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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اجراي : هدف

هاي همگانی از سازي و توسعه ورزشبرنامه خصوصی
. دیدگاه کارشناسان انجام گرفت

دف کاربردي، از نظر روش تحقیق از نظر ه: هامواد و روش
استراتژي توصیفی و از نظر مسیر اجرا همبستگی بود که 

گیري، پرسشنامه ابزار اندازه. به روش میدانی انجام گرفت
محقق ساخته بود که با توجه به تحقیقات مختلف و 

. سازي و توسعه ورزش همگانی تهیه شداهداف خصوصی
مجرب تایید وسیله تعدادي از اساتید روایی پرسشنامه به

. گزارش شد/. 89شد و پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ 
هاي سطح جامعه آماري تحقیق را تمامی اساتید دانشگاه

شهر تهران در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با 
که ) N=42(ریزي  تشکیل دادندگرایش مدیریت و برنامه

پرسشنامه بین همه به شکل حضوري توزیع شد و از این 
.نفر پرسشنامه را  برگشت دادند33ین ب

در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور طبقه بندي 
هاي گرایش به مرکز و از نمرات، بررسی فراوانی و شاخص

آمار استنباطی براي محاسبه ضریب همبستگی پیرسون 
ها منظور آزمون فرضیهو رگرسیون چندمتغیره به

.استفاده گردید
یق نشان داد که بین اجراي برنامه نتایج تحق: نتایج 

هاي همگانی رابطه سازي و توسعه ورزشخصوصی
همچنین نتایج تحقیق نشان داد . داري وجود داردمعنی

سازي و میزان مشارکت هاي خصوصیکه بین مولفه
هاي همگانی، بهینه سازي عمومی، اصالح ساختار ورزش

ود دارد داري وجو کارایی واحدهاي مدیریتی رابطه معنی
سازي و کیفیت خدمات و هاي خصوصیولی بین مولفه

.داري وجود نداردبهبود وضعیت اشتغال رابطه معنی
هاي همگانی، سازي، ورزشخصوصی: واژگان کلیدي

کارشناسان

Abstract
Aim:This study examined the
relationship between the privatization
components and the development of
recreational sport were of the experts
view.
Method:The research method was
correlation method. The instrument
was a questionnaire which was
prepared by the researchers and some
qualified sport management expert
confirmed its validity and it's
reliability was assessed in a pilot study
which it's result reported a suitable
reliability for the questionnaire (α=
0.89).
The statistical society of this research
was the sport management experts
who worked as academic staff in
Tehran Universities. The sample was
equal to the society and no sampling
method was used.
Statistical method used In this study
to test the hypothesis was Pearson
correlation and multiple regression
method.
Results:The research results showed
that  there was significant correlation
between the privatization components
and development of the recreational
sport. Also, results showed that there
was significant correlation between
privatization components and public
participation, structural reformation,
optimization and efficiency. no
significant correlation was obtained
between privatization components and
the quality of service and improvement
of the employment.

Key words: privatization, recreational
sport, development
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مقدمه
اصطالح خصوصی سازي به هرگونه انتقال فعالیت از بخش 

در ).1374تقوي، (عمومی به بخش خصوصی اطالق می شود
لیت دولت در هرچه وخصوصی سازي واگذاري مسؤ،اصل
ها با اتکا به مشارکت بخش خصوصی مدتر کردن سرمایهآکار

ایه گذاري در ایجاد هر فضاي است و ناگفته نماند که سرم
با این . ورزشی منجر به ایجاد ارزش افزوده آن مکان می شود

هاي اقتصادي در هر مکان موجب هرگونه فعالیت بنگاهمفهوم،
هاي ملی استافزایش تولید ناخالص ملی و سرمایه

).1388، 44هاي کلی اصل سیاست(
ري از سازي در بسیاهاي خصوصیطی دو دهه اخیر مکانیزم

به مرحله اجراء درآمده است و از آن به کشورها طراحی و
عنوان راه حلی در جهت منطقی کردن ساختار اقتصادي 

ها و جامعه، کاهش بار مالی، افزایش کارآیی، گسترش فعالیت
گیري شده منابع موجود بهرهاستفاده کارآمد از امکانات و

ي دیگر، از هاسازي همانند بسیاري از سیاستخصوصی.است
باشد و هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي میجمله روند

زدائی در اقتصاد و جلب مشارکت مهمترین اهداف آن، تمرکز
هاي تولیدي، خدماتی و دستیابی به بیشتر مردم در فعالیت

).1369، نصیرزاده(سطح باالتر و ارتقاي رشد اقتصادي است
ها و یمشدر خط1368سازي از سال موضوع خصوصی

اقتصادي، اجتماعی و (هاي برنامه اول توسعهسیاست
جمهوري اسالمی ایران مطرح گردیده و زمینۀ اجرائی )فرهنگی

هیأت وزیران و اعالم 29/3/1370مورخنامهآن با تصویب
شرکت دولتی و متعلق به دولت، به 3000فهرست حدود 

ها و کاهش حجمکارایی فعالیتءمنظور دستیابی به ارتقا
هاي اقتصادي غیرضرور و نیز ایجاد تصدي دولت در فعالیت

تعادل اقتصادي و استفاده بهینه از امکانات و منابع، فراهم 
).1382، علی اکبر(شده است

اجتناب از ایجاد مراکز متعدد مدیریتی و ) 1372(شاهبندزاده
فرماندهی در فرایند خصوصی سازي را هنگام ایجاد ساختاري 

معتقد است که ) 1374(ر می دهد و احمدوندجدید مدنظر قرا
انتقال سازمانی در فرایند خصوصی سازي باید بر اساس اهداف 

) 1377(حیدري. مشخص شود و از الگوي معینی پیروي کند
معتقد است که در طراحی الگوي خصوصی سازي، مالکیت، 
بهبود و ارتقاي نظام مدیریت، کنترل، هدایت، مهارت و نظارت 

در بررسی ) 1377(خوش خبر. تی مورد نظر باشدمستمر بایس
تحلیل آثار خصوصی سازي در سازمان تربیت بدنی می گوید 
که بخش دولتی باید با واگذاري امکانات ورزشی موجب کارایی 

بر ضرورت ) 1383(رضوي. بیشتر و بهره وري بیشتر می شود
اجراي برنامه خصوصی سازي در ورزش کشور تاکید می کند و 

است که ورزش قهرمانی بایستی از تمرکز بخش دولتی معتقد 
. واگذار شود) کمیته ملی المپیک(خارج و به بخش غیردولتی

یکی از راه هاي توسعه ) 1384(آفرینش خاکی و همکاران
ورزش هاي همگانی را واگذاري آن به بخش خصوصی 

با بررسی خصوصی سازي در اداره ) 1384(عارفیان. دانندمی
ستان مازندران دریافت که خصوصی سازي تربیت بدنی ا

موجب توسعه و افزایش بهره وري و بهینه سازي ورزش این 
با بررسی وضعیت ) 1388(شمسایی. استان می شود

هاي خصوصی، خصوصی سازي در این باشگاه ها را باشگاه
کشکر و همکاران. موجب بهبود وضعیت اشتغال دانست

خصوصی سازي در با بررسی دستاوردهاي برنامه ) 1390(
دارایی هاي ورزشی نشان دادند که رقابت، منافع مالی و 

- سودآوري، کارایی، ارزشیابی و نظارت، تامین منافع مصرف
- ها، نسبت به قبل از خصوصیکنندگان، استفاده از تخصص

زدایی، اشتغال و دستمزد، سازي بهبود داشته و مقررات
گازا و موزان. گسترش مالکیت بدون تغییر بوده اند

ساختارهاي ناهماهنگ با شرایط جدید و ) 2001(1همکاران
نبود واقع گرایی را موجب کندي اجراي مرحله هاي اقدامات و 

اثرات ) 1989(2فیلیپسن و بیکر. عملیات دولتی می دانند
مثبت خصوصی سازي در ورزش هاي آبی و تفریحی را بیشتر 

با ) 2005(3ابراهیمآموالوان و . از اثرات منفی آن ارزیابی کردند
نظرخواهی از ورزشکاران، مدیران ورزشی و خیرین ورزشی 
درباره خصوصی کردن ورزش دریافتند که اکثریت قابل 

با خصوصی سازي ورزش %) 92(شرکت کنندگانمالحظه
معتقد است که خصوصی سازي، ) 2007(4تومارو. موافق بودند

. ایش می دهدکارایی تولید را کاهش ولی رفاه اجتماعی را افز
خصوصی سازي را موجب باال بردن ) 2009(5ژانگ و ژانگ

تی . رفاه اقتصادي و اجتماعی در تسهیالت ورزشی می دانند
معتقدند که خصوصی سازي ) 2010(6سامنی و همکاران

موجب بهبود خدمات، افزایش رضایت مشتریان، بهبود آموزش 
.کارکنان و کارایی تولید می شود

سازي در این تحقیق برگرفته از اهداف صیهاي خصومؤلفه
و شامل ) 2001(گیبون) 2000چاك دیویس،(سازيخصوصی

منابع مالی، سیاستگذاري، منابع انسانی و امکانات است و 
، افزایش مشارکت عمومیعوامل توسعه ورزش همگانی شامل 

، واحدهاي مدیریتیکاراییافزایش، افزایش کیفیت خدمات
بهبود و  همگانیاصالح ساختار ورزش،افزایش بهینه سازي

، بیشتر مورد پژوهشاین آنچه درو. استوضعیت اشتغال 
توجه قرار خواهد گرفت بررسی موقعیت ورزش کشور 
بخصوص ورزش همگانی به عنوان یکی از نمادهاي اساسی 
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5. Zhang & Zhang
6. Tsameny
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گسترش ورزش نزد اقشار مردم و همچنین ابزاري در جهت 

محقق با ،بنابراین.تحقق روحیه نشاط و شادمانی است
این بررسیدرصدد به طور کلی نظرخواهی از کارشناسان 

و توسعه خصوصی سازي برنامه اجرايآیا بیناست کهموضوع
ورزش هاي همگانی ارتباطی وجود دارد؟ و به طور جزئی در 
صدد بررسی این است که آیا اجراي برنامه خصوصی سازي 

افزایش، خدماتافزایش کیفیت ، افزایش مشارکت عمومی
اصالح ، افزایش بهینه سازي، واحدهاي مدیریتیکارایی

را در پی بهبود وضعیت اشتغالو  هاي همگانیساختار ورزش
؟خواهد داشت

هاي همگانی با طیف وسیعی از از آنجایی که بخش ورزش
افراد جامعه در ارتباط است لذا هر نوع تصمیم و 

انی می تواند هاي همگگذاري در زمینه ورزشسیاست
.مستقیماً به نفع یا ضرر جامعه باشد

شناسی تحقیقروش
روش تحقیق از نظر هدف کاربردي، از نظر استراتژي توصیفی 
و از نظر مسیر اجرا همبستگی بود که به روش میدانی انجام 

هاي جامعه آماري تحقیق را تمامی اساتید دانشگاه.گرفت
ی و علوم ورزشی با سطح شهر تهران در رشته تربیت بدن

که ) N=42(ریزي  تشکیل دادندگرایش مدیریت و برنامه
پرسشنامه بین همه به شکل حضوري توزیع شد و از این بین 

.نفر پرسشنامه را کامل برگشت دادند33
هاي هاي ویژه و نیز آزمایش فرضیهبه منظور بررسی هدف

این . دسؤال تهیه و تنظیم شده بو34اي با تحقیق، پرسشنامه
پرسشنامه شامل یک مقدمه کوتاه و ذکر مشخصات فردي 

و ) مشتمل بر سطح تحصیالت، جنسیت، سن، سابقه تدریس(
8روایی پرسشنامه به وسیله . اي بودگزینه5سؤال 34حاوي 

نفر از اساتید مجرب صورت گرفته و براي سنجش میزان 
پایایی پرسشنامه از روش سنجش آلفاي کرونباخ استفاده 

از آمار توصیفی براي . محاسبه شد89/0گردید که برابر با 
بندي نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و طبقه

هاي پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار، محاسبه شاخص
از آمار استنباطی براي تجزیه . استاستفاده شده... واریانس و 

ن ضریب و تحلیل فرضیه هاي تحقیق با استفاده از آزمو
. همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده بود

براي تجزیه و تحلیل داده ها spss.18همچنین از نرم افزار 
.استفاده شد

هاي تحقیقیافته
ها را زنان آن%) 15(نفر5از افراد تحقیق را مرد و %) 85(نفر28

بین% 43سال، 30-40بین% 27تشکیل دادند که از این بین 
تمامی . سال سن داشتند51-70بین % 30سال و 50-41
ها بین آن% 33که . داراي مدرك دکترا بودند) نفر33(ها آن
سال 21- 30بین % 24سال و 11- 20بین % 43سال، 10-1

.سابقه تدریس داشتند
آمده است، در ) 1(یافته هاي تحقیق همانطور که در جدول 

زش همگانی و مورد متغیرهاي خصوصی سازي و توسعه ور
نیزعوامل توسعه ورزش همگانی در کشور گویاي نتایج زیر 

:است
هاي سازي و توسعه ورزشبین اجراي برنامه خصوصی. 1

. P<0.05,r=0.83)(داري وجود داردهمگانی رابطه معنی
یعنی با اجراي برنامه خصوصی سازي امکان توسعه ورزش 

. همگانی میسر خواهد بود
- هاي تحقیق گویاي آن است که بین مولفههمچنین یافته . 2

سازي و هر یک از عوامل توسعه ورزش همگانی هاي خصوصی
هاي همگانی شامل کارایی واحدهاي مدیریتی در ورزش

(P<0.05 ,r=0.63)سازي ، بهینه(P<0.05,r=0.64) ،
، و (P<0.05,r=0.50)هاي همگانی اصالح ساختار ورزش

(P<0.05,r=0.69)نی هاي همگامشارکت عمومی در ورزش
به عبارتی با اجراي برنامه . داري وجود داردرابطه معنی

خصوصی سازي تمامی عوامل مؤثر بر توعه ورزش همگانی در 
.کشور، با افزایش و بهد همراه خواهد بود

هاي تحقیق نشان داد که بین مؤلفه هاي اما یافته.  3
P<0.05)خصوصی سازي و دو عامل بهبود کیفیت خدمات 

,r=0.30)و بهبود وضعیت اشتغال(P<0.05 ,r=0.32)-
).1جدول (داري وجود نداردرابطه معنی
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هاي توسعه ورزش همگانیسازي و مولفههاي خصوصینتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي مولفه)1(جدول 
هايمولفه

سازيخصوصی

عوامل توسعه ورزش

هاي مولفهامکاناتمنابع انسانییاست گذاريسمنابع مالی
سازيخصوصی

-0.300.120.320.24کیفیت خدمات
-0.160.240.320.30وضعیت اشتغال
-0.390.580.530.66مشارکت عمومی

-0.380.420.380.39اصالح ساختار ورزش
-0.600.470.400.51کارایی واحدهاي مدیریتی

-0.360.490.470.68زيبهینه سا
0.83----توسعه ورزش همگانی

بحث و نتیجه گیري
به طور نظري در نظام هاي سرمایه اي محض، واگذاري تمام 
فعالیت هاي اقتصادي به مکانیزم بازار، همراه با حداقل دخالت 
دولت ارائه می شود و در بعد نهایی دیگر، اقتصادي متمرکز و 

.شده بدون بازار مطرح استبرنامه ریزي 
، به ویژه در کشورهاي در حال 1970و 1960دهه هاي 

توسعه، دوره مداخالت بیش از حد دولت ها در امور اقتصادي 
ها یا از جمله ابزارهاي این مداخله، شرکت. بوده است

کاهش اندازه دولت در جریان . هاي دولتی بوده استبنگاه
ریزي ایف و برنامهخصوصی سازي، نتیجه واگذاري وظ

این واگذاري و انتقال، باعث . اجتماعی به بخش خصوصی است
کاهش کارمندان و در نهایت کاهش اندازه دولت می شود که 

).1382علی اکبر، (از هدف هاي مهم خصوصی سازي است
از اولین گام ها در مسیر خصوصی سازي، می توان از گسترش 

رباره تفکر خصوصی اندیشه، مفهوم سازي و فرهنگ سازي د
در همین راستا، تحقیق حاضر به بررسی دیدگاه . سازي نام برد

هاي کارشناسان در زمینه اثرات اجراي برنامه خصوصی سازي 
بر توسعه ورزش هاي همگانی می پردازد که از نتایج آن چنین 
برمی آید که به طور کلی شرایط الزم براي خصوصی سازي 

توسعه ورزش هاي همگانی داشته می تواند تاثیر مستقیم بر 
. باشد

متغیـر مـورد نظـر ایـن تحقیـق، متغیرهـاي کـارایی        6از بین 
واحدهاي مدیریتی، اصالح ساختار ورزش هاي همگانی، بهینه 
سازي و مشارکت عمومی بـا اعمـال برنامـه خصوصـی سـازي      

، )1374(بهبــود مــی یابنــد کــه بــا تحقیقــات احمدونــد      
ــی ــدري)1376(عرب ــرینش )1383(رضــوي، ) 1377(، حی ، آف

ــاکی ــکر) 1384(خــــ ــی") 1390(، کشــــ و "ابراهیمــــ
ــاران" ــایور"، )1998(1"وارن"، )1390("همک ، )2001(2"آدب
"مـاتور "، )2007("تومارو"، )2004("همکاران"و 3"دسوزا"
و "تی سامنی"و ) 2009(4"آتچر"، )2007("بانچونویجیت"و 

که، بـا  در حالی. همخوانی دارد)  2010("همکاران"و "سامنی
، عبدالـــه )1372(، ســـاالران)1374(تحقیقـــات مرجـــانی 

ــور ــیلواري)1373(پ ــی)1379(، س ــادق "، )1375(، حقیق ص
ــایی)1378("زاده ــین") 1388(، شمســــ ــک لــــ و "مــــ

آن هـا علـل عـدم    .   همخوانی نـدارد ) 2002(5"گوستافسن"
سـازي را بـی تـوجهی بـه اصـول خصوصـی       موفقیت خصوصی

تجربگـی، تعـدد   سازي، اجراي مقطعی، کوتـاه و مـوردي، بـی    
.اندفرماندهی و رهبري ضعیف دانسته

هـاي  دهد که بـین مولفـه  هاي تحقیق نشان میهمچنین یافته
هاي همگانی رابطه سازي و کیفیت خدمات در ورزشخصوصی

، )1372("سـاالران "که بـا تحقیقـات   . داري وجود نداردمعنی
و بـا  . همخـوانی دارد ) 2000(6"گلـوور "و ) 1379("مرجانی"

ــات تحق ــی"یقــ ــادق زاده"، )1374("رفیعــ ، )1378("صــ
تی "و ) 2002("گوستافسن"و "مک لین"، )1383("رضوي"

. همخوانی ندارد) 2010("همکاران"و "سامنی
محور اصلی بهبود 4سازي حولاهداف و دستاوردهاي خصوصی

سازي و توسعه و تحول کارایی، افزایش مشارکت عمومی، بهینه

1. Warren
2. Adebaior
3. D’Souza
4. Otcher
5. Mclean &  Gustafson
6. Glover
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عالوه بر آن، نتایج تحقیق حاضر . ارندساختار اقتصادي قرار د
سازي منجر به اصالح ساختار ورزش نشان داد که خصوصی

همگانی خواهد شد که با هدف توسعه و تحول ساختار 
این یافته بسیار قابل تأمل . باشداقتصادي در یک راستا می

ر ورزش اشاره اي است چون در متن قانون خصوصی سازي د
به ورزش همگانی نشده است و فقط ورزش قهرمانی در محور 

اما نتیجه این تحقیق گویاي آن . توجه این قانون بوده است
است که حتی خدمات عمومی ورزشی در جامعه نیز بهتر است 

عالوه بر آن، نتایج مؤید . در جهت خصوصی سازي پیش روند
نه سازي و افزایش سازي منجر به بهیآن است که خصوصی

مشارکت عمومی خواهد شد که با اهداف و دستاوردهاي 
البته برخی از نتایج نیز از جمله . سازي همخوانی داردخصوصی

سازي منجر به بهبود کارایی واحدهاي که خصوصیاین
شود با نتایج تحقیق حاضر در این زمینه مدیریتی می

بی تجربگی و تواندهمخوانی نداشت که علت احتمالی آن می
عدم آگاهی کارکنانی باشد که به پرسشنامه تحقیق مذکور 
پاسخ داده بودن و البته در زمان انجام تحقیق مذکور هنوز 
برنامه خصوصی سازي در مراحل اولیه اجرا بود و بدیهی است 
که در زمان اجراي تحقیق فوق الذکر هنوز نتایج مثبتی به 

اند به عنوان یکی از عومل دست نیامده بود و در نتیجه می تو
.تفاوت نتایج تحقیق حاضر با تحقیق مذکور باشد

هاي هاي تحقیق این بود که برخی مولفهاز جمله یافته
سازي نقش مهمتري در دستیابی به اهداف خصوصی
سازي داشتند نظیر رابطه مولفه منابع مالی و کارایی خصوصی

ه تفسیر کرد که گونرا اینتوان آنواحدهاي مدیریتی که می
تر باشد، واحدهاي مدیریتی از توان هرچه منابع مالی گسترده

مالی باالتري براي اجراي برنامه هاي خود برخوردار خواهند 
بود و تأمین پشتوانه مالی برنامه ها می تواند منجر به  افزایش 

همچنین مولفه امکانات نقش . کارایی واحدهاي مدیریتی گردد
سازي داشت که از آن، عمومی و بهینهمهمتري در مشارکت

شود که وجود امکانات بیشتر و این نتیجه استنباط می
تر، درصد مشارکت عموم و همچنین شرایط استفاده مناسب

چون کمبود امکانات یکی از دالیل . کندبهینه را فراهم می
. عدم رشد ورزش در کشورهاي مختلف از جمله ایران است

ور در بسیاري از نقاط هنوز به حد سرانه فضاي ورزشی کش
قابل قبول نرسیده است و بسیاري از شهرهاي کشور با فقر 

حتی کالن شهر تهران با . امکانات ورزشی مواجه است
میلیون نفر با مشکل امکانات و تجهیزات 7جمعیتی حدود 

ورزشی کافی روبروست و طبیعی است که فقدان فضاي کافی 
در مشارکت جامعه در ورزش می براي ورزش منجر به نقصان 

لذا همانطور که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد . گردد
افزایش امکانات ورزشی افزایش مشلرکت جامعه در ورزش 

.همگانی را به دنبال خواهد داشت

سازي عالوه بر این، مولفه سیاستگذاري دولت براي خصوصی
را بیشترین نقش را در اصالح ساختار ورزش داشت که آن

توان بیان کرد که قوانین و مقرراتی که دولت براي طور میاین
طور مستقیم کند بهسازي وضع میتسهیل برنامه خصوصی

در واقع ورود . شوندمنجر به اصالح ساختار ورزش همگانی می
سرمایه گذاران به حوزه خصوصی سازي ورزش همگانی با 

ودن چون با خصوصی نم. ریسک و خطرات جدي همراه است
اماکن ورزشی دولتی افزایشی در قیمت مشارکت به وجود 
خواهد آمد که نتیجه آن اجتناب مردم از حضور در این اماکن 
خواهد بود و شکست درآمدزایی خود می تواند عامل مهمی 
براي سرمایه گذاران در توقف ادامه اجراي برنامه خصوصی 

و پس مسلما وضع قوانینی در ایجاد حمایت . سازي شود
پشتیبانی از متولیان خصوصی می تواند در توسعه برنامه 

.خصوصی سازي  اهمیت داشته باشد
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