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نتایج نش��ان داد متغیر های اصلی خصوصی س��ازی ش��امل اقتصادی، قانونی و فرهنگی، توان دسته بندی در 
48 شاخص را دارند. 

با توجه به نتایج کلی تحقیق پیشنهاد می گردد تا از نتایج تحقیق وشاخص های شناسایی شده مانند پرداخت 
یارانه ه��ای حمایتی به س��رمایه گ��ذاران بخش غیردولت��ی، وجود ثبات اقتص��ادی و همچنین بهب��ود فرآیندهای 
مش��خص و س��هل الوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش) کاهش بوروکراس��ی زیاد( اس��تفاده گردد تا 

روند خصوصی سازی در کشور با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی و نخبگان مدیریت ورزشی
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مقدمه
درادبی��ات از عل��م اقتص��اد به عنوان» عل��م اداره منابع کمی��اب و تخصیص بهین��ه آنها در تولی��د و مصرف« یاد 
می ش��ود. ازنظر رابینز)1932( اقتصاد دانش��ی است که رفتار انسان را در رابطه با اهداف  و منابع کمیابی که قابلیت 
اس��تفاده های دیگری نیز دارند، مطالعه می کند)جبل عاملی،1391(. »اقتصاد مقاومتی« نیز اصطالحی اس��ت که 
در سال 1389 اولین بار از سوی مقام معظم ر هبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن 
نیز در سخنرانی های متعددی مورد تاکید ایشان قرار گرفت. اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می کند 
که توانایی مقابله با شوک های وارد شده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف 
و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. برای دستیابی به چنین اقتصادی الزم است نگاه بلند مدت به سیاست های 
اقتصادی وجود داش��ته باش��د و زیرساخت های اقتصاد به گونه ای طراحی ش��ود تا در آینده چارچوب کلی اقتصاد 
در برابر انواع نامالیمات تقویت گردد. همچنین باید با توجه به ش��رایط جاری اقتصاد کش��ور سیاست های خاص 
و گاهی متفاوت از ش��رایط عادی اتخاذ گردد. به طور خالصه می توان اقتصاد مقاومتی را اقتصادی تعریف کرد که 
در آن عالوه بر تعامل پویا با دنیای خارج و اس��تفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادی کش��ور حفظ ش��ود 
و نوس��انات محیط بین المللی اقتصادی و تهدیدهای آن کمترین تاثیر س��وء را در روند بلندمدت متغیرهای کالن 
اقتصاد داشته باشد. چنین اقتصادی مسلما باید از تمامی توانمندی های خود برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها 
به��ره گیرد و تالش کند ت��ا بر روی منحنی امکانات حرکت نماید)جهرمی و هم��کاران،1392(. حضرت آیت الله 
خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی را براس��اس بند ی��ک اصل 110 قانون 
اساس��ی و پس از مش��ورت با مجمع تش��خیص مصلحت نظام ابالغ فرمودند. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
در قالب 24 ماده ابالغ شده است که صنعت ورزش می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تعداد زیادی از این 
بندها تأثیرگذار باشد و برای تحقق این سیاست ها قدم های مؤثری بردارد)بیانات مقام معظم رهبری)مد(،1375(. 
در دنیای کنونی، ورزش دیگر یک تفریح و س��رگرمی نیس��ت؛ ورزش یک صنعت پرس��ود اس��ت که توانایی 
باالیی در جذب س��رمایه های پایدار دارد. حوادث ورزش��ی، تاثیرات شگرفی در اقتصاد کشورها ایجاد می کنند 
که ردپای این تاثیرات در مراحل گذار آنها به توس��عه یافتگی یا ظهور اقتصادی مش��هود است. در دنیای معاصر، 
تعداد مدال های المپیک و جام های جهانی نمادی از قدرت اقتصادی، سیاسی و عرض اندام ابرقدرت های دنیا 
در مراحل پیش��رفت و توس��عه اس��ت؛ به طوری که فضای ورزشی از شاخصه های توس��عه یک کشور محسوب 
می ش��ود و از لحاظ سیاس��ی صنعت محبوب و برجسته ای است که سیاس��ت مداران توجه ویژه ای به آن دارند. 
تاثیر ورزش در ملل دنیا به گونه ای است که کشورهای عضو فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا(1 از کشورهای عضو 
س��ازمان ملل متحد بیش��تر اس��ت)عارفیان،1384(. اقتصاد ورزش چیزی جز به کارگیری تئوری های اقتصادی 
برای تحلیل فعالیت های ورزش��ی نیس��ت که در دو س��طح خرد و کالن انجام می ش��ود: در س��طح خرد، رفتار 
اقتصادی بازیگران این عرصه اعم از ورزش��کاران، بنگاه های ورزش��ی، دولت ها و حتی طرفداران و تماش��اگران 
م��ورد بررس��ی و پیش بینی قرار می گیرد و در س��طح کالن، تأثیر فعالیت های ورزش��ی بر س��ایر متغیرهای کالن 

1. FIFA
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اقتصادی مطالعه می شود. بررسی بازار محصوالت و فعالیت های ورزشی به گونه ای نیست که به راحتی بتوان از 
تئوری های مرس��وم خرد و یا کالن برای تبیین آنها اس��تفاده کرد؛ برای تبیین این رفتارها باید به ویژگی های خاص 
این محصوالت و ساختار بازار آنها و تفاوتشان با موارد مشابه، توجه داشت. اقتصاد ورزش کشور که تاکنون در 
حد بس��یار زیادی وابس��ته به بودجه های دولتی بوده است و در عین حال با مدیریت انجام شده، تاکنون در سطح 
کالن و خرد س��وددهی چندانی نداش��ته و رش��د اقتصادی آن به معنی واقعی منفی بوده است، نیاز واجب به گذر 

از وضعیت کنونی و تحقق خصوصی سازی و ورود ایده های جدید مدیریتی دارد)محمدی مغانی،1395(. 
منظور از خصوصی س��ازی در ورزش، ایجاد ش��رایط الزم در جهت تعمیم و گس��ترش تربیت بدنی و ورزش 
در کش��ور با استفاده از سرمایه گذاری های بخش خصوصی است. با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی 
می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، ایجاد شرایط رقابت کامل و حذف 
مقررات دست و پا گیر دولتی را نیز از جمله مفاهیم خصوصی سازی دانست)حسینی، 1390(. خصوصی سازی 
 هم به 

ً
از س��ال 1383 به اس��تناد ماده 88 قانون تنظیم یا همان اجاره اماکن ورزش��ی به اشخاص حقیقی و بعضا

هیئت های ورزش��ی ش��روع و تاکنون ادامه دارد. وزارت ورزش و جوانان هم برای اجرای بهینه خصوصی س��ازی 
و بسترس��ازی مدیریتی و س��اختاری بخش خصوصی با رویکرد تغییر مدیریت از اجرایی به حاکمیتی، »شورای 
راهبردی« را با کارگروه های تخصصی مختلف راه اندازی نمود)حسینی،1390( که متأسفانه، اجرای این فرآیند 

به دالیل مختلف نتوانسته اثربخشی الزم را داشته باشد و رضایت مدیران و مخاطبان را جلب کند.
پژوهش هایی در زمینه نقش خصوصی س��ازی در ورزش صورت گرفته اس��ت. بر اساس نتایج تحقیق رضوی و 
همکاران)1383( 89/3 درصد از مدیران کشور خصوصی سازی را موجب افزایش کارایی در بخش های مدیریتی 
و 94/8 درصد، اعمال خصوصی سازی را مستلزم اصالح مقررات در زمینه تسهیالت بانکی، مالیات، عوارض و... 
دانستند. همچنین امیری)1392( در تحقیقی به این نتیجه رسید که موانع اصلی فراروی خصوصی سازی ورزش از 
منظر صاحب نظران دانش��گاهی به ترتیب عبارت است از: موانع مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی- حقوقی 
و اقتصادی و از دیدگاه مدیران اجرایی به ترتیب عبارت است از: موانع مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی- حقوقی. ازدیدگاه مدیران اجرایی، رقابت غیرمستقیم دولت بابخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به 
کاهش تصدی دولت به سبب وابستگی شان به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایه گذاری درکشور و استفاده دولت از 
ورزش به عنوان موانعی فراروی خصوصی سازی ورزش در کشور هستند. در تحقیقی که مصلی نژاد)1393( انجام 
داد به این نتیجه رسید که اجرای سیاست خصوصی سازی نیازمند تعیین چشم اندازها و ایجاد برنامه های بلندمدت 
وکوتاه مدت برای دستیابی به آنهاست. تنها در چنین شرایطی است که خصوصی سازی به عنوان راه کاری اثربخش 
برای انجام اصالحات و افزایش بهره وری امکانات ورزشی دانشگاه ها مطرح خواهد بود. همچنین محمدی مغانی 
و همکاران)1395( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که نقش تدوین مقررات در اولویت اول، نقش سیاسی در رتبه 
دوم و نقش مدیریتی  اجرایی در اولویت سوم، نقش اقتصادی در اولویت چهارم و نقش فرهنگی در رتبه پنجم قرار 
دارد. به عالوه، محققانی چون: آموالون1 )2005( با نظرخواهی ازورزش��کاران، مدیران ورزش��ی وخیرین ورزشی 
درباره خصوصی کردن ورزش دریافت که اکثریت قابل مالحظه ش��رکت کنندگان) 92 درصد( باخصوصی سازی 
1. Omolawon
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ورزش مواف��ق بودن��د. همچنین ژانگ1 )2009( خصوصی س��ازی را موجب باال بردن رف��اه اقتصادی و اجتماعی 
در تس��هیالت ورزش��ی می داند. گاپتا2)2015( نیز تأثیرخصوصی س��ازی برعملکرد ش��رکت ها در کش��ور هند را 
بررس��ی نمود و نتیجه گرفت که عملکرد ش��رکت های واگذار شده در فرایند خصوصی س��ازی افزایش یافته است.
مقام معظم رهبری طی یک س��خنرانی با اشاره به س��ابقه ابالغ سیاست های کلی اصل 44 در دو مرحله طی 
اول خ��رداد 1384 و یازده��م تی��ر 1385، اقدامات انجام گرفته برای اجرای سیاس��ت های خصوصی س��ازی را 
رضایت بخش ندانس��تند و فرمودند: »این مش��کل از بی توجهی به نقش سیاست های اصل 44 در ایجاد تحول 
عظیم اقتصادی در کش��ور ناش��ی ش��ده و یا به علت برداش��ت های مختلف و نرس��یدن به یک درک مش��ترک در 
بخش ها و دستگاه های مختلف به وجود آمده است«. از طرف دیگر خاطرنشان ساختند: »سیاست های اقتصاد 
مقاومتی فقط برای ش��رایط کنونی نیس��ت، بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند 
اقتصادی نظام اس��المی اس��ت. همچنین در موضوع سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، هدف از ابالغ آن، تنها 
ارائه نقش��ه راه نیس��ت، بلکه ارائه شاخص های الزم و صحیح برای پیمودن راه و ارائه راه کارهای الزم و همچنین 

ضرورت حل مشکالت نیز مد نظر بوده است«. 
با توجه به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری و همچنین اهمیت و نقش اساسی خصوصی سازی در اقتصاد 

مقاومتی و ارتقا و پیشرفت ورزش کشور، مسائل اصلی این تحقیق عبارت اند از: 
شاخص های فعال کردن بخش خصوصی ورزش کشور کدام اند؟ 	 
ترتیب اهمیت این شاخص ها چست؟ 	 

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر در زمره پژوهش های همبس��تگی می باش��د که از نظر نحوه گردآوری اطالعات، میدانی و از 
لحاظ کنترل متغیرها، غیر آزمایش��ی اس��ت. جامعه آماری این تحقیق را نخبگان مدیریت ورزشی شامل اعضای 
هیئت علمی رش��ته تربیت بدنی با گرایش مدیریت ورزش��ی دانش��گاه های وزارت علوم، رؤسای فدراسیون های 

ورزشی و مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان به تعداد 450 نفر تشکیل می دادند.
به دلیل مش��ارکت افراد مختلف با ویژگی های مورد نظر در تحقیق، نمونه گیری به صورت تصادفی- طبقه ای 
بوده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان، به میزان 152 نفر در نظر گرفته شده است. برای گردآوری داده ها، پس 
از بررسی اسناد و مدارک از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد؛ چنان که به کتاب ها، مقاالت و پایان نامه های 
مورد نیاز در سایت ها و پایگاه های علمی مختلف برای تکمیل ادبیات نظری تحقیق مراجعه شد و پرسشنامه ای 
متش��کل از 48 شاخص خصوصی س��ازی  تدوین و به صاحب نظران ارائه گردید. بر اساس نظرخواهی اولیه از 
صاحب نظران، پرسشنامه ای دارای تعدادی سوال بسته تهیه و به جهت رفع نقص احتمالی از چند سؤال باز برای 
تکمیل پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش برای گزارش روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول استفاده 
شده است. طبق نتایج تحلیل عاملی تعداد 18سوال در مولفه اقتصادی، 15سوال در مولفه قانونی و 15سوال در 

1. Zhang
2. Gapta
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مولفه فرهنگی بودند. روایی پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصان رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 30 
نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی0/911 به دست آمد. در تحلیل داده ها عالوه بر محاسبه شاخص های 
توصیفی)ش��امل ج��داول توزیع فراوانی، درصدها، ش��اخص های گرای��ش مرکزی و پراکندگی نظی��ر میانگین و 
واریانس(، به محاسبه شاخص های استنباطی اقدام شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از نرم افزارهای 
آماری SPSS (21.0) و  Amos22و به تناسب فرضیه های پژوهش از روش آماری ضریب همبستگی و معناداری 
آن، کلموگروف- اس��میرنوف، تحلیل عاملی اکتش��افی، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن اس��تفاده گردید.

یافته های پژوهش
نتایج توصیفی از این پژوهش نشان داد که میانگین سنی 152 نفر شرکت کننده در این پژوهش 35/23 سال 
می باش��د که از این افراد 15نفر)9/87 درصد( دارای مدرک تحصیلی لیس��انس،  55نفر )36/18 درصد( فوق 

لیسانس و82 نفر )95/ درصد53( دارای تحصیالت دکترا بودند. 
به منظور بررس��ی مناس��ب بودن داده ها برای تحلیل عاملی از شاخص(KMO) و آزمون بارتلت استفاده شد 

که مقدار این شاخص همواره بین صفرتا یک درنوسان است. 
نتای��ج جدول 1 نش��ان می دهد که عدد معناداریKMO از0/7 بیشتراس��ت. لذا می ت��وان گفت داده ها برای 
تحلیل عاملی مناس��ب اس��ت .برای اطمینان ازمناس��ب بودن داده ها مبنی بر اینکه ماتریس همبس��تگی هایی که 
پایه تحلیل قرارمی گیرد درجامعه برابر با صفر نیست، از آزمون بارتلت استفاده شد. نتایج جدول 1، نشان دهنده 

اطمینان ازکفایت نمونه گیریاست، زیرا عدد معناداری آزمون بارتلت )sig < 0/05(است.
جدول1: اندازه  KMO و آزمون بارتلت

KMO 0/771مقدار

آزمون بارتلت

2913/222مقدار مجذور کا

735درجه آزادی

0/000سطح معناداری

همچنین از آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده گردید که چون مقادیر سطح معنی داری برای سه 
مولفه اقتصادی، قانونی و فرهنگی کوچکتر از سطح آزمون یعنیα= 0/05 بوده اند، بنابراین فرض نرمال بودن متغیرها در 
سطح معناداری 0/05 رد شده است. به همین دلیل جهت انجام آزمون فرضیه ها از آزمون های ناپارامتریک استفاده شد.

جدول 2: نتایج آزمون کلموگروف- اسمرینوف برای عامل های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور

Sig.2.tailsdمقدار آماره K-Sمؤلفه

5/740/00اقتصادی

5/620/00قانونی

5/360/00فرهنگی
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نتایج هریك ازمتغیرهای پژوهش توس��ط نرم افزار  Amosبه صورت جداگانه برای هرش��اخص به دست آمد 
که در جدول 3 مش��اهده می ش��ود. الزم به ذکراس��ت که به منظور کاه��ش متغیرها و درنظرگرفت��ن آنها به عنوان 
یك متغیر، بارعاملی به دس��ت آمده باید از 0/3 بیشتر باش��د. همچنین در این جدول نتایج آزمون فریدمن برای 

اولویت بندی شاخص های خصوصی سازی در ورزش کشور ارائه شده است. 
با توجه به نتایج جدول، می توان چنین نتیجه گرفت که پرداخت یارانه های حمایتی از س��رمایه گذاران بخش 
غیردولتی ورزش حرفه ای دارای بیش��ترین اهمیت با وزن برابر 83/ 36 و ش��اخص اس��تفاده از کارشناسان فنی، 
گاه در اداره امکانات ورزشی بخش خصوصی با وزن برابر 19/23 از کمترین  تحصیل کرده ورزشی، با تجربه و آ

اهمیت برخوردار بوده است.

جدول 3: پارامترهای تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و همچنین نتایج آزمون فریدمن) برای رتبه بندی( شاخص های فعال کردن بخش 

خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش 

ها
فه 

ول
م

شماره 
سوال

**tبارعاملیشاخص ها
میانگین 

رتبه ها)آزمون 
یدمن( فر

اولویت 
بندی)آزمون 

یدمن( فر

ی
صاد

اقت

32/856-0/80ایجاد رقابت بین سرمایه گذاران1

0/8310/4036/652وجود ثبات اقتصادی2

0/8610/6136/831پرداخت یارانه های حمایتی از سرمایه گذاران بخش غیر دولتی ورزش حرفه ای3

0/637/7423/1031تقویت در بخش مدیریت اتفاقات آینده که منجر به ضرردهی می گردد4

5
پرداخت تسهیالت با حداقل سود بانکی با بازپرداخت اقساط بلند مدت و لحاظ دوره انتظار بعد 

از بهره برداری
0/486/1526/8528

0/445/5121/6941ایجاد روش های دقیق و معیارهای روشن برای قیمت گذاری امکانات ورزشی6

0/617/5127/4127فراهم نمودن زمینه های فعالیت و رقابت یکسان برای بخش خصوصی7

0/728/5031/0515جلوگیری از سیاست های اقتصادی مخالف سیاست خصوصی سازی8

9
کاهش  هزینه های استفاده از خدمات بخش خصوصی و ایجاد امکان استفاده اقشار کم درآمد 

از این خدمات
0/708/3131/7713

0/8310/3931/9811شفاف سازی و افزایش دانش کافی سرمایه گذاران در مورد سرمایه گذاری در ورزش10

0/779/2919/5547برنامه ریزی جهت درآمدزا شدن امکانات ورزشی جهت جلب توجه بخش خصوصی11

0/516/5021/6642دادن آمار، اطالعات و شفافیت سازی درباره هزینه های اداره به بخش خصوصی12

0/627/5927/8926مدرن ساختن روش های نگهداری امکانات ورزشی و تغییر شیوه سنتی آنها جهت کاهش هزینه ها13

0/486/1620/9845ایجاد منطق هزینه � فایده در امکانات ورزشی14

0/667/9521/0144تقویت سیستم های بازاریابی در دستگاه اجرایی جهت جلب سرمایه گذاران بخش خصوصی15

16
گاه در اداره امکانات ورزشی  استفاده از کارشناسان فنی، تحصیل کرده ورزشی، با تجربه و آ

بخش خصوصی
0/394/8019/2348

17
توانمندسازی بخش خصوصی در برقراری ارتباط با اقشار جامعه برای جذب بیشتر مشتری و 

افزایش فرهنگ اجرای کارهای تیمی و مشارکتی
0/768/8323/0832

0/8911/7331/6314باال بردن دوره  ماندگاری مدیران18
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ی
نون

قا

20/7846-0/36کاهش مقاومت های موجود جهت اصالح ساختار در راستای خصوصی سازی امکانات19

0/748/6428/1218مشمولیت قوانین تخفیفی دیگرمشاغل به فعاالن ورزش حرفه ای مانندتخفیفات مالیات های مستقیم وغیر مستقیم20

0/556/9926/2025تسهیل در واگذاری اراضی با کاربری ورزشی واعمال تخفیف ویژه در قیمت کارشناسی21

0/617/5128/0319توجه دولت به اموال داخلی به دلیل بلوکه شدن ذخایر ارزی و تحریم های موجود22

0/496/3022/9833رفع ابهام در برنامه های تدوین شده در جهت پیشبرد سیاست خصوصی سازی23

24
تشکیل کمیته خصوصی سازی و برگزاری نشست های تخصصی با حضور مسئوالن وزارت ورزش 

و فدراسیون ها، جهت تسریع و تسهیل در روند امور خصوصی سازی در ورزش کشور
0/425/2626/5324

25
مهیا شدن محیط های قانونی وحقوقی در کسب درآمد بخش خصوصی مانند: قوانینی برای حق 

پخش تلویزیونی، اسپانسرشیپ وبلیت فروشی
0/364/1021/9140

0/758/7322/0539نظارت های دقیق و سازنده دولت برای استفاده از روش های علمی قیمت گذاری خدمات بخش خصوصی26

0/8811/2032/289کاهش سازمان های تصمیم گیرنده در رابطه با پیشبرد سیاست خصوصی سازی27

0/8911/7334/233بهبود فرآیندهای مشخص و سهل الوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش)کاهش بوروکراسی(28

0/374/1322/3138مداخله دولت به عنوان حامی بخش خصوصی و سرمایه گذار و نه یک رقیب29

0/445/5126/9633حمایت قوانین از بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی30

0/688/0931/9012رفع مشکالت مربوط به تفکیک اراضی ورزشی31

0/779/2932/1410واگذاری پروژه های نیمه کاره و باشگاه ها به بخش خصوصی و مردم32

0/809/5532/955بکارگیری روش های مناسب واگذاری برای جلوگیری از نفوذ افراد خاص33

ی
نگ

ره
ف

27/8420-0/52رفع مقاومت در ارتباطات متقابل ارگان ها و نهادهای دولتی جهت تسهیل روند خصوصی سازی34

0/667/9421/1630احترام به سرمایه گذار35

0/404/9532/6517تعهد مسئوالن عالی رتبه کشور برای اجرای برنامه خصوصی سازی36

0/374/1334/0542تبلیغ در زمینه جذب سرمایه گذار37

0/678/0122/8934ایجاد انگیزه در بازگشت سرمایه بخش خصوصی38

0/8310/4021/264اعتمادسازی در سرمایه گذاران و لغو تبعیض ها و رعایت حق و حقوق سرمایه گذاران39

40
برجسته سازی نمونه های موفق و متناسب با جامعه جهت واگذاری امکانات ورزشی برای 

الگوبرداری از این نمونه ها
0/799/4429/6516

0/506/4123/4529ایجاد انگیزه و تمایل در مردم برای صرف هزینه های ورزشی41

0/728/5527/1322تبلیغ و فرهنگ سازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما درباره مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور42

43
ایجاد جذابیت سرمایه گذاری در حوزه  ورزش و خدمات ورزشی نسبت به سرمایه گذاری در 

حوزه تولیداتی
0/8811/2332/578

44
ایجاد ارتباط روشن و شفاف بین سرمایه گذاران بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی جهت 

هدایت سرمایه ها به بخش ورزشی کشور
0/364/1122/7736

0/708/2928/447افزایش اعتماد به بخش خصوصی در بین مردم و مسئولین45

0/556/9827/4921اطالع رسانی درباره ی مزایای مستقیم و غیرمستقیم خصوصی سازی46

47
گسترش فعالیت های تبلیغاتی در محیط فرهنگی ورزش و در نتیجه افزایش درآمدهای تبلیغاتی 

برای بخش خصوصی از این طریق
0/506/4022/7935

48
گسترش توانایی کارشناسان در ایجاد مدل هایی متناسب با فضای فرهنگی جهت بازاریابی امکانات 
ورزش��ی ش��امل عدم تبیین جایگاه بخش خصوصی در ورزش دانشگاهی و راه کارهای تشویق آنها

0/496/3022/6537

** P < 0/01
شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی بخش خصوصی در جدول زیر به تفکیک آورده شده است. نتایج 
حاکی از آن اس��ت که تمامی ش��اخص ها در حد بس��یار مطلوب گزارش ش��ده اند و مدل با داده ها برازش بسیار 

مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن گویه ها با سازه نظری است.
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جدول4:  شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی شاخص های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور

وضعیت فعلیمعیار سنجششاخص

χ2/df 3≤ χ2/df ≤ 22یا≤ χ2/df ≤ 0 2/11

P VALUE%5 0/23کمتر از

RMSEA 0.1 کمتر از  0/01

PNFI%50 0/74بیشتر از

PCFI%50 0/85بیشتر از

IFI%90 0/92بیشتر از

RFI%90 0/93بیشتر از

CFI%90 1/25بیشتر از

TLI%90 0/98بیشتر از

NFI%90 0/97بیشتر از

RMSR%5 0/47کمتر از

در شکل 1 نیز تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد، ارائه شده است.

شکل 1: مدل اندازه گیری مرتبه اول فعال کردن بخش خصوصی در حالت تخمین استاندارد
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در جدول 5، ترتیب اهمیت مولفه های خصوصی س��ازی با اس��تفاده از آزمون فریدمن گزارش شده است. با 
توجه به نتایج جدول، مولفه اقتصادی با میانگین 2/86 دارای بیشترین اهمیت و مولفه قانونی با میانگین 2/73 

در اولویت دوم و مولفه فرهنگی با میانگین 2/31 کمترین اهمیت را داراست.

جدول 5: نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفه های خصوصی سازی

معناداری مجانبیمقدار خی دوفرهنگیقانونیاقتصادیمولفه

2/862/732/3130/1800/0001رتبه

بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش، شناس��ایی و اولویت بندی ش��اخص های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی 
ورزش کشور در سه مولفه اقتصادی، قانونی و فرهنگی بود که از میان مولفه های یاد شده مولفه اقتصادی اولویت 

نخست را دارا می باشد.
ب��ا توج��ه به رتبه بندی در آزمون فریدم��ن در مولفه اقتصادی، پرداخت یارانه های حمایتی از س��رمایه گذاران 
بخش غیر دولتی ورزش حرفه ای در اولویت اول قرار گرفته است که این نتیجه با یافته رضوی و همکاران)1383( 
همخوانی دارد که در تحقیق خود نش��ان دادند که94/8 درصد مدیران کش��ور اعمال خصوصی سازی را مستلزم 
اصالح مقررات در زمینه یارانه های حمایتی، مالیات، عوارض و... دانس��تند. کش��ورهای درحال توسعه به دلیل 
دریاف��ت رقم ناچی��زی از ورزش باید اعتباراتی را به صورت یارانه ای ب��رای ورزش آماتوری و حمایت از ورزش 
حرفه ای با رویکرد توسعه پایدار تدریجی بودجه ریزی کنند، چرا که صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی معموال 
رغبتی برای توسعه ورزش از خود نشان نمی دهند. یارانه ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملی است که  هم 
می تواند در تولید و اش��تغال رونق ایجاد کند و هم موجب رفاه ش��ود)ایرنا،1390(. لذا پیش��نهاد می شود جهت 
تحقق این امر دولت اقدام به پرداخت کمک های مالی، تس��هیل در نحوه بازپرداخت وام ها و کاهش بهره بانکی 

وام های پرداختی به سرمایه گذران بخش خصوصی ورزش نماید.
وج��ود ثبات اقتصادی نی��ز در اولویت دوم قرار گرفت که با یافته  امی��ری)1392( که فقدان ثبات اقتصادی و 
امنیت س��رمایه گذاری درکش��ور را یکی از موانع خصوصی سازی می داند و یافته  س��یف)1391( که در تحقیقی 
الگوی��ی را ک��ه یکی از مؤلفه های آن ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی اس��ت، ارائه کرده همخوانی دارد. در این 
راس��تا پیش��نهاد می شود دولت با کاهش نوس��انات قیمتی و  تورم که موجب ثبات اقتصادی می شود، زمینه فعال 

شدن بخش خصوصی در ورزش کشور را فراهم نماید.
 (1WEF)»ایج��اد رقاب��ت بین س��رمایه گذاران نی��ز در اولویت بع��دی قرار گرف��ت. »مجمع اقتصاد جهان��ی
رقابت پذی��ری را توانای��ی اقتصادی ملی در پایداری رش��د و یا حفظ اس��تاندارد زندگی)درآمدس��رانه( می داند و 

1. World Economic Forum
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نتایج تحقیق مش��یری)1389( با عنوان »خصوصی سازی و رشد اقتصادی؛ یک مطالعه بین کشوری« نیز نشان 
داد که وجود محیط رقابتی درسیاس��ت گذاری ها، تأثیر مهمی بر رش��د اقتصادی دارد. بنابراین پیش��نهاد می شود 
پس از تحقیق و شناس��ایی س��رمایه گذران، با ایجاد رقابت بین س��رمایه گذاران بخش خصوصی کشور، اقدام به 
تدوین سیاس��ت های جذب آنان در زمینه ورزش شود. سپس با فعالیت های تشویقی هدفمند و مرتبط با جذب 

سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی، زمینه رقابت در بین آنان فراهم گردد. 
 شفاف س��ازی ابع��اد س��رمایه گذاری در ورزش و افزای��ش دان��ش کاف��ی س��رمایه گذاران در زمین��ه ورزش و 
س��رمایه گذاری در این حوزه در اولویت بعدی قرار گرفت که با نتایج تحقیق میرزایی یواالر و همکاران)1396( 
همس��و می باش��د. طبق نتایج تحقیق آنان ابعاد ش��فافیت مالی عبارت اند از: افش��ای اطالعات مالی، شفافیت 
س��اختار هیئت مدیره و ش��فافیت س��اختار مالکیت و تصمیمات س��رمایه گذران... یکی از مهم ترین عوامل در 
تصمیم گیری صحیح، اطالعات مناس��ب و مرتبط با موضوع تصمیم اس��ت که اگر به درس��تی فراهم و پردازش 
نش��ود، تاثی��رات منفی برای فرد تصمیم گیرنده خواهد داش��ت)ابزری،1393(. هر چ��ه اطالعات مرتبط با بازار 
سرمایه بیشتر باشد، تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعۀ اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد)ابراهیمی ساالری 
و همکاران، 1393(. لذا پیشنهاد می شود کلیۀ اطالعات به طور صریح و بی پرده، در اختیار عموم قرارگیرد، چرا 
که در چنین بازاری به لحاظ عدم وجود ناهمگونی اطالعات در طرفین، شیوۀ تصمیم گیری و نحوۀ واکنش به این 
اطالعات، باعث شکل گیری معامالت خواهد شد. از سوی دیگر، تدوین قوانین و منشورهای اخالقی بر اساس 
آموزه های اخالقی که با فرهنگ ملی نیز تناس��ب دارند، می توان��د هزینه نظارت را کاهش دهد، اجرای قوانین را 

تضمین نماید و به ایجاد اعتماد و راستی در بازار و افزایش شفافیت بازار سرمایه منجر  شود. 
 در مولفه قانونی نیز، بهبود فرآیندهای مشخص و سهل الوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش)کاهش 
بوروکراسی زیاد( در اولویت نخست قرار دارد که با یافته های  قره خانی)1395( و امیری )1392( همخوان است. 
کاهش بوروکراس��ی و قوانین مناس��ب باعث بهبود فعالیت های مردمی در بخش خصوصی می شود. شکل گیری 
اقتصاد مقاومتی و مردمی با گذر از اقتصاد دولتی نیازمند سیاست گذاری و بسترسازی اموری است که به واسطه 
آن حضور بخش خصوصی و تعاونی به عنوان فعاالن اقتصادی غیردولتی به سهولت و با انگیزه ویژه ای در تمامی 
زمینه های اقتصادی صورت پذیرد. این مهم زمانی تحقق می یابد که س��از وکار و بس��ترهای قانونی حضور این 
بخش ها به منظور فعالیت در عرصه های مختلف از س��وی سیاست گذاران اقتصادی و قانون گذاران فراهم شود. 
از این رو، تدوین برنامه های الزم فعالیت های اقتصادی و همچنین حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر 
و کاه��ش زم��ان و هزینه ه��ای انجام کار و در عین حال تدوین قوانین جدید برای ش��روع و توس��عه فعالیت های 

اقتصادی توسط این بخش ها ضروری و اجتناب ناپذیر است)پایگاه اطالع رسانی اصل 44 قانون اساسی(. 
به کارگیری روش های مناسب واگذاری برای جلوگیری از نفوذ افراد خاص نیز در اولویت بعدی قرار گرفت که 
با یافته های مصلی نژاد)1393( همخوانی دارد. افزایش حجم سرمایه گذاری ها مستلزم ثبات قانونی و اقتصادی 
در یک کشور است تا به این ترتیب هراس از مخاطرات سرمایه گذاری و واگذاری بخش ها به افراد خاص با نفوذ 
به حداقل برسد و سرمایه گذار با خیالی آسوده نسبت به بکارگیری سرمایه های خود برای راه اندازی فعالیت های 
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اقتصادی مبادرت نماید و این مهم نیازمند بستری مناسب باثبات قانونی و اقتصادی است. در این راستا پیشنهاد 
می شود که مطابق بند دو اصل 44 قانون اساسی که بر استفاده از روش های سالم و شفاف در واگذاری ها تاکید 

دارد، اقدامات مناسب صورت گیرد.)قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی(. 
کاهش س��ازمان های تصمیم گیرنده در رابطه با پیشبرد سیاس��ت خصوصی سازی نیز در اولویت بعدی قرار 
گرفت. از آنجا که این رویکرد فرابخش��ی اس��ت و هیچ بخش��ی به تنهایی منبع مورد نیاز برای حل مس��ائل برون 
س��پاری را در اختیار ندارد، لذا به کار تیمی نیاز اس��ت و تش��کیالتی فراتر از بخش های سنتی ساختار سازمان را 
می طلبد)وو1، 2009(. بنابراین پیشنهاد می شود ساختاری مبتنی بر گروه سازماندهی شود تا با ایجاد هماهنگی 

بین سازمان های مرتبط و انجام پیگیری های مربوط به آن،  بتواند به خوبی از عهده این وظیفه بر آید.
همچنین واگذاری پروژه های نیمه کاره و باش��گاه ها به بخ��ش خصوصی و مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. به منظور اجرای اقتصاد مقاومتی در حیطه ورزش، اتخاذ راه کارهای مفید و کاربردی، به کاهش دشواری ها 
خواهد انجامید که یکی از آن ها جذب س��رمایه گذار داخلی روی پروژه های نیمه کاره ورزش��ی برای واگذاری یا 
مشارکت در تکمیل و بهره برداری از آنهاست)رئیسی کیا، 1393(. بنابراین پیشنهاد می شود تا دستگاه های ذیربط 
زوایای مختلف پروژه  های نیمه کاره ورزش��ی را به درس��تی تش��ریح کنند تا با ش��ناخت کامل از وضعیت آن ها،  
افرادی که از اهلیت و توان تخصصی و مالی الزم برای اجرای طرح برخورد باشند را جذب و در تکمیل پروژه ها 

به کار گیرد.
در مؤلفه فرهنگی، اعتمادس��ازی در س��رمایه گذاران و لغو تبعیض ها و رعایت حق و حقوق س��رمایه گذاران 
در اولویت نخس��ت قرار گرفت. حمایت های غیرمادی و اعتماد س��ازی در سرمایه گذارن با تشکیل و یا اصالح 
و تقوی��ت نهاده��ا و مراک��زی در ابع��اد و زمینه های اطالع رس��انی)داخلی و بی��ن المللی(، تامی��ن اجتماعی و 
بیمه بیکاری، آموزش حرفه ای و تخصصی و مش��اوره و راهنمایی امکان پذیر می ش��ود. لذا پیش��نهاد می ش��ود 
ک��ه  وزارت ورزش و جوان��ان مش��خصا یک نظام مالی ش��فاف را به  کار گیرد و س��ازمان های ورزش��ی زیر نظر 
موسس��ات حسابرسی معتبر، هرساله صورت حساب ها و ترازهای مالی شفاف ارائه دهند و این حساب ها را در 
اختیار رس��انه ها بگذارند. این اقدام، اعتمادساز و توانمندساز است و سبب راحتی شناخت بخش خصوصی از 

باشگاه ها و محیط های ورزشی می شود.
افزای��ش اعتم��اد به بخش خصوص��ی در بین مردم و مس��ئوالن در اولوی��ت بعدی قرار گرف��ت. یکی از علل 
عدم موفقیت برنامه های خصوصی س��ازی، عدم باور مدیران ارشد اقتصادی کشور به کارایی و افزایش بهره وری 
در قالب خصوصی س��ازی اس��ت که خود موجب می ش��ود در اغلب موارد مدیران ارش��د دولتی علی رغم بیان 
سیاس��ت های اجرایی دولت در راس��تای خصوصی س��ازی، نه در اعالم که در عمل با تکیه بر قانون اساس��ی و 
مصوبه های متناقض دولت با آن به مخالفت برخیزند و ازاقدام اجرایی موثر دراین زمینه خودداری نمایند. پاشنه 
حرکت اقتصادی در کشور بر پایه بخش خصوصی می چرخد. لذا باید به بخش خصوصی اعتماد شود تا اقتصاد 
گاهی الزم به مردم در جهت ارتباط با بخش  بچرخد)ابونوری، 1392(. پیشنهاد می شود که با دادن اطالعات و آ

1. Wu
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خصوصی ورزشی در امر تولیدات و خدمات ورزشی و همچنین تبلیغات در جهت ایجاد باور در بین مسئوالن 
و مردم پیرامون اهمیت بخش خصوصی ورزشی و لزوم حمایت و توجه به آن که منجر به رشد و پیشرفت خواهد 

شد، موجبات افزایش اعتماد به بخش خصوصی فراهم گردد.
کیدات رهبر معظم انقالب، فاصله بس��یار زیاد کنونی با آنچه ش��أن ایران سربلند و پرافتخار است جز با  بنا بر تأ
هم��ت مضاعف، امید فراوان و تالش همه جانبه ملی پیموده نخواهد ش��د. به بیان رهبر معظم انقالب، با حرکت 
 خواب آلوده نمی ش��ود حرکت ک��رد و کارهای بزرگ را انج��ام داد، بلکه در اینج��ا نیازمند همت، 

ً
ع��ادی و احیانا

وحرکت جهادی هستیم. بدون شک خصوصی سازی در ورزش کشور در سایه رجوع به ارزش های ناب ایرانی- 
اسالمی و بومی سازی تحق پیدا می کند.

 به  طور کلی جهت تحقق و تس��هیل اهداف پیش��نهاد می شود تا برنامه ریزان و صاحب نظران، با توجه به نتایج 
ای��ن تحقیق اقدام به برنامه ریزی های منس��جم و هماهنگ در حوزه های خصوصی س��ازی و اقتصاد مقاومتی در 

ورزش کشور نمایند؛ از جمله:
• تش��کیل گروه یا بخشی در نهادها و سازمان های ورزش��ی جهت نظارت بر بخش خصوصی به طوری  که 	

کادر آن بخش دارای تخصص و تحصیالت حداقل برای ادراه کردن امکانات ورزشی باشند؛
• تعیین اس��تانداردهای خاصی توسط س��ازمان های متولی ورزش به خصوص فدراسیون ها و وزارت ورزش 	

و جوان��ان در زمین��ه اماکن ورزش��ی و بهترین روش ها و رویه ها و حمایت بیش��تر دول��ت از فعاالن بخش 
خصوص��ی ورزش��ی که بهتر و بیش��تر ای��ن اس��تانداردها را رعایت کرده باش��د؛ به عنوان مث��ال، با توجه به 
درجه ای ش��دن اماکن ورزش��ی)درجه 1، 2 و 3( در تبلیغات، مالیات و غی��ره از تخفیف برخوردار گردند 
و همچنین تس��هیل در اخ��ذ مجوزهای مورد نیاز مانند اعالمیه تاس��یس، مجوز س��ازمان حفاظت محیط 

زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب،  برق، گاز، تلفن  و غیره از دستگاه های ذیربط دولتی؛
• تش��کیل کار گروهی ویژه جهت بررسی نیازها و زیرساختارها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در 	

ورزش کشور.
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