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 مقدمه

  واگـذاري  اسـت،  گرفتـه  قـرار  نظـر  مـد  دولـت  توسـط  امـروز  کـه  هـایی سیاسـت  جملـه  از   

 بـودن  پـایین  ،ناکـارایی  دلیـل  بـه  خصوصـی  بخـش  بـه  دولتـی  هـاي سـازمان  و هـا اداره از هـایی بخـش 

 گسـترده  و فراگیـر  مـوج  ،ترتیـب  ایـن  بـه . سـت آنها ماننـد  و کـم  بـازدهی  کـاري،  دوبـاره  وري،بهـره 

 کشـورهاي  از برخـی  حتـی  و رشـد  حـال  در کشـورهاي  مـیالدي  شصـت  دهـه  در کـه  "کـردن  دولتی"

 مـوج  بـه  را خـود  جـاي  هفتـاد  دهـه  اواسـط  از بـود،  گرفتـه  فـرا  را انگلسـتان  جملـه  از ، اروپـایی 

 و شکسـت  هـم  در جـا  همـه  در را هـا مقاومـت  قدرتمنـد  و شـتاب  پـر  کـه  سـپرد  " کـردن  خصوصی"

 )1381 صفارزاده،( .آورد در اهتزاز به جهان در را خود پرچم

 اول برنامـه  "هـاي سیاسـت  و هـا مشـی  خـط  در سـازي خصوصـی  موضـوع 1368 سـال در 

 تـاریخ  در آن اجرایـی  زمینـه  و شـد  مطـرح  "اسـالمی  جمهـوري  فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتصادي توسعه

 شـدند  معرفـی  دولتـی  شـرکت  هـزار  حـدود  سـپس  .رسـید  وزیـران  هیات تصویب به 1370 خرداد 29

 غیـر  و اقتصـادي  هـاي فعالیـت  در دولـت  تصـدي  کـاهش  کـارایی،  ارتقـاي  بـه  دسـتیابی  منظـور  بـه  تـا 

 نـژاد ( .آورنـد  فـراهم  را منـابع  و امکانـات  از بهینـه  اسـتفاده  اقتصـادي،  تعـادل  ایجـاد  نیـز  و ضـروري 

  ) 1385مهدي،

 تلقـی  دولتـی  هـاي شـرکت  کـارایی  بهبـود  بـراي  ايوسـیله  عنـوان  هدر اصل ب سازي خصوصی

  محـدود  را گیـري تصـمیم  در سیاسـی  مـداخالت  سـازي خصوصـی  کـه  اسـت  ایـن  بـر  اعتقاد .شودمی

 عملکـرد  بـر  تواننـد مـی  هـا دولـت  از بهتـر  سـهامداران،  مقابـل  در مـدیران  نمـودن  لئومسـ  با و می کند

 بازارهـاي  مـالی  نظـم  و داده افـزایش  را مـدیریتی  هـاي انگیـزه  ،ترتیـب  ایـن  به و کنند نظارت هاشرکت

 در. نماینـد  مـی  تـامین  شرکتهاسـت،  مـدیریت  بـراي  بـازار  مسـتلزم  کـه  را سـازي  خصوصـی  ايسرمایه

 بـه  واگـذاري،  راه از توانـد مـی  شـرکت  یـک  و دارد وجـود  تولیـدي  کـارایی  ایجاد احتمال ،صورت این

 .کند پیدا دسترسی خصوصی بخش مالی منابع

 از گروهـی  میـان  عمیقـی  نظرهـاي  اخـتالف  ،سـازي خصوصـی  از اشـی ن نتـایج  مـورد  در

 .دارد وجـود  دیگـر  سـوي  از ،سیاسـتمداران  و شناسـان  جامعـه  از گروهـی  و سـو  یـک  از ،اقتصـاددانان 

 و گـذاري سـرمایه  هـاي گـروه  خصوصـیات  و اجتمـاعی  عـدالت  بـر  یـد کتا بـا  سـازي خصوصی مخالفان
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 زیـر  را مردمـی  دولـت  و اجتمـاعی  رفـاه  مفهـوم  ،بـردارد  در اقتصـادي  منـافع  سـازي  خصوصی که این

 از بیشـماري  منـافع  داراي سـازي  خصوصـی  کـه  نـد ا بـاور  ایـن  بـر  گروهـی ،  مقابل در. برندمی الئوس

 دولـت  بودجـه  کسـري  کـاهش  و ملـی  مشـارکت  و ملـی  تعـاون  حسـن  ایجـاد  کـارایی،  افـزایش  قبیـل 

 .است...و

 :کرد بیان زیر شرح به توان می را سازي خصوصی بالقوه منافع 

 سـرمایه  بـراي  اطمینـان  ایجـاد - 3  کـارایی  سـطح بـاالتر بـردن    و افـزایش -2  بودجـه  کسـري  کاهش-1

 جدیـد  فنـون  بـه  ابییدسـت  -5 خـارجی  تکنولـوژي  و سـرمایه  جـذب  -4   خـارجی  و داخلـی  گـذاري 

   مـدیریت  جدیـد  فنـون  بـه  یـابی  دسـت  -6 جدیـد  مفرهـاي  از مالیـات  گـرفتن  طریـق  از دولت براي

 عرضـه  راه از تولیـدي  واحـدهاي  مالکیـت  گسـترش  -8داخلـی  سـرمایه  بـازار  گسـترش  تشـویق  -7

 بـه  مردمـی  و خلقـی  داري سـرمایه  نـوعی  ،دیگـر  عبـارت  بـه  و مـردم  مختلف اقشار میان در آنها سهام

  )1383نژاد، غنی( .بدانند شریک ،توزیع و تولید جریان در را خود جملگی مردم که طوري

 بخـش  تاسیسـات  و وظـایف  آن در کـه  اسـت  فراینـدي  ظـاهري  شـکل  در سـازي  خصوصـی  

 اشـاعه  بـه  حقیقـی  مفهـوم  در امـا  د،شـو  مـی  داده انتقـال  خصوصـی  بخـش  بـه  سـطحی  هـر  در دولتی

 و» مجریـه «و» قضـائیه «، گـذاري  قـانون  دسـتگاه  کـه گـردد   مـی  اطـالق  جامعـه  سطوح تمام در فرهنگی

 بـدون  مـردم  ،یعنـی ؛ کـرد  واگـذار  مـردم  بـه  بایـد  را مـردم  کـار  کـه  کننـد  بـاور  کشـور  یک آحاد تمام

 و نهـاد  هـیچ  و باشـند  خـود  جامعـه  بـه  مربـوط  هـاي  مسـئولیت  وظـایف  انجـام  به قادر دولت دخالت

 )1380 وارث،( .بازدارد هایشانمسئولیت انجام از را آنها نتواند قدرتی

 روز ،جهـانی  جامعـه  در سـازي خصوصـی  اندیشـه  و مفهـوم  بـه  توجـه  بـا  گذشـته  دهـه  دو در

 در مفهـوم،  ایـن  چـون  امـا  ت،اسـ  شـده  افـزوده  حیطـه  ایـن  در شـده  انجـام  تحقیقات حجم بر روز به

 مـورد  تـاکنون  آن هـاي جنبـه  تمـام  کـه  اسـت  آشـکار  مـی باشـد،   گـذار  اثر اجتماعی و اقتصادي مفاهیم

 حاضـر  تولیـدي  هـاي شـرکت  در سـازي  خصوصـی  اثـرات  بررسـی  نتـایج   .است نگرفته قرار پژوهش

 بـوده  روبـرو  کـارایی  افـزایش  بـا  برنامـه  اجـراي  از پـس  هـا شـرکت  ایـن  که داد نشان تهران بورس در

 خصوصـی  برنامـه  اجـراي  کـه  داد نشـان  )1373(مرجـانی  مطالعـات  نتیجـه  امـا  )1373ي،میـر (  .انـد 
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 رسـانی  خـدمات  مـالی  بـار  در کاهشـی  و نگردیـد  هـا هزینـه  کـاهش  موجب تهران شهرداري در سازي

 .شدن مشاهده سازمان این در

 ورزش بخـش  در هـا گـذاري  سـرمایه  میـزان  بـا  مسـتقیمی  رابطـه  ملـی  اقتصاد در ورزش سهم

 مشـارکت  بـراي  خصوصـی  بخـش  کـه  تنگناهـایی  و بـودن د محـدو  بـه  توجه با حاضر حال در که دارد

 روزنامـه ( .اسـت  پـایین  بسـیار  دارد، یافتـه  توسـعه  کشـورهاي  بـا  مقایسـه  در کشـور  ورزش توسعه در

 بـدنی  تربیـت  سـازمان  در سـازي خصوصـی  اثـرات  کـه  دهـد مـی  نشـان  مطالعات نتایج )1385اقتصادي،

 بـه  خصوصـی  بخـش  در مـدیران  نیـز  و گردیـده  زمـان  و امکانـات  منـابع،  اتـالف  از جلوگیري موجب

 بهتـري  بخشـی  اثـر  و کـارایی  از قـوانین  خشـک  چـارچوب  در نگـرفتن  قـرار  و عمـل  آزادي دلیـل 

 خـوش ( .کنـد  مـی  هـدایت  بهتـر  را کنتـرل  در مجموعـه  ،آنهـا  گیـري تصـمیم  و گردنـد مـی  برخـوردار 

 نیـروي  کاسـتن  سـود،  افـزایش  بـه  سـازي خصوصـی  کـه  دهنـد می نشان هابررسی ،همچنین) 1377ر،خب

 نیـروي  بهـروري  افـزایش  تخصـص،  و تحصـیالت  سـطح  بـاالبردن  سـوي  به آن ترکیب تغییر و انسانی

 و بیشـتر  گـذاري  سـرمایه  تـر، دقیـق  و بهتـر  نظـارت  و خـدمات  کیفیـت  بـه  مـدیریت  بیشتر توجه کار،

 لهسـتان  در سـازي خصوصـی بـه عنـوان مثـال،    ) 1378زاده، صـادق ( .انجامـد مـی  دولتی غیر منابع جذب

  .اسـت  شـده  پـاگیر  و دسـت  قـوانین  حـذف  و خـارجی  گـذاري  سـرمایه  جـذب  رقابـت  افزایش باعث

 )1386د،نژا بهرام(

 در اشـتغال  ایجـاد  بـراي  اولیـه  گـذاري  سـرمایه  کـه  کـرد  زارشگـ   )1388(حسـینی  سـلطان  

 بازارهـاي  توسـعه  و مـالی  تعـدیل  باعـث  سـازي  خصوصـی . اسـت  مشـاغل  سـایر  از تـر پـایین  ،ورزش

 افـزایش  باعـث  پاکسـتان  و ترکیـه  در سـازي  خصوصـی ) 1388،زنگنـه  کـرد  حیـدري ( .شـود می سرمایه

 .اسـت  شـده  مالکیـت  توزیـع  افـزایش  باعـث  چـک  جمهـوري  و روسـیه  درو   مسـتمر  و دقیق نظارت

 .اسـت  شـده  اداري پیچیـده  تشـریفات  ایجـاد  باعـث  بـنگالدش  کشـور  در سـازي خصوصـی  ،همچنـین 

 )1389ق،محق(

) 1385(احمـدي  تحقیـق  نتـایج  ،کشـور  در ورزش سـازي  خصوصـی  موانـع  بـا  رابطـه  در

 ناکـافی  ،ورزشـی  تجهیـزات  و ورزشـی  امـاکن  خریـد  و سـاخت  بـاالي  هزینـه  که است امر این گویاي

ـ ارا تسـهیالت  بودن  و گیـري  تصـمیم  مراجـع  تعـدد  و اجرایـی  واحـدهاي  همـاهنگی نا دولـت،  شـده  هی
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 در مـردم  مـالی  توانینـا  ، ورزشـی  امـور  بـراي  هزینـه  صـرف  در مردم میلیبی ،مجوز هیارا بودن زمانبر

 انسـانی،  منـابع  دسـتمزد  و حقـوق  تـامین  در نـاتوانی  خصوصـی،  هـاي بخـش  خـدمات  از اسـتفاده 

 فرهنگسـازي  و تبلیـغ  نبـود  دولتـی،  نهادهـاي  سـایر  و بـدنی  تربیـت  سـازمان  همزمان و موازي دخالت

 الزم زمینـه  نبـودن  فـراهم  ورزش، خصوصـی  بخـش  بـه  نسـبت  سـیما  و صـدا  و مطبوعـات  مناسـب 

 ورزش بـه  نسـبت  مـردم  میلـی بـی  خصوصـی،  هـاي باشـگاه  خـدمات  بـه  مناسـب  گـذاري  قیمـت  براي

 بخـش  در مـدت  بلنـد  و مـدت  کوتـاه  گـذاري  سـرمایه  نـاامنی  ،بـدنی  هـاي فعالیـت  انجـام  و کـردن 

 نهادهـاي  سـختگیرانه  قـوانین  مالیـات،  و بیمـه  کـار،  قـانون  نامناسـب  وضـعیت  ورزش، خصوصـی 

 هـاي بخـش  بـه  نسـبت  مـردم  بدبینانـه  نگـرش  ورزشـی،  خصوصـی  امـاکن  اداره در دولتـی  مختلـف 

 از خصوصـی  هـاي باشـگاه  امنیـت  تـامین  و مـدیریت  بـه  مربـوط  مشـکالت  و ورزشـی  خصوصـی 

  .است کشور در ورزش سازي خصوصی موانع مهمترین

 در کشـورهاي  در سـازي خصوصـی  هـاي برنامـه  اجـراي  در زمـان  مشـکالت  بروز علل بررسی

  موقـع  بـه  تکمیـل  در نـاتوانی  کـه  اسـت  آن نشـانگر  زیمبـاوه  کشـور در بـه خصـوص    توسـعه  حـال 

 در داران سـهام  میـان  توافـق  نبـود  ، نظـر  مـورد  منـافع  گرایـی  واقـع  عـدم  ، سـازي خصوصی هايطرح

 هـاي برنامـه  اجـراي  مـانع  سـازي  خصوصـی  هـاي بودجـه  افـزایش  و بنـدي  زمـان  و مراحـل  مـورد 

  ). 2001 ، چاتیوا کاکتون هوزانگارا،(  .است بوده کشورها این در سازيخصوصی

 مراکـز  و ورزشـی  امـاکن  بـر  خـود  تحقیقـات  فرآینـد  در  (1999) سـتافن  گـو  اف تـامس 

 همـراه  اقتصـادي  بنیـادي  اصـول  بـا  سـازي  خصوصـی  کـه  زمـانی  رسـید  نتیجـه  این به ،سالم تفریحات

 فراینـد  همچنـین  و باشـد  گرفتـه  صـورت  سیاسـی  فلسـفه  بـا  کـه  اسـت  زمـانی  از تـر  موفـق  باشـد، 

 باشـد،  همـراه  قـرارداد  عقـد  بـا  دولتـی  کارمنـدان  اسـتخدام  ادامـه  لهئمسـ  کـه  زمـانی  سـازي  خصوصی

 .دنـدار  فراینـد  موفقیـت  بـر  اثـري  ،فراینـد  بـودن  بـاز  و مـدت  طـول  کـه  ایندر نهایت  و تراست موفق

 هـاي زمـین  سـازي خصوصـی  بررسـی  در)  2002 همکـاران،  و گوسـتافن ( همکـارانش  و او ،همچنین

 و حفـظ  بـراي  تـالش  پـذیري،  مسـئولیت  افـزایش  باعـث  سـازي خصوصـی  کـه  کردنـد  اعـالم ، گلـف 

 اعـالم  کارکنـان  همچنـین  و دارد گیـري  تصـمیم  قـدرت  تقویـت  وتجهیـزات،  امکانـات  نگهـداري 

 .شدند بیشتري وقدرت خودمختاري به نیاز روزانه امور انجام براي داشتند
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 و بلکـه  .اسـت  بـدبینی  و تردیـد  سـایه  در هنـوز  ،کشـورها  برخـی  در سـازي خصوصـی  لـزوم 

ـ ا در ورزش بخـش  سـازي  خصوصـی  ضـرورت  بـر  اي مطالعـه  در (2004) اشـنایدر   ایـن  بـه  ریشت

 مبـادالت  میـزان  کارکنـان،  عملکـرد  نقـدینگی،  جریـان  بـر  توانـد نمـی  سازيخصوصی که رسیدند نتیجه

 بـه  مربـوط  اقتصـادي -سیاسـی  هـاي وجنبـه  ایـدئولوژي  کـه  ایـن  مگـر  گـذارد،  اثر هاشرکت بین تجاري

 و سـرعت  همچنـین  و دارنـد  سـازي  خصوصـی  برنامـه  اجـراي  در مهمـی  نقـش  کـه  ،درآمـد  توزیـع 

 تحقیـق  نتـایج  راسـتا،  همـین  در .گیرنـد  قـرار  توجـه  مـورد  نیـز  سـازي  خصوصـی  اقتصـادي  تـأثیرات 

 بـه  ايعالقـه  نیجریـایی  مربیـان  و ورزشـکاران  کـه  داد نشـان  (2005) همکـارانش  و اومـوالون 

 امکـان  صـمیمت  و صـداقت  سـایه  در فقـط  را آن انجـام  و ندارنـد  ورزش بخـش  در سـازي خصوصـی 

 برنامـه  اجـراي  بـه  تمـایلی  ، مـالی  هـاي نگرانـی  دلیـل  بـه  هـا باشگاه سهامداران ،طرفی از .دانندمی پذیر

 بخـش  در فعـال  خیریـه  هـاي سـازمان  و مشـهور  هـاي سـازمان  از یـک  هـیچ  و ندارند سازي خصوصی

 خـود  مطالعـه  در (2008) محمـد  خلیفـه  همچنـین  .نیسـتند  سـازي خصوصـی  برنامـه  جزو نیز ورزش

 نتیجـه  ایـن  بـه  ورزش و تندرسـتی  امـاکن  در بهداشـتی  و دارویـی  مـواد  پخـش  عمـده  هـاي شرکت بر

، هـا شـرکت  مجموعـه  ایـن  سـازي خصوصـی  لـزوم  امـا  نمسـئوال نکـردن   همکـاري بـرخالف   کـه  رسید

 سـودان  کشـور  سراسـر  بـه  بهداشـتی  و دارویـی  مـواد  پخـش  کـه  شـود می موجب چون ،ضروري است

 افـزایش  را هـا شـرکت  ایـن  کـارایی  و شـده  جـویی  صـرفه  هـا هزینـه  در همچنـین  و گـردد  پذیر امکان

     22738تعـداد  سـریالنکا  در سـازي  خصوصـی  از بعـد  کـه  داشـت  اعـالم ) 2010(ي کیکـر  .دهـد می

 .یافـت  کـاهش  درصـد  33کارمنـدي  و مـدیریتی  مشـاغل  و شـدند  اخـراج  خـود  کـار  از کـارگر  نفـر 

 منفـی  ياثـر  ،مـدت  کوتـاه  در سـازي خصوصـی  سیاسـت  کـه  داشـتند  اظهار) 2010 (نیلیس و بیردزال

     فـراهم  رشـد  و گـذاري  سـرمایه  بـراي  را بیشـتري  منبـع  چـون  مـدت  بلنـد  در امـا  ،دارد اشتغال بر

 اجـراي  نادرسـت  طراحـی  سـبب  بـه  شـیلی  کشـور  در .شـود  مـی  اشـتغال  افـزایش  باعـث  ،کنـد  مـی 

 اولیـه  مرحلـه  در دار مشـکل  و بـزرگ  واحـدهاي  انتخـاب  هـا، واگـذاري  در شـتاب  ، سـازي  خصوصی

 .است نبوده موفق سازي خصوصی مقررات قوانین فقدان و واگذاري

 بخـش  بـه  دولتـی  بخـش  از انتقـال  کـه  دهـد مـی  نشـان  متفـاوت  کشـورهاي  در تجربی شواهد

ـ ارا تنـوع  ، رقابـت  ایجـاد ، مشـارکت  افـزایش  موجـب  ،خصوصـی   در و گـردد مـی  ... و خـدمات  هی

ـ ارا در دولتـی  هـاي بخـش  بـر  فشار از ،نتیجه   بـاال  ،خـدمات  کیفیـت  کـم کـم   و کاهـد مـی ، خـدمات  هی
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ـ ارا کمتـري  قیمـت  با خدمات خود به خود و رودمی  ایـن  از مـردم  و دولـت  ،نتیجـه  در و شـوند مـی  هی

 ورزش بخـش  درخصـوص   بـه   ایـران  در سـازي خصوصـی  برنامـه  نتـایج  مـا ا .برنـد مـی  سـود  انتقـال 

 ؟به دست آمد  بود، آن دنبال به برنامه این که اهدافی آیا است؟ بوده چگونه

-خصوصـی  برنامـه  اهـداف  بـه  یـابی  دسـت  میـزان  بررسـی  پـی  در محققـان  تحقیـق،  ایـن  در

 اهـداف  تحقـق  میـزان  بررسـی  بـه  منظـور  ایـن  بـه  کـه  بودند بدنی تربیت سازمان ورزشی اماکن سازي

 رقابـت،  گسـترش  مالکیـت،  گسـترش  زدایـی،  مقـررات  کـارایی،  مـالی،  منـافع ( سازي خصوصی گانه نه

ـ   و ارزشـیابی  و هـا تخصـص  از کارآمـد  اسـتفاده  دسـتمزد،  و اشـتغال  کننـدگان،  مصـرف  منـافع  مینات

 آمـده  بعـد  صـفحات  در بررسـی  ایـن  نتـایج  کـه  پرداختنـد  برنامـه  اجـراي  از بعـد  و قبـل  در) نظـارت 

  .است

 پژوهش شناسی روش

 - توصـیفی  ،اجـرا  مسـیر  و اسـتراتژي  نظـر  از و کـاربردي  ،هـدف  نظـر  از پـژوهش  روش

 تابعـه  هـا اداره مـدیران  پـژوهش،  آمـاري  جامعـه  .شـد  انجـام  میـدانی  صـورت  بـه  کـه  بـود  پیمایشـی 

ـ  یسـان، یراز جملـه   کشـور  ورزش اجرایـی  و سـتادي  مـدیران  شـامل  ،بـدنی  تربیـت  سـازمان   و نامعاون

 ،)نفـر  30(ا هـ اسـتان  بـدنی  تربیـت  کـل  مـدیران  ،)نفـر  10(ی بـدن  تربیـت  سـازمان  دفـاتر  کـل  مـدیران 

 ،شـمار  کـل  صـورت  بـه  و گیـري نمونـه  بـدون  کـه  بودنـد  )نفـر   50(یورزشـ  هـاي فدراسـیون  رییسان

 .دادند پاسخ تحقیق هايپرسشنامه به نفر 82، نفر 90 مجموع از و گرفتند قرار تحقیق نظر مورد

 ارزشـی  مقیـاس  بـا  ايگزینـه  5پرسـش  34 شـامل  سـاخته،  محقـق  پرسشـنامه  ،تحقیـق  ابـزار 

 اهمیـت  بیشـترین  بیـانگر  5 عـدد  ،بنـدي طبقـه ایـن   در. شـد  تنظـیم  و تهیه فرایندي محور 9 در لیکرت

 10از نظرسـنجی  بـا  پرسشـنامه  روایـی . اسـت  بـوده  تاثیرگـذاري  کمتـرین  بیـانگر 1 عـدد  و گـذاري تـاثیر 

 از اسـتفاده  بـا  آن پایـایی  و گردیـد  حاصـل  ورزش مـدیریت  حـوزه  در صـاحبنظر  و متخصـص  نفـر 

 کـه  گردیـد  تهیـه  وجهـی  دو شـکل  بـه  پرسشـنامه  ایـن  .آمـد  دست بهدرصد  91 کرونباخ آلفاي آزمون

    قـرار  پرسـش  مـورد  سـازي خصوصـی  از بعـد  و قبـل  در را ورزشـی  امـاکن  و هـا باشـگاه  وضـعیت 

 .دادمی

  



 

 از بیشـتر  آمـد  در کسـب  و مـالی 

 ،از ایـن رو   .دارد وجـود  داري 

   یـا 331/0 میـزان  بـه  سـازي خصوصـی 

 برنامه اجراي از بعد و قبل

  

 و سـازي خصوصـی  از پـس  کـارایی 

 بـه  دسـتیابی  در کـه  اسـت  آن روشـن کننـده  

 یـا  188/0  میـزان  بـه  سـازي  خصوصـی 
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مـالی  منـافع  بـه  دسـتیابی  میـزان  بـین  کـه  داد نشـان  تحقیـق 

 معنـی  تفـاوت   آن از قبـل  و سـازي  خصوصـی 

خصوصـی  برنامـه  از پـیش  شـرایط  بـا  مقایسـه  در مـالی 

 .است داشته

قبل در سازي خصوصی برنامه اهداف میانگین مقایسه

کـارایی  بهبـود  میـزان  بـین  داريمعنـی  تفـاوت  دهندمی

روشـن کننـده   تحقیـق  هـاي یافتـه  دیگر، عبارتی به 

خصوصـی  برنامـه  اجـراي  از پـیش  بـا  مقایسه در سازمانی

 .است یافته

قبل از خصوصی شدن

بعد از خصوصی شدن

 پژوهش هايیافته

 مالی منافع به دستیابی

تحقیـق  نتـایج 

خصوصـی  از پـس  دارایـی 

مـالی  منـافع  به دستیابی

داشته افزایشدرصد  33

مقایسه :1 نمودار

 کارایی به دستیابی

می نشان نتایج

 .دارد وجود آن از قبل

سازمانی عملکرد کارایی

یافته افزایشدرصد  19  

  

قبل از خصوصی شدن

بعد از خصوصی شدن
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 زدایی مقررات به دستیابی

 از بعـد  و قبـل  زدایـی  مقـررات  میـزان  بـین  داريمعنـی  تفـاوت  دهنـد مـی  نشـان  نتـایج 

 .ندارد وجود سازيخصوصی

 مالکیت گسترش به دستیابی            

 از بعـد  و قبـل  مالکیـت  گسـترش  میـزان  بـین  داريمعنـی  تفـاوت  دهـد مـی  نشـان  نتـایج 

                          .ندارد وجود سازيخصوصی

 رقابت گسترش به دستیابی

 خصوصـی  از پـس  رقابـت  میـزان  بـین  داريمعنـی  تفـاوت  دهـد مـی  نشـان  به دست آمده نتایج

 از بعـد درصـد   39 یـا  39/0  میـزان  بـه  رقابـت  میـزان  ،از ایـن رو . دارد وجـود  آن از قبـل  و سـازي 

 .است یافته افزایش سازي خصوصی

 کنندگان مصرف منافع تامین گسترش به دستیابی

ـ  گسـترش  متغیـر  هـاي میـانگین  تفاوت بررسی   بعـد  و قبـل  در کننـدگان  مصـرف  منـافع  مینات

 میـزان  کـه  گیـریم مـی  نتیجـه  پـس . اسـت  تفـاوت  ایـن  معنـاداري  گویـاي  سـازي  خصوصـی  برنامـه  از

 یافتـه  افـزایش  سـازي  خصوصـی  از بعـد درصـد   16 یـا  16/0  میـزان  بـه  کننـدگان  مصرف منافع تامین

 .است

 دستمزد و اشتغال به دستیابی

 و قبـل  دسـتمزد  و اشـتغال  میـزان  بـین  داري معنـی  تفـاوت  دهـد مـی  نشانبه دست آمده  نتایج

 .ندارد وجود سازيخصوصی از بعد

  هاتخصص از کارآمد استفاده          
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 سـازي خصوصـی  برنامـه  از بعـد  و قبـل  در هـا تخصـص  از کارآمـد  اسـتفاده  متغیـر  هايمیانگین تفاوت

 12 یـا  12/0  میـزان  بـه  هـا تخصـص  از کارآمـد  اسـتفاده  میـزان  دهـد مـی  نشـان  و اسـت  بـوده  معنـادار 

 .است یافته افزایش سازيخصوصی از بعددرصد 

 نظارت و ارزشیابی

 خصوصـی  برنامـه  اجـراي  از بعـد  و قبـل  در نظـارت  و ارزشـیابی  متغیـر  میـانگین  تفـاوت 

 بعـد درصـد   19 یـا  19/0  میـزان  بـه  ،نظـارت  و ارزشـیابی  میـزان  ،از ایـن رو  .است بوده معنادار سازي

 .است یافته افزایش سازيخصوصی از

 برنامه اجراي از بعد و قبل در سازي خصوصی برنامه اهداف میانگین تفاوت مقایسه :1 جدول

 

 گیرينتیجه و بحث

 سـازمان  در سـازي خصوصـی  اهـداف  بـه  دسـتیابی  میـزان  بررسـی  کلـی  هـدف  بـا  تحقیـق  این

 بـین  کـه  داد نشـان  بـه دسـت آمـده    نتـایج  و شـد  انجـام  تابعـه  مـدیران  نگـاه  از بدنی تربیت و ورزش

 ،درصـد  39 بـا  رقابـت  ایجـاد  ترتیـب  بـه  سـازي  خصوصـی  نقـش  مـورد  در امـر  نامتخصصـ  دیـدگاه 
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 3,15- 77 5,171- 0,00  4,01  3,009 12,67 9,51 منافع مالی

 2,04- 77  3,837- 00/0 3,37  2,93 12,88 10,85 کارایی

 0,107 -1,632 77 -0,68 3,14  2,89 11,88 11,21 مقررات زدایی

 0,542 -0,613  77 0,217 8,95  8,80 8,21 7,99 گسترش مالکیت

 1,947- 77 7,299- 00/0 2,01  1,64 6,93 4,99 گسترش رقابت

 0,99 00/0  77 -0,01 4,35  4,42 19,59 19,58 اشتغال و دستمزد

 1,64- 77 2,135- 0,035 4,84  2,86 15 13,36 استفاده از تخصصها

 0,86 77  2,91- 0,005 4,72  4,77 6,17 5,31 منافع مصرف کنندگان

 1,53- 77 2,824- 0,006 3,39  2,86 9,56 8,04 نظارت و ارزشیابی
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 تـامین  ،درصـد  18 بـا  نظـارت  و ارزشـیابی  ،درصـد  19 بـا  کـارایی  ،درصـد  33 بـا  مـالی  منـافع  کسـب 

ـ ور افـزایش  ،درصـد  12 بـا  هـا تخصـص  از مناسـب  اسـتفاده  ،درصـد  16 بـا  کننـدگان  مصرف منافع  روب

 مـدیرانی  و کارشناسـان  از ،تحقیـق  ایـن  در کننـده  شـرکت  افـراد  تمـامی  کـه  داشـت  توجه باید. اندبوده

ـ  کـه  بودند  سـازي خصوصـی  کاررانـد  دسـت  نـوعی  بـه  خـود  و هچیرگـی داشـت   ،سـازي  خصوصـی  رب

 .اندبوده

 امـاکن  و هـا باشـگاه  کـارایی  افـزایش  در سـزایی  بـه  نقـش  سـازي خصوصی که داد نشان نتایج 

 ، )1373(میـري  تحقیقـات  نتـایج  تاییدکننـده  ،نتیجـه  ایـن   .اسـت  داشـته  شـده،  واگـذار  ورزشـی 

 بـر  آنهـا  تحقیقـات  در کـه  اسـت  )1374( اصـغرزاده  و  )1377(خبـر  خـوش ، )1373(جـوانمردي 

-خصوصـی  برنامـه  اجـراي  پـی  در ايمالحظـه  قابـل  افـزایش  بـا  ،کـارایی ،  نظرشـان  مـورد  هايسازمان

 بخـش  گـذاري  سـرمایه  : اسـت  داشـته  اظهـار  )1374( اصـغرزاده  کـه  طـور  همـان   .بـود  همراه سازي

 مسـتقیم  تـأثیر  و ددار دولتـی  بخـش  گـذاري  سـرمایه  بـه  نسـبت  بـاالتري  نهـایی  کـارآیی  خصوصـی 

 امـاکن  رودمـی  انتظـار  ،از ایـن رو  .اسـت  بیشـتر  اقتصـادي  رشـد  بـر  خصوصـی  بخـش  گـذاري  سرمایه

 .باشند همراه کارایی افزایش با نیز شده واگذار ورزشی

 مـالی  منـافع  بهبـود  موجـب  سـازي خصوصـی  برنامـه  اجـراي  کـه  داد نشان حاضر تحقیق نتایج

 خـوش  توسـط  شـده  انجـام  تحقیقـات  بـا  حاضـر  تحقیـق  نتـایج . اسـت  گردیده ورزشی هايسازمان در

 معتقدنـد  محققـان  ایـن  .دارد همخـوانی  )1379( طـاهري  و  )1378( زاده صـادق  ، )1377( خبـر 

 بسـیاري  اهمیـت  مـالی  منـابع  از بهینـه  اسـتفاده  و سـود  افـزایش  در سـازي خصوصـی  برنامـه  از استفاده

 .دارد

 طـاهري  .اسـت  هشـد  رقابـت  تشـدید  موجـب  شـده  واگـذار  ورزشـی  امـاکن  سازي خصوصی

 کیـد ات خـود  مطالعـه  مـورد  هـاي سـازمان  در موضـوع  ایـن درسـتی   بـر  )1378( زاده صـادق  و )1379(

 .اندنموده

 امـاکن  در سـازي خصوصـی  برنامـه  اجـراي  دهـد، مـی  نشـان  حاضـر  تحقیـق  نتـایج  کـه  آنچنان

 منـابع  وريبهـره  و انسـانی  هـاي تخصـص  از بـرداري  بهـره  میـزان  افـزایش  موجب شده واگذار ورزشی

  .است شده سازمان انسانی



12 
 

 بـر  مـدیران  نظـارت  سـطح  بـاالبردن  و کننـدگان  مصـرف  منـافع  افـزایش  بـه  توجـه  ،همچنین 

 دسـتاوردهاي  کننـده  ییـد ات اخیـر  نتـایج   .اسـت  یافتـه  بهبـود  آن، عملکـرد  ارزیـابی  و مربـوط  سـازمان 

ــق ــوش تحقی ــر خ ــادق  ،)1377(خب ــاهري ،)1378(زاده ص ــل ،)1379(ط  ،(1998)میخائی

 ،(2002 و (1999)گوستافسـن  اف تـامس  ، )1373(میـري  ،)1379(طـاهري  ،)1374(اصـغرزاده 

 .است (2008) خلیفه

 اهـداف  رسـیدن بـه   در مهمـی  دسـتاوردهاي  گویـاي  ،حاضـر  تحقیـق ج نتـای  کـه  ایـن  برخالف

 اهـداف،  ایـن  تحقـق  میـزان  ولـی  ،اسـت  شـده  خصوصـی  ورزشـی  امـاکن  بخـش  در سـازي  خصوصی

 کفایـت  حـد  در سـازي خصوصـی  دسـتاوردهاي  رشـد  ،محققـان  نظـر  بـه  .باشـد  تـر مطلوب توانستمی

 و ورزشـی  امـاکن  سـازي  خصوصـی  امـر  بـر  دولـت  کـه  ايسـاله  چنـدین  کیـد اتبـر خـالف    و نیسـت 

 اهـداف  بـه رسـیدن    در مطلـوبی  رشـد  اسـت،  نمـوده  اي حرفـه  ورزش در بـه ویـژه    ،هـا باشـگاه 

 .است نگرفته صورت ورزش سازي خصوصی

 جهـان،  بـزرگ  کشـورهاي  در ورزشـی  هـاي فعالیـت  و امـاکن  سـازي خصوصـی  ،امـروزه 

 اقتصـادي،  صـرفه  بـا  طرفـی  از و اسـت  شـده  جهـان  و جامعـه  در ورزش اعـتالي  و جهـش  موجـب 

 ،رودمـی  شـمار  بـه  مهـم  صـنعت  یـک  خـود  ورزش .اسـت  بـوده  همـراه  بسـیاري  سیاسـی  و اجتماعی

 کـه  صـنایعی  سـایر  بـا  تفـاوتی  دلیـل  همـین  بـه  و اسـت  افـزوده  ارزش و دهنسـتا  داده، داراي چـون 

 چنانچـه  ورزش صـنعت  سـازي  خصوصـی   .نـدارد  کننـد، مـی  اسـتفاده  آن مواهـب  از و شده خصوصی

 .بود خواهد کشور توسعه براي اهرمی گیرد، صورت تخصصی ضوابط و اصول رعایت با

 بـه  ورزش صـنعت  مختلـف  هـاي بخـش  در ،اسـت  دولتـی  ،اقتصـاد  مـا  کشـور  در کـه  آنجـا  از

 و هـا باشـگاه  ،دلیـل  همـین  بـه  .، میـزان رقابـت بسـیار کـم اسـت     دولـت  قـانونی  و مـالی  پشتیبانی دلیل

 گـذاران  سـرمایه  پشـتیبانی  از و گردنـد  رقابـت  میـدان  وارد سـودآوري  بـراي  تواننـد نمی ورزشی اماکن

 اجتمـاعی  اقبـال  از کـه  کشـور  فوتبـال  هـاي باشـگاه  مهمتـرین  امـروزه  .ندشـو  برخوردار مالی حامیان و

 درآمـدهاي  افـزایش  و سـودآوري  امکـان  و هسـتند  دولـت  حمایـت  در ،برخوردارنـد  تـوجهی  قابـل 

 نظـارت  بـا  هـا باشـگاه  ایـن  در متخصـص  نیروهـاي  بکـارگیري  و انتصـابات  همـه   .ندارنـد  را اقتصادي
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 و مـدیریت  فرآینـد  در دولتـی  بخـش  همیشـگی  حضـور  واقـع  در و گیـرد مـی  صـورت  دولـت  دقیـق 

 .شودمی 44اصل درست اجراي مانع باشگاه هايفعالیت

 ،جهـان  در ... و فوتبـال  تنـیس،  اسـکی،  بسـکتبال،  شـنا،  :چـون  ورزشـی  هـاي رشـته  از بسیاري

 فقـط  ایـران  فوتبـال . هسـتند  بـر هزینـه  ،ایـران  درهمـین هـا    امـا  ،شـوند مـی  محسـوب  پولسازي صنعت

 تـوان  و گیرنـد مـی  بودجـه ، دولـت  از ایرانـی  هـاي باشـگاه . کنـد نمـی  کسـب  درآمـد  و زاسـت  هزینـه 

 بـراي  کـه  هسـتند  واحـدهایی  جهـان  در ورزشـی  هـاي باشـگاه  امـروزه . ندارنـد  ییبـاال   درآمـدزایی 

 یـا  ورزش اقتصـادي،  منـافع  کسـب  بـراي  هـا باشـگاه  .شـوند مـی  اداره و تشـکیل  اقتصـادي  اهـداف 

-سـرمایه  هـا ورزشـگاه  تاسـیس  در ؛شـوند مـی  فعـال  آنهـا  در و کننـد مـی  انتخـاب  را خاصی هايورزش

 تـا  برسـند  بـاال  هـاي رده بـه  خـود  انتخـابی  ورزشـی  هـاي حـوزه  در کننـد مـی  سـعی  و کنندمی گذاري

 محـل  از و دارنـد  را خـود  هـواداران  هـا، باشـگاه . کننـد  کسـب  بیشـتري  درآمـد آن،  اسـاس  بـر  بتواننـد 

ـ  فـروش   زمـین  در تجـاري  تبلیغـات  عکاسـی،  و فیلمبـرداري  اجـازه  ورزشـگاه،  بـه  ورود بـراي  تبلی

 و دیگـر  هـاي باشـگاه  بـه  بازیکنـان  انتقـال  بابـت هزینـه   دریافـت  و ورزشـکاران  لبـاس  روي یا ورزشی

 طـوري  را خـود  شـرایط  بایـد  اسـاس  ایـن  بـر  هـا باشـگاه  مـدیران . آورنـد به دست می درآمد ،آن نظایر

 و بازیکنـان  مزایـاي  و حقـوق  ورزشـگاه،  جملـه  از ورزشـی  امکانـات  تهیـه  هزینـه  کـه  کننـد  تنظـیم 

 بـه  را باقیمانـده  و دهنـد ب مالیـات  آورنـد،  دسـت  بـه  سـود  بپردازند، را باشگاه هايهزینه سایر و مربیان

 منـابع  بـودن  دولتـی  و اقتصـاد  بـودن  گـرا درون دلیـل  بـه  ایـران  در امـا . بپردازنـد  باشگاه سهام صاحبان

 .وجود ندارد ورزش در سازيخصوصی برنامه کامل اجراي امکان ها،باشگاه قانونی و مالی

 اهـداف  بـه  دسـتیابی  میـزان  افـزایش  گویـاي  ،حاضـر  تحقیـق  نتـایج  کـه  ایـن بـر خـالف   

 امـا  ،اسـت  سـازي خصوصـی  برنامـه  اجـراي  از پـیش  شـرایط  بـا  مقایسـه  در ورزش در سازيخصوصی

 ورزشـی  امـاکن  و هـا باشـگاه  واگـذاري  مطلـوب  دسـتاوردهاي  بـراي  و نیسـت  مطلوب رشد این میزان

    و امـاکن  گرداننـدگان  و نمسـئوال  بـه  بیشـتري  اختیـارات  کـه  اسـت  الزم خصوصـی  بخـش  بـه 

 اصـل  اجـراي  تسـهیل  جهـت  در را خـود  حمایـت  همچنـان  دولـت  و شـود  داده ورزشـی  هـاي باشگاه

ـ ارا ورزشـی  امـاکن  و هـا باشـگاه  به اساسی قانون  44   اشـنایدر  و بلکـه  تحقیـق  در امـر  ایـن  .نمایـد  هی

 برنامـه  موفقیـت  بـراي  کـه  داشـتند  تأکیـد  نیـز  آنهـا  و اسـت  هبـود  بسـیار مـورد توجـه    نیـز   (2004)

 .گیرند قرار کیدات مورد دولتی اقتصاد در مالحظاتی باید ریشتا در ورزش سازي خصوصی
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 سـودآوري  بـراي  مختلفـی  هـاي اسـتراتژي  از اسـتفاده  نیازمنـد  وررشـی  امـاکن  و هـا باشـگاه 

 اقتصـاد،  در کامـل  رقابـت  شـرایط  وجـود  اقتصـادي،  سـازي  آزاد اقتصـادي،  ثبـات  .هسـتند  اقتصـادي 

 دولتـی  هـاي وام از اسـتفاده  هـا، باشـگاه  شـدن  سـهامی  مناسـب  وقـانونی  حقـوقی  هـاي چوبارچه ایجاد

 متخصـص،  افـراد  و نظـران  صـاحب  تخصـص  از اسـتفاده  بـورس،  در حضـور  بهـادار،  اوراق و

ـ  بـراي  غیردولتـی  و دولتـی  هـاي  ارگـان  سـایر  بـا  همکـاري   مـالی،  و فیزیکـی  هـاي نیازمنـدي  مینات

 بـراي  قـانونی  هـاي چـالش  و موانـع  رفـع  و مـالی  حامیـان  جـذب  مناسـب،  رسـانی  اطـالع  و تبلیغـات 

 مناسـب  دسـتیابی  بـه  کـه  اسـت  راهکارهـایی  جملـه  از ... و ورزش امـر  در گـذاران  سـرمایه  حضـور 

 و سیاسـی  قـانونی،  لحـاظ  بـه  مناسـبی  بسـتر  چنانچـه  و کنـد مـی  کمـک  سـازي  خصوصـی  اهـداف 

 و گـذاران  سـرمایه  هـا نت نـه  ورزش در سـازي  خصوصـی  فوایـد  از شـود،  ایجـاد  جامعـه  در فرهنگـی 

 .کرد خواهد برداري بهره آن از مناسبی شکل به نیز جامعه بلکه ،برندسود می دولتی بخش
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 ایـران  در سـازي  خصوصـی ي ارتقـا  راهکارهـاي ") 1388(غالمرضـا  کردزنگنـه،  حیدري." 

 .پارس پندار

 ،در سـازي  خصوصـی  تـوزیعی  آثـار  واقعیـت  بررسـی ) 1389(جان نلیس،و  نانسی بیردزال 

 دهخدا فرهنگ انتشارات : تهران .صفت مشتاق فرهاد .توسعه حال در کشورهاي
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 ،دولتـی  هـاي بنگـاه  واگـذاري  بـا  ؛کـار  نیـروي  و سـازي  خصوصـی  )1388(سونیتا کیکري 

 و آمـوزش  مرکـز  انتشـارات  .صـفت  مشـتاق  فرهـاد افتـد؟  مـی  اتفـاقی  چـه  کارکنـان  بـراي 

 ایران صنعتی تحقیقات

 هنـد،  چـین،  روسـیه،  در سـازي خصوصـی  رونـد  ايمقایسـه  بررسـی ")1386(زهـرا  نـژاد،  بهرام 

 .شماره ششم .سازيخصوصی جهان بولتن ".برزیل و لهستان بولیوي،

  ،برخـی  در سـازي خصوصـی  تجربـه  و سـازي خصوصـی  الزامـات " )1389(محمـدجواد  محقـق 
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Privatization is an economical decision making and legal and financial 

operations are result of it. The main objective of this research is to 

investigate privatization goals approach after applying privatization 

programs in sport clubs. The sample was 90 executive managers who 

were directly involved in privatization program. Methodology of this 

research was descriptive – surveying which was done as field study. 

The research tool was a questionnaire which was made by researchers 

and after being assured of the proper validity and credity was used. The 

result showed that among nine variables which in this research were 

investigated, six of them had improved and the other three showed no 

meaningful differences. 
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