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چکیده
هدف از این پژوهش ،شناسایی و اولویتبندی موانع خصوصیسازی امکانات ورزشی دانشگاههای
دولتی ایران بود که با استفاده از روش پیمایشی به انجام رسید .نمونهی آماری این پژوهش شامل
اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل  00مجلس ،کارشناسان ساازمان خصوصایساازی،
اعضای هیئت علمی رشتههای اقتصاد و تربیتبدنی دانشگاههای دولتی کشاور ،اعضاای شارکت
شهرکهای صنعتی ،اعضای اتاق بازرگانی استانها و سرمایهگذاران شهرکهای صنعتی بودند که
بهصورت هدفمند از اضالع مثلث خصوصیسازی انتخاب شدند .روشهای کیفای و کمای شاامل
مطالعهی ادبیات پژوهش ،مصاحبهی عمیق ،کدگذاری سیستماتیک ،تحلیال عااملی اکتشاافی و
تحلیل سلسلهمراتبی که به صورت مناسبی با یکدیگر ترکیب شده بودند ،فرآیند این پاژوهش را
تشکیل میدادند .یافتههای پژوهش نشان داد که در ضلع نهادهای سیاستگذار و مجاری مواناع
خصوصیسازی امکانات ورزش دانشگاهها بهترتیب اولویت عبارتناد از مواناع سیاسای ،)4/163
برنامهریزی ا راهبردی  ،)4/116مدیریتی اا اجرایای  ،)4/357فرهنگای ا اجتمااعی ،)4/311
قانونی  ،)4/434کالن سرمایه گذاری  ،)4/455اقتصادی  )4/451و بازاریابی  .)4/415همچنین در
ضلع دستگاه واگذارنده موانع شناساییشده به ترتیب اولویت عباارت از مواناع برناماه ریازی ا
راهبردی  ،)4/136مدیریتی ا اجرایی  ،)4/113سیاسای  ،)4/338نوساازی ساازمانی ،)4/338
فرهنگی اا اجتمااعی  )4/343و فاردی  )4/414بودناد .در ضالع بخاش خصوصای نیاز مواناع
شناساییشده بهترتیب اولویت عبارت از موانع اقتصادی  ،)4/071خرد سرمایه گذاری ،)4/135
فرهنگی ا اجتماعی  )4/384و حرفهای ا تخصصای  )4/451بودناد .بناابراین اجارای سیاسات
خصوصیسازی نیازمند تعیین چشماندازها و ایجاد برناماههاای بلندمادت و کوتااهمادت بارای
دستیابی به آنهاست .تنها در چنین شرایطی است که خصوصیسازی بهعنوان راهکاری اثاربخش
برای انجام اصالحات و افزایش بهرهوری امکانات ورزشی دانشگاهها مطرح خواهد بود.
واژگان کلیدي :خصوصیسازی ،امکانات ورزشی ،دانشگاههای دولتی ،موانع
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مقدمه
انتقال بنگاههاي عمومی بـ بشـخ وصو ـی کـاردزمودهد د د ـ ي همیشـگی کوومـتهـایی
بوده است ک ناکاردمدي ناشی از کجیمشدن دولت را تجرب کردهاند ( .)1بـرر شـدن انـدازهي
دولت و گستردگی سطح دوالت دن در فعالیتهاي یرضروريد در عمدهي مـوارد موبـب بـا
رفتن هرین هاد کاهخ بهرهوري و عدم توان مدیریت درست گردیده است ( .)2ب طور کلـی اگـر
سرمای گذاري دولتی در کیط ي بشخ وصو ی و فعالیت هاي تولیـدي وارد شـودد بـ عنـوان
بایگرینی قدرتمند براي بشخ وصو ی عمل می کند (اثر تشلی اي )1اما اگـر سـرمای گـذاري
نایع برر و مادر ک ب ورت مالویت عمومی و در اوتیار دولت استد در کیط ي کا هـاي
عمومی باشدد ب عنوان بشخ مومل براي سرمای گذاري وصو ی عمل میکنـد (اثـر کششـی)2
( .)3در واقع رعایت نقخ کمایتی و تومیلی دولت سبب میشودد عالوه بر رفع کاستیهاي ایـن
بشخد از مشوالت مربوط ب عدم کارایی ناشـی از گسـتردگی یـرقابـل کنتـرل بشـخ دولتـی
کاست شده و نیر مشارکت مـردم یعنـی ابـرار ا ـلی ایجـاد توسـع بـ واقعیـت ب یونـدد (.)4
وصو یسازي 3ب عنوان یوی از بلوههاي مشارکت مردمد در ظاهر عبارت است از فردیندي ک
طی دن وظایف و تأسیسات بشخ دولتی بـ بشـخ وصو ـی انتقـال دادهمـیشـود ( .)5بانـ
بهانید وصو ی سازي را انتقال با مالویت بنگاههاي اقتصـادي از دولـت بـ بشـخ وصو ـی
تعریف کرده استد اما وصو یسازي در کقیقت ب اشاع ي فرهنگی در کلی ي سطوح بامعـ
گفت میشود ک دستگاه قانونگذاريد قواي قضایی د مجری و تمامی دکاد ی کشور باور کننـد
ک "کار مردم را باید ب مردم واگذار کرد" ( .)6با ابراییشدن این سیاسـتد بـ اهـدافی نـون
افرایخ کارایی فردیند تولید کا و ودماتد افرایخ بهره وري عوامل تولیـدد افـرایخ سـوددهی
بنگاهها و مؤسسات دولتی از رهگذر بهبود مدیریت و ایجاد ی نظام انگیرشـی مبتنـی بـر نفـع
ششصید دست وواهیم یافت (7د.)8
این مسأل د یعنی ناکاردمدي ناشی از کجیمشدن بشخ دولتی متوب ورزش دانشگاهی نیر بوده
است .امواناتد تأسیسات و بودب هایی ک امروزه از سوي دولـتهـا بـراي کمایـت و گسـترش
ورزش در کشورهاي مشتلف مصرف میگرددد توافوي نیازهاي موبود را ننموده و بسـیار کمتـر
از کد مطلوب هستند (11د .)9یافت هاي پژوهخ مقصودي ایمن ( )1378نشـان مـیدهـد کـ
سران ي اماکن و تأسیسات سرپوشیده در سال  1378براي هر دانشجو  1/5متر مربع و سران ي
1. Effective Discharge
2. Effective Tension
3. Privatization
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زمینهاي روباز  2/3متر مربع بوده استد این درکالی است ک طبق اسـتانداردهاي ادارهي کـل
طرحهاي عمرانی وزارت علومد تحقیقات و فناوريد میانگین سـران ي فضـاي ورزشـی بـراي هـر
دانشجو  8متر مربع ( 2/5متر مربع فضاي سرپوشـیده و  4/5متـر مربـع فضـاي روبـاز) در نظـر
گرفت شدهاست .ب عالوهد این تحقیق نشانداد ک در کنار سـران ي فضـاي ورزشـی بسـیار کـم
دانشگاههاد میانگین کداکثر ساعت استفاده از فضاهاي ورزشی موبود توسط دانشجویان دوتـر
و پسر در طول روزد ب ترتیب  5/4ساعت و  8/6ساعت بوده است کـ ایـن امـر وـود بـ وضـوح
نشاندهندهي کارایی پایین اموانات موبود و ضعف در نحوهي مـدیریت و بهـرهبـرداري از دنهـا
است .در واقع عالوه بر نامتناسببودن مقدار فضـا و اموانـات ورزشـی وزارت علـومد تحقیقـات و
فناوري با شاوصهاي رشد بمعیتید میران بهرهوري دنها نیر ب دلیل اینو بالغ بـر  85در ـد
در نهادهاي دولتی و تحت مدیریت دانشگاهها قرار دارنـدد پـایین مـیباشـد (12د .)11بنـابرایند
دانشگاهها با توب ب هرین ي با ي نگهداري اماکن و تأسیسات ورزشی از ی طرف و از طـرف
دیگر نیاز ب نیروي فنی و کاردمد بهت با بردن بهرهوري این امـاکن بایـد بـ دنبـال راهوـاري
مناسب براي رفع این مشوالت باشد ک یوی از راهوارهاي این موضوع وصو یسازي اموانـات
ورزشی میباشد (14د  .)13در هر کشور س بشخ کلی درگیر ابراي سیاست وصو ـیسـازي
می باشند ک در کنـار یوـدیگر مثلـ وصو ـیسـازي را تشـویل مـیدهنـد .ضـلع نهادهـاي
سیاستگذار و مجري وظیف ي تبیـیند ابـرا و هـدایت سیاسـت وصو ـیسـازي را در کشـور
برعهده دارند؛ مجلس شوراي اسالمید وزارت اقتصاد و دارایـی و همننـین سـازمان وصو ـی-
سازي زیرمجموع ي این ضلع میباشند .ضلع دوم را ضلع بشخ وصو ی مینامنـد کـ شـامل
افراد کقیقی و کقوقی است ک ب عنوان سرمای گذار توانایی مشارکت در فعالیتهاي اقتصـادي
ـ ابتماعی را دارا میباشند .دورین ضلع مثل را ضلع دستگاه واگذارنده تشویل میدهد ک بـا
ابرایی شدن سیاست وصو یسازي همـ یـا بششـی از دن بـ بشـخ وصو ـی انتقـال داده
1
می شود .اما ابراییشدن سیاست وصو یسازي همواره با موانعی روبرو بوده اسـت؛ موزانگـازا
( )2111این موانع را عدم واقعگرایی منافع مـورد نظـرد اقـدامات دولتـی و مشـوالت مـدیریتی
معرفی مینماید و میلس )2111( 2ب موانعی از قبیل ساوتار فعلی برنام هاد هرین هـاي فـراوان
ابرایی شدن طرحها و همننین هرین هاي زیستمحیطی اشاره مینماید (16د .)15

1. Muzangaza
2. myles
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س رویورد استد لی در توبی وصو یسازي مطرح میشوند .نشست استد لهاي مبتنی بـر
تحلیل هرین ـ فایده 1ک از طریق محاسب و مقایس ي بازدهی ابتماعی وصو یسازي ورت
میگیرد؛ دومد استد ل هاي مربوط ب ماهیت و ویژگیهاي اقتصادي کا ها و تفوی کا هـاي
عمومی و وصو ی؛ رویورد سومد در وصـو بهـرهبـرداري بهینـ و افـرایخ بـازدهی و تـأثیر
وصو یسازي در این مقول است ( .)18در کقیقت ضرورت انجـام وصو ـیسـازي کـامالب بـ
اثبات رسیده است؛ بسیاري از اکبنظران پس از پایان بنگ بهانی دوم و ایجاد مـو بدیـد
باعنوان ملیسازي و دولتیکردن فعالیتها بر این عقیدهاند کـ دولـتهـا یوـی از منـابع ا ـلی
مشوالت بوامع میباشند ( .)17پژوهخها کاکی از دن است ک  57/6در ـد مـدیران ابرایـی
موافق سیاست وصو یسازي در ورزش میباشند و همننین  71در د مدیران باشـگاههـا کـ
درعملد وصو یسازي را تجرب کردهاندد نسبت ب این موضـوع توافـق دارنـد ( .)19همننـین
گوستافسن و م لین )1996( 2وصو یسازي را زمین ساز کارایی بیشـتر مـیداننـد ( .)21در
واقعد امروزه ب دشواري میتوان کشوري را یافت ک برنام اي براي واگذاري تمـام یـا بششـی از
شرکتهاي دولتی ب بشخ وصو ی یا سهیم کردن بشخ وصو ی در مـدیریت و مالویـت در
پیخ نگرفت باشند ( .)21مبناي قانونی اتشاذ سیاست وصو یسـازي در کشـور مـا تبصـرهي
سی و دوم قانون برنام اول توسع بود کـ بـا اکیـاي مجـدد ا ـل  44قـانون اساسـی در پـی
ابال ی ي مقام معظم رهبري بیخ از پیخ ضرورت مشارکت مردم در توسـع ي همـ بانبـ ي
کشور مطرح شد؛ اقتصاددانان اهداف سیاستهاي کلی ا ل  44قانون اساسی را مـواردي نـون
شتاب بششیدن ب رشد اقتصاد ملید گسترش مالویت در سطح عموم مـردم بـ منظـور تـأمین
عدالت ابتماعید ارتقاي کارایید بهرهوري منابع مادي و انسانی و فناوريد افرایخ رقابتپـذیريد
افرایخ سهم بشخهاي وصو ـی و تعـاونید کاسـتن از بـار مـالی و مـدیریت دولـت در تمـام
فعالیتهاد افرایخ سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم ب پـسانـداز و سـرمای گـذاري و
بهبود دردمد وانوار بیان کردهاند ( .)9عالوه بر این بشخ تصویر کـالن بامعـ در برنامـ ي اول
توسع ي کشور در قسمت بودب و وضع مالی دولتد ب دولت ابازه داده شده تا براي "کـاهخ
بار مالی هرین هاي دولتی از طریق انتقال پارهاي از وظایف موبود ب بشخ یردولتـی " اقـدام
نماید ( .)22بشخ هدفهاي کالن کیفی برنام ي دوم توسع ي کشورد در قسمت وـط مشـی-
هاي اساسی از دولت میوواهد بهت "تقویت مشارکت عام ي مردم و اتشاذ تـدابیر زم بـراي
نظارت شایست و پیوست بر ابراي برنام " و "افرایخ بهرهوري" اقدام نماید و در تبصـرهي 41
1. Cost-Benefit Analysis
2. Gustafson & Mclean
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این برنام بر واگذاري بشخ هاي دولتی ب بشخهاي وصو ـی و تعـاونی تأکیـد شـده اسـت؛
همننین در بشخ وط مشیهاي اساسی همین برنامـ و در قسـمت رشـد فضـارل بـر اسـاس
اوالق اسالمی و ارتقا ب موضوع "واگذاري فعالیتهـاي ابرایـید فرهنگـید هنـري و ورزش بـ
مردم و تقویت مشارکت عمومی با توب ب سیاستگـذاري و تصـمیمگیـري و نظـارت دولـت"
اشاره شده است ( .)23عالوه بر این مفاد فصل سوم از بشخ اول برنام ي نهارم توسع ي کشور
بر"رشد اقتصادي مبتنی بر رقابتپذیري" و مادهي  67از فصل پنجم برنامـ ي پـنجم توسـع ي
کشور بر "واگذاري شرکتهاي دولتی ک با تصویب هیئت وزیران مشمول واگـذاري بـ بشـخ
یردولتی می شوند" تأکید عمده دارند (25د .)24
با وبود مسارل و مشوالت شناساییشده در کوزهي ورزش دانشگاهی و ادارهي اموانات ورزشـی
دانشگاههاي دولتی کشور و همننین ضرورتهاي شهودي و قـانونی مبنـی بـر کونـ کـردن
کجم فعالیتهاي دولت و افرایخ بهرهوري در این کوزه؛ هنوز هـم اقـداماتی بدیـد در بهـت
کضور بشخ وصو ی در دانشگاهها و استفاده از پتانسیل بشخ وصو ی در بـا بـردن بهـره-
وري اموانات ورزشی موبود ب انجام نرسیده است .در واقع دموزش عـالی بششـی اسـت کـ بـا
وبــود ضــرورت کضــور بشــخ وصو ــی و ســرمای گــذاري در ایــن کیط ـ د هنــوز زمین ـ ي
فرهنگسازي زم و ایجاد قوانین و دییننام هایی براي تسهیل ورود بشخ وصو ی ب دموزش
عالی ایجاد نشده است .لذا در این تحقیق ب "شناسایی و اولویتبنـدي موانـع وصو ـیسـازي
اموانات ورزشی دانشگاههاي دولتی کشور" در سـ ضـلع مثلـ وصو ـیسـازي یعنـی ضـلع
نهادهاي سیاستگذار و مجريد ضلع دستگاه واگذارنده و ضلع بشـخ وصو ـی پرداوتـ شـده
است.
روش پژوهش
پژوهخ کاضر ب لحاظ ماهیت از نوع پیمایشی و ب لحاظ هدف از نـوع پـژوهخهـاي کـاربردي
بود .هدف از ابراي این پژوهخ شناسایی و اولویت بندي موانع وصو یسازي اموانات ورزشـی
دانشگاههاي دولتی کشور در س ضلع مثل وصو ـیسـازي (ضـلع نهادهـاي سیاسـتگـذار و
مجريد ضلع دستگاه واگذارنده و ضلع بشخ وصو ی) بود .براي دستیابی بـ هـدف مـذکور از
طرح پژوهخ دمیشت استفاده شد .در واقع پس از مطالعـ ي عمیـق ادبیـاتد پیشـین و مبـانی
نظري مرتبط با موضوع مورد مطالع د لیست اولی اي از موانع وصو یسازي اموانات تهی شـد.
س س محقق با هدف نردی شدن ب لیست نهایی موانعد بـ مصـاکب ي عمیـق 1بـا نشبگـان و

1. In-Depth Interview

31

پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره  ،6بهار و تابستان 3131

اکبنظران پرداوت .براي این منظورد مصاکب شوندگان در هر س ضلع مثل وصو یسازي
ب ورت هدفمند انتشاب شدند .ب طوري ک در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجـري تعـداد 21
مصــاکب از  14مصــاکب شــونده شــامل اعضــاي کمیســیون ا ــل  44و اقتصــادي مجلــس و
کارشناسان سازمان وصو یسازي ب عمل دمـد و در ضـلع دسـتگاه واگذارنـده نیـر تعـداد 14
مصاکب از  11مصاکب شونده شامل اعضاي هیئت علمـی رشـت هـاي اقتصـاد و تربیـتبـدنی و
مدیران تربیتبدنی دانشگاههاي دولتی کشور ب عمل دمد و همننین در ضلع بشـخ وصو ـی
تعداد  15مصاکب از  11مصاکب شونده شامل اعضاي شرکت شهرکهاي نعتید اعضاي اتاق-
هاي بازرگانی و سرمای گذاران شهرکهاي نعتی ب عمل دمد.در واقع مصاکب ها تـا مرکلـ ي
اشباع نظري 1ادام یافت.منظور از اشباع نظري زمانی است کـ مـیتـوان از کیفیـت و کفایـت
دادههاي گرددوريشده براي رسیدن ب تحلیلی دقیق اطمینان یافت.
دادههاي کا ل از مطالع ي ادبیاتد پیشین و مبانی نظري و همننـین مصـاکب بـا نشبگـان و
اکبنظران با استفاده از تونی کدگذاري سیستماتی مرکلـ ي اول تلشـیص را پشـت سـر
نهادند .کدگذاري سیستماتی شامل س مرکل ي باز2د محوري 3و انتشـابی 4بـود .در مرکلـ ي
کدگذاري باز پژوهشگر با مرور دادههاد مفاهیم مستتر در دادههـا را بـاز شـناوت و بـدون هـی
محدودیتی ب نامگذاري دنها پرداوت .در مرکل ي کدگذاري محوري پژوهشگر مقول هاي ا لی
مرکل ي کدگذاري باز را شناسایی نمودهد دنها را در مرکر فردیند قرار داده و س س سایر مقول -
ها را ب دنها مرتبط ساوت .در دورین مرکل از کدگذاريد ب دلیل اینو ابراي ا لی مقول هـا
وود را نشان داده بودندد پژوهشگر بر اساس این ابراي نوظهـور در فردینـد پـژوهخ گریـدهتـر
عمل نمود .کا ل این مرکل از تلشیص یافت هاد دمـادهسـازي سـ سـیاه  5بـود کـ بـا هـدف
تلشیص نهایی و بدست دوردن فهرست نهایی موانع وارد بشخ تحلیل عاملی شـد .زم بـ ذکـر
است ک ب منظور تأیید روایی محتوا و وري سیاه هاد دنها را در اوتیار  5تن از اکبنظـران
گذاشت و نظرات ایشان اعمال گردید و شاوص روایی محتوا )CVI( 6با استفاده از روش وشـی
براي هر ی از سیاه ها محاسب شد ک مقادیر دن در بدول  1دمده است.

1. Theoretical Saturation
2. Open Coding
3. Axial Coding
4. Selective Coding
5. Inventory
6. Content Validity Index
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بدول  -1شاوص روایی محتواي سیاه ها
عناون سیاه

مقدار عدديCVIکل

سیاه ي موانع وصو یسازي اموانات ورزشی در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري
سیاه ي موانع وصو یسازي اموانات ورزشی در ضلع دستگاه واگذارنده
سیاه ي موانع وصو یسازي اموانات ورزشی در ضلع بشخ وصو ی

1/926
1/952
1/921

ب منظور تلشیص نهایی و دستیابی ب فهرست نهـایی موانـعد سـیاه هـاي دمـاده شـده در بـین
اعضاي نمون توزیع گردید .دادههاي ب دستدمده از نمون ها وارد مسیر تحلیـل عامـل اکتشـافی
شد .نتایج کا ل از تحلیل ابتدایی دادهها ب منظور اطمینان از عاملپذیربودن دنها در بـدول 2
دمده است.
بدول -2نتایج بررسی مفروضات تحلیل عامل اکتشافی
Pvalue
دزمون بارتلت

مقدار عددي دزمون
KMO

کجم نمون

سیاه ي موانع وصو یسازي اموانات
در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري

1/111

1/875

121

سیاه ي موانع وصو یسازي اموانات
در ضلع دستگاه واگذارنده

1/111

1/816

111

سیاه ي موانع وصو یسازي اموانات
در ضلع بشخ وصو ی

1/111

1/851

61

شاوصها
عنوان سیاه

سمت اعضاي نمون

اعضاي کمیسیون ا ل  44و اقتصادي مجلسد کارشناسان
سازمان وصو ی سازي
اعضاي هیئت علمی اقتصاد و مدیریت تربیت بدنی
دانشگاههاي دولتید مدیران تربیت بدنی دانشگاههاي
دولتی
اعضاي اتاق بازرگانید اعضاي شرکت شهرکهاي نعتید
سرمای گذاران شهرکهاي نعتی

پس از تأیید عاملپذیر بودن دادههاد از روش عاملیـابی محـور ا ـلی 1بـراي اسـتشرا عوامـل
استفاده شد .س س با استفاده از مسیر نروخهاي متعامـد 2و روش واریموـس 3زیرمعیارهـاي
هر عامل تعیین شد .نهایتاب با تفسیر این مراکل لیسـت نهـایی موانـع وصو ـیسـازي اموانـات
ورزشی دانشگاههاي دولتی کشور در س ضلع نهادهاي سیاسـتگـذار و مجـريد ضـلع دسـتگاه
واگذارنده و ضلع بشخ وصو ی شناسایی گردید .زم ب ذکر است ک این فردیندها با استفاده

از نرمافرار  SPSSنسش  21انجام گرفت.
1. Principal Axis Factoring
2. Orthogonal
3. Varimax
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براي اولویتبندي موانع از روش تحلیل سلسل مراتبی )AHP( 1استفاده شد .براي ایـن منظـورد
سیاه ي مقایسات زوبی طراکی گردید و روایی وري دن توسـط  5تـن از متشصصـان مـورد
بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات دنها سیاه هـا در بـین نمونـ هـاي هـر بشـخ توزیـع
گردید .در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري  21نفر وبره شامل اعضاي کمیسیون ا ـل  44و
اقتصادي مجلس و کارشناسان سازمان وصو یسازي در ضلع دستگاه واگذارنده  23نفر وبـره
شامل اعضاي هیئت علمی اقتصاد و مدیریت ورزشی دانشگاههاي دولتی و مدیران تربیـتبـدنی
دانشگاههاي دولتی؛ و در ضلع بشخ وصو ی  16نفـر وبـره شـامل اعضـاي اتـاق بازرگـانی و
اعضاي شرکت شهرکهاي نعتی این سیاه هـا را پرنمودنـد.تمامی سـیاه هـایی کـ مبنـاي
محاسبات قرار گرفتند داراي نرخ ناسـازگاري )IR( 2کمتـر از  1/1بودنـد .بـراي تلفیـق نظـرات
وبرگان هر بشخ از میانگین کسابی استفاده شد .تمامی مراکل فوق با استفاده از نسش ي 11
نرم افرار  Expert choiceانجام گرفت.
نتایج
با تجری و تحلیل دادههاي کا ل از تحلیل محتوا و مصاکب با نشبگان و اکبنظـران کـ بـا
استفاده از تونی کدگذاري سیستماتی ب انجام رسیدد مشاهده شـد کـ در ضـلع نهادهـاي
سیاستگذار و مجري تعداد  31مانع و در ضلع دسـتگاه واگذارنـده تعـداد  25مـانع و در ضـلع
بشخ وصو تعداد  12مانع وبود دارد.
همانطور ک بیان شدد پس از مرکل ي کدگذاري سیستماتی نوبت ب تلشیص نهایی دادهها بـا
استفاده از تونی تحلیل عاملی اکتشافی و همننـین اولویـتبنـدي موانـع شناسـایی شـده بـا
استفاده از روش تحلیل سلسل مراتبی رسید .در بدول  3موانع وصو یسازي اموانات ورزشـی
دانشگاههاي دولتی در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري ب همراه اولویتبندي دنهـا نشـانداده
شدهاست.

1. Analytical Hierarchy Process
2. Inconsistency Ratio
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بدول  -3موانع وصو یسازي اموانات ورزشی دانشگاههاي دولتی در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري و
اولویتبندي دنها

بار عاملی

با روش AHP

رتب بندي معیارها

وزن نهایی معیار

مربوط

وزن معیار در زیر مجموع

رتب بندي عوامل
با روش AHP

وزن عامل

در د واریانس تبیین شده

1

1/261

4

1/133

3

1/157

1/881

3

1/179

1/616

2/943

1/511

22/5

1/112

1/189

عدم ب کـارگیري روشهـاي
مناســـب واگـــذاري بـــراي
بلــوگیري از نفــوذ افــراد
وا
فقدان نظارتهـاي دقیـق و
ســـازندهي دولـــت بـــراي
استفاده از روشهاي علمـی

2/312

1/411

16

1/123

1/134

عدم تبلیغ و فرهنـگسـازي
مناسب مطبوعـات و ـدا و
ســیما دربــارهي مشــارکت
بشخ وصو ی در ورزش

2/111

1/623

4

1/185

1/438

نهادین نشدن فرهنگ ورزش
در بین اقشار بامع

موانع سیاسی

1/619

6/5

1/149

1/274

عدم تمایل مردم براي رف
هرین هاي ورزشی

موانع

1/414

15

1/125

1/145

فقدان اطالعرسانی دربارهي
مرایــــــاي مســــــتقیم و
یرمستقیم وصو یسازي
فرهنگی ـ ابتماعی

1/812

18

1/122

1/111

نگاه ابراري دولت بـ ورزش
ب عنوان عاملی براي کسـب
کمایت مردم و بوانان

موانع

1/511

6/5

1/149

1/226

توب بیشتر دولت ب امـوال
داولی ب دلیل بلوکـ شـدن
ذوــایر ارزي و تحــریمهــاي
موبود

مدیریتی ـ ابرایی

1/714

1

1/148

1/684

فقـــدان تعهـــد مســـئو ن
عــالیرتبــ ي کشــور بــراي
ابراي برنامـ ي وصو ـی-
سازي

عامل

معیار
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قیمت گذاري ودمات بشخ
وصو ی
تعدد سازمانهاي تصـمیم-
گیرنده در رابط با پیشـبرد
سیاست وصو ـیسـازي و
فقــدان کمیت ـ ي تشصصــی
وصو ــــیســــازي ورزش
دانشگاهی
ضعف در ارتباطـات متقابـل
ارگانها و نهادهـاي دولتـی
بهــــت تســــهیل رونــــد
وصو ی سازي

2
6

1/511

28

1/115

1/165

1/226

1/911

11/5

1/131

1/379

1/155

1/417

27/5

1/114

1/146

2/711

1/654

11/5

1/131

1/375

فــراهم نبــودن زمین ـ هــاي
فعالیــت و رقابــت یوســان
براي بشخ وصو ی
فقـــدان ارتبـــاط روشـــن و
شفاف بـین سـرمای گـذاران
بشــــــخ وصو ــــــی و
دستگاههاي ابرایـی بهـت
هدایت سرمای ها بـ بشـخ
ورزش دانشگاهی
برر بودن دولت و عملوـرد
دن ب عنوان ی رقیب قـوي
براي بشخ وصو ی
ریس پذیربودن فعالیـت در
کوزهي ورزش دانشگاهی ب
دلیل نـو و تـازه بـودن ایـن
شول سرمای گذاري و عـدم
تضـــمین بـــراي بازگشـــت

2/645

1/673

7/5

1/132

1/168

ابـــراي سیاســـتهـــاي
اقتصــادي مشــالف سیاســت
وصو یسازي

موانع

1/891

7/5

1/132

1/168

ابهــــام در برنامــ ـ هــــاي
تـــدوینشـــده در بهـــت
پیشبرد سیاست وصو ـی-
سازي

برنام ریري ـ راهبردي

1/711

2

1/127

1/668

بــیثبــاتی سیاســتهــاي
اقتصادي ب لحاظ پایینبودن
دورهي ماندگاري مدیران

موانع

1/451

19/5

1/118

1/115

کالن سرمای گذاري

1/682

13

1/129

1/199
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سرمای
بذابیت کمتر سرمای گذاري
در کوزهي ورزش و ودمات
ب نسبت سرمای گـذاري در
کوزههاي تولیداتی

8
5

1/411

19/5

1/118

1/163

کافی نبودن قوانین کمایتی
(مشوقها) بهـت اسـتقبال
بشــخ وصو ــی از ورزش

1/152

1/835

5

1/151

1/477

نبود فردیندهاي مشـشص و
ســهلالو ــول بهــت ورود
بشــــخ وصو ــــی بــ ـ
فعالیــتهــاي دانشــگاهی
(بوروکراسی زیاد)

1/191

1/634

14

1/127

1/264

کمایت بانبداران ي قوانین
از بشــخ دولتــی در مقابــل
بشخ وصو ی

2/111

1/713

24/5

1/119

1/175

فقدان قوانین و دیـیننامـ -
هاي وا بهت توسـع ي
وصو یسازي ب طور وا
در دانشگاهها

1/871

1/642

17

1/121

1/276

گرانی هرین هاي استفاده از
ودمات بشـخ وصو ـی و
نــاتوانی اقشــار کــمدردمــد
بهـــت اســـتفاده از ایـــن
ودمات

موانع

1/441

12

1/131

1/435

فقــدان روشهــاي دقیــق و
معیارهـــاي روشـــن بـــراي
قیمـــتگـــذاري اموانـــات
ورزشی دانشگاهها

اقتصادي

1/414

22/5

1/112

1/172

عـــدم در نظـــر گـــرفتن
تسهیالت ویـژهي قـانونی و
ابرایی از سوي نهاد مربوط
بــراي کمــ بــ بشــخ
وصو ی

موانع

1/471

26

1/118

1/198

فقــدان وامهــاي بــانوی بــا
بهرهي اندک براي کم بـ
ابراي طرحهاي مفید بشخ
وصو ی

قانونی

1/612

24/5

1/119

1/116
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دانشگاهی

7

1/125

1/214

موانع

1/866

27/5

1/114

1/211

ناتوانی کارشناسان در ایجاد
مدلهایی متناسب با فضاي
فرهنگی دانشـگاههـا بهـت
بازاریابی اموانات ورزشی

بازاریابی

1/767

21

1/114

1/711

ضعف سیستمهاي بازاریـابی
در دســتگاه ابرایــی بهــت
بلب سرمای گـذاران بشـخ
وصو ی

همانطور ک در بدول با دمده استد در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري  7عامل اسـتشرا
شد ک ب ترتیب اولویت عبارتند از موانع سیاسید برنام ریري ـ راهبـرديد مـدیریتی ـ ابرایـید
فرهنگی ـ ابتماعید قانونید کالن سرمای گذاريد اقتصادي و بازاریابی.
در بدول  4موانع وصو یسازي اموانات ورزشی دانشگاههاي دولتی در ضلع دستگاه واگذارنده
ب همراه اولویتبندي دنها نشان داده شده است.
بدول  -4موانع وصو یسازي اموانات ورزشی دانشگاههاي دولتی در ضلع دستگاه واگذارنده و اولویتبندي دنها

بار عاملی

با روش AHP

رتب بندي معیارها

وزن نهایی معیار

زیرمجموع ي مربوط

وزن معیار در

با روش AHP

رتب بندي عوامل

وزن عامل

در د واریانس تبیین شده

6

1/131

1/693

موانع

فردي

ی
ا41
9
3س
8
4ي
//
123

ع

س

ن

1/755

3

1/116

1/851

عـــدم تمایـــل مســـئولین

ا

1/432

21/5

1/111

1/311

تمایل مسئولین دانشگاهی
در اســتفاده از روشهــاي
دیگر (مانند برون سـ اري)
ب باي وصو یسازي
و

1/444

22

1/116

1/196

اســتنباط از پــایین دمــدن
شــأن دانشــگاه در ــورت
واگــذاري فعالیــتهــا بــ
بشخ وصو ی

م

1/581

18

1/116

1/493

نگــرش منفــی و نادرســت
دانشـــجویان و مســـئولین
دانشگاهی نسبت ب بشـخ
وصو ی

عامل

معیار

33
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دانشــگاههــا بــ واگــذاري
اموانات ب دلیل اسـتفاده-
هاي ششصـی بـراي نفـوذ
بیشتر در بین دانشجویان
تبدیل تربیتبدنی و ورزش
دانشگاهی ب منبعی بـراي
دردمــدزایی عــدهاي افــراد
بانفوذ

2

1/239

1

1/682

9

1/145

1/157

1/316

1/416

15

1/121

1/181

ناتوانی مسـئولین دسـتگاه
واگذارنــده در شناســایی و
تعیـــین اموانـــات قابـــل
واگذاري
فقــدان دمارهــا و اطالعــات
دقیـــق از وضـــع موبـــود
اموانــات ورزشــی و عــدم
شفافیت درباره هرین هـاي

1/946

1/411

2

1/129

1/421

فقــدان مراکــر متمرکــر و
گسـترشیافتـ ي هـدایت-
کنندهي ورزش دانشجویی
در ایران

1/887

1/888

7

1/151

1/164

تالطــمهــاي پــیدرپــی در
ورزش دانشگاهی و تمایـل
کــم بشــخ وصو ــی ب ـ
مشارکت در این کوزه

موانع

1/634

12

1/131

1/111

مشوالت مربوط بـ ادارهي
کــالسهــاي دانشــگاهی و
ایجاد تداول بین برگـراري
کــالسهــاي دانشــگاهی و
استفادهي بشخ وصو ـی
از اموانات

مدیریتی ـ ابرایی

1/898

14

1/123

1/186

فقدان عرم بدي مسئولین
دســتگاه واگذارنــده بــراي
استفاده از توانمندي هـاي
بشخ وصو ـی در ورزش
دانشگاهها

موانع

1/786

4

1/183

1/239

بـــیتـــوبهی مســـئولین
دانشــگاهی بــ بهــرهوري
پایین اموانات ورزشی

برنام ریري ـ راهبردي

1/882

11

1/135

1/251
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ادارهي دنها

عدم تبیین بایگـاه بشـخ
وصو ــــــــی در ورزش
دانشـــگاهی و راهکارهـــاي
تشویق دنها
فقــدان برنامـ هــایی بــراي
دردمــدزا شــدن اموانــات
ورزشی بهت بلـب توبـ
بشخ وصو ی

5

1/111

4

1/684

17

1/113

1/194

1/118

1/631

16

1/119

1/137

1/541

1/476

19

1/111

1/173

فقدان نمون هـاي موفـق و
متناسب بـا بامعـ بهـت
واگذاري اموانـات ورزشـی
دانشگاهها براي الگوبرداري
از این نمون ها
پرهرینـ بــودن روشهــاي
نگهداري اموانـات ورزشـی
ب دلیل سنتی بودن دنها و
عدم دسترسی ب شیوههاي
نوین نگهداري براي کاهخ
هرین ها
مشوالت مربوط ب تفوی
اراضی دانشگاهی و بدا

2/116

1/491

13

1/129

1/319

مشالفت بروی نهادهاي
دانشگاهی براي ورود و
ورو استفادهکنندگان
یردانشگاهی ب محیط
دانشگاه

موانع

1/587

6

1/155

1/572

محــدودیت فعالیــتهــاي
تبلیغـــــاتی در محـــــیط
فرهنگـــی دانشـــگاه و در
نتیج ـ فقــدان دردمــدهاي
تبلیغـــاتی بـــراي بشـــخ
وصو ی از این طریق

فرهنگی ـ ابتماعی

1/451

21/5

1/111

1/119

محدودیتهاي ابتمـاعی و
فرهنگی در وصـو روا
رشت هاي ورزشی بدید در
محیط دانشگاهها

موانع

1/678

8

1/152

1/171

نوسازي سازمانی

1/831

1

1/181

1/591
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نمودن اموانات ورزشی از
بدن ي دانشگاهها

1/412

5

1/163

1/456

1/849

11

1/132

1/229

مقاومتهاي موبود بهت
ا الح ساوتار در راستاي
وصو یسازي اموانات
هرین هاي با ي ا الح
ساوتار و ناتوانی دولت در
تأمین این هرین ها

همانطور ک در بدول با دمده استد در ضلع دسـتگاه واگذارنـده  6عامـل اسـتشرا شـد کـ
ب ترتیب اولویت عبارتند از موانع برنام ریري ـ راهبرديد مدیریتی ـ ابرایید سیاسـید نوسـازي
سازمانید فرهنگی ـ ابتماعی و فردي.
در بدول  5موانع وصو ی سازي اموانات ورزشی دانشگاههاي دولتی در ضلع بشخ وصو ـی
ب همراه اولویتبندي دنها نشان داده شده است.
بدول  -5موانع وصو یسازي اموانات ورزشی دانشگاههاي دولتی در ضلع بشخ وصو ی و اولویتبندي دنها

بار عاملی

با روش AHP

رتب بندي معیارها

وزن نهایی معیار

زیرمجموع ي مربوط

وزن معیار در

با روش AHP

رتب بندي عوامل

وزن عامل

در د واریانس تبیین شده

3

1/181

1/687

موانع

1

1/472

1/632

1/771

3

1/153

1/333

هرین ي با ي طراکـید
ساوت و ورید اماکن و
تجهیرات ورزشی

فرهنگی ـ ابتماعی

1/436

6

1/154

1/276

ضعف بشـخ وصو ـی
در برقــراري ارتبــاط بــا
اقشار بامع براي بذب
بیشتر مشتري

موانع

1/534

9

1/128

1/143

فقـدان فرهنـگ ابـراي
کارهـــــاي تیمـــــی و
مشارکتی

اقتصادي

1/869

4

1/117

1/581

فقدان اعتماد ب بشـخ
وصو ی در بین مـردم
و مسئولین

عامل

معیار
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2

1/295

4

1/153

1/816

11/5

1/111

1/211

ضــــعف در مــــدیریت
اتفاقات دینده ک منجـر
ب ضرردهی میگردد

1/845

1/413

11/5

1/111

1/211

نبود کارشناسان فنـی و
تحصیل کردهي ورزشی
و باتجربـــ و دگـــاه در
بدن ي بشخ وصو ـی
بهــــت اداره کــــردن
اموانـــــات ورزشـــــی
دانشگاهها

1/978

1/437

8

1/134

1/611

فقــدان دانــخ کــافی
ســــرمای گــــذاران در
وصـــــــو ورزش و
سـرمای گــذاري در ایــن
کوزه

موانع

1/431

7

1/131

1/115

ناشــناوت بــودن نشــان
دانشگاهها و اعتبـار کـم
این نشان

ورد سرمای گذاري

1/875

5

1/186

1/257

کرفــــ اينبـــــودن و
دردمــدزانبــودن ورزش
دانشگاهی

موانع

1/834

2

1/178

1/638

مبهمبودن ابعاد سرمای -
گــــــــذاري در ورزش
دانشـــگاهی و فقـــدان
دانــخ کــافی ســرمای -
گـــذاران در وصـــو
ورزش و سرمای گـذاري
در این کوزه

کرف اي ـ تشصصی

1/848

1

1/318

1/668

عدم ایجاد منطق هرین
ـــ فایــده در اموانــات
ورزشی

همانطور ک در بدول با دمده اسـتد در ضـلع بشـخ وصو ـی  4عامـل اسـتشرا شـد کـ
ب ترتیب اولویت عبارتند از موانع اقتصاديد ورد سرمای گذاريد فرهنگی ـ ابتماعی و کرف اي ـ
تشصصی.
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341

بحث و نتیجهگیري
وصو یسازي ب عنوان راهواري اثربشخ براي انجام ا الکات و ارتقاي سـطح رفـاه ابتمـاعی
مردمد ن تنها رویورد بهانی واکدي نداردد بلو ابراي موفق این برنام تـابع عوامـل و شـرایط
مشتلفی بوده و الرامات وا ی دارد .طبق نتایج تحقیق کاضرد موانع سیاسی در ضـلع نهادهـاي
سیاستگذار و مجري رتب ي اول ( )1/261و در ضلع دستگاه واگذارنده رتب ي سوم ( )1/198را
کسب نمود .ورزش میتواند محیطی ووب را براي فعالیتهاي سیاسـتمـداران فـراهم سـازد و
کوومتهاد افراد و سازمان ها با دگاهی کامـل از ابعـاد سیاسـی ـ ابتمـاعی دند همـواره تمایـل
داشت اند تا از دن براي دستیابی ب اهداف مورد نظر وود بهـرهبـرداري کننـد ( .)26بـ عبـارت
دیگرد ورزش ب دلیل دارا بودن قدرت شول دادن بـ بماعـاتد پـرورش نشبگـان و قهرمانـان و
بروورداري از وودتوانید تشویالت و سازماندهی بهانی بیرون از نهادهاي قدرتد مشارکتپـذیر
و توزیعپذیر بودنخد پدیدهاي است ک همواره میتواند اثر مؤثري در نظام هاي سیاسی داشـت
باشد (.)28
موانع برنام ریري ـ راهبردي در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري بـا رتبـ ي دوم ( )1/226و
ضلع دستگاه واگذارنده با رتب ي اول ( )1/316مطرح شدند .در واقع وصو ـیسـازي اموانـاتد
فردیندي بلندمدت است و انتشاب برنام ي مناسـب بـراي تحقـق ایـن امـرد از اهمیـت ویـژهاي
برووردار است؛ نرا ک در این مورد باید پیخزمین هایی فراهم دید ک در شالودهي وصو ـی-
سازي مورد توب قرار می گیرند ( .)27این پیخزمین ها مواردي هستند ک در این تحقیـق بـا
عنوان موانع کالن سرمای گذاري در ضـلع نهادهـاي سیاسـتگـذار و مجـري بـا رتبـ ي ششـم
( )1/155و موانع ورد سرمای گذاري در ضلع بشخ وصو ی بـا رتبـ ي دوم ()1/295د مطـرح
شدند .در واقع محققان معتقدند کـ د تعیـین نشـمانـداز و اهـداف روشـن و مشـشص در امـر
وصو یسازي میتواند ب عنوان ی عامل پیخبرنده مطرح باشـد ( .)29مـادامی کـ سیاسـت
وصو ی سازي بدون بیان هدفهاي وا و برری مطرح شودد مفهوم دن مـورد قبـول گـروه-
هاي مشتلف بامع قرار نگرفت و لذا ابراي این سیاست را با نـالخ بـدي موابـ مـینمایـد
(.)31
طبق نتایج تحقیق موانع فرهنگی ـ ابتماعی در ضلع نهادهاي سیاسـتگـذار و مجـري رتبـ ي
نهارم ()1/133د در ضلع دستگاه واگذارنده رتب ي پنجم ( )1/111و در ضلع بشـخ وصو ـی
رتب ي سوم ( )1/181داشت .زم ي دستیابی ب اهداف بلندمدتد مشـارکت اقشـار بامعـ در
فعالیتهاي مشتلف ابتماعید اقتصاديد فرهنگی و سیاسی میباشد ( .)31در دورین تحلیـلهـا
مششص شده است ک توسع یا عدم توسع از وار ب ی کشور تحمیل نمیشـود؛ بلوـ ایـن
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وود بامع است ک توسع یا عقبماندگی را برمیگریند ( .)32امروزه علمـاي توسـع بـیخ از
هر زمان دیگري ب این باور دست یافت اند ک تـا فرهنـگ بامعـ اي موافـق بـا توسـع نباشـدد
پیشرفت و توسع ي دن بامع میسر نشواهد بودد زیرا انسـانهـا بـ منرلـ ي عـامالن محـوري
توسع باید براي عمل وود تمایل داشت باشند ( .)33ورزش دانشگاهی براي اینو بتواند نسبت
ب تقاضاهاي رو ب افرایخ مردم پاسشگو باشـدد بایـد بـ طـور بـدي وارد فراگـرد ا ـالکات و
دگرگونیها در ساوتارهاي فرهنگید سیاسید ابتماعی و اقتصادي وود شود .گذر از این فردیند
بسیار دشوار است؛ نرا ک این رونـدد گـروههـاي طرفـدار کفـض وضـعیت موبـود را در مقابـل
گروههایی ک از تغییر و دگرگونی کمایت ب عمل میدورندد قـرار مـیدهـد ( .)34لـذا ضـرورت
ایجاب می نماید ک ب بازووانی مؤلف هاي فرهنگی مؤثر بر وصو یسازي توبهی بدي گردد
و در این مسیر سعی شود ک هر گون برنام ریـري فرهنگـی بـا رویوـرد اعتمادسـازي در درون
بامع انجام گیرد (.)35
از دیگر نتایج این پژوهخ شناسـایی مـوانعی بـود کـ بـا عنـوان موانـع مـدیریتی ـ ابرایـی و
کرف اي ـ تشصصی در اضالع مثل وصو یسازي مطرح شدند .موانع مـدیریتی ـ ابرایـی در
ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري رتب ي سوم ( )1/157و در ضلع دسـتگاه واگذارنـده رتبـ ي
دوم ( )1/239و همننین موانع کرف اي ـ تشصصی رتب ي نهـارم ( )1/153را در ضـلع بشـخ
وصو ی کسب نمودند .پلتیر ( )1997معتقد است ک در سـالهـاي اویـر کمتـر وظـایفی بـ
اندازهي وظایف مدیر مورد نالخ واقع شـده اسـت ( .)36در کقیقـتد بـ مـوازات ا ـالکات و
تفویض اوتیارات بیشتر ب مدیراند وظایف و مسئولیت هاي دنها سنگینتر شده و نـالخهـا را
نیر بیشتر کرده است .ب همین سبب در بسیاري از کشورها شاهد تهی ي برنام هـاي بدیـد یـا
تجدید نظر در برنام هاي سنتی دموزشی مدیران هستیم و گروهها و کمیسیونهاي بـیشـماري
ب بررسی و ارار ي پیشنهادها براي تهی ي راهوارهـاي متناسـب بـا نیازهـاي روز مـیپردازنـد.
فضاي دانشگاهی ما مفاهیم متعددي ب مدیران دموزش میدهد کـ ا لـب ناکاردمـد اسـت؛ امـا
امروزه روش الب در دمـوزش مـدیراند روش "منطـق کرفـ اي "1اسـت .در منطـق کرفـ ايد
مدیریت ن ب عنوان علمی کاربردي بلو ب منرل ي علمی ابتماعی ک قوامدهندهي ی کرفـ
استد معرفی میگردد .در این رویورد برنام ي دموزش مدیران باید بتواند ب انتظـارات فعـالیتی
پاسخ دهد؛ تمرین مدیریتد ن ی فعالیت سادهد ماشینی و توراري بلوـ فعـالیتی هوشـمندان
تلقی شده ک تعهدد قدرت درک شرایطد توان شهودي و مسـئولیتپـذیري مـدیر را مـیطلبـد.
بنابرایند در دموزش مدیران تالش می شودد با ایجاد فر تی براي تحلیـل شـرایط کـار و طـرح
1. Logique Professionnelle
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نمون هایی از مسارل مدیریتد مدیران دینده را ب عمل کرف اي تشویق نمایند و دنها را دمـادهي
مقابل با اتفاقات پیخ رو نمایند (.)38
موانع دیگري ک در این پژوهخ شناسایی گردیدد موانع اقتصـادي بـود کـ در ضـلع نهادهـاي
سیاستگذار و مجري رتب ي هفتم ( )1/152و در ضلع بشخ وصو ـی رتبـ ي اول ( )1/472را
ب دست دورد .اقتصاد کشور ما سیاست زده اسـت و کشـور از یـ اقتصـاد رقـابتی و مبتنـی بـر
موانیرم بازار دزاد بینصیب است .با اکیاي نظام بازار دزاد میتوان مناسبتـرین سـاوتار نهـادي
براي ایجاد هماهنگی بین ربحانهاي عـاملین اقتصـادي را فـراهم نمـود ( )37و همننـین بـ
تشصیص بهین ي منابعد فراهمشدن شرایط کداکثر رفاهد کـاهخ قیمـتهـا و افـرایخ کیفیـت
ارار ي ودمات امیدوار بود ( .)39ناگفت نماند ک قـوام و پایـداري موـانیرم بـازار دزادد پویـایید
قدرت پاسشگویی و شرط ا لی کارکرد سالم دن منوط بـ وبـود شـرایطی اسـت کـ اهـم دن
عبارتند از :دزادي فرديد اطالعات کاملد دزادي ورود و ورو د قوانین و مقـررات تقویـتکننـدهد
عدم تبانی و سازش و تالش براي ایجاد رقابت است .با اکراز ننین شرایطی است ک قیمتهاي
اقتصادي ناشی از عملورد نیروهاي بازار کا ل میشـود و تشصـیص منـابع بـ کـاراترین وبـ
ممون انجام میگیرد و سطح مطلوبیت و سود عاملین اقتصادي را بیشین مینماید (41د .)37
در این پژوهخد موانعی با عنوان موانع قانونی در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري شناسـایی
شدند ک رتب ي پنجم ( )1/191را ب دست دورد .ا و ب در بسیاري از کشورهاد ابـراي برنامـ ي
وصو یسازي متوی ب قوانینی میباشد ک ب طور ویژهد براي دن مقصود تصـویب شـده اسـتد
انواع موضوعاتی ک این قوانین را پوشخ میدهندد ب طـور وسـیع از کشـوري بـ کشـور دیگـر
تفاوت دارند و بستگی ب عـواملی مثـل مقـررات قـانونی زم بـراي کمایـت از مالویـت بشـخ
وصو ی و لروم تشویل ی نهاد نظارت بر ابراي برنام ي وصو یسازي دارد ( .)41در قانون
برنام ي نهارم توسع الراماتی در راستاي وصو یسازي ورزش تعیین شده استد ب طوري ک
در بند "ز" مادهي  118این برنام موضوع یاد شده مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شده تا سـهم
بشــخ یردولتــی در توســع ي ورزش کــداقل ب ـ  51در ــد افــرایخ یابــد ( .)25همننــین
دستورالعمل ابرایی مادهي  77از قانوند تنظیم بششی از مقررات مالی دولت است ک بند " "
دن دربارهي روشهاي واگذاري اماکن ورزشید تفریحی و رفاهی دولتـی بـ بشـخ یـر دولتـی
بح میکند ( .)42هماکنون و پس از نندین سال از تصویب این قوانین و علـیر ـم برگـراري
بلسات متعدد و پیگیريهاي بسیارد ابهامات دن رفع نشـده و بحـ و بررسـی پیرامـون دن بـ
کالت تعلیق دردمده است .لذا با توب ب موارد مذکورد زم است مجلس با وضـع قـوانین کـاراد
شفاف و عاد ن د بستر زم را براي واگذاريهاي سالم فراهم کند .در کـال کاضـر نـالخ عـدم
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وبود مقررات با ثبات و نهایتاب عدم وبود سیاستهاي یوسان و حیح با ضـمانت ابرایـی بـا د
کامالب اکساس میشود (.)43
از دیگر نتایج این پژوهخد شناسایی موانع بازاریابی در ضلع نهادهاي سیاستگذار و مجري بـود
ک رتب ي هشتم ( )1/125را کسب نمود .پژوهشگران معتقدنـد کـ د مـدیران سـازمانهـا بایـد
تالش کنند تا فعالیتهاي بازاریابی را براساس اهداف سـازمانی و متناسـب بـا محـیط داولـی و
واربی سازمان وود تنظیم و ابرا نمایند ( .)44ضمناب باید تالش شود تا فعالیتهـاي بازاریـابی
ب برقراري روابط عمومی مناسب و قوي بـا مصـرفکننـدگاند افـرایخ و ارتقـاي قـدرت نشـان
تجاري سازمانها و برقراري روابط حیح و مناسب با ذينفعان و بین ذي نفعان بیانجامد (.)45
در مجموع اکبنظران و کارشناسان بازاریابی باید ب دنبال روشهایی باشند ک د بـ توسـع ي
بازاریابی اموانات ورزشی دانشگاهها کم نماید .مدل  7Pدمیشت ي بازاریـابی1د یوـی از مـدل-
هاي مورد توب در پژوهخهاي بازاریابی موان و از بمل مفاهیمی است ک میتواند در تبیـین
وضعیت موبود و برنام ریري بـراي رسـیدن بـ وضـعیت مطلـوبد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد
(.)46-47
شناسایی موانع فردي در ضلع دستگاه واگذارنده ک رتبـ ي ششـم ( )1/131را کسـب نمـود از
دیگر نتایج این پژوهخ بود .هیرشمن ( )1981معتقد استد در هر نظام اقتصادي یـا ابتمـاعی
یا سیاسی افرادد بنگاهها و سازمانها معمو ب در معرض انحراف از رفتار کارا و عقالیی قرار دارنـد.
هر قدر هم ک نهادهاي ا لی بامع درست تعبی شده باشدد مسلماب بروی کنشگران از رفتاري
ک از دنان انتظار میرودد کوتاهی میکنند .بوامع باید قادر باشند از بطن وود نیروهـایی را بـ
بریان اندازد تا کنشگران مترلرل هر ن بیشتري را ب رفتـار مقتضـی بـراي عملوـرد مناسـب
بازگردانند (.)49
موانع نوسازي سازمانی در ضلع دستگاه واگذارنده شناسایی و رتب ي نهـارم ( )1/118را کسـب
نمود .وصو ی سازي یعنی تغییر فضاي کاکم بر مؤسسات دولتی ب نحوي کـ در عـین کفـض
بافت ا لی فعالیتد رفاب فضاي مذکور تغییر یافت و شرایط بازار بـر نحـوهي عملوـرد مؤسسـ
طوري تأثیر گذارد ک انگیره و موانیرمهاي بشخ وصو ی مالک تصمیمگیـري در مؤسسـ ي
مذکور قرار گیرد ( .)51اما اعمال این تغییرات همواره با مقاومت روبـ رو اسـت .براسـاس مـدل
کاترد فردیند تغییر  7مرکل دارد ک عبارتند از ایجـاد اکسـاس فوریـت2؛ شـول دادن بـ یـ
 .1مدل 7Pدمیشت بازاریابی ترکیب هفت مؤلف مواند تبلیغاتد شواهد و اموانات فیریوید مدیریت و برنام ریريد کارکنان و
مردمد محصول و قیمت می باشد.
1. Urgency
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ارتالف راهنما 1یا ایجاد گروهی با قدرت کافی براي هدایت تغییر؛ ولق ی نشمانـداز؛ تبیـین
نشم انداز با استفاده از دموزش رفتارهاي بدید ب اعضاي سـازمان؛ توانمندسـازي 3اعضـا بـراي
عمل کردن بر اساس نشمانداز ب وسیل ي لب بر موانع تغییر؛ برنام ریري و ولق موفقیتهـاي
کوتاه مدت؛ تثبیت بهبودها و انجام تغییرات بیشـتر؛ و نهادینـ سـازي 4رویوردهـاي بدیـد .بـا
مدیریت حیح این  7مرکل می توان تغییرات گسترده را در سازمانها ب وبود دورد و اعضاي
سازمان را با این تغییرات همراه ساوت (.)51
باید اذعان داشت ک در دو ده ي اویر بسیاري از کشورهاي بهـان توبـ ویـژهاي بـ مفهـوم
وصو یسازي داشت اند و سازوکارهاي ابرایی دن را ب ابرا دردوردهانـد تـا بـ عنـوان راهکلـی
مناسب براي منطقی کردن ساوتار اقتصاديد کاهخ بار مالی دولتد افرایخ کارایی و بهـرهوري
مورد استفاده قرار گیرد .افرایخ تقاضاها در کوزهي ورزش دانشـگاهی و همننـین پـایینبـودن
بهره وري اموانات ورزشی دانشگاهید نیاز ب کضور بشخ وصو ی در این کوزه را بیخازپـیخ
با اهمیت ساوت است .لذا پیشنهاد مـیگـردد تـا مراکـري بهـت هـدایت ورزش دانشـگاهی و
اموانات ورزشی دنها تأسیس گردد تا ب دور از هر گون فعالیتهاي سیاسید ب گسـترش ورزش
دانشگاهی پرداوت و فضاي ورزش دانشگاهی را براي کضـور بشـخ وصو ـی بـذاب نمایـد و
سعی شود تا با ایجاد ارتباط مؤثر با سـرمای گـذاران بشـخ وصو ـید سـرمای هـا را بـ ورزش
دانشگاهی هدایت نماید .همننین قوانینی ب دور از نگاه بانبداران در رابط با وصو یسـازي
اموانات ورزشی تصویب گردد ک بتواند ضمانت ابراي برنام هایی باشد ک نگاهی بلندمدت بـ
این موضوع داشت و نویددهندهي دیندهاي بهتر براي ورزش دانشگاهی باشد.
منابع
 .1دوانی وکیدد فري الموتی فاطم  .وصو یسازي در نعت نفت؛ نالخهاد موانع و
راهوارها .نشری ي اکتشاف و تولید1378.؛ .16-21 :51
2. King R G, Levine R. 1993.Financial And Growth: Schumpeter Might Be Right.
Q J Econ. 1993; 108(3): 717 – 737.

 .3ایردي علیرضا .تو یف عوامل مؤثر بر بذب اس انسر شیپ شرکتهاي اس انسر فوتبال
کرف اي ایراند پایان نام ي کارشناسی ارشد .تهران :دانشگاه تربیت معلم تهران؛ .1373
4. Vidhan G K, Adam T. The Investment Opportunity Set And Its Proxy Variable.
2. Guiding Coalition
3. Communicating
4. Empowering
5. Institutionalizing
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Seminar Participants. The University Of Oregon And Hong Kong University Of
Science; 2007.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=298048.

 .5ابراهیمباي سالمی المحیدر.فرهنگ و سیاستگذاري در ایران .مطالعات فرهنگی و
ارتباطات1375 .؛ .213-234 :)5(2
 .6رکیمی بروبردي علیرضا .وصو یسازي .ناپ اول .تهران :انتشارات دانشگاه تهران؛
.72 .1375
 .8مالجو محمد .اعتراض بامع مدنی ب مثاب ي بدیلی براي سیاست وصو یسازي در
ایران .فصلنام ي علمی پژوهشی رفاه ابتماعی1371 .؛ .13-28 :)6(2
8. Tomasini N. Ncaa Corporate Sponsor Objectives: Are There Differences
;Between Divisions I-A, I-Aa And I-Aaa?. Sport Marketing Quarterly. 2004
13(4): 253-264.

 .9کاشف میر محمد .مدیریت اداري و مالی در سازمانهاي ورزشی .ناپ اول .تهران :نشر
ورزش؛ .121 .1377
10. Kriemadis T H. Strategic Planing In Higher Education Athletic Departments.
Int Educ Mana. 1997; 11(6): 238-247.

 . 11مقصودي ایمن کمیدرضا .مقایس وضعیت موبود فوق برنام ورزشی دانشگاههاي ایران
(برنام د بودب د منابع انسانید اموانات و زیرساوتهاي ورزشی) با ده سال قبلد پایان نام
کارشناسی ارشد.تهران :دانشگاه تربیت معلم تهران؛.1378
 . 12وزارت ورزش و بوانان .طرح بامع ورزش کشورد مطالعات تفضیلی ساوتار کلی مؤلف -
هاي پشتیبانی .تهران :وزارت ورزش و بوانان؛ .1372
 . 13الهی علیرضاد سجادي نصرال د وبیري محمدد ابریشمی کمید .موانع موبود در توسع
بذب دردمد کا ل از کمایت مالی در نعت فوتبال بمهوري اسالمی ایران .نشری
مدیریت ورزشی1377؛ .179 -212 :1
 .14پاداش دنیاد سلطان کسینی محمدد وبیري محمد .ارزشگذاري عوامل ابتماعی و
قانونی مؤثر بر وصو یسازي باشگاههاي ورزشی .نشری مدیریت ورزشی1391 .؛ – 52 :11
.33
15. Muzangaza CG C. The Role Of Ideological And Bihavioral Differences In
Privatization Problems In Transition Economics. thesis.Zimbowe: Walden
University; 2001.
16. Myles L R. Economic Approaches To Balancing Use And Preservation In
Parks And Protected Areas. Thesis. Harvard: Harvard university press; 2000.

 .18کاضري علی محمد .تأملی در پشتوان هاي نظري وصو یسازي دموزش عالی .نشستین
سمینار دموزش عالی؛ تهران :دانشگاه عالم طباطباری؛ .35 .1385
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 . 19رضوي سید محمد کسین .افرایخ کارایی با سیاست وصو ی سازي در ورزش .نشری
کرکت1373 .؛ .5-22 :23
20. Gustafson T F, Mclean D D. An Empirical Analysis Of The Privatization Of
Public Golf Courses In Three Mojor United States Cities, Research Project.
Senegal: National Recreation And Park Association; 1996.

 .21معاونت پژوهشی مرکر پژوهخ و برنام ریري .ضرورت وصو یسازي و تسریع ابراي
سیاستهاي ا ل  44قانون اساسید طرح پژوهشی .سازمان بازرسی کل کشور؛ .1378
 .22قانون برنام ي اول توسع ي اقتصاديد ابتماعی و فرهنگی بمهوري اسالمی ایران.
.1367
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.1384
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.1391
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.1373
 .26دوستی مرتضی .تبیین و تحلیل علل و پیامدهاي ورود سیاسیون ب ورزش ایراند رسال -
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27. Houlihan B, Tan T C, Green M. Policy Transfer And Learning From The
West: Elite Basketball Development In The People's Republic Of China. J Sport
Soc Iss. 2010; 34(1): 14-28.
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