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چكيده
هدف از اين پژوهش، بررسى عوامل مؤثر بر اجراى ماده 88 قانون تنظيم بخش از مقررات مالى دولت در ادارة كل ورزش و 
جوانان استان البرز از ديدگاه مديران و رؤساى هيأت هاى ورزشى بود. كلية مديران استانى و رؤساى هيأت هاى ورزشى كه با 

موضوع پژوهش آشنايى كافى داشتند، به عنوان جامعة آمارى در نظر گرفته شدند (109 نفر).  
ابزار اندازه گيرى بر اساس مطالعة مبانى نظرى و پيشينة پژوهش بود كه پس از جمع آورى اوليه گويه هاى پژوهش در زمينة 
عوامل مؤثر بر اجراى مادة 88 تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت، جهت تعيين روايى در اختيار 20 نفر از اعضاى هيأت علمى 

دانشگاه و دانشجويان دكترى قرار گرفت. سپس براى تعيين روايى سازه از روش تحليل عاملى اكتشافى استفاده شد. 
پس از استخراج عامل هاى اكتشافى، مشخص شد كه پنج عامل نهادى و سازمانى، كارآيى خدمات اجتماعى، اقتصادى، بخش 
غير دولتى و فرهنگى در اجراى اين ماده تأثيرگذار هستند. با توجه به نتايج ازمون فريدمن، اولويت هاى عوامل اثر گذار به 
ترتيب، نهادى و سازمانى (4,16)، كارآيى خدمات اجتماعى (4,09)، اقتصادى (4,01)، بخش غير دولتى (3,84) و فرهنگى 
(3,72) معرفى شدند. در نهايت به نظر مى رسد موفقيت اجراى اين ماده نيازمند فضاى قانونى، سياسى و فرهنگى مطلوبى 
است كه بايستى زمينه ها و كمك هاى مساعد قانونى از هر لحاظ توسط مديران ورزش و جوانان فراهم شده و در مسير صحيح 

خود قرار گيرد.
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مقدمه
خصوصي سازي يك ضرورت در در بخش ورزشى است كه موضوعى 
رقابتهاي  فزاينده  روند  رود.  مى  شمار  به  حيطه  اين  در  مهم  و  جديد 
ورزشي، اقبال تمامي اقشار جامعه به شركت در برنامه هاي ورزشي و امور 
مربوط به آن و نيز گوناگوني و تعدد مشاغل در اين زمينه نياز به فعاليت 
بخش خصوصي و استفاده از مديران تعليم ديده را بيش از پيش بوجود 

آورده است ( پاركز و همكاران، ترجمة احساني، 1382). 
به طور كلي عملكرد بخش هاي دولتي در حوزه ورزش مطلوب نبوده و 
ارائة خدمات آنها پرهزينه و بى كيفيت مى باشد كه نتيجة آن انصراف 
بخش عظيمى از جامعه براى مشاركت در ورزش شده است. نارسايى 
هاى موجود در زمينه مديريت بخش دولتي در ورزش كشور همه نگاه 
ها را به سمت بخش خصوصي معطوف كرده و منجر به اين سؤال شده 
كه چگونه مي توان همزمان با ايجاد منافع شخصي براي بخش خصوصي 
كيفيت ارائه خدمات ورزشي به همه اقشار جامعه از پير و جوان گرفته تا 
سالم و معلول را باال برد تا در نهايت جامعه اي با نشاط و شاداب داشته 
باشيم. آنچه كه معلوم است بهترين كار بررسي مفصل عوامل مؤثر بر 
اجراي خصوصي سازي است تا از بروز هرگونه آسيب به ورزش استان 

جلوگيري شود.
اجراى  با  ويژه  شكل  به  توان  مى  را  ورزش  در  سازى  خصوصى  بحث 
ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت پياده كرد. اهداف و 
سياست هاي اصلي اين ماده در 4 محور ايجاد عدالت اجتماعي، منطقي 
نمودن اندازه دولت، كاهش اعتبارات جاري و ايجاد اشتغال پايدار مي 
باشد (سايت سازمان خصوصى). اما ذكر اين نكته مهم است كه اجراي 
خصوصي سازي در سطح ملي و به طور خاص استاني مي بايد با اتكا بر 
اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرحها به علت نبود 
اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و ارزيابي نبوده و يا از حركت 
مي ايستد و يا اينكه از مسير اصلي خود خارج مي شوند. اهداف تبيين 
شده مي بايستي بدون تعارض، تداخل منفي و در كوششي هماهنگ و 

اولويت بندي شده تعريف گردند. 
بعد از تبيين اهداف، اتخاذ روشهاي مفيد و مناسب براي اجراي خصوصي 
سازي به طوري كه در آن دو اصل مهم (افزايش سود آوري) و (تقويت 
مالكيت) خصوصي توجه گردد از اولويتهاي اين فرايند مي باشد كه در 
آئين نامه اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
به آن اشاره شده و شامل، خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت 
با بخش غير دولتي و واگذاري مديريت به بخش غير دولتي مى باشند 

(سايت سازمان خصوصى سازى).
اما نكتة مورد توجه در فرايند خصوصى سازى، چگونگي طي مراحل 
خصوصي سازي و مجموعة اقداماتى است كه قبل از خصوصى سازى 

بايستى صورت گيرند (رحيمى بروجردى، 1389). بايد توجه داشت يكي 
از الزامات خصوصي سازي، ايجاد بسترها و زيرساختهايي است كه ادامة 
حيات و رشد سازمانهاي خصوصي و بنگاههاي اقتصادي فعال در بخش 
خصوصي را تضمين و تقويت ميكند. نتايج پژوهش كياني و فاضليان 
(1388) نشان داد كه فقدان نهادهاي تخصصي در حوزة خصوصي سازي 
صنعت ورزش، نقش زيادي در عدم توفيق خصوصي سازي بنگاهها و 
باشگاههاي ورزشي در ايران داشته است. عوامل بسياري بر خصوصي 
سازي باشگاههاي ورزشي اثر ميگذارند. براي مثال قره خاني و همكاران 
در  را  فوتبال  باشگاههاي  سازي  خصوصي  موانع  مهمترين   ،(1388)
چهار دستة حقوقي، ساختاري، اقتصادي و مديريتي را بررسي كردند. 
ابراهيم باي سالمي (1385)، داليل اصلي شكست سياستگذاري هاي 
عمومي به ويژه در زمينة مشاركت، تقويت و فعاليت بخش خصوصي 
در ايران را موانع فرهنگي، نهادي، ارزشي و ايدئولوژيك دانسته است. 
احمدي(1385) در مقاله خود تحت عنوان موانع و مشكالت موجود در 
قانونى،  عوامل  خصوصي  باشگاهاي  ديدگاه  از  ورزش  سازي  خصوصي 
عوامل اقتصادي وعوامل فرهنگى- اجتماعى را جهت بررسى موانع و 
مشكالت در بخش ورزش خصوصى استفاده كرده است كه عمده ترين 
مشكالت براي خصوصى سازي در امر ورزش را هزينه باالي ساخت و يا 

خريد اماكن ورزشى و تجهيزات ورزشى مى داند.
واگذارى مديريت به بخش خصوصى اگرچه خود سازوكار مؤثري در انجام 
برنامه هاي گسترده خصوصي سازي است و كارآمدي عملكرد آن با توجه 
به ساختار تنظيمي و نظارتي مدون، زيرساخت هاي فني و نيروي انساني 
آموزش ديده، احتمال موفقيت واگذاري مديريت اماكن ورزشى به بخش 
خصوصي را به طور قابل مالحظه اي افزايش مي دهد، در مقابل، خود 
تحت تأثير اين برنامه ها مي باشد و از اجراي آن منتفع مي شود. در واقع 
پژوهشگران بسياري مدعي هستند كه خصوصي سازي منجر به توسعه 
بيشتر ارائة خدمات عمومى اما تعداد اندكي از آنان پژوهشي در مورد 
ساز و كار تأثير گذاري بهتر خصوصي سازي بر توسعه خدمات انجام 
داده اند. بنابراين هدف اين پژوهش بررسي دقيق عوامل مؤثر بر اجراى 
ماده 88 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مي باشد. لذا محقق 
قصد دارد با توجه به نيازمنديهاي محيـطي استان البرز كه داراي 125 
مكان ورزشي (62 سالن چند منظوره،8 استخر سرپوشيده و روباز،18 
سالن اختصاصي،24 زمين چمن و 9 زمين خاكي فوتبال) مي باشد و با 
عنايت به واگذاري تنها 35 عدد از اماكن ورزشي استان در سال 1389، و 
ضرورتهاي اجراي درست فـرايند ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات 
مالي دولت و نيز منـابع و محدوديتهاي موجود در اداره كل ورزش و 
جوانان استان البرز، عوامل موثر بر اجراي آن را روشن كرده و راهكاري 

مناسب جهت ايجاد شرايط و بستر محيطي توسط دولت را ارائه نمايد. 
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روش شناسى تحقيق 
پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاى كاربردى است كه به منظور جمع 
آورى داده ها از روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشى استفاده شده 
در  است.  گرفته  انجام  كمى  و  كيفى  بخش  دو  در  پژوهش  اين  است. 
بخش كيفى با استفاده از تكنيك دلفى، ضمن مطالعة مقاالت علمى 
متعدد مرتبط با موضوع پژوهش و مصاحبه با اساتيد مديريت ورزشى 
كشور در زمينة خصوصى سازى ورزشى كه بيشترين تكرار و تأكيد را در 
مقاالت داشته پرداخته شد. در ادامه پس از دريافت نظرات كارشناسى 
اساتيد كه تخصص در زمينة بازاريابى ورزشى داشتند، به منظور جمع 
آورى داده ها، پرسشنامة پژوهش طراحى گرديد. سعى شده است تا در 
تدوين پرسشنامه ابعاد مختلف سياسى، شرايط فرهنگى و اجتماعى هم 
خوانى با جامعة ايران مدنظر قرار گيرد. در بخش كمى (استخراج مؤلفه 
هاى پرسشنامه) نيز روش مطالعه از نوع پيمايشى است كه اطالعات 
حاصل از پرسشنامه هاى تكميل شده مورد تجزيه و تحليل هاى آمارى 

قرار گرفتند. 
به دليل ماهيت پژوهش حاضر، مناسب ترين افراد جهت پاسخگويى به 
پرسشنامة پژوهش، مديران سطوح مختلف اداره كل ورزش و جوانان 
استان البرز و رؤساى هيئت هاى ورزشى استان البرز بودند. پس از تهية 
فهرست كامل اسامى اين افراد، از روش نمونه گيري هدفدار براي انتخاب 
مديران و رؤساى هيأت هاى ورزشي آگاه به ماده 88 استفاده شده، يعني 
مديراني مورد تحقيق پرسشنامه قرار گرفتند كه به نوعي با ماده 88 قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  آشنايي پيدا كرده باشند. در نهايت 

حجم نمونه اين تحقيق را 109 نفر تشكيل داد.
استفاده  ميدانى  و  اى  كتابخانه  شيوة  دو  از  ها  داده  آورى  جمع  براى 
گرديد. مؤلفه هاى مربوط به عوامل مؤثر بر خصوصى سازى به روش هاى 
مطروحه در ماده 88 قانون تنظيم، از ادبيات علمى و پژوهش هاى مربوط 
به اين حوزه انتخاب شد. سپس تعيين چهار نوع اعتبار در مورد آن به 
عمل آمد. در ادامه با تأييد چند استاد مطرح در اين حيطه، پرسشنامة 
اوليه تدوين گرديد. در نهايت پرسشنامه  بين 10 نفر از كارمندان سازمان 
ورزش و جوانان كرج توزيع گشت و بدين ترتيب مطالعة مقدماتى صورت 

گرفت.
در تدوين ابزار (پرسشنامه)، ابتدا مطالعات نظرى پيرامون جمع آورى شد، 
ادبيات پژوهش و پيشينة تحقيقات تدوين شد و در نهايت با تلفيق نظرات 
كارشناسان و تطبيق آن با ادبيات و پيشينة پژوهش، سؤاالت طراحى شد. 
از اين رو، سؤاالتى كه با استفاده از نظرات كارشناسان و متخصصين در 
اين زمينه طراحى شده بود، با استفاده از روش تحليل عاملى اكتشافى، 
جهت اكتشاف قرارگيرى سؤاالت در رتبه هاى مختلف و تعيين روايى 
سازه محاسبه گرديد. بدين ترتيب سؤاالتى كه داراى ارزش ويژة باالتر از 
1,5 بود و همبستگى بااليى بين هر سؤال با كل آزمون مشاهده گرديد، 

به عنوان سؤال مطلوب در نظر گرفته شد.
در ادامه براى تعيين روايى محتوا، پرسشنامه هاى تحقيق بين 12 نفر از 
اساتيد و دانشجويان دكترى مديريت ورزشى توزيع گرديد و با توجه به 
نظرات ايشان در زمينه هاى: انشا سؤاالت، گزينه هاى سؤاالت، هماهنگى 
گزينه ها با سؤاالت، هماهنگى سؤاالت با اهداف تحقيق، حذف يا اضافه 

كردن سؤاالت، ساير موارد
پس از توزيع و عود پرسشنامه ها، نظرات و پيشنهادات جهت اصالح ادبى 
ابزار، در اختيار يكى از اساتيد ادبيات فارسى قرار گرفت و سؤاالت مطابق 

فرهنگ و متناسب با نمونه پژوهش گرديد. 
پس از آن با تأكيد بر نظريه هاى آزادسازى و خصوصى سازى بر جنبه 
مختلف اقتصادى، سياسى و... و با استناد به پژوهش هاى صورت گرفته 
در اين زمينه (پژوهش هاى داخلى و خارجى)، به تدوين 6 عامل پرداخته 

شد. جدول (3-1) معرف سؤاالت هر مؤلف از پرسشنامه است.
در نهايت به منظور روايى صورى پرسشنامه، گرايش مديران به پاسخ 
گويى، قابل فهم بودن سؤاالت و ظاهر سؤاالت پرسشنامه توسط نمونة 
آمارى، دست اندركاران و كارشناسان در زمينه خصوصى سازى صحت و 

سقم سؤاالت از اين طريق تأييد شد. 
ضمن اجراى مطالعة مقدماتى جهت تشخيص محدوديت هاى اجرايى و 
برطرف كردن ابهامات احتمالى، پايايى پرسشنامه نيز بررسى شد. بدين 
منظور از روش آلفاى كرونباخ استفاده گرديدو بدين ترتيب ابتدا با توزيع 

20 پرسشنامه ضريب آلفاى كرونباخ رقم 0,838 بدست آمد.
براي تجزيه و تحليل اطالعات از روش توصيفي مانند فراواني نسبي، 
ميانگين و درصد در قالب جداول توصيفي تنظيم گرديد. آمار استنباطى 
شامل آزمون هاى تحليل عاملى اكتشافى جهت سنجش روايى سازه ابزار 
گردآورى داده ها، ضريب همبستگى درون گروهى براى تعيين ضريب 
ثبات پرسشنامه، و براى تعيين اهميت هر يك از مؤلفه ها از آزمون 
 SPSS دوجمله اى استفاده شد. در پژوهش حاضر از برنامه نرم افزارى

نيز جهت بررسى داده هاى خام و رسم نمودارها و جداول استفاده شد.

يافته هاى تحقيق
قبل از اجراى تجزيه و تحليل عاملى، محقق از آزمون KMO براى كفايت 
نمونه گيرى و درك اينكه آيا تعداد سؤاالت براى پيش بينى هر مؤلفه 
كافى است، استفاده كرد. همچنين از آزمون كرويت بارتلت نيز براى 
تعيين اينكه آيا سؤاالت ارتباط معنى دارى براى فراهم نمودن يك مبناى 
معقول براى تجزيه و تحليل عامل دارد، استفاده شد. بر اساس گزارش 
ليج، برا و مورگان KMO ،(2005) بايد بيشتر از 0,70 و تست بارتلت 
نيز كمتر از 0,05 باشد. لذا ضمن رعايت پيش فرض هاى آزمون، نتايج 
بدست آمده تأييدى است بر استفاده از تحليل عاملى اكتشافى با استفاده 

از پرسشنامه پژوهش حاضر. 
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جدول (1) نتايج آزمون تحليل عاملى تست بارتلت و KMO پرسشنامه

جدول (2) مجموع ضرايب عامل هاي چرخش داده نشده

جدول (3) مجموع مجذورات بارهاى استخراج شده قبل و بعد از چرخش

KMO0/816 : شاخص كفايت نمونه برداري

3153,96آزمون كرويت بارتلت : مقدار خي دو
1378درجه آزادي
0/001معني داري

مقادير ويژه درصد واريانس درصد واريانس تراكمي مولفه ها
15/923 22/748 22/748 1
5/068 7/240 29/988 2
3/618 5/169 35/156 3
2/667 3/811 38/967 4
1/902 2/717 41/684 5
1/864 2/662 44/346 6

عامل ها
مجموع مجذورات بارهاي استخراج شده قبل از چرخشمجموع مجذورات بارهاي استخراج شده بعد از چرخش

درصد تراكمي واريانسدرصد واريانسمقدار ويژهدرصد تراكمي واريانسدرصد واريانسمقدار ويژه
114,31427,00727,0076,60612,46512,465
26,91813,05340,0605,1689,75022,215
32,9265,52145,5814,9279,29531,511
42,6525,00350,5853,9087,37338,884
52,2684,28054,8643,2526,13645,020
62,1884,12858,9922,7935,27150,291

موارد  با  اكتشافى  عاملى  تحليل  داد  نشان  آزمون  نتايج  رفته  رويهم 
متعامد  دوران  دستور  اجراى  با  ادامه  در  است.  متناسب  پرسشنامه 
(چرخش واريماكس) 6 عامل براى توضيح رفتار شركت كنندگان بدست 

آمد (جدول 2، 3 و 4). اين 6 عامل 76٪ از واريانس عوامل مؤثر بر اجراى 
مادة 88 قانون تنظيم بخشى ازمقررات مالى دولت را تبيين مى كنند.
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جدول (4)نتايج تحليل عاملى مؤلفه هاى تاثير گذار بر اجراى مادة 88 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت

مل
درصدواريانس عوا

آلفاى بارعاملىپرسش هاعوامل
كرونباخ

1

نى
زما

سا
ى و 

هاد
ل ن

عام

27,007اجراى ماده 88 نياز به بازسازى ساختار نيروى انسانى (اعضاى كميته مذكور)دارد.

.0,756

0,855ماده 88 قانون تنظيم نيازمند تدوين مقررات جديد و تخصصى در زمينه ورزشى است.
0,852اجراى ماده 88 قانون تنظيم نياز به بازسازى فرايندهاى مالى اجراى اين قانون دارد.
0,796اجراى ماده 88 قانون تنظيم نياز به بازسازى فرايند عملياتى اجراى اين قانون دارد.

0,770ايجاد پست سازمانى اجراى بهتر اين ماده را ممكن مى سازد.
تغيير نظام حقوقى ماده 88 قانون تنظيم جهت واگذارى اماكن ورزشى(واگذارى مديريت) به 

0,756متخصصان و تحصيل كردگان تربيت بدنى و علوم ورزشى ضرورى است.

0,694اولويت بندى در اجراى ماده 88 قانون تنظيم ضرورى است.
ماده 88 قانون تنظيم نياز به تدوين استراتژى هاى جديد با توجه به شرايط ورزش حرفه اى (قوانين 

0,687فيفا براى باشگاهها  و...) دارد.

0,542اجراى ماده 88 ، نيازمند سازو كارهاى تنظيمى و قانونى قبل از سرمايه گذارى است.

2

عى
تما

 اج
ات

دم
  خ

يى
ارآ

ل  ك
عام

0,785در اجراى ماده 88 قانون تنظيم بايد به اصالح روشهاى نگهدارى اماكن ورزشى توجه شود.

0,714

0,744اجراى ماده 88 نيازمند فرايندهاى نظارتى جهت اطمينان از ارائة خدمات مناسب در اماكن ورزشى است.
0,722در اجراى ماده 88 قانون تنظيم، توجه به تأمين خدمات رفاهى و تخصصى تر ورزشى الزم است.

0,620در اجراى ماده 88، جلب اعتماد مصرف كننده به سودمندى فرايند خصوصى سازى ضرورى است.
0,607در اجراى ماده 88، بايستى يك نظام توزيع مجدد توزيع درآمد براى قشر آسيب پذير طراحى شود.

0,502در اجراى ماده 88 بايد يك نظام نظارتى بمنظور حمايت از مشتريان تنظيم گردد.
0,521مشاركت تمام گروههاى ذينفع در فرايند خصوصى سازى ورزشى در اجراى ماده 88 مؤثر است.

0,599ايجاد تعهد در بخش خصوصى نسبت به مردم در اجراى ماده 88 قانون تنظيم، مؤثر است.

3

تى
دول

ير 
ش غ

 بخ
مل

0,537اجراى ماده 88، نيازمند توجه به خريد خدمات از بخش غيردولتى جهت توسعه اين بخش در ورزش است.عا

0,762
0,512در اجراى ماده 88، بايد به نحوة مشاركت بخش غيردولتى جهت توسعه اين بخش در ورزش توجه نمود.
در اجراى ماده 88 تنظيم، واگذارى مديريت اماكن ورزشى به هيئت هاى ورزشى جهت توسعه بخش 

0,521غيردولتى در ورزش موثر است.

0,501در اجراى ماده 88 تنظيم الزم است نقش و قدرت شركت كنندگان در امر خصوصى سازى مشخص شود.
4

دى
صا

 اقت
مل

عا

جراى ماده 88 قانون تنظيم از طريق واگذارى مديريت اماكن ورزشى به هيئت هاى ورزشى بايستى 
٠٫٥٣١سودآورى الزم را داشته باشد.

0,780

0,525اجراى ماده 88 قانون تنظيم در محيطى كامًال رقابتى و شفاف صورت بپذيرد.
0,421اجراى ماده 88 قانون تنظيم بايستى به عنوان بخشى از سياست اقتصادى ورزش در نظر گرفته شود.
0,673اجراى ماده 88 باعث توجه به فعاليتهاى مولد جهت حضور در بازارهاى رقابتى در عرصه ورزشى مى شود.
0,874تقويت و گسترش بازار سرمايه در احداث اماكن ورزشى در اجراى ماده 88 قانون تنظيم، اثرگذار است. 
0,785كاهش هزينه هاى نگهدارى اماكن ورزشى در اجراى ماده 88 قانون تنظيم موجب اثرگذار است.

0,891كاهش هزينه هاى استفاده از اماكن ورزشى در اجراى ماده 88 قانون تنظيم مؤثر است.
0,678توجه به كاهش اعتبارات هزينه ايى ادارات در اجراى ماده 88 قانون تنظيم مؤثر است.

0,695در اجراى ماده 88 قانون تنظيم، بايستى به كوچك سازى ادارات توجه نمود.
اجراى ماده 88 قانون تنظيم موجب انحصارزدايى دولت در كسب درآمد و تخصيص و توزيع آن در 

0,734سطح كالن اقتصاد ورزشى مى شود.
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ادامه جدول (4)نتايج تحليل عاملى مؤلفه هاى تاثير گذار بر اجراى مادة 88 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت

جدول (5) نتايج ازمون فريدمن براى رتبه بندى مؤلفه ها

جدول (6) ماتريس همبستگى اسپيرمن

مل
درصدواريانس عوا

آلفاى بارعاملىپرسش هاعوامل
كرونباخ

5

گى
رهن

ل ف
عام

در اجراى ماده 88، بستر سازى مناسب و فراهم كردن زمينه هاى الزم خصوصى سازى ورزش مؤثر 
0,739است.

.0,765
در اجراى ماده 88 قانون تنظيم، افزايش فرهنگ پذيرش ريسك سرمايه گذارى در ورزش مؤثر 

0,695است.

0,448در اجراى ماده 88 ، جلب اعتماد و مشاركت فعال بخش خصوصى در امر واگذارى ها مؤثر است.
0,543در اجراى ماده 88 قانون تنظيم، ورود بخش خصوصى در ورزش بايستى تسهيل گردد.

6

قى
حقو

ل 
عام

0,588در اجراى ماده 88 قانون تنظيم، فضاى رقابت جهت حضور بخش خصوصى مناسب مى باشد.

0,553

0,621ماده 88 قانون تنظيم، نيازمند چهارچوب قانونى منسجم و با پشتوانه و ضمانت اجرايى مناسب مى باشد.
0,722درر اجراى ماده 88 قانون تنظيم،  امنيت سرمايه گذاران در ورزش بايستى تامين و تضمين شود.
0,485 در اجراى ماده 88 قانون تنظيم بايستى آزادسازى كسب و كار و تجارت در ورزش ايجاد شود.

0,499دراجراى ماده 88 قانون تنظيم حقوق مالكيت مردم بايستى محترم شمرده شود.
0,899ماده 88 قانون تنظيم نياز به بازسازى حقوقى دارد.

در  ادامه همبستگى درونى هر يك از مؤلفه ها در عوامل مشخص شده از 
طريق آلفاى كرونباخ محاسبه گرديد. بر اساس توصية ليچ، برت و مورگان 
(2005) ضريب آلفاى كرونباخ باالتر از 0,7 براى تمام  عوامل به غير از 
عامل حقوقى رعايت شده بود. بنابراين پنج عامل (نهادى و سازمانى، 
كارآيى خدمات اجتماعى، اقتصادى، بخش غير دولتى و فرهنگى) در اين 
پژوهش به عنوان عوامل مؤثر بر اجراى ماده 88 قانون تنظيم بخشى از 

مقررات مالى دولت معرفى مى شوند. 

بيشترين ميانگين بدست آمده از مؤلفه هاى مورد نظر كه هر كدام از ميانگين 
گويه هاى مربوطه بدست آمده به ترتيب از باالترين ارزش عبارتند از: نهادى 
و سازمانى (4,16)، كارآيى خدمات اجتماعى (4,09)، اقتصادى (4,01)، 
بخش غير دولتى (3,84) و فرهنگى (3,72)(جدول 4-7). نتايج ازمون 
فريدمن نشان داد كه تفاوت ميان ميانگين هاى مشاهده شده در 5 مؤلفة 
مزبور معنادار بوده و مى توان به ترتيب بيشترين ميانگين آن ها را اولويت 

بندى كرد.

ميانگين رتبهانحراف استانداردميانگينمؤلفه هارديف
4,160,945,15نهادى و سازمانى1
4,090,574,80كارآيى خدمات اجتماعى2
4,010,644,60اقتصادى3
3,840,693,95بخش غير دولتى4
3,720,593,98فرهنگى5

براى محاسبة همبستگى بين مؤلفه ها با توجه به عدم نرمال بودن داده ها 
از همبستگى اسپيرمن استفاده شد كه نتايج آن را در جدول 6 مشاهده 

مى كنيد. همان طور كه در جدول نشان داده شده است، بين تمام عوامل 
همبستگى معنى دارى وجود دارد. 

نهادى و سازمانىنهادى و سازمانى

كارآيى خدمات اجتماعى*0,395كارآيى خدمات اجتماعى

اقتصادى*0,294*0,351اقتصادى

بخش غير دولتى*0,362*0,446*0,343بخش غير دولتى

فرهنگى*0,144*0,152*0,205*0,153فرهنگى
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نتيجه گيرى
بدر اين پژوهش مشخص شد، عوامل نهادى و سازمانى نسبت به عوامل 
ديگر، در اولويت قرار دارد. اجراى مادة 88 تنظيم، بدون توسعة عوامل 
نهادى و سازمانى الزم ميسر نخواهد شد. بنابراين، مسئوالن ورزش و 
جوانان استان البرز بايد به اين موارد توجه زيادي داشته باشند. صفارزاده 
(1381) وجود قوانين دست وپاگير را يكي از عوامل مؤثر در عدم موفقيت 
كامل اجراي سياست هاى خصوصي سازي بيان مي كند. به طور كلي، 
مقررات بيشتر با افزايش ناكارامدي نهادهاي عمومي، افزايش تأخيرها و 
هزينه هاي بيشتر و با تعداد بيشتر بيكاران، فساد (اداري)، بهره وري و 
سرمايه گذاري كم مرتبط است، درحالي كه تأثير مثبتي بر كيفيت ارائة 
خدمت بخش خصوصي يا عمومي ندارد. حكومت هاي كشورهاي فقير 
كه بيش از همه قانون وضع مي كنند، كمترين ظرفيت ضمانت حسن 
اجرا و كمترين موازنه و بازرسي را به منظور حصول اطمينان از عدم 
سوء استفادة دستگاههاي قضايي و اخذ رشوه از صاحبان كسب و كار 
انجام مي دهند. مقررات ارزشگذاري عوامل اجتماعي و قانوني مؤثر بر 
خصوصي سازي باشگاه هاي ورزشي دست وپاگير، در اغلب موارد ابزار 
نامناسبي براي حمايت از گروههاي فقير جامعه هستند (قوچانى، 1387). 
توكلي (1386) وجود قوانين سخت و بازدارنده در امر سرمايه گذاري و 
ابهام و نارسايي قوانين موجود را موانع تأثيرگذار بر روند خصوصي سازي 
استان قم مطرح مي كند. احمدي و همكاران (1385) در بررسي موانع 
و مشكالت موجود در خصوصي سازي ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاه 
گيرانة  سخت  قوانين  اروميه،  شهرستان  ورزشي  خصوصي  مراكز  و  ها 
نهادهاي مختلف دولتي در ادارة اماكن خصوصي ورزشي را به عنوان 
موانع و مشكالت موجود در خصوصي سازي ورزش از ديدگاه صاحبان 

باشگاههاي خصوصي بيان مي كند. 
احمدي (1385)، وضعيت نامناسب قانون كار، بيمه و ماليات را به عنوان 
صاحبان  ديدگاه  از  ورزش  سازي  خصوصي  مشكالت  و  موانع  از  يكي 
باشگاههاي ورزشي بيان مي كند. عارفيان (1385) اظهار مي دارد 90 
درصد مديران استان مازندران به شدت در نيل به اهداف خصوصي سازي، 
با اصالح قوانين و مقررات اعم از اعطاي تسهيالت بانكي، بخشودگي 
ماليات، تعديل عوارض و واگذاري زمينهايي با كارايي ورزشي و غيره، در 
راه رفع موانع و مشكالت خصوصي سازي موافق بوده اند. علت اصلى تمام 
اين نواقص به فقدان برنامه ريزى راهبردى براى خصوصى سازى اماكن 
ورزش بر مى گردد. تدوين برنامه ريزى راهبردى براى خصوصى سازى 
اماكن ورزشى كشور مى تواند به برنامه ريزان كمك كند تا به شكل 
جامع تفكر و اقدام نمايند و محيط هاى دستخوش تغييرات برخوردى 
مناسب داشته و تطابق الزم براى عملكرد صحيح داشته باشند. بررسى 
هاى موجود حاكى از آن است، على رغم شروع اجراى مادة 88 تنظيم، 
هيچگونه برنامه ريزى با طرح جامعى در اين خصوص در استان البرز 

موجود نيست و سند جامعى براى اين كار تنظيم نشده است. مهدوى 
(1383)، خليلى (1386) و الهى (1387)، همگى به نبود برنامه ريزى 
در  خصوصى  بخش  مشاركت  و  ورزشى  اماكن  توسعة  براى  راهبردى 
توسعة ورزش منتقد بوده اند. همچنين، مؤسسة مشاورة اس. سى. جى 
(2006)، نيز به فقدان استراتژى هاى جامع براى توسعة اماكن ورزشى 

در استراليا اشاره كرده است. 
عدم برنامه ريزى صحيح در اين حيطه جذب بخش خصوصى به سرمايه 
گذارى در ورزش و جلب حمايت مردمى را دچار مشكل مى كند (مهدوى، 
1383). در بررسى هاى بعمل آمده در پژوهش حاضر مشخص شد در 
برخى از كشورها استراتژى و برنامه هاى مدونى براى جذب سرمايه هاى 
مردمى اتخاذ كرده اند (بار اور و همكاران، 2009). اما نتايج تحقيقات 
مهدوى   ،(1385) همكاران  و  كميجانى   ،(1384) همكاران  و  سعادت 
(1383) و خليلى (1386) حاكى از آن است تالش هاى منسجمى براى 
استفاده از سرمايه هاى عظيم در ايران صورت نگرفته است. ممكن است، 
يكى از مهم ترين داليل اين امر، حضور گسترده و فراگير دولت در زمينة 
ساخت و مديريت اماكن ورزشى باشد. با توجه به اين كه خصوصى سازى 
اماكن ورزشى در راستاى ارتقاء بهينة ورزش كشور در دستور كار سياست 
هاى تكميلى دولت قرار گرفته است، منطقى به نظر مى رسد دولت ضمن 
كمرنگ كردن سرمايه گذارى در ساخت و مديريت اماكن ورزشى، زمين 
حضور بخش خصوصى را در عرصة ساخت و مديريت اماكن فراهم نمايد. 
عوامل كارآيى خدمات اجتماعى بعد از عامل نهادى و سازمانى از تأثير 
بااليى در اجراى مادة 88 تنظيم برخوردار هستند. يكى از ضعف هاى 
خصوصى  (سازمان  است  نهفته  اجتماعى  عوامل  در  سازي  خصوصى 
آوري  فن  و  مناسب  امكانات  داراي  اماكن ورزشى  سازى، 1385). اگر 
قابل توجه در اختيار بخش خصوصي قرار نگيرد، منجر به اثرات زيانبار 
اجتماعى خواهد شد. در اغلب مواقع واحدهاى خصوصى تغيير كسب و 
كار مى دهند يا به طور كامل تعطيل مى شوند و به اين ترتيب روند روز 
افزون نا آرامى هاى اجتماعى را تشديد مى كنند. بخش خصوصي هيچ گاه 
توان اعجاز ندارد، بلكه تنها مي تواند از ظرفيت هاي موجود بين مرز بخش 
خصوصي و بخش دولتي كه بطور عمده مربوط به شايسته ساالري است 
نهايت استفاده را ببرد. درخصوصي سازي بايد اتصال بين سياست گذاران، 
تصميم گيرندگان و مجريان ايجاد شود. اگر هركدام از اين مجموعه ها 
وظيفه خود را به خوبي انجام ندهند و قرار بر اين باشد كه كاميابي ها 
را براي خود و ناكامي ها را به رده هاي پايين تر انتقال دهند وضعيتي 
در  هرچند  بروجردى، 1389).  (رحيمى  آمد  خواهد  پيش  ناخوشايند 
پژوهش رضوي (1383) و رضوى (1384)، از نظر مديران اعمال سياست 
خصوصي سازي به عنوان عاملى براى ارتقاء كارآئي خدمات اجتماعى 
و اصالح ساختارخدمات رسانى ورزشى معرفى شده است، اما پژوهش 
حاضر نشان داد اجراى مادة 88 قانون تنظيم، به خودى خود اين قابليت 
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را نداشته و برخى موانع بر سر راه آن وجود دارد كه مستلزم توجه و 
نظارت هاى ويژه است. توكلي (1386)، عدم اطالع رساني و فرهنگ 
سازي مناسب و احمدي و همكاران (1385) نگرش بدبينانة مردم به 
بخشهاي خصوصي ورزشي را به عنوان موانع كارآيى خدمات اجتماعى 

خصوصي سازي ورزش بيان مي كنند. 
عوامل مربوط به بخش خصوصى عامل مهم ديگرى است كه در موفقيت 
مادة 88 تنظيم نقش كليدى دارد. احمدي و همكاران (1385) عوامل 
مربوط به مديريت و تأمين امنيت ورزشگاه ها را به عنوان يك عامل 
اصلى در خصوصى سازى اماكن ورزشى قلمداد كردند. كاشف و همكاران 
(1386)، برخوردارى از تخصص مديريتى و اصول بازاريابى ورزشى را در 
موفقيت خصوصى سازى تعيين كننده فرض كردند. كارگر و همكاران 
(1390)، عدم درك كافى بخش خصوصى از مسائل ورزشى و يكجانبه 
نگرى صرف به سوى تفريحات و نه قهرمانى و تندرستى را از عوامل 
تأثيرگذار بر اجراى سياست هاى خصوصى سازى معرفى كردند. هچر 
(2009)، تعيين نقش و قدرت بخش خصوصى در امر خصوصى سازى 
را عاملى تعيين كننده در خصوصى سازى معرفى كردند. مايكل نوبل 
(1996) نيز علت اصلى موفقيت خصوصى سازى را به منابع، تكنولوژي 
ها و تخصص  بيشتر بخش خصوصى نسبت به بخش دولتي نسبت 
داد. در اين راستا بيان شده اگر بخش خصوصى نتواند كاالها و خدمات 
با كيفيت ترى توليد نمايد موفقيت خصوصى سازى در ابهام قرار مى 
گيرد. آنچه از فرايند خصوصي سازي مورد انتظار است اصالح، استقالل 
و انعطاف پذيري الزم در نظام مديريت واحدهاي دولتي توسط اشخاص 
حقيقي و حقوقي است. بنابراين خصوصي سازي هنگامي مي تواند منجر 
بخش  كه  شود  دولتي  مؤسسات  و  بنگاه ها  داخلي  كارايي  افزايش  به 
خصوصى از توان و قابليت كافى براى اجراى وظايف محوله برخوردارد 
باشد. در غير اين صورت مهم ترين هدف خصوصي سازي يعني (افزايش 

كارايي) ناديده گرفته شده است. 
عوامل اقتصادى، متغير تأثيرگذار ديگرى است كه در موفقيت مادة 88 
همكاران  و  كاشف  و   (1385) همكاران  و  احمدي  است.  مهم  تنظيم 
نبودن  فراهم  دولت،  توسط  اي  ارائه  تسهيالت  بودن  ناكافي   ،(1386)
زمينه الزم براي قيمت گذاري مناسب به خدمات باشگاه هاي خصوصي، 
عدم وجود امنيت براي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت در بخش 
خصوصي ورزش و هزينه باالي نگهدارى اماكن و تجهيزات ورزشي را از 
اهم موانع و مشكالت خصوصى سازى در ورزش ذكر كردند. اينگ دروم 
(2008)، تعداد زياد پرسنل و كارمندان مجموعه ورزشى هاى خصوصى 
را يكى از فشارهاى عمده بر اين اماكن ذكر كردند كه بار مالى زيادى 
بر دوش مديران اين اماكن مى گذارد. پژوهش هاى فراوانى مانند اى 
سن (1994)، كرامپتون (2003)، ربگيانى (2006)، هى، سن (2006)، 
فرى بوت (2007)، گزارش توسعة ورزش در شهر كانتى كارلو (2007)، 

مؤسسة هارتل پول بورو (2007) و ابدالى (1386) اشاره كرده اند كه 
ساخت و نگهدارى اماكن ورزشى نيازمند سرماية مالى زيادى است.

نظارت  و  اجرا  نحوة  به  توجه  عدم   ،(2008) وهمكاران  بو  هنگ،  لو،   
نامناسب در ساخت اماكن ورزشى دولتى قبل از انتقال به بخش خصوصى 
را از عوامل شكست پس از واگذارى نام بردند. بخش دولتى به دليل 
قرار گرفتن در محدوديت هاى مالى و قوانين و مقررات دست و پا گير 
ادارى در هزينه كردن بودجه، ناگزير به استفاده از مواد و مصالح نامرغوب 
در ساخت اماكن ورزشى مى باشد. از طرفى، به دليل نظارت ناكافى 
در هنگام ساخت و اجراى اماكن ورزشى (سعادت و همكاران، 1384)، 
اين اماكن با كيفيت پايين در اختيار مديريت بخش خصوصى قرار مى 
گيرد كه پس از مدت زمان كوتاهى، هزينة تعميرات و نگهدارى اين 
اماكن افزايش يافته و بخش خصوصى را با چالش هاى مالى و مديريتى 
مواجه مى كند. همچنين، اگر سرمايه گذارى ناكافى باشد و يا كيفيت 
مواد به كار رفته در اماكن نيز نامناسب باشد، بعدها انعكاس يك خرج 
اضافى و باالرفتن هزينه هاى نگهدارى خواهد شد. مؤسسة هارتل پور 
بورو (2007)، به استفاده از برنامه هاى موقت و بدون پشتوانة فكرى و 
استفاده از روش هاى سنتى در ساخت اماكن ورزشى انتقاد كرده است. 
نهايتاً اين موضوع مورد توافق اين پژوهش مى باشد كه اين محدوديت، 
باعث باال رفتن هزينه هاى نگهدارى و تعميرات به هنگام بهره بردارى 
توسط بخش خصوصى شده است كه توجه ويژه مسئولين توسعه اماكن 

ورزشى استان را مى طلبد.  
قيمت گذاري  بحث  سازي  خصوصي  اقتصادى  مسائل  مهم ترين  از 
بر روي اماكن ورزشى به بهترين نحو ممكن است، امري كه تاكنون 
آنگونه كه شايسته آن است مورد توجه واقع نشده است. هرگونه اشتباه 
در قيمت گذاري واحدهاي دولتي همچون تيغ دولبه اي عمل مي كند. 
ورزشى  اماكن  ارزش  از  گيرد  انجام  قيمت گذاري  اين  در  كاستي  اگر 
كاسته شده و به بيت المال آسيب مى رسد و اگر بيشتر از قيمت اصلي 
قيمت گذاري شود بخش خصوصي را دچار مشكل كرده و موجب شكست 
آن خواهد شد. امروزه آنچه كه روال است، جذابيت قيمت پيشنهادى 
نخستين معيار براى واگذارى تعيين شده است. اين امر دو واقعيت به 
همراه دارد: ارائة مكان ورزشى به كسى كه باالترين قيمت راپيشنهاد 
كرده و بسته شدن تعدادى از واحدهاى خصوصى شده پس از واگذارى. 
در حال حاضر تصميمات بر اساس باالترين پيشنهاد اتخاذ مى گردد 
كه اين فرايند ممكن است به انتخاب خريداران نامناسب منجر شود. 
بنابراين، پيشنهاد مى شود براى بهبود جريان مزايده، سيستم دو پاكتى 
به كار گرفته شود. در اين سيستم از شركت كنندگان در مزايده خواسته 
مى شود دو پيشنهاد (يكى فنى و ديگرى مالى) ارائه دهند. در مرحلظ 
نخست، برندة مزايده بر اساس پيشنهادهاى فنى و در مرحلة دوم بر پاية 

پيشنهادهاى مالى شركت كنندگان انتخاب مى شود.  
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آخرين متغير مؤثر بر اجراى مادة 88 تنظيم، عامل فرهنگى است. كاظم 
زاده (1388)، يكى از عوامل كليدى در عدم تأمين نتايج مورد انتظار 
از خصوصى سازى را به كم توجهى به ابعاد فرهنگى و كاستى و ضعف 
يك  نتايج  دانست.  فعاليت ها  اين گونه  مديريت  و  فرهنگى  برنامه هاى 
تحقيق درباره نقش عوامل فرهنگى (ارزش ها،باورها و رفتارها) در نواقص 
اجرايى اصل 44  (مطالعه موردى مديران ارشد سازمان خصوصيسازى 
و خريداران  واحدهاى دولتى)، نشان مى دهد باور نادرست مديران در 
سطوح مختلف سازمانى نسبت  به خصوصيسازى، عدم تفكر و نگرش 
علمى به سياست هاى خصوصى، عدم  اعتماد مردم به بخش خصوصى، 
تعصبات  قومى و قبليه اى در ايران در جهت مخالفت با خصوصيسازى، 
بى توجهى به كارآفرينان بخش خصوصى و ترويج نگرش منفى در زمينه 
عدم امنيت شغلى كاركنان در بخش  خصوصى از عوامل مهم فرهنگى 
و  احمدي  زاده، 1387).  (كاظم  باشند  مى  فرايند  اين  بر  گذار  تأثير 
همكاران (1385)، عدم تمايل مردم در صرف هزينه براي امور ورزشي و 
دخالت موازي و همزمان وزارت ورزش و جوانان و ساير نهادهاي دولتي را 
از عوامل فرهنگى تأثيرگذار بر اين فرايند دانستند. رضوي (1384) سطح 
فرهنگى مديران براى اعمال سياست هاى خصوصي سازي (83/3 درصد) 
را مثبت ارزيابى نمود اما آمادگى مردم را براى اين فرايند كافى ندانست. 
كاشف و همكاران (1386)، عدم تمايل مردم نسبت به ورزش، نگرش 
بدبينانه مردم نسبت به بخش خصوصي، عدم تمايل مردم در صرف هزينه 
و سرمايه در امور ورزشي، عدم تبليغ و فرهنگ سازي مناسب مطبوعات 
و صدا و سيما را از مشكالت مربوط به خصوصى سازى ورزش معرفى 
كردند. در مقابل نظرى (1387) عوامل فرهنگى را از عوامل تأثير گزار بر 

اين فرايند معرفى نكرده است. 
يكى  از نكات كليدى موفقيت خصوصى سازى آن است كه فضاى قانونى، 
سياسى و فرهنگى مطلوب را فراهم كنيم: بايد زمينه ها و كمك هاى 
مساعد قانونى از هر لحاظ توسط قواى سه گانه فراهم شود تا دشمنان 
خصوصى سازى نتوانند عليه آن اقدام كنند و يا در مسير آن اخالل ايجاد 
كنند. قبل از خصوصى سازى بايد زمينه هاى فرهنگى، ارادة جمعى، 
توافق عمومى و اعتماد مردمى مهيا شود. عدم اعتقاد راسخ مديران و 
مسئوالن ورزش استان به آن، فضاى مناسب سياسى و فرهنگى را فراهم 

نمى كند و آن را سياسى مى كند (رحيمى بروجردى، 1385).
ضعف فرهنگ سرمايه دارى و سرمايه گذارى از معضالت اصلى خصوصى 
سازى در ايران است كه به بخش ورزشى نيز سرايت كرده است. در 
فرهنگ جديد اقتصادى بسيارى ار كشورهاى در حال توسعه به طور 
توليدات داخلى از  معمول سرمايه دارى و سرمايه گذارى براى ارتقاء 
طرف گروه هاى سياسى و رسانه هاى خبرى وابسته و يا تحت تأثير قرار 
گرفتة تفكر سوسياليسم، مذموم شناخته شده است و تبليغات وسيع 
پيرامون آن، امنيت و انگيزه هاى سرمايه گذارى و توليد را به شدت در 

اين جوامع كاهش مى دهد، در حالى كه خصوصى سازى تنها با پشتوانة 
سرمايه گذارى و مديريت خصوصى اماكن امكان پذير است. اگر بخش 
خصوصى به هر دليل محترم شمرده نشود، چگونه مى توان انتظار داشت 
كه خصوصى سازى تحقق يابد و اگر تجمع سرمايه نزد اشخاص مورد 
حمايت قانون قرار نگيرد نمى توان انتظار بهبود مشاركت بخش خصوصى 
در اين فرايند را داشت. بنابراين براى تحقق خصوصى سازى موفق بايد 
ابتدا فرهنگ جامعه را با تفكر خصوصى سازى آشتى داد و اين دو را با 

يكديگر عجين كرد (رحيمى بروجردى، 1385). 
و نيازهاى مختلفى كه مشتريان مختلف دارند را شناسايى كند مى تواند 
نقش مًوثرى در تقويت برند داشته باشد. و پيشنهاد مى شود سازمان  ها 
به تشكيل باشگاه ويژه مشتريان اقدام كنند و كارت هاى ويژه عضويت به 
مشتريان اعطا نمايند. و در نهايت دو كليد اصلى داشتن مشتريان وفادار 
ارزش آفرينى و نوآورى است و مديران به اين دو نكته بايد توجه بسيار 

زيادى داشته باشند.
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