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 چکیده
های  سازی امکانات ورزشی دانشگاهبندی موانع خصوصیهدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت

آماری این پژوهش شامل  ی روش پیمایشی به انجام رسید. نمونهدولتی ایران بود که با استفاده از 

ساازی،  مجلس، کارشناسان ساازمان خصوصای   00اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل 

های دولتی کشاور، اعضاای شارکت    بدنی دانشگاههای اقتصاد و تربیتاعضای هیئت علمی رشته

د که های صنعتی بودن گذاران شهرکسرمایه ها وی استانهای صنعتی، اعضای اتاق بازرگانشهرک

های کیفای و کمای شاامل    سازی انتخاب شدند. روشصورت هدفمند از اضالع مثلث خصوصیبه

لیال عااملی اکتشاافی و    عمیق، کدگذاری سیستماتیک، تح ی ادبیات پژوهش، مصاحبه یمطالعه

فرآیند این پاژوهش را   ،دمراتبی که به صورت مناسبی با یکدیگر ترکیب شده بودن تحلیل سلسله

گذار و مجاری مواناع    های پژوهش نشان داد که در ضلع نهادهای سیاستدادند. یافتهتشکیل می

(، 163/4ترتیب اولویت عبارتناد از مواناع سیاسای      ها بهسازی امکانات ورزش دانشگاهخصوصی

(، 311/4جتمااعی   (، فرهنگای ا ا  357/4اجرایای    اا  (، مدیریتی116/4ریزی ا راهبردی  برنامه

(. همچنین در 415/4و بازاریابی   (451/4(، اقتصادی  455/4گذاری   سرمایه (، کالن434/4قانونی  

ریازی ا    شده به ترتیب اولویت عباارت از مواناع برناماه    دستگاه واگذارنده موانع شناسایی ضلع

(، 338/4ساازمانی   (، نوساازی  338/4(، سیاسای   113/4اجرایی   ا (، مدیریتی136/4راهبردی  

ضالع بخاش خصوصای نیاز مواناع      ( بودناد. در  414/4( و فاردی   343/4اجتمااعی    اا  فرهنگی

(، 135/4گذاری   (، خرد سرمایه071/4ترتیب اولویت عبارت از موانع اقتصادی   شده به شناسایی

( بودناد. بناابراین اجارای سیاسات     451/4ای ا تخصصای    ( و حرفه384/4فرهنگی ا اجتماعی   

مادت بارای   هاای بلندمادت و کوتااه   اندازها و ایجاد برناماه سازی نیازمند تعیین چشمخصوصی

راهکاری اثاربخش  عنوان  بهسازی دستیابی به آنهاست. تنها در چنین شرایطی است که خصوصی

 ها مطرح خواهد بود.وری امکانات ورزشی دانشگاهبرای انجام اصالحات و افزایش بهره

 موانع دولتی،های سازی، امکانات ورزشی، دانشگاهخصوصی :يکلیدواژگان 

 Email: mosalanejadmohamad@yahoo.com                *نویسنده مسئول :                   
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 مقدمه
هـایی  همیشـگی کوومـت   ي هاي عمومی بـ  بشـخ وصو ـی کـاردزمودهد د د ـ      انتقال بنگاه

 ي شـدن انـدازه   (. بـرر  1اند )شدن دولت را تجرب  کرده است ک  ناکاردمدي ناشی از کجیم بوده

ي مـوارد موبـب بـا     هاي  یرضروريد در عمدهدولت و گستردگی سطح دوالت دن در فعالیت

طور کلـی اگـر    (. ب 2وري و عدم توان مدیریت درست گردیده است )هاد کاهخ بهرهرفتن هرین 

عنـوان   هاي تولیـدي وارد شـودد بـ     یتبشخ وصو ی و فعال ي گذاري دولتی در کیط سرمای 

گـذاري  ( اما اگـر سـرمای   1ايکند )اثر تشلی  بایگرینی قدرتمند براي بشخ وصو ی عمل می

کا هـاي   ي در کیط   ورت مالویت عمومی و در اوتیار دولت استد  نایع برر  و مادر ک  ب 

( 2کنـد )اثـر کششـی   گذاري وصو ی عمل میعنوان بشخ مومل براي سرمای  ب  دعمومی باشد

هاي ایـن   عالوه بر رفع کاستی دشود(. در واقع رعایت نقخ کمایتی و تومیلی دولت سبب می3)

قابـل کنتـرل بشـخ دولتـی      عدم کارایی ناشـی از گسـتردگی  یـر    بشخد از مشوالت مربوط ب 

 (.4کاست  شده و نیر مشارکت مـردم یعنـی ابـرار ا ـلی ایجـاد توسـع  بـ  واقعیـت ب یونـدد )         

عبارت است از فردیندي ک   هاي مشارکت مردمد در ظاهر لوهعنوان یوی از ب ب  3سازيو یوص

(. بانـ   5شـود ) مـی طی دن وظایف و تأسیسات بشخ دولتی بـ  بشـخ وصو ـی انتقـال داده    

هاي اقتصـادي از دولـت بـ  بشـخ وصو ـی      سازي را انتقال با مالویت بنگاه بهانید وصو ی

سطوح بامعـ    ي فرهنگی در کلی  ي سازي در کقیقت ب  اشاع تعریف کرده استد اما وصو ی

مامی دکاد ی  کشور باور کننـد  گذاريد قواي قضایی د مجری  و تشود ک  دستگاه قانونگفت  می

بـ  اهـدافی نـون     دشدن این سیاسـت  (. با ابرایی6) "مردم را باید ب  مردم واگذار کردکار "ک  

وري عوامل تولیـدد افـرایخ سـوددهی      و ودماتد افرایخ بهرهافرایخ کارایی فردیند تولید کا 

از رهگذر بهبود مدیریت و ایجاد ی  نظام انگیرشـی مبتنـی بـر نفـع      ها و مؤسسات دولتیبنگاه

 (.7د8ید دست وواهیم یافت )ششص
نیر بوده  دانشگاهیبشخ دولتی متوب  ورزش شدن  کجیم زناشی ال د یعنی ناکاردمدي این مسأ

ش هـا بـراي کمایـت و گسـتر    هایی ک  امروزه از سوي دولـت امواناتد تأسیسات و بودب  است.

سـیار کمتـر   توافوي نیازهاي موبود را ننموده و ب دگردد ورزش در کشورهاي مشتلف مصرف می

دهـد کـ     نشـان مـی   (1378هاي پژوهخ مقصودي ایمن )یافت (. 9د11هستند ) از کد مطلوب

 ي متر مربع و سران  5/1براي هر دانشجو  1378اماکن و تأسیسات سرپوشیده در سال  ي سران 

                                                           
1. Effective Discharge 
2. Effective Tension 
3. Privatization
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کـل   ي متر مربع بوده استد این درکالی است ک  طبق اسـتانداردهاي اداره  3/2هاي روباز زمین

فضـاي ورزشـی بـراي هـر      ي هاي عمرانی وزارت علومد تحقیقات و فناوريد میانگین سـران  طرح

متـر مربـع فضـاي روبـاز( در نظـر       5/4متر مربع فضاي سرپوشـیده و   5/2ع )متر مرب 8دانشجو 

فضـاي ورزشـی بسـیار کـم      ي سـران   در کنارداد ک  این تحقیق نشان دعالوه  ب است.گرفت  شده

دانشجویان دوتـر   توسط موبود هاد میانگین کداکثر ساعت استفاده از فضاهاي ورزشیدانشگاه

وضـوح   کـ  ایـن امـر وـود بـ       بوده است ساعت 6/8ساعت و  4/5ترتیب  ب  ددر طول روزو پسر 

از دنهـا   بـرداري  مـدیریت و بهـره   ي و ضعف در نحوه موبود ارایی پایین امواناتي کدهنده نشان

وزارت علـومد تحقیقـات و    ورزشـی  بودن مقدار فضـا و اموانـات   عالوه بر نامتناسبدر واقع  است.

در ـد   85ب  دلیل اینو  بالغ بـر  نیر  هاوري دنمیران بهرههاي رشد بمعیتید فناوري با شاوص

 د(. بنـابراین 11د12باشـد ) د پـایین مـی  ها قرار دارنـد و تحت مدیریت دانشگاهدر نهادهاي دولتی 

ي با ي نگهداري اماکن و تأسیسات ورزشی از ی  طرف و از طـرف  ها با توب  ب  هرین  دانشگاه

وري این امـاکن بایـد بـ  دنبـال راهوـاري      بردن بهرهب  نیروي فنی و کاردمد بهت با  دیگر نیاز

سازي اموانـات  مناسب براي رفع این مشوالت باشد ک  یوی از راهوارهاي این موضوع وصو ی

سـازي  سیاست وصو ـی ر هر کشور س  بشخ کلی درگیر ابراي د(. 13د 14باشد )ورزشی می

دهنـد. ضـلع نهادهـاي    سـازي را تشـویل مـی   گر مثلـ  وصو ـی  باشند ک  در کنـار یوـدی   می

سـازي را در کشـور   تبیـیند ابـرا و هـدایت سیاسـت وصو ـی      ي گذار و مجري وظیف  سیاست

-برعهده دارند؛ مجلس شوراي اسالمید وزارت اقتصاد و دارایـی و همننـین سـازمان وصو ـی    

ل نامنـد کـ  شـام    و ی میند. ضلع دوم را ضلع بشخ وصباشاین ضلع می ي سازي زیرمجموع 

هاي اقتصـادي  گذار توانایی مشارکت در فعالیت عنوان سرمای  افراد کقیقی و کقوقی است ک  ب 

دهد ک  بـا  باشند. دورین ضلع مثل  را ضلع دستگاه واگذارنده تشویل میـ ابتماعی را دارا می

ل داده ن بـ  بشـخ وصو ـی انتقـا    سازي همـ  یـا بششـی از د   ابرایی شدن سیاست وصو ی

 1همواره با موانعی روبرو بوده اسـت؛ موزانگـازا  سازي وصو یسیاست  شدن اما ابرایی شود. می

گرایی منافع مـورد نظـرد اقـدامات دولتـی و مشـوالت مـدیریتی       ( این موانع را عدم واقع2111)

فـراوان  هـاي  هاد هرین ( ب  موانعی از قبیل ساوتار فعلی برنام 2111) 2نماید و میلسمعرفی می

 (.15د 16نماید )محیطی اشاره می هاي زیستها و همننین هرین طرح ابرایی شدن

                                                           
1. Muzangaza 
2. myles 
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هاي مبتنی بـر   شوند. نشست استد لمطرح می سازيس  رویورد استد لی در توبی  وصو ی

 ورت  سازيبازدهی ابتماعی وصو ی ي ک  از طریق محاسب  و مقایس  1فایده ـ ین تحلیل هر

ا و تفوی  کا هـاي  هاي اقتصادي کا ههاي مربوط ب  ماهیت و ویژگی استد لگیرد؛ دومد می

ـ ؛ رویورد سومد در وصـو  بهـره  عمومی و وصو ی و تـأثیر   رداري بهینـ  و افـرایخ بـازدهی   ب

سـازي کـامالب بـ     ضرورت انجـام وصو ـی  در کقیقت (. 18سازي در این مقول  است ) وصو ی

وم و ایجاد مـو  بدیـد   نظران پس از پایان بنگ بهانی د اثبات رسیده است؛ بسیاري از  اکب

هـا یوـی از منـابع ا ـلی     اند کـ  دولـت  ها بر این عقیدهکردن فعالیت سازي و دولتی باعنوان ملی

ی در ـد مـدیران ابرایـ    6/57ها کاکی از دن است ک  (. پژوهخ17باشند )مشوالت بوامع می

هـا کـ     در د مدیران باشـگاه  71همننین باشند و سازي در ورزش می موافق سیاست وصو ی

(. همننـین  19اندد نسبت ب  این موضـوع توافـق دارنـد )    سازي را تجرب  کردهدرعملد وصو ی

. در (21) داننـد ساز کارایی بیشـتر مـی  سازي را زمین ( وصو ی1996) 2گوستافسن و م  لین

براي واگذاري تمـام یـا بششـی از     اي توان کشوري را یافت ک  برنام دشواري می امروزه ب  دواقع

در ریت و مالویـت  هاي دولتی ب  بشخ وصو ی یا سهیم کردن بشخ وصو ی در مـدی شرکت

 ي سـازي در کشـور مـا  تبصـره    مبناي قانونی اتشاذ سیاست وصو ی(. 21پیخ نگرفت  باشند )

پـی  قـانون اساسـی در    44سی و دوم قانون برنام  اول توسع  بود کـ  بـا اکیـاي مجـدد ا ـل      

ي ي همـ  بانبـ   ي مقام معظم رهبري بیخ از پیخ ضرورت مشارکت مردم در توسـع  ابال ی 

قانون اساسی را مـواردي نـون    44هاي کلی ا ل کشور مطرح شد؛ اقتصاددانان اهداف سیاست

منظـور تـأمین    شتاب بششیدن ب  رشد اقتصاد ملید گسترش مالویت در سطح عموم مـردم بـ   

د پـذیري افرایخ رقابتوري منابع مادي و انسانی و فناوريد د بهرهکارایی يابتماعید ارتقاعدالت 

دولـت در تمـام    د کاسـتن از بـار مـالی و مـدیریت    هاي وصو ـی و تعـاونی  افرایخ سهم بشخ

گـذاري و   انـداز و سـرمای    د افرایخ سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم ب  پـس ها فعالیت

اول  ي عالوه بر این بشخ تصویر کـالن بامعـ  در برنامـ     (.9اند )بهبود دردمد وانوار بیان کرده

کـاهخ  "کشور در قسمت بودب  و وضع مالی دولتد ب  دولت ابازه داده شده تا براي  ي توسع 

اقـدام   "اي از وظایف موبود ب  بشخ  یردولتـی  هاي دولتی از طریق انتقال پاره بار مالی هرین 

-مشـی  کشورد در قسمت وـط  ي دوم توسع  ي کالن کیفی برنام هاي  (. بشخ هدف22نماید )

مردم و اتشاذ تـدابیر  زم بـراي    ي تقویت مشارکت عام "وواهد بهت هاي اساسی از دولت می

 41ي اقدام نماید و در تبصـره  "وريافرایخ بهره"و  "نظارت شایست  و پیوست  بر ابراي برنام 

                                                           
1. Cost-Benefit Analysis 
2. Gustafson & Mclean 
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هاي وصو ـی و تعـاونی تأکیـد شـده اسـت؛       لتی ب  بشخهاي دو این برنام  بر واگذاري  بشخ

هاي اساسی همین برنامـ  و در قسـمت رشـد فضـارل بـر اسـاس        مشی همننین در بشخ وط

هـاي ابرایـید فرهنگـید هنـري و ورزش بـ       واگذاري فعالیت"اوالق اسالمی و ارتقا ب  موضوع 

 "یـري و نظـارت دولـت   گگـذاري و تصـمیم   مردم و تقویت مشارکت عمومی با توب  ب  سیاست

کشور  ي نهارم توسع  ي (. عالوه بر این مفاد فصل سوم از بشخ اول برنام 23اشاره شده است )

 ي ي پـنجم توسـع   از فصل پنجم برنامـ   67 ي و ماده "پذیريرشد اقتصادي مبتنی بر رقابت"بر

واگـذاري بـ  بشـخ    هاي دولتی ک  با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذاري شرکت"کشور بر 

 (.24د 25تأکید عمده دارند ) "شوند  یردولتی می

ي اموانات ورزشـی  و اداره ورزش دانشگاهی ي شده در کوزه با وبود مسارل و مشوالت شناسایی

هاي شهودي و قـانونی مبنـی بـر کونـ  کـردن      هاي دولتی کشور و همننین ضرورته دانشگا

بهـت   در دبدیـ اقـداماتی   در این کوزه؛ هنوز هـم  وريههاي دولت و افرایخ بهرکجم فعالیت

-رهها و استفاده از پتانسیل بشخ وصو ی در بـا  بـردن بهـ   کضور بشخ وصو ی در دانشگاه

در واقع دموزش عـالی بششـی اسـت کـ  بـا      . وري اموانات ورزشی موبود ب  انجام نرسیده است

ي  هنــوز زمینــ گــذاري در ایــن کیطــ د وبــود ضــرورت کضــور بشــخ وصو ــی و ســرمای  

هایی براي تسهیل ورود بشخ وصو ی ب  دموزش نام سازي  زم و ایجاد قوانین و دیین فرهنگ

سـازي  صو ـی بنـدي موانـع و  شناسایی و اولویت"لذا در این تحقیق ب   عالی ایجاد نشده است.

سـازي یعنـی ضـلع    در سـ  ضـلع مثلـ  وصو ـی     "هاي دولتی کشور اموانات ورزشی دانشگاه

پرداوتـ  شـده   گذار و مجريد ضلع دستگاه واگذارنده و ضلع بشـخ وصو ـی    ي سیاستنهادها

 .است
 

 روش پژوهش
هـاي کـاربردي   لحاظ هدف از نـوع پـژوهخ   لحاظ ماهیت از نوع پیمایشی و ب   پژوهخ کاضر ب 

سازي اموانات ورزشـی  بندي موانع وصو یبود. هدف از ابراي این پژوهخ شناسایی و اولویت 

گـذار و   سـازي )ضـلع نهادهـاي سیاسـت    هاي دولتی کشور در س  ضلع مثل  وصو ـی دانشگاه

مجريد ضلع دستگاه واگذارنده و ضلع بشخ وصو ی( بود. براي دستیابی بـ  هـدف مـذکور از    

ي عمیـق ادبیـاتد پیشـین  و مبـانی     استفاده شد. در واقع پس از مطالعـ   دمیشت طرح پژوهخ 

سازي اموانات تهی  شـد.  اي از موانع وصو ی  د لیست اولی عنظري مرتبط با موضوع مورد مطال

بـا نشبگـان و    1ي عمیـق د بـ  مصـاکب   شدن ب  لیست نهایی موانع ی س س محقق با هدف نرد

                                                           
1. In-Depth Interview 
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سازي شوندگان در هر س  ضلع مثل  وصو ی مصاکب د این منظورنظران پرداوت. براي   اکب

 21نهادهاي سیاستگذار و مجـري تعـداد   ب  طوري ک  در ضلع  ورت هدفمند انتشاب شدند.  ب 

و اقتصــادي مجلــس و  44شــونده شــامل اعضــاي کمیســیون ا ــل  مصــاکب  14مصــاکب  از 

 14سازي ب  عمل دمـد و در ضـلع دسـتگاه واگذارنـده نیـر تعـداد       کارشناسان سازمان وصو ی

و  بـدنی هـاي اقتصـاد و تربیـت   شونده شامل اعضاي هیئت علمـی رشـت   مصاکب  11مصاکب  از 

هاي دولتی کشور ب  عمل دمد و همننین در ضلع بشـخ وصو ـی   بدنی دانشگاهمدیران تربیت

-هاي  نعتید اعضاي اتاقشونده شامل اعضاي شرکت شهرکمصاکب  11مصاکب  از  15تعداد 

ي ها تـا مرکلـ   مصاکب  در واقع.هاي  نعتی ب  عمل دمدگذاران شهرکهاي بازرگانی و سرمای 

تـوان از کیفیـت و کفایـت     منظور از اشباع نظري زمانی است کـ  مـی  .ادام  یافت 1اشباع نظري

 شده براي رسیدن ب  تحلیلی دقیق اطمینان یافت. هاي گرددوري داده
ي ادبیاتد پیشین  و مبانی نظري و همننـین مصـاکب  بـا نشبگـان و     هاي کا ل از مطالع داده

ي اول تلشـیص را پشـت سـر    ماتی  مرکلـ  نظران با استفاده از تونی  کدگذاري سیست  اکب

ي بـود. در مرکلـ    4و انتشـابی  3د محوري2ي باز نهادند. کدگذاري سیستماتی  شامل س  مرکل 

شـناوت  و بـدون هـی      هـا را بـاز  هاد مفاهیم مستتر در دادهکدگذاري باز پژوهشگر با مرور داده

هاي ا لی محوري پژوهشگر مقول ي کدگذاري گذاري دنها پرداوت. در مرکل  محدودیتی ب  نام

-ي کدگذاري باز را شناسایی نمودهد دنها را در مرکر فردیند قرار داده و س س سایر مقول مرکل 

هـا  ب  دلیل اینو  ابراي ا لی مقول  دها را ب  دنها مرتبط ساوت. در دورین مرکل  از کدگذاري

تـر  ظهـور در فردینـد پـژوهخ گریـده    ودندد پژوهشگر بر اساس این ابراي نوود را نشان داده بو

بـود کـ  بـا هـدف      5سـازي سـ  سـیاه    هاد دمـاده کا ل این مرکل  از تلشیص یافت  عمل نمود.

تلشیص نهایی و بدست دوردن فهرست نهایی موانع وارد بشخ تحلیل عاملی شـد.  زم بـ  ذکـر    

نظـران   اکب  تن از 5ر هاد دنها را در اوتیااست ک  ب  منظور تأیید روایی محتوا و  وري سیاه 

 با استفاده از روش  وشـی  (CVI) 6شاوص روایی محتواگذاشت  و نظرات ایشان اعمال گردید و 

 دمده است. 1در بدول محاسب  شد ک  مقادیر دن ها براي هر ی  از سیاه 

                                                           
1. Theoretical Saturation 
2. Open Coding 
3. Axial Coding 
4. Selective Coding 
5. Inventory 
6. Content Validity Index 
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 هاسیاه  محتواي روایی شاوص -1 بدول
 کلCVIمقدار عددي عناون سیاه 

 926/1 گذار و مجري سازي اموانات ورزشی در ضلع نهادهاي سیاستي موانع وصو یسیاه 

 952/1 سازي اموانات ورزشی در ضلع دستگاه واگذارندهي موانع وصو یسیاه 

 921/1 سازي اموانات ورزشی در ضلع بشخ وصو یي موانع وصو یسیاه 

دمـاده شـده در بـین    هـاي  سـیاه   دمنظور تلشیص نهایی و دستیابی ب  فهرست نهـایی موانـع   ب 

ها وارد مسیر تحلیـل عامـل اکتشـافی    دمده از نمون  دست  هاي ب اعضاي نمون  توزیع گردید. داده

 2ها در بـدول  بودن دن پذیر منظور اطمینان از عامل ها ب ادهشد. نتایج کا ل از تحلیل ابتدایی د

 دمده است.
 اکتشافی عامل تحلیل مفروضات بررسی نتایج -2بدول

 هاشاوص                             

 

 عنوان سیاه      

P
v
al

u
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رتل
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 سمت اعضاي نمون 

سازي اموانات ي موانع وصو یسیاه 

 در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري
111/1 875/1 121 

و اقتصادي مجلسد کارشناسان  44اعضاي کمیسیون ا ل 

 سازي سازمان وصو ی

سازي اموانات ي موانع وصو یسیاه 

 در ضلع دستگاه واگذارنده
111/1 816/1 111 

بدنی  اعضاي هیئت علمی اقتصاد و مدیریت تربیت

هاي  بدنی دانشگاه هاي دولتید مدیران تربیت دانشگاه

 دولتی

سازي اموانات ي موانع وصو یسیاه 

 در ضلع بشخ وصو ی
111/1 851/1 61 

هاي  نعتید اعضاي اتاق بازرگانید اعضاي شرکت شهرک

 هاي  نعتیگذاران شهرک سرمای 

 

بـراي اسـتشرا  عوامـل     1یـابی محـور ا ـلی   عاملهاد از روش  پذیر بودن داده پس از تأیید عامل

 يزیرمعیارهـا  3واریموـس و روش  2هاي متعامـد نروخبا استفاده از مسیر  س ساستفاده شد. 

ازي اموانـات  سـ  ی موانـع وصو ـی  هر عامل تعیین شد. نهایتاب با تفسیر این مراکل لیسـت نهـای  

 گـذار و مجـريد ضـلع دسـتگاه     هاي دولتی کشور در س  ضلع نهادهاي سیاسـت  ورزشی دانشگاه

واگذارنده و ضلع بشخ وصو ی شناسایی گردید.  زم ب  ذکر است ک  این فردیندها با استفاده 

 .انجام گرفت 21نسش   SPSSافرار  از نرم

                                                           
1. Principal Axis Factoring 
2. Orthogonal 
3. Varimax
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 دبراي ایـن منظـور  ستفاده شد. ا (AHP) 1مراتبی از روش تحلیل سلسل  بندي موانعبراي اولویت

تـن از متشصصـان مـورد     5ي مقایسات زوبی طراکی گردید و روایی  وري دن توسـط  سیاه 

بشـخ توزیـع   هـاي هـر   هـا در بـین نمونـ     بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات دنها سیاه 

و  44نفر وبره شامل اعضاي کمیسیون ا ـل   21در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري  گردید.

نفر وبـره   23سازي در ضلع دستگاه واگذارنده  ي مجلس و کارشناسان سازمان وصو یاقتصاد

بـدنی  هاي دولتی و مدیران تربیـت شامل اعضاي هیئت علمی اقتصاد و مدیریت ورزشی دانشگاه

نفـر وبـره شـامل اعضـاي اتـاق بازرگـانی و        16هاي دولتی؛ و در ضلع بشخ وصو ی دانشگاه

هـایی کـ  مبنـاي    تمامی سـیاه  هـا را پرنمودنـد.  هاي  نعتی این سیاه اعضاي شرکت شهرک

بودنـد. بـراي تلفیـق نظـرات      1/1کمتـر از   (IR) 2نرخ ناسـازگاري محاسبات قرار گرفتند داراي 

 11 ي ابی استفاده شد. تمامی مراکل فوق با استفاده از نسش وبرگان هر بشخ از میانگین کس

 انجام گرفت.Expert choice نرم افرار 
 

 نتایج
نظـران کـ  بـا     هاي کا ل از تحلیل محتوا و مصاکب  با نشبگان و  اکببا تجری  و تحلیل داده

نهادهـاي  استفاده از تونی  کدگذاري سیستماتی  ب  انجام رسیدد مشاهده شـد کـ  در ضـلع    

مـانع و در ضـلع    25مانع و در ضلع دسـتگاه واگذارنـده تعـداد     31گذار و مجري تعداد  سیاست

 مانع وبود دارد. 12بشخ وصو  تعداد 

ها بـا  کدگذاري سیستماتی  نوبت ب  تلشیص نهایی داده ي پس از مرکل  شددک  بیان  طورهمان

بـا   شـده بنـدي موانـع شناسـایی    یـت مننـین اولو ه تحلیل عاملی اکتشافی وتونی  استفاده از 

رزشـی  سازي اموانات وموانع وصو ی 3بدول  مراتبی رسید. در استفاده از روش تحلیل سلسل 

داده هـا نشـان  بندي دنب  همراه اولویتدر ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري  هاي دولتیدانشگاه

 .استشده

                                                           
1. Analytical Hierarchy Process 
2. Inconsistency Ratio 
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و  مجري و گذار سیاست نهادهاي ضلع در دولتی هاي دانشگاه ورزشی اموانات سازي وصو ی موانع  -3 بدول 
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714/1 1 148/1 684/1 

ــد  ــئو ن فقـــدان تعهـ مسـ

ــالی ــ  ع ــراي رتب ي کشــور ب

-ي وصو ـی ابراي برنامـ  

 سازي

1 26
1

/1 

94
3

ی 2/
اس
سی
ع 
وان
م

 

511/1 5/6 149/1 226/1 

توب  بیشتر دولت ب  امـوال  

شـدن   دلیل بلوکـ   داولی ب 

هــاي ذوــایر ارزي و تحــریم

 موبود

812/1 18 122/1 111/1 

نگاه ابراري دولت بـ  ورزش  

کسـب  عاملی براي عنوان  ب 

 کمایت مردم و بوانان

414/1 15 125/1 145/1 

ي رسانی دربارهفقدان اطالع

ــتقیم و  ــاي مســــ مرایــــ

 سازي یرمستقیم وصو ی

4 13
3

/1 

31
2

/2 

نع
موا

 

ی
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 ـ 
ی
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ف

 

619/1 5/6 149/1 274/1 
عدم تمایل مردم براي  رف 

 هاي ورزشیهرین 

623/1 4 185/1 438/1 
فرهنگ ورزش نشدن  نهادین 

 در بین اقشار بامع 

411/1 16 123/1 134/1 

سـازي   عدم تبلیغ و فرهنـگ 

مناسب مطبوعـات و  ـدا و   

ــاره  ــیما درب ــارکت س ي مش

 بشخ وصو ی در ورزش

511/1 5/22 112/1 189/1 

هـاي  کـارگیري روش   عدم ب

مناســـب واگـــذاري بـــراي 

بلــوگیري از نفــوذ افــراد   

15 3 وا 
7

/1 

11
1

/2 

نع
موا

 

ی
رای
اب
 ـ 
ی
ریت
دی
م

 881/1 3 179/1 616/1 

هـاي دقیـق و   فقدان نظارت

ــازنده ــراي  سـ ــت بـ ي دولـ

هاي علمـی  استفاده از روش
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گذاري ودمات بشخ  قیمت

 وصو ی

682/1 13 129/1 199/1 

-هاي تصـمیم تعدد سازمان

گیرنده در رابط  با پیشـبرد  

سـازي و  سیاست وصو ـی 

ي تشصصــی فقــدان کمیتــ 

ورزش ســــازي وصو ــــی

 دانشگاهی

451/1 5/19 118/1 115/1 

ضعف در ارتباطـات متقابـل   

ها و نهادهـاي دولتـی   ارگان

بهــــت تســــهیل رونــــد 

 سازي وصو ی

711/1 2 127/1 668/1 

ــی ــت ب ــاتی سیاس ــاي ثب ه

بودن  لحاظ پایین اقتصادي ب 

 ي ماندگاري مدیراندوره

2 22
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/1 

71
1
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891/1 5/7 132/1 168/1 

هــــاي ابهــــام در برنامــــ 

ــدوین ــت   تـ ــده در بهـ شـ

-پیشبرد سیاست وصو ـی 

 سازي

673/1 5/7 132/1 168/1 

هـــاي ابـــراي سیاســـت 

اقتصــادي مشــالف سیاســت 

 سازيوصو ی

654/1 5/11 131/1 375/1 

هــاي فــراهم نبــودن زمینــ 

ــان    ــت یوس ــت و رقاب فعالی

 براي بشخ وصو ی

6 15
5

/1 

64
5

/2 

نع
موا

 

ي
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ی 
رما
 س
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ک
 

417/1 5/27 114/1 146/1 

فقـــدان ارتبـــاط روشـــن و 

گـذاران   شفاف بـین سـرمای   

ــی و  بشــــــخ وصو ــــ

هاي ابرایـی بهـت    دستگاه

ها بـ  بشـخ   هدایت سرمای 

 ورزش دانشگاهی

911/1 5/11 131/1 379/1 

بودن دولت و عملوـرد   برر 

ی  رقیب قـوي  عنوان  ب دن 

 براي بشخ وصو ی

511/1 28 115/1 165/1 

بودن فعالیـت در   پذیرریس 

ي ورزش دانشگاهی ب  کوزه

دلیل نـو و تـازه بـودن ایـن     

گذاري و عـدم  شول سرمای 

تضـــمین بـــراي بازگشـــت 
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 سرمای 

612/1 5/24 119/1 116/1 

گذاري بذابیت کمتر سرمای 

ي ورزش و ودمات در کوزه

گـذاري در   ب  نسبت سرمای 

 تولیداتیهاي  کوزه

471/1 26 118/1 198/1 

ــدان وام ــا  فق ــانوی ب ــاي ب ه

ي اندک براي کم  بـ   بهره

هاي مفید بشخ ابراي طرح

 وصو ی

8 15
2

/1 

11
1

/2 

نع
موا

ي 
اد
ص
اقت

 

414/1 5/22 112/1 172/1 

عـــدم در نظـــر گـــرفتن   

ي قـانونی و  تسهیالت ویـژه 

ابرایی از سوي نهاد مربوط  

بــراي کمــ  بــ  بشــخ    

 وصو ی

441/1 12 131/1 435/1 

ــدان روش ــق و فق ــاي دقی ه

معیارهـــاي روشـــن بـــراي 

ــت ــات قیمـ ــذاري اموانـ گـ

 ها ورزشی دانشگاه

642/1 17 121/1 276/1 

هاي استفاده از گرانی هرین 

ات بشـخ وصو ـی و   ودم

ــم  ــار ک ــاتوانی اقش ــد  ن دردم

ــن   ــتفاده از ایـ ــت اسـ بهـ

 ودمات

713/1 5/24 119/1 175/1 

-نامـ  قوانین و دیـین فقدان 

ي هاي وا  بهت توسـع  

طور وا   سازي ب وصو ی

 هادر دانشگاه

5 19
1

/1 

87
1

/1 

نع
موا

ی 
نون
قا

 

634/1 14 127/1 264/1 

ي قوانین داران  کمایت بانب

ــل  از بشــخ دولتــی در مقاب

 بشخ وصو ی

835/1 5 151/1 477/1 

نبود فردیندهاي مشـشص و  

ــهل ــت ورود س الو ــول به

وصو ــــی بــــ  بشــــخ 

هــاي دانشــگاهی    فعالیــت 

 )بوروکراسی زیاد(

411/1 5/19 118/1 163/1 

کمایتی کافی نبودن قوانین 

ها( بهـت اسـتقبال   )مشوق

ــی از ورزش   ــخ وصو  بش



 3131 و تابستان ، بهار6پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره                                        37

 

 دانشگاهی

767/1 21 114/1 711/1 

هاي بازاریـابی  ضعف سیستم

در دســتگاه ابرایــی بهــت 

گـذاران بشـخ   بلب سرمای 

 وصو ی
7 12
5

/1 

21
4

/1 

نع
موا

ی 
یاب
زار
با

 

866/1 5/27 114/1 211/1 

ناتوانی کارشناسان در ایجاد 

هایی متناسب با فضاي مدل

هـا بهـت   فرهنگی دانشـگاه 

 بازاریابی اموانات ورزشی

 

عامل اسـتشرا    7گذار و مجري  همانطور ک  در بدول با  دمده استد در ضلع نهادهاي سیاست

ـ راهبـرديد مـدیریتی ـ ابرایـید      ریريعبارتند از موانع سیاسید برنام ترتیب اولویت  شد ک  ب 

 گذاريد اقتصادي و بازاریابی.فرهنگی ـ ابتماعید قانونید کالن سرمای 

 هاي دولتی در ضلع دستگاه واگذارنده رزشی دانشگاهسازي اموانات و موانع وصو ی 4در بدول 

 است.ها نشان داده شده بندي دنب  همراه اولویت
 

 هابندي دنو اولویت واگذارنده دستگاه ضلع در دولتی هاي دانشگاه ورزشی اموانات سازي وصو ی موانع  -4 بدول

ی
امل
 ع
بار

 

ها
یار
مع
ي 
ند
  ب
رتب

 

ش 
رو
با 

A
H

P
یار 

مع
ی 
های
ن ن
وز

 

در
ار 
عی
ن م

وز
 

 
ع 
مو
مج
یر
ز

ط 
ربو
ي م

 

 معیار

ل
وام
 ع
ي
ند
  ب
رتب

 

ش 
رو
با 

A
H

P
 

ل
عام
ن 
وز

 

ن 
یی
 تب
س
یان
وار
د 
ر 
د

ده
ش

 

ل
عام

 

581/1 18 116/1 493/1 

ــی و نادرســت   ــرش منف نگ

ــئولین  ــجویان و مسـ دانشـ

دانشگاهی نسبت ب  بشـخ  

 وصو ی

6 13
1

/1 

69
3

/1 

نع
موا

ي 
رد
ف

 

444/1 22 116/1 196/1 

ــدن  ــایین دم اســتنباط از پ

شــأن دانشــگاه در  ــورت 

ــت  ــذاري فعالی ــ   واگ ــا ب ه

 بشخ وصو ی

432/1 5/21 111/1 311/1 

مسئولین دانشگاهی تمایل 

هــاي در اســتفاده از روش

 دیگر )مانند برون سـ اري( 

 سازيب  باي وصو ی

1 3عـــدم تمایـــل مســـئولین  851/1 116/1 3 755/1 9 8 / 1 4 3 4 / 2 

م و ا ن س ع ی ا س  ي
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ــذاري  دانشــگاه ــ  واگ ــا ب ه

-اموانات ب  دلیل اسـتفاده 

هاي ششصـی بـراي نفـوذ    

 بیشتر در بین دانشجویان

882/1 11 135/1 251/1 

بدنی و ورزش تبدیل تربیت

دانشگاهی ب  منبعی بـراي  

ــده ــدزایی ع ــراد دردم اي اف

 بانفوذ
 

786/1 4 183/1 239/1 

ــی ــئولین بـ ــوبهی مسـ تـ

ــره   ــ  به ــگاهی ب وري دانش

 پایین اموانات ورزشی

2 23
9

/1 

94
6

/1 

نع
موا

 

ی
رای
اب
 ـ 
ی
ریت
دی
م

 

898/1 14 123/1 186/1 

فقدان عرم بدي مسئولین 

ــتگاه  ــراي دس ــده ب واگذارن

هـاي   استفاده از توانمندي

بشخ وصو ـی در ورزش  

 هادانشگاه

634/1 12 131/1 111/1 

ي مشوالت مربوط بـ  اداره 

ــاي دانشــگاهی و کــالس ه

ایجاد تداول بین برگـراري  

ــاي دانشــگاهی و کــالس ه

ي بشخ وصو ـی  استفاده

 از اموانات

888/1 7 151/1 164/1 

پــی در  در هــاي پــیتالطــم

ورزش دانشگاهی و تمایـل  

ــ    کــم بشــخ وصو ــی ب

 مشارکت در این کوزه

411/1 2 129/1 421/1 

ــر و   ــر متمرک ــدان مراک فق

-ي هـدایت یافتـ  گسـترش 

ي ورزش دانشجویی کننده

 در ایران

416/1 15 121/1 181/1 

ناتوانی مسـئولین دسـتگاه   

ــایی و   ــده در شناس واگذارن

ــات   ــین اموانـ ــل تعیـ قابـ

 واگذاري

1 31
6

/1 

88
7

/1 

نع
موا

 

م 
رنا
ب

 
ي
رد
هب
 را
ي ـ

یر
ر

 

682/1 9 145/1 157/1 

فقــدان دمارهــا و اطالعــات 

دقیـــق از وضـــع موبـــود 

ــدم   ــی و ع ــات ورزش اموان

هـاي  شفافیت درباره هرین 
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 دنها ي اداره

831/1 1 181/1 591/1 

عدم تبیین بایگـاه بشـخ   

ــی در ورزش  وصو ــــــ

 کارهـــاي دانشـــگاهی و راه

 تشویق دنها

678/1 8 152/1 171/1 

هــایی بــراي فقــدان برنامــ 

ــات    ــدن اموان ــدزا ش دردم

ورزشی بهت بلـب توبـ    

 بشخ وصو ی

451/1 5/21 111/1 119/1 

هاي ابتمـاعی و  محدودیت

فرهنگی در وصـو  روا   

هاي ورزشی بدید در رشت 

 هامحیط دانشگاه

5 11
1

/1 

54
1

/1 

نع
موا

 

   
   
   
ی 
اع
تم
اب
 ـ 
ی
نگ
ره
ف

 

587/1 6 155/1 572/1 

ــت  ــدودیت فعالی ــاي مح ه

تبلیغـــــاتی در محـــــیط 

ــگاه و در   ــی دانشـ فرهنگـ

مــدهاي نتیجــ  فقــدان درد

ــراي بشـــخ  ــاتی بـ تبلیغـ

 ز این طریقوصو ی ا

491/1 13 129/1 319/1 

مشالفت بروی نهادهاي 

دانشگاهی براي ورود و 

کنندگان ورو  استفاده

 یردانشگاهی ب  محیط 

 دانشگاه

476/1 19 111/1 173/1 

هـاي موفـق و   فقدان نمون 

متناسب بـا بامعـ  بهـت    

واگذاري اموانـات ورزشـی   

برداري ها براي الگودانشگاه

 هااز این نمون 

4 11
8

/1 

11
6

/2 

نع
موا

 

ی
مان
ساز

ي 
ساز

نو
 631/1 16 119/1 137/1 

هــاي پرهرینــ  بــودن روش

ورزشـی  نگهداري اموانـات  

ب  دلیل سنتی بودن دنها و 

هاي عدم دسترسی ب  شیوه

نوین نگهداري براي کاهخ 

 هاهرین 

684/1 17 113/1 194/1 
مشوالت مربوط ب  تفوی  

اراضی دانشگاهی و بدا 
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نمودن اموانات ورزشی از 

 هاي دانشگاهبدن 
 

412/1 5 163/1 456/1 

هاي موبود بهت مقاومت

در راستاي ا الح ساوتار 

 سازي امواناتوصو ی

849/1 11 132/1 229/1 

هاي با ي ا الح هرین 

ساوتار و ناتوانی دولت در 

 هاتأمین این هرین 

 
عامـل اسـتشرا  شـد کـ       6گذارنـده  همانطور ک  در بدول با  دمده استد در ضلع دسـتگاه وا 

راهبرديد مدیریتی ـ ابرایید سیاسـید نوسـازي    ریري ـ  ترتیب اولویت عبارتند از موانع برنام  ب 

 سازمانید فرهنگی ـ ابتماعی و فردي.

 هاي دولتی در ضلع بشخ وصو ـی رزشی دانشگاهموانع وصو ی سازي اموانات و 5در بدول 

 ها نشان داده شده است.دنبندي ب  همراه اولویت
 

 هابندي دنو اولویت یوصو  بشخ ضلع در دولتی هايدانشگاه ورزشی اموانات سازيوصو ی موانع  -5 بدول

ی
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H
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ل
عام
ن 
وز

 

ده
 ش
ن
یی
 تب
س
یان
وار
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ر 
د

 

ل
عام

 

869/1 4 117/1 581/1 

فقدان اعتماد ب  بشـخ  

وصو ی در بین مـردم  

 مسئولینو 

3 18
1

/1 

68
7

/1 

نع
موا

 

ی
اع
تم
اب
 ـ 
ی
نگ
ره
ف

 

534/1 9 128/1 143/1 

فقـدان فرهنـگ ابـراي    

کارهـــــاي تیمـــــی و 

 مشارکتی

436/1 6 154/1 276/1 

ضعف بشـخ وصو ـی   

ــا  ــاط ب ــراري ارتب در برق

اقشار بامع  براي بذب 

 بیشتر مشتري

771/1 3 153/1 333/1 

با ي طراکـید   ي هرین 

ساوت و ورید اماکن و 

 تجهیرات ورزشی

1 47
2

/1 

63
2

/1 

نع
موا

ي 
اد
ص
اقت
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848/1 1 318/1 668/1 

عدم ایجاد منطق هرین  

ـــ فایــده در اموانــات   

 ورزشی

834/1 2 178/1 638/1 

-بودن ابعاد سرمای  مبهم

گــــــــذاري در ورزش 

ــدان   ــگاهی و فقـ دانشـ

-دانــخ کــافی ســرمای 

ــو    ــذاران در وصـ گـ

گـذاري   ورزش و سرمای 

29 2 در این کوزه
5

/1 

84
5

/1 

نع
موا

ی  
رما
 س
رد
و

ي
ذار
گ

 875/1 5 186/1 257/1 

نبـــــودن و  اي کرفـــــ 

ــدزا ــودن ورزش  دردم نب

 دانشگاهی

431/1 7 131/1 115/1 

ــان  ناشــناوت  ــودن نش ب

ها و اعتبـار کـم   دانشگاه

 این نشان

437/1 8 134/1 611/1 

فقــدان دانــخ کــافی   

ــرمای  ــذاران در ســ گــ

وصـــــــو  ورزش و  

گــذاري در ایــن سـرمای  

 کوزه

4 15
3

/1 

97
8

/1 

 
نع
موا

 

ف 
کر

ی
ص
ص
تش
 ـ 
ي
ا

 

413/1 5/11 111/1 211/1 

نبود کارشناسان فنـی و  

ي ورزشی تحصیل کرده

ــاه در   ــ  و دگـ و باتجربـ

ي بشخ وصو ـی  بدن 

ــردن  ــت اداره کــ بهــ

ــی  ــات ورزشـــ اموانـــ

 هادانشگاه

816/1 5/11 111/1 211/1 

ضــــعف در مــــدیریت 

اتفاقات دینده ک  منجـر  

 گرددب  ضرردهی می

 

عامـل اسـتشرا  شـد کـ       4خ وصو ـی  همانطور ک  در بدول با  دمده اسـتد در ضـلع بشـ   

اي ـ  گذاريد فرهنگی ـ ابتماعی و کرف   سرمای  ترتیب اولویت عبارتند از موانع اقتصاديد ورد ب 

 تشصصی.
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 گیريو نتیجه بحث
 

راهواري اثربشخ براي انجام ا الکات و ارتقاي سـطح رفـاه ابتمـاعی    عنوان  ب سازي وصو ی

بلو  ابراي موفق این برنام  تـابع عوامـل و شـرایط     دمردمد ن  تنها رویورد بهانی واکدي ندارد

مشتلفی بوده و الرامات وا ی دارد. طبق نتایج تحقیق کاضرد موانع سیاسی در ضـلع نهادهـاي   

( را 198/1ي سوم )( و در ضلع دستگاه واگذارنده رتب 261/1ي اول )ار و مجري رتب گذ سیاست

مـداران فـراهم سـازد و     هاي سیاسـت تواند محیطی ووب را براي فعالیتکسب نمود. ورزش می

ها با دگاهی کامـل از ابعـاد سیاسـی ـ ابتمـاعی دند همـواره تمایـل        هاد افراد و سازمان کوومت

(. بـ  عبـارت   26بـرداري کننـد )  دن براي دستیابی ب  اهداف مورد نظر وود بهـره اند تا از داشت 

دلیل دارا بودن قدرت شول دادن بـ  بماعـاتد پـرورش نشبگـان و قهرمانـان و       ورزش ب  ددیگر

پـذیر  بروورداري از وودتوانید تشویالت و سازماندهی بهانی بیرون از نهادهاي قدرتد مشارکت

هاي سیاسی داشـت    تواند اثر مؤثري در نظاماي است ک  همواره مییدهپذیر بودنخد پدو توزیع

 (.28باشد )

( و 226/1ي دوم )گذار و مجري بـا رتبـ    ریري ـ راهبردي در ضلع نهادهاي سیاست موانع برنام 

سـازي اموانـاتد   ( مطرح شدند. در واقع وصو ـی 316/1ي اول )ضلع دستگاه واگذارنده با رتب 

اي ي مناسـب بـراي تحقـق ایـن امـرد از اهمیـت ویـژه       بلندمدت است و انتشاب برنام فردیندي 

-ي وصو ـی هایی فراهم دید ک  در شالودهزمین برووردار است؛ نرا ک  در این مورد باید پیخ

ها مواردي هستند ک  در این تحقیـق بـا   زمین  (. این پیخ27گیرند ) سازي مورد توب  قرار می

 ي ششـم ر و مجـري بـا رتبـ    گـذا  گذاري در ضـلع نهادهـاي سیاسـت   سرمای  عنوان موانع کالن

مطـرح   د(295/1) ي دومگذاري در ضلع بشخ وصو ی بـا رتبـ   سرمای  ( و موانع ورد155/1)

انـداز و اهـداف روشـن و مشـشص در امـر      شدند. در واقع محققان معتقدند کـ د تعیـین نشـم   

(. مـادامی کـ  سیاسـت    29برنده مطرح باشـد ) ی  عامل پیخعنوان  ب تواند سازي میوصو ی

-هاي وا  و برری مطرح شودد مفهوم دن مـورد قبـول گـروه   سازي بدون بیان هدف وصو ی

نمایـد  هاي مشتلف بامع  قرار نگرفت  و لذا ابراي این سیاست را با نـالخ بـدي موابـ  مـی    

(31.) 

ي گـذار و مجـري رتبـ     تطبق نتایج تحقیق موانع فرهنگی ـ ابتماعی در ضلع نهادهاي سیاسـ  

( و در ضلع بشـخ وصو ـی   111/1ي پنجم )(د در ضلع دستگاه واگذارنده رتب 133/1نهارم )

ي دستیابی ب  اهداف بلندمدتد مشـارکت اقشـار بامعـ  در    ( داشت.  زم 181/1ي سوم )رتب 

هـا  یـل (. در دورین تحل31باشد )هاي مشتلف ابتماعید اقتصاديد فرهنگی و سیاسی میفعالیت

بلوـ  ایـن    ؛شـود است ک  توسع  یا عدم توسع  از وار  ب  ی  کشور تحمیل نمیمششص شده
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(. امروزه علمـاي توسـع  بـیخ از    32گریند ) ماندگی را برمیوود بامع  است ک  توسع  یا عقب

اي موافـق بـا توسـع  نباشـدد     اند ک  تـا فرهنـگ بامعـ    هر زمان دیگري ب  این باور دست یافت 

ي عـامالن محـوري   هـا بـ  منرلـ    ي دن بامع  میسر نشواهد بودد زیرا انسـان و توسع  پیشرفت

(. ورزش دانشگاهی براي اینو  بتواند نسبت 33توسع  باید براي عمل وود تمایل داشت  باشند )

طـور بـدي وارد فراگـرد ا ـالکات و      ب  تقاضاهاي رو ب  افرایخ مردم پاسشگو باشـدد بایـد بـ    

اوتارهاي فرهنگید سیاسید ابتماعی و اقتصادي وود شود. گذر از این فردیند ها در سدگرگونی

هـاي طرفـدار کفـض وضـعیت موبـود را در مقابـل       بسیار دشوار است؛ نرا ک  این رونـدد گـروه  

(. لـذا ضـرورت   34دهـد ) دورندد قـرار مـی  هایی ک  از تغییر و دگرگونی کمایت ب  عمل می گروه

سازي توبهی بدي گردد هاي فرهنگی مؤثر بر وصو یبازووانی مؤلف نماید ک  ب   ایجاب می

ریـري فرهنگـی بـا رویوـرد اعتمادسـازي در درون      و در این مسیر سعی شود ک  هر گون  برنام 

 (.35بامع  انجام گیرد )

از دیگر نتایج این پژوهخ شناسـایی مـوانعی بـود کـ  بـا عنـوان موانـع مـدیریتی ـ ابرایـی و            

سازي مطرح شدند. موانع مـدیریتی ـ ابرایـی در    صصی در اضالع مثل  وصو یتش ـ اي کرف 

ي ( و در ضلع دسـتگاه واگذارنـده رتبـ    157/1ي سوم )ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري رتب 

را در ضـلع بشـخ   ( 153/1ي نهـارم ) اي ـ تشصصی رتب  ( و همننین موانع کرف 239/1دوم )

هـاي اویـر کمتـر وظـایفی بـ       معتقد است ک  در سـال ( 1997. پلتیر )وصو ی کسب نمودند

. در کقیقـتد بـ  مـوازات ا ـالکات و     (36) ي وظایف مدیر مورد نالخ واقع شـده اسـت  اندازه

هـا را  تر شده و نـالخ هاي دنها سنگین تفویض اوتیارات بیشتر ب  مدیراند وظایف و مسئولیت

هـاي بدیـد یـا    ي برنام ا شاهد تهی است. ب  همین سبب در بسیاري از کشوره کردهنیر بیشتر 

شـماري  هاي بـی ها و کمیسیونهاي سنتی دموزشی مدیران هستیم و گروهتجدید نظر در برنام 

پردازنـد.   ي راهوارهـاي متناسـب بـا نیازهـاي روز مـی     ي پیشنهادها براي تهی  ب  بررسی و ارار 

ا لـب ناکاردمـد اسـت؛ امـا      دهد کـ  فضاي دانشگاهی ما مفاهیم متعددي ب  مدیران دموزش می

1ايکرفـ   منطـق "امروزه روش  الب در دمـوزش مـدیراند روش   
ايد اسـت. در منطـق کرفـ     "

ي ی  کرفـ   دهنده ي علمی ابتماعی ک  قوامعلمی کاربردي بلو  ب  منرل عنوان  ب مدیریت ن  

نتظـارات فعـالیتی   ي دموزش مدیران باید بتواند ب  اگردد. در این رویورد برنام  معرفی می داست

پاسخ دهد؛ تمرین مدیریتد ن  ی  فعالیت سادهد ماشینی و توراري بلوـ  فعـالیتی هوشـمندان     

طلبـد.  پـذیري مـدیر را مـی   تلقی شده ک  تعهدد قدرت درک شرایطد توان شهودي و مسـئولیت 

 شودد با ایجاد فر تی براي تحلیـل شـرایط کـار و طـرح     بنابرایند در دموزش مدیران تالش می

                                                           
1. Logique Professionnelle 
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ي اي تشویق نمایند و دنها را دمـاده هایی از مسارل مدیریتد مدیران دینده را ب  عمل کرف  نمون 

 (.38مقابل  با اتفاقات پیخ رو نمایند )

موانع دیگري ک  در این پژوهخ شناسایی گردیدد موانع اقتصـادي بـود کـ  در ضـلع نهادهـاي      

( را 472/1ي اول )بشخ وصو ـی رتبـ   ( و در ضلع 152/1ي هفتم )سیاستگذار و مجري رتب 

زده اسـت و کشـور از یـ  اقتصـاد رقـابتی و مبتنـی بـر        دست دورد. اقتصاد کشور ما سیاست  ب

تـرین سـاوتار نهـادي     توان مناسب. با اکیاي نظام بازار دزاد میاستنصیب موانیرم بازار دزاد بی

( و همننـین بـ    37م نمـود ) هاي عـاملین اقتصـادي را فـراه   براي ایجاد هماهنگی بین ربحان

هـا و افـرایخ کیفیـت    شدن شرایط کداکثر رفاهد کـاهخ قیمـت   ي منابعد فراهمتشصیص بهین 

(. ناگفت  نماند ک  قـوام و پایـداري موـانیرم بـازار دزادد پویـایید      39مات امیدوار بود )ي ودارار 

کـ  اهـم دن    قدرت پاسشگویی و شرط ا لی کارکرد سالم دن منوط بـ  وبـود شـرایطی اسـت    

کننـدهد   عبارتند از: دزادي فرديد اطالعات کاملد دزادي ورود و ورو د قوانین و مقـررات تقویـت  

هاي عدم تبانی و سازش و تالش براي ایجاد رقابت است. با اکراز ننین شرایطی است ک  قیمت

بـ   شـود و تشصـیص منـابع بـ  کـاراترین و     اقتصادي ناشی از عملورد نیروهاي بازار کا ل می

 (.37د 41نماید )گیرد و سطح مطلوبیت و سود عاملین اقتصادي را بیشین  میممون انجام می

گذار و مجري شناسـایی   در این پژوهخد موانعی با عنوان موانع قانونی در ضلع نهادهاي سیاست

 يدست دورد. ا و ب در بسیاري از کشورهاد ابـراي برنامـ     ( را ب191/1ي پنجم )شدند ک  رتب 

طور ویژهد براي دن مقصود تصـویب شـده اسـتد     باشد ک  ب سازي متوی ب  قوانینی میوصو ی

طـور وسـیع از کشـوري بـ  کشـور دیگـر        دهندد ب انواع موضوعاتی ک  این قوانین را پوشخ می

تفاوت دارند و بستگی ب  عـواملی مثـل مقـررات قـانونی  زم بـراي کمایـت از مالویـت بشـخ         

(. در قانون 41سازي دارد ) وصو ی ي ل ی  نهاد نظارت بر ابراي برنام وصو ی و لروم تشوی

طوري ک   سازي ورزش تعیین شده استد ب ي نهارم توسع  الراماتی در راستاي وصو یبرنام 

این برنام  موضوع یاد شده مورد تأکید قرار گرفت  و مقرر شده تا سـهم   118 ي ماده "ز"در بند 

ــ  بشــخ  یردولتــی در توســع  (. همننــین 25در ــد افــرایخ یابــد ) 51ي ورزش کــداقل ب

 " "از قانوند تنظیم بششی از مقررات مالی دولت است ک  بند  77ي دستورالعمل ابرایی ماده

هاي واگذاري اماکن ورزشید تفریحی و رفاهی دولتـی بـ  بشـخ  یـر دولتـی      ي روشدن درباره

ر ـم برگـراري   از تصویب این قوانین و علـی اکنون و پس از نندین سال (. هم42کند )بح  می

هاي بسیارد ابهامات دن رفع نشـده و بحـ  و بررسـی پیرامـون دن بـ       بلسات متعدد و پیگیري

کالت تعلیق دردمده است. لذا با توب  ب  موارد مذکورد  زم است مجلس با وضـع قـوانین کـاراد    

اهم کند. در کـال کاضـر نـالخ عـدم     هاي سالم فرشفاف و عاد ن د بستر  زم را براي واگذاري
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هاي یوسان و  حیح با ضـمانت ابرایـی بـا د    وبود مقررات با ثبات و نهایتاب عدم وبود سیاست

 (.43شود )کامالب اکساس می

گذار و مجري بـود   از دیگر نتایج این پژوهخد شناسایی موانع بازاریابی در ضلع نهادهاي سیاست

هـا بایـد   نمود. پژوهشگران معتقدنـد کـ د مـدیران سـازمان    ( را کسب 125/1ي هشتم )ک  رتب 

هاي بازاریابی را براساس اهداف سـازمانی و متناسـب بـا محـیط داولـی و      تا فعالیت کنندتالش 

هـاي بازاریـابی   (. ضمناب باید تالش شود تا فعالیت44واربی سازمان وود تنظیم و ابرا نمایند )

کننـدگاند افـرایخ و ارتقـاي قـدرت نشـان      ا مصـرف ب  برقراري روابط عمومی مناسب و قوي بـ 

(. 45نفعان بیانجامد ) نفعان و بین ذيها و برقراري روابط  حیح و مناسب با ذيتجاري سازمان

ي هایی باشند ک د بـ  توسـع   در مجموع  اکبنظران و کارشناسان بازاریابی باید ب  دنبال روش

-د یوـی از مـدل  1بازاریـابی  ي دمیشت  7Pمدل  نماید.ها کم  بازاریابی اموانات ورزشی دانشگاه

تواند در تبیـین  هاي بازاریابی موان و از بمل  مفاهیمی است ک  میهاي مورد توب  در پژوهخ

        ریري بـراي رسـیدن بـ  وضـعیت مطلـوبد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد          وضعیت موبود و برنام 

(47-46). 

( را کسـب نمـود از   131/1ي ششـم ) واگذارنده ک  رتبـ   شناسایی موانع فردي در ضلع دستگاه

( معتقد استد در هر نظام اقتصادي یـا ابتمـاعی   1981)  دیگر نتایج این پژوهخ بود. هیرشمن

ها معمو ب در معرض انحراف از رفتار کارا و عقالیی قرار دارنـد.  ها و سازمانیا سیاسی افرادد بنگاه

درست تعبی  شده باشدد مسلماب بروی کنشگران از رفتاري  هر قدر هم ک  نهادهاي ا لی بامع 

کنند. بوامع باید قادر باشند از بطن وود نیروهـایی را بـ    رودد کوتاهی میک  از دنان انتظار می

بریان اندازد تا کنشگران مترلرل هر ن  بیشتري را ب  رفتـار مقتضـی بـراي عملوـرد مناسـب      

 .(49) بازگردانند

( را کسـب  118/1ي نهـارم ) سازمانی در ضلع دستگاه واگذارنده شناسایی و رتب موانع نوسازي 

سازي یعنی تغییر فضاي کاکم بر مؤسسات دولتی ب  نحوي کـ  در عـین کفـض    نمود. وصو ی

ي عملوـرد مؤسسـ    بافت ا لی فعالیتد  رفاب فضاي مذکور تغییر یافت  و شرایط بازار بـر نحـوه  

ي گیـري در مؤسسـ   هاي بشخ وصو ی مالک تصمیمو موانیرم طوري تأثیر گذارد ک  انگیره

سـت. براسـاس مـدل    ا رو  (. اما اعمال این تغییرات همواره با مقاومت روبـ 51ذکور قرار گیرد )م

؛ شـول دادن بـ  یـ     2مرکل  دارد ک  عبارتند از ایجـاد اکسـاس فوریـت    7کاترد فردیند تغییر 

                                                           
کارکنان و ریريد دمیشت  بازاریابی ترکیب هفت مؤلف  مواند تبلیغاتد شواهد و اموانات فیریوید مدیریت و برنام 7P. مدل1

 مردمد محصول و قیمت می باشد.

1. Urgency 
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 2انـداز؛ تبیـین  کافی براي هدایت تغییر؛ ولق ی  نشمیا ایجاد گروهی با قدرت  1ارتالف راهنما

اعضـا بـراي    3انداز با استفاده از دموزش رفتارهاي بدید ب  اعضاي سـازمان؛ توانمندسـازي  نشم

هـاي  ریري و ولق موفقیت لب  بر موانع تغییر؛ برنام  ي وسیل   انداز ب عمل کردن بر اساس نشم

رویوردهـاي بدیـد. بـا     4سـازي تغییرات بیشـتر؛ و نهادینـ   مدت؛ تثبیت بهبودها و انجام  کوتاه

ها ب  وبود دورد و اعضاي توان تغییرات گسترده را در سازمان مرکل  می 7مدیریت  حیح این 

 (.51تغییرات همراه ساوت )سازمان را با این 

 اي بـ  مفهـوم  ي اویر بسیاري از کشورهاي بهـان توبـ  ویـژه   باید اذعان داشت ک  در دو ده 

کلـی  راهعنـوان   بـ  انـد تـا   اند و سازوکارهاي ابرایی دن را ب  ابرا دردورده سازي داشت وصو ی

وري مناسب براي منطقی کردن ساوتار اقتصاديد کاهخ بار مالی دولتد افرایخ کارایی و بهـره 

بـودن   ي ورزش دانشـگاهی و همننـین پـایین   مورد استفاده قرار گیرد. افرایخ تقاضاها در کوزه

پـیخ   از وري اموانات ورزشی دانشگاهید نیاز ب  کضور بشخ وصو ی در این کوزه را بیخرهبه

رزش دانشـگاهی و  گـردد تـا مراکـري بهـت هـدایت و     با اهمیت ساوت  است. لذا پیشنهاد مـی 

هاي سیاسید ب  گسـترش ورزش  ها تأسیس گردد تا ب  دور از هر گون  فعالیتاموانات ورزشی دن

و فضاي ورزش دانشگاهی را براي کضـور بشـخ وصو ـی بـذاب نمایـد و      دانشگاهی پرداوت  

هـا را بـ  ورزش   گـذاران بشـخ وصو ـید سـرمای     سعی شود تا با ایجاد ارتباط مؤثر با سـرمای  

سـازي  داران  در رابط  با وصو ی دانشگاهی هدایت نماید. همننین قوانینی ب  دور از نگاه بانب

هایی باشد ک  نگاهی بلندمدت بـ   اند ضمانت ابراي برنام اموانات ورزشی تصویب گردد ک  بتو

 اي بهتر براي ورزش دانشگاهی باشد. دینده ي دهندهموضوع داشت  و نوید این
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