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 چکیده
 کتشافیا آمیختۀ تحقیق روشسازي ورزش بود. هاي الزام اجرایی قبل از خصوصیهدف از تحقیق حاضر تحلیل عاملی مؤلفه

 نفر) و در مجموع 35سازي ورزش (نفر) و متخصصان حوزة خصوصی 345بود. جامعۀ آماري استادان مدیریت ورزشی (
 ساخته بود. رواییساختاریافته و پرسشنامۀ محققۀ نیمهقیق مصاحبنفر بودند. ابزار تح 198هاي تحقیق نفر) و نمونه 380(

 لفاي کرونباخآنفر از استادان تأیید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب  12صوري و محتوایی پرسشنامه توسط 
79/0 =α ستنباطی (تحلیل عاملا و (فراوانی، میانگین و...)  ها از روش آمار توصیفیوتحلیل دادهدست آمد. براي تجزیهبه 

 در سطح Spss 20و  8.8لیزرل افزارهاي آماري ها با استفاده از نرموتحلیلتأییدي و اکتشافی) استفاده شد. کلیۀ تجزیه
 و این دهندمیرا تشکیل  عامل 6 هاي تحقیقگویه دادشده نشان کل واریانس تبیین) انجام گرفت. α=  0 /05معناداري (

 که شش مؤلفۀ الزام اجرایی دهدهاي تحقیق نشان مییافته .کندمیدرصد واریانس را تبیین  945/67 در حدود هاعامل
 )،92/0کردن طرح جامع ورزش ( روزبهترتیب شامل راساس بار عاملی بهبسازي ورزش شناسایی شد که قبل از خصوصی

 )81/0(اختار س، تشکیالت و )0 /85(، نظارت و کنترل )87/0(، نیروي انسانی توانمند )88/0(توانمندسازي بخش خصوصی 
 واگذاري ورزش به بایست قبل ازتوان گفت که مسئوالن ورزش کشور میبود. با توجه به این نتایج می )79/0(و خدمات 

 مطلوبی انجامسازي بتواند با شرایط توجه داشته باشند تا فرایند خصوصیاجرایی هاي الزام بخش خصوصی باید به مؤلفه
 گیرد.

  
 يدیکل يهاواژه

 سازي ورزش.، خصوصیتحلیل عاملیبندي، اولویتاجرایی، الزامات 

                                                           
    :yahoo.com2006mnodehiEmail@                               091113707477یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 
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 مقدمه
ي گوناگون، هانهیزمکه در قالب آن، در سطوح و  شودیمي از اقداماتی گفته امجموعهسازي به خصوصی

و  شودیمکنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده 

راهکاري جهت افزایش کارایی  عنوانبهو  شده منتقلي از عوامل دولتی به بخش خصوصی ریگمیتصم

 واگذاري به اییکار افزایش هدف بادولت  در آن که دشویمي دولتی قلمداد هانهیهزاقتصادي و کاهش 

). در واقع 1( کندیم اقدام خصوصی بخش به ،خود مالکیت تحت هايبنگاه یا هافعالیت از بخشی

 اصالحات انجام براي جهان از کشورهاي بسیاري در هادولت که است حقوقی و مالی اجرایی، فرایندي يسازیخصوص

 نفع به بازار،- حکومت بین تعادل در تغییر از حاکی يسازیخصوص .آورندیدرم اجرابه کشور اداري نظام و اقتصاد در

 تولید، عوامل بیشتر يریکارگبه موجب رقابتی شرایط در بازار و تقاضا و عرضه کارایی براي افزایش يالهیوس و بازار

به  .)2خواهد شد ( هامتیق کاهش و خدمات و کاالها ترمتنوع و بیشتر تولید جهینت در و عوامل کارایی افزایش

شوند و ي بخش خصوصی تعیین میهاياستراتژآن  براساسي فرایندي است که سازیخصوصتعبیري، 

ي اقتصادي بخش هاتیفعالبا حذف موانع اداري و حقوقی در انجام  هاياستراتژ. این ابندییمتوسعه 

ي، فرایند محدود ساختن اختیارات اجرایی دولت و سازیخصوص، گرید انیب به. ردیگیمخصوصی صورت 

 ).3( استکاهش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد 

 يوربهره و کارایی ارتقاي مانند شامل مواردي سازيخصوصی برنامۀ اجراي بر مترتب از اهداف برخی

 شدن نزدیک اقتصادي، هايیتدر فعال زمینۀ رقابت اقتصادي، گسترش کالن و خرد در سطوح تولید عوامل

اقتصادي،  هايیتفعال مالی تأمین در خصوصی گذاريیهسرما قابل منابع منابع، جذب بهینۀ تخصیص مرز به

کاستن از بار مالی دولت و منطقی کردن  اقتصادي، هايیتدر فعال مردم و مشارکت بنیان مالکیت تقویت

سازي ذکرشده بیانگر این هستند که امروزه خصوصیملی است. دالیل  اقتصاد هاي دولت دریتفعالاندازة 

هاي دولت در تولید و توزیع یتمسئولجایگزین گسترش  عنوانبهجدي در بسیاري از کشورها  طوربه

 ).1کاالها و خدمات مدنظر است (

که بزرگ  دهدیمنشان  افتهیتوسعهیا حداقل  توسعهدرحال، چه افتهیتوسعهتجربۀ همۀ کشورها چه 

هاي دولت هم موجب ناکارامدي دولت در وظایف اصلی و هم لطمه و آسیب به بخش شدن و تنوع فعالیت

. به همین سبب تقریباً در همۀ کشورهاي دنیا دولت کوچک و محدود در دستور کار شودیمخصوصی 

به کوچک شدن  رندیاگزامروز ن يایدر دن یدولت هايدستگاهاست که دولت و  نیا تیواقع .است گرفته قرار

توجه کنند و  شتریرجوع و مردم بارباب هايخواستهدهند، به  قدرت تن در عیو ناچارند به توز آورند روي
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متفاوت  یکلرا با گذشته به اشچهرهشده که  رایرا پذ یتحوالت یدولت تیریسخن کوتاه آنکه امروزه مد

 ).4( ساخته است

ایجاد شرایط الزم در جهت تعمیم و گسترش تربیت بدنی و  سازي ورزش عبارت است ازخصوصی

از طرفی، اجراي فرایند  .)5(بخش خصوصی  هايگذاريسرمایهورزش در کشور با استفاده از 

 اییدولت، با ایجاد یک بازار رقابتی به کار ۀبر کاهش فشار بر بودجعالوهتواند یمدر ورزش  سازيیخصوص

و با افزایش شود افراد جامعه منجر  يهاتوجه بیشتر به سالیق و انتخاب و بیشتر در استفاده از منابع

دهندگان خدمات قادر به ارتقا کیفیت و طلب پاسخگویی بیشتر از ارائه ورزشحساسیت عمومی نسبت به 

و کیفیت موردنظر را محقق سازد که  اییکار تواندیدر صورتی م سازيیخصوص البتهاست.  این حوزه

مختلف  هايبحرانها و يو از کاهش کیفیت و بروز نابرابر اشدیت و نظارت کافی و مناسب بداراي مدیر

 ).6( جلوگیري کند

نیازهاي مربوط به آن سازي در ورزش و توجه به الزامات و پیشتحقیقات مختلفی به بررسی خصوصی

 یایجاد محیط مستلزمسازي خصوصینشان داد که موفقیت  )1384زاده (کابلی تحقیق نتایجاند. پرداخته

 یانجام کار در آن موقعیت را داشته باشد. ایجاد چنین محیط یتوانای یمناسب است تا بخش خصوص

از بین بردن  ،یتقویت سیستم مال ،یو قانون یبهبود چارچوب حقوق ،يمستلزم اصالحات کالن اقتصاد

سازي ابزاري براي توسعه است و یک خصوصی. است از بازار کاال و خدمات یزدایموانع رقابت و مقررات

تا مردم به تصمیمات رهبران سیاسی خود  کندیمفرصت استثنایی براي ساختار سیاسی کشور فراهم 

 ).7هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و... مشارکت فعال داشته باشند (صحنه حساسیت نشان دهند و در

ي در سازیخصوصرش کرد که اجراي سیاست ) در نتیجۀ تحقیق خود گزا1394محمدي مغانی (

، براي انجام موفق سیاست گرید انیب به. استورزش نیازمند بستر خاص و وجود شرایط خاص 

هاي محیطی، مشخص سبب افزایش تالطمي در ورزش الزامات خاصی نیاز است که امروزه بهسازیخصوص

ضرورت یافته و موفقیت و  شیپ از شیباي هاي توسعهها و طرحکردن الزامات و مالحظات اجرایی برنامه

در هر  معتقدند نظرانصاحبرعایت کردن این الزامات و مالحظات است. برخی  گرو در آنهاعدم موفقیت 

ي الزامات خاصی وجود دارد. بنابراین جلب مشارکت بخش سازیخصوصسه مرحلۀ قبل، حین و بعد از 

ساز ایجاد اطمینان و نیازمند تحقق یافتن الزاماتی قبل از واگذاري است که زمینه هایتعاونخصوصی و 

اي کشور است که برنامهاي و گذاري و فراهم آوردن بسترهاي مناسب تحقق اهداف توسعهامنیت سرمایه

سازي ورزش در خصوصی اجرایی و مدیریتی موانعاست. در این زمینه  افتهین تحققاین الزامات نیز هنوز 
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 گرانتیجه و محدود مدت، کوتاه نگاه وجود اي،حرفه هايباشگاه اداةه مدیریت و در ضعف اند از:کشور عبارت

 تجاري هايتخصص و تفکرات با خالق و متخصص انسانی نیرويکمبود  اي،حرفه هايباشگاه مدیریت در

 ).6(و...  درآمدزایی و

سازي ي متولی خصوصیهاسازماننبود وحدت رویه و هماهنگی در ) گزارش کرد که 2013ناصح (

 ودند.داراي بیشترین میزان اهمیت ب ناکافی بودن تسهیالت دولتی براي تشویق بخش خصوصیو  ورزش

 نقض آن برعالوه و ساختاري، مدیریتی-شیآموز مشکالت مالی، توان گفت کهها میدر تبیین این یافته

سبحانی  ).8قرار داده است ( تأثیر تحت را سازيخصوصی اجراي چشمگیري طوربه مشتریان حقوق

ش توسط بخش ي عوامل مؤثر در جذب سرمایه در ورزبندتیاولوتعیین و «) در تحقیقی با عنوان 1391(

خش بمنابع جذب سرمایه توسط  نیمؤثرترگزارش کرد که عوامل اجرایی و مدیریتی ازجمله » خصوصی

 ).9اند (خصوصی

نقش  يرهاي دنیا براتمام کشو تقریببهدهد که در امر ورزش نشان می يسازیبررسی ادبیات خصوص

را نیز در  ییهاها اقدامکلی دولت طوربهند. اقائلاي ش ورزش، اهمیت ویژهسازي در بخو جایگاه خصوصی

سازي در اما باید توجه داشت که خصوصی ،ده استاند که نتایج آن نیز مثبت بوانجام داده زمینهاین 

بینی کرد که توان پیشو بدون وجود یک سري شرایط نمی ستیخود مفید و سودآور نخوديورزش به

. ثبات اقتصادي، آزادسازي شودیایجاد منافع م موجبسازي در ورزش یند خصوصیاتنها اجراي فر

ناسب، اصالح ساختار و قانونی م قیهاي حقواقتصادي، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چارچوب

ناپذیر موفقیت اییازارهاي مالی گسترده و مؤثر، همگی از شرایط جدها و وجود بدر برخی سازمان

 .)10( شودیورزش قلمداد م ۀدر حیط يسازیهاي خصوصبرنامه

ي در ورزش و نیز مشکالت سازیخصوصنیازهاي قبل از تحقیقات مختلفی به بررسی الزامات و پیش

توجه به الزامات قبل از انجام فرایند ) بر اهمیت 2004(1. گروسکیفاندپرداختهموجود در این راه 

 يزیربرنامه براساسپس از مطالعات جامع و  سازيخصوصیکه اگر سازي تأکید و عنوان کرد خصوصی

آن نظارت  از و پس نیح در یند آناآن فراهم نشود و بر فر ياجرا يالزم برا ي، بسترهانگیرد انجام قیدق

). علیدوست 11ت (خواهد داش عمومی را در پی تییو بروز نارضا یعدالتیب شیآن افزا يد، اجراشون

از  ياریاست که در بس استییس سازيخصوصی اگرچه) بیان کردند که 1392( قهفرخی و همکاران

                                                           
1. Gruskyf 
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نکته را درنظر داشت  نیا دیهمراه بوده است، با تیبا تدارك مقدمات الزم با موفق افتهیتوسعه يکشورها

آثار مطلوبی  سازيي خصوصیبرا میآن فراهم نباشد، تصم يبرا الزم يازهاینشیکه چنانچه شروط و پ

نداشتن  لیدلبه سازيخصوصی هايبرنامه قاینمونه، در آفر راي؛ بگذاردینمي اقتصاد کشور بر جا يبرا

 ا،یچون کن ییرو شد. در کشورهاروبه يادیز يهايبخش خصوصی، با دشوار یمالی الزم و ناتوان يربنایز

جمله  خارجی از هايحمایتکشورها به  نیا ۀیدولت و تک يالزم از سو تینبود حما نیز و پرو کایجامائ

) گزارش کرد که براي توسعۀ 1396). نودهی (12( بوده است سازيخصوصیو موانع ناکامی  لیدال

) 1394( ). محمدي مغانی13هاي اجرایی آن مورد توجه قرار گیرند (سازي ورزش باید مؤلفهخصوصی

پاداش ). 6اند (عوامل جذب سرمایه توسط بخش خصوصی نیمؤثرترعنوان کرد که عوامل اجرایی از جمله 

به » ي ورزشی کشورهاباشگاهي سازیخصوصعوامل تأثیرگذار بر  نیترمهم«) در تحقیقی با عنوان 1388(

اجرایی، عوامل حقوقی و قانونی و نتایج زیر دست یافت: عوامل اقتصادي اولویت اول و عوامل مدیریتی و 

 ).14ترتیب اولویت دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند (عوامل اجتماعی به

هاي تخصیصی به امروزه با توجه اینکه ورزش کشور با مشکالت مالی مواجه است و اعتبارات و بودجه

رو ایجاد سیستم روست، ازاینروبه هاي فراوانیها نیز با محدودیتهاي ورزشی استانها و هیأتفدراسیون

ها تواند کمک چشمگیري به رشد و توسعۀ ورزش کند و از طرفی وابستگی به بودجهدرآمدزایی مطلوب می

و اعتبارات تخصیصی از سوي نهادهاي ورزشی باالدستی را کاهش دهد. بر این اساس، با توجه به 

ین راهکارهاي توسعۀ ورزش، توانمندسازي نیروي تراي دولت، یکی از مهمهاي مالی و بودجهمحدودیت

گذاران تردید ورود کارآفرینان و سرمایه). بی15انسانی براي تقویت بخش خصوصی در ورزش است (

ترین عوامل بخش خصوصی به این عرصه بدون داشتن آگاهی و دانش کافی در این عنوان یکی از مهمبه

ب مشارکت بخش خصوصی موفقیت چندانی را در پی زمینه میسر نیست و همچنین تالش براي جذ

سازي ورزش این است که بتوانیم توانمندسازي هاي فرایند خصوصیرو یکی از الزمهنخواهد داشت. ازاین

ترین ) گزارش کردند که مهم1388). الهی و همکاران (16را در کارآفرینان و نیروهاي انسانی ایجاد کنیم (

مد از حامیان مالی در صنعت فوتبال ایران، ریشه در ساختار اقتصادي کشور، موانع موجود براي جذب درآ

ها، ساختار و نیروي انسانی، برخی مشکالت  اجرایی، فرهنگی، حقوقی و قانونی، مالکیت دولتی باشگاه

ع مدیریت بازاریابی و... دارد. در پایان نیز پیشنهاد کردند که براي گام برداشتن در راستاي توسعۀ مناب

درآمدي حاصل از حامیان مالی در صنعت فوتبال کشور، ابتدا باید به موانعی که در برابر آن وجود دارد 

 ). 17توجه کرد (
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هاي متعددي به بررسی سازي در ورزش، پژوهشکه اشاره شد، با توجه به اهمیت خصوصیگونههمان

یک از تحقیقات قبلی اند، لیکن هیچهسازي پرداختاین موضوع و موانع موجود بر سر راه موفقیت خصوصی

سازي بایست قبل از اجراي سیاست خصوصیکه می» هاي الزام اجراییشناسایی مؤلفه«تاکنون از جنبۀ 

هاي اجرایی که نیاز است فرضاند و توجه به پیشدر ورزش مورد توجه قرار گیرد، به این موضوع نپرداخته

رو رد مطالعه و تحقیق قرار گیرد، مغفول واقع شده است؛ ازاینقبل از واگذاري ورزش به بخش خصوصی مو

این نیاز احساس شد تا در این زمینه پژوهشی علمی در سطح کشور انجام گیرد و از این نظر تحقیق حاضر 

 از نوآوري برخوردار است. 

هاي خصوصی به آنچه بیان شد، تحقیق حاضر قصد دارد با رویکرد جلب مشارکت بخش با توجه

سازي، به توصیف جامعی از وضعیت موجود در حوزة ورزش بپردازد و پس از فرایند خصوصی

الزامات و مالحظات حضور بخش  نیترمهممحیط پیرامونی در این حوزه، به بررسی  لیوتحلهیتجز

ي بپردازد و راهکارهایی اجرایی سازیخصوصغیردولتی و خصوصی در مرحلۀ قبل از اجراي سیاست 

تر در این حوزه ي شرایط الزم براي تشویق بخش خصوصی براي فعالیت گستردهسازفراهم منظوربه

، تحقیق حاضر گرید انیب بهو در راستاي کاهش هرچه بیشتر بار مالی و مدیریتی دولت ارائه کند. 

هاي غیردولتی در حوزة تر بخشقصد دارد تا شرایط و بسترهاي الزم جهت حضور هرچه گسترده

رود تا با استفاده از نتایج تحقیق حاضر راهکارهاي الزم امید می تینها درمشخص سازد و  ورزش را

یرد و با توجه به الزامات و مالحظات موجود، گ قرارربط استخراج شود تا در اختیار مسئوالن ذي

سازي ورزش کشور براي مشخص کردن کیفیت مشارکت دادن بخش نقشۀ راهنماي خصوصی عنوانبه

با  .کار رود که این امر نیازمند مطالعۀ عمیق و گسترده در حوزة تحقیق حاضر است، بهخصوصی

ي سازیخصوصهاي الزام اجرایی قبل از توجه به اینکه تاکنون در خصوص بررسی و شناسایی مؤلفه

است، انجام چنین تحقیقی در حوزة مدیریت ورزش  هگرفت انجامورزش در کشور تحقیقات اندکی 

راهگشاي مسئوالن وزارت ورزش و نهادهاي  تواندیم. نتایج این تحقیق رسدیمنظر وري بهکشور ضر

بر کاهش فشار بر دولت، به توسعۀ ورزش ي در ورزش کشور باشد و عالوهسازیخصوصمربوط در امر 

قهرمانی و همگانی نیز کمک شایانی کند. بنابراین این تحقیق در پی پاسخگویی با این پرسش است 

ي بندتیاولواند و هاي الزام اجرایی قبل از واگذاري ورزش به بخش خصوصی کداممؤلفه نیترمهم که

 چگونه است؟ آنها
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 شناسی روش

شامل  (آمیخته) 1ترکیبی روش به بخش هاي کاربردي و روش تحقیق در ایناین پژوهش از نوع پژوهش

بود. جامعۀ آماري بخش کیفی تحقیق  2اکتشافی آمیختۀ تحقیق هايطرح نوع از بود و کیفی و کمیمرحلۀ 

سازي بودند که حداقل یک مقالۀ علمی پژوهشی، کتاب یا طرح حاضر شامل افراد خبره در حوزة خصوصی

آمده تعداد متخصصان عملهاي بهسازي ورزش داشتند که با توجه به بررسیپژوهشی در حوزة خصوصی

گیري در بخش کیفی تحقیق، تعمدي و قضاوتی روش نمونهنفر بود.  35سازي و خبرگان حوزة خصوصی

نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. البته شایان ذکر است که پس  20بود که در این مرحله از پژوهش تعداد 

ها تکراري شده بود، ولیکن براي اطمینان بیشتر مصاحبه تا نفر از مصاحبه با نفر پانزدهم تقریباً پاسخ

استادان  بخش کمی تحقیق نیز شامل آماري ۀجامع .ا محقق به اشباع نظري رسیدبیستم ادامه یافت ت

بودند که با ورزش سازي خصوصی ةمتخصصان و خبرگان حوزرشتۀ مدیریت ورزشی با مدرك دکتري، 

آمده از سازمان جذب هیأت علمی وزارت علوم و سازمان مرکزي دانشگاه آزاد عملتوجه به استعالم به

هاي تحقیق نفر بود. بر این اساس تعداد نمونه 345ها استادان رشتۀ مدیریت ورزش دانشگاه اسالمی تعداد

براي تعیین حجم نمونه در مرحلۀ کمی از فرمول کوکران  دهند.نفر را تشکیل می 380حاضر در مجموع 

ها ریزش نمونهدلیل احتمال درصد به 10عنوان نمونۀ تحقیق تعیین شد و نفر به 191استفاده شد و تعداد 

 نفر براي تحقیق درنظر گرفته شدند. 210به این تعداد اضافه شد و بر این اساس تعداد 

 ها از سه ابزار به شرح زیر استفاده شد:آوري و استخراج دادهمنظور بررسی موضوع پژوهش، جمعبه

 ايالف) مطالعۀ کتابخانه

 ساختاریافته ب) مصاحبۀ اکتشافی نیمه

 ساختهمحققج) پرسشنامۀ 

سازي متن گرفته، محقق اقدام به پیادههاي انجامدر بخش کیفی تحقیق براي تحلیل مصاحبه

شده ها بررسی و نکات کلیدي بیانمنظور متن مصاحبهها  و تحلیل محتواي کیفی آنها کرد. بدینمصاحبه

بندي ها دستهه از مصاحبهآمددستبرداري و تلخیص شد. سپس نکات بهتوسط افراد نمونۀ تحقیق یادداشت

و مجدداً به افراد بازگردانده شد و از آنان خواسته شد تا نظر خود را براي بار دوم اعالم کنند. در نهایت 

هاي الزام اجرایی قبل از شده از نظرهاي افراد نمونه در قالب مؤلفهبراي سومین مرتبه مطالب استخراج

                                                           
1. Mixed Methodology 
2. Exploratory Mixed method 
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دانده شد تا نظرهاي نهایی خود را اعالم کنند. در پایان مراحل سازي ورزش به افراد نمونه بازگرخصوصی

هاي مختلف الزام اجرایی قبل از اقدام به واگذاري ورزش مصاحبه با استفاده از نظرهاي افراد خبره مؤلفه

به بخش خصوصی تعیین شد و براساس آنها و با راهنمایی استادان راهنما و مشاور اقدام به طراحی 

ها شده، ابعاد مختلف پرسشنامههاي تعیینساخته شد. در این زمینه، براساس شاخصقپرسشنامۀ محق

هاي مربوط به هریک از شده در هر بخش، گویههاي مشخصمشخص شد. همچنین، براساس زیرشاخص

 ابعاد موردنظر در پرسشنامه تدوین شدند. 

شش مؤلفه مختلف تشکیل شده گویه و  22پرسشنامۀ مورد استفاده در تحقیق حاضر در مجموع از 

. توانمندسازي بخش خصوصی 2)، 1 -4روز کردن طرح جامع ورزش (سؤاالت . به1بود که عبارت بودند از: 

. 4، 129 -15. نظارت و کنترل (سؤاالت 4)، 9 -11. نیروي انسانی متخصص (سؤاالت 3)، 5 -8(سؤاالت 

 ).19 -22لوب (سؤاالت رسانی مط) و خدمات16 -15تشکیالت و ساختار (سؤاالت 

نفر از  12هاي تحقیق در اختیار گیري، پرسشنامهبراي سنجش روایی صوري و محتوایی ابزار اندازه

استادان رشتۀ مدیریت ورزشی قرار گرفت و پس از اصالحات موردنظر تأیید شد. همچنین براي بررسی 

ها راي سنجش میزان پایایی، پرسشنامهها از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد. بروایی سازة پرسشنامه

ثبت شد و از روش ترکیبی استفاده  spssافزار نفر از افراد نمونۀ تحقیق توزیع شد و نتایج در نرم 30بین 

 دست آمد که قابل قبول است.به α= 79/0شد و ضریب آلفاي کرونباخ  براي پرسشنامه 

از روش تحلیل محتواي کیفی استفاده شد که در  ها در فاز کیفی تحقیقوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه

سازي و نکات کلیدي آن که در راستاي اهداف تحقیق بود، کدگذاري گرفته پیادههاي انجامآن متن مصاحبه

سازي ورزش با تأیید گروه خبرگان شناسایی و تأیید شد تا در نهایت الزامات اجرایی پیش از خصوصی

ي موردنظر هاشاخص ینپس از تدوتحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بود. شد. در مرحلۀ تحقیق کمی، روش 

ساخته طراحی و پس از تأیید روایی و پایایی در بین افراد نمونۀ تحقیق در مرحلۀ کیفی، پرسشنامۀ محقق

آمده، از روش آمار توصیفی دستهاي بهوتحلیل دادهتوزیع شد. در بخش کمی تحقیق، براي تجزیه

بندي کردن الزامات اجرایی نی، میانگین، درصد و...) استفاده شد. همچنین اولویت و رتبه(محاسبۀ فراوا

آمده انجام گرفت. تمامی دستسازي با استفاده از بارهاي عاملی بهپیش از واگذاري خصوصی

) α=  0 /05در سطح معناداري ( Spss 20و  8.8افزارهاي آماري لیزرل ها با استفاده از نرموتحلیلتجزیه

 انجام گرفت. 
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 نتایج

 198نفر بود که پس از توزیع پرسشنامه بین افراد نمونه، تعداد  210هاي تحقیق حاضر تعداد آزمودنی

نفر کاهش  198هاي تحقیق حاضر به پرسشنامه تکمیل و به محقق عودت داده شد، بنابراین تعداد نمونه

 نشان داده شده است. 1در جدول  هاي تحقیق بر حسب جنسیتیافت. نحوة توزیع آزمودنی
 

 هاي تحقیقهاي فردي آزمودنی. ویژگی1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی  

 جنسیت

 71 /7 142 مرد

 28/  3 56 زن

 100 198 جمع کل

 سن

 3 6 سال 20 – 30
 73 /7 146 سال 31 – 40

 15 /7 31 سال 41 – 50

 7 /6 15 سال به باال 50
 100 198 جمع کل

 تحصیالت

 8 /1 16 کارشناسی ارشد
 91 /9 182 دکتري

 100 198 جمع کل

 شغل

 4 8 صاحب باشگاه
 86 /9 172 استاد دانشگاه

 5 /1 10 مدیر ورزشی
 4 8 مربی ورزش

 100 198 جمع کل

 رشته تحصیلی

 90 /9 180 تربیت بدنی

 9 /1 18 هاسایر رشته
 100 198 جمع کل

 
و بارتلت  KMOهاي آماري از آزمون گیري براي انجام تحلیلمنظور بررسی میزان کفایت نمونهبه

 نشان داده شده است. 2استفاده شد که نتایج آن در جدول 
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 و بارتلت  KMO. آزمون2جدول 

زمون کایزر می یر الکینآ  765/0  

 آزمون بارتلت

334/7623 خی دو  
Df 795 

Sig. 001/0  
 

گفت که  توانمی )>05/0sig( ) و عدد معناداري آزمون بارتلت7/0 ازتر بزرگ( KMOبا توجه به عدد 

 ت.براي اجراي تحلیل عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار اس هاداده

سازي از روش تحلیل عامل اکتشافی قبل از خصوصیاجرایی هاي الزام براي تعیین اولویت مؤلفه

  .)3استفاده شد (جدول 
 

 . اشتراکات اولیه3جدول
 Initial Extraction 

00/1 ورزش پرورشی  682/0  
00/1 ورزش همگانی  713/0  
00/1 ورزش قهرمانی  723/0  

ايورزش حرفه  00/1  711/0  
00/1 اعطاي معافیت مالیاتی  692/0  
00/1 اعطاي تسهیالت بانکی  687/0  

00/1 تسهیل صدور مجوز  703/0  
هاي حمایتینامهتدوین آیین  00/1  718/0  

00/1 عامل مدیریتی  714/0  
00/1 عامل رفتاري  792/0  

ايعامل زمینه  00/1  831/0  
00/1 سنجش عملکرد  682/0  
00/1 تعیین معیارها  727/0  

00/1 تشخیص انحرافات  685/0  
00/1 انجام اقدامات اصالحی  653/0  
00/1 داشتن ساختار سازمانی  724/0  

00/1 برخورداري از حسن شهرت  685/0  
00/1 برخورداري از ضمانت مالی  682/0  

پذیري کارکنانمسئولیت  00/1  641/0  
00/1 اطمینان از کیفیت خدمات  876/0  

00/1 ضمانت اجرایی خدمات  843/0  
00/1 همدلی کارکنان  724/0  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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دهندة اشتراك یک متغیر (گویه) برابر با و نشان Extractionو  Initialاین جدول داراي دو ستون  

ها را قبل از استخراج عامل هاست. ستون اول اشتراکات اولیه، اشتراكمربع همبستگی چندگانه با عامل

دیر اشتراك استخراجی هاي اولیه برابر یک است و هرچه مقاکند و تمامی اشتراكها) بیان می(یا عامل

 3 جدولکنند. بنابراین هاي موردنظر را بهتر توصیف (نمایش) می)، عامل5/0تر از تر باشد (بزرگبزرگ

 5/0االت از ؤعدد اشتراکات سزیرا است،یند تحلیل عاملی ااالت در فرؤمناسب بودن تمامی س دهندةنشان

 بیشتر است. 

 هاعامل و این دهندمیعامل را تشکیل  6االت ؤکه این س ددهمیشده نشان جدول کل واریانس تبیین

روایی مناسب  دهندةنشانکه در واقع  دهدمیو پوشش کند میدرصد واریانس را تبیین  945/67 در حدود

شود. این ماتریس همبستگی گویه (سؤاالت میعاملی آورده  ۀدر ادامه ماتریس چرخش یافت .استسؤاالت 

کند که براساس میزان همبستگی این ارتباط روشن خواهد شد. در این و عامل را مشخص می یا متغیرها)

هستند و زیر چتر عامل موردنظر  5/0تر از ماتریس بارهاي عاملی (نمرات عاملی) هریک از متغیرها بزرگ

ات گیرند که هرچه مقدار این ضریب بیشتر باشد، عامل مربوطه نقش بیشتري در کل تغییرقرار می

االتی و با چه بارهاي عاملی به این ؤکه چه س دهدمینشان  5(واریانس) متغیر موردنظر دارد. جدول 

 ند.امرتبط هاعامل
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 هشدواریانس تبیینکل . 4 ولجد

 هاعامل

 مقدار ویژه
 مجموع مجذور بارهاي عاملی

 (قبل از چرخش)
 مجموع مجذور بارهاي عاملی

 (بعد از چرخش)

ارزش 
 ویژه

درصدي از  
 واریانس

درصد 
 تجمعی

ارزش 
 ویژه

درصدي  
از 

 واریانس

درصد 
 تجمعی

 ارزش ویژه
درصدي از  

 واریانس
درصد 
 تجمعی

1 956/7 972/19 972/19 956/7 972/19 972/19 355/5 454/12 454/12 
2 014/6 998/14 970/34 014/6 998/14 970/34 268/5 251/12 704/24 
3 590/4 675/10 097/45 590/4 675/10 097/45 768/4 087/11 792/35 
4 972/3 237/9 334/54 972/3 237/9 334/54 679/4 993/10 785/46 
5 583/3 332/8 666/62 583/3 332/8 666/62 547/4 746/10 531/57 
6 939/2 836/6 502/69 939/2 836/6 502/69 007/4 414/10 945/67 
7 473/2 250/6 752/75       
8 381/1 211/4 963/79       
9 064/1 475/3 438/83       
10 717/0 667/2 105/86       
11 635/0 976/1 081/88       
12 .632/0 830/1 911/89       
13 529/0 631/1 542/91       
14 495/0 424/1 966/92       
15 405/0  181/1  147/94        
16 374/0  151/1  298/95        
17 345/0  942/0  240/96        
18 317/0  871/0  111/97        
19 305/0  802/0  913/97        
20 275/0  738/0  651/98        
21 265/0  709/0  360/99        
22 230/0  640/0  00/100        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 عاملیماتریس چرخش یافتۀ . 5 جدول

هاگویه  
 اجزا (عناصر)

1 2 3 4 5 6 

-131/0 ورزش پرورشی  209/0  0/822 077/0  138/0  045/0  

-141/0 ورزش همگانی  184/0  0/862 159/0  128/0  144/0  

-144/0 ورزش قهرمانی  156/0  0/822 129/0  164/0  119/0  

ايورزش حرفه  039/0-  157/0  0/876 002/0  120/0  . 004/0  

معافیت مالیاتیاعطاي   073/0-  0/882 072/0  006/0  021/0-  050/0-  

-129/0 اعطاي تسهیالت بانکی  0/875 059/0  071/0-  008/0-  015/0  

-093/0 تسهیل صدور مجوز  0/838 094/0  053/0  039/0-  010/0  
هاي نامهتدوین آیین

-133/0 حمایتی  0/836 156/0  020/0-  043/0  127/0  

-068/0 عامل مدیریتی  026/0  261/0  0/890 108/0  116/0  

-073/0 عامل رفتاري  038/0  072/0  0/870 021/0  050/0-  

ايعامل زمینه  018/0  017/0  070/0  0/913 133/0  063/0  

004/0 سنجش عملکرد  022/0-  100/0  119/0  137/0  0/904 

053/0 تعیین معیارها  024/0  121/0  035/0  099/0  0/829 

027/0 تشخیص انحرافات  046/0-  118/0  076/0  026/0  0/873 

-090/0 انجام اقدامات اصالحی  135/0  021/0-  032/0  004/0-  0/921 

066/0 0/857 داشتن ساختار سازمانی  . 075/0  227/0  052/0  009/0  

-011/0 0/901 برخورداري از حسن شهرت  119/0  016/0  042/0  070/0-  

088/0 0/843 برخورداري از ضمانت مالی  035/0  009/0  006/0-  090/0-  

پذیري کارکنانمسئولیت  139/0-  070/0-  013/0  130/0  0/0735 015/0-  

056/0 اطمینان از کیفیت خدمات  058/0-  182/0  098/0  0/801 017/0  

021/0 ضمانت اجرایی خدمات  012/0  044/0-  032/0-  0/821 00/0  

-019/0 همدلی کارکنان  076/0  092/0  041/0  0/754 028/0-  
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 . مدل ساختاري تحقیق همراه با ضرایب بارهاي عاملی1شکل 
 

 نیکویی برازش يهابررسی شاخص .6جدول 
/df2χ AGFI CFI NFI GFI RMSEA 

86/1 92/0 95/0 93/0 91/0 086/0 

 
 

 اند.شده داراي اعتبار سازة بسیار مناسبیهاي درنظرگرفتههاي برازش نشان داد که عاملشاخص

 

 سازي ورزشیخصوصي الزام اجرایی قبل از هامؤلفه. بارهاي عاملی 7جدول

 

  

 بار عاملی مؤلفه ردیف
 0 /92 کردن طرح جامع ورزش روزبه 1

 0 /88 توانمندسازي بخش خصوصی 2

 0 /87 متخصص نیروي انسانی 3

 0 /85 نظارت و کنترل 4

 0 /81 تشکیالت و ساختار 5

 0 /79 رسانی مطلوبخدمات 6
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 گیري نتیجه بحث و

سازي ورزش بود. الزام اجرایی قبل از خصوصیهاي مؤلفهبندي هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت

هاي پژوهش نشان داد که قبل از انجام فرایند واگذاري باید الزامات آن را درنظر بگیریم در این زمینه یافته

گرفته با هاي انجامقرار گیرد. براساس نتایج حاصل از مصاحبه رو شناسایی الزامات باید مورد توجهو ازاین

ترتیب اولویت عبارت بودند از: هاي تحقیق شش مؤلفۀ مختلف از الزام اجرایی شناسایی شدند که بهنمونه

، 88/0توانمندسازي بخش خصوصی با بار عاملی  .2، 92/0کردن طرح جامع ورزش با بار عاملی  روزبه .1

. تشکیالت و ساختار 5، 85/0. نظارت و کنترل با بار عاملی 4، 87/0توانمند با بار عاملی  نسانینیروي ا. 3

 .79/0. خدمات با بار عاملی 6و  81/0با بار عاملی 

) نیروي انسانی کارامد، ساختار اجرایی و خدمات مناسب، علیدوست قهفرخی 1396صفتی راد (

زي، توانمند بودن نیروي انسانی، برخورداري از ساختار سا)، نظارت و کنترل بر روند خصوصی1392(

) اصالح ساختار ورزش کشور، علیزاده 1389خانی (باکیفیت و ارائۀ خدمات مؤثر در بخش خصوصی، قره

) 1391سازي ورزش، سبحانی () اهمیت توانمند بودن نیروي انسانی در فرایند خصوصی1394و هنري (

سازي ورزش در کشور را مورد توجه قرار ی، مدیریتی و اجرایی در خصوصیموانع اقتصادي، قانونی، اجتماع

نیازهاي الزم قبل از اجراي خصوص اهمیت توجه به الزامات و پیش هاي تحقیق حاضر دردادند. یافته

)، علیدوست 1394)، مندعلیزاده و هنري (1395هاي تحقیقات صفتی راد (سازي ورزش با یافتهخصوصی

)، 2013)، ناصح (1385)، رضوي (1389خانی ()، قره1391)، سبحانی (1392ران (قهفرخی و همکا

 ).4، 8، 9، 11، 12، 16، 18، 19) همسوست (1996) و ایوبی (2004گروسکیف (

سازي ورزش نشان هاي الزام اجرایی قبل از خصوصیبندي مؤلفهخصوص اولویت هاي تحقیق دریافته

)، توانمندسازي بخش خصوصی با بار 92/0با بار عاملی ( کردن طرح جامع ورزش روزبهداد که مؤلفۀ 

)، نظارت و کنترل بر امر 87/0کارگیري افراد متخصص و توانمند با بار عاملی (به )،88/0عاملی (

) 79/0رسانی () و خدمات81/0)، تشکیالت و ساختار با بار عاملی (85/0سازي با بار عاملی (خصوصی

هاي تحقیقات نودهی و ب داراي بیشترین تأثیر در الزام اجرایی بودند. نتایج این تحقیق با یافتهترتیبه

)، 1394زاده و همکاران ()، محرم1394( خانی و همکاران)، قره1395)، صفتی راد (1395همکاران (

) و خوشیا 2008)، چانگ (1388)، الهی و همکاران (1391سلیمانی ( و )، کشکر1392و همکاران ( امیري

 ).15-17، 20 -25) مطابقت دارد (2007(
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روز کردن طرح جامع ورزش بود. در این زمینه هاي مورد بررسی در تحقیق حاضر بهیکی از مؤلفه

روزرسانی شود. در این سازي در طرح جامع ورزش باید بههاي تحقیق نشان داد که مبحث خصوصییافته

ترتیب اهمیت عبارت هاي تحقیق بهها براساس نظر آزمودنیزشهاي مربوط به انواع ورخصوص مؤلفه

رتبۀ دوم، ورزش  33/2رتبۀ اول، ورزش همگانی با میانگین  64/3بودند از: ورزش پرورشی با میانگین 

 رتبۀ چهارم. 97/1اي با میانگین رتبۀ سوم و در نهایت ورزش حرفه 06/2قهرمانی با میانگین 

ر خصوص توسعۀ ورزش روستایی و بومی و محلی؛ نیري و همکاران ) د1395نودهی و همکاران (

اي فوتبال ) در خصوص توسعۀ لیگ حرفه1391هاي پایه و تربیتی؛ دلدار () در مورد توسعۀ ورزش1390(

اي فوتبال؛ آصفی و اسدي هاي لیگ حرفه) دربارة بررسی موانع توسعۀ باشگاه1391کشور، افساي (

) در 1383هاي دولتی؛ رضوي و همکاران (توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه) در بررسی موانع 1395(

) در زمینۀ توسعۀ ورزش دوومیدانی در ایران؛ 1392زاده میرکالیی (قاسمخصوص توسعۀ ورزش قهرمانی؛ 

) در خصوص توسعۀ 1390پناهی () در زمینۀ توسعۀ ورزش همگانی استان گلستان و سیف1392دیلمی (

ستان بر حضور و مشارکت بخش خصوصی تأکید کردند. در مورد حمایت بخش خصوصی ورزش استان کرد

هاي تحقیق حاضر یافتهاز ابعاد چهارگانۀ ورزش کشور که در طرح جامع ورزش نیز به آن توجه شده است، 

)، 1391)، دلدار (1391)، افساي (1395)، آصفی و اسدي (1395هاي تحقیقات نودهی و همکاران (با یافته

) و 1392)، دیلمی (1392زاده میرکالیی (قاسم)، 1383) و رضوي و همکاران (1390یري و همکاران (ن

 ).15،3، 26 -33(همخوانی دارد ) 1390سیف پناهی (

سازي ورزش در تحقیق حاضر هاي دیگر مورد بررسی براي الزام اجرایی قبل از خصوصیاز جمله مؤلفه

ع اگر بخش خصوصی از توانمندي الزم برخوردار باشد و این توانمندسازي بخش خصوصی بود. در واق

سازي ورزش تواند به موفقیت خصوصیمسئله قبل از واگذاري ورزش به آن مورد توجه قرار بگیرد، می

ترتیب اولویت عبارت بودند از: هاي تحقیق بههاي مربوط به این مؤلفه از نظر آزمودنیکمک کند. گویه

رتبۀ اول، اعطاي تسهیالت بانکی با سود کم با  72/3یاتی و گمرکی با میانگین هاي مالاعطاي معافیت

هاي رتبۀ سوم و در نهایت تدوین برنامه 26/2رتبۀ دوم، تسهیل روند صدور مجوز با میانگین  94/2میانگین 

 رتبۀ چهارم. 94/1گذاري در بخش خصوصی با میانگین مند به سرمایهحمایتی از بخش خصوصی عالقه

اندازي و ساخت اماکن شده براي راه) ناکافی بودن تسهیالت بانکی ارائه1390فراهانی و همکاران (

ورزشی بخش خصوصی و عدم هماهنگی واحدهاي اجرایی و تعدد آنها براي صدور مجوز فعالیت به بخش 

طرف ) ناکافی بودن تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی از 1391خصوصی و همچنین زارع و همکاران (
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سازي ورزش گزارش کردند. از طرفی هاي موجود براي توسعۀ خصوصیدولت  را از جمله مشکالت و چالش

) تدوین 1394بهره به بخش خصوصی، محمدي مغانی (هاي بانکی کم) دادن وام1390خانی (قره

ذاران و گهاي مالیاتی به سرمایه) اعطاي معافیت1391هاي حمایتی از بخش خصوصی، دلدار (برنامه

گذاري در حامیان مالی در ورزش فوتبال را از جمله راهکارهاي توانمندسازي بخش خصوصی براي سرمایه

منظور افزایش میزان حضور ) عنوان کردند که به2007ورزش عنوان کردند. همچنین، خوشیاو و همکاران (

لت در صدور مجوز براي گذاري بیشتر بخش خصوصی در ورزش باید دوکنندگان مالی و سرمایهحمایت

 هاي تحقیق حاضر درهاي مالیاتی و تشویقی اهتمام بیشتري ورزد. یافتهفعالیت و نیز اعطاي معافیت

خصوص اهمیت توانمندسازي بخش خصوصی براي حضور و حمایت از ورزش با نتایج تحقیقات محمدي 

) 1389خانی ()، قره1390)،  فراهانی و همکاران (1391)، دلدار (1391)، زارع و همکاران (1394مغانی (

 ).4، 6، 26، 27، 33، 35() همسوست 2007و خوشیاو و همکاران (

ررسی در تحقیق حاضر نیروي انسانی توانمند بود. در خصوص توانمند بودن هاي مورد بیکی از مؤلفه

ترتیب هاي تحقیق بهنیروي انسانی سه دسته از عوامل موردنظر تحقیق بود که براساس نظر آزمودنی

رتبۀ  05/2رتبۀ اول، عوامل رفتاري با میانگین  67/2اولویت عبارت بودند از: عوامل مدیریتی با میانگین 

 رتبۀ سوم. 66/1اي با میانگین و عوامل زمینهدوم 

سازي ورزش؛ ) نبود افراد و کارشناسان فنی و توانمند در حوزة خصوصی1394زاده و همکاران (محرم

هاي اجرایی سازي ورزش را از جمله چالش) ضعف نیروي انسانی در خصوصی1390و علیزاده و هنري (

) بر اهمیت توانمندسازي نیروي 1390ردند. عسگرزاده (ها گزارش کسازي ورزش در شهرستانخصوصی

) بر اهمیت وجود منابع انسانی 2010سازي ورزش، جوگا و همکاران (منظور توسعۀ بهتر خصوصیانسانی به

) نیز بر توجه به عوامل 2010سازي ورزش و تی سامنی و همکاران (توانمند براي بهبود فرایند خصوصی

هاي منظور موفقیت بیشتر این فرایند تأکید کردند. یافتهسازي بهیند خصوصیمدیریتی و اجرایی در فرا

هاي سازي ورزش با یافتهخصوص اهمیت وجود نیروي انسانی توانمند براي خصوصی تحقیق حاضر در

)، تی سامنی و 1390)، عسگرزاده (1390)، مندعلیزاده و هنري (1394زاده و همکاران (تحقیقات محرم

 ).18، 26، 35، 36، 37() همخوانی دارد 2010)، جوگا و همکاران (2010همکاران (

سازي ورزش در تحقیق حاضر هاي دیگر مورد بررسی براي الزام اجرایی قبل از خصوصیاز جمله مؤلفه

ترتیب اولویت عبارت هاي تحقیق بههاي مربوط به این مؤلفه از نظر آزمودنینظارت و کنترل بود. گویه

رتبۀ  2 /88رتبۀ اول، تعیین معیارها و استانداردها با میانگین  3 /39سنجش عملکرد با میانگین بودند از: 
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 2 /03رتبۀ سوم و در نهایت انجام اقدامات اصالحی با میانگین  2 /03دوم، تشخیص انحرافات با میانگین 

 رتبۀ چهارم.

ف محوله و نیز سنجش عملکرد ایها و نحوة انجام وظ) نقش نظارت بر فعالیت2010رومو و همکاران (

ها، محمدي مغانی ) ضرورت وضع قوانین کارامد و نظارت مؤثر بر فعالیت1395افراد، نودهی و همکاران (

ر حسن ) وضع معیارها و استانداردهاي الزم قبل از واگذاري ورزش به بخش خصوصی و نظارت ب1394(

سازي در کشور چین را مورد اجراي فرایند خصوصی ) نظارت کافی و مؤثر بر2016اجراي آنها و بلتریتی (

فۀ نظارت و کنترل در خصوص اهمیت توجه به مؤل هاي تحقیق حاضر درتأکید قرار دادند. یافته

) و 1395)، نودهی (2010)، رومو و همکاران (2016سازي ورزش با نتایج تحقیقات بلتریتی (خصوصی

 ).1، 6 ،15، 38() همخوانی دارد 1394محمدي مغانی (

هاي مورد بررسی در تحقیق حاضر تشکیالت و ساختار بود. در خصوص مؤلفۀ تشکیالت یکی از مؤلفه

ترتیب اولویت هاي تحقیق بهو ساختار سه دسته از عوامل موردنظر تحقیق بود که براساس نظر آزمودنی

از حسن  برخورداريل، رتبۀ او 2 /89با میانگین  دارا بودن ساختار سازمانی مشخصعبارت بودند از: 

 1 /86با میانگین  هاي مالی و اجراییبرخورداري از ضمانترتبۀ دوم و  2 /15با میانگین  شهرت و سابقه

 رتبۀ سوم.

) گزارش کردند 1383و رضوي ( )1390و همکاران ( یرين  )،1390عسگرزاده ()، 1389خانی (قره

سازي در ورزش پرداخت. یخصوصکه باید اصالح ساختاري در ورزش کشور انجام گیرد تا بتوان به توسعۀ 

خارجی در فوتبال را  يگذارهیسرما جذب بر اثرگذار اقتصادي ) موانع1392مرادي چالشتري و همکاران (

 .دانست فوتبال نهادهاي ساختار و ج) کشور ورزش صنعت ساختار ب) کشور، اقتصادي الف) ساختار شامل

منظور توسعۀ ورزش چین، باید اماکن ورزشی در اختیار نتیجه گرفتند که به) 2007( و همکاران 1خوشیاو

بایست اصالحاتی در ساختار ورزش این کشور انجام گیرد. بخش خصوصی قرار گرفته و در این راه می

هاي عنوان یکی از مؤلفهخصوص اهمیت توجه به مؤلفۀ تشکیالت و ساختار به هاي تحقیق حاضر دریافته

مرادي چالشتري و همکاران هاي تحقیقات الزام اجرایی قبل از واگذاري ورزش به بخش خصوصی با یافته

خوشیاو و ) و 1388رضوي ()، 1389خانی (قره)، 1390عسگرزاده (، )1390و همکاران ( یرين)، 1392(

 ).25، 35، 26، 39() همسوست 2007همکاران (

                                                           
1.  Wu xiao  
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سازي ورزش در تحقیق حاضر هاي دیگر مورد بررسی براي الزام اجرایی قبل از خصوصیاز جمله مؤلفه

ترتیب اولویت هاي تحقیق بههاي مربوط به این مؤلفه از نظر آزمودنیرسانی مطلوب بود. گویهمؤلفۀ خدمات

رتبۀ اول، قابلیت اطمینان از کیفیت خدمات  3 /75پذیري کارکنان با میانگین مسئولیتعبارت بودند از: 

رتبۀ سوم و در نهایت همدلی  23/2رتبۀ دوم، ضمانت اجرایی خدمات با میانگین  2 /96با میانگین 

ات ) کیفیت خدم1395در این زمینه، ناصري پلنگرد و همکاران (رتبۀ چهارم.  92/1کارکنان با میانگین 

نوع خدمات ) 1395صفتی راد (منظور افزایش میزان رضایت مشتریان، شده توسط بخش خصوصی بهارائه

اثر مثبت کیفیت خدمات بخش خصوصی ) 1394شدة بخش خصوصی و کیفیت آن، محمدي مغانی (ارائه

خصوصی ) اطمینان داشتن از ارائۀ خدمات مورد انتظار دولت توسط بخش 1391دلدار (بر توسعۀ ورزش، 

سئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت خدمات ) تأثیر م1393دوست و همکاران (در حوزة ورزش و وظیفه

 هاي تحقیق حاضر دریافتهشده و رضایت مشتریان از بخش خصوصی را مورد تأکید قرار دادند. ادراك

قبل از واگذاري هاي الزام اجرایی عنوان یکی از مؤلفهرسانی بهخصوص اهمیت توجه به مؤلفۀ خدمات

)، 1395صفتی راد (، )1395ناصري پلنگرد و همکاران ( هاي تحقیقاتورزش به بخش خصوصی با یافته

 ).6، 16، 21، 40، 41(همسوست ) 1391) و دلدار (1393دوست و همکاران ()، وظیفه1394محمدي مغانی (

نیازهایی الزامات و پیشسازي ورزش نیاز به هاي تحقیق حاضر حاکی از آن است که خصوصییافته

خوبی اجرایی نخواهد شد و در روند انجام آن سازي بهدارد که بدون درنظر گرفتن آنها روند خصوصی

ترین هاي پژوهش که نشان داد الزام اجرایی از جمله مهموجود خواهد آمد. براساس یافتهمشکالتی به

و مسئوالن ورزش کشور باید پیش از اقدام به ر، ازاین.سازي استالزامات قبل از اجراي سیاست خصوصی

سازي به الزام اجرایی آن توجه کرده و سپس نسبت به واگذاري ورزش به بخش خصوصی امر خصوصی

 اقدام کنند. 
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