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( بر عملکرد اجرایی 27و  33های قانونی )ماده ماده حاضر، تحلیلی بر آثار پژوهشهدف از انجام 

و از لحاظ هدف  تحلیلی ـتوصیفی  ،پژوهشروش . ه استاصفهان بودورزشی استان ی هاهیئت
پژوهش شامل کلیه مدیران و ری ماآ جامعه .گردیدکه به روش میدانی اجرا  ه استکاربردی بود

که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  استجوانان استان اصفهان کارشناسان ادارات ورزش و 
یری گاندازهای انتخاب شدند. ابزار نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه 261تعداد 

ای بود که روایی محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات ، پرسشنامه محقق ساختهپژوهش
پایایی آن با  گردید. همچنینیید نفر( تأ 12ز اساتید و متخصصان )ا ، پس از نظرخواهیپژوهش

ها، از آمار توصیفی ( محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده14/2استفاده از آزمون آلفای کرونباخ )
های آمار استنباطی )تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی )میانگین و انحراف استاندارد( و روش
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سازی در ورزش در ابعاد که خصوصی می دهدانجام گرفت. یافته ها نشان  Lisrelافزار و نرم

توان به ترتیب به اثرات ترین آثار آن میمهم از که گذاردمی مختلفی بر جامعه مثبت گوناگون، اثرات
(، رضایت 36/2(، تمرکززدایی )31/2(، کارایی پویا و چابکی سازمانی )12/2اجتماعی ) ـ اقتصادی

 ( اشاره نمود. 67/2( و افزایش رقابت )73/2زایی )(، اشتغال32/2مشتریان )
ه بخش دولتی ب ةسازی، همکاری همه جانبدر پایان برای بهبودی هر چه بیشتر آثار خصوصی

سازی در این ده اداری و مالی از سر راه توسعه بخش خصوصی و فرهنگحذف هر گونه بازدارن
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 مقدمه
 از کمتر حد در مالی عملیاتی و عملکرد کارایی از لحاظ ورزشــی دولتی تأســیســات امروزه

که  تأسیسات ورزشی از باشند. از طرفی بسیارینمی جامعه دلخواه عموم چندان و هستند مطلوب
. می گردند مواجه بودجه کمبود با شونداداره می دولتی شکل به و هستند دولت مالکیت در کامالً

  مؤسسات این به وسیله شده داده ترتیب رویدادهای و خدمات یا کاهش حذف وضعیت سبب این
ست )محرم شده صی74 :1314، و همکاران زادها صو شى در ضرورت یک سازی(. خ   بخش ورز

ست که ضوعى جدید ا شی،رقابت فزاینده روند رود.مى شمار به حیطه این در مهم و مو  های ورز
 و گوناگونی نیز و آن به امور مربوط و ورزشی هایبرنامه در شرکت جامعه به تمامی اقشار استقبال

شاغل تعدد ستفاده از مدیران تعلیم دیده را نیاز زمینه این در م  بیش به فعالیت بخش خصوصی و ا
ست )خلیلی و همکاران،  پیش از صی34 :1311بوجود آورده ا صو سازی، واگذاری عمدی و (. خ

ــنجیده دارایی ــرکتس ــط ش ــی از بدنه دولت توس ــادی های دولتی به عاملها و یا بخش های اقتص
ــت )بوباکری و همکاران ــی اس ــوص و عدم کارایی  های مالی( که پس از بحران132 :2211، 1خص

ــال دولت ــترده دولت در بخش 2221و  2223های در س های اهمیت یافت و موجب واگذاری گس
  سیاست یک سازی(. در واقع، خصوصی143 :2217، 2زده و نیازمند به کمک شد )مگینسونبحران

رقابت کامل  ایجاد هدف با اقتصادی هایبخش دیگر و دولت میان جهت تعادل بخشیدن اقتصادی
صادی شتر کارایی اقت صول بی ست )نیومن - و ح  4(. البته گورتو و همکاران72 :2221، 3اجتماعی ا

صی2216) صو ه بای خیلی بزرگ و خطوط باالی تولید هسازی به ندرت در بخش( معتقدند که خ
 سازىخصوصى است. بحث ثرؤهای کوچک و خطوط پایین تولید مرود و بیشتر در بخشکار می

شی تنظیم قانون 33اجراى ماده  با ویژه شکل به توانمى را ورزش در  دولت مالی مقررات از بخ
 منطقی نمودن اجتماعی، عدالت ایجاد محور 4در  ماده این اصلی هایو سیاست اهداف کرد. پیاده

 :1311)خلیلی و همکاران، باشــد می پایدار اشــتغال ایجاد و جاری اعتبارات کاهش دولت، اندازه
ماده34 قانونی (. در  با بخش  27و  33های  کت  ـــار مات از بخش غیردولتی، مش خد ید  به خر

ستها تأغیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی و چگونگی واگذاری پروژه شده ا که  کید 
سازمانسازی و بروناین موضوع اهمیت خصوصی ن پیش معی های دولتی بیش ازسپاری را برای 

 نماید. می

ازمان را های سها بخشی یا تمام فعالیتبا یک بررسی ساده متوجه خواهیم شد که بیشتر سازمان
و ل دهند )گکنند، یا این که این فرآیند را مورد بررسی قرار میسپاری میسازی یا برونخصوصی

 از بسیاری در است که آن گویای سازیخصوصی جهانی ةتجرب به نگاهی (.122 :2226، 1بوداک
 توسعه درحال کشورهای اکثر در آمیزی داشته، اماموفقیت و مثبت دستاوردهای کشورهای پیشرفته،

برشمرده  آن اهدافی که برای سیاست با این اجرای نتایج الزم، نهادی بسترهای وجود عدم به دلیل
 بارهدر این(. مطالعات گذشته 222: 1316روزی، نواست )مومنی و حاجی داشته زیادی فاصله شد،

 ها قبل و بعد ازعملکرد شرکت و سازیخصوصی کننده تعیین عوامل مورد در را شواهدی
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(. با این وجود مطالعات بر روی آثار 137 :2216، 1دهد )فرل و همکارانمی نشان سازیخصوصی
اص، نفعان خعموماً بر برخی آثار در مورد ذیسازی به جای نگاه گستره بر رفاه اجتماعی، خصوصی

(. 363 :2217، 2قول و همکارانگذاران و دولت تمرکز دارند )السهامداران خارجی و داخلی، سرمایه
 امر در ورزش، وجود که برای موفقیت یک می دهدنشان  2224در سال  3کایرک پژوهشنتایج 

 کشور در آن بخش باید هر دارد و تشکیالت بسزایی اهمیت واحدهای مربوطه نقش و و هاسازمان

 استحکام از باید پیگیری هستند و انجام حال در که اهدافی را و هافعالیت و مشخص باشد و منسجم

( حاکی از این بود که عوامل 1311خلیلی و همکاران ) پژوهشباشند. نتایج  برخوردار منطقی دلیل و
کارایی خدمات اجتماعی،  شامل نهادی و سازمانی،در ورزش به ترتیب  33بر اجرای ماده مؤثر 

 باشند.بخش غیر دولتی و فرهنگی میاقتصادی، 
 های بازرگانی از جملهای از طرحها، بخش پیوستهای در بسیاری از زمینهطور فزآینده ورزش به

 (. این امر موجب شده66 :1331های متفاوت است )رضوی، های چند ملیتی و سرگرمیدر رسانه
ها آگاهی دادن به شهروندان کید یا هدف آنید خدمت اقداماتی قرار گیرد که تأاست ورزش در خر

بررسی پیشینة (. 11 :2212، 4یک ملت و آموزش بازرگانی دولت به آنان است )میرشا و چانگ
ای دنیا برای نقش و جایگاه دهد تقریباً تمام کشورهسازی در ورزش نشان میخصوصی
هایی نیز در این ها اقداماند و دولتای قائلدر ورزش، اهمیت ویژه سپاریو برون سازیخصوصی

اما شرایط حاکم بر  (،71: 1333)شاهرخشاهی،  اند که نتایج آن مثبت بوده استراستا انجام داده
های مختلف ورزش همگانی، بخش های گذشته،ورزش کشور ما، حکایت از آن دارد که در دهه

 به مستقیم دولت یا مؤسسات وابسته به آن بوده، هآن در سیطر رش و جزوزش و پروقهرمانی، آم
نحو مطلوب و  به خصوصی هایبخش گذاریهای سرمایهسازی فعالیتامکان زمینه که، طوری

( 2212) 1تِال و همکاران پژوهش(. نتایج 64 :1333مناسب فراهم نشده است )شمسائی و همکاران، 
 یعواملورزش ناشی از  سازیهای خصوصیگیری سیاستکه تاخیر در شکل استحاکی از این 

ال سؤ زیر را های ورزشیبرنامه اجرای در دولت مشروعیت مداخلة اول عامل باشد:می پیش رو
ورزشی  خدمات نسبی ثبات برای ایهای حرفهانجمن و هااتحادیه تشکیل فقدان دوم عامل برد؛می
 کنندگانمشارکتبرابر  در خدمات بر انحصاری و عامل سوم کنترل ایحرفه و صورت تجاری به

عمومی ورزشی و  بین خدمات اساسی رسد که باید تمایزهایاست. همچنین به نظر می ورزشی
ای در عمل ایجاد شود. البته با وجود موانع اقتصادی، حقوقی، قانونی و های قهرمانی و حرفهورزش

اخیر  پژوهش های(؛ 11، 1314، و همکاران خانیزش )قرهسازی در ورساختاری جهت خصوصی
ورزش همگانی، قهرمانی و  ةتواند نقش مؤثری در توسعخصوصی می است که بخش آن بیانگر

وری از اماکن و تجهیزات ورزشی داشته باشد زایی و افزایش بهرههمچنین اهدافی از قبیل اشتغال
که  یی از جمله وزارت ورزش و جوانانهاسازمان رو(. از این74 :1314، زاده و همکاران)محرم
 روی خصوصی هایسازمان به ورزشی اهداف پیشبرد برای ،باشدمی کشور در ورزش امر متولی
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بی و باشند )ژانتمی دولتی هاینسبت به سازمان بیشتر و بهتر گذاریکه دارای سرمایه است آورده
 (. 17-14 :1332، 1همکاران
 نه دارد و وجود واحدی مسیر نه سازیخصوصی ( برای2212) 2دلینور پژوهشنتایج  طبق
ها و ترتیبات مدیریتی، نه تنها در تمامی مالکیت. این امر با تنوعی از مالکیت ساختار بهترین

شود. همچنین نتایج و آثار آن در ها مشخص می بازار، بلکه در درون هر یک از آن اقتصادهای
بیانگر ( 2221) 3میچی و آگتون پژوهشبرای نمونه نتایج  ت خواهد بود،های مختلف، متفاوسازمان

ده ها شباشگاه ةهای ورزشی نه تنها باعث بهبود در معیارهای ادارخصوصی باشگاه ةکه ادار آن است
یشتری سود ب ،سازی اطالعات مدیریتی و مالی خوداند با شفافها نیز توانستهاست، بلکه باشگاه

سازی های خصوصیکه اجرای سیاست است از آن حاکی پژوهش هاکسب نمایند. نتایج دیگر 
، 1؛ براون و همکاران162 :2221، 4های عملکرد )فیورنتینو و همکارانوری شاخصموجب بهره

 ست.( شده ا113 :2221، 7(، بهبود عملکرد )گاپتا263 :2222، 6(، کارایی و سودآوری )ارل13 :2223
ها تغییر کرده و به کمک تجاری شدن در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاه

 صنعت ورزش ةارزش افزود کهطوری به ؛ورزش رونق قابل توجهی گرفته است صنعت هاباشگاه
دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، ناخالص داخلی را تشکیل می بخش قابل توجهی از محصول

های هیئتامروزه (. 21 :1314مصلحی،  و )نادریان جهرمی کندتفریح و سرگرمی ایفا میاشتغال و نیز 
نقش مهمی در شادابی و  های خاص ورزشی و پرورش قهرمانان،عالوه بر تمرکز در رشته ورزشی

ولی  ،دارند های ورزشیو پیشبرد اهداف سازمان سوق دادن جوانان به سمت ورزش ،پویایی جامعه
 گیرند وهای ایرانی از دولت بودجه میباشگاهها و هیئت بوده وبر در ایران هزینهصنعت ورزش 

(. نتایج مطالعات گذشته نیز حاکی از 41 :1311)پاداش و همکاران،  توان درآمدزایی زیادی ندارند
های بسیار، در بیشتر در کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط، با وجود تواناییاست که  آن
ودجه و تجهیزات کافی مواجه هستند ها همواره برای ارائه خدمات به مردم با کمبود بارد، دولتمو

 ورزشی هاینیازمندی به گوییاست تعادل و پاسخ مسلم(. 121 :2217، 3)میترویج و همکاران
 و منطقی راه حل و نبوده میسر ساالنه هایدر بودجه دولتی گذاریسرمایه بر تکیه با فقط ،جامعه
 غیردولتی بخش گذاریسرمایه اجرای مکانیزم ،است شده تجربه کشورها از بسیاری در که مفیدی

 هایبخش عملکرد، طورکلی به(. 3 :1336)رضوی،  است بوده زمینه این در آنان و تشویق ترغیب و
 ةنتیج که باشدیم کیفیتبى و پرهزینه ها آن دماتخ ةارائ و نبوده مطلوب ورزش ةحوز در دولتی

 :1311)خلیلی و همکاران،  است شده ورزش در مشارکت براى جامعه از عظیمى بخش انصراف آن
تری را فراهم نموده و دسترسی به این های خصوصی اغلب خدمات مناسب(. از طرفی بخش31

 گردند. با این حال تنظیم و نظارتخدمات را برای مشتریان بهبود بخشیده و موجب رضایت آنان می
، 1های مختلف، متفاوت است )لوین و همکارانلتی بر خدمات بخش خصوصی توسط دولتدو

 در که طوری به سازیخصوصی اجرای برای مناسب و مفید های(. البته اتخاذ روش3161 :2211
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 این هایاولویت از ،گردد توجه سودآوری( و )تقویت مالکیت( خصوصی مهم )افزایش اصل دو آن
 آن دولت به مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 33ماده  اجرایی نامهدر آئین که باشدمی فرایند
( به استفاده از 27و  33های قانونی )(. در ماده34 :1311شده است )خلیلی و همکاران،  اشاره

های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سرانه و در اختیار قرار دادن مراکز و واحدهای ظرفیت
رداری یا برفاهی متعلق به بخش غیر دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهره خدماتی، فرهنگی،

کید شده است. این روش که به صورت اجاره به اشخاص برداری و یا نیمه تمام است، تأآماده بهره
، فرصت مناسبی برای ادارات ورزش و جوانان مهیا نموده داده شده استحقیقی و حقوقی غیردولتی 

ی های غیر دولتهای بخشها و اهداف اصلی سازمان تمرکز نموده و از ظرفیتبر فعالیت تا بتوانند
اکی گذشته نیز ح پژوهش های سازی(. برای بهبود خدمات استفاده نمایند )سایت سازمان خصوصی

سازی در درصدی مدیران باشگاهی با امر خصوصی 32درصدی مدیران اجرایی و  6/13از توافق 
سازی در ولی تاکنون به بررسی آثار خصوصی (،12: 1313نژاد و همکاران، )مصلی باشدورزش می

ر این پژوهش سعی بر آن است که تحلیلی بر آثار لذا د تار ورزشی کشور پرداخته نشده است،ساخ
های ورزشی استان و زیرساخت ها( بر عملکرد اجرایی هیئت27و  33ای مختلف قانونی )ماده هماده

 اخته شود.پرد اصفهان
 
 شناسی پژوهشروش

 از لحاظ هدف وا اجر که به روش میدانی می باشد  تحلیلی ـ توصیفیحاضر  پژوهشروش 
 مل کلیه مدیران و کارشناسان اداره هایشا پژوهشری ماآ ةجامع .استکاربردی  پژوهش های جز

 پژوهشنفر بود که این افراد با موضوع  321اداره و  11ورزش و جوانان استان اصفهان، شامل 
ل آماری با استفاده از جدو ةسپاری( آشنا بودند. همچنین برای تعیین نمونسازی و برون)خصوصی

 منابع بیشترای انتخاب شدند. از طرفی نفر به صورت تصادفی طبقه 261کرجسی و مورگان تعداد 
کنند و یا برای مورد بیان می 222را  پژوهشیابی معادالت ساختاری حداقل حجم نمونه در مدل

 شود.تعیین حداقل حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می
Q11 ≥ n ≥ Q1 

باشد آماری می ةحجم نمون nهای پرسشنامه( و تعداد متغیرهای مشاهده شده )گویه Qکه در آن 
پرسشنامه بدون نقص  217ها تعداد پس از توزیع پرسشنامه(. 73 :1314 مهر و چارستاد،)رامین
عدد بودند، شرط حداقل حجم  31های پرسشنامه با توجه به اینکه تعداد گویهکه  آوری شدجمع

بر  عالوه و همین تعداد به عنوان نمونه آماری تعیین شدند.نمونه و فرمول فوق نیز رعایت گردید، 
یری گاندازهابزار  یید گردید.( تأKMO) 1اولکین -مایر -این کفایت نمونه با استفاده از آزمون کایسر

و  هابر عملکرد اجرایی هیئت سازیخصوصیشامل پرسشنامه محقق ساخته آثار  پژوهش
ر . ده استدر دو بخش صورت گرفت پژوهشهای آوری داده. جمعمی باشد های ورزشیزیرساخت

ها نامهیاناپ، هاکتاببا مرور مقاالت،  پژوهش ةهای مربوط به ادبیات و پیشینی دادهاکتابخانهبخش 
تحقیق  یهاپرسشنامهی آورجمعو جستجوی اینترنتی بررسی گردید و در بخش میدانی به پخش و 

برای ال سؤ 4تخصصی و  سؤال 33پرداخته شد. پرسشنامه تحقیق محقق ساخته بوده و دارای 
گذاری شده بود. در نمرهلیکرت  یادرجهج براساس طیف پنشناختی بود که مشخصات جمعیت

 33عداد ت سازی،خصوصیبررسی روایی محتوی ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق در مورد 
نویس اولیه پرسشنامه تهیه و در اختیار اساتید و االت، پیشمطرح گردید. بعد از طرح سؤ السؤ

                                                           

1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
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و سادگی  نفر( قرار گرفت تا مربوط بودن، وضوح 12صان علوم ورزشی و علوم اقتصادی )متخص
رسی نظرات اساتید و متخصصان و براساس شاخص ال مورد بررسی قرار گیرد. بعد از برهر سؤ

ال(. سؤ 31ن در پرسشنامه باقی ماندند )را کسب کرد 71/2االتی که ضریب باالی والتس و باسل سؤ
االت و کل پاسخگویان قرار گرفت و پایایی سؤ نفر از 32رحله، پرسشنامه در اختیار بعد از این م

( برخوردار 14/2پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که در این مرحله پرسشنامه از پایایی باالیی )
)مانند جداول، درصد،  آمار توصیفی یهااز روش پژوهش یهاداده و تحلیلیه برای تجزبودند. 
)مانند تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی مرتبه دوم(  استنباطی آمار و و انحراف معیار( میانگین

اس اسپیهای اسافزارنرمتوسط  پژوهشها در این یل دادهتحلهمچنین تجزیه و  .استفاده گردید
 انجام گرفت. 1و نرم افزار لیزرل 22نسخه 

 

 های پژوهشیافته
ضر، پژوهش در   یبرا توصیفی از آمار ابتدا ،شده آوریجمع هایداده تحلیل و تجزیه برای حا

سی متغیرهای سیت، شامل تحقیق شناختیجمعیت برر صیلی سن، جن  و سابقه کار، مدرک تح
 بیان شده است. ،1که نتایج آن در جدول  گردیداستفاده  جنسیت

 

 شناختی نمونه آماریمتغیرهای جمعیت .8جدول 
 فراوانی درصدی متغیرها سطوح شناختیمتغیرهای جمعیت

 سن

21-32 
31-31 
36-42 
41-41 
 به باال 46

1/22 
4/31 
1/22 
4/16 
2/1 

 وضیعت تأهل
 مجرد
 متاهل

3/22 
7/71 

 کار ةسابق

1-1 
12-6 
11-11 
22-16 

 22باالتر از 

7/17 
7/21 
2/24 
3/17 
6/12 

 مدرک تحصیلی
 لیسانس

 فوق لیسانس و دکتری
6/67 
4/32 

 جنسیت
 مرد

 زن

7/71 
3/23 

 
از آزمون کرویت های مورد مطالعه در پرسشنامه، سپس جهت تعیین میزان همبستگی شاخص

 -مایر -بیانگر خروجی آزمون کرویت بارتلت و شاخص کایسر ،2. جدول گردیداستفاده  2بارتلت
 باشد.اولکین می

 
                                                           

1. SPSS  & Lisrel 
2. Bartlett's Test of Sphericity 
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 و بارتلت KMOنتایج آزمون  .5جدول 
 (KMOشاخص کفایت نمونه گیری ) آزمون بارتلت 

 خی دو
 درجه آزادی

 داریسطح معنی

222 /3666 
461 
222/2 

312/2 

 
 کـه مطلـب اسـت ایـن ةدهنـد نشـان بارتلـت کرویـت آزمـون داریمعنی ،2مطابق با جدول 

 عوامــل تحلیـل تــوانمـی ،بنــابراین دارد. وجـود همبسـتگی کــافی انـدازه بــه هـاداده مـاتریس در
اولکـین بیـانگر کفایـت حجـم نمونـه بـرای  -مـایر -کایسـر. همچنـین نتـایج آزمـون دامه دادا را

باشــند. عــالوه بــر ایــن در اولــین مرحلــه از تحلیــل عــاملی اجــرای تحلیــل عــاملی مناســب مــی
در وضـعیت مناسـبی قـرار گرفتنـد. بـوده و  1/2تـر از بـزرگاالت سـؤاکتشافی، ضـرایب تعیـین 

شناســایی شــده و میــزان  ، تبیــین واریــانس اســت کــه در آن تعــداد عوامــل3خروجــی جــدول 
 شود.ها مشخص می تبیین واریانس برای هر کدام از آن

 

 های مختلفدرصد واریانس و مقادیر ویژه عامل .8جدول 

 
 واریانس تبیین شده اولیه ویژه مقادیر

ها بعد از مجموع مقادیر عامل
 چرخش

 کل
درصد 

 سواریا
درصد 
 تجمعی

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

1 742/11 221/37 221/37 472/11 221/37 221/37 116/3 111/11 111/11 

2 113/1 213/6 323/43 113/1 213/6 323/43 41/3 213/11 317/22 

3 632/1 261/1 163/43 632/1 261/1 163/43 176/3 244/12 121/33 

4 411/1 611/4 263/13 411/1 611/4 263/13 227/3 764/1 361/42 
1 364/1 4/4 664/17 364/1 4/4 664/17 177/2 623/1 463/12 
6 233/1 114/3 617/61 233/1 114/3 617/61 431/2 222/3 47/62 
7 24/1 311/3 212/61 24/1 311/3 212/61 423/1 142/4 212/61 
3 147/2 214/3 266/63       
1 343/2 721/2 737/72       
12 321/2 113/2 331/73       
11 714/2 324/2 631/71       

12 712/2 217/2 137/77       

13 644/2 273/2 261/32       

14 616/2 136/1 211/32       

11 177/2 363/1 113/33       

16 126/2 613/1 611/31       

17 411/2 611/1 222/37       

13 411/2 131/1 323/33       

11 443/2 446/1 214/12       

22 426/2 373/1 627/11       
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21 336/2 234/1 711/12       

22 313/2 223/1 72/13       

23 236/2 124/2 643/14       

24 276/2 331/2 132/11       

21 241/2 71/2 323/16       

26 232/2 747/2 27/17       

27 227/2 667/2 737/17       

23 111/2 623/2 361/13       

21 111/2 617/2 132/13       

32 17/2 141/2 132/11       

31 141/2 463/2 122       
 

ــدول  ــایج ج ــا نت ــابق ب ــل بی ،3مط ــت عام ــژه هف ــل ارزش وی ــک )در ک ــتر از ی ، 742/11ش
ـــوده و24/1، 233/1، 364/1، 411/1، 632/1، 113/1 ـــانس متغیرهـــا ( ب ـــین واری را  قابلیـــت تبی
هـای مختلـف مـادهتـرین اثـرات درصـد از واریـانس کـل مهـم 212/61. این هفـت عامـل دارند

را تبیــین  هـای ورزشــی اسـتان اصــفهانو زیرســاخت هـاعملکــرد اجرایـی هیئــت( بـر 27و  33)
مربـوط بـه تـرین سـهم درصـد( و کـم 221/37تـرین سـهم را عامـل اول بـا )کردند که بـیشمی

تـرین خروجـی تحلیـل عـاملی نیـز مهـم ،4باشـد. در جـدول درصـد( مـی 311/3عامل هفتم با )
ــی ــوب م ــافی محس ــاتریس اکتش ــن م ــام دارد. در ای ــاملی ن ــه ع ــرخش یافت ــاتریس چ ــود و م ش

 شود که کدام متغیر )گویه( به کدام عامل مربوط است. مشخص می
 

 های پرسشنامهای عاملی گویهنتایج تحلیل عاملی اکتشافی و باره .2جدول 

 االتسؤ
چابکی 
 سازمانی

 -اقتصادی
 اجتماعی

کارایی 
 پویا

 زاییاشتغال
رضایت 
 مشتریان

 تمرکززدایی
افزایش 
 رقابت

 236/2 136/2 114/2 21/2 143/2 4/2 11/2 1ال سؤ

 -212/2 221/2 111/2 32/2 426/2 171/2 263/2 2سؤال 

 211/2 171/2 11/2 3/2 446/2 117/2 177/2 3سؤال 
 147/2 111/2 -221/2 213/2 264/2 71/2 121/2 4سؤال 
 261/2 264/2 342/2 16/2 213/2 461/2 114/2 1سؤال 
 216/2 -226/2 317/2 221/2 21/2 4217/2 4221/2 6سؤال 
 233/2 123/2 643/2 236/2 213/2 216/2 131/2 سؤال
 233/2 -233/2 371/2 -13/2 113/2 373/2 226/2 3سؤال 

 -226/2 261/2 611/2 121/2 272/2 161/2 133/2 1سؤال 
 -123/2 274/2 236/2 213/2 223/2 111/2 376/2 12سؤال 

 211/2 113/2 17/2 271/2 272/2 223/2 271/2 11سؤال 

 261/2 14/2 213/2 273/2 424/2 224/2 171/2 12سؤال 

 277/2 137/2 212/2 277/2 242/2 36/2 112/2 13سؤال 



 8238 پاییز 22: شماره              وانان                 جورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

 

237 

 233/2 111/2 2/2 147/2 117/2 216/2 747/2 14سؤال 

 271/2 22/2 236/2 212/2 241/2 4/2 113/2 11سؤال 

 -21/2 116/2 173/2 111/2 323/2 372/2 641/2 16سؤال 

 -243/2 421/2 241/2 117/2 131/2 373/2 4/2 17سؤال 

 464/2 133/2 23/2 113/2 346/2 264/2 -214/2 13سؤال 

 772/2 226/2 212/2 271/2 -234/2 242/2 133/2 11سؤال 

 111/2 164/2 161/2 2/2 121/2 337/2 171/2 22سؤال 

 211/2 623/2 117/2 -111/2 213/2 121/2 411/2 21سؤال 

 -261/2 417/2 217/2 212/2 333/2 27/2 423/2 22سؤال 

 -21/2 111/2 163/2 217/2 31/2 273/2 112/2 23سؤال 

 261/2 241/2 371/2 636/2 126/2 113/2 322/2 24سؤال 

 -1/2 277/2 131/2 641/2 146/2 121/2 143/2 21سؤال 

 -221/2 221/2 631/2 372/2 241/2 -276/2 -223/2 26سؤال 

 127/2 -231/2 233/2 371/2 111/2 123/2 247/2 27سؤال 

 261/2 261/2 26/2 142/2 311/2 131/2 313/2 23سؤال 

 -11/2 176/2 122/2 231/2 634/2 271/2 312/2 21سؤال 

 131/2 661/2 241/2 -246/2 241/2 231/2 -224/2 32سؤال 

 -21/2 332/2 122/2 44/2 131/2 311/2 324/2 31سؤال 
 

مربوط به اثر چابکی  16، 11، 14، 13، 12، 6های مشخص شد که گویه ،4مطابق با جدول 
مربوط  21، 23، 3، 1های اجتماعی، گویه -مربوط به اثر اقتصادی  12، 1، 4، 3، 2های سازمانی، گویه

 26و  11، 1، 7های زایی، گویهمربوط به اثر اشتغال 31، 23، 27، 21، 24های به کارایی پویا، گویه
 11مربوط به تمرکززدایی و گویه  32و  22، 21، 22، 13، 17های مربوط به رضایت مشتریان، گویه
های های هریک از اثرات مادهباشد. پس از مشخص شدن گویهمربوط به اثر افزایش رقابت می

، از تحلیل های ورزشی استان اصفهانو زیرساخت هاعملکرد اجرایی هیئت( بر 27و  33مختلف )
نشان داده  ،1که در شکل  گردیدییدی مرتبه دوم برای مشخص کردن این اثرات استفاده عاملی تأ

 ه است: شد
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عملکرد اجرایی ( بر 52و  33های مختلف )استانداردشده مقیاس اثرات ماده مدل ضرایب .8شکل 

 های ورزشی استان اصفهانو زیرساخت هاهیئت
ها و ( بر عملکرد اجرایی هیئت27و  33های مختلف )دهد که مادهنشان می ،1شکل 
ییدی بر های زیر تأباشد. در ضمن مدلمیهای ورزشی استان اصفهان شامل هفت اثر زیرساخت

طلق، های برازش مباشند. سپس برای سنجش برازش مدل از شاخصروایی سازه ابزار تحقیق نیز می
 بیان شده است: ،1تطبیقی و مقتصد استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 
 های برازش مدل ابزار تحقیقشاخص .2جدول 

 شاخص
 وضعیت مقدار مطلوب مقدار

 معادل فارسی
معادل 
 انگلیسی

2 خی دو
 24/1133 - - 

 مطلوب 12/2مساوی یا بیشتر از  GFI 13/2 شاخص نیکویی برازش

 مطلوب 12/2مساوی یا بیشتر از  AGFI 11/2 شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

 مطلوب 12/2مساوی یا بیشتر از  NNFI 11/2 شاخص برازش هنجار نشده

 مطلوب 12/2مساوی یا بیشتر از  NFI 12/2 شدهشاخص برازش هنجار 

 مطلوب 12/2مساوی یا بیشتر از  CFI 12/2 شاخص برازش تطبیقی
 مطلوب 12/2مساوی یا بیشتر از  IFI 12/2 شاخص برازش افزایشی

 مطلوب 21/2کمتر از  RMR 22216/2 ریشه میانگین مربعات باقیمانده
 مطلوب 12/2بزرگتر از  PNFI 71/2 شاخص برازش مقتصد هنجار شده
 مطلوب 1/2کمتر از  RMSEA 214/2 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 مطلوب 3تا  1بین  CMIN/DF 31/1 خی دو بهنجار شده
 



 8238 پاییز 22: شماره              وانان                 جورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

 

231 

های نسبت خی دو به درجه آزادی گویای این مطلب است که شاخص ،1نتایج جدول 
CMIN/DF  شاخص برازش مطلق 13/1برابر با ،RMR  شاخص های برازش تطبیقی 21/2کمتر از ،

CFI  وIFI  شاخص نیکویی برازش مقتصد هنجار شده 12/2بیشتر از ،PNFI  و  71/2برابر با
در سطح قابل قبولی قرار دارند، بدین معنی که مدل تحقیق دارای  214/2برابر با  RMSEAشاخص 

نیز  ،6ن قابل قبول است. در جدول برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آ
 بارهای عاملی استاندارد شده و سطح معناداری متغیرهای مدل نشان داده شده است:

 
 بارهای عاملی استاندارد شده و سطح معناداری متغیرهای مدل  .0جدول 

 عوامل کلیدی هاگویه متغیر پنهان
بار عاملی 
استاندارد 

 شده

انحراف 
 آماریمعناداری  t استاندارد

چابکی 
 سازمانی

6S 

یادگیری سریع و یافتن 
نیازهای مشتریان و ذینفعان 

 ورزشی
1 - - - 

12S 
گویی سریع به تغییرات پاسخ

 محیطی و تقاضای بازار
66/2 16/1 66/7 221/2 

13S 

افزایش نوآوری و خالقیت در 
تولید کاال با ارائه خدمات 

 ورزشی
67/2 41/1 23/3 221/2 

14S 
خیر در ارائه زمان تأ کاهش

 خدمات مبتنی بر نیاز مشتریان
73/2 11/1 16/7 221/2 

11S 

تخصیص منابع و امکانات 
ورزشی به صورت بسیار 

های مورد منعطف در حوزه
 نیاز

67/2 14/1 33/3 221/2 

 16S 
ارزش قائل شدن برای 

 ها و دانش انسانیمهارت
37/2 61/1 71/3 221/2 

 -اقتصادی
 اجتماعی

2S 
گذاران و حامیان جذب سرمایه

 ورزشی
1 - - - 

3S 76/11 33/1 73/2 مدیریت پولی و مالی 221/2 

4S 

افزایش اثرات و فعالیت در 
تولید کاال و خدمات  ةزمین

 ورزشی
64/2 47/1 11/3 221/2 

1S 
های مدیریتی و کاهش هزینه

 نظارتی
66/2 33/1 14/1 221/2 

12S 
افزایش  ای ومنافع بودجه

 درآمدزایی
13/2 12/1 33/3 221/2 

 1S کارایی پویا
بهبود کارایی در تولید کاال و 

 ارائه خدمات 
1 - - - 
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3S 

ارائه خدمات ورزشی با کیفیت 
بهتر و با منابع موجود و 

 مشخص
13/2 42/1 13/3 221/2 

23S 

تولید کاال یا  ةکاهش هزین
خدمات ورزشی به علت 

 رقابت پیمانکاران
14/2 23/1 33/1 221/2 

21S 
بکارگیری منابع کمتر و 

 دستیابی به نتایج بیشتر
62/2 21/1 11/1 221/2 

 یزایاشتغال

24S 
ایجاد اشتغال و کارآفرینی در 

 جامعه به طور مستقیم
1 - - - 

21S 
ایجاد اشتغال و کارآفرینی در 

 جامعه به طور غیرمستقیم
73/2 13/1 27/11 221/2 

27S 
افزایش تقاضا جهت افتتاح 

 های ورزشیاماکن و باشگاه
11/2 14/2 13/12 221/2 

23S 
افزایش مشارکت مردمی در 

 های مختلف ورزشیعرصه
62/2 43/1 31/1 221/2 

31S 
افزایش تولید و فروش کاال و 

 خدمات ورزشی
16/2 23/1 11/3 221/2 

رضایت 
 مشتریان

7S  1 بهبود رضایت مشتریان - - - 

1S 
افزایش استفاده کنندگان از 

 اماکن و تجهیزات ورزشی
63/2 73/1 76/7 221/2 

11S 
بهبود کیفیت کاال و خدمات 
 ورزشی ارائه شده به مشتریان

16/2 32/1 31/3 221/2 

26S 
افزایش خدمات منظم مشتریان 

 و ذینفعان ورزشی
33/2 61/1 42/6 221/2 

 ییزداتمرکز

17S  1 نظارتیکاهش بار - - - 

13S 
های روتین و انتقال فعالیت

 تمرکز بر اهداف اصلی سازمان
67/2 26/1 32/7 221/2 

22S 47/3 31/1 61/2 گری دولتکاهش تصدی 221/2 

21S 
کاهش اندازه سازمان به نسبت 

 هاحجم فعالیت
74/2 76/1 71/3 221/2 

22S 
واگذاری اماکن ورزشی و 

 پیمانکارانخدمات ورزشی به 
71/2 14/1 12/3 221/2 

32S 
ایجاد باور واگذاری کارها به 

 افراد با تخصص و با تجربه
72/2 61/1 66/1 221/2 

 11S افزایش رقابت
افزایش رقابت پیمانکاران از 

 نظر کیفیت، هزینه و زمان
1 - - - 

 

(، ارتباط بین متغیر پارامتر گاما )دهند. ها را نشان میپارامترهای گاما و المدا، ارتباط بین سازه
(، ارتباط بین متغیر پنهان درونی و متغیر مشاهده شده پنهان بیرونی و درونی و پارامتر المدا )

انجام  tها که با استفاده از مقدار  اساس این ضرایب و مقدار معناداری آندهد. بردرونی را نشان می
عملکرد اجرایی ( بر 27و  33های مختلف )اثرات ماده بندی هر یک ازتوان به رتبهگیرد، میمی



 8238 پاییز 22: شماره              وانان                 جورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

 

211 

این موضوع نشان داده  ،7که در جدول  پرداخت های ورزشی استان اصفهانو زیرساخت هاهیئت
 شده است:

 

های و زیرساخت هاعملکرد اجرایی هیئت( بر 52و  33های مختلف )رتبه بندی اثرات ماده .2جدول 
 ورزشی استان اصفهان

 رتبه t P-value بار عاملی استاندارد شده عامل ردیف

 221/2 2 41/3 31/2 چابکی سازمانی 1
 221/2 1 16/11 12/2 اجتماعی –اقتصادی  2
 221/2 2 63/12 31/2 کارایی پویا 3
 221/2 6 11/12 73/2 زاییاشتغال 4
 221/2 1 13/3 32/2 رضایت مشتریان 1
 221/2 4 14/3 36/2 تمرکززدایی 6
 221/2 7 13/3 67/2 افزایش رقابت 7

 
عملکرد اجرایی ( بر 27و  33های مختلف )ترین آثار مادهدهد مهمنشان می ،7نتایج جدول 

 -به ترتیب شامل اثرات اقتصادی  های ورزشی استان اصفهانهای ورزشی و زیرساختهیئت
(، رضایت مشتریان 36/2(، تمرکززدایی )31/2(، کارایی پویا و چابکی سازمانی )12/2اجتماعی )

 باشند.( می67/2( و افزایش رقابت )73/2زایی )(، اشتغال32/2)
 

 گیریبحث و نتیجه
ت با بخش غیردولتی، به خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارک 27و  33های قانونی در ماده

ضوع که این مو کید شده استها تأواگذاری مدیریت به بخش غیردولتی و چگونگی واگذاری پروژه
ا نماید. بهای دولتی بیش از پیش معین میسپاری را برای سازمانسازی و بروناهمیت خصوصی

ار مر، تاکنون آثسازی در ورزش و توافق اکثریت مدیران ورزشی در این اتوجه به اهمیت خصوصی
ر خارجی و داخلی بیشت پژوهش هایسازی در ساختار ورزشی کشور پرداخته نشده بود و خصوصی

لذا  گذاران تمرکز داشت.خارجی و داخلی و سرمایه داراننفعان خاص، سهامبر آثار در مورد ذی
و  هابر عملکرد اجرایی هیئت سازیخصوصیتحلیلی بر آثار  پژوهشهدف از انجام این 

 . می باشد های ورزشی استان اصفهانزیرساخت
عملکرد اجرایی ( بر 27و  33های مختلف )ترین اثر مادهمهم پژوهشمطابق با نتایج حاصل از 

( بود. 12/2اثر اقتصادی و اجتماعی با بار عاملی ) اصفهان های ورزشی استانو زیرساخت هاهیئت
 مثبت اثرات سازی در ورزش در ابعاد گوناگونصینتایج این تحقیق حاکی از این بود که خصو

اقتصادی اشاره نمود. این اثرات  اثرات به توانها می ترین آنمهم از که گذاردمی مختلفی بر جامعه
لیت ، افزایش اثرات و فعابار نظارتی و کنترلی، کاهش مدیریت پولی، گذاران سازمانیسرمایهشامل 

و خدمات ورزشی با هزینه کمتر، صادرات و واردات، ایجاد اماکن  کاالها هایی چون تولیددر زمینه
ی، اشتغال، او تسهیالت متناسب با نیاز مشتریان، تبلیغات، مشارکت در بازار بورس، پوشش رسانه

که  می دهد( نشان 1312جهرمی و مصلحی )نادریان پژوهششوند. نتایج جذب حامیان مالی می
ف های مختلثیر در حوزهقتصادی و اجتماعی شده، ولی این تأاسازی موجب بهبود ابعاد خصوصی

سپاری و بود که برون بیانگر آن( نیز 2216گورتو و همکاران ) پژوهشنتایج  باشد.متفاوت می
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بوباکری و همکاران  .می شودهای دولت سازی موجب رشد اقتصادی و کاهش هزینهخصوصی
 گذاران،نفعان خاصی و سرمایهجای تمرکز بر ذی خود بیان کردند که به پژوهش( نیز در 2211)

سازی عوامل اجتماعی بوده که باید در ارزیابی آثار آن سنجیده شود. همچنین ترین اثر خصوصیمهم
( بیانگر این بود که 2222لین و گوستافسون )مک( و 2221جوروارتن و تیم )بی پژوهش

ت، برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت اسای های دولتی نه تنها وسیلهسازی شرکتخصوصی
(، 2211میشرا و چانگ )رود. عالوه بر این اقتصادی به شمار می ةبلکه زیربنای ضروری برای توسع

گری یک باشگاه را مباحث اقتصادی و درآمدزایی ایسازی و حرفهترین اصل برای خصوصیمهم
(، 1316نوروزی )اقتصادی با نتایج مومنی و حاجی رشد ةدر زمین پژوهشاما نتایج این  داند،می

های پژوهش ( همخوانی ندارد. یافته1314زاده و همکاران )( و محرم1331مشیری ) های پژوهش
سازی موجب فساد نقش بخش ( حاکی از این است که خصوصی1316نوروزی )مومنی و حاجی

ن بهبود سالمت مالی در شرایطی . همچنیمی شودخصوصی مولد در اقتصاد و سالمت مالی دولت 
( اثر 1331مشیری ) پژوهشپذیر نیست. در که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان

 تداوم و سازگاری که ددهنتایج نشان می است. همچنین سازی بر رشد اقتصادی خنثیخصوصی

تر مهم ها، تأثیریگذاریسیاست شفافیت در و رقابتی وجود محیط سازی،اجرای سیاست خصوصی
تواند از گونه که مسائل اقتصادی میهمان ،طور کلی اقتصادی دارند. به سازی بر رشدخصوصی از

سازی باشد، عدم برخورداری از وضعیت خوب اقتصادی نیز یکی از موانع اجرای آثار خصوصی
های شان داد که چالش( ن1314زاده و همکاران )محرم پژوهشباشد. نتایج سازی نیز میخصوصی

ها به ترتیب عبارتند از: موانع ورزش شهرستان سازی اماکن ورزشی( در)خصوصی 33 مادة اجرایی
خانی و همکاران قره پژوهش هایقانونی حقوقی. در نتایج  و اقتصادی مدیریتی، فرهنگی اجتماعی،

سازی در ورزش خصوصی( نیز عوامل اقتصادی جز موانع 1313نژاد و همکاران )( و مصلی1314)
 باشد.ایران می

های ورزشی و زیرساخت هاهیئت عملکرد اجرایی( بر 27و  33های مختلف )از دیگر اثرات ماده
( 31/2پس از اثر اقتصادی و اجتماعی، کارایی پویا و چابکی سازمانی با بارهای عاملی ) استان اصفهان

تر از سطح پایین مالی عملکرد و کارآیی عملیاتیبودند. امروزه سازمان های ورزشی دولتی از لحاظ 
 کاهش خدمات یا حذف سبب جامعه نیستند. این وضعیت عموم چندان دلخواه و دارند مطلوب قرار

 ، شایدپژوهشاست. مطابق با نتایج این  شده هاسازمان به وسیلة این داده شده ترتیب رویدادهای و

 به و است دولتی ایران که اقتصاد دانست نکته این را در ایران اصلی مشکالت ورزش علت بتوان

 مواجه مشکل با را همین امر صنعت ورزش ایران که کندمی عمل و انحصارگرا گراصورت درون

سازی بود که اجرای خصوصی آن( حاکی از 1333رضوی ) پژوهشبا این وجود نتایج  .است کرده
ی همراه است و موجب اصالح ساختار ورزش در ورزش با توسعه و تحول در ورزش و ارتقای کارای

عین از میزانی م کارآیی پویا عبارت است از به کارگیری داده کمتر و دستیابی به. می شودکشور 
 ژوهشپ. نتایج باشدگذاری و کار میو این کارآیی پویا نیازمند سرمایه هستاده ناشی از همان مقدار داد

سازی بر کارایی تاثیر مستقیم که خصوصی می دهد( نشان 1331گودرزوند چگینی و میرزاد زارع )
وری سرمایه و کردند که کارایی و بهرهپژوهش خود بیان ( نیز در 1312دارد. سجادی و همکاران )

 بخش خصوصی ارتقا یافته به ها آن سهام واگذاری از پس های مورد مطالعهنیروی کار در شرکت
سرمایه  وریبا کارایی و بهره خصوصی بخش به شده واگذار هایسهام شرکت درصد همچنین است.

خود یکی از  پژوهش( در 2221گیبون ) .است داشته مثبت معناداری وری نیروی کار رابطهبهره و
سازی را افزایش کارایی از طریق رقابتی کردن هر چه بیشتر کاال و خدمات به نفع اهداف خصوصی
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سازی و این بود که خصوصی بیانگر( 1334های پژوهش مرادی )داند. یافتهمصرف کنندگان می
نوروزی مومنی و حاجی پژوهشنتایج  امااست، چرخش به سوی بازار با افزایش کارایی همراه 

های سرمایه گذاری مولد و سازی از طریق تحریف انگیزه( حاکی از این بود که خصوصی1316)
ه هدف وری، دستیابی بمالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود کارایی و بهره کاهش منابع
 پژوهش( در 1316معمار )زاده اقدام و آقاجانیسازد. همچنین نصیریوری را مشکل میارتقای بهره

شود و این امر سازی کسب درآمد به یک هدف مهم تبدیل میخود نشان دادند که در خصوصی
 د. وش مین کارایی با هدف تعقیب کسب درآمد موجب تعارض بی

ه تغییرات طور مؤثر به ها برای پاسخ سریع و ببه توانایی سازمان سازمانی مربوطچابکی از طرفی 
های مشتری، برحسب قیمت، خصوصیات، کیفیت، کمیت، در تقاضای بازار، با هدف یافتن نیازمندی

طور مؤثر واکنش نشان هچابک به بازارهای متغیر با سرعت و ب هایسازمان. باشدمیو تحویل، 
بود که  نآ بیانگر( 2221( و الو و وونگ )1316های پژوهش اعوانی و همکاران )یافتهدهند. می

ی از اای که سازمان با یک دامنه گستردهبه گونه ؛سپاری با چابکی سازمانی رابطه مستقیم داردبرون
تریان ها برای مشهای تاخیر کوتاه و تنوع اندازه دستهین، کیفیت باال، زمانمحصوالت با هزینه پای

ا و نوهم کند. سوبمتعدد و مشخصی از طریق تولید مبتنی بر خواسته انبوه مشتری ایجاد ارزش می
( نیز نشان داد که چابکی سازمانی پاسخ مؤثر به حوادثی است که به سرعت در حال تغییر و 2221)

های چابک ( حاکی از این بود که سازمان2213لیو و همکاران ) پژوهشهستند. نتایج غیرمنتظره 
یط متالطم های بالقوه در یک محاندیشند و متمایل به استفاده از فرصتفراتر از انطباق با تغییرات می

همچنین  باشند.های خود میها و شایستگیو کسب یک موقعیت ثابت به خاطر نوآوری
کی از راهبردهای چابکی سازمان بوده، چرا که سازمان کارهای متفرقه و فرعی را سازی یخصوصی

حقیقی و نماید. موریت و اهداف اصلی سازمان تمرکز مییرون از سازمان سپرده و خود بر مأبه ب
ز و مواردی دیگر ا هاسپاری فعالیترونکه ب نتایج رسیدند در پژوهش خود به این( 1317همکاران )

( 2212استار ) پژوهشجمله عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان بودند. نتایج 
بار نظارتی و کنترلی و همچنین بار موجب چابکی سازمانی شده و سازی خصوصینیز نشان داد که 

 . کاهدمالی وارد بر دولت را می
های و زیرســاخت هاعملکرد اجرایی هیئت( بر 27و  33)های مختلف یکی دیگر از اثرات ماده

صفهان ستان ا شی ا صی36/2تمرکززدایی با بار عاملی ) ورز صو شکل ظاهری ( بود. خ سازی در 
فرآیندی است که در آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال 

ــاعه فرهنگی درداده می ــود، اما در مفهوم حقیقی به اش ــطوح جامعه اطالق می ش ــود که تمام س ش
ستگاه قانون شور د ضائیه، مجریه و تمام آحاد یک ک به  را باید« کار مردم»کنند که « باور»گذاری، ق

(  2212د. استار )وش میها ( و این امر موجب تمرکززدایی فعالیت66 :1331سپرد )رضوی، « مردم»
ست  نتیجهدر پژوهش خود به این  سیده ا ین ترایی و کاهش اندازه دولت یکی از مهمکه تمرکززدر

شمار میهای خصوصیهدف شان 2221موزانگازا و همکاران ) پژوهشنتایج  رود.سازی به  ( نیز ن
ــگاهداد که با اینکه ورزش و حرکت ــه در باش ــی در ایتالیا ریش ــازماندهی های ورزش ها دارد و س

ها نیز بر عهده کمیته ملی المپیک است، ولی دولت نقش تکمیلی داشته و کمیته ملی المپیک باشگاه
ست. نتایج  شده ا صی و مردمی موجب تمرکززدایی  صو ضوی  پژوهشبا واگذاری به بخش خ ر

سازی موجب تمرکززدایی در ساختار ورزش شده و یکی از که خصوصی آن است بیانگر( 1331)
ــهای نهایی خصــوصــیهدف ــلســله س ازی در بلند مدت این اســت که دولت باید فقط به یک س
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ا هپذیر نیست، بپردازد و سایر فعالیتها جز با کمک دولت امکان های ضروری که انجام آنفعالیت
 را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار نماید. 

 هایی هیئتعملکرد اجرا( بر 27و  33های مختلف )رضایت مشتریان، یکی دیگر از اثرات ماده
سازی، نظم بازار، ( بود. با خصوصی32/2با بار عاملی ) های ورزشی استان اصفهانو زیرساخت

خاب وری منابع بر پایه انتشود و در پی آن تخصیص و بهرههای سیاسی میگیریجایگزین تصمیم
ان ( نشان داد که میز1337کامران و حسینی ) پژوهشگیرد. نتایج کنندگان قرار میمصرف
مندی از خدمات ارایه شده در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی بوده است. باید اذعان رضایت

مین کاال و خدمات مورد نیاز ه انگیزه بیشتری برای تأهای خصوصی هموارنمود که شرکت
( نیز حاکی 2211های پژوهش لوین و همکارن )کنندگان از لحاظ کمی و کیفی دارند. یافتهمصرف

تری را فراهم نموده و دسترسی به این های خصوصی اغلب خدمات مناسببخشاز این بود که 
در پژوهش ( 1334مرادی )گردند. خدمات را برای مشتریان بهبود بخشیده و موجب رضایت آنان می

. البته دوشمیش رضایت مشتریان سازی موجب افزایکه خصوصی رسیده است نتیجهخود به این 
در  وصیهای خصکنندگان داشته باشد. شرکتهایی هم برای مصرفتواند زیانسازی میخصوصی

کوشند توان انحصاری خود را هر چه بیشتر افزایش دهند و در ویژه میپی حداکثر سود هستند و به
جلوگیری از انحصار نباشد،  های الزم برایواقع اگر دولت قادر به اعمال کنترل و محدودیت

 ژوهش هایپدر زمینه رضایت مشتریان با نتایج پژوهش بینند. نتایج این کنندگان زیان میمصرف
( 2221سروانتس )پژوهش ( همخوانی ندارد. نتایج 2223( و کاهرامان و همکاران )2221سروانتس )

غیراقتصادی عرضه کند و منابع حاکی از این بود که بخش غیرخصوصی کمتر حاضر است خدمات 
سازی، برخی کاال و خدمات با خصوصی ،گیرد. بنابراینرا برای کارهای مولد )سودآور( به کار می

( 2223کاهرامان و همکاران ) پژوهشممکن است تولید نشود و گروهی زیان ببینند. همچنین نتایج 
وند. شمانند نیروی کار کنار گذاشته می نشان داد که با خصوصی سازی، بخشی از عوامل تولید ناکارا،

هر چند کنار گذاشتن منابع ناکارآ، به طور کلی موجب سود مصرف کنندگان و پرداخت کنندگان 
 گردد، اما زیانی هم برای نیروهای کنار گذاشته خواهد داشت.مالیات می

عملکرد ( بر 27و  33های مختلف )از دیگر اثرات مادهحاکی از این بود که پژوهش های این یافته
باشد. ( می73/2زایی با بار عاملی )اشتغال های ورزشی استان اصفهانو زیرساخت هااجرایی هیئت

یگر، که د از سوی کشور اقتصادی توسعة هایبرنامه یکسو و از وضعیت بازار کار بحران بیکاری و
 بهزان ریبرنامهتواند موجب این شود که میسازی و کاهش تصدی دولت است، مبتنی بر خصوصی

ت د. مطابق با نتایج بدسدهن قرار سازیخصوصیهای بررسی وضعیت اشتغال را در سرلوحة برنامه
دی برای ایجاد های پررونق اقتصاخش خصوصی ورزش یکی از حیطهآمده از دیدگاه نمونه آماری ب

گذاری بخش خصوصی به سرمایه ةتمایل گستردمتأسفانه در داخل کشور بر اثر عدم  اما ،اشتغال است
 همچنین قوانین و مقررات دست و پاویژه تسهیالت بانکی، رزش و ناکافی بودن منابع مالی بهدر و

ش، ورز از حیطه این های ورزشی عمالً نقشگیر اعطای تسهیالت به متقاضیان تأسیس باشگاه
 پژوهش( در 1336ارزاده حسینی و سهرابی ). عطاست شده تضعیف اشتغال و کارآفرینی ایجادبرای

ورزش به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و بازار کار اثرگذار است. خود نشان دادند که 
سازی در ورزش ( حاکی از این بود که خصوصی1333های پژوهش شمسایی و همکاران )یافته

های مختلف و با عناوین ل در ورزششغ 33زایی خواهد شد. به طوری که در مجموع موجب اشتغال
( نیز حاکی از این بود که خصوصی سازی بر 2221روگه ) پژوهشمختلف ایجاد شده است. نتایج 

شده در بخش ورزش در کشورهای کانادا،  تعداد افراد استخدامزایی اثر مسقیم داشته و اشتغال
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درصد  3/1نیوزیلند  در این تعداد درصد کل شاغالن است. 2انگلستان، اسکاتلند، و استرالیا حدود 
 . است

عملکرد اجرایی ( بر 27و  33های مختلف )ترین اثر مادهبیانگر این بود که کمپژوهش نتایج این 
( بود. رقابت 67/2افزایش رقابت با بار عاملی ) های ورزشی استان اصفهانزیرساخت و هاهیئت

داری است که موجب ارائه خدمات ورزشی سرمایهترین امتیاز، شاخص برتر و مایه حیات نظام مهم
بهتر به ذینفعان خواهد شد و هر عاملی که مانع رقابت بازار شود رفته رفته به ناکارایی نظام حاکم 

 ها آن بین رقابتی شودسبب می های تجاریبیشتر شرکت دولتی خواهد انجامید. از طرفی مالکیت

ای همفهومی که در همه کشورها به عنوان یکی از هدف باشد. مطابق تحقیقات گذشته نداشته وجود
(. 133 :1334های  اقتصادی است )مرادی، در فعالیت« افزایش رقابت»سازی پذیرفته شده، خصوصی

 ثیر رقابتره ورزش و جوانان، تأسازی امور در ادامطابق با دیدگاه نمونه آماری در زمینه خصوصی
یرد گبلکه شرایط رقابت در یک چرخه به آرامی شکل می شود،در یک بازه زمانی کوتاه آشکار نمی

ا همشخص، موجب مکانیسم رقابت، تخصیص بهینه عوامل و سرمایه گذاری ةتا پس از یک دور
که در  می دهد( نشان 2212میرشا و چانگ ) پژوهششده و کارایی اقتصادی را افزایش دهد. نتایج 

های اقتصادی را در دست دارد، باید اصل رقابت را فعالیتای از کشورهایی که دولت بخش گسترده
کنترل انحصار دولتی بر منافع و حقوق ویژه، باید رفته رفته از میان برداشته  ،در عمل بپذیرد. بنابراین

شود و امکانات و شرایط برابر برای رقیبان بالقوه واحدهای خصوصی فراهم آید. ناکوتسو و الکوو 
که رقابت در ارائه خدمات و تولید کاال هنگامی پدید  رسیدند نتیجه به این شپژوهنیز در ( 2221)

پذیر باشد. در صورت پذیرش واگذاری انحصارهای آید که ورود به آن رشته به سادگی امکانمی
های گذشته باید به دولتی به بخش خصوصی، همه مجوزهای انحصارهای، امتیازها و محدودیت

 ها قرار گیرد.نابع با شرایط یکسان در اختیار شرکتحذف شود و همه م آرامی
یران ها، مدسپاری در سازمانسازی و بروندر پایان باید اذعان نمود با وجود آثار مثبت خصوصی

باید از محدودیت و تهدیدات آن نیز به خوبی آگاهی داشته باشند. مواردی همچون فسادهای مالی، 
های خصوصی برای کسب سودآوری ائه شده توسط بخشعدم کارایی و کاهش کیفیت خدمات ار

سازی همواره از های انجام کارها، سندبیشتر در قراردادها، اغراق در قرارداد و صورت وضعیت
شوند. این موارد نیازمند نظارت سازی محسوب میها و تهدیدات بالقوه در امر خصوصیمحدودیت

یستمی فعالیت، مبارزه جدی با فساد س هشنا با حوزهای متخصص و آو کنترل بسیار دقیق توسط تیم
ریزی در راستای توانمندسازی دولت و بخش خصوصی، سازی و برنامهدر کشور از طریق شفاف

سازی، همکاری همه جانبه بخش دولتی باشد. همچنین برای بهبودی هر چه بیشتر آثار خصوصیمی
سازی در اداری و مالی از سر راه توسعه بخش خصوصی و فرهنگ هبه حذف هر گونه بازدارند

افزون های بخش خصوصی با هدف پشتیبانی روزبخش دولتی برای بهبود دیدگاه این بخش به فعالیت
 رفهرنباچر و وینپژوهش نتایج گونه که شود. همانبخش دولتی از بخش خصوصی پیشنهاد می

رتر ثها بسیار مؤ سپاری در موفقیت آنق قراردادهای برون( نیز نشان داد که حمایت و تشوی2211)
از تنبیه و مجازات در عدم دستیابی به اهداف کوتاه مدت است. با این وجود اخذ هرگونه تصمیم 

 باشد. سپاری میباره ملزم به بررسی اهداف نهایی بروندر این
کارهایی های راهدر زمینههایی پژوهش سازی در ورزش نیاز به خصوصی هعالوه بر این در زمین

های پر طرفدار همچون فوتبال به بخش خصوصی، های ورزشی در رشتهبرای واگذاری موفق باشگاه
سازی در ورزش و کارهایی برای برطرف نمودن تعارض بین کسب سود و کارایی در خصوصیراه

 شود.سازی بر کیفیت ورزش و خدمات ورزشی دیده مینقش خصوصی
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 منابع
 ( .1316اعوانی، علیرضا؛ شهاب، محمدرضا و دانایی، ابوالفضل .)«بندی عوامل شناسایی و رتبه

 .«سپاری )مورد مطالعه: شرکت گاز استان سمنان(ثیرگذار بر چابکی سازمان بر پایه برونتأ
 .144-111صص  (،34)1منابع انسانی در صنعت نفت. پژوهشی مدیریت  -فصلنامه علمی

  تعیین و اولویت»(. 1311فتحی، سعید. ) حسینی، محمد؛ خبیری، محمد وسلطانپاداش، دنیا؛-

های ورزشی با روش سازی باشگاهبندی عوامل مدیریتی و اجرایی موثر بر خصوصی
AHP .» .62-47 صص ،11مطالعات مدیریت ورزشی. 

 ( .1317حقیقی، مهدی؛ حامی، محمد و شجاعی، وحید .)«بر چابکی  ثرؤم بررسی عوامل
یریت منابع انسانی در نشریه مد «.مازندران استان سازمانی در ادارات ورزش و جوانان

 .262-241صص  (،2)1ورزش. 
 ( .1311خلیلی، هادی؛ محمدزاده، یونس؛ ماشاالهی، اکرم و نیکخو، بهمن .)« بررسی عوامل

ش و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اداره کل ورز 33موثر بر اجرای ماده 
-33صص  ،3مدیریت و علوم زیستی در ورزش.  های کاربردیپژوهش «.جوانان استان البرز

42. 
 سازیمدل کاربرد با کمی تحقیق روش(. 1314) پروانه. چارستاد، حمید و مهر، رامین 

 ترمه انتشارات: تهران ،2 چاپ .(لیزرل افزار نرم) ساختاری معادالت

 سازی در ورزشافزایش کارایی با سیاست خصوصی»(. 1333محمدحسین. ) رضوی، سید.» 
 .22-1صص  ،23نشریه حرکت. شماره 

 سازی، تمرکززدایی و انتقال وظایف ورزش خصوصی»(. 1331محمدحسین. ) رضوی، سید
 .71-61صص  (،33( )پیاپی 1)14نشریه المپیک.  «.قهرمانی به کمیته ملی المپیک

 در  یو اصالح ساختار ورزش قهرمان یساز یخصوص»(. 1336) .نیمحمدحس ،یرضو
-1 صص ،(27دانشگاه تهران، ) یو علوم ورزش یبدن تیحرکت دانشکده ترب هینشر «.کشور

13. 
 مدیریت معاصر ورزشی.(. 1332آر، کی و زنگر، ژروم کورآرترمن. )بی، پارکز؛ بیورلیژانت 

 تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس محمد احسانی. چاپ اول،
 سازی بر ثیر فرآیند خصوصیتأ»(. 1312، سیدحسین؛ عربی، مهدی و فالحی، مریم. )سجادی

های اقتصادی. ها و سیاستفصلنامه پژوهش «.های واگذار شدهوری شرکتهای بهرهشاخص
 .64-41صص  (،63)21

 ،خصوصی سازی در ورزش کاهش هزینه های دولت»(. 1333) .محمد باقر شاهرخشاهی.» 
 .31-67صص  (،312)7 .هفته نامه برنامه

 ( .1333شمسائی، نبی؛ عبدی، هادی و بلوچی، رامین .)«های ورزشی بررسی وضعیت باشگاه
-63صص  (،43)4. 17فصلنامه المپیک. سال  «.زاییکید بر اشتغالخصوصی شهر ایالم با تأ

72. 
 نگرش و گرایش مردم شهر توصیف »(. 1336. )مهدی ،سهرابی و زاده حسینی، سیدرضا عطار

 .47-37 صص (،37 پیاپی ( )1)11 .المپیک «.مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی
 مدل موانع  یطراح» .(1314) .شهرام درلو،یح یفوالد و جبار ،یپناه فیحسن؛ س ،خانیقره
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 .ورزش و جوانان یفصلنامه مطالعات راهبرد «.رانیفوتبال ا هایباشگاه یساز یخصوص
 .66-11صص  (،23)14

 سازی شده ثیر فرآیند خصوصیبررسی تأ(. »1337ینی، سیدمصطفی. )کامران، فریدون و حس
موردی اداره پست شهرستان  ةخدمات پستی بر عملکرد مالی و رضایت مشتریان )مطالع

 .111-173صص  (،1)1اجتماعی. فصلنامه پژوهش «. بابل(
 ( .1331گودرزوند چگینی، مهرداد و میرزاد زارع، مهدی .)«سازی( اثرات واگذاری )خصوصی

 ،42شماره  های بازرگانی.مجله بررسی «.بر کارایی )شرکت سهامی مخابرات استان گیالن(
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