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 سازی ورزش کشورنقش موانع مختلف دولتی  بر روند خصوصی
 . بهیه زارعی0  . ولی ناصری 2  . نریمان رحمانی3. نعیما بیهقی  2  . عابد رحمانی تبار1

 . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی1
 ارشد تربیت بدنی و دبیر ورزش مدارس ناحیه یک شهر ری. کارشناسی 2 
   رانیکرمانشاه، ا ،یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم. 2و 3 

 . دبیر ورزش مدارس شهرستان جوانرود0
 

ولیدی، خدماتی و دستیابی به سطح بااالتر و  های تسازی  تمرکز زدایی در اقتصاد و جلب مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهدف خصوصی
های دولتی در حد مورد انتظار در انجام امور محولاه بخااطر مشاکالت بیرونای و     (. اغلب مؤسسات و شرکت1ارتقای رشد اقتصادی است)

اناد. بناابراین نتاایج    شتهها از جمله مشکالت حقوقی، عدم وجود قوانین و مقررات کامل و صریح توفیق ندادرونی تأثیرگذار بر عملکرد آن
گیران کالن نظام اسالمی اعم از مجلاس و دولات باه ویاژه بارای مادیران       ریزان و تصمیمگذاران، برنامهتواند برای سیاستاین تحقیق می

ران و . جامعه آماری شامل مادی باشدیابی پیمایشی میحاضر، توصیفی از نوع زمینهبخش ورزش مفید واقع شود. روش پژوهش در تحقیق 
نفر است و چون حجم جامعه آماری محدود بود حجم نموناه  را   122معاونان ادارات کل ورزش جوانان استانهای کشور می باشد که برابر 

ساخته استفاده نمودیم. برای تحلیل این فرضیه از آزمون آماری فریدمن اساتفاده  برابر جامعه آماری انتخاب کردیم و از پرسشنامه محقق
ایج نشان داد بین موانع مختلف دولتی از نظر پاسخگویان تفاوت وجود دارد و فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این فرضیه باا  شد که نت

 باشد.( تقریباً همسو می2صورت گرفته است) 1393تحقیقی که توسط آقای اسفندیار خسروی زاده در سال 
 

 میانگین رتبه موانع مختلف دولتی
 522 بیمه ومالیات-قوانین کاروضیعت نامناسب 

 615 عدم تمایل بخش دولتی به تفویض اختیارات خود
 5/222 نبوداهرم اجرایی الزم در وادار نمودن کارخانه ها برای سرمایه گذاری درورزش

 692 ناکافی بودن تسهیالت ارائه شده توسط دولت
 662 دخالت موازی وزارت ورزش وسایرنهادهای دولتی

 229 گی واحدهای اجرایی وتعددمراجع تصمیم گیریعدم هماهن
 622 قوانین سخت گیرانه نهادهای دولتی دراداره اماکن خصوصی ورزشی

 
ترین موانعی اسات کاه روناد    گذاران قرار دارد از جمله عمدههای دولتی در سر راه سرمایهموانع و مشکالتی که از سوی مسئولین و ارگان

های الزم و همچنین تأخیر و همکاری ند کرده است. عدم برخورد و توجه مناسب مسئولین ، عدم هماهنگیخصوصی سازی را در ایران ک
ساازی در  ترین موانعی است که از سوی بخش دولتی در سر راه جامعه خصوصیگذار از مهمها به اشخاص سرمایهدر روند واگذاری پرونده
 ایران ایجاد شده است. 

 ولتی، خصوصی سازی، کشورموانع د واژگان کلیدی:
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