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هدف از این پژوهش ،بررسی چالشهای اجرایی مادۀ ( 88خصوصیسازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستانها میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را
کارشناسان ورزشی شاغل در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل و رؤسای هیأتهای ورزشی استان که درمجموع  67نفر بودند ،تشکیل میدادند.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و ازنظر نوع جمعآوری دادههای تحقیق ،توصیفی – تحلیلی بوده که به روش میدانی اجرا شده است .ابزار
اندازهگیری ،پرسشنامۀ محقق ساخته بود که بهصورت مقطعی و در سال  3131در میان جامعۀ آماری توزیع شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی
و در بخش آمار استنباطی ،از تحلیل عاملی برای تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل استفاده گردید .نتایج نشان داد که چالشهای اجرایی مادۀ 88
(خصوصیسازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستانها به ترتیب عبارتاند از :موانع مدیریتی ،فرهنگی – اجتماعی ،اقتصادی و قانونی – حقوقی .که
هرکدام از این عوامل به زیرشاخههایی تقسیم و با استفاده از فرآیند تحلیل عاملی ،اولویت هرکدام از آنها مشخص شد.
کلیدواژهها :خصوصیسازی ،ورزش ،موانع ،بخش خصوصی
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مقدمه
با بررسی دگرگونیهای تازهای که در جهان پدید آمده و با توجه به گسترش دامنۀ خدمات دولتی در سالهای اخیر ،افزایش
هزینههای عمومی ،مسائل اقتصادی و بسیاری از عناصر دیگر ،الزم میسازد تا بهبود کارکرد سازمانهای دولتی بهعنوان یک
امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد .یکی از راههایی که برای غلبه بر مشکالت بخش عمومی پیشنهاد شده و بهصورت گسترده
طرفدار پیدا کرده ،واگذاری به بخش خصوصی است (مهجوری .)5 :3181 ،خصوصیسازی یک سیاست اقتصادی جهت
تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخشهای اقتصادی با هدف ایجاد رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی-
اجتماعی است (نیومن .)60 :1003 ،3این موضوع یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیشفاکتورهای توسعۀ اقتصادی
کشورهای پیشرفته دنیا و از جمله سیاستهای اقتصادی است که در دو دهه اخیر مورد توجه اغلب سیاستگذاران در
کشورهای مختلف بوده است .موضوع واگذاری شرکتهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به بخش خصوصی ،یکی از
مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز میباشد (افشارپور.)76 :3130 ،
بر اساس اصل  77قانون اساسی ،کشور ما نیز در جمع کشورهایی است که از طرفداران خصوصی کردن و خصوصیسازی
میباشد .در این راستا حرکتهایی در صنایع مختلف صورت گرفته است .صنعت ورزش نیز از این مقوله مستثنا نیستند( .الهی،
.)77 :3186
بخش خصوصی ورزش میتواند نقش مؤثری در توسعۀ ورزش همگانی ،قهرمانی و همچنین اهدافی از قبیل اشتغالزایی
و افزایش بهرهوری از اماکن و تجهیزات ورزشی داشته باشد .امروزه تأسیسات دولتی ورزشی ازلحاظ کارایی عملیاتی و
عملکرد مالی در حد کمتر از مطلوب هستند و چندان دلخواه عموم جامعه نمیباشند .ازاینرو بسیاری از تأسیسات ورزشی که
کامالً در مالکیت دولت هستند و به شکل دولتی اداره میشوند با کمبود بودجه مواجه میشوند .این وضعیت سبب حذف یا
کاهش خدمات و رویدادهای ترتیب داده شده بهوسیله این مؤسسات شده است .ازاینرو سازمانهایی ،ازجمله وزارت ورزش و
جوانان ،که متولی امر ورزش در کشور میباشد برای پیشبرد اهداف ورزشی به سازمانهای خصوصی روی آورده است که
دارای سرمایهگذاری بهتر و بیشتر نسبت به سازمانهای دولتی میباشند (ژانت بی 1و همکاران.)37 :3181 ،
بررسی ادبیات خصوصیسازی در امر ورزش نشان میدهد که بهتقریب تمام کشورهای دنیا برای نقش و جایگاه
خصوصیسازی در بخش ورزش ،اهمیت ویژهای قائل هستند .بهطورکلی دولتها اقدامهایی را نیز در این راستا انجام دادهاند
که نتایج آن نیز مثبت بوده است .الپورتا ،1لوپز ،7دسیالنس و شلیفر )1000( 5نیز بیان میکنند که مالکیت دولتی وسیع ،به-
ویژه در کشورهای توسعهنیافته ،توسعۀ نظام مالی را کند و رشد اقتصادی را محدود میکند .بر این اساس ،به نظر میرسد که
وجود بخش دولتی ،تأمین و تولید کارا و اثربخش خدمات و کاالها را با دشواری مواجه میسازد ،درحالیکه بخش خصوصی
به دلیل وجود رقابت و برخورداری از هدفها ،مدیریت ،ساختار و نیروی انسانی کامالً متفاوت قادر است با کارایی بسیار باال
به تأمین و تولید کاالها و خدمات بپردازد (منوریان .)76 :3183 ،عالوه بر کارایی باالی بخش خصوصی به دلیل مزایای
حاکم بر آن شامل تخصص گرایی ،صرفهجویی در مقیاس ،استفاده از تجربیات گذشته ،ساختار عملکرد گرا ،انعطافپذیری و
سرعت در تصمیمگیریها ،توانایی توسعۀ روابط بر اساس اعتماد و سود متقابل ،ساختارهای تخت و مؤثر ،برخورداری از
سیستم ارزیابی عملکرد بهمنظور ارتقای کیفیت ،توانایی تخصیص منابع و مدیریت ریسک که به ایجاد سینرژیهای مؤثر و
مثبت در اقتصاد میانجامد (مهدوی .)17 :3181 ،سقوط ایدئولوژیهای مارکسیستی و بروز جنبشهای طرفدار اقتصاد بازار
آزاد ،فشار سازمانها و کشورهای کمککننده به دولتها مبنی بر تشویق مشارکت بخش خصوصی در توسعۀ زیرساختهای
اقتصادی ،جهانیشدن رقابت و ...نیز ازجمله عواملی هستند که ضرورت بحث خصوصیسازی را در کشور نمایان میسازند
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(منوریان .)76 :3183 ،اما باید توجه داشت که خصوصیسازی در ورزش بهخودیخود مفید و سودآور نیست و بدون وجود یک
سری شرایط نمیتوان پیشبینی کرد که تنها اجرای فرایند خصوصیسازی در ورزش باعث ایجاد منافع میشود .ثبات
اقتصادی ،آزادسازی اقتصادی ،وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد ،ایجاد چارچوبهای حقوقی و قانونی مناسب ،اصالح
ساختار در برخی سازمانها و وجود بازارهای مالی گسترده و مؤثر ،همگی از شرایط جداییناپذیر موفقیت برنامههای
خصوصیسازی در حیطه ورزش قلمداد میشود (پاداش.)58 :3188 ،
باید دقت شود که خصوصیسازی برای کسانی که قصد انجام آن را دارند ،فرآیندی پیچیده ،زمانبر ،مشکل و خستهکننده
است .خصوصیسازی موفق ،به دست کسانی انجام خواهد شد که تمامی وقت ،حوصله و فکر خود را در مسیر آن بهکار برند
و خستگیناپذیر ،بدون اشتغال به هیچ کار دیگری ،در انجام آن کوشا باشند .باید توجه داشت که اگر نخستین اقدامات برای
خصوصیسازی با موفقیت روبهرو نشود ،حمایت از ادامۀ فعالیتهای خصوصیسازی ممکن است کاهش یابد و یا قطع شود.
از طرف دیگر ،خصوصیسازی که شتاب زیادی دارد ،ممکن است دردآور باشد یکی از مسائل مهم در مراحل اولیۀ
خصوصیسازی ،این است که در زمان انجام ،نشاندهندۀ شرایط بهتر و مطلوبتر باشد (رحیمی بروجردی.)87 :3185 ،
درزمینۀ خصوصیسازی در صنعت ورزش تحقیق جامعی تابهحال در ایران گزارش نشده است و اکثر تحقیقاتی که در این
زمینه انجام شده است به توصیف وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی و همچنین نحوه بهرهوری از این اماکن اشارهکردهاند.
برخی از این تحقیقات به کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی در استانهای مختلف کشور اشارهکردهاند (طاهری،)36 :3168 ،
(ثابتی( ،)71 :3168 ،قدرتی( ،)77 :3163 ،باقر زاده ،حمایتطلب و متقی پور( ،)11 :3183 ،جمالی قراخانلو.)76 :3187 ،
برخی از این تحقیقات به پایین بودن میزان بهرهوری اماکن و تجهیزات ورزشی اشارهکردهاند و راهکارهای عملی برای مقابله
با آن ارائه نمودند (علیزاده( ،)307 :3187 ،جمالی قراخانلو .)76 :3187 ،یوسفی ( )3187گزارش کرد هر باشگاه خصوصی
بهطور متوسط  1شغل ایجاد میکند و همچنین نسبت مشاغل مستقیم به غیرمستقیم نشان میدهد به ازای هر  5شغل
ورزشی یک شغل مرتبط با ورزش در باشگاهها ایجاد میشود (یوسفی و همکاران.)311 :3187 ،
با توجه به مطالب ذکرشده و اهمیت و ضرورت خصوصیسازی در صنعت ورزش ،الزم و ضروری به نظر میرسد که
عوامل مؤثر بر خصوصیسازی اماکن ورزشی شناسایی و اولویتبندی شوند .همانگونه که مالحظه میشود ،پژوهشهای
متعددی پیرامون ضرورت خصوصیسازی ورزش و موانع فراروی آن صورت گرفته است .اما یک بررسی اولیه نشان میدهد
که این پژوهشها یا تنها به یک دسته از موانع اشارهکردهاند و یا باوجود ذکر موانع مختلف ،آنها را مورد طبقهبندی و اولویت
قرار ندادهاند .ازاینرو ،این پژوهش به دنبال شناخت مهمترین موانع توسعۀ مشارکت بخش خصوصی و خصوصیسازی
ورزش و اولویتبندی آنها صورت گرفته است .سؤال اساسی ما در این پژوهش این است که «مهمترین موانع فراروی
خصوصیسازی اماکن ورزشی در ورزش شهرستانها کدام است و اولویتبندی آنها چگونه است؟».

روششناسی
پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی و ازلحاظ هدف ،کاربردی میباشد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته با
طیف پنج ارزشی لیکرت بود .این پرسشنامه حاوی دو بخش است؛ بخش اول شامل مشخصات فردی و شغلی پاسخدهندگان
از قبیل سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،رشتۀ تحصیلی ،عنوان شغلی و سابقۀ فعالیت افراد را در بر میگیرد .بخش دوم
شامل 17سؤال بسته در ارتباط با چالشهای اجرایی مادۀ  88در ورزش شهرستانها میباشد .روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه ،توسط  30نفر از صاحبنظران و متخصصان امر در این زمینه تأیید شد .پایایی کلی پرسشنامه نیز با استفاده از
آزمون آلفای کرون باخ ( ،)%33بهدست آمد .جامعۀ آماری این تحقیق را کارشناسان ورزشی شاغل در ادارات ورزش و جوانان
استان اردبیل و رؤسای هیأتهای ورزشی استان که درمجموع  67نفر میباشند ،تشکیل میدهند .به دلیل پایین بودن تعداد
افراد جامعه ،نمونۀ آماری با جامعه برابر و بهصورت تمام شمار و غیر تصادفی هدفمند برآورد شد .درنهایت ،تعداد 67
پرسشنامه توزیع ،تحویل گرفته و آنالیز شد .برای تجزیهوتحلیل دادههای این تحقیق در سطح آمار توصیفی از شاخصهای
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مرکزی ،انحراف استاندارد ،رسم نمودارها و فراوانی و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل عاملی اکتشافی 3با چرخش
متمایل 1برای تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل و روایی ساختاری ابزار و از آزمون فریدمن برای رتبهبندی مهمترین
چالشهای اجرایی خصوصیسازی اماکن ورزشی استفاده گردید .تحلیل عاملی بیشتر در آزمونسازی مورداستفاده قرار می
گیرد به این معنی که عاملهای مختلف در رابطه با یک موضوع بررسی میشود و بهترین آنها برای آزمون یا ابزار انتخاب
میشود در این تحقیق عاملهای مرتبط با چالشهای اجرایی ماده  88در ورزش شهرستانها موردبررسی قرار میگیرد و
میزان اهمیت هریک از عاملها با استفاده از بار عاملی تعیین میشود .لذا با توجه به توضیحات ارائه شده ،عاملهای تعین
شده میتواند هم در انتخاب نوع طرح و هم اولویتبندی طرحها مورداستفاده قرار گیرد همچنین از آزمون کولموگروف
اسمیرنف برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها و از آزمون بارتلت )p=0/003( 1برای تعیین همبستگی بین متغیرها استفاده
شد که نتایج نشان داد استفاده از تحلیل عاملی مناسب بوده و عاملهای ساخته شده از اعتبار الزم برخوردار است .تمامی
عملیات تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  spssانجام شد.

یافتهها
آمار توصیفی دادهها
همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،میانگین سنی آزمودنیها  17سال میباشد .همچنین ،جوانترین آنها  13سال و
مسنترین شان  56سال داشتند .میانگین سوابق کاری کل افراد  30سال بود.
جدول  :1ویژگیهای سنی و سابقۀ گروه موردمطالعه

شاخصهای آماری مقطع
انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

میانگین

سن

13

56

17

8

سابقه

1

15

30

6

در جدول  1سطح تحصیالت آزمودنیها در پنج مقطع :دیپلم ،فوقدیپلم ،لیسانس ،فوقلیسانس و دکتری مالحظه میشود
که کمترین تعداد متعلق به دکتری و بیشترین تعداد مربوط به لیسانس میباشد.
جدول  :2مشخصات فردی آزمودنیها بر اساس میزان تحصیالت

درصد تجمعی

درصد

فراوانی

مقطع تحصیلی

7 /6

6/7

7

دیپلم

03/1

11/3

36

فوقدیپلم

76/9

77/8

17

لیسانس

96/2

33/1

37

فوقلیسانس

133

1/8

1

دکتری

300

67

مجموع

در جدول  1ازنظر رشتۀ تحصیلی  73/3درصد تربیتبدنی 18/3 ،درصد از رشتههای نامرتبط بودند.
1. Exploratory factor analysis
2. Direct Oblimin rotation
3. Bartlett's test of sphericity
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جدول  0رشتۀ تحصیلی کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل و رؤسای هیأتهای ورزشی استان اردبیل

درصد تجمعی

درصد

فراوانی

61/1

73/3

78

تربیتبدنی

133

18/3

18

نامرتبط

300

67

مجموع

آمار استنباطی دادهها
در این قسمت ،بهمنظور اینکه آیا دادههای مربوط به چالشهای اجرایی ماده  88در ورزش شهرستانها برای تحلیل عاملی
مناسب میباشند ،از آزمون  kmoاستفاده شد مقدار آزمون همواره بین  0و  3میباشد درصورتیکه این مقدار کمتر از 0/50
باشد دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین 0/50تا  0/60باشد میتوان بااحتیاط بیشتر به تحلیل
عاملها پرداخت .اما درصورتیکه این مقدار باالی 0/60باشد همبستگیهای بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهند
بود .مقدار  kmoاین آزمون در دادههای تحقیق حاضر برابر با  0/777میباشد که نشاندهندۀ قابلقبول بودن عاملها
میباشد.
جدول  :4میزان  kmoبرای هر یک از خرده مقیاسهای چالشهای اجرایی مادة  88در ورزش شهرستانها

عوامل موردبررسی

Kmo

عوامل ناشی از موانع مدیریتی
عوامل ناشی از موانع اجتماعی  -فرهنگی
عوامل ناشی از موانع اقتصادی
عوامل ناشی از موانع قانونی  -حقوقی

0/617
0/788
0/717
0/577

جدول  :5بار عاملی هر یک از خرده مقیاسهای چالشهای اجرایی مادة  88در ورزش
شهرستانها از دیدگاه آزمودنیها به ترتیب اهمیت

عوامل موردبررسی
عوامل ناشی از موانع مدیریتی
عوامل ناشی از موانع اجتماعی  -فرهنگی
عوامل ناشی از موانع اقتصادی
عوامل ناشی از موانع قانونی  -حقوقی

بار عاملی
0/807
0/678
0/617
0/785

همانطور که در جدول  5مالحظه میگردد ،عوامل ناشی از موانع مدیریتی با بار عاملی  0/807و عوامل ناشی از موانع
اجتماعی  -فرهنگی با بار عاملی  0/678در ردیفهای اول و دوم به ترتیب اهمیت قرار گرفتهاند و عوامل ناشی از موانع
اقتصادی با بار عاملی  0/617و عوامل ناشی از موانع قانونی – حقوقی با بار عاملی  0/785در ردیفهای سوم و چهارم به
ترتیب اهمیت قرار گرفتهاند.
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جدول  :6عوامل ناشی از موانع مدیریتی

خرده مقیاسهای عوامل ناشی از موانع مدیریتی

بار
عاملی

فقدان نهادهای تخصصی در حوزۀ خصوصیسازی صنعت ورزش
فقدان راهبرد و برنامهریزی مدون در عرصۀ ورزش و خصوصیسازی اماکن ورزشی
ضعف مهارتهای مدیریتی و اجرایی در برگزاری مسابقات ورزشی و کنترل تماشاگران
نبود کارشناسان فنی ،باتجربه و تحصیلکردۀ ورزشی(علمیوعملی) در اداره کردن مکانهای ورزشی
مشکالت مدیریتی و تأمین امنیت در اماکن ورزشی خصوصی
عدم استفاده و بهرهوری مناسب از امکانات موجود مکانهای ورزشی در بخش تربیتبدنی و ورزش
عدم استفاده صحیح از زیرساختهای اماکن ورزشی (مثل آب ،برق ،گاز) و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی

0/878
0/876
0/816
0/801
0/681
0/673
0/671

همانطور که در جدول  7مالحظه میشود ،مهمترین عامل از بین عوامل ناشی از موانع مدیریتی ،فقدان نهادهای
تخصصی در حوزۀ خصوصیسازی صنعت ورزش و کمترین عامل عدم استفاده صحیح از زیرساختهای اماکن ورزشی (مثل
آب ،برق ،گاز) و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی میباشد که به ترتیب با بار عاملی  0/878و  0/671در خصوصیسازی
اماکن ورزشی تأثیر دارند.
جدول  :7عوامل ناشی از موانع اجتماعی  -فرهنگی

خرده مقیاسهای عوامل ناشی از موانع اجتماعی  -فرهنگی
نادیده گرفتن ابعاد تربیتی
عدم تبلیغ و فرهنگسازی مناسب مطبوعات و صداوسیما در واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی

بار عاملی
0/877
0/816

فقدان فرهنگ و تفکر مناسبی از خصوصیسازی
عدم آشنایی تودۀ مردم و مدیران ورزشی با مفاهیم مرتبط با خصوصیسازی در ورزش
فقدان مطالعات کافی در خصوص واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی

0/805
0/683
0/615

نگرش منفی مردم به واگذاری مکانهای ورزشی به بخش خصوصی
بیتوجهی مردم نسبت به ورزش و انجام فعالیتهای بدنی برای پیشگیری از بیماریها

0/605
0/787

همانطور که در جدول  6مالحظه میشود ،مهمترین عامل از بین عوامل ناشی از موانع اجتماعی -فرهنگی ،نادیده
گرفتن ابعاد تربیتی و کمترین عامل بیتوجهی مردم نسبت به ورزش و انجام فعالیتهای بدنی برای پیشگیری از بیماریها
میباشد که به ترتیب با بار عاملی 0/877و  0/787در خصوصیسازی اماکن ورزشی تأثیر دارند.
جدول  :8عوامل ناشی از موانع اقتصادی

خرده مقیاسهای عوامل ناشی از موانع اقتصادی
عدم حاکمیت منطق هزینه – فایده در اماکن ورزشی خصوصی
افزایش میزان مبلغ ماهانه سانسهای اماکن ورزشی خصوصی
بیتوجهی بخشهای خصوصی به اقشار طبقه پایین ازنظر درآمد و هزینه
هزینۀ باالی خرید تجهیزات اماکن ورزشی
ناتوانی در تأمین حقوق و دستمزد منابع انسانی
عدم توانایی مالی عامۀ مردم در استفاده از خدمات ورزشی بخشهای خصوصی
عدم تمایل مردم بهصرف هزینه برای امور ورزشی

بار
عاملی
0/807
0/687
0/676
0/608
0/785
0/778
0/776
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همانطور که در جدول  8مالحظه میشود ،مهمترین عامل از بین عوامل ناشی از موانع اقتصادی عدم حاکمیت منطق
هزینه – فایده در اماکن ورزشی خصوصی و کمترین عامل عدم تمایل مردم به صرف هزینه برای امور ورزشی میباشد که
به ترتیب با بار عاملی  0/807و  0/776در خصوصیسازی اماکن ورزشی تأثیر دارند.
جدول  :9عوامل ناشی از موانع قانونی  -حقوقی

خرده مقیاسهای عوامل ناشی از موانع قانونی  -حقوقی
واگذاریهای سودآور به افراد خاص
عدم تناسب و هماهنگی برنامههای خصوصیسازی با قوانین کار ،بیمه و مالیات
عدم هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیمگیری برای ارائه مجوز
ناکافی بودن تسهیالت دولتی همچون وام بانکی ،تخفیف در هزینه مصرفی برق و آب و...
دخالت موازی یا کارکردهای مشابه سازمان تربیتبدنی یا سایر نهادهای دیگر

بار عاملی
0/675
0/618
0/786
0/775
0/707

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،مهمترین عامل از بین عوامل ناشی از موانع قانونی  -حقوقی واگذاریهای
سودآور به افراد خاص و کمترین عامل دخالت موازی یا کارکردهای مشابه سازمان تربیتبدنی یا سایر نهادهای دیگر میباشد
که به ترتیب با بار عاملی  0/675و  0/707در خصوصیسازی اماکن ورزشی تأثیر دارند.
جدول  :13اولویتبندی عوامل مؤثر در چالشهای اجرایی خصوصیسازی اماکن ورزشی

ردیف
3
1
1
7

عوامل مؤثر در چالشهای اجرایی خصوصیسازی اماکن ورزشی
موانع مدیریتی
موانع اجتماعی  -فرهنگی
موانع اقتصادی
موانع قانونی  -حقوقی

میانگین رتبه
1/71
1/38
1/08
1/11

نتایج آزمون آماری فریدمن نشان داد که بین اولویت عوامل مؤثر در چالشهای اجرایی خصوصیسازی اماکن ورزشی
تفاوت معناداری وجود دارد .اولویت عوامل بر اساس میانگین رتبۀ هر یک از عوامل در جدول ( )30ارائه شده است .همچنان
که مشاهده میشود مهمترین عوامل در چالشهای اجرایی خصوصیسازی اماکن ورزشی ،موانع مدیریتی ،اجتماعی _
فرهنگی ،اقتصادی و قانونی -حقوقی هستند.
جدول  :11آزمون  KMOو بارتلت

آزمون  KMOبرای سنجش کفایت نمونه
آزمون بارتلت

0/777

میزان تقریبی خی دو

101/180

درجۀ آزادی
سطح معناداری

11
0/003

بر اساس اطالعات جدول  ،33نتایج آزمون بارتلت نشان میدهد که استفاده از تحلیل عاملی مناسب میباشد و عوامل
ساخته شده از متغیرها از اعتبار الزم برخوردار است .نتایج آزمون KMOنیز نشاندهندۀ قابلقبول بودن عاملها میباشد
( 0/777بیشتر از معیار.)0/50

80

بررسی چالشهای خصوصیسازی اماکن ورزشی در ورزش شهرستانها

بحث و نتیجهگیری
تکیۀ ورزش کشور بر بودجۀ عمومی و کمکهای دولتی ،حاکمیت نگاه دولتی با رویکرد غیررقابتی در ورزش ،ناتوانی استفاده
از ظرفیتهای موجود در ورزش ،مشکالت به وجود آمده برای فدراسیونها با نهادهای بینالمللی ورزش و محرومیتهای
برخاسته از دخالتهای دولت در امور آنها (سازمان تربیتبدنی جمهوری اسالمی ایران )37 :3187 ،ازجمله مشکالتی است
که نه با دخالت و تصدیگری دولت ،بلکه با قرار گرفتن دولت در جایگاه حاکمیتی خود ،برطرف میشود .اما متأسفانه
مطالعات نشان میدهد که مشارکت بخش خصوصی و خصوصیسازی در ورزش ایران با موانع بسیاری مواجه است .ازآنجاکه
هرگونه تدبیر هوشمندانه بهمنظور غلبه بر موانع فراروی خصوصیسازی ورزش در کشور نیازمند فراهم آمدن تصویری مطابق
با واقع از آنهاست ،در این مقاله تالش شده تا به بررسی چالشهای اجرایی مادۀ ( 88خصوصیسازی اماکن ورزشی) در
ورزش شهرستانها پرداخته شود.
نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان میدهد که موانع فراروی اجرای مادۀ ( 88خصوصیسازی اماکن ورزشی) در
ورزش شهرستانها بر اساس نظرسنجی از کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل و رؤسای هیأتهای ورزشی
استان از حیث مهم بودن و رتبه به ترتیب عبارتاند از :موانع مدیریتی ،موانع فرهنگی– اجتماعی ،موانع اقتصادی و موانع
قانونی -حقوقی.
موانع مدیریتی با بار عاملی  80/78مهمترین موانع اجرایی ماده  88در ورزش شهرستانها میباشد که فقدان نهادهای
تخصصی در حوزۀ خصوصیسازی صنعت ورزش به دلیل مکمل بودن برای سایر فعالیتها از اهمیت باالئی نسبت به سایر
عوامل برخوردار است و با یافتههای پژوهش جاشی که نشان میدهد در کشور هند نیز عدم تعیین دقیق اهداف
خصوصیسازی یکی از موانع بسیار اساسی در این حوزه است ،همخوانی دارد (جاشی .)317 :3185 ،سایر موانع مدیریتی
فراروی خصوصیسازی اماکن ورزشی به ترتیب اولویت عبارتاند از :فقدان راهبرد و برنامهریزی مدون در عرصۀ ورزش و
خصوصیسازی اماکن ورزشی ،ضعف مهارتهای مدیریتی و اجرایی در برگزاری مسابقات ورزشی و کنترل تماشاگران ،نبود
کارشناسان فنی ،باتجربه و تحصیلکردۀ ورزشی (علمی و عملی) در اداره کردن مکانهای ورزشی ،مشکالت مدیریتی و
تأمین امنیت در اماکن ورزشی خصوصی ،عدم استفاده و بهرهوری مناسب از امکانات موجود اماکن ورزشی در بخش
تربیتبدنی و ورزش ،عدم استفاده صحیح از زیرساختهای اماکن ورزشی (مثل آب ،برق ،گاز) و سیستمهای گرمایشی و
سرمایشی که این قسمت از نتایج با یافتههای پژوهش احمدی ( )7 :3185که به بررسی موانع و مشکالت موجود در
خصوصیسازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاههای خصوصی شهرستان ارومیه پرداخته و نشان داده است که عوامل
مدیریتی نسبت به سایر عوامل اولویت دارند همخوانی دارد .از طرفی با تحقیق امیری ( )36 :3131که موانع مدیریتی را ،در
تبیین و اولویتبندی موانع فراروی خصوصیسازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعۀ ورزش مهمترین عامل دانسته،
همسو میباشد.
دومین موانع در چالش اجرایی مادۀ  88در ورزش شهرستانها ،موانع اجتماعی – فرهنگی است که به ترتیب اولویت
عبارتاند از :نادیده گرفتن ابعاد تربیتی ،عدم تبلیغ و فرهنگسازی مناسب مطبوعات و صداوسیما در واگذاری اماکن ورزشی
به بخش خصوصی ،فقدان فرهنگ و تفکر مناسبی از خصوصیسازی ،عدم آشنایی تودۀ مردم و مدیران ورزشی با مفاهیم
مرتبط با خصوصیسازی در ورزش ،فقدان مطالعات کافی در خصوص واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی ،نگرش
منفی مردم به واگذاری مکانهای ورزشی به بخش خصوصی ،عدم تمایل مردم نسبت به ورزش و انجام فعالیتهای بدنی
برای پیشگیری از بیماریها .موانع اجتماعی  -فرهنگی فراروی خصوصیسازی ورزش نیز منحصر به کشور ما نیستند .نتایج
برخی مطالعات نشان میدهند که فقدان عزم و اعتقاد کافی نسبت به خصوصیسازی در بنگالدش (محقق )11 :3183 ،و
نگرش منفی نخبگان و مردم نسبت به خصوصیسازی در کشورهای تایلند ،تاجیکستان و هند (بهرام نژاد )71 :3187 ،و
(مهدوی )17 :3181 ،مهمترین موانع فراروی خصوصیسازی در این کشورها هستند.
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سومین موانع در چالش اجرایی مادۀ  88در ورزش شهرستانها ،موانع اقتصادی است که به ترتیب اولویت عبارتاند از:
عدم حاکمیت منطق هزینه – فایده در اماکن ورزشی خصوصی ،افزایش میزان مبلغ ماهانه سانسهای اماکن ورزشی
خصوصی ،بیتوجهی بخشهای خصوصی به اقشار طبقه پایین ازنظر درآمد و هزینه ،هزینۀ باالی خرید تجهیزات اماکن
ورزشی ،ناتوانی در تأمین حقوق و دستمزد منابع انسانی ،عدم توانایی مالی عامۀ مردم در استفاده از خدمات ورزشی
بخشهای خصوصی ،عدم تمایل مردم بهصرف هزینه برای امور ورزشی .این نتایج با یافتههای احمدی و همکاران()7 :3185
که به موضوع نبود امنیت برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش و عدم توانایی مالی مردم در استفاده از خدمات
بخشهای خصوصی اشاره کردهاند ،همخوانی دارد.
نتایج دیگر تحقیقات نشان میدهد که در کشورهایی مانند چین (مؤسسۀ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد )371 :3188 ،مالزی
(هنسلی )60 :3331 ،و آلمان (محقق )30 :3183 ،نیز مردم و گروههای سیاسی به دلیل ترس از فقر و بیکاری با
خصوصیسازی مخالفت میکنند .در کشوری مانند پاکستان نیز ضعف بازار سرمایه یکی از موانع اقتصادی مهم فراروی
خصوصیسازی محسوب میشود (الدوساری.)87 :1007 ،
چهارمین موانع در چالش اجرایی مادۀ  88در ورزش شهرستانها ،موانع قانونی – حقوقی است که به ترتیب اولویت
عبارتاند از :واگذاریهای سودآور به افراد خاص ،عدم تناسب و هماهنگی برنامههای خصوصیسازی با قوانین کار ،بیمه و
مالیات ،عدم هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیمگیری برای ارائه مجوز ،ناکافی بودن تسهیالت دولتی همچون
وام بانکی ،تخفیف در هزینۀ مصرفی برق و آب و ،...دخالت موازی یا کارکردهای مشابه سازمان تربیتبدنی یا سایر نهادهای
دیگر .این نتایج با یافتههای پژوهش دیگری که فقدان قوانین روشن و نارسایی قوانین موجود را مانع حقوقی فراروی توسعۀ
تعاونیها در عرصۀ ورزش میداند ،همخوانی دارد (قهفرخی و همکاران .)11 :3183 ،برخی مطالعات نشان دادهاند در
کشورهایی مانند کانادا (اولریش فن وایزشکر ،)116 :3187 ،ایتالیا (مؤسسۀ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد )371 :3188 ،و کویت
(الدوساری )87 :1007 ،نیز استفادۀ دولت از شرکتهای دولتی بهعنوان یک ابزار سیاسی در زمرۀ مهمترین موانع سیاسی
فراروی خصوصیسازی ورزش محسوب میشود .کشوری مانند مالزی نیز مانند ایران به دلیل رابطهگرایی شدید در
واگذاریها با مانع مهمی بر سر راه خصوصیسازی مواجه است (حیدری کرد زنگنه.)301 :3188 ،
بههرحال ،رشد و توسعه باشگاههای خصوصی و متعاقب آن توسعۀ ورزش همگانی ،قهرمانی و همچنین اهدافی از قبیل
اشتغالزایی و افزایش بهرهوری از اماکن و تجهیزات ورزشی ،نیازمند همکاری صمیمانه همه نهادهای دولتی و خصوصی
میباشد
در اجرای تنظیم بخشی از مقررات دولت از سال  ،83اماکن ورزشی به بخش خصوصی واگذار گردیده ،اجرای قانون مادۀ
( 88خصوصیسازی اماکن ورزشی) فرصتهای خوبی را برای نهاد ورزش به وجود آورد اما در کنار این فرصتها هم
تشکیالت ورزش خصوصاً ادارات ورزش و جوانان (تربیتبدنی) و هم هیأتهای ورزشی را درگیر چالشهایی کرد که در ادامه
به آن پرداخته میشود.
فرصتها
 .3کاهش تصدیگری دولت :مدیریت غیردولتی و به عبارتی اداره امور کشور توسط خود مردم از سیاستهای مسئولین
کشور است و این سیاست سبب مشارکت مردم در سازندگی کشور و همراهی با نظام خواهد شد.
 .1کاهش بار مالی از دوش دولت :با اجارۀ اماکن ورزشی بخش زیادی از هزینههای جاری از قبیل حقوق کارکنان که تحت
عنوان متصدی سالن تا قبل از قانون اجارۀ اماکن توسط سازمان تربیتبدنی وقت بهکارگیری و استخدام میشدند و همچنین
هزینههای نظیر بیمه حوادث سالنها ،هزینۀ آب ،برق و گاز و ...از دوش دولت برداشته و توسط بخش خصوصی بهرهبردار
پرداخته میشود.
 .1درآمدزایی و رشد اقتصادی ورزشی :علیرغم کاهش بار مالی با اجاره اماکن ورزشی که بهصورت ساالنه با بهرهبرداران
منعقد میشود ،مبالغی بهحساب خزانه دولت واریز میشود که درصدی از آن تحت عنوان درآمدهای اختصاصی یا برگشتی
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اماکن بهحساب اداره واریز و بهحساب هیأتها منظور میگردد .تولید منابع مالی از طریق اماکن ورزشی یکی از مقولههای
اقتصاد ورزشی است.
 .7توسعۀ عملکردی :با کاهش تصدیگری دولت و اجاره اماکن به بخش خصوصی ادارات بهجای اداره باشگاهها به
بخشهای کارشناسیتر نظیر برنامهریزی ،آموزش ،نظارت و ارزیابی پرداختند طی سالهای گذشته سهم زیادی از نیروهای
سازمان تربیتبدنی را به خاطر تصدی سالنها جذب میکردند که همگی فاقد تحصیالت عالی بودند ،این نشاندهندۀ این
بود که درگذشته وظایف ادارات تربیتبدنی را با وظایف سالنداری برابر میدانستند.
چالشها:
 .3نقص اصل سوم قانون اساسی :برابر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی تربیتبدنی در کنار آموزشوپرورش باید
رایگان باشد .اگرچه اصل پرداخت شهریه باشگاهها مربوط به قانون اجاره اماکن (مادۀ  )88نیست و قبل از آن هم دریافت
میشد اما با اجرای مادۀ  88میزان شهریههای پرداختی از سوی ورزشکاران افزایشیافته است.
 .1نادیده گرفتن ابعاد تربیتی :تبدیل کردن باشگاههای ورزشی به یک بنگاه اقتصادی آسیبهای جدی در حوزههای
اجتماعی و فرهنگی وارد میکند ،نادیده گرفتن اقشار مستضعف ،عدم کنترل مناسب هنجارهای فرهنگی از این نمونهاند.
 .1تضعیف ادارات ورزش و جوانان :اگرچه مقرر شد درصدی از مبالغ واریزی خزانه تحت عنوان درآمد اختصاصی به ورزش
شهرستان برگشت داده شود ،اما متأسفانه در عمل سهم زیادی به شهرستانها تخصیص نمییابد .از طرفی ،چون اعتبار
دیگری به ادارات پرداخت نمیشود باعث شده تا ادارات برای امور ورزشی،کمک به هیأتها ،فعالیتها آموزشی و فرهنگی
و ...نتوانند کاری انجام دهند .به عبارتی ،اگر تولید منابع مالی خوب است باید برای متولی آن یعنی ادارات ورزش و جوانان و
هیأتهای ورزشی تولید منابع کند.
 .7اجرای نامناسب مادۀ  :88اگرچه در طی این سالها سعی شده با ایجاد تغییرات در قانون مادۀ  88نواقص آن مرتفع شود
اما کماکان برخی ضعفهای ساختاری و کارکردی مرتفع نشده است ،در معامالت متوسط و کلی که افراد حقیقی میتوانند در
مزایده اماکن ورزشی شرکت کنند افراد غیرورزشی که تجربه چندانی در مدیریت اماکن ندارند ،وارد این مقوله میشوند و
ضمن عدم توانایی در نگهداری اموال بیتالمال مشکالت عدیدهای را برای هیأتهای ورزشی و مربیان بهوجود میآورند و از
طرفی رقابت در مزایده مبالغ اجارۀ اماکن ورزشی را باال برده و بهتبع آن هزینۀ ورزش کردن را باال میبرد و این یعنی ظلم
به افراد بیبضاعت و کمدرآمد.
از طرف دیگر ،عموماً ادارات ورزش و جوانان به علت کمبود نیروی انسانی و بعضاً عدم نظارت و کنترل دقیق خصوصاً
سالنهایی که در اجاره هیأتها میباشند با مشکالت متعددی مواجهاند از قبیل وضعیت بهداشتی نامناسب اماکن و عدم
پرداخت بهموقع اقساط اجاره و...
 .5نرخ نامۀ غیر کارشناسی :همۀ رشتههای ورزشی از پتانسیل کافی برای جذب ورزشکار و پرداخت هزینههای اجاره باشگاه
برخوردار نیستند خصوصاً مربیان رشتههایی که برای بار نخست در شهرستانها شروع بکار میکنند .از طرف دیگر نرخ نامه
علیرغم بررسیهای کارشناسی بهعملآمده هنوز از نواقص متعددی برخوردار است .بهطور مثال ،هیچگونه تفاوتی را بین
سطح مهارت مربیان درجۀ  3یا  1یا  1در تعرفههای ورزشی قائل نشده است یا سوابقکاری و سنواتی مربیان نادیده گرفته
شده است.
بر پایۀ نتایج حاصل از این پژوهش ،راهکارهای عملی توسعۀ مشارکت بخش خصوصی در ورزش به امید اینکه
بهکارگیری این راهکارها بار هزینههای سنگین سرمایهگذاری در این حوزه را تا حدود زیادی از دوش دولت بردارد و به دولت
فرصت پرداختن به امور ضروریتر را بدهد ،به شرح زیر ارائه میشود:
 .3بسط تولید منابع مالی یا خصوصیسازی به تمام ابعاد ورزش نه امکانپذیر است و نه صحیح.
ورزش همگانی ،ورزش تربیتی و آموزشگاهی ،ورزش بانوان و ...نیازمند حمایت جدی دولت است و بهتر است
خصوصیسازی و تولید منابع مالی بیشتر ورزش حرفهای را پوشش دهد.
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 .1مراحل واریز کردن به حساب خزانه و برگشت آن به شهرستان یا مستلزم زمان است و یا کاهش سهم شهرستانها ،پس
پیشنهاد میگردد مبالغ که بر اساس مقررات و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان تعریف میشود در همان شهرستان
هزینه گردد یا درصدی بابت خزانه دولت واریز گردد و بقیه در همان شهرستان بابت کمک به هیأتهای ورزشی و یا توسعه
ورزش عمومی و مسائل فرهنگی و تربیتی هزینه گردد.
 .1با توجه به مدتزمان محدود یکساله اجاره اماکن و نداشتن فرصت کافی از سوی بهرهبرداران برای سرمایهگذاری
پیشنهاد میگردد .زمان اجاره اماکن از یک سال به  1یا  7سال افزایش یابد خیلی از هزینههای تشریفات مزایده هم در این
صورت کاهش مییابد.
 .7جهت مدیریت اماکن ورزشی در قالب بخش خصوصی در کنار شرایط عمومی و صالحیتی با توجه به وجود بسیاری از
فارغالتحصیالن تربیتبدنی جویای کار ،آنها را در اولویت مدیریت اماکن قرار داد تا شاهد مدیریت در اماکن ورزشی باشیم
نه تصدی اماکن؛ اگرچه برای ارتقای سطح کیفی و کمی اماکن ورزشی نیاز به دورههای آموزشی برای مدیران میباشد.
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