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  چكيده
هدف از انجام اين پژوهش، شناخت عوامل اجتماعي و . هاي ورزشي تأثيرگذارندسازي باشگاهعوامل بسياري بر خصوصي

يند تحليل سلسله مراتبي بندي آنها با استفاده از فراهاي ورزشي و ارزشگذاري يا اولويتسازي باشگاهقانوني مؤثر بر روند خصوصي
سپس . گيري تدوين شدآوري و درخت سلسله مراتب تصميماي و ميداني عوامل مؤثر جمعهاي كتابخانهبه اين منظور با روش. بود

بندي از آنجا كه رتبه. هاستنشانة سازگاري قضاوت 1/0نرخ سازگاري كمتر از . با استفاده از آن، پرسشنامة مطالعه استخراج شد
نتايج  .عنوان خبره شناسايي شدند و پرسشنامه در اختيار آنها قرار گرفتنفر به 45امل بايد با نظر خبرگان موضوع انجام گيرد، عو

عامل،  12در مدل كل از بين . در اولويت است 382/0در مقايسه با عوامل اجتماعي با وزن  618/0نشان داد عوامل قانوني با وزن 
فقدان قوانين الزم و هماهنگ با «، »اجتماعي ورزش كشور –هاي توسعة اقتصادي رزش در برنامهدرصد اهميت و«هاي عامل

- ، به»وجود قوانين و مقررات دست و پاگير«و » هاي مناسب در مراحل مختلف اجراچگونگي اتخاذ روش«، »اجراي فرايند واگذاري

هاي سازي باشگاهد كمك شاياني به مديران اجرايي در خصوصيتوانبندي حاصل مياولويت. ترتيب داراي بيشترين اولويت هستند
  .ورزش كند

  
  هاي كليديواژه

  .قانوني –سازي، صنعت ورزش، عوامل اجتماعي، عوامل حقوقي فرايند تحليل سلسله مراتبي، خصوصي
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  مقدمه

ه سازي در شكل ظاهري عبارت است از فرايندي كه طي آن وظايف و تأسيسات بخش دولتي بخصوصي
هاي اقتصادي از سازي را انتقال با مالكيت بنگاهبانك جهاني خصوصي. شودبخش خصوصي انتقال داده مي

سازي در حقيقت به اشاعة فرهنگي در كلية سطوح دولت به بخش خصوصي تعريف كرده است، اما خصوصي
كار «كشور باور كنند كه  شود كه دستگاه قانونگذاري، قواي قضاييه، مجريه و تمامي آحاد يكجامعه گفته مي

هاي اصلي ترين دغدغهسازي از مهمدرهفده سال گذشته، خصوصي). 8(واگذار كرد » مردم«را بايد به » مردم
توان دشواري ميدر واقع امروزه به. يافته و در حال توسعه بوده استبرنامة اصالح ساختاري كشورهاي توسعه

هاي دولتي به بخش خصوصي يا سهيم گذاري تمام يا بخشي از شركتاي را براي واكشوري را يافت كه برنامه
ضرورت انجام . ها در پيش نگرفته باشدكردن بخش خصوصي در مديريت، مالكيت و امور مالي اين شركت

كه طوريهاي دولتي عملكرد خوبي ندارند، بهطور كلي شركتبه. سازي، كامالً به اثبات رسيده استخصوصي
هاي زياد، كيفيت خوبي ندارد و در مجموع نشان داده شده كه توليدي آنها با وجود صرف هزينهكاال و خدمات 

  ).20(كننده و ناكارآمدي هستند واحدهاي اسراف

قانون اساسي در پي ابالغية مقام معظم رهبري، بيش از پيش  44در كشور ما نيز با احياي مجدد اصل 
كشور در كشور ما مطرح شد، تا جايي كه در موارد متعددي از جانبة ضرورت مشاركت مردم در توسعة همه

هاي زيرپوشش دولت به بخش خصوصي گنجانده بندهاي برنامة توسعة چهارم كشور، لزوم واگذاري فعاليت
. ويژه صنعت ورزش مورد توجه قرار گرفته استسازي در صنايع مختلف بهدر اين برنامه خصوصي. شده است

منظور هاي بخش تربيت بدني بهبه شرح وظايف و مأموريت 145و  136، 135، 117اد طور مثال، در موبه
اين قانون، قانونگذاران  117در مادة . گري بخش دولتي اشاره شده استگسترش امر ورزش و كاهش تصدي

كردن هاي ورزشي نقش بسيار مؤثري در عمومي باشگاه). 16(اند هاي ورزشي داشتهاي به باشگاهنگاه ويژه
هاي مختلف ورزشي دارند و ورزش، ايجاد انگيزه، جذب جوانان به ورزش قهرماني و تربيت ورزشكاران در رشته

-هاي ورزشي بهرو، نقش و سهم باشگاهازاين. شوندهاي ورزشي شور و نشاط در جامعه ميبا برگزاري رقابت

  . هاي اقتصادي نبايد فراموش شودعنوان بنگاه
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اي ايران هاي حرفهمرور نوع مالكيت باشگاه. داري استبحث مالكيت دولت در باشگاه موضوع قابل توجه
كه امروزه مقولة مالكيت دولتي درحالي). 4(داري است گري بسيار باالي دولت در باشگاهحاكي از تصدي

از ). 7(انوني است شدت غيرمعقول و در بسياري از موارد از جمله در اروپا كامالً غيرقاي بههاي حرفهباشگاه
ها، ها تغيير كرده و به مدد تجاري شدن باشگاهجنبة ديگر در بسياري از كشورهاي جهان ساختار سنتي باشگاه

در كشورهاي پيشرفته ارزش افزودة صنعت ورزش بخش چشمگيري . صنعت ورزش بسيار پيشرفت كرده است
يجاد درآمد، اشتغال و نيز تفريح و سرگرمي دارد دهد و نقش مهمي در ااز توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي

گيرند و هاي ايراني از دولت بودجه ميباشگاه. بر استاين در حالي است كه صنعت ورزش در ايران هزينه). 9(
  .توان درآمدزايي زيادي ندارند

فته، قانون اساسي و تحقيقاتي كه در صنايع مختلف و همچنين صنعت ورزش انجام گر 44براساس اصل 
- با بررسي پيامدهاي خصوصي) 1381(طور مثال نريماني به. سازي صنايع مشخص شده استلزوم خصوصي

سازي بر كارايي، تقويت هاي تعميرات نيروي برق ايران به اين نتيجه رسيد كه تأثير خصوصيسازي در شركت
گاهي، جذب و نگهداري نيروهاي موقع و بهينة تعميرات نيروروحية مشاركت، رضايت خاطر كاركنان، انجام به

درصد  81بيان كرده كه ) 1384(عارفيان ). 22(متخصص و تعيين ميزان تعهد كاركنان موفق بوده است 
درصد نمونة  72. اندسازي را موجب توسعه و تحول ورزش استان دانستهمديران استان مازندران خصوصي

سازي درصد مديران خصوصي 79. اندان مؤثر دانستهسازي را در اصالح ساختار ورزشي مازندرآماري خصوصي
مالكيت بسياري از ) 1387(الهي ). 14(اند سازي در ورزش مازندران دانستهوري و بهينهرا موجب افزايش بهره

ها، سازمان ليگ و هاي بيش از حد در امور ادارة باشگاهداري، دخالتهاي دولتي، نابساماني نظام باشگاهشركت
هاي ميچي و بررسي). 4(زء موانع توسعة اقتصادي صنعت فوتبال جمهوري اسالمي ايران برشمرده است را ج... 

ها در عين حال ها عالوه بر ببود معيارهاي ادارل باشگاهنشان داد كه ادارة شركتي باشگاه) 2005(آگتون 
  ).27(ري را عايد خود سازند سازي اطالعات مديريتي و مالي خود سود بيشتاند با شفافها توانستهباشگاه

سازي در كشور ايران بحث خصوصي. سازي استنكتة مورد توجه، چگونگي طي كردن مراحل خصوصي
سازي در ابتداي سال با اينكه مسئوالن سازمان خصوصي. مطرح شده است 1384هاي ورزشي از سال باشگاه
ان سال خبر داده بودند، اما اين امر جامة عمل هاي استقالل و پيروزي تا پاياز واگذاري سهام باشگاه 1388
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عدم ارائة «، علت واگذار نكردن باشگاه، 1388سازي در سال نپوشيد و براساس گزارش سازمان خصوصي
  ).11(مطرح شد » اطالعات

سازي فراهم سازي بايد مقدمات الزم براي خصوصياين مسئله يادآور اين نكته است كه قبل از خصوصي
هايي است كه ادامة حيات سازي، ايجاد بسترها و زيرساختكه يكي از الزامات خصوصي توجه داشتبايد . شود

نتايج . كندهاي اقتصادي فعال در بخش خصوصي را تضمين و تقويت ميهاي خصوصي و بنگاهو رشد سازمان
ي صنعت سازنشان داد كه فقدان نهادهاي تخصصي در حوزة خصوصي) 1388(پژوهش كياني و فاضليان 

  ).19(هاي ورزشي در ايران داشته است ها و باشگاهسازي بنگاهورزش، نقش زيادي در عدم توفيق خصوصي

) 1388(خاني و همكاران براي مثال قره. گذارندهاي ورزشي اثر ميسازي باشگاهعوامل بسياري بر خصوصي
قوقي، ساختاري، اقتصادي و مديريتي را هاي فوتبال را در چهار دستة حسازي باشگاهترين موانع خصوصيمهم

ابراهيم باي . قانوني است –در اين پژوهش تمركز بر يافتن عوامل اجتماعي و حقوقي ). 17(بررسي كردند 
ويژه در زمينة مشاركت، تقويت و فعاليت هاي عمومي بهداليل اصلي شكست سياستگذاري) 1385(سالمي 

  ).2(نهادي، ارزشي و ايدئولوژيك دانسته است بخش خصوصي در ايران را موانع فرهنگي، 

بندي به نسبت معمول با اينكه رتبه. شودبندي آنها مطرح ميبعد از شناسايي عوامل مؤثرف موضوع رتبه
علت پيچيدگي اين است كه بيش از يك بعد براي ارزيابي و بيش از . شوداست اما اغلب امري دشوار تلقي مي

ريزي تواند مقدمة برنامهبندي اهميت زيادي دارد، زيرا ميبندي يا رتبهاولويت. دگيرنده وجود داريك تصميم
كند كه ريزي را مشخص ميبندي چارچوب و اصول ناظر بر برنامهدر واقع نتيجة حاصل از اولويت. صحيح باشد

  .سازي را داشتتوان انتظار خصوصياز نتيجة آن مي

آن است  AHPمزيت اصلي . بندي استفاده شدمراتبي براي اولويت در اين پژوهش از فرايند تحليل سلسله
صورت ساختار سلسله مراتبي به اجزايي تقسيم شود، سپس گيرند تا مسئلة پيچيده بهكه به محققان كمك مي

در  AHPروش ). 15(بندي شوند ترتيب اهميتشان اولويتدهي شده تا عوامل مختلف بهبه طرز منطقي وزن
-براي رتبه 1روش تحليل سلسله مراتبي«اي با عنوان براي مثال در مقاله. لفي به كار رفته استتحقيقات مخت

                                                            
1 - Analytical hierarchy process 



  هاي ورزشي  سازي باشگاه ارزشگذاري عوامل اجتماعي و قانوني مؤثر بر خصوصي

 

37

، خطاي بازيكنان ليگ برتر به واسطة تركيب فرايند تحليل »بندي اجراي خطاي ليگ برتر بيسبال آمريكا
نة وسيعي از در دام AHPروش ). 26(مراتبي و آمار خطاهاي خود بازيكنان تجزيه و تحليل شد سلسله
، )23(بندي در سيستم مديريت ايمني توان به اولويتطور مثال ميهاي پيچيده استفاده شده، بهگيريتصميم
هاي صنايع وري انرژي در گروهبندي موانع بهرهو اولويت) 29(هاي توليد نيروي توزيعي بندي فناورياولويت

  .اشاره كرد) 28(كوچك 

  لسله مراتبيمباني نظري فرايند تحليل س

  اصول فرايند تحليل سلسله مرابتي

عنوان اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي بيان كرده و تمام محاسبات توماس ساعتي چهار اصل زير را به
  :اين اصول عبارتند از. قوانين و مقررات را بر اين اصول بنا نهاده است

 n /1اشد، ترجيح عنصر ب بر عنصر الف برابر ب nاگر ترجيح عنصر الف بر عنصر ب برابر : شرط معكوسي. 1
  خواهد بود؛

بيان ديگر، برتري عنصر الف بر به. عنصر الف با عنصر ب بايد همگن و قابل مقايسه باشد: اصل همگني. 2
  نهايت باشد؛تواند بيعنصر ب نمي

صورت خطي و بهمراتبي ممكن است به عنصر سطح باالتر خود وابسته بوده هر عنصر سلسله: وابستگي. 3
  اين وابستگي تا باالترين سطح ادامه داشته باشد؛

  .هرگاه تغييري در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد، فرايند ارزيابي بايد دوباره انجام گيرد: انتظارات. 4

  ).13(هاي زوجي عوامل براي تعيين ميزان اهميت نسبي آنهاست اساس اين روش، استفاده از مقايسه

هاي سازي باشگاهحقيق عبارت است از اينكه عوامل اجتماعي و قانوني مؤثر بر خصوصيپرسش اصلي ت
  .بندي آنها چگونه استاند و اولويتورزشي كدام
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  تحقيق روش 

در اين پژوهش از فرايند . پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع كاربردي و از نظر روش توصيفي است
  :فرايند تحليل سلسله مراتبي شامل سه مرحلة اصلي است. استفاده شد بنديتحليل سلسله مراتبي براي اولويت

  ترسيم درخت سلسله مراتب؛.1

  كننده در پژوهش؛تهية جداول مقايسات زوجي و قرار دادن آنها در اختيار افراد شركت. 2

دسي و و تلفيق نظرهاي افراد از طريق ميانگين هن) باشد 1/0بايد كمتر از (بررسي نرخ ناسازگاري . 3
  ).21(بندي حصول رتبه

  .شوددر زير هريك از مراحل توضيح داده مي

  مرحلة اول

ابتدا بايد عوامل . مراتبي استترين قسمت روش فرايند تحليل سلسلهترسيم درخت سلسله مراتب، كليدي
د كه در شوعبارت ديگر، مسئله به عواملي تقسيم ميبه. مراتب قرار گيرندشناسايي شده و سپس در سلسله

-در درخت سلسله. تر تقسيم شودگيرند و هر عامل ممكن است خود به عوامل جزييسطوح مختلف قرار مي

  .گيرنددر سطح دوم، معيارها و در سطح سوم زيرمعيارها قرار مي. مراتبي، سطح يك، شامل هدف خواهد بود

- سازي باشگاهي مؤثر بر خصوصيآوري اطالعات اين پژوهش و شناسايي عوامل اجتماعي و قانونبراي جمع

ها و تحقيقات اي با مراجعه به كتابدر روش كتابخانه. اي و ميداني استفاده شدهاي ورزشي، از روش كتابخانه
اندركاران و هاي ورزشي و در روش ميداني با مصاحبه با دستسازي و باشگاهمختلف مرتبط با خصوصي

هاي سازي باشگاهند، عوامل اجتماعي و قانوني مؤثر بر روند خصوصياستاداني كه به موضوع پژوهش آشنايي دار
نفر از خبرگان آشنا با موضوع  7سپس با بررسي ارتباط عوامل با يكديگر و نظرخواهي از . ورزشي شناسايي شد
  .بندي شدمراتب چهار سطحي تقسيمگيري در سلسلهصورت درخت تصميمشده بهآوريپژوهش، عوامل جمع
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  دوم مرحلة

صورت به اين معني كه اجزا به. دهي اجزاي يك مسئله، انجام مقايسات زوجي استاولين گام در اولويت
اي در اين پژوهش براي مقايسات زوجي از پرسشنامه). 1(شوند زوجي براساس يك معيار با هم مقايسه مي

. هاي معمولي استاز پرسشنامه استفاده شد كه با طرح خاصي براي مقايسة بين عوامل طراحي شده و متفاوت
-مقايسه جمع 20عدد و تعداد مقايسات زوجي مورد نياز  18هاي كلي و معيارها و زيرمعيارها تعداد شاخص

بخش اول مربوط به . شده دو بخش داردپرسشنامة تهيه. سؤال است 20در نتيجه پرسشنامه شامل . آوري شود
  .به پژوهش است دهندگان و بخش دوم مربوطويژگي شخصي پاسخ

بندي، بايد نظرهاي خبرگان موضوع مراتبي براي اولويتشدة تحليل سلسلههنگام استفاده از روش شناخته
  .آوري شود بنابراين از افراد زير براي نظرسنجي استفاده شدصورت مقايسات زوجي جمعبه

 نفر 3(ي داشتند ها در رشتة مديريت ورزشي كه با موضوع پژوهش آشناياعضاي علمي دانشگاه( 

 نفر 3(ها در رشتة اقتصاد كه با موضوع پژوهش آشنايي داشتند اعضاي هيأت علمي دانشگاه( 

  ؛)نفر 1(رئيس يا معاونان اتحادية فوتبال 

 ؛)نفر 4(هاي فوتبال، واليبال، بسكتبال، كشتي، تكواندو رؤسا يا نواب رئيس فدراسيون 

 ؛)نفر 3(هاي يادشده هاي فدراسيونرؤساي ليگ 

 نفر 6(هاي كشور مديرعامل، معاون يا مسئول بازاريابي باشگاه.( 

  :هاي زير را داشته باشندشايان ذكر است منظور از خبرگان كساني بودند كه دست كم يكي از ويژگي

  سازي و ورزش؛تجربة مطالعاتي و اجرايي در زمينة خصوصي.1

  تخصص در رشتة تربيت بدني و اقتصاد؛. 2

  .وسط افراد مطلعمعرفي ت. 3
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عنوان خبره شناسايي شدند و نفر به 45شده، از ميان افراد جامعه در مجموع هاي مطرحباتوجه به ويژگي
  .پرسشنامه در اختيار آنها قرار گرفت

  مرحلة سوم

ها به اين دليل حائز در اين مسائل اطالع از سازگاري قضاوت. سومين اصل مورد توجه، سازگاري است
ها ناسازگاري كلي قضاوت AHP. اندصورت تصادفي اعمال شدهها بهكه احساس نشود اين قضاوتاهميت است 

است  1/0شده در اين پژوهش كمتر از ناسازگاري محاسبه). 1(كند محاسبه مي 1وسيلة نرخ ناسازگاريرا به
  .ها سازگارندپس قضاوت

 choice expertو  excelافزار ده از نرمهاي گردآوري شمنظور تجزيه و تحليل دادهدر اين پژوهش به
گيري چندمعياره با استفاده از روش فرايند براي تحليل مسائل تصميم choice expertافزار نرم. استفاده شد

- مراتبي تصميمبر امكان طراحي نمودار سلسلهعالوه. تحليل سلسله مراتبي طراحي شده و قابليت زيادي دارد

ها و محاسبة وزن نهايي، محاسبة نرخ ناسازگاري، قابليت ي زوجي و تعيين اولويتهاگيري و تشكيل ماتريس
  .گيري را نيز داردهاي تصميمبندي گزينهرتبه

ابتدا عوامل اجتماعي و قانوني مؤثر بر روند . شودطور خالصه به مراحل روش تحقيق اشاره ميدر انتها به
پس از آن درختواره به پرسشنامه . ل شديبه درختواره تبد هاي ورزشي شناسايي و سپسسازي باشگاهخصوصي

-در نهايت نرخ ناسازگاري قضاوت. بندي عوامل در اختيار خبرگان قرار گرفتتبديل شد و پرسشنامه براي رتبه

  .ها محاسبه شد

  

  ي تحقيقهايافتهنتايج و 

متون علمي موجود در زمينة هاي معتبر علمي و بررسي وجو در سايتاي، جستپس از مطالعات كتابخانه
  سازي هاي ورزشي و نيز بررسي وضعيت فعلي خصوصيسازي باشگاهويژه خصوصيسازي و بهخصوصي

                                                            
1 - Consistency rate 
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 –اندركاران و استادان اگاه با موضوع پژوهش عوامل اجتماعي و حقوقي هاي ورزشي و مصاحبه با دستباشگاه
اين عوامل در سلسله مراتب چهار سطحي . شد هاي ورزشي شناساييسازي باشگاهقانوني مؤثر بر خصوصي

شايان ذكر است كه در اين نوع تحقيقات، سلسله مراتب . بندي شد و مبناي پرسشنامه قرار گرفتدسته
هاي نسبي حاصل نشان داده شده همراه با وزن 1مراتب در شكل اين سلسله. شده اهميت فراواني داردطراحي

شود زيرا سطح اول بندي از سطح دوم شروع مياولويت. حاصل پرداخته شدبندي عوامل سپس به اولويت. است
نسبت به  618/0دهد، عوامل حقوقي و قانوني با وزن نشان مي 1طور كه شكل همان. شامل هدف پژوهش است

  .عوامل اجتماعي داراي اولويت اول است

مراتب بيان در سطوح مختلف سلسلههاي معيارها و زيرمعيارها هريك از عوامل طور مجزا اولويتحال به
  .شودمي

  هاي ورزشي چگونه است؟سازي باشگاهبندي عوامل حقوقي و قانوني مؤثر بر خصوصياولويت

قانوني از  –هاي حقوقي هاي سلسله مراتب مربوط به جنبهبندي معيارها و زيرمعيارها براساس سطحاولويت
  .شودسطح سوم شروع مي

  هاي حقوقي و قانوني، سطح سومو معيارهاي جنبهها بندي شاخصاولويت

هاي حقوقي و قانوني در سطح سوم سه معيار دارد كه در بين دهد جنبهنشان مي 1طور كه شكل همان
با وزن » سازيهاي قانوني كشور با سياست خصوصيهاي اجرايي ارگانهمسو نبودن مقررات و سياست«آنها 
  .در اولويت اول قرار دارد 392/0

  )مدل كل(هاي حقوقي و قانوني، سطح چهارم ها و معيارهاي جنبهبندي شاخصاولويت

هاي هاي حقوقي و قانوني همان زيرمعيارهاي نهايي جنبهدر اين قسمت زيرمعيارهاي سطح چهارم جنبه
 7دهد از بين اين نشان مي 1طور كه جدول همان. اند كه در اين پژوهش بررسي شدندحقوقي و قانوني

هاي مناسب در چگونگي اتخاذ روش«، »فقدان قوانين الزم و هماهنگ با اجراي فرايند واگذاري«زيرمعيار، 
نه الزاماً در قالب قانون اساسي يا قوانين (وجود قوانين و مقررات دست و پاگير «و » مراحل مختلف اجرا
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دهند و و سوم را به خود اختصاص مي هاي اول، دوم درصد وزن نهايي، اولويت 60با اختصاص تقريباً » موضوعي
درصد از وزن  25كمتر از » قانون كار«و » قانون مالياتي«، »)رايتكپي(حقوق مالكيت معنوي «زيرمعيار آخر  3

-درصد است، اين نتايج دارايي سازگاري بوده مي 01/0با توجه به اينكه نرخ ناسازگاري كمتر از . نهايي را دارند

  .توان به آن اتكا كرد

وزن نهايي واولويت بندي شاخص ها و معيارهاي جنبه هاي حقوقي و قانوني، در سطح چهارم  _ 1جدول 
  درخت سلسله مراتب) مدل كل(

  نام زيرمعيار در سطح چهارم  نام معيار در سطح سوم
وزن 

  نهايي

اولويت 

  نهايي

هاي اجرايي همسو نبودن مقررات و سياست

خصوصي هاي قانوني كشور با سياست ارگان

  سازي

فقدان قوانين الزم و هماهنگ با اجراي فرايند 

  واگذاري
212/0  1  

عدم تدوين چارچوب قانوني منسجم با پشتوانه و 

  ضمانت اجرايي الزم

هاي مناسب در مراحل مختلف چگونگي اتخاذ روش

  اجرا
201/0  2  

هاي اجرايي همسو نبودن مقررات و سياست

خصوصي هاي قانوني كشور با سياست ارگان

  سازي

نه الزاماً در (وجود قوانين و مقررات دست و پاگير 

  )قالب قانون اساسي يا قوانين موضوعي
180/0  3  

عدم تدوين چارچوب قانوني منسجم با پشتوانه و 

  ضمانت اجرايي الزم
  4  173/0  گيريتعدد مراجعه تصميم

  5  108/0  )رايتكپي(حقوق مالكيت معنوي   مشكالت قانوني

  6  072/0  قانون مالياتي  انونيمشكالت ق

  7  054/0  قانون كار  مشكالت قانوني
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  درخت سلسله مراتب عوامل اجتماعي و قانوني مؤثر بر خصوصي سازي باشگاه هاي ورزشي همراه با. 1شكل 
  وزن هاي نسبي حاصل 

  سطح چهارم سطح سوم سطح دوم  سطح اول 

 سازي خصوصي

 عوامل اجتماعي
  382/0= وزن 

  2= اولويت 

عوامل حقوقي و
  قانوني 

  618/0=وزن 
  1= اولويت 

اعتماد  ضعيف بين المللي به كشورهاي در حال 
  4= اولويت ؛  133/0= وزن  ؛  سعه از جمله ايران تو

ويژگي هاي فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و سياسي  
  2= اولويت ؛ 258/0= وزن  ؛  جامعه 

درصد اهميت ورزش در مجموعه برنامه هاي 
  ؛  اجتماعي ورزش كشور  –توسعة اقتصادي 

  1=اولويت؛467/0=وزن

 سابقة طوالني مدت فعاليت دولت در
  3= ؛ اولويت  142/0= وزن  ؛  اقتصاد 

مذموم شناخته شدن سرمايه 
  داري و سرمايه گذاري در كشور 

  2= اولويت ؛  433/0= وزن 

مردم «ضعف نگرش و تفكر 
در حوزه هاي » ساالري

  اقتصادي، اجتماعي و سياسي
  1= اولويت ؛  567/0= وزن 

 مشكالت قانوني
  3= اولويت ؛  234/0= وزن 

دوين چارچوب قانوني منسجم باعدم ت
  پشتوانه و ضمانت اجرايي الزم 

  2= اولويت ؛  374/0= وزن 

همسو نبودن مقررات و سياست هاي
اجرايي ارگان هاي قانوني كشور با 

  سياست خصوصي سازي 
  1= اولويت ؛  392/0= وزن 

  )رايت كپي( حقوق مالكيت معنوي
  1= اولويت ؛  463/0= وزن 

  قانوني كار
  3= اولويت ؛  229/0= زن و

  قانوني مالياتي
  2= اولويت ؛  308/0= وزن 

  تعدد مراجع تصميم گيري
  2= اولويت ؛  463/0=وزن 

چگونگي اتخاذ روش هاي مناسب 
  در مراحل مختلف اجرا 

  1= اولويت ؛  537/0= وزن 

فقدان قوانين الزم و هماهنگ با اجراي 
  فرايند واگذاري 

  1= ويت اول؛  541/0= وزن 

  ) نه الزاماً در قالب قانون اساسي يا قوانين موضوعي(وجود قوانين و مقررات دست و پا گير
  2= اولويت ؛  459/0 =وزن 
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  هاي ورزشي چگونه است؟سازي باشگاهثر بر خصوصيبندي عوامل اجتماعي مؤاولويت
هاي اجتماعي از سطح سوم بندي معيارها و زيرمعيارها براساس سطوح سلسله مراتب مربوط به جنبهاولويت
  .شودشروع مي

  هاي اجتماعي، سطح سومها و معيارهاي جنبهبندي شاخصاولويت
در سطح سوم داراي چهار معيار است كه در بين  هاي اجتماعيدهد، جنبهنشان مي 1طور كه شكل همان

در  467/0با وزن » اجتماعي ورزش كشور –هاي توسعة اقتصادي درصد اهميت ورزش در مجموعه برنامه«آنها 
  .دهدها را به خود اختصاص ميدرصد وزن 45تنهايي بيش از اين عامل به. اولويت اول قرار دارد

  هاي اجتماعي، سطح چهارمجنبهها و معيارهاي بندي شاخصاولويت
هاي اجتماعي در سطح چهارم داراي دو زير معيار است كه از بين دهد، جنبهنشان مي 1طور كه شكل همان

  .در اولويت اول قرار دارد» هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسيساالري در حوزهضعف نگرش و تفكر مردم«انها 
  هاي اجتماعي، در مدل كلها و معيارهاي جنبهبندي شاخصاولويت
هاي اجتماعي كه در اين پژوهش زيرمعيار مربوط به جنبه 5شود، از بين ديده مي 2طور كه در جدول همان
، در اولويت »اجتماعي ورزش كشور –هاي توسعة اقتصادي درصد اهميت ورزش در مجموعه برنامه«. بررسي شد

باتوجه به اينكه نرخ . ي نهايي را به خود اختصاص داده استهادرصد وزن 45همچنين بيش از . اول قرار دارد
  .اين نتايج داراي سازگاري و قابل اتكاست. درصد است 01/0ناسازگاري كمتر از 

  
هاي اجتماعي، در مدل كل درخت سلسله ها و معيارهاي جنبهبندي شاخصوزن نهايي و اولويت – 2جدول 

  مراتب
  لويتاو  وزن نهايي  زيرمعيارها  نام بعد

هاي جنبه
  اجتماعي

  1  467/0  اجتماعي ورزش كشور –هاي توسعة اقتصادي درصد اهميت ورزش در مجموعه برنامه
  2  258/0  هاي فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و سياسي جامعهويژگي

  3  133/0  المللي به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايراناعتماد ضعيف بين
  4  082/0  هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسيدر حوزه» الريمردم سا«ضعف نگرش و تفكر 

  5  060/0  گذاري در كشورگذاري و سرمايهمذموم شناخته شدن سرمايه
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  ها و معيارها در مدل كليبندي شاخصاولويت
زيرمعياري كه در اين پژوهش بررسي شد، درصد اهميت ورزش  12دهد، از نشان مي 3طور كه جدول همان

اجتماعي ورزش كشور، فقدان قوانين الزم و هماهنگ با اجراي فرايند  –هاي توسعة اقتصادي برنامه در مجموعه
 4هاي مناسب در مراحل مختلف اجرا، وجود قواني و مقررات دست و پاگير، واگذاري، چگونگي اتخاذ روش

زيرمعيار  4درصد و  50ل بيش از زير معيار او 4بر اين، عالوه. زيرمعياري هستند كه در اولويت نخست قرار دارند
سازي بهتر تواند براي خصوصياين نكته مي. اندهاي نهايي را به خود اختصاص دادهدرصد وزن 15آخر كمتر از 

است، اين مدل داراي  01/0باتوجه به اينكه نرخ ناسازگاري مدل كل برابر با . مورد توجه مسئوالن قرار گيرد
  .سازگاري و قابل اتكاست

  
  بندي معيارها و زيرمعيارها در مدل كليوزن نسبي و نهايي و اولويت – 3ل جدو

  اولويت  وزن نهايي  زيرمعيارها  نام بعد
  1  178/0  اجتماعي ورزش كشور –هاي توسعة اقتصادي درصد اهميت ورزش در مجموعه برنامه  اجتماعي

  2  131/0  يفقدان قوانين الزم و هماهنگ با اجراي فرايند واگذار  حقوقي قانوني
  3  124/0  هاي مناسب در مراحل مختلف اجراچگونگي اتخاذ روش  حقوقي قانوني
  4  111/0  وجود قوانين و مقررات دست و پاگير  حقوقي قانوني
  5  107/0  گيريتعدد مراجع تصميم  حقوقي قانوني
  6  098/0  هاي فرهنگي و مذهبي اجتماعي و سياسي جامعهويژگي  اجتماعي

  7  067/0  حقوق مالكيت معنوي  حقوقي قانوني
  8  051/0  المللي به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايراناعتماد ضعيف بين  اجتماعي

  9  045/0  قانون مالياتي  حقوقي قانوني
  10  033/0  قانون كار  حقوقي قانوني
  11  031/0  اسيسهاي اقتصادي، اجتماعي و در حوزه» مردم ساالري«ضعف نگرش و تفكر   اجتماعي
  12  023/0  گذاريداري و سرمايهمذموم شناخته شدن سرمايه  اجتماعي
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  گيريبحث و نتيجه

دهد كه عوامل حقوقي و قانوني با وزن نشان مي 1دست آمده از سطح دوم پژوهش، باتوجه به شكل نتايج به
ترتيب اولويت ين عوامل بهدر زير ا. قرار دارد 117/0در اولويت باالتري نسبت به عوامل اجتماعي با وزن  618/0

  :شودتوضيح داده مي

  عوامل قانوني

هاي ورزشي سازي باشگاهخصوصي. قانوني نسبت به عوامل اجتماعي، در اولويت قرار دارد –عوامل حقوقي 
ترتيب اولويت، زيرمعيارهاي اين جنبه در سطح سوم به. بدون توسعة حقوقي و قانوني الزم ميسر نخواهد شد

، 392/0با وزن » سازيهاي قانوني كشور با سياست خصوصيهاي اجرايي ارگانن مقررات و سياستهمسو نبود«
با » مشكالت قانوني«و  374/0با وزن » عدم تدوين چارچوب قانوني منسجم با پشتوانه و ضمانت اجرايي الزم«

  ).1شكل (است  234/0وزن 

در » سازيهاي قانوني كشور با سياست خصوصينهاي اجرايي ارگاهمسو نبودن مقررات و سياست«زيرمعيار 
و  541/0با وزن » فقدان قوانين الزم و هماهنگ با اجراي فرايند واگذاري«سطح چهارم داراي زيرمعيارهاي 

همچنين اين دو عامل در ). 1شكل (ترتيب اولويت است به 459/0با وزن » وپاگيروجود قوانين و مقررات دست«
پس دولتمردان و مسئوالن ). 3جدول (هاي دوم و چهارم قرار دارند ترتيب در اولويتهبندي مدل كل باولويت

وپاگير را يكي وجود قوانين دست) 1381(صفارزاده . سازي بايد به اين موارد توجه زيادي داشته باشندخصوصي
  ).12(كند سازي بيان مياز عوامل مؤثر در عدم موفقيت كامل اجراي سياست خصوصي

هاي بيشتر و با ر كلي، مقررات بيشتر، با افزايش ناكارامدي نهادهاي عمومي، افزايش تأخيرها و هزينهطوبه
كه تأثير مثبتي بر كيفيت درحالي. گذاري كم مرتبط استوري و سرمايه، بهره)اداري(تعداد بيشتر بيكاران، فساد 

كنند، ه بيش از همه قانون وضع ميهاي كشورهاي فقير كحكومت. كاالهاي بخش خصوصي يا عمومي ندارد
منظور حصول اطمينان از عدم سوءاستفادة كمترين ظرفيت ضمانت حسن اجرا و كمترين موازنه و بازرسي را به

-مقررات بيش از حد، تأثيري منحرف. دهندهاي قضايي و اخذ رشوه از صاحبان كسب و كار انجام ميدستگاه

مقررات . شود، داردكه اين مقررات به قصد حمايت از آنها وضع مي) اييقشره(بر مردمي ) فسادبرانگيز(كننده 
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، )1386(توكلي ). 18(هاي فقير جامعه است وپاگير، در اغلب موارد ابزار نامناسبي براي حمايت از گروهدست
تأثيرگذار بر را موانع » ابهام و نارسايي قوانين موجود«و » گذاريوجود قوانين سخت و بازدارنده در امر سرمايه«

نيز قوانين سختگيرانة نهادهاي مختلف ) 1385(احمدي ). 5(كند سازي استان قم مطرح ميروند خصوصي
سازي ورزش از ديدگاه عنوان موانع و مشكالت موجود در خصوصيدولتي در ادارة اماكن خصوصي ورزشي را به

  ).3(كند هاي خصوصي بيان ميصاحبان باشگاه

، »سازيهاي قانوني كشور با سياست خصوصيهاي اجرايي ارگانن مقررات و سياستهمسو نبود«بعد از 
، در اولويت دوم قرار دارد كه در »عدم تدوين چارچوب قانوني منسجم با پشتوانه و ضمانت اجرايي الزم«

شود، توجه مناسبي » هاي مناسب در مراحل مختلف اجراچگونگي اتخاذ روش«زيرمعيارهاي اين عامل بايد به 
  ).3جدول (زيرا اين زيرمعيار در بين تمامي عوامل مؤثر در اولويت سوم قرار دارد 

-به 1هاي حقوقي و قانوني مشكالت قانوني است كه زيرمعيارهاي آن براساس شكل آخرين زيرمعيار، جنبه

و قانون  308/0ا وزن ، قانون مالياتي ب463/0با وزن ) رايتكپي(مالكيت معنوي : ترتيب اولويت به اين قرار است
  .229/0كار با وزن 

صورت انحصاري، آرم يا نشان خود را در هاي تجاري تمايل دارند با پرداخت مبالغي بهطور معمول، شركتبه
براي ). 25(به نمايش بگذارند و استفادة تبليغاتي مناسب از اين موضوع ببرند ) فوتبال(عرصة صنعت ورزش 

اي يا تيم ملي، به تبليغ نشان خود بر روي الي با پرداخت مبالغي به يك باشگاه حرفهكه حاميان منمونه، هنگامي
بيان ديگر، هدف آنها اين است كه آرم به. پردازند، خواهان استفادة انحصاري از اين موضوع هستندپيراهن آنها مي

ند و براي خودآگاهي عمومي و يا نشان تجاري خود را با آرم و اعتبار باشگاه و يا تيم ملي مربوط پيوند بزن
شود و رايت اجرا نمياكنون در كشور ما قانون حقوق مالكيت معنوي و كپيهم). 24(وفاداري نشان ايجاد كنند 

خوبي برآورده نسازد و اين مورد بر گذاران و حاميان مالي را بهشود صنعت ورزش اهداف سرمايهموجب مي
قانون حقوق مالكيت معنوي و ) 1387(الهي . بسزايي خواهد گذاشتهاي ورزشي تأثير سازي باشگاهخصوصي

كه نتايج پژوهش ) 4(كند شده در توسعة اقتصادي فوتبال بيان ميرايت در كشور را، يكي از موانع شناساييكپي
ع و عنوان يكي از موانوضعيت نامناسب قانون كار، بيمه و ماليات را به) 1385(احمدي . كندحاضر را تأييد مي
اظهار ) 1385(عارفيان ). 3(كند هاي ورزشي بيان ميسازي ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاهمشكالت خصوصي
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سازي، با اصالح قوانين و مقررات شدت در نيل به اهداف خصوصيدرصد مديران استان مازندران به 90دارد مي
، در ...هايي با كارايي ورزشي و اگذاري زميناعم از اعطاي تسهيالت بانكي، بخشودگي ماليات، تعديل عوارض و و

  ).14(اند سازي موافق بودهراه رفع موانع و مشكالت خصوصي

  عوامل اجتماعي

 –هاي توسعة اقتصادي درصد اهميت ورزش در مجموعه برنامه«از بين زيرمعيارهاي عوامل اجتماعي، 
هاي ورزشي قرار دارد سازي باشگاهر بر خصوصي، در اولويت اول در بين تمامي عوامل مؤث»اجتماعي ورزش كشور

هاي اجتماعي در ميان زيرمعيارها جنبه. ، اين موضوع بيانگر اهميت توجه به معيارهاي اجتماعي است)3جدول (
هاي فرهنگي، ويژگي«، 467/0با وزن » هاي توسعهدرصد اهميت ورزش در مجموعه برنامه«در سطح سوم، 

 142/0با وزن » مدت فعاليت دولت در اقتصادسابقة طوالني«، 258/0با وزن » امعهمذهبي، اجتماعي و سياسي ج
ترتيب ، به133/0با وزن » المللي به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايراناعتماد ضعيف بين«و در نهايت 

  ).1شكل (بيشترين اهميت را از نظر اولويت دارند 

ب هيأت دولت جمهوري اسالمي ياران رسيد، اما شواهد به تصوي 1384طرح جامع ورزش در شهريورماه 
حاكي از آن است كه پس از گذشت چهار سال از زمان تصويب، كمترين اقدامي براي اجراي آن صورت نگرفته 

هاي سازي صددرصدي فعاليتقانون برنامة چهارم توسعه كه به خصوصي 117مادة ) ز(همچنين بند ). 10(است 
دهندة تمام اين موارد نشان). 16(اكنون كه اين برنامه رو به اتمام است، اجرايي نشده است اجرايي اشاره دارد، ت

  .اجتماعي ورزش كشور است –هاي توسعة اقتصادي درصد اهميت ورزش در مجموعه برنامه

هاي فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و ويژگي«، »هاي توسعهدرصد اهميت ورزش در مجموعه برنامه«بعد از 
در ضمن بين كل عوامل . هاي اجتماعي قرار دارددر اولويت دوم نسبت به زيرمعيارهاي جنبه» جامعهسياسي 

سند راهبرد نظام جامع تربيت بدني و ). 3جدول (ها، در رتبة ششم قرار دارد سازي باشگاهمؤثر بر خصوصي
اي را مطرح ر ورزش حرفههاي پيشنهادي خود، لزوم انجام مطالعات گروبندي مجاز دورزش كل كشور در طرح

، اما آنچه در اين زمينه اهميت دارد، شرايط فرهنگي، مذهبي و قوانين و مقررات در هر كشور است )10(ساخته 
همچنين عدم حضور بانوان در ). 4(دهند هاي ورزش را تحت تأثير قرار ميبنديطور مستقيم موضوع شرطكه به
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ظور مشاهدة مساباقت، بنا به شرايط فرهنگي و مذهبي كشور درآمد حاصل منها بههاي ورزشي و استاديومباشگاه
عدم ) 1386(توكلي . هاي ورزشي مؤثرندسازي باشگاهدهد و اين موارد بر خصوصياز فروش بليت را كاهش مي

هاي خصوصي ورزشي نگرش بدبينانة مردم به بخش) 1385(و احمدي ) 5(سازي مناسب رساني و فرهنگاطالع
  ).3(كنند سازي ورزش بيان ميعنوان موانع خصوصيهرا ب

در جوامعي كه حكومت مردمي در . در اولويت سوم قرار دارد» مدت فعاليت دولت در اقتصادسابقة طوالني«
گرانة اقتصادي دولت با هاي مداخلهسازي و محدود كردن فعاليتآنها سابقة ديرينه دارد، سياست خصوصي

اي سوسياليستي ، ولي مردم كشور ما داراي ايده)6(شود گير ميبا فوريت بيشتري همه گيرد وسهولت صورت مي
در اين نظام، افراد به ملي شدن . شوددر تفكر سوسياليستي، از صاحبان صنايع بزرگ كمتر حمايت مي. هستند
دن صنايع مورد به همين دليل بعد از انقالب، سياست ملي ش. مندندهاي بزرگ صنعتي و تجاري عالقهشركت

مذموم شناخته شدن «موارد ذكرشده به زيرمعيار . استقبال همگاني قرار گرفت و كسي از اين عملكرد انتقاد نكرد
جدول (را به خود اختصاص داده است  12اشاره دارد كه در بين كل عوامل مؤثر اولويت » داري در كشورسرمايه

هاي ورزشي كند و از اين سازي باشگاهمسئوالن براي خصوصيتواند كمك مؤثري به بندي حاصل مياولويت ).3
مسئوالن . هاي ورزشي استفاده كردسازي باشگاهخصوصي دهاي راهبرتوان براي تدوين برنامهبندي مياولويت

. هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي كشور به ورزش اهميت بيشتري بدهندسازي بايد در مجموعه برنامهخصوصي
هاي روش. وپاگير حذف و قوانين الزم و هماهنگ با اجراي فرايند واگذاري تصويب شودقررات دستقوانين و م

ها بررسي و سعي شود با آموزش منظور انتخاب مؤثرترين روش براي واگذاري باشگاهسازي بهموجود خصوصي
هاي سازي باشگاههاي فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و سياسي جامعه كه مانع خصوصيصحيح و تبليغات، نگرش

سازي منظور خصوصيقوانين حقوق مالكيت معنوي، قانون مالياتي و قانون كار به. شوند، اصالح شودورزشي مي
هاي حاصل با طي كردن هاي ورزشي و ضمانت اجرايي آنها اصالح شوند و در نهايت اينكه بر اساس اولويتباشگاه

  .هاي ورزشي ايجاد شودسازي باشگاهاي خصوصيهاي الزم برزمينهمسير مستمر و پيوسته پيش
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