
 

  کشور مدیران تربیت بدنی در اندیشه سازي و توسعه ورزشخصوصی

  سید محمدحسین رضوي

  :مقدمه

کـاري پـذیرفتنی   سازي به تازگی به سوي جبهه اول اندیشه اقتصادي و سیاسی و به عنـوان راه خصوصی

 80 يهدر دهبراي افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادي در کشورهاي کمتر توسعه یافته حرکت کرده است. 

، تولید بخش خصوصی در سطح جهان افزایش یافته است و در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته، این افـزایش  

  )19اي انعکاس رشد ارایه خدمات بوده است. (به طور گسترده

 انـد. سازي روي آوردهها نیز براي رهایی از بار سنگین ارائه خدمات، به اقدامات خصوصیبسیاري از دولت

) همچنـین  22یابد. (سازي تولید کاالها و ارایه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال میدر خصوصی

سازي به جریان اصلی اقداماتی تبدیل شده است کـه بسـیاري از کشـورهاي کمتـر توسـعه یافتـه کـه        خصوصی

  )23یلند آن را تجربه کنند. (هاي رشد اقتصادي کمتري نسبت به کشورهاي با اقتصاد بازار آزاد دارند مانرخ

اند. مؤسساتی نظیر صندوق سازي را به دالیل مختلفی تجربه نمودههایی در سراسر جهان، خصوصیدولت

هـاي کشـورهاي در حـال توسـعه جهـت      اي به وضوح بر دولـت هاي توسعهالمللی پول، بانک جهانی و بانکبین

هاي محلـی نیـز   اند. چالشجانبه، فشار آوردهساختاري همههاي دولتی به عنوان یک تعدیل سازي بنگاهخصوصی

ها عبارتند از نیاز به تطابق با نیروهاي بسـیار متغیـر بـازار،    اند. این چالشالمللی را تشدید کردهاین فشارهاي بین

  ).4وري و کارآیی جهت رقابت در اقتصاد جهانی (هاي شغلی، افزایش سطوح درآمد و افزایش بهرهایجاد فرصت

دهد که بنگاههاي دولتی پیشـین در کشـورهاي در حـال توسـعه، پـس از      بانک جهانی چنین گزارش می

کنند، در مطالعات تر کنترل میآهاي خود را کارتر رشد کرده و هزینهآیند، سریعاینکه به مالکیت خصوصی در می

گران بانک جهانی به این نکتـه  اند، تحلیلسازي شدهخصوصی 1980کشور که در دهه  15شرکت از  41موردي 

بهبودهـایی در کـارایی   و سازي شده داراي بازگشت سرمایه بیشـتري بـوده   هاي خصوصیند که شرکتراشاره دا

شرکت تولیـدي   62اند. بررسی اي و بکارگیري منابع فیزیکی و انسانی در پیش داشتهدرونی، ساختارهاي سرمایه

سازي شدن، قادر به بهبود مدیریت مـالی  که آنها، پس از خصوصیمکزیکی خصوصی شده نیز حاکی از آن است 

  )18، ص 4اند. (و درآمدهاي حاصل از فروش ناخالص خود شده

در ایران، انقالب و جنگ تحمیلی، تصدي دولت را فزونی بخشیده و به طور کلی اقتصاد جامعه در اختیـار  

صادي از عوامـل تولیـد، نوسـانات و توزیـع غیربهینـه      مدیریت دولتی قرار گرفت که کاهش تولید، استفاده غیراقت

امکانات ارزي، جایگزینی اهداف سیاسی بـه جـاي اهـداف اقتصـادي، تـورم شـدید و درنهایـت کسـر بودجـه و          

هایی زد. فشارهاي هاي خارجی براي دولت بود. براي رهایی از این مشکالت، دولت دست به اجراي برنامهبدهی

سـازي پـس از   سازي، دیگر عوامل گرایش به خصوصـی ام و حذف سوبسید و خصوصیالمللی براي اعطاي وبین

  سازي در ایران، از یک مدل مشخص و روشنی برخوردار نبوده است.جنگ بوده است. متأسفانه خصوصی

گـذاري خـارجی و   مشخص نبودن اهداف دولت و نبود عزمی راسخ براي انجـام آن، ابهامـات در سـرمایه   

هـاي مربـوط بـه    متغیرهـاي کـالن اقتصـاد کشـور، کنـد بـودن و همراهـی نکـردن سیاسـت         تغییرات عمده در 



ها، عدم وجود تحلیلی واحد، از اشـکاالت  زدایی، عدم تدوین اهداف کلی در برنامه اول، عدم تناسب روشمقررات

  اند.مطرح بوده

ل در آن از طریـق  در این پژوهش، موقعیت ورزش کشور به ویژه ورزش قهرمانی و ایجاد توسـعه و تحـو  

طریق، در راستاي گسترش ورزش نزد اقشار مردم و همچنین تحقق اهـداف  سازي مدنظر است تا بدینخصوصی

المللی، تحکیم وحدت ملی و افزایش روحیه نشاط و شادمانی بهتر و مؤثرتر گام برداشته استراتژیک در جامعه بین

سـازي در قلمـرو ورزش و   بعـاد مختلـف خصوصـی   شود. درنتیجه محقق، سعی کـرد ضـمن مطالعـه و بررسـی ا    

سـازي  هـاي خصوصـی  هاي ایجاد توسعه و تحول در آن، الگوي مناسبی را با توجه به اصـول و قانونمنـدي  روش

  تبیین و ارایه نماید.

سازي بـا توسـعه و تحـول در ورزش    از آن جا که محور اصلی پژوهش، بررسی هماهنگی اصول خصوصی

گذاري بخـش خصوصـی در   سازي مناسب براي جلب مشارکت و سرمایهقد است، زمینهباشد محقق معتکشور می

رسانی بهتر و بیشتر افـزایش دهـد. در ایـن    هاي این بخش را براي خدمتتواند ظرفیتفضاي ورزش کشور، می

سـازي بـه عنـوان    هاي دولتی، خصوصـی ) نتیجه گرفت در تالش براي بهبود وضعیت بنگاه1371زمینه، حبیبی (

  )2باشد. (حل ممکن براي افزایش  کارآیی اصالحات اقتصادي و ایجاد تحول و توسعه ضروري میتنها راه

) 1374دانـد. اصـغرزاده (  سازي را بسیار با اهمیت میبندي اقدامات براي تضمین موفقیت خصوصیمرحله

رت گیـرد و حرکـت بـه    سازي براي کسب موفقیت، بهتر است در شرایط رقابتی صـو نیز توصیه کرد که خصوصی

سازي همراه با ایجـاد بسـتر فرهنگـی در جامعـه،     ) خصوصی1374هاي واقعی باشد. عبدا...پور (سوي ارایه قیمت

رسانی کارآمد، نظارت و ارشاد و ایجاد بسترهاي قانونی و قضـایی مناسـب،   ایجاد یک سیستم اطالعاتی و اطالع

گرایی و ایجاد توافق میان سهامداران در ) واقع2001و همکارش (قرین به موفقیت بیشتري خواهد بود. موزانگارا 

سازي را در جریان ایجاد تحول و توسعه از طریـق  هاي خصوصیمراحل و زمانبندي اجراي طرح و افزایش بودجه

هاي شهروندي، سیاسـی و اجتمـاعی را در جریـان    ) توجه به سوگیري2000داند. گلوور (سازي مهم میخصوصی

سازي اقدامات از طریـق انتقـال   ) خصوصی1999زي خدمات قابل مالحظه دانسته است و گوستافن (ساخصوصی

  کند.سازي توصیه میسازي را در جریان خصوصیارایه خدمات سنتی به کارکنان از طریق فرایندهاي خصوصی

ش ورزش دارد. گذاریهاي انجام شده در بخي مستقیم با میزان سرمایهسهم ورزش در اقتصاد ملی، رابطه

که در شرایط حاضر با توجه به محدودیتها و تنگناهایی که بخـش خصوصـی بـراي مشـارکت در توسـعه ورزش      

  )14باشد. (کشور دارد در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته بسیار پایین می

گـذاري  هبنظر محقق ایجاد تعادل و پاسخگویی به نیازهاي اقشار جامعه به خدمات ورزشی با میزان سرمای

 ؛اسـت  حل منطقی و مفیدي که در بسیاري از کشورها تجربه شدههاي سالیانه میسور نبوده و راهدولتی در بودجه

هاي غیردولتی و ترغیب و تشویق آنان در این زمینه بـوده کـه باعـث شـده     گذاري بخشاجراي مکانیزم سرمایه

بـرداري کارآمـدتري بعمـل آیـد، کـارآیی فعالیتهـا       هرهاست بار مالی دستگاهها کاهش پیدا کند، از منابع موجود ب

تجهیز منابع مالی افزایش یابد، درآمدزایی دولت افزایش پیـدا کـرده و مـأالً موجبـات ارتقـا و       ،گسترش پیدا کند

  کارآیی و رشد اقتصادي را فراهم آورد.



هاي مـؤثر و  وشسازي از رگیریم که خصوصیسازي نتیجه میهاي مرتبط با خصوصیاز مجموع پژوهش

هاي اجتماعی و اقتصادي اسـت و ایـن امـر بـا     روزآمد در ایجاد تحول و توسعه در اقدامات دولتی و انجام فعالیت

ناپذیر است. ضمن این کـه  توجه به گسترش و تنوع خدمات اجتماعی ناشی از توسعه علمی جوامع بشري اجتناب

  الزم صورت گیرد.در این جریان باید به مالحظات خاصی توجه و عنایت 

  

  :شناسی تحقیقروش

استفاده شده است. روش انجام تحقیق، توصیفی  اي و تحلیل مطالعاتدر این تحقیق از مطالعات کتابخانه

از توزیع پرسشنامه بدسـت آمـده    یابی پیمایشی است و اطالعات آن به صورت میدانی و با استفادهو از نوع زمینه

  است.

  

  :جامعه و نمونه آماري

  امعه آماري تحقیق از مدیران ستادي و اجرایی بخش ورزش کشور است که شامل:ج

بدنی، ب) مدیران کل الف) مدیران ستادي ورزش اعم از رؤسا، معاونین و مدیران کل دفاتر سازمان تربیت

) ـبـدنی وزارت آمـوزش و پـرورش، هـ    هاي ورزشی، د) مدیران تربیتها، ج) رؤساي فدراسیونبدنی استانتربیت

هـاي کشـور، ز) مـدیران    بـدنی شهرسـتان  بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، و) رؤساي تربیـت مدیران تربیت

هاي ستادي تمامی مدران محاسبه آماري را شامل شـده  . در این تحقیق نمونه آماري در بخشهاي کشورباشگاه

براسـاس فرمـول مـوردنظر     یک امتیاز درصد و باخطاي 95 است. براساس بررسی اولیه و تعداد نمونه با اطمینان

هاي صفی و عملیاتی بـا  گیري شدند. در بخشنفر نمونه 326ریزش، تعداد  درصد 5 و با احتسابنفر برآورد  310

اي یا از روش تصادفی ناحیه برداري کامالً تصادفی،دسترسی، بر همه شهرستانها براي نمونه توجه به عدم امکان

نفـر از   129استان انتخـاب شـدند کـه مجموعـاً      15استان کشور  28معنی که از بین  اي استفاده شد بدانخوشه

  اند.جامعه آماري بوده است، تشکیل داده درصد 40بدنی را که حدوداً رؤساي تربیت

   

  :گیريابزار اندازه

و روایـی   اي بود که پس از تعیین اعتبارپرسشنامهگیري متغیرهاي موردنظر، له اندازهوسی در این پژوهش

نظـران ورزش  و صاحب نفر از متخصصین 15از توزیع از میان  برداري قرار گرفت. روایی پرسشنامهآن مورد بهره

بیشـتر روایـی پرسشـنامه تحقیـق از روش      اصالحی آنها مورد بررسی قرار گرفت. براي اطمینان و اعمال نظرات

  تحلیل عاملی و اعتبار محتوي برخوردار گردید.

فراوانـی و   هـاي خـام، طراحـی جـدول توزیـع     بندي نمرهاز آمار توصیفی براي طبقهها، داده براي تحلیل

. از آمار استنباطی براي هاي پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار و واریانس استفاده شده استشاخص محاسبه

نظیر  از آزمونهاي پارامتریک غیرهاي بین متو براي تعیین رابطه و ناپارامتریک برخورداري از آزمونهاي پارامتریک



کاي دو، رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن، و براي مقایسه و تعیـین تفـاوت نگـرش مـدیران از     

  آزمون تی ویومن و تینی استفاده شده است.

 براي محاسبه اعتبار پرسشنامه و استاندارد نمودن آنها از دو روش آزمون آلفاي کرونباخ و اسـپیلت هـاف  

  اند.درصد) بدست داده 80درصد و  95برخوردار گردید که اعداد کامالً قابل قبولی را (

  

  :هاي تحقیقیافته

را هـاي مـدیران   دیـدگاه  )شودسازي باعث توسعه و تحول در ورزش میخصوصی(در بررسی فرضیه تحقیق، 

آمـوزش و  بـدنی، المپیـک،   یـت ان سـازمان ترب یرشتمل بـر مـد  م ،هاي ورزش کشورهشت گروه اصلی بخشابتدا در 

بـدنی شهرسـتانها و   دفاتر ستادي، مدیران کل استانها، رؤساي فدراسیونها و مسئولین ترببیـت  آموزش عالی،پرورش، 

در چهـار گـروه   تـر از حیـث ماهیـت کـاري     و سـپس بـراي بررسـی دقیـق    کرده مدیران باشگاههاي ورزشی ارزیابی 

 ونمـرات  در امتیازگـذاري   سـازد مـی  طرنشـان اخاند. بندي شدهطبقهاهی) مدیریتی (ستادي، اجرایی، آموزشی و باشگ

 5) عـدد  5تـا   1( بنـدي لیکـرت  گیـري از روش درجـه  بـا بهـره   ،به فرضیه مـوردنظر  معیار اعتقادي و نگرش مدیران

اري گـذ بنـدي ارزش کمتـرین اهمیـت تـأثیر بـوده اسـت. در طبقـه       بیانگر 1نشانگر حداکثر اهمیت تأثیرگذاري و عدد 

اطالعـات آمـاري و محاسـبات     انـد. دید، متوسط و ضعیف متمرکز شـده کیفی بیشترین امتیاز به ترتیب در موقعیت ش

مربـوط بـه دیـدگاههاي    سـازي  در ورزش از طریـق خصوصـی  و تحـول   یعنی ایجاد توسـعه به فرضیه مزبور،  مربوط

  آورده شده است. 1مدیریتی جامعه پژوهش در جدول و نمودار شماره  مدیران در هشت گروه

  



نگرش مدیران سطوح مختلف ورزش به توسـعه و تحـول در ورزش    -1جدول شماره 
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  سازيتوسعه و تحول ورزش با رعایت اصول خصوصینگرش مدیران سطوح مختلف ورزش به  -1نمودار شماره 

  

شود که سطوح مختلف مدیران جامعه با توجه به اطالعات ارایه شده در جدول و نمودار فوق مشخص می

سازي را هماهنگ با توسعه و تحـول در ورزش دانسـته و بـالغ بـر     هاي مختلف شغلی، خصوصیورزش در زمینه

اند. الزم به ذکر است در این بررسـی، نظـرات مـدیران آمـوزش و     الم داشتهدرصد نظرات موافق خود را اع 1/87

آنـان   %100هاي مدیران از برجسـتگی بیشـتري برخـوردار اسـت. بـه نحـوي کـه        پرورش نسبت به سایر گزینه

اند. همچنین بررسی آزمون کاي دو، ارتباط سازي را هماهنگ با توسعه و تحول در بخش ورزش دانستهخصوصی

) ایـن امـر مبـین آن اسـت کـه همـه سـطوح        P=  %65( ه اسـت. هاي افراد را نشان نداداري بین دیدگاهدمعنی

  اند.سازي در ورزش دانستهمدیریتی، توسعه و تحول در ورزش را همگام با اصول خصوصی

در توسـعه و تحـول    خصوصی سـازي و نقـش آن   بهتر دیدگاهها و نظرات مدیران پیرامونبراي مقایسه 

اطالعات آماري و محاسبات مربوط به فرض فوق در چهار گروه مدیریتی که با اسـتفاده از آزمـون   ور، ورزش کش
2X  زیر درج شده است.و نمودار صورت گرفته است در جدول  

  

بندي مدیریتی بخش ورزش به توسـعه و تحـول در ورزش بـا رعایـت اصـول      نگرش طبقه  -2جدول شماره 
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ضعیف  متوسط  شدید

بنــدي مـدیریتی بخـش ورزش بـه توســعه و تحـول در ورزش بـا رعایـت اصــول       نگـرش طبقـه   -2نمـودار شـماره   

  سازيخصوصی

  



بـا   مختلف ورزشیمدیران سطوح اق اکثریت قریب به اتفدهد که نشان می فوقهاي جدول و نمودار داده

سازي با توسعه و تحول ورزش توافق دارند. در این میـان مـدیران حـوزه آموزشـی بـا      هماهنگی اصول خصوصی

ی است اند. این در حالها کمترین توافق را با این هدف اعالم داشتهدرصد بیشترین توافق و مدیران باشگاه 7/96

درصد به طور  1/87آید که اند. همچنین برمیدرصد نظري نداشته 3/11درصد با این هدف مخالف و 5/1که تنها 

. آزمـون کـاي دو رابطـه    انـد ت داشـته بر توسعه و تحـول ورزش موافقـ  و تأثیر آن سازي خصوصیعامل جدي با 

با هـم   به عبارت دیگر همه سطوح مدیریتی) P=  13/0دهد. (در نگرش آنان به موضوع نشان نمیرا داري معنی

نفـر   76دهـد کـه   بندي سطوح شغلی مدیران نشـان مـی  نتایج آمار توصیفی مربوط به طبقه اند.داشتهنظر توافق

نفـر   33) را مدیران آموزشـی و  %4/18نفر ( 60) را مدیران اجرایی، %2/48نفر ( 157) را مدیران ستادي، 3/23%(

صورت نزدیک به نیمی از افراد جامعه آماري را مدیران اجرایی اند. بدینها تشکیل دادهاه) را مدیران باشگ1/10%(

  اند.تشکیل داده

  

  :گیريبحث و نتیجه

گـرا  سازي و تغییرات حاصله در عملکردهاي مدیریتی منتج به راهبردي توسـعه تشخیص ارتباط خصوصی

) توسـعه ورزش  4سازي است. (پیش از فرآیند خصوصیهاي مدیریتی در کنار یا حتی شود که مستلزم آموزشمی

ها و مؤسسات هاي مختلف، موجب پیدایش صنعت ورزش شده است. بنگاهو دستآوردهاي اقتصادي آن در عرصه

ها و رویدادهاي ورزشـی  تجاري، صنعتی و گردشگري در بازاریابی کاال و خدمات خود، ارتباط وسیعی را با عرصه

و یکـم در مقایسـه بـا    دي که نقش ورزش در توسعه اقتصـادي جوامـع ملـل در قـرن بیسـت     اند تا حبرقرار کرده

  )10هاي سایر صنایع در سطح جهانی به عنصري مهم در بازار اقتصادي جهان تبدیل شده است. (بازرگانی

هـاي متعـدد مـرتبط بـا     سال پیش، از رشد بسیاري برخوردار بوده است. بازرگـانی  30صنعت در ورزش از 

هـا،  اي، میـادین و ورزشـگاه  هـاي رسـانه  هاي تهیه پوشاك، تولیدکنندگان وسـایل شـبکه  زش از قبیل شرکتور

  )10( اي برخی از آنان هستند.هاي ورزشی و مسابقات حرفههاي بازرگانی بازیکنان تیمشرکت

) حـاکی از گسـترش روزافـزون حجـم     1382بررسی آمارهاي ارایه شـده در طـرح جـامع ورزش کشـور (    

هاي پنج ساله توسعه افزایش جمعیت و نیاز به گسترش فضاي ورزش ها در این حیطه است. تدوین برنامهعالیتف

هـاي  هاي مربوط به آن، تربیت نیروي انسانی، تولید وسایل و امکانات ورزشی، عـدم کفایـت شـاخص   و شاخص

سترش و توسعه سالمت از طریق هاي فرهنگی، نیاز به جذب سرمایه بیشتر براي گکمی و کیفی یا سایر شاخص

میلیارد دالري تجهیزات ورزشی و سود کالن حاصـل از فـروش آن در جهـان     100بدنی و ورزش، تجارت تربیت

هاي سایر نهادها و درگیر ساختن مردم در این تجارت کالن جهـانی، ضـرورت   و... همه ضرورت گسترش فعالیت

  )1( .سازدسازي را روشن میتوجه به فرایند خصوصی

سـازي و مشـارکت   تـر ورزش، خصوصـی  ی بـراي توسـعه مناسـب   بتحقیق حاضر در راستاي گشودن ابوا

هاي جدید، و استفاده بهینه از امکانـات، بسـیار مفیـد تشـخیص داده     هاي غیردولتی را براي ایجاد ظرفیتبخش

لت دارد. از مهمتـرین  هاي مختلف این تحقیق، بر صحت این مدعا دالاست. قرائن و شواهد ارایه شده در بخش



سازي، مفهـوم سـازي صـحیح از لحـاظ فرهنگـی و اجتمـاعی و       اقدامات در این راه و گسترش اندیشه خصوصی

هاي مدیران باتجربه همچنین موقعیت اقتصادي نهاد ورزش در کشور است. براي این مهم، تحقیق حاضر دیدگاه

سازي بـا تأکیـد بـر    در ورزش از طریق فرایند خصوصیگروه را پیرامون ایجاد توسعه و تحول  8ورزش کشور در 

هـاي مختلـف شـامل    آید که مدیران ارشـد در بخـش  کند که از نتایج آن چنین برمیورزش قهرمانی بررسی می

ها، مدیران تربیت بدنی شهرستانها، مدیران دفاتر ستادي، رؤساي تربیتها، مدیران کل استانرؤساي فدراسیون

هـا در مجمـوع بـا ایجـاد     بدنی و مـدیران باشـگاه  ش و آموزش عالی، مدیران سازمان تربیتبدنی آموزش و پرور

سازي موافقند. هر چند میزان توافـق گـروه هـاي مـدیران از     توسعه و تحول در ورزش از طریق فرایند خصوصی

بـا   %1/87بـا   هـا در مجمـوع  ) متفاوت بود اما آن%100) تا مدیران آموزش و پرورش (%7/66ها (رؤساي سازمان

  سازي و ایجاد تحول و توسعه در ورزش به ویژه ورزش قهرمانی نظري مثبت نشان دادند.اندیشه خصوصی

سازي آید که مدیران، راه کار مناسب براي توسعه صنعت ورزش را، اندیشه خصوصیدر نتیجه چنین برمی

مختلـف و کمـک دولـت بـه      هـاي گـري دولـت در بخـش   هاي مردم و کاهش تصديبا مفهوم گسترش فعالیت

هاي دیگـري را  تواند زمینهدانند. در عین حال، این فرایند میاي مثبت میهاي مختلف این فرایند، اندیشهبخش

  بدنی مردم فراهم سازد.براي گسترش فرهنگ تربیت

کـه در   در کشورهاي موفـق نشـان داده اسـت    سازيشواهد تجربی و مطالعات اجرایی سیاست خصوصی

 سازي، دولت خود را بازنگري کرده و حد و مرز خویش را در تکالیفی که در بخش ورزش حسـب خصوصی فرایند

همچنـین از طریـق    سـازد. بر عهده گرفته و یا خدماتی که مردم مورد انتظارشان است روشن می قوانین موضوعه

صـی ورزش کشـور   در بخـش دولتـی و خصو   هـا، رفتارهـا و عملکردهـا   مشـی سازي رویه، خطیفرایند خصوصی

توانند ارزیابی مجدد شوند تا سرعت، کفایت و شایستگی و توانمندیها، محـور تحـول، تغییـر و انتخـاب قـرار      می

که هدف اساسی آن، ارتقـاي   حاصل اعمال چنین سیاستی، نظام جدیدي را پی خواهند  افکند ترتیبگیرند. بدین

  گیرد.هی کارآمد را در ورزش نشانه میها و بازداز امکانات، فرصت کارآیی، استفاده بهینه

)، 1379)، طـاهري ( 1377)، حیـدري ( 1374)، جـوانمردي ( 1374بسیاري از محققین نیز مانند احمدونـد ( 

)، 1377خیـر ( )، خـوش 1371) خصوصی را همراه بـا نتـایج مثبـت گـزارش کردنـد و حبیبـی (      1378زاده (صادق

سـازي را همـراه بـا توسـعه معرفـی      ) خصوصـی 1999گوستافن () و 2000)، گلدور (2001موزانگارا و همکارش (

تواند با موفقیت و نتـایج  سازي در صورتی میها اشاره داشتند که فرایند خصوصیاند. در عین حال، همه آننموده

اجتماعی و اقتصـادي،   –مثبت همراه باشد که اجراي طرح با انتخاب الگویی مناسب، با توجه به شرایط فرهنگی 

سـازي، تـدوین   هاي ناشی از اجراي فرایند خصوصـی موانع، تدوین استانداردهاي الزم، نحوه تأمین هزینه بررسی

بینی نیروي انسانی الزم صورت گیرد. در همین حال، برخی دیگـر از  مقررات الزم براي اجراي مراحل آن و پیش

وفقیـت همـراه باشـد کـه بـه اصـول       تواند با مسازي زمانی میمحققین، خاطر نشان ساختند که فرایند خصوصی

مدت اجرا نشود و در عـین حـال   توجهی نشود، این فرایند به صورت مقطعی و موردي یا کوتاهسازي بیخصوصی

هاي کارکنان مجري طرح مدنظر قرار گیرد. همچنین به ایجاد رقابت و شفافیت در اجـراي طـرح   تجربه و دیدگاه

زدهاي کارکنان اجتناب شود و اجـراي فراینـد از فرمانـدهی و رهبـري     توجه شود از ناهماهنگی در پرداخت دستم



توانـد  سازي میهاي جلب مشارکت مردمی از طریق خصوصیمسنجمی برخوردار باشد. در مجموع گسترش زمینه

  بدنی و ورزش باشد.هاي بخش تربیتهمراه با ایجاد تغییرات مهم در شاخص
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Development in Sport and Physical Education Through Privatization. 

  

Abstract: 
Research Purpose is to study the P.E.Managers Perspectives on 
creating developments in sport and physical education through 
privatization. Coming up with a conclustion about the purpose, eight main 
groups of managers were selected to be questioned. Research method was 
library studies and survey along with a questionarie as a means of gathering 
information to be studied. Validity and reliability of the questions to survey 

the research hypothesis were examined. 
Based on the results, 87.1 percent of the managers belived in creating 
developments in sport and physical education through privatization. In this 
regard, educational managers had the highest agreement and executine 

managers had the least. 
  

Key words: Privatization, Development, physical Education and 
Sport, Athletics.  
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  چکیده

بدنی و ورزش پیرامون ایجـاد توسـعه و   هاي مدیران ارشد بخش تربیتدف این پژوهش بررسی دیدگاهه

هاي ستادي و اجرایـی  گروه اصلی مدیران بخش 8سازي بود. براي نیل به این مقصود تحول از طریق خصوصی

مـدیران باشـگاههاي    بدنی، مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش و علوم، تحقیقـات و فنـآوري و  سازمان تربیت

اي و تحلیل مطالعات انجـام شـده و نیـز    ورزشی مورد پرسش قرار  گرفتند. روش پژوهش مطالعه منابع کتابخانه

میدانی و پیمایشی بوده است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه، نظرات مدیران ورزش کشـور در رابطـه بـا    

بـدنی و ورزش  اد توسعه و تحول از طریق آن در تربیتسازي و ایجموضوع تحقیق در خصوص سیاست خصوصی

بررسی شد. روایی و پایایی پرسشنامه در بررسی متغیرهاي موردنظر تحقیق مورد ارزیابی و پس از تأیید و وفـاق،  

  مورد استفاده قرار گرفت.

  

 



ل سازي را موجب ایجاد توسعه و تحـو درصد مدیران ورزش کشور، خصوصی 1/87براساس نتایج تحقیق 

  اند.هاي مدیریتی دانستهدر بخش

درصـد)   4/83(توافـق و مـدیران اجرایـی کمتـرین     درصد)  7/96(در این میان مدیران آموزشی بیشترین 

  توافق را با این دیدگاه اعالم داشتند.

  بدنی و ورزش، ورزش قهرمانی.سازي، توسعه و تحول، تربیتهاي کلیدي: خصوصیواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  


