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 چکیده
 و همگانی ورزش مختلف ابعاد بر ورزشی اماکن واگذاری پيامدسنجی ،پژوهش ایناز انجام  هدف

گردآوری اطالعات، روش آميخته  برحسب نحوة پژوهشروش . کرمانشاه بود استان در قهرمانی
 اعضای آماری، . جامعۀکاربردی است هایپژوهشو برمبنای هدف، ازنوع  (کمی -کيفی)

 رؤسای جوانان استان کرمانشاه،وکارکنان ادارة ورزش و مدیران ورزشی، مدیریت علمیهيئت
 هدفمند گيریاز روش نمونهدر این مطالعه، . بودند مربيان و ورزشی نخبگان ورزشی، هایتهيئ

نامۀ پرسش گيریاندازهابزار  .دادند پاسخ هانامهنفر به پرسش 150 درنهایت که دش استفاده
 پيامد هشتقالب در یهگو 67 ی،اکتشاف یعامل يلبا استفاده از روش تحل که ساخته بودپژوهشگر

 و هانامهآیين نبودندر ابعاد مختلف ورزش، مشخصوری ای و بهرههای توسعهبرنامه نبود صورتهب
 پذیری مدیران اداراتمسئوليتفقدان ورزشی،  اماکن واگذاری فرایند در موجود قوانين
 منفی پيامدهای نظارت، و ریزیبرنامه مدیریت،نبود  ،های ورزشیجوانان و رؤسای هيئتوورزش

 از جانبههمه هایحمایت پرورشی، فقدان و اجتماعیمنفی  قانونی، پيامدهای و فرهنگی اخالقی،
. شدند بندیدسته افزاریسخت امكانات کمبود و ورزشی سرانۀ بودنپایين و ورزش مختلف ابعاد

 یبود. برا 93/0 تا 85/0ين بکرونباخ  یابزار با استفاده از آلفا یاییپا ،گانههشت هایلفهؤم یبرا
پژوهش  یجنتا استفاده شد. يزرلافزار لنرم گيریبهرهبا  يدییتأ یعامل يلاز تحل يزسازه ن ییروا

 بر ورزشی اماکن واگذاری پيامدسنجیمدل مربوط به  یبرازندگ یهاشاخص یتمام که نشان داد
 رابرازش مناسب بود و مدل  یدارا کرمانشاه استان در قهرمانی و همگانی ورزش مختلف ابعاد

 کرد. يدتأی
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 مقدمه
و صنعت است توجه قرار گرفته در تمام صنایع مورد ،در کشور 1سازیحاضر، بحث خصوصیدرحال

، تأسيسات دولتی ورزشی امروزه .(2004، 2و اوتون )ميچيک نيست امقوله مستثناین  ورزش نيز از

حد کمتر از مطلوب هستند و چندان دلخواه عموم جامعه عملکرد مالی در ازلحاظ کارایی عملياتی و

تی ـکامالً در مالکيت دولت هستند و به شکل دول رو، بسياری از تأسيسات ورزشی کهازاین ؛نيستند

کاهش خدمات و  . این وضعيت سبب حذف یا، با کمبود بودجه مواجه هستندشونداداره می

، بنابراین (؛58 ،2009)پاداش،  استوسيلۀ این مؤسسات شده شده بهدادهرویدادهای ترتيب

برای پيشبرد  ه متولی امر ورزش در کشور هستند،ک جوانانوهایی ازجمله وزارت ورزشسازمان

بت نس یگذاری بهتر و بيشتردارای سرمایه که اندهای خصوصی روی آوردهبه سازمان اهداف ورزشی

 تواند نقش مؤثری در توسعۀ ورزشبخش خصوصی ورزش می زیرا، ؛های دولتی هستندسازمانبه 

وری از اماکن و تجهيزات زایی و افزایش بهرهاهدافی مانند اشتغال ،قهرمانی و همچنين و 3همگانی

ساختار  نيز در بسياری از کشورهای جهان ،اساساینبر ؛(97 ،2007 جوان،) باشد داشته ورزشی

صنعت ورزش رونق زیادی پيدا  هاشدن باشگاهو به مدد تجاری است ها تغيير کردهسنتی باشگاه

 درزمرة قانون اساسی، کشور ما نيز 44اساس اصل بر .(2004، و اوتون )ميچيک استکرده 

هایی در حرکت ،راستااست. دراین سازیکردن و خصوصیخصوصیورهایی است که از طرفداران کش

 ورزش و بدنیتربيت ،امروزه .(64 ،2008اند )الهی، انجام شده جمله ورزشو از صنایع مختلف

 محسوب جوامع و کشورها برای تمام زیربنایی اساسی نياز یک و انکارناپذیر ضرورت یک عنوانبه

(. اگر به 86، 2000کاشف، (است  گرفته قرارهمگان  موردتوجه فزاینده و گيرچشم طوربه که شودمی

 ورزشی مناسب ها و امکاناتهای سنی، برنامهای تمام گروهو برشود توجه  کردن ورزشهمگانی

 ورزش .(41 ،2001)جعفری، آورند کردن روی میبيشتر به ورزش، مردم هرچهدننظر گرفته شودر

 درنظرگرفتن با سازیخصوصی یندبه فرا باید ،روازاین شود؛ بررسی بعدیچند ایمقوله عنوانبه باید

، و غایب زاده زردشتيان) شود توجهای( قهرمانی و حرفه)پرورشی، همگانی و تفریحی،  این ابعاد

 کسانی برای سازیخصوصی که شود دقت باید با توجه به ابعاد مختلف ورزش (؛ بنابراین،9 ،2018

 سازیکننده است. خصوصیخسته و مشکل بر،زمان پيچيده، یندیفرا دارند، را آن انجام قصد که

 برند و کاربه آن مسير در را خود فکر و حوصله وقت، تمامی که شد خواهد مانجا کسانی دستبه موفق
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باشند )رحيمی بروجردی،  کوشا آن انجام در دیگری کار هيچ به اشتغال بدون ناپذیر وخستگی

2006، 86  .) 

زی سا)خصوصی 88جرایی مادة های ا( با بررسی چالش2015) توکلی انگوتو  غایب زاده، زادهمحرم

در ورزش  88اجرایی مادة  ها نشان دادند که موانع فرارویاماکن ورزشی( در ورزش شهرستان

وانان استان اردبيل و رؤسای جوظرسنجی از کارشناسان ادارات ورزشها براساس نشهرستان

 -فرهنگی ند از: موانع مدیریتی،اترتيب عبارتبودن و رتبه بهورزشی استان، ازحيث مهمهای هيئت

دیگر این پژوهش نشان داد که های ، یافتههمچنين حقوقی. -قانونی و اقتصادی اجتماعی،

ابعاد گرفتن نقض اصل سوم قانون اساسی، نادیدهند از: اترتيب عبارتبه 88های اجرایی مادة چالش

زاده )محرم نامۀ غيرکارشناسیو نرخ 88ان، اجرای نامناسب مادة جوانوتربيتی، تضعيف ادارات ورزش

رسانه »با عنوان  پژوهشیدر  (2012) دلبری راغبو  ، صفاریریي، ناميری .(73 ،2015و همکاران، 

کشور را  سازی ورزشهای خصوصی، چالش«و توسعۀ مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور

عوامل  حقوقی عنوان کردند که البته این -فرهنگی، اقتصادی و سياسی -موانع مدیریتی، اجتماعی

 ،2012و همکاران،  اميری) های عميق با نخبگان حاصل شدندطریق مطالعات تطبيقی و مصاحبهاز

 هایدارایی در سازیخصوصی ۀبرنام دستاوردهای بررسی با( 2011) نقوی و ، پویان فرکشکر. (38

 منافع مينتأ نظارت، و ارزشيابی کارایی، ،سودآوری و مالی منافع رقابت، که دادند نشان ورزش

 و اندداشته بهبود سازیخصوصی از قبل به نسبت ها،تخصص از استفاده ن ونندگاکمصرف

 ،2011، همکاران و کشکر) اندبوده تغيير بدون مالکيت گسترش و دستمزد و اشتغال زدایی،مقررات

با بررسی فرهنگ سازمانی کارکنان مؤسسات ورزشی خصوصی و  (2017) 1چکمک کپوغلو و .(88

 قوی مثبت و ایرابطه سازمانی فرهنگ و سطح شغلی رضایت سطح عمومی نشان دادند که بين

 سطح از باالتر ورزشی خصوصی هایسازمان شغلی کارکنان رضایت دارد. همچنين، سطح وجود

خسروی (. 157 ،2017عمومی است )کپوغلو و چکمک،  ورزشی هایسازمان کارکنان شغلی رضایت

 اوراق بورس از :ایران در الفوتب باشگاه سازیخصوصی» ( با انجام پژوهشی با عنوان2016) عبدویو 

 بهترین برتر ليگ هایباشگاه به متعلق خصوصی نشان دادند که صدور سهام «ليزینگ به بهادار

. است سودآور بسيار صنعت چنين به خصوصی بخش ورود و فوتبال سازیخصوصی برای تجربه

عموم، صدور مجوز  به بهادار اوراق بورس در سهام صدور ازطریق سازیخصوصی حال،درهمين

 دیگر ها برای مدت زمان مشخص ودادن باشگاهعادالنه، اجاره خصوصی سهام سازی، صدورخصوصی

 .(113 ،2016)خسروی و همکاران،  شد يدحاضر تأی پژوهش در شدهبررسی خصوصی هایروش

 رشد روند بر ورزشی مراکز سازیخصوصی تأثير ( با بررسی2014) ،شيرعلیو  ، نوذریزادهکریم
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 از بعد و قبل ی دردارمعنا تفاوت نشان دادند که اصفهان استان در زنان ورزشی هایشاخص برخی

 از استفاده برای مناسب زمان تعيين بر ،88 مادة اجرای دیگر،عبارتبه. ندارد وجود سازیخصوصی

 ورزشی مراکز ازبانوان استفادة  و ورزشی مراکز در بهداشت و ایمنی بهبود زنان، توسط ورزشی مراکز

. (168 ،2014زاده و همکاران، )کریم ها تأثيری نداردبيماری بروز کاهش و پيشگيری برای

 افزایش خدمات، بهبود موجب سازیخصوصی که معتقدند( 2010)، 1تيته کوما و ، آنوماسامنیتی

 ،2010، همکاران و سامنیتی) شودمی توليد کارایی و کارکنان آموزش بهبود مشتریان، رضایت

 در اجتماعی و اقتصادی اهـرف باالبردن موجب را سازیخصوصی( 2009) 2ژانگ و ژانگ .(428

مدیریتی  هایترین چالشمهم (2009) ،3سيالکساک وپالت ، تسون .دانندیـم یـورزش يالتـسهـت

کالت منابع و تسهيالت، مش از نکردناستفادهکارهای ورزشی را وسازی و کسبپيش روی خصوصی

کارانه هظهای محافسياست اجرایی ومدیران شایسته، تعارض نبود اقتصادی، محيط سياسی، 

مکانات و به کمبود ا هابرخی دیگر از این پژوهش (.22 ،2009، همکاران وتسون ) برشمردند

، 1999؛ ثابتی، 97، 1999اند )طاهری، های مختلف کشور اشاره کردهتجهيزات ورزشی در استان

( 67 ،2005؛ جمالی قراخانلو، 23، 2002پور، طلب و متقی؛ باقرزاده، حمایت64، 2000؛ قدرتی، 63

و راهکارهای  اندوری اماکن و تجهيزات ورزشی اشاره کردهبودن ميزان بهرهایينو برخی دیگر نيز به پ

 (.67 ،2005جمالی قراخانلو، ؛ 106، 2005، و تجاری ند )عليزادهاملی برای مقابله با آن ارائه نمودهع

 برای دنيا کشورهای تمامی تقریباً که دهدمی نشان ورزش امر در سازیخصوصی ادبيات بررسی 

 ،طورکلیبه. هستند قائل ایویژه اهميتورزش  بخش در سازیخصوصی جایگاه و نقش ضرورت

است  شده گزارش مثبت نيز آن نتایج که اندداده انجام راستادراین نيز را هاییاقدام هادولت

 به توجه با کشور در هر سازیخصوصی که اهداف داشت توجه باید اما ؛(47 ،2002)منوریان، 

 و راهبردها کهازآنجایی. شودمی اتخاذ جامعه کلی راهبردهای و اقتصادی هایبرنامه ها،سياست

 دنبالبه کشور هر در نيز سازیخصوصی درنتيجه هستند، متفاوت کشورها در اقتصادی هایبرنامه

 در. دنگير قرار اولویت در خاص یاهداف است ممکن کشور هر در و است خاص بومی و ملی اهداف

 اهدافی دنبالبه سازیخصوصی یندفرا اقتصادی، ازنظر یافتهتوسعه و پيشرفته صنعتی کشورهای

 کشورهای در کهدرحالی ؛است دولت بارمالی درآمد و کاهش کسب ی،کارای افزایش مانند

 تریوسيع اهداف دنبالبه سازیخصوصی فتگی،نياتوسعه شرایطو  مشکالت به توجه با توسعهدرحال

 تخصيص یکارای باالبردن کشورها، این در. دهد پاسخ بيشتری و تنگناهای مشکالت به و باید است

 به منابع تخصيص سپردن اقتصاد، در دولت دخالت حجم کاهش مالی، منابع از بهينه استفادة منابع،
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 و ثروت توزیع هایهدف ،درنهایت و امن و رقابتی فضای ایجاد بازار، بخش خودسامان ممکانيس

سازی مثال: خصوصیعنوان؛ بهکندمی دنبال سازیخصوصی که هستند هاییهدف ترینمهم از درآمد

حدودی در نيجریه کانادا، مالزی، جمهوری چک، در مواردی در لهستان و تا کشورهایی نظير در

کشور  در یعنی ؛دهدپاسخی دوگانه میاما در برخی دیگر از کشورها نظير هند،  ؛است کارایی داشته

 ،2004 مهدوی،) ر کارایی ندارندو بعضی دیگ کارایی دارندهای بخش خصوصی بعضی فعاليت ،هند

 وجود بدون و نيست سودآور و مفيد خودخودیبه ورزش در سازیخصوصی براین،افزون(. 72

 باعث ورزش در سازیخصوصی یندفرا اجرای صرفاً که کرد بينیپيش تواننمی شرایطای از مجموعه

 ایجاد اقتصاد، در کامل رقابت شرایط وجود اقتصادی، سازیآزاد اقتصادی، ثبات .شودمی منافع ایجاد

 مالی بازارهای وجود و هاسازمان برخی در ساختار اصالح مناسب، قانونی و حقوقی هایارچوبهچ

 ورزش حيطۀ در سازیخصوصی هایبرنامه موفقيت ناپذیرجدایی شرایط از همگی ثر،ؤم و گسترده

شرایط سازی در صنعت ورزش اگر در خصوصی ،بنابراین (؛58، 2009)پاداش،  شوندمی قلمداد

را  در ورزشوجه مشکالت موجود هيچبه ،انجام نشود درستی ثر وؤهای ممناسب و با ابزار و روش

 برداشتن در راه، گاماز مراحل اساسی در این راهیکی  ست کها حالیاین در حل نخواهد کرد.

 غافل از اینکه ؛ذکر شده است های ورزشی و اماکن ورزشیطریق واگذاری باشگاهسازی ازخصوصی

 هاییورزش اثر جانبه ازهای همهو حمایت دليل وجود صنعتبهاین واگذاری شاید ها در برخی استان

 مردم سرانۀ درآمد بودنپایين دليلبهکرمانشاه،  مانندی های محروماما در استان ؛مثبتی داشته باشد

اری اماکن ورزشی به بخش ورزشی نيز با واگذ ۀتوسع کورسوهای ،حمایت جدی از ورزش نبودو 

شناسایی  دنبالبه و است درآمدزایی فکر به خصوصی بخش ،زیرا ؛د رفتنخواهبين خصوصی از

زمينه برای رکود  ،نتيجهدر نيست؛های محروم استانساز در های ورزشی آیندهظرفيتاستعدادها و 

ی اماکن ، تعيين کمّی واگذارهدف این پژوهش .شودرفته فراهم میرفته های محروماستانورزش 

زشی با توجه به بررسی مشکالت واگذاری اماکن ور ،بلکه هدف ؛ورزشی به بخش خصوصی نيست

مشکالت واگذاری اماکن  منبع معتبری که به آمار گونهوضع موجود است. شایان ذکر است که هيچ

 .یافت نشد ،باشد ای کردهشارها استان کرمانشاه ورزشی

پروری و ارتقای ورزش سالم، قهرمانفراغت عدی در حيطۀ پرورشی، اوقاتبای چندورزش مقوله 

تواند باعث کنندة آن مینبود توجه الزم به عوامل تضعيفدقت کافی و بنابراین، نبود  ای است؛حرفه

از طرحی پژوهشی است که برای ادارة  برگرفته این پژوهش .آسيب جدی به همۀ اقشار جامعه شود

اميد است این پژوهش بتواند با قراردادن شده است.  وجوانان استان کرمانشاه انجامکل ورزش

 پژوهش تاکنون، شودکه مالحظه میگونههمان زمينه یاری دهد.مسئوالن را دراین های مفيدیافته

 و است نشده انجام ابعاد مختلف ورزشسنجی واگذاری اماکن ورزشی بر درزمينۀ پيامد جامعی
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 موانع و ورزش سازیخصوصی ضرورت دربارة اند،شده انجام زمينهایندر که هاییبيشتر پژوهش

 هستند؛ اماکن این از وریبهره نحوة و ورزشی تجهيزات و اماکن وضعيت آن، توصيف فراروی

ابعاد  ورزشی بر اماکن واگذاریناشی از ترین پيامدهای دنبال یافتن مهمبه پژوهش این رو،ایناز

علمی مدیریت ورزشی، از دید اعضای هيئت همگانی و قهرمانی در استان کرمانشاه مختلف ورزش

جوانان استان ورزشهای ورزشی، مربيان و نخبگان ورزشی ادارات وان، رؤسای هيئتکنمدیران و کار

سازی مشکالت موجود بعد از خصوصی درزمينۀ رازشمندی اطالعات ار تنهانهکرمانشاه است تا 

اندرکاران ورزش، راهکارهای بلکه با تأکيد بر نظرهای نخبگان و دست ،راهم آورداماکن ورزشی ف

 مناسبی را ارائه دهد.

 

 شناسی پژوهشروش
 شدهانجام  آميخته صورتبه هاداده گردآوری و است کاربردی ،گيریجهت ازحيث حاضر ژوهشپ

. است پيمایشی -توصيفی ازنوع دوم مرحلۀ در و اکتشافی و کيفی ،اول مرحلۀ در پژوهش این. است

 کنندةو تفاسير گویا و بيانتعابير  در مرحلۀ اول از روش کيفی با هدف ساخت ،در این پژوهش

است که  پژوهش کيفی هر نوع پژوهشی .استفاده شد یورزشاماکن سازی خصوصیحقيقت 

دست بهکردن های آماری یا هرگونه کمیغير از روش یهایکه با شيوه کندمی ارائههایی را یافته

استاندارد یا طریق انجام مصاحبۀ عميق نيمهدر مرحلۀ اول از ،در این پژوهش ،بنابراین اند؛آمده

ناشی از  پيامدهایشناخت  رایاطالعات تکميلی ب ،نظرساختاریافته با افراد خبره و صاحبنيمه

و پس از آن، این شد  گردآوریواگذاری اماکن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی 

 هدفمند گيریهای عميق از روش نمونهوتحليل شد. برای انجام مصاحبهاطالعات کدگذاری و تجزیه

شود می از این روش استفادهبرفی استفاده شد. زمانی ای یا گلولهبرداری ارجاعی زنجيرهروش نمونه و

راحتی دهندگان بهدهندگان سودمند نباشد یا آگاهیکه پژوهشگر قادر به تشخيص آگاهی

کند کننده را ازطریق شخص دیگری پيدا مینباشند. در این روش، پژوهشگر یک شرکت دسترسدر

نياید و  وجوددیدی بهگيری هيچ اندیشۀ جیابد که با ادامۀ نمونهمی ادامهجایی  گيری تاو نمونه

مصاحبه سعی انجام  برایبرسد. در انتخاب نمونۀ آماری  نظری و کفایت پژوهش به اشباع ،اصطالحبه

و هم از افراد  (علمیتئاعضای هي)دانشگاهی  هم از افراد دارای تحصيالتنفر  14از که شده است 

 .شود استفاده ، مربيان و نخبگان ورزشیها و نهادهای ورزشیدارای تجربيات مدیریتی در سازمان

 اعضای از اعم ورزش و سازیخصوصی مسائل به آشنا متخصصاناز  پژوهش، آماری این ۀجامع

 و ورزشی نخبگان ورزشی، هایتهيئ رؤسای کارشناسان، و مدیران ورزشی، مدیریت علمیهيئت

 امۀنپرسش پژوهش، این در مورداستفاده ابزار. دش نتخاب(، انفر 150 درمجموع) مربيان
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 ورزشی، نخبگان با شدههدایتنيمه مصاحبۀ پژوهش، پيشينۀ بنایمبر که است ساختهپژوهشگر

 و ورزشی هایهيئت رؤسای کرمانشاه، استان وجوانانورزش ادارة 88 مادة کارشناسان مربيان،

 اماکن واگذاری پيامدسنجی با مرتبط متغيرهای ترینمهم از فهرستی ورزشی، مدیریت اساتيد

 ،استخراج از پس وشد  تهيه کرمانشاه استان در قهرمانی و همگانی ورزش مختلف ابعاد بر ورزشی

 محتوایی و صوری روایی درمورد ورزشی مدیریت متخصصان از نفر 10 تعداد. گردید نهایی گویه 67

 ارزشیپنج مقياس با سؤالی 67 نامۀپرسش اصالحات، انجام از پس. کردند اظهارنظر نامهپرسش

 ،(پنج=  موافقم کامالً و  چهار=  ، موافقمسه=  نظری ندارم ،دو =، مخالفم یک =مخالفم  کامالً ) ليکرت

 ،پرسشنامه وتحليلتجزیه از پس وشد  تکميل نفری 50 اینمونه توسط راهنما، ۀمطالع یک طی

 ،درنهایت و شد برآورد( α =0 /93)کرونباخ  آلفای همبستگی ضریب از استفاده با نامهپرسش پایایی

 هاینمونه بين (،نامهپرسش های)سؤال اصلی بخش و فردی مشخصات بخش دو در نامهپرسش

 تعيين و شناختیجمعيت هایویژگی بررسی برای توصيفی آمار هایروش از .شد توزیع پژوهش

 آزمون از هاداده توزیع بودنطبيعی استفاده شد. همچنين، برای بررسی متغيرها اهميت ميزان

 ورزشی اماکن واگذاری پيامدسنجی هایشناسایی مؤلفه برای. دش استفاده 1فاسميرن -لموگروفک

از  ،روایی ساختاری ابزار پژوهشکرمانشاه و  استان در قهرمانی و همگانی ورزش مختلف ابعاد بر

برای  3/0با تعيين مبنای چرخش واریماکس استفاده شد که  روش تحليل عاملی اکتشافی با

 ابعاد در وریبهره و ایتوسعه هایبرنامه نبود صورتبه گویه در هشت پيامد 67، درنهایت هاالؤس

 اماکن واگذاری فرایند در موجود قوانين و هانامهآیين نبودنمشخص ،(گویه 11) ورزش مختلف

های جوانان و رؤسای هيئتوورزش پذیری مدیران اداراتمسئوليتفقدان  ،(گویه 13) ورزشی

 فرهنگی اخالقی، منفی پيامدهای ،(گویه 11) نظارت و ریزیبرنامه مدیریت،نبود  ،(گویهنُه ) ورزشی

 هایحمایت فقدان ،(گویه پنج) پرورشی و اجتماعیمنفی  پيامدهای ،(گویههفت ) قانونی و

 امکانات کمبود و ورزشی سرانۀ بودنپایين و( گویههفت ) ورزش مختلف ابعاد از جانبههمه

برای تحليل  20 ۀنسخ 2اساس.پی.اس. افزاراز نرمبندی شدند. دسته (گویهچهار ) افزاریسخت

از  ها،سؤال ییروا ديیو تأ یعامل یآوردن بارهادستهب ها،لمنظور استخراج عامعاملی اکتشافی به

از و  سازیو مدل ريمس ليتحل یبرا ليزرل افزاراز نرم ،نامهپرسش ییایپا نييتع یکرونباخ برا یآلفا

 د.ش استفاده هاعامل نيبرازش مدل و روابط ب ديیتأ یبرا یديیتأ یعامل ليتحل

 

 

 
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. SPSS 
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  نتایج
لحاظ جنسيت مرد بودند. ها بهبيشتر آزمودنی شود،می مالحظه جدول شمارة یک در کهطورهمان

ارشد و دکتری بود که تر، کارشناسیطع کارشناسی و پایيناها در مقسطح تحصيالت آزمودنی

 ،. همچنينتر بودندو بيشترین تعداد مربوط به کارشناسی و پایين به دکتری کمترین تعداد مربوط

ها سازمانی، آزمودنی پست لحاظند و بهبود سال 31-40ها در دامنۀ سنی آزمودنی درصد بيشتری از

 وبندی شدند طبقهورزشکار  داور و مربی، کارشناس، ت،هيئ دبير رئيس،بنای رئيس، به هفت دستۀ

  .بود سال هشت ،افراد کل کاری سوابق ميانگين
 

 مطالعهمورد ۀنمون شناختیی جمعيتهاویژگی -1جدول 

 درصد تعداد ویژگی            

 % 42 63 زن جنسيت

 % 58 87 مرد

 مدرک تحصيلی
 % 72 63 ليسانس و پایين تر

 % 33/17 37 فوق ليسانس

 % 67/10 5 دکتری

 سن
30 – 21 47 33/31 % 

40 – 31 59 34/39 % 

 % 33/29 44 سال به باال 41

 پست سازمانی

 % 6 9 رئيس

 % 4 6 نائب رئيس

 % 67/6 10 دبير هيأت

 % 67/16 25 کارشناس

 % 33/33 50 مربی

 % 67/6 10 داور

 % 67/26 40 ورزشکار

 سوابق شغلی
 % 34 51 سال 5کمتر از 

 % 33/25 38 سال 6 – 10

 % 67/40 61 سال 11باالی 
 

واگذاری اماکن  اتميزان اثر براساس اهنمونه فراوانی توزیع شکل شمارة یک، نتایج به توجه با

 ورزشی اماکن واگذاری دهندگان، اولویتاز نظر پاسخ که داد نشانورزشی بر ابعاد مختلف ورزش 

ختيار اسالنی در کهوقتی ،زیرا؛ دارد قهرمانی بعد ورزش در مختلف ابعاد بيشترین پيامد منفی را بر
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افزایش  به همين خاطر، می باشند. نبال کسب درآمد بيشتردبه تنها، قرار می گيرد بخش خصوصی

 ندارد. فرقیبخش خصوصی  برای هدف ۀیا کاهش ورزشکاران جامع

 

 
 مختلف ابعاد بر ورزشی اماکن واگذاری اثرهای ميزان براساس هانمونه فراوانی توزیع ستونی نمودار -1 شكل

 ورزش

 

آمده در تحليل عاملی اکتشافی دستبه شود، حاصل از نتایجمدلی که در این مرحله بررسی می
، های آن با استفاده از تحليل عاملی اکتشافی شناسایی شدند، پس از اینکه مدل و عاملواقع. دراست

عاملی تأئيدی در مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم استفاده ل از تحليل يد اعتبار این مددر ادامه برای تأی
، همان ها )پيامدها( هستند و متغيرهای آشکارکه متغيرهای پنهان، همان عاملصورتبدین ؛شودمی

ند که در دو حالت تحليل عاملی تأیيدی مرتبۀ اول و تحليل عاملی نامه هستهای پرسشگویه
های شمارة دوم در شکلمرتبۀ اول و  حليل عاملی مرتبۀشوند. نتایج تتأیيدی مرتبۀ دوم بررسی می

 ه شده است.ئاراِ سه ةدو و شمار
گيری برازش مناسبی دارد یا ود که مدل اندازهيدی باید مشخص شقبل از اجرای تحليل عاملی تأی

های شمارة دو و اطالعات جدول ،گيریکردن برازش مناسب مدل اندازه، برای مشخصبنابراین خير؟
 .شودبررسی می نيز رة سهشما

 مقدار با آزادی درجات به 1خی دو مقدارآمارة که دش مشخص شمارة دو جدول هایداده به توجه با

 خطای واریانس برآورد جذر مقدارهمچنين، . است مدل يدتأی دهندةنشان و است سه از کمتر 75/1

 ،است 1/0 از کمتر اینکه به توجه با که است 07/0 ،است برازش نيکویی دیگر شاخص که 2تقریب

 ،4شاخص برازش هنجارشده ،3شاخص برازش تطبيقی شامل هاشاخص سایر. باشدمی قبولقابل

 
1. X2 

2. RMSEA 

3. CFI 

4. NFI 

40
35

17

58

همگانی آموزشی حرفه ای قهرمانی

همگانی

آموزشی

حرفه ای

قهرمانی
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 باالترهمگی  چون 3شاخص برازش نسبی و 2شاخص برازندگی فزاینده ،1شاخص برازش هنجارنشده

یافتۀ برازش تعدیل شاخص ،همچنين. باشندمی مدل مطلوب برازش دهندةنشان هستند، 9/0 از

 .است مدل خوب برازش دهندةنشان 88/0 مقدار با 6/0 از باالتر 4هنجارشده
 

اول پيامدهای  ها در مدل تحليل عاملی مرتبۀنيكویی برازش و ميزان مطلوبيت آنهای شاخص -2 جدول

 واگذاری اماکن ورزشی

 نتيجه مالک شدهمقادیر مشاهده های برازششاخص

 تأیيد 90/0بيش از  CFI 96/0 شاخص برازش تطبيقی

 تأیيد 90/0بيش از  NFI 92/0 شاخص برازش هنجارشده

 تأیيد 90/0بيش از  NNFI 96/0 شاخص برازش هنجارنشده

 تأیيد 90/0بيش از  IFI 96/0 شاخص برازندگی فزاینده

 تأیيد 90/0بيش از  RFI 92/0 شاخص برازش نسبی

 تأیيد 60/0بيش از  PNFI 88/0 یافتۀ هنجارشدهشاخص برازش تعدیل

 تأیيد 1/0کمتر از  RMSEA 07/0 تقریبجذر برآورد واریانس خطای 

 تأیيد 3کمتر از  χ2/df 75/1 دو به درجات آزادیخی

 
1. NNFI  

2. IFI 

3. RFI  

4. PNFI 
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 (تی مقدار) ورزشی اماکن واگذاری پيامدهای اول مرتبۀ يدیتأی عاملی تحليل مدل -2 شكل
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شود که در های تحليل عاملی تعریف میعنوان نوعی از مدلعاملی تأیيدی مرتبۀ دوم بهمدل تحليل 

تأثير ، خود تحتشوندگيری میپذیر اندازهه با استفاده از متغيرهای مشاهدههای پنهانی کآن عامل

حليل گيرند. در تن، اما در یک سطح باالتر قرار میمتغير مکنو ،عبارتیتر و بهیک متغير زیربنایی

زا و متغيرهای مکنون بدانيم آیا بين متغير مکنون بروندنبال این هستيم که عاملی مرتبۀ دوم به

بتدا باید نيکویی برازش مدل تأیيد معناداری وجود دارد یا خير؟ در این مرحله نيز ا زا اثرهایدرون

ز توضيحات اضافی در این قسمت ا ،قبل داده شد توجه به توضيحات کاملی که در مرحلۀکه با  شود

دوم  ازش مدل برای مدل تحليل عاملی تأیيدی مرتبۀشود و فقط جدول نيکویی برخودداری می

 شود. شمارة سه ارائه میدر جدول  ،مقياس پيامدهای واگذاری اماکن ورزشی

 
 در مدل پيامدهای واگذاری اماکن ورزشیها نيكویی برازش و ميزان مطلوبيت آنهای شاخص -3 جدول

 نتيجه مالک شدهمشاهده مقادیر های برازششاخص

 يدتأی 90/0بيش از  CFI 96/0 شاخص برازش تطبيقی بنتلر

 يدتأی 90/0بيش از  NFI 92/0 شدهشاخص برازش هنجار

 يدتأی 90/0بيش از  NNFI 96/0 نشدهشاخص برازش هنجار

 يدتأی 90/0بيش از  IFI 96/0 شاخص برازندگی فزاینده

 يدتأی 90/0بيش از  RFI 92/0 شاخص برازش نسبی

 يدتأی 60/0بيش از  PNFI 89/0 شدهیافتۀ هنجارشاخص برازش تعدیل

 يدتأی 1/0و کمتر از  RMSEA 07/0 1/0 ميانگين مربعات مجذورات ریشۀ

 يدتأی 3کمتر از  χ2/df 76/1 شدهی هنجاردوخی
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 دوم مرتبۀ عاملی تحليل تی مقدار -3 شكل
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پيامد  داد که تمامی هشت نشان شمارة چهارجدول دوم در  نتایج تحليل عاملی تأیيدی مرتبۀ

بودند و مقدار تی آنان نيز با توجه به اینکه  3/0واگذاری اماکن ورزشی دارای بار عاملی باالتر از 

اگذاری اماکن ورزشی عنوان پيامدهای و، تمامی هشت عامل بهبنابراین ، تأیيد شد؛بود 96/1باالتر از 

وری در ابعاد ای و بهرههای توسعهبرنامه نبودلی مربوط به . باالترین بار عامشوندشناسایی و تأیيد می

پيامدهای منفی اجتماعی و ترین بار عاملی مربوط به بود و پایين 93/0 عاملی باربا  مختلف ورزش

بين سایر ؛ ولی دراز اهميت خاص خود برخوردار است . این ميزان نيزبود 85/0پرورشی با بار عاملی 

 .کمتری داشته است عوامل، ميزان
 

 دوم ج نهایی تحليل عاملی تأیيدی مرتبۀنتای -4جدول 

 مسير ساختاری
ضریب 

 استاندارد

مقدار 

 تی
 نتيجه

 يدتأی 66/8 93/0 وری در ابعاد مختلف ورزشای و بهرههای توسعهبرنامه نبود

 يدتأی 27/7 90/0 ورزشی اماکن واگذاری فرایند در موجود قوانين و هانامهآیين نبودنمشخص

 يدتأی 35/6 90/0 های ورزشیو رؤسای هيئت وجوانانورزش پذیری مدیران اداراتمسئوليت فقدان

 يدتأی 52/8 92/0 نظارت و ریزیبرنامه مدیریت، نبود

 يدتأی 93/9 91/0 قانونی و فرهنگی اخالقی، منفی پيامدهای

 يدتأی 87/8 85/0 اجتماعی و پرورشی منفی پيامدهای

 يدتأی 98/6 91/0 ورزش مختلف ابعاد از انبهجهمه هایحمایت فقدان

 يدتأی 71/8 87/0 افزاریسخت امکانات کمبود و ورزشی سرانۀ بودنپایين

 

  گیریبحث و نتیجه
وری در ابعاد ای و بهرههای توسعههبرنام نبود که دهدمی نشان پژوهش این از آمدهدستبه نتایج

بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و  را تأثير منفی بيشترین (93/0با بار عاملی )مختلف ورزش 

 بين عواملاز. است داده اختصاص خود به ورزشی اماکن ناشی از واگذاری پيامدهای ازبين ،قهرمانی

 در ینبودن بخش خصوصملزم د مختلف ورزش،وری در ابعاای و بهرههای توسعهبرنامه نبودناشی از 

بيشترین تأثير منفی و کاهش  (79/0عاملی  ی )با بارورزش یاستعدادها ییو شناسا یابیاستعداد

کمترین تأثير منفی را  (62/0عاملی  شده به بخش خصوصی )با بارهای ورزشی در اماکن واگذاررشته

در مواردی  پيامدها این از حاصل اند. نتایجنی و قهرمانی به خود اختصاص دادهبر ابعاد ورزش همگا

، ورزش قهرمانی کشور هاید در پایگاهتجهيزات موجو از امکانات وبهينه  نشدناستفادهمانند 

 پژوهش نتایج کارانه باهای محافظهسياست تعارض اجرایی و منابع و تسهيالت، از نشدناستفاده
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 در بهداشت و ایمنی بهبوددر مواردی مانند  ،طرفیخوانی دارد. ازهم( 2009) همکاران و تسون

 هاییافته بر تحليلی در دارد. خوانی( ناهم2016همکاران )خسروی و  پژوهش نتایج با ،ورزشی مراکز

 بيان وری در ابعاد مختلف ورزش بایدای و بهرههای توسعهبرنامه نبود ناشی از حاصل از پيامدهای

 ورزش مختلف ابعاد بر ورزشی اماکن واگذاری از ناشی پيامد ترینکليدی این پيامدها که کرد

 همۀ باوجود کرمانشاه استان ورزشکاران بنابراین، استان کرمانشاه هستند؛در  قهرمانی و همگانی

 خصوصی بخش به ورزشی اماکن واگذاری با کهطوریبه ؛دارندنيز  مشکالتی ،دارند که هاییظرفيت

 بخش برای درآمدزایی جنبۀ صرفاً  که واليبال گاهی و فوتبال ورزش شدنایرشتهتک شاهد

 .شوندمی ظرفيت دارای و مستعد ورزشی هایرشته شدنسپرده فراموشیبه باعث دارند، خصوصی

 مختص ورزشی هایسالن نداشتن و ورزشی تجهيزات و امکانات دراختيارنداشتن دليلبه ،همچنين

 ،ازطرفی. هستيم محروم هایاستان در ورزشی استعدادهای هدررفتن شاهد ورزشی، رشتۀ همان

 اماکن ورزشی به های مناسبزمان و کندکمتر توجه می بانوان ورزشی هایرشتهبه  خصوصی بخش

بانوان پيشرفت  ورزشی هایرشته دليل،همينبه شود.نمی داده زنان ورزشی هایتيم و ورزشکاران

 ورزشی هایتيم در جایگزین نفرات ورزشی بانوان، هایرشته از برخی در حتی و کمتری دارند

 اماکن واگذاری با بانوان ورزش در ایتوسعه بحثبه  که دهدمی نشان این و دنندار وجود استان

 . است توجه نشده ورزشی

ابعاد  بر معناداری اثر (92/0 عاملی بار با)نظارت  و ریزیبرنامه مدیریت،نبود  پيامدهای ناشی از

پيامدهای ناشی  ازبين کهطوریبه ؛دارد ورزشی اماکن مختلف ورزش همگانی و قهرمانی با واگذاری

 یا ورزشی اماکن در سازیخصوصی تجربۀ فقدان نظارت، و یزیربرنامه مدیریت،نبود  از

نبود  تأثير منفی و بيشترین ،(81/0 عاملی بار با) پيشين ناموفق یا موفق تجربيات از نشدناستفاده

 بخش به ورزشی اماکن واگذاری برای نتشارکثيراال جراید در مزایده هایآگهی عمومی، فراخوان

 به تأثير منفی را بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی کمترین ،(53/0 عاملی بار با) خصوصی

 خصوصی، بخش مدیریت ضعف مانند مواردی در ،نتایج حاصل از این پيامدها. اندداده اختصاص خود

 سودآور هایواگذاری ورزش، سازیخصوصی با مرتبط امور کنترل برای قوی نظارتی سيستم فقدان

دادن هگری، اجارتصدیتصميم دولت به کاهش  ،(گيرندگانتصميم وابستگان) خاص افراد به

 و اميری هایپژوهش نتایج با ،سازیمدت زمان مشخص و صدور مجوز خصوصیها برای باشگاه

 در. دارد خوانیهم (2016خسروی و همکاران ) و( 2015) همکاران و زادهمحرم ،(2012) همکاران

 بخش به ورزشی اماکن واگذاری قانون تصویب از پس که شود بيان باید پژوهش یافتۀ این بر تحليلی

 تا ورزشکاران و ورزشی هایتهيئ ها،سالن واگذاری و جدید سال شروع با سال هر ،خصوصی

 هاسو، هيئتکنند. ازیکمی نرم وپنجهدست مناسب مکان و زمان در سالن اجارة دغدغۀ با هامدت
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 به هاسالن مدیریت ندادناولویت و خصوصی بخش به هاسالن واگذاری دليلبه را وجوانانورزش ادارة

 کل ادارة مسئوالن ،دیگرازسوی و کنندمی معرفی کاریکم این اصلی مقصر ورزشی، هایتيئه

 برای. کنندمی متهم هاسالن از استفاده برای نکردنگيریپي و برنامه نداشتن به را هاتهيئ بعضی

 وجود به توجه با ،صالحيتی و عمومی شرایط درکنار خصوصی بخش درقالب ورزشی اماکن مدیریت

 تا داد قرار اماکن مدیریت اولویت در را هاآن باید کار، جویای بدنیتربيت آموختگاندانش از بسياری

 خود که باشد خاص افرادیدراختيار  اماکن تصدی؛ نه اینکه باشيم ورزشی اماکن در مدیریت شاهد

 .هستند سودآور و زودبازده مشاغل صاحب

ابعاد مختلف ورزش  بر اثر معناداری (91/0 با بار عاملی)قانونی  و فرهنگی اخالقی، منفی پيامدهای

 اخالقی، منفی پيامدهای ازبين کهطوریبه ؛دندار ورزشی اماکن همگانی و قهرمانی با واگذاری

اماکن  یبا واگذار یورزش یهامردم در اهميت پرداختن به فعاليتکاهش انگيزش قانونی،  و فرهنگی

تأثير منفی را بر ابعاد مختلف ورزش  ( بيشترین78/0عاملی  )با بار یبه بخش خصوص یورزش

ها برابر به حساب شهرستان یزیوار یهااجاره رنگرداندنبو  است همگانی و قهرمانی داشته

تأثير منفی را بر ابعاد مختلف ورزش  کمترین (،52/0عاملی )با بار 88 ةماد ییدستورالعمل اجرا

 بخش توجهیبی مواردی مانند در نتایج حاصل از این پيامدها،داشته است.  همگانی و قهرمانی

 امور برای هزینه به صرف مردم نداشتنتمایل هزینه، و درآمد ازنظر پایين طبقۀ اقشار به خصوصی

 افزایش خصوصی و بخش ورزشی خدمات از استفاده در مردم عامۀنداشتن  مالی توانایی ورزشی،

( 2015) همکاران و زادهو محرم (2012) همکاران و اميری هایپژوهش نتایج با ،اجرایی هایهزینه

 حاضر، پژوهش نتایج مطابق که شود بيان باید پژوهش یافتۀ این بر تحليلی در .دارد خوانیهم

 شدنمحروم و ورزشکاران دلسردی اصلی عوامل از یکی به بخش خصوصی ورزشی اماکن واگذاری

 عامل ورزشی، اماکن واگذاری. است رایگان ورزش مزایای از جامعه متوسط و ضعيف قشر

در  مردم عمومی عالقۀ کاهش به ،زیرا ،است دریافتی شهریۀ بودنزیاد دليلبه جامعه نبودنتندرست

 اماکن واگذاری دهندگان، اولویتنظر پاسخ ازطرفی،  از. شودمیمنجر  جنسيتی مختلف سطوح

وقتی سالنی  ؛ زیرا،دارد قهرمانی بعد ورزش در مختلف ابعاد بيشترین پيامد منفی را بر ورزشی

و افزایش یا کاهش دنبال کسب درآمد بيشتر است باشد، فقط بهدراختيار بخش خصوصی 

 و توسعه چرخۀ در استان کرمانشاه، فرقی ندارد. بخش خصوصیبرای  هدف ۀجامعورزشکاران 

 یا مالی منابع توليد . بسطاست شده کند بسيار ،ورزشی اماکن واگذاری با ورزش پيشرفت

و  تربيتی ورزش همگانی، ورزش صحيح. نه و است پذیرامکان نه ورزش ابعاد تمام به سازیخصوصی

 جایبه است بهتر و نياز دارد دولت جدی حمایتغيره به  و بانوان ورزش آموزشگاهی،
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 تمام کردنهمگانی برای را زمينه ورزشی اماکن شدنرایگان با ،مالی منابع توليد و سازیخصوصی

  .آورند وجودبه هارشته

 اثر (91/0با بار عاملی )ورزش  مختلف ابعاد از جانبههمه هایحمایت پيامدهای ناشی از فقدان

 ازبين کهطوریبه ؛دارد ورزشی اماکن واگذاری با قهرمانی و همگانی ورزش مختلف ابعاد بر داریمعنا

در  یعدالت اجتماع نبودورزش،  مختلف ابعاد از جانبههمه هایحمایت فقدان از ناشی پيامدهای

 )با بار یبخش خصوص یسواز یها و استفاده از امکانات و تجهيزات اماکن ورزشمتوازن سانس عیتوز

است.  قهرمانی داشته و همگانی ورزش مختلف ابعاد بر منفی را تأثير بيشترین ،(80/0عاملی

 )با بار نبودن ورزشگانیعلت رابه یورزش یهاجوانان و نوجوانان به فعاليت لیتما کاهش همچنين،

 یافته . اینقهرمانی داشته است و همگانی ورزش مختلف ابعاد را بر کمترین تأثير منفی( 52/0عاملی

زاده و کریم و (2015) همکاران و زادهمحرم، (2012) همکاران و اميری هاینتایج پژوهش با

 پژوهش باید بيان شود که پيامدهای . در تحليلی بر این یافتۀدارد خوانیهم (2014همکاران )

 به توجه با ،بازنشستگی و ورزشی دوران در ورزشکار هر عملکرد رد مؤثر یسهم ندنتوامی حمایتی

های هيئتورزشی توسط  هایحمایت زیرا، باشد؛ داشته است، کوتاه ورزشکاران قهرمانی عمر اینکه

های مناسب اماکن ورزشی به های ورزشی و دادن زمانکردن سانسورزشی ازجمله رایگان

 خيالی با توانندمی آنان و شودمی ورزشکار هر زندگیروزمرة  هایدغدغه کاهش باعث ورزشکاران،

 در ،باشند نداشته دراختيار سالنی ورزشی هایهيئت کهزمانی ازطرفی،. بپردازند ورزش به ترآسوده

 به کرمانشاه استان از اعزامی هایتيم تمرینی برنامۀ و مختلف سنی هایرده در مسابقات برگزاری

 را فضایی توانندنمی واگذاری اماکن ورزشی دليلبه ،زیرا ؛شوندبا مشکل مواجه می ،کشور هایليگ

 ورزشی هایترؤسای هيئ که شودمی توصيه ،بارهدراین. کنند اجاره خود هایبرنامه برگزاری برای

 و رایگان حتی و کمتر ایبا هزینه خصوصی بخش با قرارداد ابتدای همان از را مناسب هایزمان باید

 را ورزشکاران بگيرند تا انگيزة درنظر ورزشکاران بيکاری اوقات با متناسب فرد، یا زوج روزهای طیدر

 گرفتن نگران اینکهجایبه ورزشکاران دهند و افزایش قهرمانی ورزش در ماندن و ورود برای

 برای مدال گرفتن و تمرین بر را تمرکزشان بتوانند ،باشند خصوصی بخش از مناسب هایزمان

 در ورزش پيشرفت باعث موضوع این بساچه ؛بگذارند جهانی و ملی حوسط در خصوصبه و استان

 شد. خواهد کشور و استان سطح

با )ورزشی  اماکن واگذاری فرایند در موجود قوانين و هانامهآیين نبودنپيامدهای ناشی از مشخص

 ورزشی اماکن واگذاری با قهرمانی و همگانی ورزش مختلف ابعاد بر اثر معناداری (90/0 بار عاملی

 ورزشی اماکن به واردشده خسارت جبران برای مستحکم و قوی مالی تعهدات که نبودطوری؛ بهدارد

 یوکار حقوقنبود سازبيشترین تأثير منفی و  ،(79/0عاملی  نامه )با بارضمانت تعيين در ضعف و
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 ی )با بارصورت کدخدامنشبه یگيرندگان اماکن و رسيدگم در اعمال قانون و تخلفات اجارهمستحک

. نتایج اندقهرمانی داشته و یهمگان ورزش مختلف ابعاد را بر کمترین تأثير منفی ،(58/0عاملی 

 اماکن سازیخصوصی برای موجود قوانين بودننامناسب درمواردی مانند حاصل از این پيامدها،

 با ،گراییواقع نبود و جدید شرایط با ناهماهنگ عادالنه، ساختارهای خصوصی سهام صدور ورزشی،

 از حاصل هاییافته بر تحليلی در .دارد خوانیهم( 2016خسروی و همکاران ) پژوهش نتایج

 ورزشی باید اماکن واگذاری فرایند در موجود قوانين و هانامهآیين نبودنپيامدهای ناشی از مشخص

 هایهيئت رؤسای با ورزشی اماکن مستأجران بين شفاف و واضح قوانين کار، ابتدای در که کرد بيان

 گاز، برق، آب،) انرژی هایحامل هایهزینه پرداخت ورزشی، اماکن واگذاری نحوة درخصوص ورزشی

زمانی  دادن اماکن ورزشی، اجارهواقع. دراندنشده لحاظ قبيل این از مواردی و( استهالک و تلفن

های صرف شود و چنانچه خسارتارزش دارد که درآمدهای حاصل از آن برای ورزش هزینه و 

اجاره را موقع ها بهند یا آنمستأجران، تعمير و بازسازی نشو واردشده بر اماکن ورزشی توسط

بگذارد. تواند به طور مستقيم بر ورزش همگانی و قهرمانی تأثير پرداخت نکنند، این امر می

 جملهازتوسط بخش خصوصی  ورزشی اماکن از( کمی و کيفی) غيرمؤثر برداریبهره ،همچنين

 در غيره و مختلف هایهمایش و سمينارها برگزاری مختلف، هاینمایشگاه برپایی ها،کنسرت اجرای

 ورزشی، هایسالن پوشکف به رسانیآسيب باعث ،دارد درآمدزایی جنبۀ صرفاً ورزشی که  هایسالن

 غيره و هادوش و دستشویی شيرآالت شدنخراب تماشاچيان، جایگاه هایصندلی شدنشکسته

 لحاظ نيز سرمایه استهالک و اندنشده منعقد قبيل این از مواردی قراردادها در زیرا، شد؛ خواهد

 .ندارند ورزشی اماکن نگهداری و حفظ در یتعهد نيز ورزشی اماکن مستأجران نشده است،

  .شوندمی تخریب ورزشی اماکن بيشتر دليل است کههمينبه

 های ورزشیجوانان و رؤسای هيئتوورزش پذیری مدیران اداراتمسئوليتناشی از فقدان  پيامدهای

 اماکن واگذاری با قهرمانی و همگانی ورزش مختلف ابعاد بر معناداری اثر (،90/0 عاملی بار با)

 پذیری مدیران اداراتمسئوليت ناشی از فقدان پيامدهایبين از کهطوریبه ؛دندار ورزشی

فته بين بخش خصوصی یاای مدون و سازمان، نبود برنامههای ورزشیجوانان و رؤسای هيئتوورزش

نشدن زو مجه (77/0عاملی  )با بارورزش همگانی  وجوانان برای فعاليت در حوزةو ادارات ورزش

وجوانان، سترش ورزش همگانی توسط ادارات ورزشگ فضاهای طبيعی برایفضاهای موجود و 

 ،(77/0عاملی  )با بار ها و سایر نهادهای دولتی با اهتمام به بخش خصوصی در ورزششهرداری

کاهش حضور  . همچنين،اندبيشترین تأثير منفی را بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی داشته

دليل باالبودن های مختلف سنی بهههای آموزشی در رددرآمد و مستعد در کالسورزشکاران کم

 و همگانی ورزش مختلف ابعاد را بر کمترین تأثير منفی ،(52/0عاملی  )با بار هاهزینۀ کالس
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 حوزة در کافی مطالعات نبود مواردی ماننددر . نتایج حاصل از این پيامدها،است قهرمانی داشته

 خصوصی و بخش به ورزش واگذاری برای زیرساختی مشکالت وجود ورزش، سازیخصوصی

 و اميریو ( 2009) و همکاران تسون هایپژوهش جنتای با ،تسهيالت و از منابع نکردناستفاده

 که هاییاستان درکرد  بيان باید پژوهش یافتۀ این بر تحليلی در. دارد خوانیهم (2012) همکاران

 ورزش مردم در مشارکت دارند، ميزان قرار تریمطلوب وضعيت در ایتااندازه اقتصادی لحاظبه

 در اما ؛و قهرمانی خواهد شد همگانی ورزش شدن وضعيتخود باعث بهترنوبۀبيشتر است و این به

 عامۀنداشتن  مالی تواناییهستند،  مواجه ورزشی تجهيزات و امکانات کمبود با که محروم هایاستان

 اماکن به عموم مراجعۀ ميزان کاهش باعث خصوصی هایبخش ورزشی از خدمات استفاده در مردم

 ،یهای محرومدر چنين استان .شد خواهد ،اندشده واگذار خصوصی بخش به که دولتی ورزشی

سازمان ميراث  های ورزشی وهيئت جوانان استان باوادارة کل ورزش برقراری پيوند سيستمی ميان

های اجرایی مانند ها و دستگاهگانها با ارنامه، انعقاد تفاهمهمچنين استان وفرهنگی و گردشگری 

ارمغان جامعه به اقشار مختلف بيندرهای همگانی را ورزشسازی فعال زمينۀند نتوامیها شهرداری

 .دنآور

 اثر (87/0با بار عاملی )افزاری سخت امکانات کمبود و ورزشی سرانۀ بودنناشی از پایين پيامدهای

 ازبين کهطوریبه ؛دارد ورزشی اماکن واگذاری با قهرمانی و همگانی ورزش مختلف ابعاد بر معناداری

ای با واگذاری اماکن ورزشی به و کاهش سهم ورزش قهرمانی و حرفه حمایتنبود این پيامدها، 

 )با بار خصوصی در امر ورزش قهرمانی و همگانیبودن مشارکت بخش پایينو  بخش خصوصی

 ،همچنين .اندبيشترین تأثير منفی را بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی داشته ،(74/0عاملی

و  بخش خصوصی مکانات ورزش قهرمانی استان توسطبه رفع نيازهای فضا، تجهيزات و ا یتوجهبی

 واگذاری اماکن ورزشی این مناطق به بخش خصوصیورزش در محالت و روستاها با  نيافتنگسترش

. اندقهرمانی داشته و همگانی ورزش مختلف ابعاد را بر کمترین تأثير منفی ،(67/0 عاملی )با بار

 همکاران و زادهو محرم( 2012) همکاران و اميریهای پژوهش نتایج نتایج حاصل از این پيامدها با

بودن که فراهم شود بيان باید پژوهش یافتۀ این بر تحليلی در. دارد خوانیهم (2015)

های به فعاليت شود یک جامعهاست که باعث می ترین عواملیهای ورزشی یکی از مهمزیرساخت

، حداقل حدود دو متر سرانۀ ورزشی برای اساس استانداردهای جهانیبر .وردورزشی روی آ

ورزشی مواجه نباشيم و به  دارند، الزم است تا با فقر سرانۀهایی که به حرکت مداوم نياز ورزش

 این است که آنچه شاهد آن هستيم .زمينه نزدیک شویمهای استانداردهای جهانی دراینحداقل

 ،زیادی با این استاندارد دارند و تأسف بيشتر اینکه های کشور فاصلۀه بسياری از استانمتأسفان

های ذاری غيراصولی به بخش خصوصی ضربهبا واگ حداقل فضاهای ورزشی موجود نيز
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های طور قطع در سالبه هاکشور وارد کرده است که این ضربه ورزش ناپذیری را بر پيکرةجبران

ورزش  ،فرد یا شرکت خصوصی بهاماکن ورزشی با واگذاری  آینده نمود بيشتری خواهند یافت.

و  اندشدهبه دست فراموشی سپرده  روستاهاهای بومی محلی و ورزش در محالت و ، ورزشهمگانی

 و فقدان .هستندهای خود با مشکالت فراوانی مواجه و اجرای برنامه هاسالن ةها برای اجارتئهي

 پيشرفت کندی موجب که است عواملی ازجمله مناسب نيز ورزشی تسهيالت و امکانات کمبود

 ورزشکاران که رسدمی نظربه بعيد ،نشوند برطرف مشکالت این کهصورتیدر. شودمی ورزشکاران

 برسند. خود توانمندی سطح باالترین به بتوانند

 ورزش مختلف ابعاد بر معناداری اثر (85/0 عاملی بار با)پرورشی  و اجتماعی پيامدهای منفی

قهرمانی ورزش همگانی و  نداشتنپيشرفتبين این پيامدها، که ازطوریبه ؛دندار قهرمانی و همگانی

( 76/0 عاملی )با بار دليل توزیع نامناسب و کمبود فضاهای ورزشی در بخش خصوصیبانوان به

تأثير منفی طرفی، است. ازبيشترین تأثير منفی را بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی داشته 

استفاده از امکانات و  دليل پرداخت هزینه برایآور و پيشکسوت بهمبر منزلت اجتماعی قهرمانان نا

 ورزش مختلف ابعاد را بر کمترین تأثير منفی (،67/0عاملی )با بار تجهيزات اماکن ورزشی خصوصی

 توجهیبی تربيتی، ابعاد گرفتننادیده مواردی مانند در یافته . اینقهرمانی داشته است و همگانی

 از مناسبی تفکر و فرهنگ فقدان هزینه، و درآمد ازنظر پایين طبقۀ اقشار به خصوصی بخش

 نتایج با ،سازی اماکن ورزشیدر خصوصی اجتماعی موانعوجود  سازی وخصوصی و سپاریبرون

 بر تحليلی در .دارد خوانیهم( 2015) همکاران و زادهو محرم (2012) همکاران و اميری مطالعات

 بعد دو در ورزش جامع طرح درگرو ورزش سازیخصوصی که شود بيان باید پژوهش یافتۀ این

 اجتماعی زندگی رفتار و منش در مهم موضوع یک عنوانبه ما درکشور همگانی و ایحرفه

 و خانوار درآمد سبد با پيوند در ورزش اقتصاد ،زیرا ؛است مواجه ابهام با متأسفانه شهروندان،

 رویکردهای ،متأسفانه. ندارد ایشدهتعریف و مشخص جایگاه حوزه، این در کشور عمومی اعتبارات

 چهدرزمينۀ اینکه برای  همچنين و کردنهزینه درست کردن،هزینه در ایران در ورزش دولتی

والً از دل های مستعد ورزشی معمدارند. چهره فراوانی مشکالت( خطا و آزمون) شود هزینه افرادی

ند. بردارنوعی تحرک ورزش همگانی را نيز درو به آیندمی های عمومی بيرونمراکز عمومی و پایگاه

 مالی باراز  کاستن های محروم وو تجهيزات ورزشی رایگان در استاندادن امکانات دراختيار قرار

های محروم سبب جذب و پرورش رای ورزشکاران قشر ضعيف در استانهای اماکن ورزشی بسانس

 د شد.صورت عادالنه و بدون تبعيض خواههای مستعد بهچهره

شرح زیر ارائه گذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی بهپيشنهادی برای وا یدر پایان، راهکارهای

 و مفيد واقع شوند: کار گرفته شوند؛ به اميد اینکه این راهکارها بهوندشمی
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 بينیپيش باالدستی با اسناد و قوانين براساس واگذاری قطعی شرایط اعالم و تصویب تعيين، -1

  ؛شدهبينیپيش اهداف به دستيابی و دقيق اجرای برای الزم مفاد

 توسط و دقيق بسيار مکانيسمی در مکان بلکه ؛نکنند تعجيل مزایده برندة به اماکن تحویل در -2

  ؛گيرد انجام تأسيسات درزمينۀ ویژهبه مجرب، کارشناسان

 در خصوصی بخش مشارکت جلب برای تشویقی و حمایتی هایبسته ارائۀ و تهيه -3

  ؛انسانی منابع کارگيریهب و تجهيزاتی تخصصی، مالی، هایگذاریسرمایه

 زیادی اجرایی توان که بدنیتربيت رشتۀ آموختگاندانش و وجوانانورزش ادارات بازنشستگان از -4

 شود؛ استفاده ورزشی اماکن مدیریتبرای  ،دارند

 با ارتباط افزایش خصوصی، بخش به واگذارشده اماکن و هاباشگاه بر و نظارت بازرسی -5

 هایتهيئ از منظم بازدید استان، ورزش نمسئوال توسط ورزشی هایتهيئ و قهرمانان ورزشکاران،

 ورزشکاران عملکرد مقایسۀ و هاسامانه در ورزشکاران عملکرد ثبت و دقيق پيگيری و نظارت ورزشی،

 استان قهرمانان و ورزشکاران انگيزة و روریپقهرمان روحيۀ تقویت باعث ،گذشته هایسالبه نسبت

  ؛بود خواهد همراه استان ورزش پيشرفت با خودنوبۀبه این و شد دنخواه مدال کسب در

 بودجه آناز  توانمی وجوانانورزش توسط وزارت همگانی ورزش به بيشتر بودجۀ اختصاص با -6

 دراختيار انسانی، نيروی تربيت جوائز، اهدای و مسابقات برگزاری جدید، ورزشی اماکن ساخت برای

 همگانی ورزش اینکه به توجه با. ورزشی استفاده کرد هایفدراسيون برای تجهيزات قراردادن

 با و کند اقدام آن گسترش برای حمایتی هایروش با باید دولت ،نيست درآمدزا خودخودیبه

 زیرا، آورد؛ وجودبه های ورزشیرشته تمامی کردنهمگانی برای را زمينه ورزشی اماکن کردنرایگان

 منتهی قهرمانی ورزش به درنهایت که باشد آغازینی نقطۀ تواندمی ترپایين سطوح در ورزش

 .شودمی
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Abstract 

The purpose of this study was to measuring the outcome of privatization of the 

sports facilities on various aspects of sport for all and championship sport in 

Kermanshah province. Methodology based on collecting data and purpose was 

respectively, mixed (qualitative-quantitative) and applicable. The population 

was faculty members of the sports management, managers and staff of the 

Kermanshah Sports and Youth Department, heads of sports boards, sports 

elites and coaches. A Purposeful sampling was used. Finally, 150 people 

answered the questionnaires. The instrument was researcher-made 

questionnaire that developed using exploratory factor analysis, 67 items in 

eight outcomes, in the form of, “lack of developmental and productivity 

programs in different aspect of sport”, “unclear the rules and regulations in the 

process of assigning sports facilities”, “Non-accountability of managers of 

sports and youth departments and heads of sports boards”, “lack of 

management, planning and supervision”, “negative moral, cultural and legal 

consequences”, “Negative social and educational consequences”,” lack of 

comprehensive support for various aspect of sport” and “low sport capitation 

and lack of hardware facilities” were categorized. Instrument reliability using 

Cronbach's alpha for the eight components were between 0.85 to 0.93. 

Confirmatory factor analysis was also used for construct validity using 

LISREL software. The results of this study showed that all fitness indicators 

of the model related to the outcome of the privatization of sports facilities on 

the different dimensions of sport for all and championship sport in 

Kermanshah province were suitable and approved the model. 
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