
 

 
 
 
 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1394 مستانز، 4شمارة ، 7دورة

  23 -32: ص ص 
  

  

  بررسي ابعاد اجتماعي خصوصي سازي نهاد ورزش
 )اماكن ورزشي خصوصي شده شهر اصفهان: مورد مطالعه (

  
   2ليال مصلحي  -1 مسعود نادريان جهرمي

مديريت  ، كارشناس ارشد. 2 اصفهان ، ايران  دانشگاه اصفهان،تربيت بدني ،، دانشكده  مديريت ورزشي ، دانشيار. 1
 .، اصفهان ، ايراندانشگاه اصفهان ، دانشكده تربيت بدني ، ورزشي

  )1392/ 06/  25 :، تاريخ تصويب 1392/ 02/  11: تاريخ دريافت ( 
  
 

 چكيده

. بوداصفهان شهركرد اماكن و فضاهاي  ورزشي خصوصي شده در خصوصي سازي بر كيفيت عمل بررسي ابعاد اجتماعيپژوهش هدف كلي 
ابزار اندازه . قرار دارد يكاربرد قاتياست و به لحاظ هدف در زمرة تحق يشيمايو از نظر اجرا پ يفيتوص يپژوهش حاضر از لحاظ استراتژ
نفر به  95بين  ) a/=89( يايي مناسببود كه پس از تعيين روايي توسط متخصصان مديريت ورزشي و پا گيري پرسش نامه هاي محقق

نمونه آماري كه از بين  مربيان، مديران و ورزشكاران باشگاه هاي گيتي پسند و سپاهان به صورت تصادفي در دسترس انتخاب عنوان 
ي ورزشي فرضيه اي كه مورد بررسي قرار گرفت يكسان بودن تاثير خصوصي سازي بر كيفيت عملكرد اماكن و فضاها. شدند توزيع شد

كارايي الگوي خصوصي سازي در حوزه خدمات ورزشي مورد توجه  همچنين .مي كردابعاد مورد تحقيق را بيان در خصوصي سازي شده 
همچنين . نتايج تحقيق نشان داد خصوصي سازي اماكن و فضاهاي ورزشي در حوزه هاي مختلف عملكرد تاثير متفاوت داشته است. بود

ان را در مورد مشكالت و موانع خصوصي سازي اماكن و فضاهاي ورزشي در ايران در سه حوزه كاستي هاي با مصاحبه نظر پاسخ گوي
. حقوقي در زمينه خصوصي سازي، عدم توسعه فرهنگ خصوصي سازي در بين افراد جامعه و عدم شرايط مناسب اقتصادي بررسي شد

عدم توسعه فرهنگ خصوصي سازي  دو مولفه ديگر يعنياز ترسازي بيشنتايج نشان داد عدم وجود قوانين و مقررات مورد نياز خصوصي 
  . در بين افراد جامعه و عدم شرايط مناسب اقتصادي مانعي براي اجراي طرح خصوصي سازي اماكن و فضاهاي ورزشي است

  

  واژه هاي كليدي
  .ورزش .خصوصي سازي، كيفيت خدمات، توزيع منابع، قوانين و مقررات

                                                           
  -  09131143916:تلفن :  نويسنده مسئول Email:m.naderian@spr.ac.ir                                                                                
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 مقدمه

احث اساسي كه امروزه در برنامه ريزي هاي يكي از مب
اقتصادي و اجتماعي هر كشوري به ويژه كشورهاي در 
حال توسعه مطرح است بحث دخالت يا عدم دخالت دولت 

جوامع براي . در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي است
رسيدن به حد مطلوب در استانداردهاي زندگي، پيشرفت 

مودن تسهيالت و هاي اقتصادي، پيشرفت در فراهم ن
امكانات رفاهي براي افراد جامعه مي توانند چندين راه را 

مي توان دخالت دولت در جهت تأمين، . انتخاب كنند
تنظيم و كنترل نيازهاي اقتصادي و اجتماعي را انتخاب 
كرد كه در اين صورت شاهد نوعي نظام متمركز يا دولت 

در  همچنين مي توان دخالت دولت. محور خواهيم بود
حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي را ممنوع كرد و به 
اصطالح گرايش به سرمايه داري محض داشته باشيم و يا 
اينكه تركيبي از نظام هاي دولتي و نظام هاي مبتني بر 

  ).4(تجارت آزاد و بازار را اتخاذ نمود 
و گرايش به راه دوم كه در باال مطرح  1خصوصي سازي

ن مقاله در حوزه ورزش مد شد موضوعي است كه در اي
در طي چند سال اخير، با ورود بخش خصوصي . نظر است

به بخش خدمات و به ويژه در بخش خدمات ورزشي و 
باشگاههاي ورزشي به بخش خصوصي،  ياجازة واگذار

 ةبخش دولتي با پيشينة انحصاري و غير رقابتيش در ارائ
اين خدمات، خود را با بخش خصوصي به عنوان رقيبي 

در اين ميان، آنچه بقاء . تازه از راه رسيده مواجه مي بيند
و تداوم باشگاههاي ورزشي را در هردو بخش تضمين مي 

ارائه خدمات به شكلي مطلوب و متناسب است تا  ،كند
بتوان ضمن برآوردن انتظارات و خواسته هاي مشتريان، 

اين مهم حاصل . موجب كسب رضايت و وفاداري آنان شد
هاي ورزشي توجه به كيفيت  گر اينكه باشگاهنمي شود م

                                                           
1 . privatization 

انتظارات  ةخدمات را به عنوان مفهومي در برگيرند
   .)11و  8( مشتريان، در حفظ و ارتقاي آن بدانند

آنچه كه در تعاريف خصوصي سازي مشترك است نه  
انتقال مالكيت بلكه جانشين ساختن شيوه ها و فرايندهاي 

دولتي در اداره يك  ايفرايندهمبتني بر بازار به جاي 
مهم ترين اهدافي ). 13(بنگاه اقتصادي يا اجتماعي است 

كه سازمان ها براي خصوصي سازي مي توانند دنبال كنند 
  :   عبارتند از

. 2بخش دولتي، ) حوزه فعاليت ( كاهش اندازه . 1
. 4افزايش كارايي . 3انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي، 

تعديل يارانه ها . 5اي ملي، كاهش كسر بودجه و بدهي ه
افزايش رقابت، . 7مقررات زدايي، . 6و اختالف قيمت ها، 

توزيع مناسب . 9ايجاد دلبستگي و عالقه در كاركنان، . 8
تامين منافع . 11گسترش بازار سرمايه، . 10درآمدها، 

(  2به زعم  بالنچارد). 1(مصرف كنندگان و مشتريان 
صي سازي وجود دارد نه مسير واحدي براي خصو) 2008

اين امر با تنوعي از مالكيت . و نه بهترين ساختار مالكيت
ها و ترتيبات مديريتي، نه تنها در تمامي اقتصادهاي بازار، 

  ). 17(بلكه در درون هر يك از آنها مشخص مي شود 
به طور كلي روش هاي خصوصي سازي فعاليت هاي 

پذير  اقتصادي و اجتماعي به صورت هاي مختلف امكان
. 2عرضه سهام به صورت عموم . 1: است كه عبارتند از

واگذاري به شكل روش . 3عرضه سهام به گروههاي خاص 
در مواردي كه دولت به به منابع ( دارايي هاي واحد دولتي 

تفكيك واحد مشمول . 4) مالي به شدت نيازمند است 
جلب مشاركت خصوصي . 5واگذاري به واحدهاي كوچكتر 

( گذاري هاي جديد مورد نياز واحد دولتي  در سرمايه
) زماني كه دولت بخواهد بازار اقتصاديش را سبك نمايد 

فروش واحدهاي دولتي به مديران يا به كاركنان واحد، . 7
در  واقع روشي است كه با تقويت انگيزه مالكيت بر كارايي 

                                                           
2 . Blanchard 
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عقد قراردادهاي . 8واحد مشمول واگذاري مي افزايد 
ت يا اجاره دارايي ها به بخش خصوصي در واگذاري مديري

مواردي صورت مي پذيرد كه دولت خود را از اداره كارآمد 
واحد عاجز مي بيند ولي به داليل گوناگون مايل نيست 

  ). 7(كه مالكيت را از دست بدهد 
مهم ترين چالش در حوزه ورزش براي مديران اتخاذ 

كانات، الگويي مطلوب براي توزيع بهينه و عادالنه ام
تسهيالت و خدمات ورزشي بين شهروندان و ورزشكاران و 

رشته هاي مختلف برنامه ريزي براي توسعه همچنين 
ورزشي مانند فوتبال، كشتي، واليبال و ساير رشته هاي 

الگوهاي متعددي در مورد چگونگي ارائه و . ورزشي است
الگوي . عرضه خدمات و تسهيالت ورزشي وجود دارد

، الگوي توسعه باشگاه هاي خصوصي و متمركز دولتي
الگوي ملي غير متمركز و الگوي تلفيقي از جمله الگوهايي 

  ). 10(هستند كه در كشورها اجرا مي شوند 
،  1گزينش هر يك از الگوهاي باال به زعم دونالد اليت

تا حد زيادي محصول فلسفه هاي سياسي حاكم بر هر 
ا يك حق برخي كشورها خدمات ورزشي ر. جامعه است

تلقي كرده و معتقدند كه بايد به گونه اي برابر در مسلم 
اختيار همه ي شهروندان بدون در نظر گرفتن پايگاه 

در برخي ). 15(اجتماعي آنان قرار گيرد  -اقتصادي
عمومي ياد  خدماتكشورها از تربيت بدني به عنوان يك 

مي شود و معتقدند كه دولت بايد به طور رايگان خدمات 
در برخي از . شي را در اختيار همگان قرار دهدورز

 ةكشورهاي سرمايه داري كه رويكرد اساسي در ارائ
خدمات ورزشي مبتني بر تجارت و بازار است، تالش 
سازمان ها و باشگاه هاي ورزشي در جهت ارائه خدمات 
ورزشي مناسب، برابر و به موقع براي همه قشرهاي 

ها و توقعات و ميزان اجتماعي متناسب با سطح درخواست 
وجهي كه مي پردازند بر اساس برنامه هاي مدون و از 

                                                           
1 . Donald Light 

 2هيگينز).  12(پيش طراحي شده در اولويت قرار دارد 
تاخير در شكل گيري سياست هاي خصوصي سازي ورزش  

عامل اول مشروعيت . را در داليل زير جستجو مي كند
ال مداخلة دولت در اجراي برنامه هاي ورزشي را زير سو

عامل دوم فقدان تشكيل اتحاديه ها و انجمن هاي . مي برد
خدمات ورزشي به صورت نسبي حرفه اي براي ثبات 

حرفه اي، كنترل انحصاري بر خدمات در برابر تجاري و 
به نظر مي رسد بايد . مشاركت كنندگان ورزشي است

تمايزهاي اساسي بين خدمات عمومي ورزشي و ورزش 
بايد ).  19(ي در عمل ايجاد شودهاي قهرماني و حرفه ا

در خصوصي سازي سازمان هاي ورزشي به چند امر مهم 
توجه شود كه شامل مواردي مانند ايجاد زمينه رقابت، 
تغيير ساختار ورزش، علمي كردن تمام برنامه ها و فعاليت 

خدمات هاي ورزشي ، افزايش كارايي كمي و كيفي 
در زندگي  زش، نهادينه  كردن ورورزشي در همه سطوح

، ارتقاي جايگاه ورزش قهرماني در سطوح بين خانوادگي
المللي با در نظر داشتن اهداف سند چشم انداز بيست 

). 24(ساله در جهت كسب رتبه اول در منطقه است 
ورزش درابعاد گوناگون اثرات مثبت مختلفي بر جامعه مي 

 يترين آنها مي توان به اثرات اقتصاد كه از مهم گذارد
ورزش، اثراتي چون  ياثرات مستقيم اقتصاد. شاره نمودا

هزينه  توليد كاالها و خدمات ورزشي، صادرات و واردات،
خانوار، ايجاد اماكن و تسهيالت، تبليغات، مشاركت  يها

جذب گردشگر  ، اشتغال،يدر بازار بورس، پوشش رسانه ا
و حاميان مالي را شامل مي شود واثرات اقتصادي غير 

  چون ارتقاي سالمتي رزش نيز در زمينه ها يمستقيم و
درمان و به تبع آن توسعه برنامه   جامعه، كاهش هزينه ها

ها، افزايش عملكرد و  يملي سالمت، كاهش بزهكار يها
مدنظر قرار مي  نيروهاي انساني در جامعه  يبهره ور

مذكور مي توان  يدر ميان اثرات مستقيم اقتصاد .گيرد

                                                           
2 . Higgins 
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 يترين اثرات اقتصاد از مهم لي راايجاد فرصت هاي شغ
و  6(به شمار آورد وابسته صنايع  صنعت ورزش و ساير

25.(  
، مدير اجرايي باشگاه )2011( 1سيمونه فونته ماري

ايتاليا كه سال ها در باشگاه هاي حرفه  cتيرنانا از سري 
اي ايتاليا فعاليت داشته مهم ترين اصل براي يك باشگاه 

درآمد زايي مي داند و براي درآمد خصوصي و حرفه اي را 
زايي به چهار مورد رايج در باشگاه هاي ايتاليا اشاره مي 

حاميان مالي و سرمايه . 2حق پخش تلويزيوني . 1: كند
سرمايه . 4تماشاگران، هواداران و طرفداران . 3گذاران 

گذاري بر روي استعدادهايي كه در صورت شناسايي و 
در آينده مي توان آنها را با  سرمايه گذاري بر روي آنها

با نگاهي گذرا به اين چهار ). 22(قيمت مناسبي فروخت 
كه هيچ يك از موارد باال در  ادمنبع مي توانيتشخيص د

باشگاه هاي ورزشي در كشور ما به شكل صحيحي مورد 
  .استفاده قرار نمي گيرد

قبل از خصوصي سازي بايد مقدمات الزم براي اين امر 
يكي از الزامات خصوصي سازي، ايجاد بسترها  .فراهم شود

حيات و رشد سازمان هاي  ةو زيرساختهايي است كه ادام
خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي فعال در بخش خصوصي 

نتايج پژوهش كياني و . )23( را تضمين و تقويت مي كند
نشان داد كه فقدان نهادهاي تخصصي ) 1388( فاضليان 

خصوصي سازي صنعت  ةر حوزدمانند اتحاديه هاي صنفي 
 ورزش، نقش زيادي در عدم توفيق خصوصي سازي

. باشگاههاي ورزشي در ايران داشته است سازمان ها و
عوامل بسياري بر خصوصي سازي باشگاههاي ورزشي اثر 

 )1388( همكاران  خاني و براي مثال قره. مي گذارند
هاي فوتبال را در  مهمترين موانع خصوصي سازي باشگاه

هار دستة حقوقي، ساختاري، اقتصادي و مديريتي چ
  ).14و  1(بررسي كردند 

                                                           
1 . Simone Funth Marie 

 عملكرد موجب برتر كيفيتمشاهدات  نشان مي دهد 

مشتريان،  وفاداري چون مزايايي و مي شود بهتر
 بهره وري و بازار سهم رشد ،انآن نيازهاي به پاسخگويي

 كيفيت مديران  .مي آورد ارمغان به سازمانها براي

 به رقابتي مزيت ايجاد براي عنوان اهرمي به را خدمات

 كه شود مي محقق شرطي به امر اين .مي گيرند كار

 را خدماتشان چگونه كيفيت مشتريان بدانند سازمان ها

  ).20(مي كنند  ادراك
آنچه كه در اين پژوهش به عنوان يك مسئله 
اجتماعي مطرح است و به سازمان هاي ورزشي مربوط مي 

ناموفق بودن سازمان هاي ورزشي در : از شود عبارتند
توزيع برابر و عادالنه خدمات ورزشي، كاهش كارايي اين 

دولتي در فرايندهاي  سازمان ها به دليل بكارگيري 
تدارك و ارائه مناسب خدمات به مردم، عدم وجود ورزش 
به عنوان يك ارزش مهم در زندگي كه براي آن بايد پول 

  .خرج كرد
م اقتصاد كاالها را به دو دسته صاحب نظران عل

كاالهاي عمومي ). 16(عمومي و خصوصي تقسيم كرده اند
آنهايي هستند كه همه يا حداقل بخش اعظمي از منافع يا 
هزينه هاي آنها، خارجي و بنابراين غيرقابل تخصيص و يا 

در مقابل كاالهاي . تحميل به افراد خاص مي باشد
جي آنها محدود به خصوصي آنهايي هستند كه آثار خار

خدمات ورزشي را مي توان به عنوان . عده ي خاصي است
در واقع سوال اساسي ). 9(كاالهاي عمومي به شمار آورد 

در اين پژوهش اين است كه اگر بپذيريم كه در توليد و 
توزيع كاالهاي عمومي همانند خدمات ورزشي به دليل 

 ضروريو،  توزيع اين خدمات الزم 2تضمين عدالت توزيعي
است، در صورتي كه نهادهاي ورزشي كه وظيفه ي توليد و 
توزيع اين خدمات را دارند، انتقال مالكيت از بخش دولتي 
به خصوصي كه مستلزم حداقل نظارت دولت است و با 

                                                           
2. Justice distribution  
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توجه به اينكه بخش خصوصي در جهت برابري هزينه و 
كنند آيا شاهد  درآمد و يا بيشينه كردن درآمد تالش مي

موضوع ديگري كه به . نابرابري توزيعي نخواهيم بود نوعي
عنوان يك مسئله در نهادهاي ورزشي قابل بررسي  است 
مسئله كيفيت عملكرد سازمانهاي ورزشي خصوصي شده 

در حالي كه در يك نظام اقتصادي . در ارائه خدمات است

مبتني بر بازار انگيزه اساسي كه مبناي عمل بنگاه يا فرد 
  .)5(د كسب سود است قرار مي گير

البته خصوصي سازي هميشه مخالفان و موافقاني 
داشته و هر كدام داليلي مبني بر درستي باورهاي خود در 

  . مورد خصوصي سازي دارند
  

  
  )1372مسعود نيا : اقتباس از( داليل موافقان و مخالفان ارائه خدمات مبتني بر بازار

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
  

  

  
  
  
  
  

  : تحقيق روش
تحقيق حاضر از نوع توصيفي و از شاخه تحقيقات 

ابزار اندازه گيري پرسش نامه هاي محقق . ميداني است
. عملكرد را در يازده مولفه ارزيابي مي كرد كه ساخته بود

روايي آن توسط متخصصان مديريت ورزشي تأييد و 
. ت آمدبدس 89/0پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ

بين جامعه ي آماري، شامل مربيان، مديران و  پرسش نامه

 91ورزشكاران باشگاه هاي گيتي پسند و سپاهان در سال 
نفر به عنوان نمونه آماري به صورت  95. توزيع شد

نفر از مربيان با درجه  28(هدفمند از بين صاحب نظران 
ز نفر از مديران با بيش ا 18مربيگري ملي و بين المللي، 

نفر از  49بيست سال سابقه مديريت در ورزش و 
كه در رشته هاي مختلف ورزشي عضو تيم  ورزشكاران

فرضيه اي كه مورد بررسي . انتخاب شدند) ملي بوده اند

داليل 

وجود انگيزه سود در
ميان تامين كنندگان 

حق انتخاب خدمات
 مصرف كننده

 داليل مخالفان

پيدايش رقابت
 ناكامل

عدم آگاهي 
مصرف 
 كنندگان

ئه خدمات تلقي ارا
ورزشي به عنوان 

سودانگيزه  

نامناسب  توزيع
 جغرافيايي

تشويق به ارائه خدمات به 
كساني توانايي پرداخت 

يجاد شكاف ا

پيدايش رقابت
ميان تامين 

 كنندگان خدمات
افزايش 
 كارايي

حذف ارائه
اقد دهندگان ف
صالحيت

حذف تامين
كنندگاني كه هزينه 

اي مطالبه  فزاينده
 كنند مي

 سود مصرف کننده
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قرار گرفت يكسان بودن تأثير خصوصي سازي بر يكفيت 
عملكرد اماكن و فضاهاي ورزشي خصوصي سازي شده در 

در پرسشنامه از پاسخ . كند مي ابعاد مورد تحقيق را بيان
گويان خواسته شده بود تا اثرات خصوصي سازي اماكن و 
فضاهاي ورزشي بر كيفيت عملكرد در يازده زمينه اظهار 

همچنين با مصاحبه نظر آنان را در مورد . نظر كنند
مشكالت وموانع خصوصي سازي اماكن و فضاهاي ورزشي 

استي هاي حقوقي در ايران در سه حوزه كه عبارتند از ك
در زمينه خصوصي سازي، عدم توسعه فرهنگ خصوصي 
سازي در بين افراد جامعه و عدم شرايط مناسب اقتصادي 

 .مورد پرسش قرار گرفت

  
 يافته هاي تحقيقنتايج و 

تاثير خصوصي سازي بر كيفيت عملكرد در : 1فرض 
  .همة ابعاد به يك اندازه مي باشد

  
هد خصوصي سازي نشان مي د 1نتايج جدول     

اماكن و فضاهاي ورزشي در حوزه هاي مختلف عملكرد 
بعد از خصوصي سازي كاهش .  تاثير متفاوت داشته است

هزينه هاي نگهداري و ايجاد مشاغل جديد و موارد كيفي 
  .تاثير معنادار داشته است ملموس از ديدگاه پاسخ گويان 

 نشان مي دهد از ديدگاه پاسخ گويان 2نتايج جدول 
عدم توسعه فرهنگ خصوصي سازي در بين افراد جامعه با 

بيشترين مانع براي توسعه خصوصي % 264ضريب تاكيد 
سازي است و پس از آن كاستي هاي حقوقي در زمينه 

و عدم شرايط % 121خصوصي سازي با ضريب تاكيد 
  .قرار دارد% 89مناسب اقتصادي با ضريب تاكيد 

  
  عاد عملكرد اماكن خصوصي سازي شدهاثر خصوصي سازي بر اب .1جدول 

p  f درصد پاسخ ها  ميانگين رتبه 
 )زياد و خيلي زياد(

 شاخصهاي آماري
 ابعاد

 ايجاد خدمات رفاهي بيشتر 46%  83/2  13/1  117/0
 ستمرار مشاركت متقاضيان قبليا 47%  85/2  14/1  09/0

 افزايش متقاضيان 32%  11/2  93/0  12/0
 ارتقا سطح ورزش قهرماني 63%  25/2  98/0  001/0
 ي كاركردهاي ورزش مانند درماني توسعه 57%  3/3  94/1  001/0
 ايجاد مشاغل جديد 71% 62/3  21/2  001/0
 كاهش هزينه هاي نگهداري 76% 95/3  56/2  001/0
 موارد كيفي ملموس 73% 11/4  87/2  001/0
 افزايش تجهيزات و وسايل استاندارد 41% 64/2  02/1  16/0

 پاسخگويي 59% 33/3  95/1  002/0
 كاهش هزينه هاي ورودي و ثبت نام 68% 71/3  43/1  001/0

 

  به نظر شما مشكالت و موانع خصوصي سازي اماكن و فضاهاي ورزشي در ايران چيست؟ .2جدول 
  مفهوم ضريب تأكيد  تواتر نكات مورد اشاره پاسخ دهندگان
  25 نبود قوانين ومقررات خصوصي سازي

264%  
تي هاي حقوقي كاس

در زمينه خصوصي 
  سازي

  24 نبود رقابت در اجاره اماكن
  23 اجاره كوتاه مدت يك ساله

  24 وجود رابطه به جاي ضابطه در  اجاره اماكن
  21 خصوصي سازي به مفهوم اجاره كوتاه مدت اماكن و فضاهاي ورزشي

  ماكن و فضاهاي ورزشي در ايران چيست؟به نظر شما مشكالت و موانع خصوصي سازي ا .2جدول ادامة
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  مفهوم  ضريب تأكيد  تواتر  نكات مورد اشاره پاسخ دهندگان
  18 عدم وجود تبليغ رسانه ها در مورد خصوصي سازي در ورزش

توسعه فرهنگ عدم   121%
خصوصي سازي در 
  بين افراد جامعه

  18 هماهنگ نبودن همه ي نهادها در امر خصوصي سازي

  22 ديران به مفهوم خصوصي سازيعدم آشنايي م
  20 عدم هماهنگي مسئوالن در اجراي خصوصي سازي

    22 ن و به روز براي خصوصي سازيعدم وجود يك برنامه مدو
  13 عدم وجود وضعيت اقتصادي مناسب براي سرمايه گذاري در ورزش

عدم شرايط مناسب   89%
  ۱۷ براي استفاده از اماكن ورزشيعدم استقبال افراد از پرداخت وروديه  اقتصادي

  ۲۴ عدم بازگشت سرمايه

  
 بحث و نتيجه گيري

سياست هاي خصوصي سازي در ايران بعد از ابالغ 
اهداف كلي . شتاب گرفت 44سياست هاي كلي اصل 

سياست هاي خصوصي سازي،  شتاب بخشيدن به رشد 
اقتصادي، توسعه مالكيت در سطح عموم مردم به منظور 

ن عدالت اجتماعي، ارتقاء كارايي بنگاه هاي اقتصادي، تامي
بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري، افزايش رقابت 
پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش هاي خصوصي 
و تعاوني در اقتصاد ملي، كاهش بار مالي و مديريتي دولت 
در تصدي بنگاه هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي 

يق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري اشتغال و تشو
اهداف خصوصي سازي در . و بهبود درآمد خانوارها است

ايران كم و بيش با اهداف جهت گيري شده در ساير كشور 
بسياري از اهداف با افزايش رشد اقتصادي . مشابهت دارد

در سطح (و همچنين بهبود عملكرد ) در سطح كالن(
اشتغال در حوزه ورزش از طريق  ايجاد. تطابق دارد) خرد

رشد و توسعه باشگاه هاي خصوصي يكي از مهم ترين 
نتايج كوتاه مدت و بلند مدت خصوصي . اهداف است

البته . سازي در ايجاد  مشاغل غير دولتي ثابت شده است
بالفاصله با انجام خصوصي سازي امكان افزايش اشتغال در 

از افزايش  ولي پس. سازمان هاي ورزشي وجود ندارد
   رشد اقتصادي در كشور، امكان تحققكارايي و همچنين 

  

. افزايش سطح اشتغال در سطح اقتصاد ملي وجود دارد
توسعه باشگا ه هاي خصوصي در جهت تقويت پس انداز 
ملي و همچنين بازارهاي مالي است كه الزمه موفقيت در 
سياست هاي خصوصي سازي است، چرا كه اساس تامين 

باشگاه هاي ورزشي خصوصي در استفاده از منابع مالي در 
يكي از راه هاي موفق  .متعلق به دولت شكل گرفته است

توسعه باشگاه هاي خصوصي فراهم كردن شرايطي است تا 
باشگاه هاي فعلي كه همگي دولتي هستند حتي المقدور 
از طريق بورس به اجرا درآيد و امكان خريد سهام جزء 

ترش مالكيت در سطح عموم فراهم توسط مردم با هدف گس
  .)2(گردد و همه افراد در خريد سهام مشاركت كنند 

باشگاه ها و اماكن خصوصي شده در هدف گذاري ها و 
عملكرد خود بايد اهداف خصوصي سازي را مد نظر قرار 

آنچه كه در اين پژوهش به عنوان شاخص هاي . دهند
فته عملكرد در اماكن خصوصي شده ورزشي در نظر گر

شد در يازده حوزه طبقه بندي شد كه نتايج تحقيق نشان 
داد خصوصي سازي اماكن و فضاهاي ورزشي در حوزه 

همانطور . هاي مختلف عملكرد تاثير متفاوت داشته است
مشاهده مي شود در هفت بعد ارتقاي  1كه در جدول 

توسعه كاركردهاي ورزش، ايجاد سطح ورزش قهرماني، 
زينه هاي نگهداري، موارد كيفي مشاغل جديد، كاهش ه

 ملموس، پاسخگويي، كاهش هزينه هاي ورودي و ثبت نام
در حالي كه در  ،تاثير خصوصي سازي معنادار بوده است

ابعاد ايجاد خدمات رفاهي بيشتر، استمرار مشاركت 
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متقاضيان قبلي، افزايش متقاضيان، افزايش تجهيزات و 
يازده حوزه عملكرد . وسايل استاندارد نتايج معنادار نشد

نتايج در . براي اماكن و فضاهاي ورزشي در نظر گرفته شد
معنادار شد و در در حوزه هاي ايجاد خدمات حوزه هاي 

رفاهي بيشتر، استمرار مشاركت متقاضيان قبلي، افزايش 
متقاضيان، افزايش تجهيزات و وسايل استاندارد نتايج به 

پايگاه اقتصادي و در رابطة بين  .دست آمده معنادار نشد
قابليت خريد خدمات ورزشي و ميزان دستيابي به آن 

فرض تحقيق اين بوده كه برخالف سازمان ) فرضيه اول (
هاي ورزشي ملي و سوسياليستي كه در آن توزيع خدمات 
با دخالت خاص دولت صورت مي گيرد و در چنين 
سازمان هايي توجه خاص معطوف به عدالت توزيعي در 

ات است در نظام ها و سازمان هاي ورزشي ارائه خدم
مبتني بر بازار توجه كمتري به عدالت و برابري در توزيع 

خصوصي (در چنين نظام هايي . خدمات ورزشي مي شود
به دليل حداقل دخالت دولت در توزيع منابع قابليت ) شده

دستيابي به خدمات به قابليت خريد افراد بستگي پيدا مي 
تايج به دست آمده در اين پژوهش هر با توجه به ن. كند

چه پايگاه اقتصادي افراد باالتر باشد ميزان دستيابي به 
نيز بيشتر خواهد كبفي و استقبال افراد خدمات ورزشي 

در خصوص رابطة بين ميزان دستيابي به خدمات و . بود
ميزان تحصيالت، نتايج به دست آمده نشان مي دهد بين 

ار وجود داشته است و ميزان اين دو متغير رابطة معناد
دستيابي افراد با مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر از آن 

به خدمات ورزشي به  بيشترين و كمترين ميزان دستيابي
پائين تر مربوط به افراد با مدرك تحصيلي  صورت تجاري

نتايج به دست آمده حاكي از اين مطلب . بود از ديپلم
ت اقتصادي افراد و است كه رابطة معناداري بين موقعي

خصوصي . ميزان نياز آنها به خدمات ورزشي وجود ندارد
سازي به تازگي به سوي جبهه اول انديشه اقتصادي و 
سياسي و به عنوان راهكاري پذيرفتني براي افزايش توليد 

و دستيابي به رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه 
تي دست حركت كرده است و معموالً در اين راستا مشكال

به گريبان دولتها مي شود و موانع بسياري بر سر راه 
يكي از بزرگ ترين ). 21(خصوصي سازي پديدار مي گردد

سياستي كه . مشكالت ورزش ايران دولتي بودن آن است
از گذشته بر ورزش حاكم بوده رويكرد دولتي به توسعه 
ورزش كشور بوده است و بخش خصوصي در اين توسعه 

شته شده و يا حضوري بسيار كم رنگ داشته ناديده انگا
وجود . است كه اين مساله نياز به تغيير نگرش جدي دارد

برخي قوانين و مقررات دست و پاگير و تعدد و ابهام 
مقررات در بخش سرمايه گذاري را از جمله موانع 
خصوصي سازي و سرمايه گذاري در عرصه ورزش كشور 

ع خصوصي سازي در در اين تحقيق مشكالت و موان. است
سه حوزة كاستي هاي حقوقي در زمينه خصوصي سازي 
عدم توسعه فرهنگ خصوصي سازي در بين افراد جامعه و 
عدم شرايط مناسب اقتصادي مورد نظرخواهي از پاسخ 

از ديدگاه  2با توجه به نتايج جدول . گويان قرار گرفت
پاسخ گويان كاستي هاي حقوقي در زمينه خصوصي 

بيشترين مانع براي توسعه % 264ريب تاكيد سازي با ض
خصوصي سازي است و پس از آن عدم توسعه فرهنگ 

% 121خصوصي سازي در بين افراد جامعه با ضريب تاكيد 
قرار % 89و عدم شرايط مناسب اقتصادي با ضريب تاكيد 

با توجه به سند چشم انداز برنامه توسعه اقتصادي . دارد
خصوصي سازي را در اجتماعي و فرهنگي كشور كه 

اولويت قرار داده است ضرورت رسيدن به اين هدف 
نيازمند تدوين قوانين حمايتي الزم با در ورزش  راهبردي

  .ضمانت اجرايي از سوي وزارت ورزش و جوانان مي باشد
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