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 مقدمه

 تجربه را جدیدي دوران ورزش جهان سوم هزاره آغاز در

 ابعاد تمامی در را ايگسترده و سریع تحوالت و کرده

 سرتاسر در دالر هاونیلیم روزانه ازآنجاکه. دارد فرارو ورزشی

 اکثر شودیم ورزش به مربوط امور انجام صرف جهان

 تعامل ورزش طریق از تا کوشندیم جهان کشورهاي

کنند  حل را خود مشکالت از برخی و کرده ایجاد بیشتري

 دیگر همچون ما کشور ورزش که معضالتی ازجمله. )17(

 و دولت حجم بودن بزرگ است، مواجه آن با هاعرصه

 از بسیاري در آن فعالیت و دخالت سطح گستردگی

 از یکی يسازیخصوص .است ورزش با مرتبط يهاتیفعال

 توسعۀ پیش فاکتورهاي از همچنین و پویا اقتصاد اصول

 يهااستیس ازجمله و دنیا پیشرفته اقتصادي، کشورهاي

 اغلب موردتوجه اخیر دهه دو در که است اقتصادي

 موضوع است. بوده مختلف در کشورهاي گذاراناستیس

 به دارند قرار دولت مالکیت تحت که ییهاشرکتواگذاري 

 ایران اقتصاد روز و تیبااهم از مسائل یکی خصوصی، بخش

 ).1( است نیز

 آمده پدید جهان در که ياتازه يهایدگرگون بررسی با 

 يهاسال در دولتی خدمات دامنۀ گسترش به توجه با و

 بسیاري و اقتصادي مسائل عمومی، يهانهیهز افزایش اخیر،

 يهاسازمان کارکرد بهبود تا است الزم دیگر، عناصر از

 از یکی. گیرد قرار موردتوجه حیاتی امر یک عنوانبه دولتی

 شنهادیپ عمومی بخش مشکالت بر غلبه براي که ییهاراه

 به واگذاري ،کرده دایپ طرفدار گسترده صورتبه و شده

 سیاست یک يسازیخصوص. است  خصوصی بخش

 دیگر و دولت میان بخشیدن تعادل جهت اقتصادي

 حصول و کامل رقابت ایجاد باهدف اقتصادي يهابخش

). هانگ و 13است ( اجتماعی اقتصادي، کارایی بیشتر

 براي ورزش حوزه در چالش ترین) مهم2019همکاران (

 خدمات و امکانات، تسهیالت عادالنه و بهینه توزیع مدیران

 ریزيبرنامه و همچنین ورزشکاران و شهروندان بین ورزشی

دانند و عنوان می مختلف ورزشی هايبراي توسعۀ رشته

 و عرضه ارائه چگونگی مورد در متعددي ايالگوه نمودند

 دارد؛ الگوي متمرکز وجود ورزشی تسهیالت و خدمات

 ملی هاي خصوصی و الگويتوسعۀ باشگاه الگوي دولتی،

هستند که در الگوهایی  ازجمله تلفیقی الگوي و غیرمتمرکز

 ).18شوند (میکشورها اجرا 

 پیش از همچنین و پویا اقتصاد اصول از یکی موضوع این

 و دنیا پیشرفته کشورهاي اقتصادي توسعۀ فاکتورهاي

 اخیر دهه دو در که است اقتصادي يهااستیس ازجمله

 بوده مختلف کشورهاي در گذاراناستیس اغلب موردتوجه

 دولت مالکیت تحت که ییهاشرکت واگذاري است. موضوع

 روز و تیبااهم مسائل از خصوصی، یکی بخش به دارند قرار

 اساسی، قانون 77 اصل اساس ). بر8( است نیز ایران اقتصاد

 طرفداران از که است کشورهایی جمع در نیز ما کشور

 راستا این در. است يسازیخصوص و کردن خصوصی

 صنعت. است گرفته صورت مختلف صنایع در ییهاحرکت

 خصوصی نیست. بخش مستثنا مقوله این از نیز ورزش

 همگانی، ورزش توسعۀ در مؤثري نقش تواندیم ورزش

 افزایش و ییزااشتغال قبیل از اهدافی همچنین و قهرمانی

 امروزه. باشد داشته ورزشی تجهیزات و اماکن از يوربهره

 عملکرد و عملیاتی کارایی ازلحاظ ورزشی دولتی تأسیسات

 عموم دلخواه چندان و هستند مطلوب از کمتر حد در مالی

 که ورزشی تأسیسات از بسیاري رونیازا. باشندینم جامعه

 اداره دولتی شکل به و هستند دولت مالکیت در کامالً

 سبب وضعیت این. شوندیم مواجه بودجه کمبود با شوندیم

 شدهداده ترتیب رویدادهاي و خدمات کاهش یا حذف

 یی،هاسازمان رونیازا. است شده مؤسسات این لهیوسبه

 در ورزش امر متولی که جوانان، و ورزش وزارت ازجمله

 يهاسازمان به ورزشی اهداف پیشبرد براي است کشور

 و بهتر يگذارهیسرما داراي که است آورده روي خصوصی
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 ادبیات بررسی. باشندیم دولتی يهاسازمان به نسبت بیشتر

 بیتقربه که دهدیم نشان ورزش امر در يسازیخصوص

 در يسازیخصوص جایگاه و نقش براي دنیا کشورهاي تمام

 یطورکلبه. هستند قائل ياژهیو اهمیت ورزش، بخش

 که. اندداده انجام راستا این در نیز را ییهااقدام هادولت

 بیان ). محققین نیز20(است  بوده مثبت نیز آن نتایج

 کشورهاي در ژهیوبه وسیع، دولتی مالکیت که کنندیم

 را اقتصادي رشد و کند را مالی نظام توسعۀ ،افتهینتوسعه

 وجود دلیل به خصوصی بخش کهیدرحال ،کندیم محدود

 نیروي و ساختار مدیریت، ،هاهدف از برخورداري و رقابت

 تأمین به باال بسیار کارایی با است قادر متفاوت کامالً انسانی

). در ارتباط مطالب 15(بپردازد  خدمات و کاالها تولید و

بررسی  "عنوان  پژوهشی با در ،)1396( يسجاد ذکرشده

 يهادر توسعه ورزش کشور و روش سازيخصوصیفرایند 

که در  داردیدر ارائه نتایج خود بیان م "تقویت آن 

اماکن ورزشی در وضعیت موجود میزان  سازيخصوصی

). 9( نبوده است قبولقابلتوجه به موارد ذیل در سطحی 

 بیان خود تحقیق ) در1397خسروي زاده و همکاران (

 به خصوصی بخش مشارکت گذاري وسرمایه موانع کردند

 سرمایه، بازار اطالعاتی و اقتصادي، موانع با ترتیب

 اجتماعی، حمایتی و فرهنگی حقوقی، و قانونی مدیریتی،

)، 2016( 1باروس). و همچنین 6بودند( سیاسی و تشویقی و

 نقش انیضمن ب» فوتبال پرتغال«خود با عنوان  قیدر تحق

، عدم هاباشگاه اماکن ورزشی در درآمد بخش خصوصی

 ،ییاروپا هايرقابتپرتغال در  هايباشگاهحضور موفق 

در خصوص نحوه  یدولت ینامناسب و ناکاف استیس

، عدم هاباشگاه مؤثر غیر تیری، مدهاباشگاه ییدرآمدزا

، هاورزشگاهدر کشاندن تماشاگران به  هاباشگاه تیقموف

و عدم اداره  یورزش رانیمد نییپا یوزشو آم یسطح علم

                                                           
 1  . Barros 

عوامل  عنوانبهرا  هاباشگاه ي اماکن ورزشیاقتصاد حیصح

 ).16کند (می یپرتغال معرف هايباشگاه يمشکالت اقتصاد

در ادامه  یقانون اساس  44 اصل يهااستیسدر اجراي 

 ،یفرهنگ و یاجتماع  توسعه اقتصادي، يهابرنامه

 گرفته قرار موردتوجهمهم  يمسئله عنوانبهي سازیخصوص

 تحول يهابرنامه شدهنییتعدر اهداف  کهيطوربهاست، 

 یبه بخش خصوص یدولت يهاتیفعالواگذاري  اقتصادي،

است که بخش ورزش کشور  ريیگیدر حال پ يطورجدبه

 يسازیخصوص انیم نیمصوبات بوده و در ا نیا مشمول زین

 گاهیورزش کشور، جا رساختیز عنوانبه یاماکن ورزش

با   اساس و نیاست. بر ا داده را به خود اختصاص ياژهیو

موجود  یورزش يهارساختیز امکانات و کهنیاتوجه به 

 وجهچیهبه یکنون یمال منابع و ستینجامعه  ازیجوابگوي ن

توجه  کند،ینم تیکفا ورزش کشور یحرکت مل جادیبراي ا

توسعه  دری بخش خصوص يگذارهیسرمابه مشارکت و 

 مالحظه که گونههمان ).15ت(ضروري اس یاماکن ورزش

 ضرورت پیرامون متعددي يهاپژوهش ،شودیم

 گرفته صورت آن فراروي موانع و ورزش يسازیخصوص

 هاپژوهش این که دهدیم نشان اولیه بررسی یک اما. است

 ذکر باوجود یا و اندکرده اشاره موانع از دسته یک به تنها یا

 قرار اولویت و يبندطبقه مورد را هاآن مختلف، موانع

 ضرورت و اهمیت و ذکرشده مطالب به توجه . بااندنداده

 نظر به ضروري و الزم ورزش، صنعت در يسازیخصوص

 ورزشی اماکن يسازیخصوص بر مؤثر عوامل که رسدیم

 موانع رفع شوند و راهکارهاي يبندتیاولو و شناسایی

بخش خصوصی مشخص  به دولتی ورزشی اماکن واگذاري

 اماکن واگذاري موانع شناسایی به اهمیت توجه با گردد.

 این خصوصی در ورزش، بخش حضور مثبت آثار ورزشی و

 مشارکت توسعۀ موانع نیترمهم شناخت دنبال به پژوهش

 سؤال و است هاآن يبندتیاولو و ورزش در خصوصی بخش
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فراروي  موانع نیترمهم است این پژوهش این در اساسی

 يبندتیاولو و است ورزشی، کدام اماکن يسازیخصوص

 ؟ است چگونه هاآن

 
 روش تحقیق

هدف  ازنظرتحلیلی و  _توصیفی روش پژوهش حاضر 

از  آماري این پژوهش، متشکل جامعهاست.  کاربردي

اداره ورزش و جوانان  یکارشناسان ورزشمعاونین، مدیران و 

اداره  یپژوهش تهیاتاق فکر و کم اعضاي ن،یاستان قزو

متشکل از (اساتید و  نیورزش و جوانان استان قزو

 یو اماکن ورزش هاباشگاه رانیمدبدنی) و تربیت متخصصین

صورت کل گیري بهاست. شیوه نمونه نیاستان قزو یخصوص

نفر از جامعه آماري  145شمار انتخاب گردید که درنهایت 

با توجه به  عنوان نمونه شرکت نمودند.در این پژوهش به

اطالعات میدانی از طریق  ماهیت تحقیق در این پژوهش 

،  یتیری(مد طهیح چهاردر  محقق ساختهپرسشنامه  

، )یو قانون یحقوقو  یو اجتماع ی، فرهنگ ياقتصاد

به سبک  ايگزینه 5 هايپاسخسؤال بسته و  25يحاو

استفاده گردید. جهت تعیین روایی محتوایی و  کرتیل

نظر با تن از اساتید صاحب 10صوري این پرسشنامه از 

گرایش مدیریت ورزشی نظرخواهی شد که پرسشنامه مورد 

ابلیت پایایی، گیري قمنظور اندازهها قرار گرفت. بهتائید آن

دست آمد که  به 91/0از روش آلفاي کرونباخ این ضریب 

داد از قابلیت پایایی مناسب برخوردار است. جهت نشان می

هاي ها از آمار توصیفی و آزمونتجزیه تحلیل داده

استنباطی  کولموگروف اسمیرنوف، تی تک گروهی و آزمون 

د. براي استفاده گردی فریدمن واریانس تحلیل بنديرتبه

اس پی اس اس  افزار تحلیل آماري این پژوهش از نرم

 استفاده گردید.

 
  
 هاافتهی

 
 هادادهآزمون کولموگروف اسمیرنف براي طبیعی بودن توزیع   .1جدول 

فرهنگی  حقوقی و قانونی

 اجتماعی

 آزمون مدیریتی اقتصادي

 کولموگروف اسمیرنف 1/161 1/226 1/192 1/239

 داريیمعنسطح  061/0 071/0 064/0 068/0

ي مربوط معناداربه اینکه سطح  با توجه 1در جدول 

است  تررگبز 05/0ي پرسشنامه از آلفاي  هامؤلفهی تمامبه

ي طبیعی مفروضهاز  هاعیتوزۀ هماست،  p <05/0 یعنی

ي پارامتریک هاآزمون، بنابراین اجراي کنندیمبودن پیروي 

 بالمانع  است.

 سطحبا توجه به  گرددیممالحظه  2در جدول 

اماکن  يواگذار ي برموانع اقتصاد مؤلفه 001/0معناداري 

 اثرگذار یبه بخش خصوص ی وزارت ورزش و جوانانورزش

 .است

 آزمون تی تک نمونه لهیوسبهی به بخش خصوص یاماکن ورزش يواگذار بر يموانع اقتصادي داریمعن. بررسی 2جدول 
  آزمون تی تک نمونه

 اقتصادي درصد 95سطح اطمینان  اختالف میانگین سطح معناداري درجه آزادي Tآماره 

  باالتر ترپایین

594/36 144 001/0 25/2 21/2 53/2  
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 آزمون تی تک نمونه لهیوسبهی به بخش خصوص یاماکن ورزش يواگذار بر یو قانون یموانع حقوقي داریمعن. بررسی 3جدول 
  آزمون تی تک نمونه

درجه  Tآماره 
 يآزاد

 حقوقی و قانونی درصد 95سطح اطمینان  اختالف میانگین سطح معناداري

  ترباال ترنییپا

653/33 144 008/0 29/2 17/2 42/2  

هده    3در جدول   ــا به      گرددیممشـ ــطحبا توجه   سـ

 يواگذار  حقوقی و قانونی بر موانع  مؤلفه  008/0معناداري  

ش  ص    ی وزارت ورزش و جواناناماکن ورز صو  یبه بخش خ

 است. اثرگذار

با توجه به  گرددیممالحظه   4که در جدول  طورهمان 

  فرهنگی و اجتماعی برموانع  مؤلفه 006/0معناداري  سطح

ــ  يواگذار  به بخش    ی وزارت ورزش و جوانان اماکن ورزشـ

 است. اثرگذار یخصوص

آزمون تی تک  لهیوسبهی به بخش خصوص یاماکن ورزش يواگذار بر فرهنگی و اجتماعیموانع ي داریمعن. بررسی 4جدول 
 نمونه

  تی تک نمونهآزمون 

درجه  Tآماره 
 يآزاد

 فرهنگی و اجتماعی درصد 95سطح اطمینان  اختالف میانگین سطح معناداري

  ترباال ترنییپا

847/38 144 006/0 53/2 41/2 67/2  

 
 آزمون تی تک نمونه لهیوسبهی به بخش خصوص یاماکن ورزش يواگذار بر مدیریتیموانع ي داریمعن. بررسی 5جدول 

  آزمون تی تک نمونه

درجه  Tآماره 
 يآزاد

 مدیریتی درصد 95سطح اطمینان  اختالف میانگین سطح معناداري

  ترباال ترنییپا

521/37 144 001/0 08/2 01/2 25/2  

 
 سطحبا توجه به  گرددیممشاهده  5در جدول 

 اماکن يواگذار مدیریتی برموانع  مؤلفه 001/0معناداري 

 اثرگذار یبه بخش خصوص ی وزارت ورزش و جوانانورزش

 است.

براي آزمون این سؤال پژوهشی از آزمون  6در جدول 

دهد فریدمن استفاده شد، نتایج نشان می واریانس تحلیل

که به ترتیب اولویت و اهمیت اثرگذاري، موانع اقتصادي، 

انع حقوقی و موانع مدیریتی، موانع فرهنگی اجتماعی و مو

 هاي اول تا چهارم قرار گرفتند.قانونی در رتبه

 متغیرهااز  ي هریکبندرتبهبراي  دمنیفر انسیوار لیتحل. 6جدول 
 رتبه میانگین واریانس تبیین شده هامؤلفه

 اول 94/3 1 /35 اقتصادي

 دوم 92/3 1 /29 مدیریتی

 سوم 62/3 1 /24 فرهنگی و اجتماعی

 چهارم 57/3 27/1 حقوقی و قانونی
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 ي موانع خصوص سازيهامؤلفهي هارمجموعهیزبراي هریک از   دمنیفر انسیوار لیتحل. 7جدول 
متغیرهاي  رهایمتغي هر یک از هامؤلفه هارتبهمیانگین 

 اصلی

02/4 

97/3 

92/3 

74/3 

41/3 

13/3 

89/2 

 ورزش صنعت يسازیخصوص حوزة در تخصصی نهادهاي فقدان 
 ورزشی اماکن يسازیخصوص و ورزش عرصۀ در مدون يزیربرنامه فقدان 
  ورزشی مسابقات برگزاري در اجرایی و مدیریتی يهامهارت ضعف 

 ورزشی يهامکان کردن اداره در باتجربه فنی، کارشناسان نبود 
 خصوصی ورزشی اماکن در امنیت تأمین و مدیریتی مشکالت 
 ورزشی يهامکان موجود امکانات از مناسب يوربهره عدم 
 ورزشی (سیستم سرمایشی و گرمایشی) اماکن يهارساختیز از صحیح استفاده عدم 

 
 

 مدیریتی

92/3 

88/3 

65/3 

13/3 

02/3 

89/2 

65/2 

 تربیتی ابعاد گرفتن نادیده 
 خصوصی بخش به ورزشی اماکن واگذاري در صداوسیما مناسب يسازفرهنگ و تبلیغ عدم 
 يسازیخصوص از مناسبی تفکر و فرهنگ فقدان 
 خصوصی بخش به ورزشی اماکن واگذاري خصوص در کافی مطالعات فقدان 

 ورزش در يسازیخصوص با مرتبط مفاهیم با ورزشی مدیران و مردم تودة آشنایی عدم 
 خصوصی بخش به ورزشی يهامکان واگذاري به مردم منفی نگرش 
 هايماریب از پیشگیري براي بدنی يهاتیفعال انجام و ورزش به نسبت مردم یتوجهیب 

 

 

فرهنگی و 

 اجتماعی

09/4 

99/3 

92/3 

84/3 

50/3 

09/3 

98/2 

 خصوصی ورزشی اماکن در فایده هزینه منطق حاکمیت عدم 
 وصیخص يهابخش یمردم در استفاده از خدمات ورزش ۀعام یمال ییعدم توانا 

 هزینه و درآمد ازنظر پایین طبقه اقشار به خصوصی يهابخش یتوجهیب
 ورزشی اماکن تجهیزات خرید باالي هزینۀ
 انسانی منابع دستمزد و حقوق تأمین در ناتوانی
 خصوصی ورزشی هاي اجاره اماکننوبت  ماهانه مبلغ میزان افزایش

 ورزشی امور براي هزینه به صرف مردم تمایل عدم

 

 

 اقتصادي

83/3 

68/3 

23/3 

03/3 

 و غیره. آب و برق مصرفی هزینه در تخفیف بانکی، وام همچون دولتی تسهیالت بودن ناکافی
 دیگر نهادهاي سایر یا وزارت ورزش  مشابه کارکردهاي یا موازي دخالت

 مالیات و بیمه کار، قوانین با يسازیخصوص يهابرنامه هماهنگی و تناسب عدم
 مجوز ارائه براي يریگمیتصم مراجع تعدد و اجرایی واحدهاي هماهنگی عدم

 

حقوقی و 

 قانونی

 

 شود،می مالحظه 7جدول شماره  در که طورهمان

 مدیریتی، موانع از ناشی عوامل بین از عامل ترینمهم

 صنعت سازيخصوصی حوزة در تخصصی نهادهاي فقدان

 و ورزش عرصۀ در مدون ریزيبرنامه فقدان و ورزش

عوامل  نیعامل از بترین ورزشی، مهم اماکن سازيخصوصی

 ابعاد گرفتن نادیده ،فرهنگی و اجتماعیاز موانع  یناش

، مایمناسب صداوس سازيفرهنگو  غیعدم تبلتربیتی و 

 عدم ،اقتصادياز موانع  یعوامل ناش نیعامل از بترین مهم

خصوصی و  ورزشی اماکن در فایده هزینه منطق حاکمیت

 ورزشی خدمات از استفاده در مردم عامۀ مالی توانایی عدم

 یعوامل ناش نیعامل از بترین خصوصی و مهم هايبخش

 دولتی تسهیالت بودن ناکافی ،حقوقی و قانونیاز موانع 

و  آب و برق مصرفی هزینه در تخفیف بانکی، وام همچون
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 وزارت ورزش مشابه کارکردهاي یا موازي غیره. و دخالت

 دیگر است. نهادهاي سایر یا

 
 يریگجهینتبحث و  

موانع اثرگذار بر واگذاري اماکن ورزشی وزارت  یبررس

نشان داد  قیتحق نیدر ا ورزش و جوانان به بخش خصوصی

 يمهم برا مؤثرعامل  کی عنوانبه شدهبررسی موانعکه تمام 

، باشندمیمطرح  واگذاري اماکن ورزشی به بخش خصوصی

 نکهیبر ا یمبن) 1394(محرم زاده قیتحق جیبا نتا افتهی نیا

سازي اماکن هاي متعددي پیش روي خصوصیچالش

با نتایج تحقیق خسروي زاده و  نیهمچنورزشی است و 

و مشارکت  گذاريسرمایه ) مبنی بر اینکه1391همکاران (

 ،ياقتصادهمچون  در ورزش با موانع یبخش خصوص

 ،یو اجتماع یفرهنگ ،یو حقوق یقانون ،یتیریمد ،یاطالعات

 دارد یهمخوان، مواجه است یاسیو س ،یقیتشو وی تیحما

که  دهدیپژوهش نشان م نیاز ا آمدهدستبه جینتا .)6،14(

اماکن  سازي(خصوصی 88 ةماد ياجرا يموانع فرارو

هاي این از نمونه نظرسنجی اساس ی) در ورزش برورزش

از :  اندعبارت ترتیب به رتبه و بودن مهم حیث از پژوهش

موانع اقتصادي، موانع مدیریتی، موانع فرهنگی و اجتماعی 

و موانع حقوقی و قانونی. اولین مانع در چالش اجرایی ماده 

سازي و واگذاري اماکن ورزشی وزارت ورزش خصوصی 88

است  يدر ورزش، موانع اقتصادو جوانان به بخش خصوصی 

 تیکمعدم حا از: اندها عبارتترین آنمهم بیکه به ترت

 ییو عدم توانا یخصوص یدر اماکن ورزش دهیفا نهیمنطق هز

 هايبخش یمردم در استفاده از خدمات ورزش ۀعام یمال

خصوصی. مباحث اقتصادي و مالی در بحث ورود و کیفیت 

تواند مانعی براي ورود بخش خصوصی بااهمیت است و می

این بخش به ورزش گردد، در همین راستا صداقتی و 

سهم  که) در تحقیق خود عنوان داشتند 1399(همکاران 

 میزان با مستقیمی يرابطه ملی اقتصاد در ورزش

 وضعیت در که دارد آن در گذاري بخش خصوصیسرمایه

 کشورهاي با مقایسه در آن میزان ما کشور حاضر در

ورزش، باال نبودن  ةدر حوز). 11است ( اندك یافتهتوسعه

 ریو سا گذاريسرمایهبودن  درآمدزاو  يسودآور تورم، زانیم

عنوان موانعی جدي براي مشارکت بخش توانند بهمیعوامل 

از الزامات  یکگذاران در ورزش شوند. یخصوصی و سرمایه

فراهم کردن  یردولتیمشارکت بخش غ قیتشو يمهم برا

است.  گذاريسرمایه تیآن امن تبعبهو  ياقتصاد تیامن

به  گذاريسرمایه يبرا گیريتصمیمهنگام  هیسرما ةدارند

از عدم تعرض  نانیو اطم ياز سودآور نانیدو موضوع اطم

، شودمیکه مالحظه  گونه. هماندارد ازین اشسرمایهبه 

اقتصاد  تیبه وضع قیتحق نیدر ا ياز موانع اقتصاد یبرخ

به نظر  روازاینط است. تبصنعت ورزش مرو برخی به  کشور

بر  هاآنکاهش اثرات  ایطرف کردن بر يتالش برا رسدمی

 نیورود ا ۀنیزم تواندمی یبخش خصوص گذاريسرمایه

 .دینما لیبخش به ورزش کشور را تسه

سازي خصوصی 88دومین مانع در چالش اجرایی ماده 

در ورزش، و واگذاري اماکن ورزشی به بخش خصوصی 

 اندها عبارتترین آنمهم بیاست که به ترت مدیریتیموانع 

 سازيخصوصی حوزة در تخصصی نهادهاي فقدان از:

 ورزش عرصۀ در مدون ریزيبرنامه فقدان و ورزش صنعت

 قیدر تحق یتیریمد عواملورزشی.  اماکن سازيخصوصی و

این یافته با نتایج . قرار گرفتند تیحاضر در رتبه دوم اهم

) که عوامل 1390( پاداشازجمله تحقیقات بسیاري 

 اند،کرده یمهم تلقسازي ورزش در خصوصیرا  یتیریمد

 هايیافتهبا  قیتحق نیا جی. همچنان نتا)5( دارد یهمخوان

عوامل  نییخود با عنوان تب قی) که در تحق1391(ی آقاجان

 یورزش هايباشگاهمستقل  ینیکارآفر ندیبر فرا مؤثر

 نیشتریگرفت ب جهیاستان مازندران که نت یخصوص

 ازآنپسبوده و  یتیریمربوط به عوامل مد میاثرگذاري مستق

 همخوانی ،دارندقرار  شناختیروان، یطیمح هايحمایت
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). در همین راستا و همسو با نتایج این پژوهش 2( دارد

در روند  به بررسی نقش دولت) 1395شجاع الدین (

به  توجهیبی نتایج تحقیق وي نشان داد ،خصوصی پرداخت

جامعه به عدم موفقیت  سیاسی در مدیریتی و عوامل

ورود و ). 10( منجر خواهد شد سازيخصوصی درزمینۀ

در ورزش  گذاريسرمایه يبرا یمشارکت بخش خصوص

 ربطذي هايبخشهمراه باشد که  تیبا موفق تواندمی یزمان

اجرا  درستیبهو  نیآن تدو يبرا یمناسب هايمشیخط

و مشارکت بخش  گذاريسرمایه یتیریکنند. موانع مد

برنامه، درك  نیمانند تدو مواردي هب توانمیرا  یخصوص

 نیب یاجرا، هماهنگ ةویآن، ش متصدیان نیمشترك ب

، روازاینو نظارت بر آن در نظر گرفت؛  ربطذي هايسازمان

و  ییشناسا درستیبه ندیفرآ نیاگر مشکالت و موانع ا

که  درسمیشود، به نظر  تیریمد درستیبهمراحل آن 

بخش به  گذارانسرمایه ترآسانجذب  ۀنیزم تواندمی

. همچنین نیروي انسانی سازد سریرا در ورزش م یخصوص

توانند نقش مهمی در ارتقا این فاکتور و کارکنان نیز می

) در 1395همکاران ( و الماسی طور کهداشته باشند، همان

 گراییو مشتري مشتري رضایت بررسی عنوان با پژوهشی

 این مازندران به استان خصوصی و دولتی ورزشی اماکن در

رضایت  خصوصی ورزشی اماکن در که یافتند دست مهم

 و علت آن شودمی احساس دولتی بخش به نسبت کمتري

مدیریت،  و کارکنان رفتار مانند انسانی کیفیت فاکتورهاي

 ).3است (

سازي خصوصی 88سومین مانع در چالش اجرایی ماده 

در ورزش، اماکن ورزشی به بخش خصوصی  و واگذاري

ها ترین آنمهم بیاست که به ترت فرهنگی اجتماعیموانع 

 مطالعات تربیتی و فقدان ابعاد گرفتن نادیده از: اندعبارت

 بخش به ورزشی اماکن واگذاري خصوص در کافی

حاضر در  قیدر تحق یو فرهنگ یاجتماع عوامل خصوصی،

 قیتحق جیبا نتا افتهی نیقرار گرفتند که ا تیاهم سومرتبه 

سیاسی،  ) که عوامل1396( محمدي مغانی و همکاران

 داندمی مؤثر سازيخصوصیرا در  یاجتماع فرهنگی و

) که در 1391( یلیخلپژوهش با  یول )15( همسو بوده

 يبر اجرا مؤثرعوامل  بندياولویتو  یبررس وانبا عن قیتحق

و  را در رتبه آخر یعوامل فرهنگسازي قانون خصوصی

) که این موضوع 7ت دارد (ریمغا ه بودکرد یمعرف اهمیتکم

تواند به علت آزمون در حیطه و جامعه آماري متفاوت می

 هینبردن جامعه به مفهوم سرما یپ ،یلحاظ فرهنگ بهباشد. 

مفهوم  یبه نف تواندمیاقتصاد  ةعامل حرکت دهند عنوانبه

با مقاومت  گذاريسرمایهجر شود و دفاع از من گذاريسرمایه

همچون  یمواجه خواهد شد. اگر موضوعات

 جیو نتا ایمزا ازنظرمولد در افکار جامعه  هايگذاريسرمایه

 کیو نزد وستهیپ ۀشود و رابط انیارزش ب عنوانبه هاآن

در  گذاريسرمایه نیو همچن يتوسعه و نظام اقتصاد انیم

 یفرهنگ يافراد و جامعه وجود داشته باشد، فضا ينظام فکر

مساعد شده، موجب  گذاريسرمایه يجامعه برا

خواهد شد. موانع  رانیو مد گذارانسرمایه نفساعتمادبه

 وحوشحول قیتحق نیدر ا شدهمطرح یعو اجتما یفرهنگ

به  یورزش، اعتماد عموم در گذاريسرمایه تیاهم

 نیدر ا سازيخصوصی در ورزش و مسائل گذاريسرمایه

 يبودن کارها برزمان باوجود، روازاین؛ زندمی دور نهیزم

مناسب  کارهاییراهبتوان با اتخاذ  رسدمیبه نظر  ،یفرهنگ

فرهنگ  يو بلندمدت به ارتقا مدتکوتاه هايبرنامه یو ط

ورزش  ةدر حوز یو مشارکت بخش خصوص گذاريسرمایه

  .کمک نمود

 88چهارمین مانع در چالش اجرایی ماده 

سازي و واگذاري اماکن ورزشی به بخش خصوصی خصوصی

 بیاست که به ترت قانونی حقوقی ودر ورزش، موانع 

 دولتی تسهیالت بودن ناکافی از: اندها عبارتترین آنمهم

 مصرفی مانند آب و هزینه در تخفیف بانکی، وام همچون

وزارت  مشابه کارکردهاي یا موازي و همچنین دخالت برق
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در  یقانون یحقوق عواملدیگر.  نهادهاي سایر یا ورزش

 نیقرار گرفتند. ا تیاهم چهارمحاضر در رتبه  قیتحق

 نیبر کمبود قوان ی) مبن2005( 1، شافترقاتیبا تحق هایافته

در  یبخش خصوص گذاريسرمایهو کارآمد در مورد  اسبمن

ورود ورزش به بورس و اوراق بهادار  یورزش و مشکالت قانون

 يمناسب برا يو فضا نیدر مورد تملک زم نیو کمبود قوان

) و همچنین 19( دارد یدر ورزش همخوان گذاريسرمایه

 هايمؤلفه) عنوان نمودند 1392( ارتباط امیريدراین

قانون و قدرت دولت  تیحاکم ،یاجتماع -یاسیانسجام س

 دگاهید از .)19( دارد تأثیر  رانیورزش ا سازيخصوصیبر 

 گذاريسرمایه شیقانون در افزا تی، حاکمنظرانصاحب

. گذاردمیبر آن  یمنف رینقش دارد و فساد تأث یخصوص

بخش  گذاريسرمایهبر  یمدن هايآزاديحقوق و  ن،یهمچن

 شدهشناسایی. عوامل اندشدهمؤثر دانسته  اریبس یخصوص

 دبه کمبو توانمیرا  یبخش خصوص گذاريسرمایهدر مورد 

و نقش  یقانون يسازوکارها ،یتیحما نیموجود، قوان نیقوان

 نیاگر ا رسدمیبه نظر  روازایننمود.  میو حضور دولت تقس

و مشارکت بخش  گذاريسرمایهموانع برطرف شوند، 

خاطر  نانیبا اطم گذارانسرمایهدر ورزش توسط  یخصوص

 .شود پذیرامکان يشتریب تیو امن

با  که در مطالب فوق اشاره شد گونههمان ،درنهایت

هاي چهارگانه در توجه به محرز شدن اهمیت مؤلفه

سازي اماکن ورزشی و تأثیرات مثبت آن بر توسعه خصوصی

با  متصدیاناست که مسئوالن و  ستهیشاورزش کشور، 

مشکالت مبادرت  نیمناسب به حل ا ییراهکارها افتنی

و  گذاريسرمایه يالزم برا ياو بستره نهیکنند تا زم

 ۀدر ورزش فراهم و به رشد و توسع یمشارکت بخش خصوص

 ،یتیو ترب میتعل ،یهمگان هايجنبهآن در ابعاد و  شتریب

راستا با این نتایج، که هم منجر شود ايحرفهو  یقهرمان

 ) عنوان نمودند که بخش1394و همکاران ( زاده محرم

                                                           
1  .  Shaftar  

 ورزش توسعۀ در مؤثري نقش تواندمی ورزش خصوصی

زایی اشتغال قبیل از اهدافی همچنین و قهرمانی همگانی،

 داشته ورزشی تجهیزات و اماکن از وريبهره افزایش و

 کارایی ازلحاظ ورزشی دولتی تأسیسات امروزه باشد.

 و هستند مطلوب از کمتر حد در مالی و عملکرد عملیاتی

 رسدمیبه نظر  ).12(باشند نمی جامعه عموم دلخواه چندان

، شدهگزارش تیاولو برحسبموانع  نیبرطرف کردن ا

را به  یبخش خصوص گذارانسرمایهورود  ۀنیزم تواندمی

توان بالقوه  نیاز ا کشورکند تا ورزش  ترآسانورزش  ۀعرص

و در آخر با توجه به نتایج این پژوهش  مند شودبهره

برنامه پنجم توسعه در  14ماده  ياجراشود پیشنهاد می

و  ترینمهم(نیزم يبر اعطا یارتباط با بخش ورزش، مبن

با  ي) توسط وزارت جهاد کشاورزنهیدغدغه و هز تریناصلی

 یورزش وسازهايساخت يوزارت ورزش و جوانان برا دیتائ

و توسعه ورزش  باهدف  یو تعاون غیردولتی هايبخشبه 

در  ورزشی دولتی هايسازمان هانحصارگرایاناصالح ساختار 

سیاسی  ه تمامی خدمات ورزشی، بوروکراسی شدید وئارا

 ازیدر موارد ن غیردولتی بخشتوانشدن ورزش و استفاده از 

 یورزش یابیبازار صورت پذیرد، همچنین با تشکیل هسته

و  نظرصاحببا حضور افراد هاي ورزشی دولتی سازماندر 

دولت در ورزش  گريتصديعدم و  آن ندینظارت بر فرا

 رییو تغ یبخش خصوص کارگیريبهو  ايحرفهو  یقهرمان

کاهش ریسک و  تیبه هدا داريسکاننقش آن از 

تواند می یمال انیحام يدر اماکن ورزشی برا گذاريسرمایه

 مؤثر باشد.
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Abstract 
In the last two decades, many countries in the world have paid special attention to the 
concept of privatization, to be used as a suitable solution to rationalize economic 
structure and productivity. The purpose of this study was to identify the barriers to the 
transfer of sports facilities from the Ministry of Sports and Youth to the private sector. 
The method of the present study was descriptive-analytical. The statistical sample was 
a total of 145 people. It consisted of deputies, managers and sports experts of the 
Department of Sports and Youth, physical education professors of universities and 
managers of clubs and private sports facilities in Qazvin province. The research 
instrument was a researcher-made questionnaire. Based on Cronbach's alpha, its 
reliability coefficient was 0.91, and its content validity was confirmed by experts. The 
statistical methods used include Kolmogrov-Smirnov tests, T-single-group and 
Friedman tests. The amounts of variance explained by each factor indicate that 
economic barriers, management barriers, cultural barriers, and legal barriers are ranked 
first to fourth. Considering that the economic and managerial factors are in higher 
rankings, it can be used in the field of economics by guaranteeing the profitability and 
profitability of investment in sport, reducing the profitability rate of private equity 
investment and increasing the level of investment security, In the field of management, 
by developing an appropriate mechanism for attracting and increasing investment in 
sport, reducing administrative problems in line with policies of 44 Article of the 
Constitution, as well as reducing infrastructure problems in the allocation of public 
sector sports to the private sector, the conditions for the assignment of sports facilities 
Provided to the private sector. 
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