 8 قوي  محله اي حکومت هاي  و نهادها  وجود عدم  69994/0  3256/4  00/5  00/3  

86/7 7 ناتوان  دولتی  بنگاه هاي  94889/0  3217/4  00/5  00/1  
93/9 1 قوي  نظارتی سیستم  وجود عدم  61628/0  5478/4  00/5  00/3  
  بخش مدیریت و  دانایی شایستگی،   کفایت، عدم

 مواقع  برخی در خصوصی 
15 02/7  74947/0  2826/4  00/5  00/2  

  وجود ( پایین به باال  از و اقتدارگرایانه نگرش
 ) بوروکراسی ساختارهاي 

5 36/8  57898/0  4469/4  00/5  00/3  

69/7 9 خصوصی   بخش   با دولت  غیرمستقیم رقابت  79690/2  4783/4  00/5  00/2  
  ورزش متولی هايدستگاه  بین تعامل وجود عدم

  تربیت  میان سازمان جمله از  ها موازي کاري و
  ورزش مینهز در المپیک  ملی  کمیته  و بدنی

 قهرمانی 

6 18/8  60996/0  4325/4  00/5  00/3  

46/7 11 خصوصی سازي   متولی نداشتن  74947/0  2826/4  00/5  00/2  
76/8 4 خصوصی سازي  در  کارشناسان  از استفاده عدم  60753/0  4348/4  00/5  00/3  

35/7 13 ورزش  به  مسئولین جانبی  نگاه  59674/0  3391/4  00/5  00/3  

  توسط خصوصی   بخش  به  ان دهزی بخش واگذاري
 دولتی هايدستگاه

2 66/9  72918/0  7563/4  00/5  00/2  

 
 خصوصی  بخش به  دولتی ورزشی اماکن واگذاري فریدمن اولویت بندي موانع  آزمون   .9جدول 

 آزمون  تعداد نمونه  مقدار خی دو  درجه آزادي  مقدار معنی داري  نتیجه
001/0 وجود تفاوت   3 325/72  فریدمن  130 

 
 چهارگانه (اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی) از منظر جامعه مورد بررسی  اولویت بندي موانع .10 جدول

 گویه  اولویت عامل ها  میانگین  تعداد ماکزیمم  مینیمم  رتبه میانگین 
66/2  57/2  00/5  130 2265/4  موانع اقتصادي  2 
02/2  69/2  46/4  130 1235/4  موانع سیاسی  4 
14/2  63/2  59/4  130 8214/3  موانع اجتماعی  3 
84/2  93/2  34/7  130 4356/4  موانع مدیریتی 1 
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 بحث و نتیجه گیري
 ورزشی   اماکن  واگذاري   موانع  هاي رتبه  که  داد  نشان  نتایج

  مدیریتی   موانع.  دارند  تفاوت  یکدیگر  با  خصوصی  بخش   به   دولتی
  نع موا  ترتیب  به   ان  از  بعد   و  اولویت،  اولین   میانگین  بیشترین   با

  سیاسی   موانع   اولویت  ترین  پایین  در  و  اجتماعی  موانع   اقتصادي،
 . دارد جاي 

بیان کردند    )1394(زاده و همکاران    محرم در تحقیق خود 
)  ورزشی  اماکن  سازي خصوصی (  88  مادة  اجرایی  هاي چالش   که
  مدیریتی،  موانع:  از  اندعبارت  ترتیب   به  هاشهرستان  ورزش  در

 از  هرکدام که.  حقوقی – قانونی و ي اقتصاد اجتماعی، – فرهنگی
 تحلیل  فرآیند  از   استفاده  با  و  تقسیم  هاییزیرشاخه  به  عوامل  این

   .)7شد ( مشخص هاآن از هرکدام اولویت عاملی
سال    1ناصح  تحقیق  با  فوق  تحقیق  نتایج  )، 14(  2013در 
سال   همکاران  و  زاده  محرم  و  )15(  1393زاده در سال    خسروي 

  استدالل   چنین  اول   اولویت  با  رابطه  در  .دارد  همخوانی  )7(  1394
  آغاز   گذشته  از  مشکالت مدیریتی در ورزش کشور   این  شودمی 

 دانش  از  کارآمد  مدیر  که  است  حالی  در  رسیده،   امروز  به   و  شده
  سازماندهی   سازمان،  به   نسبت   کافی  شناخت   و  غنی  تجربیات  روز،

این موضوع   درحال حاضر شاهد  ولی  است،  برخوردار   ریزي   برنامه  و
 این  شعار  تنها  فعلی  مدیران  ورزشی  اماکن  هستیم که در واگذاري 

پایه مدیریتی در    در  و  دهند   می   را  ها  ویژگی واقع مهارت هاي 
نمی سود   استدالل   آخر چنین  اولویت  با  رابطه  در  .ورزش دیده 

 شرکت   هنگام  ویژهبه   اخیر  دهه  چند  طی  ایران  ورزش  که  شودمی 
 جام  مختلف  هاي دوره  جمله  از  المللی،ین ب  مهم  هاي تورنمنت  در

  و   سیاسی   دخالت  چالش  با  آسیا   هاي ملت   فوتبال   قهرمانی
و    ورزشی  اماکن  واگذاري   .است  بوده  مواجه  گوناگون  هاي تحریم

بخش ایجاد روابط دوستانه و   در  ویژهبه  ورزش،  از  سیاسی  استفاده
 بسیار  نایرا  جمله  از  کشورها،  تمام  جناحی در مقررات واگذاري در

 دخالت «  چالش  دو  همزمانی  اما؛  نکته   این  از  ترمهم.  است   مرسوم
مواقع    از  بسیاري   در  آن  علیه  »تحریم  اعمال«  و  »ورزش  در  سیاست

ورزشی را نیز تحت تاثیر   اماکن  شرایط را بحرانی نموده و واگذاري 
 قرار می دهد.  

  اماکن   واگذاري   اقتصادي   موانع   هاي رتبه   داد  نشان  نتایج
 یا  گویه.  دارند  تفاوت  یکدیگر  با  خصوصی  بخش  به  دولتی  ورزشی
 و  اولویت،  اولین  میانگین  بیشترین  با  مالی  منابع  کمبود  پرسش

 داخلی  هاي ¬بحران  به  توجه  با  اقتصادي   ثبات  عدم  پرسش  یا  گویه
  اماکن   واگذاري   اقتصادي   موانع  اولویت  ترین  پایین  در  خارجی  و

  و   زاده  خسروي   .دارد  جاي   خصوصی  بخش  به  دولتی  ورزشی
  گذاري سرمایه   موانع   کردند  بیان  خود  تحقیق  در)  1393(  همکاران

  اطالعاتی اقتصادي، موانع  با ترتیب به  خصوصی بخش  مشارکت و
 اجتماعی،   و  فرهنگی  حقوقی،  و  قانونی  مدیریتی،  سرمایه،  بازار  و

 .  )15بودند(  سیاسی و تشویقی و حمایتی

 
1 Nasseh 

سال   همکاران  و  هزاد  خسروي   تحقیق  با  فوق  تحقیق  نتایج
 همخوانی   )16(1394در سال    همکاران  و  فراهانی  و  )15(1393

  موفقیت   شودمی  استدالل  چنین  اول  اولویت  با  رابطه  در  .دارد
  مختلفـی   عوامل  از  متاثر  المللی بین   مسابقات  در کشورها  ورزشی

عوامل.است   در   تواند  می   ورزشی   موفقیت  در  موثر  شـناخت 
نیروي   درجهت  شیورز  هاي   برنامه  امرتدوین   با   انسانی  توسـعه 

دولت  اقتصـادي   عوامـلبـه    نگاه   امر  مسئولین  و  مـوثرباشـد؛ 
استان هاي   که  بپذیرند  خواهندنمی  یا  و  اندنپذیرفته   یا  خوبیبه

کالن شهر با توجه به نزدیکی به پایتخت و رشد جمعیتی مهاجربه  
  ورزش  امر  در  همآن  انرژي،  تخلیه  به  نیاز  جمعیت  همهبااین  آن

  انجام   هاآن  شده   بروز  نیازهاي   به  توجه  با   باید  هم  امر  این  و  دارد
با توجه    در  مگر  قابل دستیابی نیست  اول  مرحله  در  امر  این.بگیرد

  طریق  از  تواندمی  آن  عمده  بخش  که  کافی  و  مناسب  مالی  منابع  به
صورت   سپاري دربرون  و  خصوصی  بخش   و  اسپانسرها  و  حامیان

  احتماالً  که شودمی  استدالل آخر چنین اولویت با  هرابط در. گیرد
افت و خیز ارز و رشد بی رویه بازار بورس بدون توجه به شرایط 

کشور ورزشی  نبود  و  تحریم   عدم   احساس  باعث  مطرح   اماکن 
 را   استان و دیگر استان هاي کشور  این  در   را  گذاري سرمایه  امنیت

 .  است کرده مواجه  مشکل با
 اماکن  زي سا خصوصی  سیاسی موانع هاي رتبه داد نشان نتایج

 وجود  پرسش  یا  گویه.  دارند  تفاوت  یکدیگر  با  ورزشی
  خصوصی  بخش به ورزش واگذاري  براي  سیاسی هاي ¬محدودیت

 کش   وجود  پرسش  یا  گویه  و  اولویت،  اولین  میانگین  بیشترین  با
  ورزش  هاي ¬عرصه  در  آن  یافتن  انعکاس  و  سیاسی  هاي ¬مکش
  ورزشی   اماکن  واگذاري   سیاسی  موانع  اولویت  نتری  پایین  در  کشور
 .دارد جاي  خصوصی  بخش  به دولتی
همکاران    محمدي   و    تأثیر   که  دریافتند)  1395(مغانی 
 قدرت   و  قانون  حاکمیت  اجتماعی،  -سیاسی  انسجام  هاي مؤلفه 
  مؤلفه   ولی  بود،  معنادار  ایران  ورزش  سازي خصوصی  بر  دولت

  - سیاسی  انسجام  مؤلفه  .نداشت  معناداري   اثر  سیاسی   مشارکت
 حاکمیت  بعدي   هاي مرتبه  در   و  بود  تأثیر  بیشترین  داراي   اجتماعی

نتایج 17داشتند(  قرار  سیاسی  مشارکت  دولت،  قدرت  قانون،  .(  
 و  هارك  دن  و)  1395(  مغانی   محمدي   تحقیق  با  فوق  تحقیق

 اول   اولویت  با  رابطه  در  .دارد  همخوانی  )18(  2015سال    همکاران
  این واقعیت را قبول نکرده   هنوز  دولت  که  شودمی  استدالل  چنین
پتانسیل بخش خصوصی در ورزش    خصوصی  بخش  در  که  است

باالست به    با   تواندمی   است  معتقد   هنوز  و   بسیار  سیاست  ورود 
  دولتی   بخش  ورزش زمینه رشد و پیشرفت آن را فراهم می کنند و

و    کردن  دولتی  عبارتی  به.  در کنترل خویش نگه می دارد  را  آن
  از   این  و.  میکنند   کنترل تلقی  ابزار   یاست در ورزش رادخالت س

  اولویت   با  رابطه  در.  است   باالدستی  سطح  در  مدیریت  عمده  ضعف
کش مکش هاي سیاسی    این  چون  که  شودمی   استدالل  آخر چنین
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در ورزش استان البرز در قالب مالحظات سیاسی کشور قرار می  
کند نمی  پیدا  انعکاس  و    هم آن  پیرامون  مسائل   ینبنابرا  گیرد 

 .  بود نخواهد  مهم چندان
  اماکن   واگذاري   اجتماعی  مانع   هاي رتبه  داد  نشان  نتایج

 یا  گویه.  دارند  تفاوت  یکدیگر  با  خصوصی  بخش  به  دولتی  ورزشی
  سازي ¬خصوصی   به  کشور  باالي   رده  مسئوالن  اعتقاد  عدم  پرسش

 اجرو  پرسش  یا   گویه  و  اولویت،  اولین  میانگین  بیشترین  با
  اولویت  ترین  پایین  در  سازي   خصوصی  جاي   به  سازي   اختصاصی

  خصوصی   بخش  به  دولتی  ورزشی  اماکن  واگذاري   اجتماعی  موانع
بیان کردند  )  1393(میرکالیی و همکاران    زاده  قاسم  .دارد  جاي 

  و دهنده  سوق  عوامل   گروه  دو  در  شدهیی شناسا  عوامل  تمامی  که
  ادارات   نظارت  تحت   لتیدو  ورزشی  اماکن  واگذاري   بر  بازدارنده

 بوده   یرگذارتأث  ایران  در  ورزشی  هاي یئت ه  به  جوانان   و  ورزش
  فعالیت   افزایش  فریدمن،  ي بندرتبه   آزمون  نتایج  اساس  بر.  است

 افزایش   و)  05/5(  تمرین  فضاي   تأمین  ،)31/5(  ورزشی  هاي یئت ه
و  ادارات  با  همکاري   ینترمهم   عنوانبه )  05/5(  جوانان  ورزش 

بلندمدت   یزي ربرنامه   به  توجه  کمی  همچنین   ودهنده  سوق   عوامل
  مالی   منافع   وجود  اثر  در  یئته  اعضاء  بین  همدلی  کاهش  و)  02/3(
   .)19گردید( تعیین  بازدارنده عوامل ینترمهم  ،)49/2(

قاسم  نتایج  با  فوق  تحقیق  نتایج میرکالیی    زاده  تحقیق 
  انی ) همخو20(   2017سال     1همکارانو گاردم و    )19(1393سال

در در   از  که  شودمی   استدالل  چنین  اول  اولویت  با   رابطه  دارد. 
 در راستاي   وسیله و ابزار با ارزش  یک  عنوانبه  استان البرز ورزش

شود  پیشرفت نمی  گرفته  کار  به    یک   عنوانبه  آن   از  و.  استان 
  اهمیت   درنهایت  و  کنندمی  یاد  اوقات فراغت افراد   براي   سرگرمی

  در  و نیست پوشیده برکسی روان و مجس سالمت در ورزش نقش 
  به  باشگاه هاي و اماکن ورزشی  در ورزشی هاي  فعالیت  راستا این

  و   اجتماعی  سالمت  با  توام  اي   آینده  تواند  می  هدفمند  صورت
 .  بزند رقم استان براي  پروري  قهرمان

 اماکن   واگذاري   مدیریتی  موانع  هاي رتبه  داد  نشان  نتایج
 یا  گویه.  دارند  تفاوت  یکدیگر  با  خصوصی  بخش  به  دولتی  ورزشی
  اولین   میانگین  بیشترین  با  قوي   نظارتی   سیستم   وجود  عدم   پرسش
  و   دانایی  شایستگی،   کفایت،  عدم  پرسش،   یا  گویه  و  اولویت،
  اولویت   ترین  پایین  در  مواقع  برخی  در  خصوصی  بخش  مدیریت

  خصوصی   بخش  به  دولتی  ورزشی  اماکن  واگذاري   مدیریتی  موانع
  سه   بیان کردند   )1396(  حسینی و همکاران  لطانس  .دارد  جاي 

 ترتیب  به  ایران  در  فوتبال  ورزش   صنعت  سازي خصوصی   اصلی  مانع
 سازي، خصوصی   جهت   مناسب   ریزيبرنامه   عدم:  از  هستند  عبارت

 پخش   حق  از  ایران   در  فوتبال  ورزش  صنعت  برخورداري  عدم
  جهت   مناسب  هاي زیرساخت  ایجاد  عدم  و  تلویزیونی
 ) . 21ایران ( در فوتبال ورزش صنعت سازي خصوصی 
)  21(  1396حسینی سال    سلطان   تحقیق  با  فوق   تحقیق  نتایج

  اولویت   با  رابطه  دارد. در   ) همخوانی22(1397سال    و پوراحمدي
 به   انددرنیافته   خوبیبه   مسئولین  که  شودمی   استدالل  چنین  اول

  و   هدفها  تحقق  نحوه  به   نسبت  مدیریت  که  است  کنترل  کمک
  اصالح   و  سنجش  و  پیگیري   قدرت  و  یافته   آگاهی  عملیات  انجام
 هاي   رده  در  مدیران  کار   ابزار  ارزیابی  و  کنترل.  کند  می   پیدا  را  آنها

  در   .است   سرپرستی   هاي   رده  تا  عالی  مراتب  از  سازمانی   مختلف
بلند   هاي برنامه   که  شودمی  استدالل  آخر چنین  اولویت  با  رابطه

  سطح   همان  در  و  شوندمی   راحیط   فقط   مدت در بدنه ورزش استان
مسیر سخت    اجرا  مرحله براي رسیدن به  و  مانندمی  باقی  طراحی

اماکن و باشگاههاي    بسیاري از  مشکالت براي   این  البته  تري دارند؛
  است   این  از  ناشی  نیز  امر  این  دلیل  احتماًال  است  صادق  ورزش

 هاي جایگاه  در  کمتر  ورزشی در حوزه خصوصی سازي   متخصصین
 شوند. می  گرفته کار به دستی ورزش کشورباال 

جامعه    دیدگاه  از  مدیریتی  موانع  اولویت  به  توجه  با 
راستاي  شودمی   پیشنهاد  موردبررسی، در  اي  زمینه   شرایط 

  اماکن   در  خصوصی  بخش  گذاري سرمایه  براي   مناسب   مدیریت
  بخش   به   ده  زیان  بخش  واگذاري با    و همچنین  شود  ورزشی فراهم

بنگاه  هاي ¬گاهدست  توسط   خصوصی گذاشتن  کنار    هاي   دولتی، 
تعامل  دولتی و  و حذف   ورزش  متولی  هاي ¬دستگاه  بین  ناتوان 
  ملی   کمیته  و  بدنی  تربیت  سازمان  میان  جمله  از  ها-کاري   موازي 

قهرمانی شرایط را براي پیشبرد اهداف و    ورزش  زمینه  در  المپیک
موانع برداشتن  میان  کنن  اماکن  واگذاري   از  فراهم  د.  ورزشی 

شود  می  پیشنهاد  اقتصادي   موانع  داشتن   دوم  اولویت  به  همچنین
 بخش  تشویق  براي   مالیاتی  و  مالی  هاي ¬مشوق  ایجاد  تا مسؤلین با

بردن  در  گذاري   سرمایه  به  خصوصی باال  و    بخش  تمایل  ورزش 
  ورزش از طریق کاهش در گذاري -سرمایه به ورود براي   خصوصی

دادن  گذاري،سرمایه  ریسک  در  نیاز  مورد  امالك  و  زمین  قرار 
موانع   بخش   اختیار نمودن  طرف  بر  براي  را  زمینه    خصوصی 

البرز    استان  در  خصوصی   بخش  به  دولتی  ورزشی  اماکن  واگذاري 
 نمایند. فراهم 
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