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 قدمهم
 هوای متتفوت ریریوت  وده  سوخی برخویسازی مفهومی گسترده بووده   بوص صوو  خصوصی

 ندی عو مل رییین های رحخ مالکیخ د لخ ریریت کردهسازی    بص عنو ن فر ش د   ییخصوصی

ر ی کوا    سورمایص م موعوعوص کننده   د  قتصادی کشو ها عال ه بر عو مل  صوفی رولیود ینیو

سوازدی های  قتصادی ععفی می ر یطی  سخ کص  ستفاده کا  رر  ز عو مل رولید    د  سطح بنگاه

 ند کص کامیابی  ز سوی دیگر  مر زه  غفب  قتصادد نان بص یک رو فق نسبی د   ین موضوع  سیده

دسترسی بص بواز   سورمایص  قتصادی یک کشو  منوط بص محد د کردن دخالخ د لخ د   قتصادم 

-با د کص می رو ن آن    رحوخ عنوو ن خصوصویقد رعندم حعایخ  ز حقوق صاحبان سهام می

  ی1931مر  م    یحیففسازی د  نظر گرفخ ی

 هور حوال  ز صوو     د  هور آن مترروب با ود د  اهدفی ب چص هسخ   هر سازی هرخصوصی

های  خیر بوص دلیول سده د  یحاضر  سخ عصر ناپذیر جهان د   قییا   لز می   ضر  ی  جتناب

-های مردم ساال    رشکیل سوازمانگیری نهادهای مدنی      ج حکومخروسیص مدنیخ    کل

های  قتصادی   رصدیگری خدما  های سیاسی  قتصادی خدماری   ییی د لخ    د عرصص فیالیخ

-دهوص د  یموثری ععل نعاینود  ند بص  کل موفقهای د لتی هیچگاه نتو نستصسازمان  لی م ده

های  قتصادی د لخ    آز د کرده   بوص  ند کص باید فیالیخها بص  ین نتیوص  سیدههای  خیر د لخ

  ی1931م   مد ح یرنانی قول میر ف بص خصوصی سازی بپرد زند

دهص پیش خصوصی سازی بص عنو ن   هکا ی  ثربتش بر ی  نوام  صالحا   قتصادی بص  چند  ز

بوص  یو ه بوا  کشو های متتفت جهان آغواز  وده     رقای سطح  فاه  جتعاعی مردم د  منظو 

د برخی  ز کشو های د حال روسیص  یگیری یافتص  سخبرخی کشو ها گسترش چشم رغییر   د 

- قتصاد ساختا  کالن   قابفیوخ سیطره نگرش د لخ    ستیالی دیرینص د لخ بر بص دلیل نفوذ  

بنابر ین بص دلیول نبوود ریامول مناسوب  مزیادی د  د مطفوب فاصفص بسیا های د خفی با  ر یط 

هوای هوا   بحور نسازی بوا مشوکال  چوالشیند خصوصیآکالن د خفی فر  ستر ر ی با ساختا 

های  جتعاعی   کا گری   نبود مدیر ن کا آمود   مدیریتی  قتصادی    جتعاعی  ز قبیل  و ش

گیورد    قوابتی  وکل موی سازی یوک  قتصوادیند خصوصیآچا چوب فر د  ی ودییی مو جص می

 قتصادی  قابتی بص رغییر نقش د لخ  یواد  مکانا  مالی جدید   گسترش  فواه ععوومی منوور 

ز یی  جی بص   نق باز   سرمایص   تغالگذ  ی خا ود  جر ی قانون جذب   حعایخ  ز سرمایصمی

ی موفوق  ععوال نظوا   عالعانوص کا آمود   کشو ها     د   روسیص کشو  منور خو هد  دی د 

های  ساسی  سخ کص متولیان  مر هیچگواه جعفص گام سازی  زرعامی مر حل خصوصی مستعر بر

  ی1931م ضعیری     یگانی  ند ز آن غافل نشده
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هوای هوای گذ وتص بتوش ر یط حاکم بر   زش کشو م حکایخ  ز آن د  د کوص د  ووول دهوص

مستقیم د لخ یوا  هرفتص را آموزش   پر  شم قهرمانی   یییی د  سیطرمتتفت   زش  ز هعگانی گ

گوذ  ی هوای سورمایصسازی فیالیخوو ی کص  مکان زمینصص   بستص بص آن بوده  سخ ب مؤسسا 

نحو مطفوب   مناسب فور هم نشوده  سوخی حوال  ینکوص د  کشوو های ص های غیرد لتی ببتش

 زی   مردمی  سخ  ین د  بتش  ز یوک وورف بور پیشرفتص   زش د   ی د  نوع سازماندهی مو

کننود    ز وورف دیگور یکدیگر نظا  م نقد     زیابی د  تص   بازخو دهای  صالحی  یوواد موی

  زش مفی    بص سوازمان  سوانده   نعوده   با رقسیم  ظایت نهایتاً سازگا ی   هعاهنگی  یواد 

  ی   1981م ذ  الکتافدهند ید  جهخ  هد ف  ستر ر یک سوق می

-مد   سخ؛ بص هعین دلیل برنامص ند زی بفندد  کشو مان نیازمند چشم روسیة   زش ز سویی 

 ساس  ها   رهدیدهای   زش  ناسایی  دهم برهام فرصخهام ضیتقو   یزی جامع کص د  آن

    حسانیی نعاید ودم بسیا  ضر  ی میین  ند ز     هبردهای مناسب ور حی   رد  آن چشم

گذ  ی  نوام  ده د  سهم   زش د   قتصاد مفیم   بطص مستقیم با سرمایص  ی1931 نم هعکا 

های   رنگناهایی کص بتش بتش   زش د  د کص د   ر یط حاضر با روجص بص محد دیخ

خصوصی بر ی مشا کخ د  روسیص   زش کشو  د  د با کشو های روسیص یافتص بسیا  پایین 

  ی1931  هعکا  نم  انیهاد سخ ی

 ی گی مهم   یکرد نوین مدیریخ د لتی جفب مشا کخ مردم د   نوام  مو    سپردن کا ها بوص 

  ی بواالیی دسوخ یابود رو ند بص بهورهدسخ آنان  سخی ساختا    رشکیال  گسترده د لتی نعی

های ععفیاری    جر یی خوود    بوص دسوخ  وهر ند ن بسوپا د   رنهوا نظوا     مگر آنکص بتش

زد یی   کاهش قو نین   ضو بط دسخ سازیم مقر      ز آن خود بد ندی خصوصیسیاستگذ  ی  

های  صفی   یکرد نوین مدیریخ د لتی  سخ کص جعفگی رعایل بص سووی  لگوهوای   پاگیر جفوه

هوایی  ز قبیول رغییور دهودی ضور    برخوو د بوا چوالشمدیریخ بتش خصوصی    نشان موی

 ی های غربی    ناگزیر  ز  یواد رغییر   ععده لعففی د لخ رکنولوژیم جهانی  دن    قابخ بین

د  بتش مدیریخ د لتی خود نعوده  سخی پا  د یم  لگوی سنتی  د  ه کص د  بتش  عظوم قورن 

های  خیر کص  اهد رغییر روی بوص مر روب  ودی د  وی سالبیستم یک نظریص غالب محسوب می

گر یوی یوا مودیریخ د لتوی جای خود    بص مودیریخ  یممرر  ز هعص رغییر    ین قرن بوده سیع

  ی1983م بر هیعی جدید د ده  سخ ی

های رربیخ بدنی     زش  جود د  د   نیوز با روجص بص پر کندگی جعییخ   نیازی کص بص فیالیخ

جعییخ جو ن   عالقعند   مشوتاق بوص   زش قهرموانیم روسویص د    زش کشوو  متناسوب بوا 

بوده   نیسخی آما ها د  زمینص رامین منابع مالی    مکانا  زیربنواییم بوا خو سخ   نیاز ععومی ن
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های   د د  کشو های روسیص های  خیر د  تصم هعاهنگ با  اخص جود  فز یشی کص وی سال

دهنودم یافتص نیسخم بص نحوی کص سر نص فضاهای   ز ی د  سطح کشو     زیر پو ش قور   موی

  ی1931 نم   هعکا  انیهادبسیا  کم  سخ ی

د  قانون برنامص د م روسیصم بص منظو  جفب مشا کخ بیشترم بتش خصوصی   ریوا نی د   موو  

بورد  ی  ز ععومی   خدما   جتعاعیم رولیودم   وتغالم رووا  م رحقیقوا    نگهود  ی   بهوره

های د لتی    بص بتش خصوصوی   رأسیسا  زیربنایی   ععومیم د لخ موظت گردید کص بتش

بدنی  جازه د ده  د کص م بص سازمان رربیخ54  گذ   نعایدی د    ستای  ین برنامصم ربصره ریا نی 

های نیعص رعام    کص قابول ها   پر ژه ماکن   رأسیسا    ز ی د   ختیا  خود   هعچنین ورح

م ی د  قوانون برناموص سووم  گذ  ی بص بتش غیرد لتی  سخ با  عایخ مقر    بوص فور ش  سواند

  ی منابع مادی    نسانی کشو    کا آمد کوردن د لوخ د  عرصوص کا  یی    فز یش بهره  رقای 

های خصوصی   ریوا نی موو د راکیود قور   گرفوخ بوا سیاسخ گذ  ی   روسیص رو نعندی بتش

رعوام  سوازی د عنایخ بص مو ضع قانونی  عالم  دهم د لخ مکفت بص  جور ی سیاسوخ خصوصوی

  ی1981 مقانون بودجص کل کشو ه  سخ یدها  ز جعفص   زش کشو   بتش

گونص ردبیر   زش د  کشو  ما  جود د  ندم هر سازی ز آنوا کص مو نع بسیا ی بر سر   ه خصوصی

سازی   زشم نیازمند فر هم آمدن رصویری هو عند نص بص منظو  غفبص بر مو نع فر   ی خصوصی

سازی   زش بوص ررریوب عبا رنود  ز: ی  ی خصوص مطابق با   قع  ز مو نع  سخی مو نع  صفی فر 

 ی  1931  هعکا  نم   میریی مو نع مدیریتیم فرهنگی و  جتعاعیم سیاسی و حقوقی    قتصادی

 ؛  ز 1981 میهنوری هدف  صفی رعام سازمان ها   رقاء کا  یی    ثربتشی  سوخد  نظام کنونیم 

   پوو والوبی ن فیال   زنده  سخی هر سازما هد ف ععده دیگر   ی     رقای آنم  زبهرهسویی 

هووایی چووون  ز      زش   جو نووانم دبووص  یوو ه آن کووص  یوون هوودف د  نها  ی1931هعکووا  نم 

های   ز ی   کعیتص مفی  لعپیک کص با  قشوا  موردم  ز سوویی    ز سووی دیگور بوا فد  سیون

نظوام متحوول    ی د  1988 پهفو نمی کندسطوح جهانی   رباط د  دم نقش رییین کننده  یفا می

  ی   متیاقب آن رالش بر ی رییین عو مول مووثر پیشر م   لین گامم کو ش بر ی  ناخخ بهره

 آید ز  ر یط الزم   ضر  ی بر ی رحقق   د   روسیص بص  عا  می   ی  سخ کصد   فز یش بهره

 یی   های مدیر ن بایستی میطووف بوص  فوز یش کوا  ی  ز آنوایی کص کفیص فیالیخ1981 میهنری

گیری مفاهیم مزبو    ی مطرح  سخم  ز دیرباز  ند زه ثربتشی با دم کص  ین د  قالب مفهوم بهره

 غوم جایگواه  یو ه مو د روجص  ندیشعند ن د  حوزه های متتفت عفوم بوده  سخی متاسفانص عفی

 عتقواد گونص کوص سوینک   ی  ندک  سخی هعانهام  والعا  مدیر ن  ز بهرهسازمان   ی د بهره

ل مدیریتی عصر حاضر    بص خوود  ختصواد د ده   ی بیشترین مباحث محافد  د با  ینکص بهره
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م 1سوینکی  سخم متاسفانص کعتر  ز هر موضوع دیگری بص مینی   قیی آن پوی بورده  وده  سوخ

  ی1384

 سازىخصوصى فر یند ساختا  د    رغییر سازمانى  نتقال کص  سخ   میتقد1915ی  حعد ند

 بر چنین حاصل  ز نتایج. کند پیر ى میینى  لگوى  ز    ود مشتص هاهدف  ساس بر دبای

  جر ى بر ى برنامص مشتصى   ورح هدفم باید قهرمانى   زش  صالح ساختا  بر ى کص آیدمى

هام بتش بین پویا   رباط کا م رقسیم مناسبا  آن چون ها یامرحفص  ود   رییین کا 

 را گیرد قر   مدنظر کا کنان بر ى نظام  نگیز ى   ورح  جر ى ر ى ایستگىم بودجص الزم ب

  جر   ودی مؤثر  ىگونص  نتقال  ظایت سازمانى بص    صالح ساختا  ورح

های د لتی   خصوصی گذ  ی د  بتش  بص مقایسص کا  یی سرمایص1989نیا   هعکا  ن یویب

   ی نهایی سرمایص د  د و د بر سی بهرهد   یر ن پرد ختندی نتایج پ  هش نشان د د د  د  ه م

کص  ین موضوع بیانگر آن  بتش د لتی   خصوصی  ز لحاظ آما ی رفا ری با یکدیگر ند  تند

-سرمایص های  قتصادی کشو     فع مو نع سخ کص بد ن  نوام  صالحا  ساختا ی د  عرصص

ه   محقق نکرد سازی نتایج مو د  نتظا    گذ  ی بتش خصوصیم  جر ی سیاسخ خصوصی

  ودینعیموجب رسریع   د  قتصادی کشو  

بتش  گذ  ی صی  آثا  آن بر سرما سازیی بیاد خصوص ی با نام مطالیص د   1985ی مر دی

سازی د  چند کشو  جهان دسخ زده   آن    با کشو   یر ن یم آثا    نتایج خصوصیخصوص

  نتیوص گرفتص بوده  سخ  1915را  1951یق د  سال مقایسص کرده  سخم قفعر  زمانی  ین رحق

م عامل موثر یا موثرررین عامل د   فز یش بتش خصوصی سخ کص د دن  متیاز بانکی بص 

سازی  ز گذ  ی بتش خصوصی  سخ   هعچنین خو ستا  جدی گرفتن مسئفص خصوصیسرمایص

  ین پ  هش مو نع سرمایص گذ  ی   مشا کخ بتش خصوصی    بص ورف د لخ  ده  سخی

ود کا گیری خود سازمان های پو ش دهنده بر ی   گذ  یم نبص  کل زیر    ئص نعوده  سخ: ب

نبود نظا   بر مر حل   گذ  ی   بص  ی ه پس  ز  نوام بر ی  مها قابخ    فافیخ د    گذ  ی

مطعئن  دن  ز  د مص فیالیخم نبود بانک  والعاری بر ی گردآ  ی    والع  سانی جهخ  مکان 

هام رهیص   رد ین پ  هشی   عفعیم  جود ناهعاهنگیم ناسازگا ی   بی ثباری   ش کا های

 هایها   دستو  لیعلنامصقو نینم آیین

روسیص   زش د   ندیشص  سازی  زمینص خصوصیقیق خود رحخ عنو ن   د  رح1984ی  ضوی

ش کشو م د صد مدیر ن   ز 1/81بدنی کشو  بص  ین نتایج دسخ یافتص کص مدیر ن رربیخ

 ندی د   ین میان های مدیریتی د نستصخصوصی سازی    موجب  یواد روسیص   رحول د  بتش

                                                 
1. Sink 
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د صد  رو فق  5/89د صد  رو فق   مدیر ن  جر یی کعترین ی 1/39مدیر ن آموز ی بیشترین ی

    با  ین دیدگاه  عالم د  تندی

 مقایسص دیدگاه مدیر ن د لتی  نامص کا  ناسی    د خود رحخ عنو ن   د  پایان1989ی روکفی

سازی   زش  ستان قم بص بر سی عفل عدم موفقیخ غیرد لتی د  زمینص مو نع خصوصی

 ود پرد خخ   نتایج های جفب مشا کخ مردم د    زش مربوط میسازی     هخصوصی

د صد مدیر ن میتقدند کص مو نع د    ند خصوصی سازی موثر  91رحقیق نشان د دم قریب بص 

سازی د    زش ستندی  ز دیدگاه مدیر نم مو نع  قتصادی موثرررین عو مل عدم   د خصوصیه

 ستان هستندی مو نع حقوقیم مو نع فرهنگی   مو نع  جتعاعی عو مل بیدی رأثیر گذ   د    ند 

 خصوصی سازی   زش هستندی 

یافتند کص د  ر نی  د  یسازیمو نع خصوص ی با عنو ن   د  مقالص1988گفستانی   هعکا  ن ی

عو مفی مانند: رد  م گر یش ععومی بص کاهش نقش  سازی ععدراً نا ی  زهای خصوصیفیالیخ

 یم نیاز بص جذب سرمایص گذ  یم رحول رکنولوژی  ییی های بودجص قتصادم محد دیخ د لخ د 

 نینبوده   هعچن یآن جد یمتول یی جر  یهاآن  سخ کص دستگاه ی سخی  ما مشکل  ساس

 گرید قی  بص ور و سد  ب 55 صل  ید    ستا ید لت یها رکخ ید    گذ   یستندیپاستگو ن

آنها بوده  د  یخر ی بص د لت ی ود کص نهادهایمو  د مشاهده م ید  برخ یبص بتش خصوص

 ید لت خیریرو ن گفخ: هنوز مدیصو   گرفتص  سخ؛ م یهم کص   گذ   ی ندی  ما د  مو  د

د  ریا ض  سخی مو نع ذکر ده را حد  55کند کص با جوهره  صل یم تیرکف نییآنها ری یبر 

  ودییم یساز یخصوص اسخیس یمانع  جر  یادیز

  بص بر سی پیامد خصوصی سازی بر بهره   ی  ستترهای سرپو یده  هر 1988پهفو ن ی

  ی ه  د یافخ کص خصوصی سازی بر بهرعو مل  جر یی   مشتریان پرد خخ  مشهد  ز دیدگاه

  ستترهای سرپو یده راثیر مثبخ د  دی 

 یبدن خید  ررب سازییسیاسخ خصوص یبر سامص خود با عنو ن ن  د  پایان1983 بر هیعی ی

د    زش  ستان مازند  ن  سازییخصوص اسخیسبص  ین نتیوص دسخ یافخ کص   ستان مازند  ن

  د     رقاء  یبر    سازی یکم خصوص ریبص رأث جی بیاد نتا یموفق نبوده  سخی د  رعام

 9/41نشان د د کص  جی ستان نتا یساز ید  مو د ضر    خصوص کنندی  زش  ستان   ا ه م

د   ی سازیبص خصوص ازین دهدینشان م نیبوده     ادیز یفی  خ ادزی حد د  ها  ز پاسخ د صد

  آیا  فر د  دیم نعا   فر ه ازین نیبرنامص نتو نستص  سخ   نی ما   ی  ود ستان  حساس م نی 

 های سازی  ماکن   با گاه بص عنو ن یک صاحب نظر   ز ی  ز خصوصی قیحاضر د  رحق

کم    یفید صد جو ب خ 9/95نشان د د کص  جینتا با ندی  ن   ضی ممازند  ستان د    ز ی



 93                                                                       ...یورزش هایسالن وریبهره و سازیخصوصیبین  رابطه 

 

 

ی خصوص های اسخسی   ها برنامص خموفقی عدم دهنده نشان خود کص  ند کم     نتتاب نعوده

 د   ند کا  ن   دسخ نیمسئول دیمشکل با نی  ی  بر  ی با د ستان م نید    زش د    ازیس

 یندنعای  قد م آن  فع جهخ

 فز یش کا  یی  نقش خصوصی سازی د   د  مقالص خود با عنو ن 1931هادیان   هعکا  ن ی

ش  فز یش کا  یی د بت مطالیص   بر سی آثا  خصوصی سازی د  بص   زش  ستان سعنان

بتش قهرمانی  سخ نعونص آما ی    زش  ستان د  خدما  ععومی آثا    ربیا   ی ه آن بر

 ز مدیر ن سازمان رربیخ بدنی رربیخ بدنی  ز    آموزش   پر  ش   رربیخ بدنی  نفر 141

 چها  گر ه  ز سطوح متتفت مدیریتی   هعچنین د   ش  ز    عفوم رحقیقا    فنا  ی د 

نظر  سطح  ستان سعنان د  د  ه د  مدیر ن آموز ی  جر یی   ستادی د  گر ه مدیر ن با گاه

وریق مید نی   کتابتانص  ی  نوام  ده  سخ بر ی  گرفتص  دند رحقیق  ز نوع پیعایشی    ز

زمینص  صفی  سص پرسشی د  14زمون فرضیص های رحقیق  ز پرسشنامص آبر سی  هد ف  ی ه   

امص رحقیق با بهره گیری  ز    های آما ی   با ضریب  ستفاده  د    یی   پایانی پرسشن

موعوع نسبخ بص  ععال سیاسخ  د صد مو د بر سی   رایید قر  گرفخ مدیر ن د  31 وعینان 

د  ند   میتقدند  جر ی سیاسخ مزبو  با روسیص   رحول  د صد نظر مو فق 84خصوصی سازی 

اختا    زش  ستان   کشو  خو هد   زش     رقای کا  یی هعر ه  سخ   موجب  صالح س د 

 بودی 

های سازی با گاهخصوصی   هکا های روسیص ی با عنو ن   د  مطالیص1931ی جرگص   هعکا  ن

خصوصی د یافتند       یص  لگوی پیشنهادی 1ری ی   یویفبد ی س یر ن با  ستفاده  ز مدلفوربال  

 تیابی بص   د  قتصادی د کشو هایسازی  خیر  بص عنو ن   هکا ی بر ی  فز یش رولید   دس

های روجص بص د لتی بودن  کثریخ با گاه   د بامی حال روسیص بص  عا  د  روسیص یافتص  

  ی بر ی رغییر ساختا  بفکص زیرهای   ز ی نص رنها  سیفصسازی با گاهفوربال  یر ن خصوصی

 یبا دد ش د لخ می بنای ضر  ی بر ی روسیص  قتصادی   زش کشو    کاهش فشا مالی  ز

روزیص   رحفیول روربوی د  رحقیق مشترک خود رحخ عنو ن   1339ی1ن   مک لینسوگوستاف

 وهرد   ن    د     رفریحوا   مین مهم گفت  یواال  متحوده آمریکوامسازی د  سص زخصوصی

سازی خدما  خاد    د  پاسخ بص کاهش بودجص   نیاز بص  د مص    یوص خودما  سالمم خصوصی

هوا د  فرآینود میوان  وهرها سوص ها   رفوا   ندی بر ساس  باهخبص مشتریان آغاز کردهکیفی 

ها    صول بنیادی  قتصوادی سازی زمانی کص با  نگیزهنتیوص زیر بص دسخ آمد:  فرآیند خصوصی

                                                 
1.SWOT 

2. Gustafson & Mclean 
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سازی فرآیند خصوصی گیردیهعر ه  سخ موفق رر  ز زمانی  سخ کص با ففسفص سیاسی صو   می

رر  سخی ووول ص  د مص  ستتد م کا مند ن د لتی با عقد قر  د د هعر ه  سخ موفقزمانی کص مسأل

   بودن فرآیند  ثری بر موفقیخ فرآیند ند  دی مد    باز

 لیدل نیرری صف سازی د  پا  گوئص گز  ش د د: ید  مقالص  ی با عنو ن خصوص  1111ی 1آنیبال

نقش  یتش خصوصب. د لخ  سخ یال قتصاد   کاهش کسری م ییکا   شیسازی  فز یخصوص

مها   رکنولوژی  بودن د    لیبص دل درریرر   جد شیکاالها   خدما  ب دیرول    د  یمهع

بتش  . سخ یبتش خصوص خیریکا مد یکردن سود    قابخ  ز عناصر  صف بیریق. باالرر د  د

بص  مناسبیی   پاستگو دمیرول شیخدما م  فز  خیفیبهبود ک هامنصید  کاهش هز یخصوص

 . سخ یرقاضای  ستفاده کنندگان موثر رر  ز بتش د لت

کند؟ کص  ی با عنو ن چگونص خصوصی سازی د  چین کا  مید  مقالص  1118ی 1بای   هعکا  ن

های  جر یی  رکخ بر سی کردندی  ثر   خصوصی سازی      ی موسسص  فاه ععومی   مقیاس

  ی رغییر  ستتد م  رکخ د  د  ما آن منور بص  سازی  ثر   کعینتایج نشان د د کص خصوصی

  فز یش فر ش   بنابر ین  فز یش بهره   ی د  نیر ی کا    سود  رکخ د  دی

د   سازییعو مل مؤثر خصوص یبندخی  لو ی با عنو ن   د  مقالص1111سفیعی   هعکا  ن ی

یافتند کص د  د  فوربال دیاکر - 5راپسیس   9یپی ی چ ی ی : با  ستفاده  ز   شی  ز  یهابا گاه

   ی د   یهاجنبص ممیان عو مل مو د بر سی بودد   عامل نیررمهم ی قتصاد یهاد  جنبص

های بیدی    بص خود  ختصاد ی ربص بند ی جتعاع یها  جنبص یحقوق یهاجنبص خمیریمد

 ند را بادهیم حیگذ   ن بالقوه    ررجصیسرمابا روجص بص نتایج رحقیق  میبص وو  کف ید دند

 د   ی   ی  جود د  دگذ   صیبازگشخ پول سرما نیکص رضع یهاد  بتش یگذ   صیسرما

 ی کنند    نتتاب   یسک  سخحد قل 

 یگذ   صیعو مل موثر بر جذب سرما یبندخی    لو یی ناسا  بص 1111سبحانی   هعکا  ن ی

عو مل  بین د د کص بص رررپ  هش نشا یهاافتصی پرد ختندی ید    زش روسط بتش خصوص

 میتیری  مد ی  عو مل  د   می  فرهنگ یم عو مل  جتعاعیی  قضا یعو مل حقوق می قتصاد

ی    بص خود  ختصاد جذب  ده روسط بتش خصوص یگذ   صیعو مل موثر د    زش سرما

 د دندی

                                                 
1.Aníbal  

2.Bai et al 

3. AHP 

4.TOPSIS 
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ی بوص با عنایخ بص جایگاه  ی ه   حسواس   زش د  بوین موردم   بوص  یو ه جو نوان   پاسوتگوی

ها     گذ  ی  مو  قابل   گذ  ی بوص نیازهای   ز فز ن آنها د   ین بتشم بر سی  ظایتم فیالیخ

 ود کوص  ز آنوا نا ی می رحقیق سدی  هعیخ  جر ی  ین بتش خصوصی  ز ضر    بص نظر می

های  خیر بیش  ز هر زمان دیگری د  بتش د لتوی دگرگوونی  یوواد  وده  سوخی  یون د  سال

ها د  پاسخ بص  لز ماری هعچون حعفص بص بتش  موو  د لتویم رغییور رئوو ی  قتصواد   دگرگونی

 نتایج رغییر د  بتش خصوصی صو   گرفتص  سخی 

هوا   عودم بوص کوا گیری ناکا آمدی مدیریخ د لتی بص عفّخ  فز یش بیش  ز  ند زه حوم فیالیخ

گر یوی   های بهینصم باعث ظهو  نظریا  جدیدی د  مدیریخ د لتی رحخ عنو ن مودیریخ  ش

گری  مو  د لتی بص بتش خصوصی گردیده  سخی روجص بص نکا  فووق د   ز      گذ  ی رصدی

های   گذ  ی  مو  قابل   گذ  ی بص بتش خصوصی کص هعسو بوا   زش   جو نان   رقویخ  یوه

و نع   مشکالری    بص هعر ه د  تص  سخ کص  ز جعفص دالیل مهم  جر ی با د مسند   هبردی می

 با دی ین رحقیق می

  ی  ز  ماکن   ز ی د  جو مع کنوونیم محقوق بور آن سازی   بهرهبا روجص بص  هعیخ خصوصی

   ر نیمود دگاهیو ز د ی  ز و هایسالن ی  هبهر   سازیخصوصی ی   بطص بینبر س سخ را بص 

 یهواسوالن   یبهورهبوا  سوازیبپرد زدی آیا خصوصی  ستان مازند  ن ی  ز  هایأ یه ی ؤسا

   بطص د  د؟  ستان مازند  ن ی  ز  هایأ یه ی   ؤسا ر نیمد دگاهی ز د ی  ز 
 

 قیروش تحق
 والعوا   یبوده    ز لحاظ نحوه گردآ   یکا برد قا یحاضر بص لحاظ هدف  ز نوع رحق قیرحق

د ده های رحقیق بوص   ش میود نی جعوع آ  ی  وده  یدآییبص  عا  م یفیروص قا یجز  رحق

 ی ؤسوا    د       زش   جو نوان   میوا نین نفر  ز مودیر ن 919جامیص آما ی    حد د   سخی

نفور  ز آنوان مودیر ن   میوا نین  د       زش    59دهنود کوص رشکیل می ی  ز  یها أ یه

ی کص د  سطح  ستان فیال هستند کص بوص صوو   نفر هم   سای هیأرهای   ز  411جو نان   

   نفر بص عنو ن نعونص آما ی  نتتاب  دندی 151رصادفی ساده وبق جد ل مو گان 

 پنجسو ل  14حا ی   کص 1983سازی  ز پرسشنامص  بر هیعی یخصوصیعو مل   ناساییبر ی 

 رقاء خدمخ     خیریبهبود مدمحو  ی چها د    ستفاده  دی  ین پرسشنامص   ز ی لیکر 

د لخ بص بتش  یمال ال یرسه ی   گذ   ن یسود آ   صیسرما خی ضا یممشتر خی ضایم  سان

ی  فیالیخ فرآیندی کص منطبق بر سو ال   ی ه رحقیق  سخ بر ی   زیابی نظر   خصوص

 ی  α=83/1ی مدیر ن نعونص آما ی د  نظر گرفتص  ده  سخ
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های   ز ی  ز پرسشنامص و د بهره   ی سالنها د  مهعچنین بر ی  ناسایی نظر   آزمودنی

 ماکن  انیمشتر خی ضامحو  یکا  ییم  ثر بتشیم  چها سو ل د   59  کص د   ی 1988پهفو ن ی

 ز آما    یα=88/1ی   ز ی لیکر   ستفاده گردید پنجی   کیفیخ خدما   با مقیاس   ز 

های نی   محاسبص  اخصبندی نعر   خامم ور حی جد ل روزیع فر   روصیفی بر ی وبقص

روزیص   رحفیل پر کندگی نظیر میانگین    نحر ف مییا       یانس   ییی  ستفاده  ده  سخی 

 ی ودمی  نوام 13  سی پیی  سی  س  فز   آما ی نرم  پیرسون  مونآزها بص  سیفص د ده
 

 نتایج
 مسئولیخ آنهابر سی سنم سابقص خدمخ   مد  مدیریخ آزمودنی ها با روجص بص  -1جد ل 

 سابقص سن ها اخص مسئولیخ

 خدمخ

 مد 

 مدیریخ

   میا نین مدیر ن
81/191/4 11/91 میانگین

11/151/9 18/9  نحر ف  ستاند  د

  سای هیأ  

   ز ی

19/9119/818/5 میانگین

39/451/193/5  نحر ف  ستاند  د

 جعع کل
51/9139/111/4 میانگین

19/914/118/5  نحر ف  ستاند  د
 

سال بودند   هعچنین  51/91±19/9کنندگان بص وو  میانگین بص ررریب د   ی سن  رکخ

سال   سابقة  39/1±14/1سابقة خدمخ  کنندگان بص وو  میانگین د   ی رکخ

د صد د   ی مد ک فوق 3/19د صد د   ی مد ک دیپفمم 5/9سال بودندی  11/4±18/5مدیریخ

د صد د   ی مد ک فوق لیسانس   باالرر 8/19   ی مد ک لیسانس   د صد د 3/11دیپفمم 

با روجص بص نتایج بدسخ آمدهم رعامی متغیرها با خصوصی سازی   رباط مینی د   د  تص    بودندی

رنها بین خصوصی سازی   رسهیال  مالی د لخ بص بتش خصوصی   بطص میناد  ی مشاهده 

 ا د:بنگردید کص  ین نتایج بص  رح زیر می

م P=111/1  بهبود مدیریخ     رقاء خدمخ  سانی ی سازی خصوصی  بطص میناد  ی بین 

   جود د  دی  r 151=ی115/1

  r 151=ی145/1م P=151/1سازی    ضایخ مشتری   ز ی ی  بطص میناد  ی بین خصوصی

  جود د  دی

  زش مازند  ن    ن یسود آ  ی  د   بطص میناد  ی بین خصوصی سازی    ضایخ سرمایص گذ 

  جود د  دی  r 151=ی131/1م P=111/1ی
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مالی د لخ بص بتش خصوصی د    زش    رسهیال  سازی خصوصی  بطص میناد  ی بین 

  جود ند  دی  r 919=ی191/1م P=115/1ی

  r 151=ی951/1م P=111/1  کا  یی سالن های   ز ی ی سازی خصوصید  ی بین   بطص مینا

  جود د  دی

م P=111/1ی ی  ز  یسالن ها    ثربتشی سازی خصوصید  ی بین   بطص مینا

 ید  د  جود  r 151=ی991/1

م P=111/1ی ی  ز  یهاسالن   کیفیخ خدما  سازیخصوصی  بطص میناد  ی بین 

 ید  د  جود   r 151=ی915/1

م P=111/1ی ی  ز  یسالن ها    ضایخ مشتریان سازی خصوصی  بطص میناد  ی بین 

 ید  د  جود   r 151=ی998/1

    151=ی911/1م P=111/1های   ز یی  بهره   ی سالن سازی خصوصی  بطص میناد  ی بین 

 ید  د  جود
 های فرضیص رحقیقنتایج آزمون -1جد ل 

 د  یسطح مینی ضریب هعبستگی رید د متغیر

 111/1 115/1 151 ی    رقاء خدمخ  سان خیری  بهبود مد یساز یخصوص

 151/1 145/1 151   ز ی یمشتر خ ضای   سازیخصوصی

 111/1 131/1 151 گذ   ن صیسرما خیخصوصی سازی    ضا

 115/1 191/1 151 د لخ یمال ال یخصوصی سازی   رسه

 111/1 951/1 151 ی  ز  یسالن ها ییخصوصی سازی   کا  

 111/1 991/1 151 ی  ز  یسالن ها یخصوصی سازی    ثربتش

 111/1 915/1 151 ی  ز  یخدما  سالن ها خیفیخصوصی سازی   ک

 111/1 998/1 151 ی  ز  یسالن ها انیمشتر خیخصوصی سازی    ضا

 111/1 911/1 151 ی  ز  یسالن ها یخصوصی سازی   بهره   

 

  يریگ جهینت و بحث
 دگاهی ز د ی  ز  یهاسالن   یبهره   سازیمو نع خصوصی یبر سهدف  صفی رحقیق حاضر 

بودی نتایج حاصل  ز روزیص   رحفیل دقیق   ستان مازند  ن ی  ز  هایأ یه ی   ؤسا  نریمد

-ی   بطص مینی  ز  هایسالن یخصوصی سازی   بهره    نیبرحقیقم حاکی  ز آن بود کص 

رو ن گفخ خصوصی سازی عامفی موثر بر بهره   ی  ی  ز  ین    میP≤14/1د  ی  جود د  د ی

 م پهفو ن 1984با دی نتایج رحقیق با نتایج  ضوی ین مازند  ن میسالن های   ز ی  ستا

روکفی   لیکن با نتایج   م مطابقخ د  د1931 م جرگص   هعکا  ن ی1983 م  بر هیعی ی1988ی
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   ر نیمد یکاف صیروج جود عدم  سد عفخ عدم هعتو نیم ص نظر میم ب  هعتو نی ند  د1989ی

  گذ  ی م بص آنها یر د مورب بر ی   گذ  ی  ماکن   ز  ف یی ناسا عدمم ربطیکا  ناسان ذ

ی ساز ی  کا کنان با مقولص خصوص ر نیمد ییعدم آ نام مورب ریبص  فر د غ ی ماکن   ز 

 د ندیمی

   خیریقر   گرفخ بهبود مد یفوق مو د بر س قیکص د  رحق سازیی هد ف خصوص  ز یکی

نتایج نشان د د کص   بطص مینا  ان مازند  ن بودی    زش  ست بدنی خیبهتر د  ررب یخدما   سان

 سازییخصوص  جود د  دی  بهبود مدیریخ     رقاء خدمخ  سانی  سازی خصوصید  ی بین 

گام برد  د  انیخدما  بهتر بص مشتر صی      ی  ز  هاید  سازمان یتیرید  جهخ بهبود مد دیبا

بدسخ آمده  جیبص مردم  سخ کص نتا دهی خدما خیفیک شی  ستا  فز  نی صوالً هدف د لخ د   

 یورح د    ستا نی  خینشان دهنده موفق های   ز ی مازند  نمدیر ن     ئسای هیا  ز نظر 

  1915 حعد ند ی قیرحق جیبا نتا قیرحق نی  جیی نتابا دیمی   خدما   سان یتیریبهبود مد

 ری   د  رأث د  ییختالف مین  انی  مرب ر نینظر   مد سصیمقا ید  دی  ز ورف خو نیهم

آن  سخ  انگریب وصینت نینشان ند د      سانی  روسیص خدمخ خیریبر بهبود مد سازییخصوص

 بر   زش  ستان رو فق د  ندی  سازییخصوص اسخیکم س ریکص د  گر ه فوق بر سر رأث

  بطص مینا  ز دیگر  هد ف خصوصی سازی  ضایخ مشتریان  سخم با روجص بص نتایج بدسخ آمده 

سازی یکی  ز  هد ف خصوصیسازی    ضایخ مشتری   ز ی  جود د  دی د  ی بین خصوصی

ها با دی نتایج رحقیق با باید د  جهخ  فز یش  ضایخ مشتریان د  خدما  دهیم کاهش هزینص

روزیص   »  هم خو نی د  د آنها د  رحقیقی رحخ عنو ن 1339نتایج گوستافن   مک لین ی

نشان د دندم  «ده آمریکاسازی د  سص زمین مهم گفت  یاال  متحی خصوصیرحفیل رورب

سازی خدما  خاد    د  پاسخ بص کاهش بودجص   نیاز بص  د مص    یص خدما  کیفی بص خصوصی

بهبود  هام نصید  کاهش هز یبتش خصوص  1111ی آنیبالکندی هعچنین مشتریان  یواد می

-می یرقاضای  ستفاده کنندگان موثر رر  ز بتش د لتبص  مناسبیی   پاستگو خدما  خیفیک

 .د ند

نتایج رحقیق حاکی  ز آن  سخ کص   بطص مینا د  ی بین خصوصی سازی    ضایخ سرمایص 

سازی د    زش باید بص سعتی خصوصی  جود د  دیگذ   ن یسود آ  ی  د    زش مازند  ن 

سایر  فر د ذی نفع هعر ه با دی  فز یش گذ   ن   حرکخ کند کص با  فز یش د آمد بر ی سرمایص

رو ند  ضایخ  فر د د  کا     د  بتش خصوصی   فز یش دهدی  ین د آمد    یواد  غل می

- بط میموفقیخ  اید بص   سطص کنترل   نظا   بتش خصوصی روسط د لخ   مسئولین ذی

-ن د آمد حاصل د  سرمایصگذ   ن د  میز رو ند بهبود یابد    لبتص  نتظا    بیش  ز حد سرمایص
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کند کص مدیر ن   گذ  ی د  بتش   زش باید کاهش با دی  ین موضوع  ین نکتص    رأکید می

گذ   رو فق نظر سازی د   ضایخ  ین قشر سرمایص  سای هیارهای   ز ی بر نقش خصوصی

 ن   هعکا  یسبحانم  1111  هعکا  ن ی یعیسف د  ندی نتایج رحقیق حاضر با یافتص های

 سد با روجص بص بص نظر می  م1983 بر هیعی ینتایج رحقیقا    لیکن هعتو نی د  دم  1111ی

حرکخ   سیاسخ د لخ   رعایل آن بص   گذ  ی  مو  بص بتش خصوصی   خودگرد ن کردن 

ستخ    نی جود قو نهای د لخم های غیرکا آمد بر ی کاهش با  مالی   کم کردن هزینصبتش

 یم با نتایج رناقض د  دی گذ   صیر سرمابازد  نده د   م

 جود   رسهیال  مالی د لخ بص بتش خصوصی د    زش  سازی خصوصید  ی بین   بطص مینا

های   ز ی    حل نعوده   با  جوا ه خصوصی سازی د    زش باید بتو ند مشکال  هیأ  ند  دی

هوای موالی ش سورمایص ماکن   ز ی بص بتش خصوصی  ز مشکال  مالی آنهوا بکاهود بوا  فوز ی

-رو نند د   سیدن بص  هد ف خود موفق  وند    ین مهم فقوط د  سوایص برناموصها آنها میهیأ 

با ودی د   یزی دقیق   هدف مند د    گذ  ی  ماکن   ز ی بص بتش خصوصی  مکان پذیر موی

سوتای صو ری نتایج بدسخ آمده  ز نظر آزمودنی ها نشان دهنده عدم موفقیخ  یون وورح د    

با دی نتایج  ین رحقیق بوا نتوایج رحقیقوا  های   ز ی  ستان  ز لحاظ مالی میکعک بص هیأ 

 یمور دخوو نی د  دی  لویکن بوا رحقیوق   هوم1983 م  بر هیعوی ی1988گفستانی   هعکوا  ن ی

عامول د   نیمووثررر ایوم عامول مووثر یبص بتوش خصوصو یبانک ازید دن  متم مبنی بر  1985ی

 هعتو نی ند  دی یبتش خصوص یگذ   صیسرما شی فز 

های   کا  یی سالن سازی خصوصیدهد   بطص میناد  ی بین ها نشان مینتایج حاصل  ز یافتص

های رو ن گفخ کص خصوصی سازی عامل موثری بر کا  یی سالن  ز ی  جود د  دی  ز  ین    می

  ن می با دی عفخ چنین های   ز ی  ستان مازند  ز ی  ز دیدگاه مدیر ن     سای هیا 

راثیریم رو نایی مکان   ز ی د  جذب نیر ی  نسانی کا آمدم  ستفاده بهینص  ز  عتبا      

 مکانا م رنظیم برنامص های هعر ه با نوآ  یم  نسوام بین  فر د    ییی می با دی  ین یافتص ها با 

  1118بای   هعکا  ن ی  م1931 م هادیان   هعکا  ن ی1988 م پهفو ن ی1985نتایج مر دی ی

هعسو می با دی  ین محققینم دالیل راثیر مثبخ خصوصی سازی    کاهش هزینص هام  ستفاده 

بیشتر  ز ظرفیخ های موعوعصم ررکیب بهینص رولید   کاهش قیعخ ها    فز یش سودم بهبود 

 کیفی نیر ی کا م   د رکنولوژیم  فز یش سهم موعوعصم  فز یش سرمایص گذ  یم  جود

 صالحا    بهینص سازی منابع   ز یم د دن  متیاز بانکی   بص دنبال آن  فز یشسرمایص گذ  یم 

 نتتاب رکنولوژی جدیدم کاهش رید د کا گر نم  ستفاده مناسب  ز منابعم می د نندی  لیکن 

رو ن گفخ نبود نیر ی   غیر هعسو می با دی می1989نتایج با یافتص های ویب نیا   هعکا  ن ی
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هرم نبود مدیریخ کا آمد   د  ه دیده    جود مو نع خوصی سازی   نیاز بر ی  صالحا  ما

 د نندیساختا ی    ز  عو مل نتایج نامناسب خصوصی سازی می

   سازی خصوصیی رحقیق  جود   بطص مینا د  ی بین ها افتصیحاصل  ز  جینتا ز دیگر 

 م بای   1988 م پهفو ن ی1985یج مر دی یی  سخی  ین یافتص ها با نتا  ز  یسالن ها  ثربتشی

  غیر هعسو می 1981  ن یویب نیا   هعکا  هعسو می با دی  لیکن با نتایج 1118هعکا  ن ی

 سد عفخ  ین مهم  لز م مدیر ن   مسئولین بص برنامص  یزی   هدف گذ  یم بص نظر میی با د

نانم دقیق رر  دن  هد ف موعوعص رو نایی رامین  مکانا م  جر ی د  ه های آموز ی بر ی کا ک

 با دی  ییی می

   کیفیخ خدما  سازی خصوصینتایج حاصل  ز فرضیص ها نشان د د   بطص مینا د  ی بین 

عامفی موثر بر کیفیخ  سازی خصوصیرو ن گفخ ی  ز  ین    مید  د ی  جود  ز  یسالن ها

ردن  نتظا    مشتریانم ی می با د کص عفخ آن  فز یش برآ  ده ک  ز  یسالن ها خدما 

 فز یش  فاد  ی    عتعاد مشتریانم  مکان دسترسی د  ساعا  متتففت  ضایخ  ز  ی گی های 

هعسو می با د    ین محققین  فتا    1988پهفو ن یهای محیطی   ییی می با دی نتایج با یافتص

 مناسب مدیر ن    د  بهبود کیفیخ خدما  موثر می د نندی

    ضایخ مشتریان سازی خصوصیآخرین فرضیص بیانگر   بطص مینا د  ی بین د  نهایخ نتایج 

ی  سخی  ز  ین    میتو ن گفخ کص خصوصی سازی عامل موثر بر  ضایتعندی   ز  یسالن ها

های های   ز ی د  سطح  ستان مازند  ن  ز دیدیگاه مدیر ن     سای هیا مشتریان سالن

بهبودی  ضییخ بهد  تی محیطم رالش د  نظر خو هی  ز با د کص عفخ  ین راثیرم   ز ی می

مشتریانم  قد م فو ی د   عایخ نظر   کا کنان   مشتریانم رناسب  هریص با    ئص خدما    ییی 

با د کص   هعسو می1118بای   هعکا  ن ی  م1988یقا  پهفو ن یمی با دی  ین یافتص ها با رحق

د نندی  ز سویی نتایج با ای آموز ی کا کنان میعفخ آن  جود رحصیال    مقبولیخ فرصخ ه

کند بص دلیل  جود مو نع   غیر هعسو  سخ چر  کص بیان می1983 بر هیعی ی یافتص های

 خصوصی سازیم  فر د  ز خصوصی سازی  ضایخ خاور ند  ندی 

-سازی بر بهبود مدیریخ     رقای خدما با روجص بص نتایج بدسخ آمده مبنی بر رأثیر خصوصی

های آموز ی بر ی  بط ررریبی  رتاذ نعایند را با    یص د  ه ود مسئولین ذی سانی پیشنهاد می

های مدیریخ عفعی      ئص خدما  د  آنها بهبود مدیر ن مشغول بص کا  د  بتش خصوصی   ش

  ی  رتاذ  ود را بر  ساس آنبا روجص بص  ضایخ مشتریان باید برنامصهعچنین    کیفیخ بتشندی

های پرد ختی مردم بر ی   زش با روجص بص رو م موجود د  سطح جامع کاهش یا ثابخ د  هزینص

باقی بعاندی هعچنین رعهید ری مبنی بر  ستفاده  ز  مکانا    ز ی د  حد بسیا  مطفوب بر ی 
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ررم  یواد خدما  مناسب رر مانند فضای با نشاط  فز یش  ضایخ مشتریان باید مدنظر قر   گیردی

فز یش برخو د  حتر م آمیز کا کنانم برنامص  یزی دقیق  هد ف مکانهای   ز ی    ر یطی  ز  

  ین قبیل بر ی  فز یش بهره   ی موعوعص های   ز ی د  نظر گرفتص  ودی
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