
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  131- 142 :ص ص                                                       21/12/92:پذیرش                                                    11/02/92:دریافت

  

  یورزش يها أتیه به جوانان و ورزش وزارت یورزش اماکن يواگذار در بازدارنده و دهنده سوق عوامل یبررس

  3رضوي سید غالمرضا ،2محمدرضا برومنددکتر ، 1اسم زاده میرکالئیق ابراهیم

  چکیده

 ها برنامهبه طور مستقیم بر کمیت و کیفیت  ها آنو مدیریت صحیح  بودهورزشی  يها برنامهاماکن ورزشی بستر الزم براي اجراي  :و هدف مقدمه

 و ورزش وزارت یورزشـ  امـاکن  يواگذار در بازدارنده و دهنده سوق عوامل اییشناسر به حاض تحقیقاین رو از  .گذارد یمو رویدادهاي ورزشی تأثیر 

  .پرداخته است یورزش يها أتیه به جوانان

جامعه آماري شامل رؤسا و کارمندان ادارات ورزش و جوانان، . است و به صورت میدانی بوده یشیمایپ یفیتوص حاضر قیتحق روش: شناسی روش

به صورت استان  12از پنج منطقه کشور شامل براساس جدول مورگان نفر  290 که بوده ین مدیران اماکن ورزشیي ورزشی و همچنها أتیهرؤساي 

ـ  و بازدارندهعامل  4 و دهنده سوق عامل 8 شاملپرسشنامه محقق ساخته . شدتصادفی طبقه اي به عنوان نمونه تحقیق انتخاب  گویـه   52 نیهمچن

ـ تجز يبـرا  .آمـد  بدسـت  94/0 آلفاکرونباخ آزمون توسط آن یدرون ییایپاساتید مدیریت ورزشی تأیید و توسط جمعی از ا آنروایی تنظیم شد و   و هی

کولموگراف اسمیرنوف، توزیع دوجمله  آزمون هاي زضمن استفاده از آزمون هاي توصیفی ا SPSS(ver.15)با بهره گیري از  نرم افزار  ها داده لیتحل

   .دیگرد استفاده اي و فریدمن

 یدولتـ  یورزشـ  امـاکن  يواگـذار تمامی عوامل شناسائی شده در دو گروه عوامل سوق دهنده و بازدارنده بـر  ، ادد نشان پژوهش يها افتهی :ها فتهای

 تیفعال شیافزا دمن،یفر رتبه بندي    آزمون جینتا اساس رب .تأثیرگذار بوده است رانیا در یورزش يها أتیه به جوانان و ورزش ادارات نظارت تحت

 و دهنده سوق عوامل مهم ترین عنوان به جوانان و )05/5(ورزش ادارات با يهمکار شیافزا و )05/5(نیتمر يفضا نیتأم ،)31/5(یورزش يها أتیه

 نـده بازدار عوامل مهم ترین ،)49/2(یمال منافع وجود اثر در أتیه اعضاء نیب یهمدل کاهش و )02/3( مدت بلند يزیر برنامه به توجه یکم نیهمچن

  .تعیین گردید

ورزشـی، اصـالح    يهـا  أتیـ هبر واگذاري اماکن ورزشی بـه   سوق دهندهبا توجه به نتایج تحقیق و با تأکید بر حفظ عوامل  :گیري بحث و نتیجه

   .گردد یمورزشی پیشنهاد  يها أتیهبراي بهبود عملکرد  بازدارندهعوامل 

  

  رزشیهیأت وخصوصی سازي،  ،اماکن ورزشی :ي کلیدي ها واژه
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   استادیار دانشگاه شهید بهشتی. 2

  رشد تربیت بدنیکارشناس ا. 3
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132   93 پاییز و زمستان/ بیستمشماره / سال دهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهش 

  مقدمه

 يور بهره امروزه. )1(آورد بدست موجود امکانات و ها تالش حداقل از را بهره حداکثر که است بوده نیا به معطوف همواره بشر ياقتصاد يها کوشش

 همواره مردانتدول). 2(تداش خواهد دنبال به را توسعه منشأ آن ارتقاء و شده مطرح یزندگ و کار به نگرش فرهنگ کی عنوان به و اریمع کی از فراتر

 رشـد  باشد، شده بنا این اساس بر که يا توسعه. کنند هموار را ایپو و داریپا توسعه به دنیرس راه که هستند ییابزارها کردن دایپ و طیشرا جادیا یپ در

 بوده مطلوب از کمتر حد در یمال عملکرد و یتایعمل ییکارآ لحاظ از یورزشی دولت ساتیتاس امروزه). 3(داشت خواهد همراه به را دارتریپا يا توسعه و

ـ قب از یاهـداف  نیهمچن و یقهرمان ،یهمگان ورزش توسعه در موثري نقش تواند یم ورزش یخصوص بخش .یستندن جامعه عموم دلخواه چندان و  لی

 مالکیت سیطره اظهار داشتند)  2000(  شلیفر و دسیالنس لوپز، الپورتا،. )4(باشد داشته یورزش زاتیتجه و اماکن از وري بهره شیافزا و ییزا اشتغال

 بخـش  رسـد  مـی  نظـر  بـه  ،از ایـن رو . کند می محدود را اقتصادي رشد، مالی نظام توسعۀبا کند نمودن  نیافته، توسعه کشورهاي در ویژه به دولتی

و همچنین تخصـص   متفاوت کامالً انسانی وينیر و ساختار مدیریت، ها، هدف از برخورداري و رقابت وجود دلیل به برخالف بخش دولتی خصوصی

بـا   ).5(بپردازد خدمات و کاالها تولید و تأمین به باال بسیار کارایی با است قادر گرایی، ساختار عملکردگرا و سرعت و انعطاف پذیري در تصمیم گیري

می تواند موجب رونق صـنعت ورزش   ورزش رد خصوصی بخش مشارکت کرده، احاطه را ورزش صنعت که دشواري بسیار اقتصادي شرایطتوجه به 

  ).6(گردد

 انتقال خصوصی بخش به دولتی بخش تأسیسات و وظایفارائه خدمات،  آن طی که فرایندي از است عبارت ظاهري شکل در سازي خصوصی     

 احیاي با نیز ما کشور در). 8(اند آوردهزي روي نیز براي رهائی از بار سنگین ارائه خدمات به اقدامات خصوصی سا ها دولتبسیاري از ). 7(شود یم داده

 جایی تا شد، مطرح کشور جانبۀ همه توسعۀ در مردم مشارکت ضرورت پیش از بیش رهبري، معظم مقام ابالغیۀ پی در اساسی قانون 44 اصل مجدد

 این در .است شده گنجانده خصوصی بخش به دولت زیرپوشش يها تیفعال واگذاري لزوم کشور، چهارم توسعۀ برنامۀ بندهاي از متعددي موارد در که

   .)9(است گرفته قرار توجه مورد ورزش صنعت ویژه به مختلف صنایع در سازي خصوصی ،برنامه

 بر اجراي تمرینـات و برگـزاري   ها آنو کیفیت  ورزشی هستند يها برنامهو  ها تیفعالاماکن و فضاهاي ورزشی خاستگاه و بستر الزم براي اجراي      

غفلت در برنامه ریزي و اماکن ورزشی نیازمند دقت و درایت فراوان است به طوري که  مدیریت. )10(ورزشی تأثیر مستقیم دارد يها رقابتمسابقات و 

بـر   توانـد  یمـ  کـه  شـده موجب به هدر رفتن وقت، انرژي و بودجه در طراحی و ساخت بروز اشتباه بهره برداري از تأسیسات و اماکن ورزشی همانند 

امـاکن  و توسـعه  اخیـر سیاسـت سـاخت     يهـا  سالدر طی ). 1(ورزش قهرمانی و تفریحات سالم تأثیر نامطلوبی داشته باشد يها برنامهعملکرد آینده 

 هـر  در چنـدمنظوره  و یتخصصـ  یورزشـ  اماکن وجود شاهد حاضر حال در که ينحو بهقرار گرفته است  بیشتري مورد توجه در سطح کشور ورزشی

 باشـد  ینمـ که شاخص سرانه امکانات ورزشی در کشور بسیار محدود بوده و پاسخگوي نیازهاي اقشار مختلف جامعـه   ااما از آنج. میباش یم شهرستان

   ).11(میزان بهره وري را در اماکن ورزشی افزایش دهند ،بنابراین مدیران باید تالش کنند تا با برنامه ریزي و راهبردهاي اجرائی

 به رسیدن براي کیفی، و کمی نظر از که است مسائلی جمله از ما، کشور در ورزشی فضاهاي و اماکن مدیریت ویژه به شیورز مدیریت     

 اماکن وري بهره بر مستقیم طور به ورزشی، اماکن اصولی و صحیح مدیریت. دارد پیش در درازي بسیار راه دنیا، معمول معیارهاي و استانداردها

مناسب از سرمایه گذاري انجام شده در امر ساخت و  استفاده ).10(گذارد یم تأثیر ورزشی رویدادهاي و ها برنامه کیفیت و کمیتهمچنین  و ورزشی

اما امروزه به رغم وجود  ).12(باشد یممدیران در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی  يها ياستراتژ نیتر مهمایجاد اماکن ورزشی توسط دولت یکی از 

ستفاده از این در خصوص نحوه ا ییها ینگراناکن ورزشی تخصصی، هنوز توسعه ساخت ام همچنین در احداث اماکن ورزشی و یو کیف تحوالت کمی

 گوناگون امکانات و منابع از استفاده و تقاضا افزایش موجب امروزي جوامع در زندگی استانداردهاي توسعۀ و جمعیت افزایش ).13(امکانات وجود دارد

  ).14(است شده امکانات و منابع از بیشتر برداري بهره سبب خدمات، یا تولید افزایش آن تبع به و تقاضا یشافزا این که شده

 و مدیریت تا ساخت و طراحی فرایند در علمی، و فنی صالحیت صاحب و متخصص افراد از نکردن استفاده و توجهی بی دهد یم نشان ها یبررس     

اگرچه ). 10(است رسانده حداقل به را کشور ورزشی فضاهاي و امکانات وري بهره و برداشته در ناپذیري انجبر خسارات ورزشی، اماکن نگهداري

 به را منطقه در یهمگان و یقهرمان ورزش توسعه تواند یم که توسعه آن در نظر گرفت يا توسعهبه عنوان یک فرصت  دیبا را یورزش اماکن وجود

 فراغت اوقات يراستا در اماکن نیا از استفاده ندهیفزا يتقاضا که چرا ،ردیگ قرار ینیبازب و توجه مورد دیبا آن از استفاده نحوه اما ،باشد داشته دنبال

 مشکالتموجب پدیدار شدن  این امر. )1(دینما جلوه رنگ کم اماکن، نیا اجاره در یمال امکانات کمبود لیدل به یقهرمان ورزش نقش که شده موجب

یکی از بارزترین این . ورزش به دنبال داشته باشدهمه جانبه را در توسعه  ییها چالشآتی  يها سالدر  تواند یماست که شده  کشور یورزشمهم 

 توسعه چند هر. )16و15(هستند اجاره اماکن ورزشی دنبال به توجیه اقتصادي با تنها که ستی از افراد ابخش به یورزش اماکن يواگذار ،ها چالش

 از جمله کشور ورزش در مناسب يها رساختیز فراهم نبودن اما .)17(باشد یم داریپا توسعه بخش در ریناپذ اجتناب واردم از یکی یخصوص بخش

) 1388(کیانی و فاضلیان  نتایج پژوهش ).4(به عواقب سوئی در خصوصی سازي ورزش منجر شود تواند یم یورزش اماکن نامناسبقیمت گذاري 

 يها باشگاهو  ها بنگاهصصی در حوزه خصوصی سازي صنعت ورزش، نقش زیادي در عدم توفیق خصوصی سازي نشان داد که فقدان نهادهاي تخ

  ).18(ورزشی در ایران داشته است
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  133 یورزش يها أتیه به جوانان و ورزش وزارت یورزش اماکن يواگذار در بازدارنده و دهنده سوق عوامل یبررس

 ،یقهرمان و یهمگان ورزش توسعه هدف با یورزش اماکن از استفاده يجا به که امروزه دهد یمنشان  توسط تیم تحقیق بررسی شرایط موجود     

طی . )1(دهند یم قرار يبردار بهره مورد را یورزش اماکن ،يا دهیمزا طیشرا با که بخش خصوصی هستیم و دولت یمال يبردار بهره شاهد تنها

 يبها اجاره شیافزا آن دنبال به و یورزش اماکن انهیسال اجاره جهت دهیمزا قانون ياجرا در باال يها رقم وجود میدانی تیم تحقیق حاضر، يها یبررس

 زانیم شیافزا نیهمچن و دهیمزا قانون ياجرا در يشنهادیپ يها رقم شیافزا(  مورد دو نیا که طوريه مشهود بوده، ب يریچشمگ طور به سسان هر

 دچار آن دنبال به و ببرند بهره یدولت امکانات از هدفمند طور به نتوانند یورزش يها أتیه که شده موجب )یورزش اماکن يها سانس يبها اجاره

است  شده یقهرمانرشد ورزش  و یابیاستعداد ي اوقات فراغت و توسعه ورزش همگانی،راستا در خود يها برنامه ياجرا يبرا يا دهیعد يها چالش

همچنین تحقیقات اولیه نشان داد واگذاري فضاي ورزشی  .)19و1(داشته باشدات مخربی ریتأث ورزشی يها أتیه آتی عملکرد بر تواند یم امر نیا که

 يها أتیه یمال کاهش وابستگی :أت هاي ورزشی می تواند از چند جهت بر عملکرد آنها تأثیرگذار باشد که به طور خالصه عبارت است ازبه هی

 مناسب ينگهداری، ورزش يها أتیهاعضاء  يبرا یزائ اشتغال،  نیتمر يفضا نیتأم، تبلیغ و ترویج رشته هاي ورزشی، به نهادهاي دولتی یورزش

 يها أتیه شدن تر فعال، انیمشتر يتمندیرضا زانیم شیافزای، خصوص بخش توسعه، جوانان و ورزش ادارات با مؤثر يهمکاری، ورزش اماکن

 و یحسابرس ی،مال منافع وجود اثر در یهمدل کاهش، ها برنامه ياجراتداوم  به توجه کاهشی، مال انیحام کمی حضور ،بانوان بخش ژهیو به یورزش

 در یورزش يها أتیهکم  تخصصو  نبود سیاست مشخص واکذاري اماکن ورزشیهزینه زیاد اجاره اماکن ورزشی، ، أتیه فیضع یمال گزارش

  .یورزش اماکن درآمدزایی از

 يها رشته در ورزشکاران تربیت و قهرمانی ورزش به جوانان جذب انگیزه، ایجاد ورزش، کردن عمومی در مؤثري بسیار نقش ورزشی باشگاه هاي     

 عنـوان  بـه  ورزشی يها باشگاه سهم و نقش رو، این از. شوند یم جامعه در نشاط و شورموجب  ورزشی يها رقابت برگزاري با و دارند ورزشی تلفمخ

 و رنـد یگ یمـ ایرانی از دولت بودجه  يها باشگاهاز یک سوي صنعت ورزش در ایران هزینه بر بوده و  .)21و20(شود فراموش نباید اقتصادي يها بنگاه

 يهـا  سـال در  کشـور  توسعه ورزش قهرمانی و همگانی بازوي اجرائیورزشی به عنوان  يها أتیهاز سوي دیگر ). 21(ی زیادي ندارندتوان درآمد زای

وامـل  ع. روبرو بـوده اسـت   يا عمده يها چالشبا  دیآ یمبه شمار  هانیازهاي حیاتی آن نیتر یاصلفضاهاي ورزشی که از  داشتنبا عدم در اختیار اخیر 

سوق دهنده در تحقیق حاضر، قوت و فرصت هاي  واگذاري اماکن ورزشی به هیأت هاي ورزشی بوده و عوامل بازدارنده، به ضـعف هـا و تهدیـدات    

  :استبه دنبال پاسخ به دو پرسش اساسی در این زمینه  حاضر تحقیق بنابراین. موجود اشاره دارد

  کدام است؟ کشور یورزش يها أتیه به جوانان و ورزش وزارت یورزش اکنام يواگذار در بازدارنده و دهنده سوق عوامل )1

  براي استفاده از فرصت هاي موجود پیشنهاد می گردد؟ راهکارهاي عملیاتیچه  )2

  

  شناسی روش

مرحله اول از در . به صورت آمیخته انجام پذیرفتدر آن گردآوري داده ها  و اجرا یدانیم صورت به که است یشیمایپ یفیتوص حاضر قیتحق روش

در مرحله دوم ضمن استفاده از روش هاي آماري یافته هاي  .روش کیفی استفاده شد که یافته هایی به غیر از روش هاي آماري را به دست می دهد

 يها أتیه يرؤسا جوانان، و ورزش ادارات کارمندان و رؤسا یتمام شاملتحقیق  يآمار جامعه .کمی در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت

با استفاده از جدول  يآمار نمونه. واگذار شده دولتی را بر عهده دارند یدولت یورزش اماکن تیریمد که است یخصوص بخش رانیمد و یورزش

 دستان،کر زنجان، همدان، ،یشمال خراسان الن،یگ مازندران، يها استان به پرسشنامه ارسالی 290تعیین گردید که از  از بین جامعه تحقیق مورگان

 ،)دمر 23(جوانان و ورزش ادارات يرؤساکه شامل  دپرسشنامه واصل گردی 278، يرضو خراسان و تهران کرمان، فارس، خوزستان، لرستان،

) زن 12 و مرد 63( یخصوص بخش رانیمد و) زن 17 و مرد 93( یورزش يها أتیه يرؤسا ،)زن 19 و مرد 51( جوانان و ورزش ادارات کارمندان

  .شد انتخاب) شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزي يها استان( پنج منطقه کشور از يا طبقه یتصادف صورت به که بوده

 يها أتیهرؤساي شامل رؤساي ادارات ورزش و جوانان،  نظران صاحبنفر از 18 با هدایت شده يا مصاحبهپس از شناسایی اولیه عوامل اثرگذار،      

که به نحوي با مدیریت اماکن ورزشی مرتبط تربیت بدنی و علوم ورزشی  يها دانشکدهلتی و همچنین اساتید ورزشی، مدیران اماکن ورزشی دو

 نظران صاحب و متخصصین از نفر 10 بین ، ابزار تحقیقپرسشنامه پس از تنظیم .صورت پذیرفت ،عوامل مستخرج دییتأبراي شناسائی و  اند بوده

   .گرفت قرارو تأیید  بازبینی مورد آن، محتوایی و يصور رواییمال نقطه نظرات، که در مجموع با اع دیگرد توزیع یورزش

 عامل 8 شامل یاصل قسمت و...) و تیفعال سابقه الت،یتحص زانیم ت،یجنس( شامل یشناخت تیجمع يها یژگیو قسمت دو در یینها پرسشنامه     

 يها أتیه یمال يها نهیهز نیتأم عاملدر گروه عوامل سوق دهنده،  که تنظیم گردیدگویه  52 نیهمچن و بازدارندهعامل  4 و دهنده سوق

 ایجاد عامل ،)گویه4(تخصصی یورزش رشته جیترو و یآگاه افزایش عامل ،)گویه4(یورزش يها أتیه نیتمر يفضا نیتأم عامل ،)گویه7(یورزش

 ينگهدار و تیریمد عامل ،)گویه5(بانوان و انیآقا بخش دو در یشورز يها أتیه تیفعال افزایش عامل ،)گویه4(یورزش يها أتیه يبرا یزائ اشتغال

 همچنین )گویه4(جوانان و ورزش ادارات با يهمکار افزایش عامل و)گویه4(انیمشتر يتمندیرضا زانیم افزایش عامل ،)گویه4(یورزش اماکنمناسب 

 عامل ،)گویه4(یمال منافع وجود اثر در یهمدل کاهش عامل ،)گویه3( شامل أتیه يها برنامه ياجرا به کمی توجه عامل ،در گروه عوامل بازدارنده

 يها أتیه در یمال گزارش و یحسابرس امور ضعف عامل و )گویه5(ساله کبه دلیل شرایط واگذاري ی مدت بلند يزیر برنامه به توجهکمی 
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 از استفاده با پرسشنامه یدرون ییایپا .ه استبود )ادیز یلیخ و ادیز متوسط، کم، کم، یلیخ( کرتیل يا نهیگز5 وستاریپ اساس برو  )گویه4(یورزش

  .آمد بدست) 94/0(در سطح قابل قبول  کرونباخ آلفا بیضر آزمون

توزیع ناپارامتریک و از آزمون  ها دادهبراي مشخص کردن توزیع  کولموگراف اسمیرنوف ، از آزمونقیتحق يرهایمتغ فیتوص يبرا یفیتوص آمار از     

 يبند تیاولو يبرا فریدمن يا رتبه آزمون از همچنین. با توزیع غیر نرمال استفاده شد يها دادهمشخص کردن سطح معنی داري براي  دوجمله اي

  .دیگرد استفاده  α ≥0.05  و در سطح SPSS(ver.15) افزار نرم از استفاده با يآمار اتیعمل هیکل. گردید استفاده پژوهش عوامل

  

  ها افتهی

 يها نمونهکه بیانگر پراکندگی توزیع  گانه پنجاستان کشور و بر اساس مناطق  12تحقیق از  يها نمونه، بررسی جمعیت شناختی )1(جدول شماره

  . دهد یمرا نشان  باشد یمتحقیق در سراسر کشور 

  

 جمعیت شناختی يها یژگیو )1(جدول

  جامعه آماري

ی
فراوان

  

  سابقه فعالیت  جنسیت

M   ±SD 

  مدرك تحصیلی

فوق   استان

  دیپلم
  لیسانس

فوق 

  لیسانس
  دکتري

 اداراترؤساي 

  ورزش و جوانان
23  

  مازندران  0  5  15 3  92/6 ± 56/11  23  مرد

 گیالن

 خراسان شمالی

 همدان

 زنجان

 کردستان

 لرستان

 خوزستان

 فارس

 کرمان

 تهران

  خراسان رضوي

  0  0  0  0  0  0  زن

 اداراتکارمندان 

  و جوانانورزش 
70  

  0  7  26  18  89/7 ± 7/11  51  مرد

  0 3  9  7 04/7   ± 15/10  19  زن

ي ها أتیهرؤساي 

  ورزشی
110  

  2  16  59  16  39/8 ±  23/10  93  مرد

  0  17  5  12  6±  41/8  17  زن

مدیران بخش 

  خصوصی
75  

  0  9  34  20 99/5± 01/8  63  مرد

  0  0  12  0  37/2±  25/5  12  زن

  جنسیت
  2  37  134  57  63/7±  08/10  230  مرد

  0  20  26  19  02/6±  31/8  48  زن

  2  57  160  76 7/9±   4/7  278  مجموع

 انیآقا در التیتحص سطح یفراوان نیشتریبزن حضور داشته و   48مرد و 230نفر نمونه آماري، تعداد 278از بین  دهد یمنتایج جدول فوق نشان      

  .است بوده یناسکارش مدرك دارندگان بانوان و

  . در گروه عوامل سوق دهنده و عوامل بازدارنده نشان داده شده است ها داده، نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنوف براي توزیع )2(در جدول شماره     

  

 هو عوامل بازدارند براي گروه عوامل سوق دهنده ف اسمیرنوفاگرولمونتایج آزمون ک )2( جدول

  عامل  گروه
  سطح

 معنی داري
 zعدد 

ق دهنده
سو

ل 
عوام

  

  85/1 002/0  ي ورزشیها أتیهي مالی ها نهیهزتأمین 

  35/2 000/0  ي ورزشیها أتیهتأمین فضاي تمرین 

  8/1 003/0  افزایش آگاهی و ترویج رشته ورزشی تخصصی

  2/2 000/0  ي ورزشیها أتیهی براي زائ اشتغالایجاد 

 14/2 000/0  ي ورزشیها أتیه افزایش فعالیت

 84/2 000/0  نگهداري مناسب اماکن ورزشی توسط هیأت

 24/2 000/0  افزایش میزان رضایتمندي مشتریان

 89/2 000/0  افزایش همکاري با ادارات ورزش و جوانان

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  135 یورزش يها أتیه به جوانان و ورزش وزارت یورزش اماکن يواگذار در بازدارنده و دهنده سوق عوامل یبررس

  عامل  گروه
  سطح

 معنی داري
 zعدد 

ل بازدارنده
عوام

  

  78/2 000/0  ي هیأتها برنامهکمی توجه به اجراي 

  54/1 017/0  د منافع مالیکاهش همدلی در اثر وجو

  24/2 000/0  کمی توجه به برنامه ریزي بلند مدت

  92/1  001/0  ضعف حسابرسی و گزارش مالی هیأت

نرمال  رداراي توزیع غی α ≥0.05  در گروه عوامل سوق دهنده تمامی هشت عامل شناسائی شده در سطح، دهد یمنشان  )2(شمارهنتایج جدول 

  .باشد یمروه عوامل بازدارنده نیز چهار عامل شناسائی شده داراي توزیع غیر نرمال همچنین در گ. باشد یم

در دو گروه عوامل سوق دهنده و عوامل بازدارنده  ها عامل، نتایج آزمون توزیع دوجمله اي براي مشخص کردن میزان اثرگذاري )3(در جدول شماره

   .نشان داده شده است

  

 بازدارنده عوامل و دهنده سوق عوامل گروه يبرا توزیع دوجمله اي آزمون جینتا ) 3( جدول

  تعداد يبند گروه  عامل  گروه
 نسبت 

  مالحظه شده

نسبت 

 آزمون

سطح   

 معنی داري

ق دهنده
سو

ل 
عوام

  

  ي ورزشیها أتیهي مالی ها نهیهزتأمین 
3 > 188 68/0 

50/0 000/0 
3 ≤ 90 32/0 

  ي ورزشیها أتیهین تأمین فضاي تمر
3 > 190 68/0 

50/0 000/0 
3 ≤ 88 32/0 

  افزایش آگاهی و ترویج رشته ورزشی تخصصی
3 > 179  64/0 

50/0 000/0 
3 ≤ 99 36/0  

  ي ورزشیها أتیهی براي زائ اشتغالایجاد 
3 > 170 61/0 

50/0 000/0 
3 ≤ 108  39/0 

  ي ورزشیها أتیهافزایش فعالیت 
3 > 192 69/0 

50/0 000/0 
3 ≤ 86 31/0 

  نگهداري مناسب اماکن ورزشی توسط هیأت
3 > 160 58/0 

50/0 000/0 
3 ≤ 118  42/0 

  افزایش میزان رضایتمندي مشتریان
3 > 163 59/0 

50/0 005/0  
3 ≤ 115  41/0 

  افزایش همکاري با ادارات ورزش و جوانان
3 > 204 73/0 

50/0 000/0 
3 ≤ 74 27/0 

ل بازدارنده
عوام

  

  ي هیأتها برنامهکمی توجه به اجراي 
3 > 203 73/0 

50/0 000/0 
3 ≤ 75 27/0 

  کاهش همدلی در اثر وجود منافع مالی
3 > 161 58/0 

50/0 000/0 
3 ≤ 117 42/0 

  کمی توجه به برنامه ریزي بلند مدت
3 > 93 33/0 

50/0 000/0 
3 ≤ 185 67/0  

  ضعف حسابرسی و گزارش مالی هیأت
3 > 182 65/0 

50/0 000/0 
3 ≤ 86 35/0  

در هر احتمال مشاهده همه عوامل بزرگ تر از احتمال آزمون بوده است؛ در نتیجه  نشان داد، آزمون توزیع دوجمله اينتایج  ،)3(شماره در جدول      

تأیید  α ≥0.05  در سطح یورزش يها أتیهواگذاري اماکن ورزشی دولتی به  خصوص رد ها عاملثیر کلیه تأدو گروه عوامل سوق دهنده و بازدارنده، 

  .گردد یم
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 عوامل سوق دهنده و بازدارنده رتبه نیانگیم اختالف يدار یمعن یبررس يبرا دمنیفر يا رتبه آزمون جینتا )4( جدول

  سطح معنی داري درجه آزادي  آماره کاي دو گروه

 000/0  7 778/151 عوامل سوق دهنده

 000/0 3 815/84 عوامل بازدارنده

 از .دارد وجود يدار یمعن اختالف α ≥0.05   سطح در عوامل بازدارنده و عوامل سوق دهنده ي رتبه نیب ،)4(هشمار جدول جینتا به توجه با     

 .نبوده است کسانی نهاآ تیاهم زانیم و داشته وجود يدار یمعن اختالف ،مرتبط عوامل از کی هر تیاهم زانیم و نیانگیم رتبه نیب که یینجاآ

  .پرداخته شد آنها از کی هر تیاهم زانیم و رتبه یبررس به بنابراین

   .دهد یم ننشارا فریدمن در بخش عوامل سوق دهنده و بازدارنده  رتبه بندياساس نتایج آزمون  راولویت بندي عوامل ب ،)5(جدول شماره

  

 و بازدارنده عوامل سوق دهنده رتبه بندي براي فریدمن رتبه بندينتایج آزمون  )5( جدول

  میانگین  عامل  گروه
انحراف 

  استاندارد

میانگین 

  رتبه
  رتبه

  سطح

معنی 

  داري

  آماره

  کاي دو

ق دهنده
سو

ل 
عوام

  

  4  83/4  85/0  54/3  ي مالی هیأتها نهیهزتأمین 

000/0 778/151  

 2  05/5  94/0  59/3  تأمین فضاي تمرین هیأت

 5  36/4  9/0  45/3  افزایش آگاهی و ترویج رشته تخصصی

 7 7/3  02/1  29/3  ی براي هیأتزائ اشتغالایجاد 

 1  31/5  93/0  62/3  ي ورزشیها أتیهافزایش فعالیت 

 6  09/4  14/1  33/3  نگهداري مناسب اماکن ورزشی توسط هیأت

 8 62/3  01/1  28/3  افزایش میزان رضایتمندي مشتریان

 2  05/5  96/0  69/3  افزایش همکاري با ادارات ورزش و جوانان

ل بازدارنده
عوام

  

 4  05/2  06/1  53/2  کمی توجه به اجراي برنامه

000/0 815/84  
  2  49/2  05/1  89/2  کاهش همدلی بین اعضاء هیأت

 1  02/3  04/1  53/3  مه ریزي بلند مدتکمی توجه به برنا

 3 44/2  93/0  82/2  ضعف حسابرسی و گزارش مالی

و افزایش همکاري با ادارات ورزش  )05/5(، تأمین فضاي تمرین)31/5(ورزشی يها أتیهافزایش فعالیت  عامل، دهد یمنتایج جدول فوق نشان      

در  اولویـت  نیتر نییپاداراي ) 62/3(و افزایش رضایتمندي مشتریان قرار گرفتهاول تا دوم  ولویتبه ترتیب در ا α ≥0.05   سطح در) 05/5(و جوانان

ـ    ،عوامل بازدارندههمچنین در بین  .باشد یم بین عوامل سوق دهنده  ،)02/3(سـاله  ککمی توجه به برنامه ریزي بلند مدت در اثر شـرایط واگـذاري ی

به ترتیـب در اولویـت    α ≥0.05   سطح در)44/2(و ضعف حسابرسی و گزارش مالی )49/2(نافع مالیکاهش همدلی بین اعضاء هیأت در اثر وجود م

  .استداشته اولویت را  نیتر نییپا )05/2(هیأت ورزشی يها برنامهد و کمی توجه به اجراي قرار گرفتناول تا سوم 

  

  گیري بحث و نتیجه

با توجه بـه   ورزشی يها أتیهمؤثر بر واگذاري اماکن ورزشی دولتی به عوامل از هر کدام  ،نپاسخ دهندگا يها دگاهیدتحقیق و  يها افتهیبا توجه به 

   .ردیگ یممورد بحث و بررسی قرار عوامل سوق دهنده و بازدارنده  دستهدر دو  ترتیب اهمیت و تأثیرگذاري

، شود یمي ورزشی و یا ادارات ورزش تأمین ها ونیفدراسسوي  ي ورزشی که غالباً ازها أتیهدر بخش عوامل سوق دهنده از آنجا که منابع مالی      

 اعزام يبرا حاصله سود از دنتوان یم ي ورزشی، آنهاها أتیه، با واگذاري اماکن ورزشی به باشد ینم ها آنمحدود بوده و پاسخگوي نیازهاي واقعی 

 توان یم نیهمچن. دینما استفاده نخبه ورزشکاران يبرا یمال يها نهیهز کمکپرداخت  از،ین مورد یورزش زاتیتجه و لوازم نیتأم مسابقات، به ها میت

بیان کردند ورود بخش خصوصی، ) 2005(میچی و آگتون  .با استفاده از سود حاصله به جذب مربیان مجرب براي آموزش ورزشکاران اقدام نمایند

ي پرطرفدار وجود داشته ها رشتهفرصت جذب حامیان مالی تنها براي برخی از به دلیل این که از سوي دیگر  ).22(سازد یمسود بیشتري را عاید خود 

نیاز به یک منبع درآمدزایی  رسد یمبنابراین به نظر . ي ورزشی از داشتن یک حامی مالی براي تأمین منابع مالی خود محروم هستندها أتیهو اکثر 
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بیان داشته که یکی از موانع حضور حامیان ) 1388(الهی در همین زمینه  .یاز استي ورزشی اداره گردد، مورد نها أتیهکه به صورت مستقیم توسط 

  ).13(باشد یممالی در ورزش، عدم اطمینان در سرمایه گذاري 

 در و قرار داده پوشش تحت خود را جهت تمرینات تخصصی ورزشکاران و ها میت توانند یم ها آني ورزشی، ها أتیهبا واگذاري اماکن ورزشی به      

 خود نظر مورد یورزش رشته استفاده يبرا را ییها زمان مشکالت خود را برطرف ساخته و نیتر مهمیکی از  مردم، عموم به یده خدمات کنار

 یابیاستعداد ی پایگاهنوع را آن توان یم که گردد مند عالقه افراد جذب يبرا مناسب و ثابت یگاهیپا جادیا موجب تواند یم امر نیهم. ندده اختصاص

 مواجه نیتمر انجام يبرا ییها تیمحدود با روباز یورزش اماکن در حضور يبرا که بانوان همچنین فرصتی مهیا خواهد شد تا در بخش .آورد شمار به

با ) 1390(خانیقره  .بپردازند خود یآمادگ حفظ و ناتیتمرانجام  بهو امنیت بیشتري  یراحت به أت،یه توسط یورزش سالن گرفتن اریاخت در با هستند،

ی از بررسی مهم ترین موانع اقتصادي خصوصی سازي باشگاه هاي فوتبال ایران، ناتوانی در تهیه فضاهاي ورزشی مورد نیاز باشگاه را به عنوان یک

هم در ایجاد بیان کرد که وجود فضاي مناسب تمرین یکی از موارد م) 1388(رمضانی نژاد .)23(معرفی کرده است خصوصی سازي مهم ترین موانع

 به هیأت هاي ورزشیدولتی واگذاري اماکن ورزشی پاسخ دهندگان %  68توجه به نتایج تحقیق با  ).24(باشد یمي ورزشی ها تیفعالانگیزه حضور در 

ا در بخش ضمن توسعه فعالیت همی توانند هیأت هاي ورزشی نیز  .دانسته اندانگیزه حضور در فعالیت هاي آن رشته ورزشی  را موجب افزایش

  .اختصاص دهندقهرمانی، زمان هایی را نیز به انجام فعالیت هاي همگانی در رشته خود 

 شیافزا موجب...  و یآموزش يها کالس مسابقات، يبرگزار جمله از أتیه يها تیفعال تداومي ورزشی و ها أتیهبا واگذاري اماکن ورزشی به      

واگذاري ) 1386(توکلی. را به دنبال خواهد داشت أتیه و فعالیت عملکرد ترویج که شده نظر ردمو یورزش رشته به نسبت مردم یآگاه و شناخت

ي ورزشی نقش بسیار مؤثري در عمومی کردن ورزش و جذب ها باشگاه). 25(اماکن ورزشی را راهی براي ترویج بیشتر فرهنگ ورزش دانسته است

یکی از مشکالت هیأت هاي ورزشی  ).21(دهند یمي ورزشی شور و نشاط را در جامعه رواج اه رقابتجوانان به ورزش قهرمانی داشته و با برگزاري 

  .عدم وجود اماکن ورزشی مناسب و در دسترس است که با رفع این مشکل، می توان شاهد توسعه فعالیت هاي ورزشی آنها بود

با واگذاري اماکن ورزشی ، نیاز به نیروي کار دارند، مختلف يها پست در نآ ينگهدار به مربوط امور انجام يبرا از آنجا که مدیران اماکن ورزشی     

 يدارا انیمرب از توانند یم نیهمچن .نمایند استفادهبراي انجام کارهاي روزانه  خود پوشش تحت افراد ای و اعضاء از توانند یمي ورزشی، ها أتیهبه 

 قالب در سودجو افراد تیفعال از ممانعت ضمن قیطر نیا از تا گرفته بهره در اماکن ورزشی آموزش جهت خود، پوشش تحت يگریمرب کارت

 اعضا از يشتریب درصدبتوانند  ،)مستقیم موقت(یزائ اشتغال با باشند، ینم یورزش يها أتیه دییتأ مورد که نییپا تیفیک سطح با یآموزش يها کالس

بر واگذاري اماکن ورزشی جهت افزایش اشتغال و ) 1388(شمسائی  .ندینما ردوا یورزش اماکن ينگهدار در را مربوطه أتیه با مرتبط افراد و

گزارش کرد که باشگاه خصوصی در اماکن ورزشی به طور ) 1384(یوسفی ). 26(کار تأکید داشته است رکارآفرینی تحت نظارت مسئوالن دست اند

پاسخ دهندگان آن را عاملی مؤثر %  61که  اشتغال زایی افزایش زمینه این پژوهش ها با نتایج تحقیق حاضر در ).27(کند یمشغل ایجاد  3متوسط 

است که حاضر دلیل این همسویی به نظر می رسد عدم جایگاه شغلی تعریف شده براي اعضاء هیأت هاي ورزشی در حال  .همسو است دانسته اند،

  .نیز منافع مالی کسب نخواهند کرد) رئیس هیأت(در باالترین پست 

 و داخلی مسابقات يبرگزار ،مسابقات یزبانیم شرایط الزم براي کسب ضمن افزایش فعالیت آنها ورزشی، يها أتیهاگذاري اماکن ورزشی به با و     

موجب توسعه و تحول  تواند یمکه اجراي هر کدام از موارد فوق  شود یممهیا » یهیتوج و يداور ،يگریمرب« یآموزش يها دوره برگزاري نیهمچن

 را سازي خصوصی ،مازندران استان مدیران درصد81 کهاست  کرده بیان) 1384(عارفیان. شی تخصصی در دو گروه مردان و زنان گرددرشته ورز

در تحقیق حاضر این عامل به  .)29(استنیز  بر این امر تأکید داشته ) 1385(رضوي  همچنین .)28(اند دانسته استان ورزش تحول و توسعه موجب

پاسخ دهندگان این واگذاري را موجب افزایش فعالیت هیأت هاي ورزشی به %  69عامل سوق دهنده شناسایی شد و همچنین عنوان مهم ترین 

  .حساب آورده اند

 و ییزا درآمد فکر به تنها دیشا رد،یگ یم اریاخت در را یورزش مکان کی يشنهادیپ رقم نیباالتر با ده،یمزا در شرکت با يعاد يفرد که یهنگام     

ورزشی  مکان آن از حفظ و ينگهدار در کمتر اساس نیهم بر باشد، ی در کوتاه مدتورزش مکان آن از متیق هر به اجاره قیطر از شتریب سود کسب

 به يعاد متقاضیان از شتریبي ورزشی با توجه به تخصص و آگاهی الزم ها أتیه رسد یمبا توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر  اما. ورزد یم اهتمام

 ییزا درآمد کنار در ها أتیه اساس نیا بر .ندینما یورزش يبردار بهره   زین یآت يها سال در آن از بتوانند تا کنند یم توجه اماکن نیا ينگهدار

 و حفظبر اهمیت ) 2004(و گرونبرگ) 1385(زاده ، علی)1995(آراولسون .باشند داشته یورزش اماکن از يتر نهیبه ينگهدار و حفظ توانند، یم

 یرانیمدبیان داشت )1389(غالمرضاپور ).30و11(اند داشتهتأکید  ورزشی فضاهاياماکن و  در مدیریتی يها تیفعال ارزشمندترین عنوان به نگهداري،

 يها یژگیو زا يبرخوردار با بتوانند و باشند داشته نهیزم نیا در را الزم تخصص و مرتبط دانش که رندیگ قرار یورزش اماکن تیریمد پست رأس در

 دو ها ئتیه به یورزش اماکن يواگذاربیان داشت ) 1392(رسولی نژاد  .)1(بکوشند یورزش اماکن يور بهره يراستا در یتخصص و یعلم تیریمد

با توجه به تحقیق حاضر  .)31(کند یم جادیا ییدرآمدزا ها آن يبرا نیهمچن وکرده  ينگهدار یورزش اماکن از بهتر ها تیأه اول آنکه. دارد تیمز

  .مزیت هاي فوق بر نظارت ادارات ورزش و جوانان بر عملکرد هیأت هاي ورزشی در نگهداري از اماکن ورزشی تأکید دارد
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138   93 پاییز و زمستان/ بیستمشماره / سال دهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهش 

میانگین در بین عوامل سوق دهنده در تحقیق حاضر را دارا بوده است اما نتایج تحقیق  نیتر نییپاهر چند که عامل افزایش میزان رضایتمندي      

 زانیم ها، أتیهی توسط ورزش اماکن تیریمد و ينگهدار به مربوط ضوابط تیرعاي ورزشی، ضمن ها أتیهد با واگذاري اماکن ورزشی به نشان دا

 افتیدر(ی مال استفاده سوء خاص، افراد يبرا بهترین زمان در یورزش اماکن از استفاده مانند ییها یتینارضا و افتهی شیافزا انیمشتر يتمندیرضا

 يبها اجاره یقانون ریغ شیافزاو ) باشد یم سال کی تا ماه کی از حداکثر قرارداد طبق البته که انیمشتر از کبارهی و ينقد صورت به انهیسال اجاره

موجب  تواند یمبیان داشت واگذاري استخرهاي دولتی به بخش خصوصی ) 1390(قاسم زاده .ابدی کاهش ي روزانه،ها زمانبا درجه بندي  ها سانس

  .)35و34و33(دارد مطابقت) 1387( رانیا پور و )1386( یهاشم ،)1384( بهلکهي ها افتهی با نتایج این ).32(زایش میزان رضایتمندي مشتریان گردداف

 يبردار بهره نیهمچن و منطقه ورزش توسعه يبرا شتریب يهمکار موجب یورزش يها أتیه و جوانان و ورزش اداره نیب ارتباط پایدار وجود

 ،همکاري موارد نیا از یکی. گردد یمي ورزشی، وجود این ارتباط تقویت ها أتیهبا واگذاري اماکن ورزشی به . شود یم گرید یورزش يها أتیه

ي ورزشی ها أتیهي ورزشی و اختصاص سالن براي برگزاري مسابقات ها میت اریاخت در سه زمان تمرین رایگان و یا حتی بیشتر در هفته اختصاص

طبق . اند داشتهي ورزشی همکاري بیشتري در اجراي آن در مقایسه با متقاضیان عادي ها أتیهاساس نتایج تحقیق حاضر  رب کهدیگر است 

ي ورزشی به شمار ها أتیهي ورزشی یکی از وظایف اصلی ها تیفعالي ورزشی، وجود ارتباط مستمر و هماهنگ در راستاي انجام ها أتیه نامه اساس

از پاسخ دهندگان واگذاري اماکن ورزشی دولتی به هیأت هاي ورزشی را موجب افزایش همکاري با ادارات ورزش %  73 ا کهاز آنج ).36(دیآ یم

به نظر می رسد این ارتباط دو سویه می تواند ضمن توسعه فعالیت هاي ورزشی هیأت هاي ورزشی، نظارت ادارات ورزش و جوانان را بر  .دانسته اند

  .فزایش می دهداماکن ورزشی دولتی ا

 و يزیر برنامه يبرا دیبا که را يدیمف زمان أتیه اعضاء رد،یگ یم قرار أتیه اریاخت در یورزش مکان کی که یهنگامدر بخش عوامل بازدارنده،      

 نداشته یحیصح تیریمد امر نیا اگر که کنند یم نهیهز یورزش مکان تیریمد يبرا ند،ینما صرف سال یط در أتیه نظر مورد يها برنامه ياجرا

و دور شدن  أتیه عملکرد افت موجب تینها در که شود یورزش مکان تیریمد و ينگهدار به معطوف يادیز يانرژ و زمان که شود یم موجب باشد

، دهد یمستند روي ي ورزشی که داراي تعداد اعضاء کمتري هها أتیهاین اتفاق بیشتر در  رسد یماز آنجا که به نظر  .گردد یماز اهداف سازمانی آن 

 اماکن اگراز سوي دیگر  .ي هیأت اقدام گرددها برنامهگیري تمامی اعضاء هیأت و یا حتی جذب اعضاء جدید براي انجام  ر، با به کاگردد یمپیشنهاد 

 خود یورزش رشته توسعه يبرا را يکمتر زمان خود، تعهدات به یگوئ خپاس يبرا مجبورند ها هیأت گردد، واگذار أتیه به اي مزایده طیشرا با یورزش

 را سال طول در الزم هاي هزینه بتوانند قیطر نیا از تا دهند قرار فراغت اوقات يبرا ییدرآمدزا صرف بیشتر وقت و انرژي خود را و گرفته نظر در

  .ندینما پرداخت

 اعضاء یخواه سهم موجب امر نیا که ابدی یم شیافزا حاصله سود کسب يبرا انتظارات ،شود یم يا مجموعه وارد یمال منافع که یزمان     

نیز بر اهمیت روحیه ) 1381(نریمانی .باشد داشته دنبال به را أتیه در یدگیپاش هم از و تنش جادیا یحت تواند یم که شدهي ورزشی ها أتیه

ر داشته که منش پهلوانی در سالیان گذشته اظها) 1391(طالقانی). 37(مشارکت و همدلی به عنوان یکی از اصول مدیریت ورزشی تأکید داشته است

  ). 38(بوده است اما با ورود منافع مالی در ورزش میزان این همدلی کاهش یافته است فرما حکمبر ورزش کشور 

بلند مدت ي ورزشی فرصت کافی براي برنامه ریزي ها أتیه ،بوده ساله ککوتاه مدت و ی صورت به یورزش اماکن يواگذار طیشرا که آنجا از     

، ندینما يبردار بهره آن ازی باید ورزش اماکن تیریمد نحوه با یآشنائ ضمنجهت استفاده از نتایج این واگذاري را نداشته و درست در زمانی که 

اظهار ) 1390(فروغی پور. ي ورزشی با مشکالت خود روبرو باشندها أتیههمچنان  که شود یم موجب امر نیا که خواهند شد مجبور به واگذاري آن

 در وري بهره کهاست  داشته اظهارنیز ) 2000(اکسل .)39(شدخواهد  سازمان در وري بهره افزایش سبب یاصول و صحیح ریزي برنامهداشت، 

به  وجود مشکالت ساختاري براي واگذاري ورزش) 1392(امیري و همکاران  .رود پیش فرایندي و نظاممند صورت به باید و است يا شهیر ها سازمان

بخش خصوصی، ضعف تصمیم گیري در نهادهاي مرتبط و فقدان برنامه ریزي مدون را از موانع فراروي خصوصی سازي ورزش معرفی کرده 

  .دارد ازینتوسعه رشته ورزشی  يبرااز یک سال  شتریب زمان به یورزش اماکن يواگذار رسد می نظر به). 40(اند

 که يافراد نیبنابرا شد نخواهد اعضاء بینص آن از یچندان یمال منفعت و بوده داوطلبانه امر کی شتریب شی،ي ورزها أتیه در تیفعال از آنجا که     

 بر و کنند یم افتیدر را ابالغ نیا بودن معتمد لیدل به بلکه تخصص سر از نه دارند حضور یورزش يها أتیه در دار خزانه ای و حسابدار عنوان به

 يها ماه در توانند ینم و شوند یم مشکل دچار یمال النیب ارائه و یحسابرس در گردد، یم واگذار یورزش اماکن ها أتیه نیا به که یزمان اساس نیهم

میچی و  .دینما یم فراهمنیز  را یمال اختالس شائبه بروز نهیزم ،یحسابرس مورد در یآگاه کمبود بسا چه. ندینما ارائه را یمناسب یمال گزارش نخست

) 1384(خبیري ). 41و36(گردد یمبیان کردند با ورود بخش خصوصی امکان شفاف سازي مالی امکان پذیر ) 2007(و آلیسون و مارتا ) 2005(آگتون 

در پژوهش خود در ارتباط ) 1388(پاداش ).42و20(باشد یمکه عدم شفافیت در اطالعات مالی مانع از توسعه درآمدزایی  اند داشتهبیان ) 1385(و الهی 

سازي باشگاه هاي ورزشی بیان داشت که نقش عوامل اقتصادي از بقیه موارد مهم تر است؛ زیرا آنها مهم ترین موانع خصوصی سازي  با خصوصی

  ).21(هستند
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  139 یورزش يها أتیه به جوانان و ورزش وزارت یورزش اماکن يواگذار در بازدارنده و دهنده سوق عوامل یبررس

 ،ورزشـی  يهـا  أتیه عملکرد بهبود يبرا بازدارنده عوامل اصالح و سوق دهنده عوامل حفظضمن توجه به تحقیق حاضر نشان داد، به طور کلی      

از این رو با توجه بـه نتـایج   . باشد داشته دنبال به را یقهرمان ورزش رشد و یهمگان ورزش توسعه تواند یم ها أتیه به یدولت یورزش اماکن يگذاروا

  :شود یم، پیشنهاد حاضر تحقیق

  .دابی شیافزا الس 5 تا 3 به سال کی از زمان نیا شود می شنهادیپ. ابدی شیافزا ها هیأت به یورزش اماکن يواگذار زمانـ 

 هـاي  همکاري آنکه شرط به داشته باشد اریاخت در را آن تیریمد أت،یه کی سال هر در و شده سپرده یورزش أتیه سه به یورزش مکان يواگذارـ 

  .ردیپذ صورت جوانان و ورزش اداره نظارت با و کامل طور به گرید یورزش أتیه دو هب یده خدمات يبرا الزم

ـ  و شـنا  أتیه به استخر مثال طور به .از آن را داشته باشند تخصصیامکان استفاده  که شود انجام هایی هیأت به یرزشو اماکن يواگذارـ   نجـات  ای

  .گردد واگذار فوتبال و دوومیدانی هاي هیأتورزشی به  هاي استادیومو  قیغر

گیـري اعضـاء هیـأت در نظـر      اولویت را در به کـار  ،انجام امور روزانههاي ورزشی براي  زائی، هیأت با توجه به نتایج تحقیق در زمینه ایجاد اشتغالـ 

  .بگیرند

 به تر آسان یطیشرا با یورزش اماکن يواگذار. ردیپذ صورت يعاد دهیمزا به نسبت تر آسان یطیشرا با یورزش هاي هیأت به ورزشی اماکن يواگذارـ 

ـ ا از و گرفته قرار أتیه اریاخت در یقهرمان ورزش هب یده خدمات يبرا يشتریب زمان شود می موجب یورزش هاي هیأت  هـاي  هیـأت  قیـ طر نی

  .دهند توسعه را خود یورزش رشته توانند می یورزش

 تـا  افتـه ی شیافـزا هـاي مناسـب،    در زمـان  سـانس  9 تـا  6 بـه  هفته در ي ارائه شده به هیأت هاي ورزشی در اماکن ورزشی دولتیها سانس تعدادـ 

  .ندینما اجرا را بانوان و انیآقا بخش توسعه يبرا الزم هاي ریزي برنامه قیطر نیا از بتوانند یورزش هاي هیأت

بیشـتر نماینـد تـا بتـوان از      ها آنورزشی و همچنین نحوه حسابرسی  هاي هیأتادارات ورزش و جوانان نظارت خود را بر وجود حسابدار مجرب در  ـ 

  .جلوگیري نمودمشکالتی که احتمال بروز آن در آینده وجود دارد، 

 بـا  سـودجو  افـراد  از یبرخـ  رسـد  می نظر به. گردد اجرا دولتی یورزش اماکن اجاره هدف با یورزش هاي هیأت در جو سود افراد ورود عدم بر نظارتـ 

   .نمایند می دولتی یورزش اماکن اجاره اخذ در الزم التیتسه افتیدر به اقدام ،یورزش أتیه سیرئ پست در حضور
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