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 چکیده
 سازی ورزش بود.ل از خصوصیقب الزم فرهنگیهای مؤلفه تحلیل عاملی ،حاضر هدف پژوهش

اتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزة آماری اس بود. جامعة اكتشافی آمیختة پژوهش، روش
 . ابزار پژوهش مصاحبةنفر بودند 198 های پژوهشو نمونهنفر(  380سازی ورزش )خصوصی

 به تأیید نامهساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامة پژوهشگریافته و پرسشساختارنیمه
برای تایید شد. . از ضریب آلفای كرونباخ نامه با استفاده. پایایی پرسشتن از اساتید رسید 12

( استفاده ییدیو تأ اكتشافی )تحلیل عامل آمار توصیفی استنباطی ها از روشوتحلیل دادهتجزیه
نجام ا .اس.اس.پی.اس و .اس.ال.ی پیافزارهای آمارها با استفاده از نرموتحلیلهمة تجزیه .شد
سازی ورزش را شناسایی كرد قبل از خصوصی الزملفه فرهنگی های پژوهش شش مؤ. یافتهندشد

خصوصی تلویزیون، نگرش  اند از: آموزش و توانمندسازی، شبکةترتیب اولویت عبارتكه به
توان نتیجه آمده میدسته به نتایج بهبا توجپذیری. ران دولتی، رسانه، تفکر راهبردی و اعتمادمدی

های مؤلفهبه ورزش به بخش خصوصی  واگذاری قبل از گرفت كه مسئوالن ورزش كشور باید
 سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.وجه داشته باشند تا فرایند خصوصیت الزم فرهنگی

 

  سازی، ورزشهای فرهنگی، خصوصیمؤلفهکلیدی:  واژگان
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 مقدمه
 سازی مناسب نسبت به بخش خصوصیاین باورند که ناتوانی در تبلیغ و فرهنگ بر کارشناسان

های خصوصی، خدمات باشگاه یگذاری مناسب براقیمت ا هدفالزم ب ةنبودن زمیناهمورزش، فر

های خصوصی های بدنی، نگرش مردم نسبت به بخشتمایل کم مردم به ورزش و انجام فعالیت

، علیدوست فراهانی) هستندورزش  ةدر عرص یسازیموانع و مشكالت خصوص جملهازورزشی، 

 (.1394، قهفرخیقهفرخی و درخشنده 

ترین ازجملة مهم است که یالزامات خاصسازی مستلزم رعایت خصوصی اجرای اثربخش فرایند

فرهنگ مشارکت در  ةتوسع. استجمله الزام فرهنگی و ازالزامات قبل از واگذاری توجه به  ،هاآن

مدیران عالی توجیه ، های فرهنگیسوی نهادها و دستگاهسازی در کشور ازگذاری و خصوصیهسرمای

های اجرایی سوی دستگاهکاهش تصدی دولتی از ،سازیخصوصی های اجرایی با ضرورتدستگاه

د احتمال موفقیت نتوانمی، ی بخش خصوصیگذاراعتمادسازی برای جذب سرمایه و کشور

بسیاری از خدماتی که امروز (. 1388بهرامی،  )کاشف دنسازی را افزایش دههای خصوصییاستس

مراکز مذهبی ارائه های مدنی و یعنی افراد، سازمان ؛، توسط بخش خصوصیکندرائه میدولت ا

 ،کرده است گونه که پیتر دراکر اشارههمان ؛مینامیسازی میعنی آنچه ما امروز خصوصی شوند؛می

نارضایتی و ناامیدی از کیفیت خدمات  (.1968، 2است )دراکر 1سازی مجدددرواقع، همان خصوصی

ش برای بازگرداندن به تال ،شده توسط دولت و ناتوانی در پاسخ به تقاضاهای روزافزون مشتریانارائه

، به نقل از 1389 ی)جعفر انواع کاالها و خدمات به بخش خصوصی منجر شده است ةتولید و ارائ

 (1394هاشمیان، زندیان و آقامحمدی، 

ی هانهیزمقالب آن، در سطوح و درکه  شودیمی از اقداماتی گفته امجموعهسازی به صیخصو

بخش خصوصی  شود و بهمیبخش دولتی خارج  ن، کنترل، مالكیت و مدیریت از اختیارگوناگو

و  شودمی منتقلاز عوامل دولتی به بخش خصوصی  ،یریگمیتصمهمچنین،  .شودیمسپرده 

در  که شودیمقلمداد ی دولتی هانهیهزافزایش کارایی اقتصادی و کاهش  راهكاری برای عنوانبه

 بهخود  مالكیتتحت هایبنگاه یا هافعالیت از بخشی واگذاری به ییکارآ افزایش هدف بادولت  ،آن

 (.2016 3، بورتولوتی و کاکاوایو)بلتریتی کندیم اقدام خصوصی بخش

یی زداو مقرراتهای دولتی خدمات، کاهش یارانه کاهش نقش دولت در ارائةسازی درواقع، خصوصی 

 ،1بری ؛1984 ،4لیگراند و رابینسون) بیشتر و انتقال خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است

                                                           
1. Reprivatization 

2. Drucker 

3. Beltratti, Bortolotti & Caccavaio 

4.  Le Grand & Rabinson 
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در هر سطحی امكان  سازی روندی است که طی آن دولتخصوصی ی،گرید فیعردر ت (.2002

ند و کتسهیالت و تأسیسات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی می ،انتقال وظایف

به نقل از  ،1372)جمال،  کنداقتصاد نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام میصورت تشخیص در

گذاران های دولتی به سرمایهسازی، واگذاری بنگاههای خصوصیراه ازجمله (.1382 ،کمیجانی

 شامل انتخاب یک بنگاه خصوصی توسط -یسپاربرونو  بلندمدت خصوصی ازطریق فروش یا اجارة

داخلی  طوربهاست که پیش از آن توسط کارمندان دولت و  -مت عمومییک خد ولت برای ارائةد

 (. 1390،نیالدشجاع) است شدهیمتولید 

است تا  یایجاد محیط مناسب مستلزمی سازیکه موفقیت خصوص است نشان داده هاپژوهش نتایج

لزم مست یانجام کار در آن موقعیت را داشته باشد. ایجاد چنین محیط یتوانای یبخش خصوص

ردن موانع بازبین ،یتقویت سیستم مال ،یو قانون یبهبود چهارچوب حقوق ،یاصالحات کالن اقتصاد

 ،2چانگ) سازی ابزاری برای توسعه استخصوصی. است از بازار کاال و خدمات یزدایرقابت و مقررات

ت به تا مردم نسب کندیم( و یک فرصت استثنایی برای ساختار سیاسی کشور فراهم 11، 2009

ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و هادرصحنهتصمیمات رهبران سیاسی خود حساسیت نشان دهند و 

 (.19، 1384زاده، )کابلی مشارکت فعال داشته باشند غیره،

که  دهدیمنشان  3افتهیتوسعهیا حداقل  توسعهدرحال، چه افتهیتوسعهکشورها چه  تجربة همة

هم موجب ناکارآمدی دولت در وظایف اصلی و هم باعث لطمه  های دولتبزرگ شدن و تنوع فعالیت

ورهای دنیا دولت کوچک و کش ، تقریباً در همةجهتهمین. بهشودیمو آسیب به بخش خصوصی 

دولت  ،امروز یایدر دناست که  نیا تیواقع (.1374 )موحدی، است قرارگرفتهدستور کار محدود در

قدرت تن دردهند، به  عیناچارند به توز ،آورند یشدن روبه کوچک رندیناگز یدولت یهاو دستگاه

 یدولت تیریامروزه مد ،توجه کنند و سخن کوتاه آنكه شتریرجوع و مردم بارباب یهاخواسته

 (.19 ،2001، 4هیوز) متفاوت ساخته است یکلاش را با گذشته بهاست که چهره فتهریرا پذ یتحوالت

در چند دهة  ،یكی از اجزای تعدیل سیاست ساختاری ةمثاببه سازیهای خصوصیها و برنامهسیاست

را به خود جلب کرده است. دهة  افتهیتوسعهو  توسعهدرحالگذشته توجه بسیاری از کشورهای 

 )رحیمی بروجردی، ی کردگذارنامسازی و گرایش به اقتصاد بازار توان دهة خصوصیرا می 1990

                                                                                                                                               
1. Bray    

2. Changh 

3. Least Developed  

4. Hughes 
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پس از مطالعات  یسازاکی از آن است که اگر خصوصیشده حمطالعه یکشورها ة. تجرب(1385

آن فراهم نشود و بر  یاجرا یالزم برا ی، بسترهاشودن انجام قیدق یزیراساس برنامهجامع و بر

عمومی  تییو بروز نارضا یعدالتیب شیآن افزا ی، اجراشودآن نظارت ن از و پس نیح در یند آنافر

که به شناسایی الزامات  هاییپژوهشانجام  (.2004 ،1)گروسكیف تخواهد داش پیرا در

 به موفقیت این سیاست منجر شود. ندتوایم د،ی بپردازسازیخصوص

با تدارک مقدمات الزم با  افتهیتوسعه یاز کشورها یاریاست که در بس استییس یسازخصوصی

 یبرا الزم یازهاینشیشروط و پ اگرشت که نظر دانكته را در نیا دیبا ؛ اماهمراه بوده است تیموفق

؛ گذاردینمی جااقتصاد کشور بر یبرارا آثار مطلوبی  یسازخصوصیی برا میآن فراهم نباشد، تصم

بخش  یمالی الزم و ناتوان یربناینداشتن ز لیدلبه یسازخصوصی یهابرنامه قاینمونه، در آفرعنوانبه

نبود  ،زینو پرو كایجامائ ا،یکن چون یی. در کشورهاندرو شدروبه یادیز یهایخصوصی، با دشوار

و موانع ناکامی  لیازجمله دال ،خارجی یهاتیکشورها به حما نیا ةیدولت و تكالزم  تیحما

 (.1392، ، جاللی فراهانی، گودرزی و نادران)علیدوست قهفرخی اندبوده یسازخصوصی

الزم  را انجام داد تا زمینةباید اقداماتی  ادشدهبرای جلوگیری از تكرار اتفاقات نامطلوب کشورهای ی

عمیق و دقیق  هایپژوهشانجام  بر امری فراهم شود. این سازیخصوصقبل از اجرای سیاست 

 (.1394)محمدی مغانی،  الزامات قبل از واگذاری داللت دارددرزمینة 

 ،یسازیخصوص یبرا یجد اریباوجود تالش بس شرقیی اروپا یر کشورهادو  نیالت یكایدر آمر

مالی  یربناینداشتن ز لیدلکشورها به نیا باعث شد ستییالیسوسی هامیرژ تیسال حاکم 52 ةیسا

فقدان  براین،افزونبرسند.  یریگچشم تینتوانند به موفق الزم و امكانات تیمناسب و محدود

داخلی  یهاهیبه سرما یابیعواملی است که امكان دست گرید از نانیکارآفر ةو ضعف طبق نییکارآفر

عربی،  یکشورها ژهیوتوسعه، بهدرحال یدر کشورها معموالً .کندیارجی را با مشكل مواجه مو خ

 یتجار خطرو از  هستند ادیدنبال سود آسان و زاند که بهگستردهی اهاز خانواد دارهیسرما ةطبق

صنعتی  یدهادر منابع انسانی در واح ژهیوبه یگذارهیتاحدامكان از سرما ،رونیازا ند؛یجویم یدور

 (. 1996بی، )ایو نندکمی زیپره

 انجام را خارجی و داخلی هایسرمایه جذب در چین موفقیت دالیل از( 2011) 2کوپاپ و کومار

 اقتصاد کردنحاکم و اقتصادی باز هایسیاست اجرای ی،اقتصاد ابعاد فرهنگی و در اصالحاتی

 . دانبرشمرده اخیر هایسال در کشور این در بازارمحور

 ییاکاردولت، با ایجاد یک بازار رقابتی به  ةبر کاهش فشار بر بودجعالوه ،ورزشسازی صوصیخ

و با شود میهای افراد جامعه منجر توجه بیشتر به سالیق و انتخاب و بیشتر در استفاده از منابع

                                                           
1. Gruskyf 

2. Kumar & Papco 
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 ،خدماتدهندگان گویی بیشتر از ارائهپاسخ درخواست و ورزشافزایش حساسیت عمومی نسبت به 

و کیفیت  ییاتواند کارصورتی میسازی درخصوصی البتهاست.  این حوزهکیفیت  یقادر به ارتقا

و از کاهش کیفیت و بروز  اشدمدیریت و نظارت کافی و مناسب بموردنظر را محقق سازد که دارای 

 (.1393 ،، سیف پناهی و فوالدی حیدرلوخانی)قره مختلف جلوگیری کند هایبحرانو  هانابرابری

 و کارایی ارتقای یلقباز شامل مواردی سازیخصوصی برنامة اجرایحاصل از  از اهداف برخی

 هاییتدر فعال رقابت زمینة اقتصادی، گسترش کالن و خرد در سطوح تولید عوامل یوربهره

 در خصوصی گذارییهسرماقابل منابع منابع، جذب بهینة تخصیص مرز به شدننزدیک اقتصادی،

 اقتصادی، هاییتدر فعال مردم و مشارکت بنیان مالكیت اقتصادی، تقویت هاییتفعال مالی نتأمی

ملی است. دالیل  اقتصاد های دولت دریتفعال کردن اندازةکاستن از بار مالی دولت و منطقی

 عنوانبهی در بسیاری از کشورها طورجدبهسازی ذکرشده بیانگر این هستند که امروزه خصوصی

، )اعزازی وزیع کاالها و خدمات مدنظر استهای دولت در تولید و تیتمسئولین گسترش جایگز

 (.1390، فرخی استاد و فرخی استاد

ی در ورزش سازیخصوصشود که اجرای سیاست پیشین مشخص می هایطبق نتایج پژوهش

برای انجام موفق سیاست  ،گریدانیببه. استنیازمند بستر خاص و وجود شرایط خاص 

های محیطی، سبب افزایش تالطموزه بهورزش الزامات خاصی نیاز است که امری سازیخصوص

ضرورت یافته  شیازپشیبای های توسعهها و طرحکردن الزامات و مالحظات اجرایی برنامهمشخص

کردن این الزامات و مالحظات است. برخی از رعایت درگرو هاآنموفقیت است و موفقیت و فقدان 

ی الزامات خاصی وجود سازیخصوصقبل ، حین و بعد از  که در هر سه مرحلةمعتقدند  نظرانصاحب

الزاماتی قبل از واگذاری است  یافتننیازمند تحقق هایتعاوند. جلب مشارکت بخش خصوصی و ندار

آوردن بسترهای مناسب تحقق اهداف گذاری و فراهمساز ایجاد اطمینان و امنیت سرمایهکه زمینه

 (.1394)محمدی مغانی،  اندهافتینتحققای کشور است که این الزامات نیز هنوز ای و برنامهسعهتو

واگذاری ورزش به بخش خصوصی موردتوجه قرار گیرند،  جمله الزامات مهمی که باید برایاز

، تا زیرا سازی ورزش در کشور هستند؛ی الزم قبل از اجرای سیاست خصوصیهای فرهنگمؤلفه

نداشته باشد، امكان موفقیت در آن سازی فرهنگی جامعه آمادگی الزم را برای خصوصی ظلحابه

تواند ورزش میسازی نیازهای فرهنگی خصوصییشکردن به پ، توجهتردیدبدونمیسر نخواهد شد. 

 ،رابطه. درایناز بخش دولتی به خصوصی مفید واقع شود در موفقیت بیشتر فرایند واگذاری ورزش

گرش مدیران دولتی نسبت به امر واگذاری ورزش و انتقال مالكیت آن از دولت به بخش تغییر ن

(. 1394)محمدی مغانی، سازی ورزش است های فرهنگی برای خصوصی، یكی از الزمهخصوصی
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سیما نسبت به بخش خصوصی سازی مناسب مطبوعات و صداوتبلیغ و فرهنگنبود همچنین، 

با اصالح که  سازی از بعد فرهنگی هستندپیش روی فرایند خصوصیترین موانع ، ازجمله مهمورزش

 (.1385)احمدی،  سازی در جامعه بیشتر توجه شودتوان امیدوار بود که به فرهنگ خصوصیآن می

 اجرای رد مؤثر اجتماعی و فرهنگی موانع ( در تحلیل1392) علیدوست قهفرخی و همكاران

 موانع ترینمهم دادند که ایران نشان ایحرفه ورزش رد قانون اساسی 44 اصل کلی هاییسیاست

 برخی مخالفت: ند ازاعبارت اساسی قانون 44 اصل کلی ایهاجرای سیاست رد مؤثر فرهنگی

 صنایع و هاشرکت به دولت نگاه مالكیتی سازی،خصوصی با مباحث کارشناسان و متخصصان

 ورزشی، هایباشگاه مسئوالن و مدیراندر  تغییر از ترس و واگذاری در ابهام وجود زیردست،

 فرهنگ نشناختن ها،آن مدیریت یا نظارت کاهش حیطة به دولتی مدیران و مسئوالن نداشتنتمایل

 و مسئوالن برخی نداشتناعتقاد ورزشی، هایباشگاه و مدیران مسئوالن درمیان ایحرفه ورزش

 عنوانبه ورزش به اعتقاد و نگرش نداشتن ورزش، خصوصی یی بخشکارا و اثربخشی به دولتمردان

 .ایحرفه یهاباشگاه از تربیتی و فرهنگی انتظار کارکردهای و اقتصادی ایمقوله

بندی موانع تبیین و اولویت» خود با عنوان پژوهش( در 1392) ، نیری، صفایی و دلبری راغبامیری

موانع یكی از که  دننشان داد «توسعة ورزش سازی و مشارکت بخش خصوصی درفراروی خصوصی

موانع  ،و مدیران اجرایی نظران دانشگاهیسازی ورزش از منظرصاحباصلی فراروی خصوصی

 .هستند فرهنگی

های ورزشی مالزی با تأکید بر سازی لیگخصوصی»ای با عنوان (، در مقاله2015) 1جادی و وان

ک مدل جامع برای ی به این نتیجه رسیدند که ارائة« دارانساختار دولت و حقوق سهام

داران و حقوق سهاماند ساختار دولت را متعادل کند توای ورزشی میهای حرفهسازی لیگخصوصی

 .را تأمین کند

« نظر متخصصان ورزشیهمگانی از ورزش توسعة»با عنوان  پژوهشی( 2012) 2گامل و عبدالسالم

 ،زمینهافتن به نتایج بهتر دراینیانجام دادند و گزارش کردند که برای توسعة ورزش همگانی و دست

  .از ظرفیت آن استفاده کردو وارد عمل کرد  باید بخش خصوصی را

عربستان پرداختند و  فوتبال کشورسازی به بررسی خصوصیپژوهشی ( در 2017) 3و ایوب باینبریچ

عنوان هفوتبال ب ویژهبه سازی ورزش،خصوصی به مربوط امور دهیسازمان که چگونگی گزارش کردند

ای باشد که باید مالحظات پیچیده موضوع تواندمی ورزشی در این کشور، ترین رشتةمحبوب

 نظر گرفت.عنوان یک عامل مهم برای آن درفرهنگی را به مالحظات ازجمله مختلفی

                                                           
1. Jadi & Wan 

2. Gameel & Mohamed Abd- Elsalam 

3. Bainbridge & Ayub 

https://www.lawinsport.com/item/steve-bainbridge


 43                                                       ورزش سازیخصوصی از قبل الزم فرهنگی هایمؤلفه عاملی تحلیل
 

 
 

سازی به بررسی نقش خصوصیکه در آن  پژوهشی نتیجة( در 2017) 1، گیل و هایورستگاردم

تواند سازی ورزش میرایند خصوصیکه ف ، اشاره کردنددپرداختن کاناداال غربی زش در مناطق شمور

های فرهنگی و زمینهبه پیش زمینه،تأثیرات متعددی در منطقة شمال غربی داشته باشد و دراین

 تماعی باید توجه شود. اج

ازی ورزش سحاضر قصد دارد به توصیف وضعیت موجود خصوصی پژوهش، با توجه به آنچه بیان شد

محیط پیرامونی در این  لیوتحلهیتجزپس از  مات فرهنگی موردنیاز برای آن بپردازد.از بعد الزا

 ور بخش غیردولتی و خصوصی در مرحلةالزامات و مالحظات حض نیترمهمحوزه، به بررسی 

 ا هدفبرا راهكارهایی اجرایی  ،بعد از آن .ی بپردازدسازیخصوصقبل از اجرای سیاست 

تر در این حوزه و ی شرایط الزم برای تشویق بخش خصوصی برای فعالیت گستردهسازمفراه

با ، امید است . همچنینکند بیشتر بار مالی و مدیریتی دولت ارائهدرراستای کاهش هرچه

ضر بتوان راهكارهایی را به مسئوالن مربوط ارائه کرد که درجهت حا پژوهشاستفاده از نتایج 

بررسی و  ند. تاکنون درزمینةثر واقع شوی در حوزة ورزش مؤهای غیردولتمشارکت بیشتر بخش

 هایپژوهشدر سطح کشور  ،ورزش یسازیخصوص های الزام فرهنگی قبل ازمؤلفهشناسایی 

در حوزة مدیریت ورزش کشور ضروری  پژوهشیانجام چنین  اند؛ بنابراین،شده انجام اندکی

گشای مسئوالن وزارت ورزش و نهادهای راه تواندیم پژوهش. نتایج حاصل از این رسدیمنظر به

بر کاهش فشار بر دولت، به ی در سطح ورزش کشور باشد و عالوهسازیخصوصدر امر  مربوط

گویی پی پاسخدر پژوهشاین  ؛بنابراین نی و همگانی نیز کمک شایانی کند؛ورزش قهرما توسعة

نگی قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی های فرهمؤلفه نیترمهماین سؤال است که  به

 ؟استچگونه  هاآنی بندتیاولوند و اکدام

 

  پژوهش شناسیروش
 2ترکیبی روش به بخش در این پژوهشو روش  های کاربردی بوداین پژوهش ازنوع پژوهش

بود.  3اکتشافی آمیخته های طرح ازنوعهمچنین،  بود و کیفی و کمی هایشامل مرحله )آمیخته(

 ةمتخصصان و خبرگان حوزمدیریت ورزشی با مدرک دکتری،  شتةاساتید ر آماری ةامعج

علمی وزارت شده از سازمان جذب هیئته با توجه به استعالم انجامبودند کورزش سازی خصوصی

                                                           
1. Gardam, Giles & Hayhurst 

2. Mixed Methodology 

3. Exploratory Mixed Method  
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نفر  345 هارشتة مدیریت ورزش دانشگاه تعداد اساتید، مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی علوم و سازمان

ل افرادی بودند که حداقل نیز شام پژوهشسازی مدنظر در این وصیخص در حوزةراد خبره اف. ندبود

اند که با توجه به سازی ورزش داشتهدر حوزة خصوصی یا کتاب پژوهشی -علمی یک مقالة

این تعداد  .ندبود نفر 35سازی تعداد متخصصان و خبرگان حوزة خصوصی شده،های انجامبررسی

ی و بررسی مقاالت مرتبط با پژوهش -های مدیریت نشریات علمیبه پایگاه وهشگرپژ براساس مراجعة

نفر  380 درمجموع ،حاضر پژوهش افراد جامعه درتعداد  ،اساساینبر دست آمد؛سازی بهخصوصی

 کمی ر مرحلة کیفی و در مرحلةدی قضاوتغیرتصادفی و نوع از پژوهشگیری این روش نمونهبودند. 

نفر مصاحبه شد. افراد موردنظر برای  20با  وهشپژکیفی  برای مرحلة که سترس بوددنیز انتخابی در

سازی ازبین کسانی انتخاب شدند که در حوزة خصوصی پژوهشکیفی  های مرحلةانجام مصاحبه

پژوهشی یا کتاب  -علمی انتخاب آنان داشتن حداقل یک مقالةنظر بودند و مالک ورزش صاحب

حبه با نفر پانزدهم تقریباً که پس از مصاالزم است ذکر شود رزش بود. وسازی مرتبط با خصوصی

به  پژوهشگرتا به تا نفر بیستم ادامه کرد مصاح ،برای اطمینان بیشتر ند؛ اماها تكراری شده بودپاسخ

کمی از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد  برای تعیین حجم نمونه در مرحلة .اشباع نظری رسید

ها به این دلیل احتمال ریزش نمونهدرصد به 10ند و تعیین شد پژوهش عنوان نمونةر بهنف 191

ها به نامهو پرسشدرنظر گرفته شدند  پژوهشنفر برای  210 ،اساساینبرتعداد اضافه شدند؛ 

و صفحات مجازی  های مختلف ازجمله تحویل حضوری، ارسال ازطریق پست، پست الكترونیکشكل

، و بنابراین کردندنامه ها را تكمیل پرسشر نف 198که اختیار آنان قرار گرفت ررام و غیره( د)تلگ

 .ندنفر بود 198حاضر  پژوهش حجم نمونة

 زار به شرح زیر استفاده شد:ها از سه ابآوری و استخراج دادهبررسی موضوع پژوهش، جمع برای

 ؛ایکتابخانه مطالعة -الف

  ؛یافتهساختارهاکتشافی نیم مصاحبة -ب

 .ساختهپژوهشگر نامةپرسش -ج

سازی متن ام به پیادهاقد پژوهشگرشده، های انجامبرای تحلیل مصاحبه ،پژوهشدر بخش کیفی 

 و نكاتها بررسی شد ، متن مصاحبهمنظورکرد. بدین های آنمحتواتفسیری و تحلیل ها مصاحبه

نكات  ،. سپسندیص شدبرداری و تلخیادداشت پژوهش شده توسط افراد نمونةکلیدی بیان

و از آنان خواسته شد  ندبه افراد بازگردانده شد ند و دوبارهدبندی شها دستهاز مصاحبه آمدهدستبه

شده از مطالب استخراج ،مرتبهبرای سومین  ،. درنهایتخود را برای بار دوم اعالم کنندنظر 

راد نمونه سازی ورزش به افز خصوصیفرهنگی قبل ا های الزامنظرهای افراد نمونه درقالب مؤلفهنقطه

 مراحل مصاحبه با استفاده از نظرهای. در پایان بازگردانده شد تا نظرهای نهایی خود را اعالم کنند

 های مختلف الزام فرهنگی قبل از اقدام به واگذاری ورزش به بخش خصوصی، مؤلفهافراد خبره
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ساخته پژوهشگر امةنپرسش، اهنما و مشاورها و با راهنمایی اساتید رتعیین شدند و براساس آن

ها مشخص شدند نامهشده، ابعاد مختلف پرسشهای تعیینراستا، براساس شاخصطراحی شد. دراین

یک از ابعاد های مربوط به هرشده در هر بخش، گویههای مشخصاساس زیرشاخصو همچنین، بر

 نامه تدوین شدند. موردنظر در پرسش

در  نامهپرسش هایگیری، فرم ارزیابی کتبی سؤالاندازه بزارای ری و محتوایبرای سنجش روایی صو

قرار گرفت و پس از انجام اصالحات موردنظر تأیید  نفر از اساتید رشته مدیریت ورزشی 12اختیار 

برای . لیل عاملی تأییدی استفاده شدها از تحنامهپرسش ، برای بررسی روایی سازة. همچنینشد

ند و نتایج در توزیع شد پژوهش نفر از افراد نمونة 30ها بین نامهپایایی، پرسشسنجش میزان 

 ضریب آلفای کرونباخهمچنین، و  ثبت شد و از روش ترکیبی استفاده شد .1اس.پی.اس.اس افزارنرم

 .قبول استدست آمد که قابلبه α= 74/0نامه برای پرسش

استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی  پژوهشیفی ک ها در مرحلةوتحلیل تحلیل دادهبرای تجزیه

راستای اهداف ها که دردی آننكات کلیو شد سازی یادهشده پهای انجامشد که متن مصاحبه

سازی ورزش با تأیید گروه ، الزامات پیش از خصوصینهایتند، کدگذاری شدند تا دربود پژوهش

تحلیلی بود.  -نوع توصیفیاز پژوهشروش ، پژوهش کمی خبرگان شناسایی و تأیید شود. در مرحلة

ها، برای نامهآوری پرسشتدوین، توزیع و جمع کیفی، حلةدر مر نظری موردهاشاخص ینپس از تدو

از روش آمار توصیفی )محاسبة فراوانی، میانگین، درصد و آمده دستهای بهوتحلیل دادهتجزیه

بندی و اولویت ،استفاده شد. همچنینی( ییدستنباطی )تحلیل عامل اکتشافی و تأو ا( فراوانی

با استفاده از بارهای عاملی  ،سازیاز واگذاری خصوصی پیشالزم  فرهنگی هایبندی مؤلفهرتبه

و  1پی.ال.اس. آماری هایافزارها با استفاده از نرموتحلیلند. همة تجزیهآمده انجام شددستبه

 انجام شد.  α=  0 /05در سطح معناداری  20اس.پی.اس.اس. نسخة 

 

 نتایج
برگان حوزة نفر از متخصصان و خ 20 پژوهش خش کیفی پژوهش، تعداد افراد نمونةدر ب

آوری ساختاریافته اقدام به جمعهای نیمهبا انجام مصاحبه پژوهشگرسازی ورزش بودند که خصوصی

به اشباع  وهشگرپژ ،پس از مصاحبه با نفر پانزدهم است ذکر شود که . الزمکرد پژوهشهای داده

ند؛ اما برای اطمینان از اینكه شده به حالت تكراری رسیده بودهای ارائه، پاسخزیرا نظری رسید؛

                                                           
1. SPSS 

2. PLS 
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حبه تا نفر بیستم ادامه پیدا ، فرایند مصانادیده گرفته نشده باشد پژوهشال ای درزمینة سؤنكته

از  عنوان کدنكتة مختلف به 85سازی شد و تعداد ها روی کاغذ پیاده، متن مصاحبهنهایتکرد. در

تعداد  ،نهایتشدند و درکدهای مشابه حذف  های دوباره،ها استخراج شد و با بررسیمتن مصاحبه

 ساخته را تشكیل دادند. پژوهشگر نامةهای پرسشند که گویهکد مختلف باقی ماند 36

 7/71جنسیت ،، ازلحاظ نفر(198) نامهدهندگان به پرسشمیان پاسخازدر بخش کمی پژوهش، 

 20 بین نفر()شش  درصد ، سهسنیلحاظ بودند. اززن  نفر( 56)درصد  3/28مرد و  نفر(142)درصد 

 سال 50تا  41بین  نفر( 31) درصد 7/15 ،سال  40تا  31بین  نفر(146) درصد 7/73 ،سال 30تا 

 نفر( 16) درصد 1/8بودند. ازلحاظ میزان تحصیالت، سال به باال  51 نفر( 15) درصد 6/7 و

 نفر()هشت  درصد ، چهارشغللحاظ داشتند. ازدکتری  نفر( 182)درصد  9/91ارشد و کارشناسی

 مدیر ورزشی و چهار نفر( 10)درصد  1/5 استاد دانشگاه، نفر( 172) درصد 9/86صاحب باشگاه، 

و  بدنیتربیت نفر( 180) درصد 9/90 ،تحصیلی رشتةلحاظ بودند. ازمربی ورزش  نفر()هشت  درصد

  .ها بودندسایر رشته نفر(18) درصد 1/9
 

 تحلیل عاملی اكتشافی
 تو بارتل 1الکین -یرمی -كایزر آزمون-1 جدول

 الكین -یرمی -گیری کایزریت نمونهآزمون کفا 0 /789

 دوخی 7833 /225

 آزادی درجة 889 بارتلت

 داریسطح معنا 0 /001
 

و عدد معناداری آزمون  7/0 از تربزرگ الكین -یرمی -کایزر عددجدول شمارة یک،  با توجه به

و از  هستندبرای اجرای تحلیل عاملی مناسب ها دادهتوان گفت می است که > sig 05/0 بارتلت

 .ندط موردنیاز برخوردارشرای

، در جدول شمارة دو سازی ورزشهای فرهنگی الزم قبل از خصوصیشدة مؤلفهکل واریانس تبیین

 شده است.نشان داده 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
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 یهای الزام فرهنگشاخص ةشدكل واریانس تبیین -2 جدول

  مجموع مجذور بارهای عاملی

 )بعد از چرخش(
 مقدار ویژه 

 هاعامل

 درصد تجمعی درصد تجمعی  جمع
 نسبت از واریانس

 )به درصد(
 جمع

959/11 959/11 155/5 207/20 207/20 710/8 1 

605/23 646/11 020/5 897/32 690/12 47/5 2 

534/34 929/10 711/4 260/42 363/9 036/4 3 

359/44 825/9 235/4 479/49 219/7 112/3 4 

669/53 310/9 013/4 471/56 992/6 014/3 5 

802/62 133/9 937/3 760/62 289/6 711/2 6 

   510/69 750/6 473/2 7 

   721/74 211/5 381/1 8 

   196/78 475/3 064/1 9 

   863/80 667/2 717/0 10 

   339/83 476/2 635/0 11 

   550/85 211/2 632/0 12 

   782/86 231/1 529/0 13 

   933/87 151/1 495/0 14 

   875/88 942/0 405/0 15 

   746/89 871/0 374/0 16 

   548/90 802/0 345/0 17 

   286/91 738/0 317/0 18 

   995/91 709/0 305/0 19 

   635/92 640/0 275/0 20 

   251/93 615/0 265/0 21 

   786/93 535/0 230/0 22 

   307/94 521/0 224/0 23 

   794/94 487/0 209/0 24 

   247/95 480/0 198/0 25 

   744/95 470/0 184/0 26 

   209/96 465/0 177/0 27 

   664/96 455/0 175/0 28 
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 یهای الزام فرهنگشاخص ةشدكل واریانس تبیین -2 جدول

  مجموع مجذور بارهای عاملی

 )بعد از چرخش(
 مقدار ویژه 

 هاعامل

 درصد تجمعی درصد تجمعی  جمع
 نسبت از واریانس

 )به درصد(
 جمع

   111/97 447/0 165/0 29 

   544/97 433/0 150/0 30 

   972/97 428/0 146/0 31 

   393/98 421/0 140/0 32 

   811/98 418/0 132/0 33 

   217/99 406/0 128/0 34 

   615/99 398/0 110/0 35 

   00/100 385/0 106/0 36 

 

دهند و عامل را تشكیل می شش هاالؤدهد که این سشده نشان میجدول کل واریانس تبیین

 ،واقعکه در کنندواریانس را تبیین و پوشش میاز درصد  802/62 حدوددر هاعامل این

. شودعاملی آورده می ةیافتماتریس چرخش ،ادامهر. داست هادهندة روایی مناسب سؤالنشان

کند که براساس میزان و عامل را مشخص می یا متغیرها( هاگی گویه )سؤالستاین ماتریس همب

یک )نمرات عاملی( هر بارهای عاملی ،همبستگی این ارتباط روشن خواهد شد. در این ماتریس

گیرند که هر چقدر مقدار و زیر چتر عامل موردنظر قرار می هستند 5/0تر از از متغیرها بزرگ

نقش بیشتری در کل تغییرات )واریانس( متغیر موردنظر  امل مربوطع ،این ضریب بیشتر باشد

ها و با چه بارهای عاملی به این عامل هاییالؤدهد که چه سنشان می شمارة سهدارد. جدول 

 مرتبط هستند.

ییافتة عاملماتریس چرخش -3 جدول  

 مولفه ها
 گویه ها

6 5 4 3 2 1 

004/0- 045/0 138/0 077/0 822/0 209/0 Q1 

146/0 144/0 128/0 159/0 862/0 184/0 Q2 

096/0 119/0 164/0 129/0 822/0 156/0 Q3 

058/0 004/0 120/0 002/0 876/0 157/0 Q4 

141/0 132/0 106/0 131/0 800/0 206/0 Q5 

099/0 059/0 101/0 003/0- 867/0 147/0 Q6 

028/0- 018/0 030/0 00/0 225/0 852/0 Q7 
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ییافتة عاملماتریس چرخش -3 جدولادامه   

 مولفه ها
 گویه ها

6 5 4 3 2 1 

024/0- 050/0- 021/0- 006/0 072/0 882/0 Q8 

029/0- 015/0 008/0 071/0- 059/0 875/0 Q9 

080/0 010/0 039/0- 053/0 094/0 838/0 Q10 

039/0- 127/0 043/0 020/0- 156/0 836/0 Q11 

074/0- 081/0 026/0 068/0 151/0 823/0 Q12 

009/0- 116/0 108/0 022/0- 261/0 779/0 Q13 

019/0 063/0 133/0 913/0 070/0 017/0 Q14 

048/0- 046/0 013/0 859/0 068/0- 020/0 Q15 

133/0 029/0 057/0 735/0 074/0 021/0 Q16 

068/0 087/0 137/0 890/0 100/0 022/0- Q17 

075/0 086/0 099/0 870/0 121/0 024/0 Q18 

103/0 106/0 026/0 854/0 118/0 046/0- Q19 

010/0- 921/0 004/0- 032/0 021/0- 135/0 Q20 

009/0- 912/0 038/0 063/0 101/0 040/0 Q21 

026/0- 829/0 088/0 083/0 131/0 045/0 Q22 

039/0- 829/0 052/0 227/0 075/0 066/0 Q23 

129/0- 873/0 042/0 016/0 119/0 011/0- Q24 

905/0 090/0- 006/0- 009/0 035/0 088/0 Q25 

843/0 012/0- 0820 115/0 076/0 075/0- Q26 

888/0 112/0- 018/0 028/0- 128/0 009/0 Q27 

786/0 015/0- 114/0 130/0 013/0 070/0- Q28 

761/0 017/0 106/0 098/0 182/0 058/0- Q29 

022/0- 00/0 735/0 032/0- 044/0- 012/0 Q30 

023/0 028/0- 801/0 041/0 092/0 076/0 Q31 

194/0 116/0 821/0 087/0 162/0 030/0 Q32 

017/0 053/0 754/0 113/0 178/0 012/0- Q33 

120/0 053/0 798/0 151/0 148/0 009/0- Q35 

083/0 075/0 797/0 144/0 021/0 077/0 Q35 

026/0- 011/0- 789/0 004/0- 160/0 056/0- Q36 
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 یهمراه با ضرایب بارهای عامل پژوهشمدل ساختاری  -1 شکل

 

 نیکویی برازش یهابررسی شاخص -4جدول  

 مقدار شاخص ردیف

 0 /088 ریشة خطای میانگین مجذورات تقریب 1

 0 /90 شاخص نیكویی برازش 2

 0 /92 شاخص برازش هنجار شده 3

 0 /94 شاخص برازش مقایسه ای 4

 0 /91 برازششاخص تعدیل شده نیكویی  5

 1 /87 برازش مجذور خی 6

 

گیری برآوردشده اندازهشده و ور خی، میزان تفاوت ماتریس مشاهدهبا استفاده از آماره برازش مجذ

برای  10/0دهد. مقدار کمتر از ها نشان میشد. معنادارنبودن این آماره برازش مدل را با داده

برای شاخص نیكویی  9/0از  ادیر بیشترو مق 1بخطای میانگین مجذورات تقری شاخص ریشة

های های انطباق الگو با دادهعنوان مالکبه ، 3شنیكویی براز شدةو شاخص تعدیل 2برازش

همگی درحد  ،ای نیكویی برازش مدلهکه شاخصنتایج نشان داد  .ندنظر گرفته شدشده درمشاهده

 شده را نشان داد.بودن مدل ارائهرواییدی نیز تحلیل عاملی تأ بنابراین قبولی قرار دارند؛قابل

                                                           
1. RMSEA 

2. GFI 

3. AGFI 
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 سازی ورزشصوصیهای فرهنگی الزم قبل از خمؤلفهبارهای عاملی  -5جدول 
 

 

 

 

 

 

 یگیربحث و نتیجه
سازی ورزش بود. قبل از خصوصی های الزام فرهنگیشناسایی مؤلفه ،یكی از اهداف پژوهش حاضر

 های حاصل از پژوهش نشان داد که قبل از انجام فرایند واگذاری باید الزاماتیافته رابطهدراین

باید موردتوجه قرار گیرد. براساس  فرهنگی زاماتشناسایی ال آن را درنظر بگیریم و بنابراین، فرهنگی

 فرهنگی مختلف از الزام مؤلفةشش  ،پژوهشهای شده با نمونههای انجامنتایج حاصل از مصاحبه

ترتیب اولویت عبارت بودند از: آموزش و بهآمده، دستبراساس بارهای عاملی بهکه  شناسایی شدند

 ها، رسانه(89/0) ، نگرش مدیران دولتی(90/0) خصوصی ورزش ، شبكة(95/0) توانمندسازی

درخصوص  دو های جدول شمارةیافته .(80/0) و اعتمادپذیری (87/0) 1، تفكر راهبردی(88/0)

از واریانس کل الزام  درصد 802/62شده که این شش عامل شناساییتحلیل واریانس نشان داد 

 .کنندسازی ورزش را تبیین میقبل از خصوصی فرهنگی

از  درصد 959/11ولین عامل الزام فرهنگی، آموزش و توانمندسازی است. آموزش و توانمندسازی ا

که  است معنااینبه پژوهش یافتة است. این داده اختصاص خودبه را الزام فرهنگی واریانسکل 

 سازی ورزش است؛مل در الزام فرهنگی قبل از خصوصیعا ترینمهم عنوانبه توانمندسازیآموزش و 

 این پژوهش بیانگر یافتة این خود اختصاص داده است.یانس آن را بهدرصد از کل وار 959/11 زیرا،

آموزش و توانمندسازی  برای تالش سازی ورزش از بعد فرهنگی،بهبود عملكرد خصوصی در که است

  .داشت خواهد عوامل سایر به نسبت بیشتری اثرهای نیروهای انسانی

 646/11گی، ایجاد شبكة خصوصی ورزش است. شبكة خصوصی ورزش ین عامل الزام فرهندوم

توان اذعان کرد که رابطه میایندر است. داده اختصاص خودبه را الزام فرهنگی واریانسدرصد از کل 
                                                           
1. Strategic 

 بار عاملی مؤلفه ردیف

 0 /95 آموزش و توانمندسازی 1

 0 /90 خصوصی ورزش شبكة 2

 0 /89 نگرش مدیران دولتی 3

 0 /88 هارسانه 4

 0 /87 تفكر راهبردی 5

 0 /80 یریاعتمادپذ 6
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تولیدی آن بر مباحث ورزشی و توسعة آن در های برخورداربودن از شبكة خصوصی که تمامی برنامه

سازی ورزش سازی مناسب درراستای موضوع خصوصیمهمی برای فرهنگجامعه تأکید دارند، نقش 

 .سازی در ورزش کمک کندبیشتر خصوصیقیت هرچهتواند به موفدارد و می

ورزش است. نگرش سازی نگرش مدیران دولتی نسبت به خصوصیسومین عامل الزام فرهنگی، 

 است. داده اختصاص خودهب را الزام فرهنگی واریانسدرصد از کل  929/10مدیران دولتی 

کنند، اعتقاد مثبت به گیری میرزش کشور تصمیمو که دربارة ای، اگر مدیران دولتیتردیدبدون

اشند و انجام این امر را در توسعة ورزش مؤثر بدانند، از فرایند ورزش داشته بسازی بحث خصوصی

ورزش که خود متولی  وسعةکرد و آن را موجب پیشرفت و ت ش حمایت خواهندسازی ورزخصوصی

سازی ورزش منفی باشد و با مبحث خصوصینگرش مدیران دولتی به دانند؛ اما اگر ، میآن هستند

ورزش  حوزةسازی هرگونه کوشش برای خصوصی م آن مخالفت داشته باشند، واضح است کهانجا

د پیش از اقدام که بایی یكی از مسائل مهم ت به موفقیت چندانی منجر شود؛ بنابراین،نخواهد توانس

دولتی و درصورت نیاز  سنجش نوع نگرش مدیران ،گیردورزش موردتوجه قرار سازی به خصوصی

 .نگرشی مثبت و حمایتی استسمت بههای منفی تغییر نگرش

سازی ورزش است. عامل ها در موفقیت خصوصیل الزام فرهنگی، اهمیت نقش رسانهچهارمین عام

ها با توجه رسانه است. داده اختصاص خودبه را الزام فرهنگی واریانسز کل درصد ا 825/9ها رسانه

نوان یک عو نفوذ بر افكار عمومی دارند، بهثیرگذاری به گستردگی خود و ظرفیت زیادی که در تأ

 د.نگیرسازی ورزش باید موردتوجه قرار عامل اساسی قبل از خصوصی

سازی ورزش است. تفكر راهبردی امل الزام فرهنگی، تفكر راهبردی در بحث خصوصیعپنجمین 

بسیاری از  به عقیدة است. داده اختصاص خودبه را الزام فرهنگی واریانسدرصد از کل  310/9

جامع و  توجهریزی های مختلف، نبود نبودن برنامههای مهم در موفق، یكی از علتکارشناسان

ریزی راهبردی ، لزوم انجام برنامهاساسریزی است که براینها برای برنامهینبودن بررسکامل

 اندرکاران ورزشکند که مسئوالن و دستشود؛ بنابراین، داشتن تفكر راهبردی کمک میمشخص می

گرفتن ابعاد شده و با درنظرصورت کامالً حساب، بهسازیکشور قبل از اجرای فرایند خصوصی

 سازی ورزش با کیفیت باالتری انجام شود.م به این امر کنند تا خصوصیلف موضوع اقدامخت

الزام  واریانسدرصد از کل  133/9شمین عامل الزام فرهنگی، اعتمادپذیری است. اعتمادپذیری ش

ترین عللی که منجر به اجرانشدن مناسب قوانین یكی از مهم است. داده اختصاص خودبه را فرهنگی

خش شود این است که مدیران و مسئوالن دولتی اعتماد چندانی به بی میسازمربوط به خصوصی

زش را به بخش خصوصی واگذار توانند خود را راضی کنند که مدیریت ورخصوصی ندارند و نمی

مند به هبخش خصوصی عالق دالیل مختلفی دارد؛ بنابراین،نظر آنان کنند که این نبود اعتماد از

خود جلب کند. جلب اری باید بتواند اعتماد مسئوالن مربوط را بهرکحضور در ورزش، پیش از ه
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 ،د و همچنیننبخش خصوصی باش دهندة توانمندی و تجربةتواند با ارائة سوابقی که نشانمی اعتماد

 .قبول ایجاد شودهای کاربردی و قابلارائة برنامه

ورزش و نیز مشكالت ی سازیخصوصنیازهای قبل از مختلفی به بررسی الزامات و پیش هایپژوهش

زامات قبل از انجام فرایند بر اهمیت توجه به ال (2004) 1ف. گروسكیاندپرداختهموجود در این راه 

اساس پس از مطالعات جامع و بر یسازکه اگر خصوصیکرد  سازی تأکید کرد و بیانخصوصی

و  نیحدر یند آنانشود و بر فر آن فراهم یاجرا یالزم برا ی، بسترهاودنش انجام قیدق یزیربرنامه

 ت.خواهد داش پیعمومی را در تییو بروز نارضا یعدالتیب شیآن افزا ی، اجراشودآن نظارت ن از پس

 انجامسازی اشاره کردند و یت توجه به الزامات قبل از خصوصی( به اهم2011) 2وکاپی و کومار

 در چین کشور سازی درفقیت خصوصیازجمله علل مو یاقتصاد ابعاد فرهنگی و دررا  اصالحاتی

 یسازخصوصی( بیان کردند که 1392) علیدوست قهفرخی و همكارن .اندبرشمرده اخیر هایسال

همراه بوده  تیبا تدارک مقدمات الزم با موفق افتهیتوسعه یاز کشورها یاریاست که در بس استییس

آن فراهم نباشد،  یبرا الزم یازهاینشیپنظر داشت که چنانچه شروط و نكته را در نیا دیبا ؛ امااست

نمونه، در عنوان؛ بهگذاردینمی جااقتصاد کشور بر یآثار مطلوبی برا یسازخصوصیی برا میتصم

با  بخش خصوصی یمالی الزم و ناتوان یربناینداشتن ز لیدلبه یسازخصوصی یهابرنامه قایآفر

الزم  تینبود حما نیز و پرو كایجامائ ا،یکن چون یی. در کشورهاندرو شدروبه یادیز یهایدشوار

 یسازو موانع ناکامی خصوصی لیازجمله دال ،خارجی یهاتیکشورها به حما نیا ةیدولت و تك

های مؤلفهسازی ورزش باید برای توسعة خصوصی که( گزارش کرد 1395راد )صفتی .اندبوده

های گویه ،یو اجتماع یفرهنگعد در بکه  وی بیان کرد ،همچنینگیرند. فرهنگی آن موردتوجه قرار 

المللی بین نداشتناعتمادت به خدمات ورزشی بخش خصوصی و نگرش عمومی و مدیران دولتی نسب

نتایج این دارای بیشترین میزان اهمیت )میانگین( بودند.  ،جمله ایرانتوسعه ازحالبه کشورهای در

سلیمانی  و (، کشكر1385( و احمدی )8313(، مهدوی )2007) 3خوشیا مطالعاتبا نتایج  پژوهش

خانی و ( و قره1394)، غایب زاده و توکلی انگوتزاده(، محرم1392و همكاران ) (، امیری1391)

بسترسازی فرهنگی و اجتماعی را برای پیشبرد اهداف  هاپژوهشمطابقت دارد. این  (1393) همكاران

اند. یكی از معایب های دیگر دانستهزمینه برمقدم  ،عنوان رویكرد پایهسازی بهخصوصی

                                                           
1. Gruskyf 

2. Kumar & Yapco 

3. Wu xiao 
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ها درصورت کنار امكان افزایش قیمتو بازار عرضه درسازی، تغییر نگرش عمومی به خدمات خصوصی

 .ها استدولتنبود نظارت صحیح و مؤثر 

ذب سرمایه عوامل ج نیمؤثرتر جملهازفرهنگی  اجتماعی و عواملکه  ن کردا( بی1391سبحانی )

مطرح کردند که نبود تبلیغ و  (1392) امیری و همكارانند. توسط بخش خصوصی هست

مشارکت بخش خصوصی در ورزش،  ربارةدمطبوعات و صدا و سیما  نكردنسازی مناسبفرهنگ

بخش خصوصی به حضور جدی و فعالیت  های دولتیسازمان ندادناهمیت ریزی کالن،فقدان برنامه

 صالحیت درزمینة تبلیغ و توسعةهای دارای ارگاننهادها و  ،هاعملكرد ضعیف سازمان ،در ورزش

کردة ورزشی نبود کارشناسان فنی و تحصیل عنوان یک کاالی ضروری در جامعه،ورزش به فرهنگ

و  های راهبردیضاهای ورزشی، نبود باورها و ارزشف )علمی و عملی(، باتجربه و آگاه در ادارة

سازی و مشارکت موانع فرهنگی فراروی خصوصیخاص در نظام اقتصادی کشور را ازجمله  سیاسی

 دانستند.ورزش کشور  بخش خصوصی در توسعة

نیازهای الزم قبل از اجرای صوص اهمیت توجه به الزامات و پیشحاضر درخ پژوهشهای یافته

آقاجانی  (،1386کاشف و همكاران )(، 1385) رضوی هایپژوهشهای سازی ورزش با یافتهخصوصی

ایوبی ، (1395راد )صفتی (،1392علیدوست قهفرخی و همكارن )(، 1391ی )سبحان (،1391)

همسو ( 2013ناصح )و  (2012، رهامی )(2011کو )(، کومار و پاپ2004گروسكیف )(، 1996)

 است.

سازی ورزش فرهنگی قبل از خصوصی های الزاممؤلفه بندیدرخصوص اولویت پژوهشهای یافته

با بار  تلویزیون خصوصی ةشبك(، 95/0با بار عاملی )توانمندسازی آموزش و  مؤلفةنشان داد که 

تفكر (، 88/0با بار عاملی )ها رسانه (،89/0عاملی )با بار  نگرش مدیران دولتی (،90/0عاملی )

ر ترتیب دارای بیشترین تأثیر ب، به(85/0با بار عاملی )و اعتمادپذیری ( 87/0راهبردی با بار عاملی )

 بودند.الزام فرهنگی 

ها های تخصیصی به فدراسیونلی مواجه است و اعتبارات و بودجهورزش کشور با مشكالت ما ،امروزه

است؛ بنابراین، ایجاد سیستم  روهای فراوانی روبهها نیز با محدودیتهای ورزشی استانو هیئت

وابستگی  توجهی به رشد و توسعة ورزش کند و همچنین،تواند کمک قابلدرآمدزایی مطلوب می

اساس، با توجه به ها و اعتبارات تخصیصی کاهش دهد؛ براینودجهبه برا نهادهای ورزشی باالدستی 

سازی و ترین راهكارهای توسعة ورزش، فرهنگای دولت، یكی از مهمهای مالی و بودجهمحدودیت

اداشی و ، احمدی، دتغییر نگرش مدیران دولتی برای تقویت بخش خصوصی در ورزش است )نودهی

 پژوهشکه در همسو است  (1391آقاجانی )مطالعة های با یافته پژوهشنتایح این  (.1395، نودهی

های عوامل مدیریتی و بعد از آن، حمایتبیشترین اثرگذاری مستقیم مربوط به خود بیان کرد 

 یبند( درخصوص اولویت1391) بحانیس پژوهشهای ، با یافتههمچنین .محیطی و فرهنگی است
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عامل مهمی در  ذب سرمایه در ورزش توسط بخش خصوصی که عامل فرهنگی راثر در جعوامل مؤ

، جاللی فراهانی قهفرخی علیدوست .همسو استرمایه توسط بخش خصوصی دانسته است، جذب س

به وجود موانع  «ورزش ها در حوزةموانع توسعة تعاونی»در پژوهشی با عنوان  (1389)و نادران 

نداشتن اعتقاد داری و همچنین،تعاون و مالكیت شرکتی در باشگاه فقدان فرهنگ فرهنگی مانند

 د.نکنای اشاره میکارشناسان و متخصصان به کارایی بخش تعاونی در ورزش حرفه

یل موانع فرهنگی و اجتماعی تحل»با عنوان  پژوهشی( در 1392علیدوست قهفرخی و همكاران )

که  گزارش کردند« ای ایرانزش حرفهقانون اساسی در ور 44 های کلی اصلمؤثر در اجرای سیاست

 ،سازیصصان و کارشناسان با مباحث خصوصیترین موانع فرهنگی شامل مخالفت برخی متخمهم

ن فرهنگ شناختها، ننظارت و مدیریت آن ران و مسئوالن دولتی به کاهش حیطةمدی نداشتنتمایل

عنوان نداشتن به ورزش بهاعتقادهای ورزشی، باشگاهای درمیان مسئوالن و مدیران ورزش حرفه

، همچنین ای هستند.های حرفهتی از باشگاهکارکردهای فرهنگی و تربیای اقتصادی و انتظار مقوله

مینان و اعتماد به ثبات نبود اطمینان متقابل بین دولت و بخش خصوصی و نبود اطبه  هاپژوهش آن

 خوانی دارد.هم حاضر پژوهشبا  کههای دولت اشاره دارد در سیاست

ارتباط با بررسی و موانع مشكالت موجود در »( در پژوهش خود با عنوان 1386کاشف و همكاران )

 «قانون اساسی در ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه های خصوصی شهرستان اصفهان 44اصل 

ازمان ورزش و جوانان، زمان سکه عوامل و موانع فرهنگی شامل دخالت موازی و هم گزارش کردند

نگرش بدبینانة  میلی مردم به ورزش،گیری برای ارائة مجوز، بیجع تصمیمهماهنگی و تعدد مرانبود 

ینه و سرمایه در امور ورزشی، نبود تبلیغ و مردم به صرف هز نداشتنتمایلمردم به بخش خصوصی، 

 .ندخوانی دارحاضر هم پژوهشبا این موارد که سازی مناسب مطبوعات و صداوسیما هستند فرهنگ

تبیین نقش دولت در فرایند  طراحی و» عنوان در پژوهش خود با (1394محمدی مغانی )

ها و هنجارها ارزشمؤلفه در این نقش  ترینتأثیرگذارکه گزارش کرد  «سازی ورزش ایرانخصوصی

 کردنهزینه فرهنگ قایارتها، گروه تمام مشارکت زمینة کردنفراهم و اجتماعی تعهد ایجاد هستند.

 مسئوالن و مدیران نكردنمقاومت ورزش، سازیخصوصی مخالفان کردنمتقاعد و ورزش، آشنا برای

ند بر فرایند توانها و هنجارهایی هستند که میاز ارزش ،خود دولتی تصدی کاهش به نسبت

 یگامها یافته نیتوانند با استفاده از ایم نمسئوال د.نگذار باشسازی ورزش کشور اثرخصوصی

کردن در نداشتن مردم برای هزینهتمایل( 1385) احمدی .بردارند یسازیدر موضوع خصوص یاساس

 مدیران نكردناستقبالتابعه و  هایاداره و سازمان کارکنان مقاومت( 1383) امور ورزشی، مهدوی

( مخالفت برخی 1389) همكاران یدوست قهفرخی وعل سازی،خصوصی از ورزشی اماکن و هاباشگاه
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( مقاومت مدیران و کارکنان را از 1391) افسای سازی ومتخصصان و کارشناسان با مباحث خصوصی

 بخش ییکارا و اثربخشی دولت به و مردم باور و اعتماداند. سازی شمردهترین موانع خصوصیمهم

 هایی هستندمقولهخانوار از  هزینة سبد در ورزش تسهیالت به اساسی و توجه آن خصوصی، پذیرش

-مثبت خصوصی به تأثیر (1374) شدن ورزش تأثیر داشته باشد. داورزنیند بر خصوصیتوانکه می

 بخش به نداشتناعتماد (1383) مهدوی .کندمیکشور اشاره  ورزش اثربخشی و کارایی بر سازی

 توکلی های خصوصی ورزشی،ردم نسبت به بخشم نگرش بدبینانة( 1385) خصوصی، احمدی

 (1389)و همكاران  علیدوست قهفرخی ،نكردن سازی مناسبنكردن و فرهنگرسانیاطالع( 1386)

مردان برخی مسئوالن و دولت نداشتناعتقادنداشتن به ورزش در سبد هزینة خانوار و توجه اساسی 

کنند. سازی ورزش کشور قلمداد میبه اثربخشی و کارایی بخش خصوصی را از موانع خصوصی

 داند.سازی در ورزش میوری و بهینهافزایش بهره سازی را موجب( خصوصی1389) منصوری

اری بخش خصوصی در گذسرمایهد که نگویسازی می( در مزایای خصوصی2007) 1اخوشی ووشیاو و

 کند.کاهد، بلكه اعتبار خاصی نیز برای دولت کسب میتنها از بار مسؤلیت دولت میاماکن ورزشی نه

و  زاتیتجه ،یانسان یورین یوربهره شیدر افزا یسازیخصوصکند که می بیان( 1392) یمیرح

 کند.یم ایفارا  یکاربران نقش مهم یوربهرهی و منابع مال یوربهره ،یدهو سازمان تیریمد امكانات،
شمرد و می بازدهی بهبود و دولتی هایهزینه کاهش سازی را از عواملخصوصی( 1392) ناصح

مكان رقابت بانوان، ا یورزش یهاسالن کردنیکه با خصوص ( به این نتیجه رسید1393)زاده کریم

 است. وجود آمده هها بآن نیب انیمشتر شتریجذب ب یبرا

ترین عوامل بخش خصوصی به عنوان یكی از مهمگذاران به، ورود کارآفرینان و سرمایهتردیدبدون

تالش برای  ،و همچنین زمینه میسر نیستدراینبدون داشتن آگاهی و دانش کافی  ،این عرصه

های شت؛ بنابراین، یكی از الزمهپی نخواهد دات بخش خصوصی موفقیت چندانی را درجذب مشارک

ان و نیروهای انسانی سازی را در کارآفرینورزش این است که بتوانیم توانمندسازی فرایند خصوصی

( گزارش کردند که 1388)بیری و ابریشمی ، سجادی، خ(. الهی1396راد، ایجاد کنیم )صفتی

حامیان مالی در صنعت فوتبال ایران، ریشه در ساختار ن موانع موجود برای جذب درآمد از تریمهم

ها، ساختار و ی و قانونی، مالكیت دولتی باشگاهحقوق فرهنگی،اقتصادی کشور، برخی مشكالت 

برداشتن درراستای که برای گام  ا پیشنهاد کردندهارد. آندمدیریت بازاریابی و غیره  نیروی انسانی،

برابر ر، ابتدا باید به موانعی که درمدی حاصل از حامیان مالی در صنعت فوتبال کشومنابع درآ توسعة

تدوین یک الگوی جامع کرد که  ( نیز ذکر2015) 2استرالیز .، توجه کردآن وجود دارد

، ازجمله عوامل رای جذب حامیان مالی در ورزشگیری از راهكارهای مناسب بسازی و بهرهخصوصی

                                                           
1. Wu xia, Hu & Xiao 

2. Sterlize 
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ها ن سیاسی و دولتی حكومتکه باید نگرش مسئوال ی تأکید کردو توسعة بیشتر ورزش هستند.

 . سازی استقبال کنندصی تغییر کند تا از فرایند خصوصیواگذاری ورزش به بخش خصو درخصوص

(، 1388الهی و همكاران )(، 1386ان )کاشف و همكار هایپژوهشهای با یافته پژوهشنتایج این 

(، 1392و همكاران ) (، امیری1391) بحانیس (،1391آقاجانی ) (،1391سلیمانی ) و کشكر

زاده و همكاران محرم (،1393) خانی و همكارانقره(، 1392علیدوست قهفرخی و همكاران )

( و 2008انگ )چ ،(2007خوشیا )(، 1395) (، صفتی راد1395)و همكاران  نودهی(، 1394)

 طابقت دارد. ( 2015استرالیز )

که  سازی ورزش نشان دادمختلف مرتبط با موضوع خصوصی هایپژوهش ، بررسی پیشینةکلیطوربه

فرهنگی قبل از اجرای سیاست های الزام با شناسایی مؤلفهتاکنون پژوهشی علمی دررابطه

در . حاضر از نوآوری برخوردار است پژوهشحیث،  ورزش انجام نشده است و از اینسازی خصوصی

ها، تفكر ورزش، نگرش مدیران دولتی، رسانه خصوصی آموزش و توانمندسازی، شبكة ،پژوهشاین 

مده از آدستی الزام فرهنگی شناسایی شدند. براساس نتایج بههااز مؤلفه ،و اعتمادپذیری راهبردی

اهمیت سازی ورزش از ر مبحث خصوصیختلف الزام فرهنگی دهای محاضر، توجه به مؤلفه پژوهش

های ندرکاران باید با توجه به اولویتاو دستن ویژه ای برخوردار است؛ بنابراین، مسئوال

 .های الزم را ایجاد کنندواگذاری ورزش به بخش خصوصی، زمینهشده، قبل از اقدام به شناسایی

تبلیغ و ورزشی بخش خصوصی،  نگرش عمومی و مدیران دولتی نسبت به خدمات ، بایدکلیطوربه

ریزی شارکت بخش خصوصی در ورزش، برنامهم ةسیما دربارسازی مناسب مطبوعات و صداوفرهنگ

 طرف سازمان های دولتی،ی و فعالیت بخش خصوصی در ورزش ازدادن به حضور جداهمیت کالن،

یک کاالی ضروری در عنوان صالح درزمینة تبلیغ و توسعة فرهنگ ورزش بههای ذینهادها و ارگان

نبود جمله ازرا زمینه باید موانع فرهنگی دراین د.نگیر، موردتوجه جدی مسئوالن قرار جامعه

ضاهای ورزشی، ف تجربه و آگاه در ادارةبا (،کردة ورزشی )علمی و عملیکارشناسان فنی و تحصیل

الفت برخی مخ ،و سیاسی خاص در نظام اقتصادی کشور های راهبردینبود باورها و ارزش

ران و مسئوالن دولتی به مدی نداشتنمایلت سازی،صصان و کارشناسان با مباحث خصوصیمتخ

و مدیران  میان مسئوالنای درن فرهنگ ورزش حرفهشناختها، ننظارت و مدیریت آن کاهش حیطة

 ردهایای اقتصادی و انتظار کارکعنوان مقولهنداشتن به ورزش بهاعتقادباشگاه های ورزشی، 

نبود اطمینان متقابل بین دولت و  ،همچنین .، درنظر گرفتهای حرفه ایفرهنگی و تربیتی از باشگاه

مردم به  نگرش بدبینانة ،های دولتعتماد به ثبات در سیاستبخش خصوصی و نبود اطمینان و ا

 اعتمادو همچنین، سیما مطبوعات و صداو نكردنسازی مناسبنبود تبلیغ و فرهنگ، بخش خصوصی
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بدیهی است  .داشترا ازمیان بر خصوصی بخش کارآیی و اثربخشی دولت به و مردم نداشتنباور و

وری سازی ورزش و بهرهتواند درراستای ارتقای فرایند خصوصیهای حاصل از این پژوهش مییافته

 .بهتر از اماکن ورزشی مفید واقع شودهرچه
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Abstract 

The aim of this study was factor analysis of the necessary cultural components 

before Sports Privatization. Research methodology was exploratory mixed 

method. The population of study were sports management professors, experts of 

sports privatization totally of 380 subjects and sample size was 198 people. The 

survey instrument was a semi-structured interview and researcher-made 

questionnaire. Form and content validity of the questionnaire was confirmed by 

12 professors of sport management. Reliability using Cronbach's alpha coefficient 

obtained α=0.74 and was approved. For data analysis, descriptive statistics and 

inferential (factor analysis) was used. All analysis using statistical software PLS 

and Spss 20 at a significance level (α=0.05) was performed. Research findings 

identified six essential cultural components before the privatization of sport, 

which were respectively: education and empowerment, private television 

network, government managers' attitudes, media, strategic thinking and trust. 

According to the results it can be concluded that the country's sports officials 

before transferring the sport to the private sector should take note of the cultural 

requirements until privatization process can be performed in favorable conditions. 
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