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   گیـري نقـش مـدیریتی  وزارت ورزش و جوانـان در     ارائـۀ مـدلی بـه منظـور انـدازه      ،هدف ایـن پـژوهش  

مرحلـۀ   .اسـت  اکتشـافی  آمیخته هاي طرح نوع از و ترکیبی مطالعه این. ورزش ایران است سازيخصوصی

که همگی آنها  بودورزش جامعه آماري شامل افراد خبره در زمینه مدیریت و خصوصی سازي و کیفی  ،اول

 عمیـق  مصـاحبۀ  انجام و نظري مبانی مرور بااین مرحله  تحققجهت  .عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند به

          مصــاحبه بــه روش  20هــاي حاصــل از ســپس داده، گــردآوري تکمیلــی طالعــاتا یافتــه، ســاختار نیمــه

مرحلۀ دوم به صـورت کمـی و بـه    . بنیاد در سه مرحله کدگذاري و تجزیه و تحلیل شد نظریه پردازي داده

 از آمـاري،  جامعـۀ بودن  و غیر قابل شمارش تنوع به توجه با. ساختاري انجام شد روش مدلسازي معادالت

ۀ پرسشنام. انتخاب شد نفر 222نمونه  تعداد محقق خبرگی و قضاوتی روش کمک با و هدفمند گیرينمونه

 نفـر  15 را پرسشنامه محتوایی روایی .دش تنظیم ابزار عنوان به برگرفته از مرحلۀ کیفی تحقیق  هساخت محقق

بـه  . بدسـت آمـد   924/0آلفاي کرونباخ  طریقاز  آن پایایی. شد توزیع نفر 50بین که کردند تأیید متخصص

. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي استفاده شـد  از ،هادادهمنظور محاسبۀ اعتبار سازه و بررسی ساختار عاملی 

سازي ورزش بر خصوصی) گیري، نظارت و سازماندهیتصمیم(مقایسۀ متغیرها نشان داد که تأثیر سه مؤلفۀ 

مؤلفۀ سازماندهی بـا ضـریب رگرسـیونی    . یستاین چنین ن  ریزيمؤلفۀ برنامهولی  ،دار استدر ایران معنی

                                                           
١
 )نویسنده مسئول(دانشگاه زنجان، زنجان، ایران دانشکده علوم انسانی،  ،گروه مدیریت ورزشی مدرس ،ي مدیریت ورزشیادکتر 
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٢
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران استاد تمام،. 

٣
  ، تهران، ایرانئیدانشکده تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبا ،دانشیار  

٤
  دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران ،گروه مدیریت ورزشی ،استادیار 



   و 075/0گیـري  تصـمیم  ،092/0 نظـارت  هـاي مؤلفـه  ه هـاي بعـدي،  در مرتبو داراي باالترین تأثیر  148/0

توجه مدیران عالی ورزش به این  ،ذکر شده عواملبا توجه به تأثیر معنی دار  .قرار دارند  012/0ریزي برنامه

  .سزایی خواهد داشتنقش بخصوصی شدن ورزش ایران در   عوامل

  

معادالت ساختاري و وزارت ورزش  ،ورزش سازي، خصوصیگرندد تئوريتحلیل عاملی،  :واژگان کلیدي

   و جوانان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

 از یکی سازيخصوصی .شد معرفی 1تاچر مارگارت میالدي توسط 1979در سال  بار اولین سازيخصوصی

 باشـد مـی  منـابع  تخصـیص  بـراي  بازارهـا  از روزافـزون  ةاسـتفاد  و 2شـدن  جهـانی  پدیدة عناصر ترینمهم

  ).  2-88: 2001، 3مگینسون(

ابزاري براي توسعه است و به عنوان یکی از عوامل برقراري مکانیزم بـازار در اقتصـادهاي    ،سازي خصوصی

 توانمندي اقتصـادي کشورهاسـت   واملترین عاز مهمبراي رشد،  ملی و رهاسازي پتانسیل بخش خصوصی

باید در کانون توجه دولت قـرار گیـرد، از    سازي موفقخصوصییک برنامۀ .  )22-34 :1390شجاع الدین، (

هاي دولتی حمایت شود، اهداف آن به روشنی تعریف شده باشـد، تجربـه و شایسـتگی    جانب باالترین مقام

: 1389 ، 5و الیویر فرمونـد  4دیک ولش(مربوط به تعهدات را حل کند سازمانی را گسترش دهد و مشکالت 

93.(  

 وري بهـره  و کـارایی  dارتقا قبیل از شامل مواردي سازيخصوصی برنامه اجراي بر مترتب اهداف از برخی

 شـدن  نزدیک اقتصادي، هايفعالیت در رقابت زمینۀ اقتصادي، گسترش کالن و خرد سطوح در تولید عوامل

اعـزازي و  ( .مـی باشـد   ملـی  اقتصاد در دولت هايفعالیت کردن اندازه منطقی ومنابع  بهینۀ تخصیص مرز به

  ).49-72: 1390همکاران، 

از جملـه عرضـه   . هاي متفاوت دنبال شـده اسـت  در کشورهاي مختلف روشباال  براي دستیابی به اهداف 

زیه واحدهاي بزرگ دولتی بـه  تجگذاري جدید بخش خصوصی در واحدهاي دولتی، عمومی سهام، سرمایه

که هـر کـدام آثـار و پیامـدهاي اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی        ... هاي کوچک تر و واگذاري آنها و واحد

حـاکی از   همچون انگلستان و فرانسه مطالعه شده يکشورهاتجربه  ).344: 1385کرم، اسدي( دمتفاوتی دارن

 يانجام نشده، بسـترها  قیدق يزیربرنامه اساس پس از مطالعات جامع و بر يسازآن است که اگر خصوصی

    شیآن افـزا  يو پس از آن نظـارت نگـردد، اجـرا    نیح در آن فراهم نشود و بر فرآیند آن ياجرا يالزم برا

  ).18-19:  6،2004گروسکیف(ت خواهد داش عمومی را در پی تییبی عدالتی و بروز نارضا

                                                           
1 . Margaret Thatcher 
2 . globalization 
3 . Megginson 
4 . Dick Welsch 
5 . Olivier Fermond 
6. Gruskyf  



هـاي  سازي به عنوان یک ابزار سیاستی براي کاهش نقش دولت در ارائه خدمات در بخش خصوصی امروزه

سـازي از  یموضوع خصوصدرکشور ایران نیز  .)19:  1389 ،جعفري( مورد توجه قرار گرفته است ،مختلف

 اسـت  دهیـ مطـرح گرد  رانیا یجمهوري اسالمۀ هاي برنامه اول توسعاستیس ها ویدر خط مش 1368سال 

 مستثنی مقوله این از نیز 1ورزش صنعت و گرفته قرار توجه مورد صنایع تمام در که )52: 1382اکبري،علی(

ارزش افزوده صنعت ورزش بخش قابل توجهی از محصول ناخالص داخلـی   ،در کشورهاي پیشرفته. نیست

   .را تشکیل می دهد و نقـش مهمـی در ایجـاد درآمـد، اشـتغال و نیـز تفـریح و سـرگرمی ایفـا مـی نمایـد           

گیر آن سازي صنعت ورزش باعث خواهد شد تا دولت با کاهش هزینه هایی که هم اکنون گریبانخصوصی

: 1387الهـی، (گـذاري کنـد   هاي زیر بنایی صنعت ورزش، سـرمایه شده را در بخش جوییاست، منابع صرفه

48.(   

دهد کـه تربیـت بـدنی و ورزش در گذشـته توسـط خـود مـردم        نشان می ایراننگاهی به تاریخ ورزش در 

    هـا، هـدایت و رهبـري، پشـتیبانی و اجـراي     ریـزي، سـازماندهی، همـاهنگی   یعنـی برنامـه   ؛شدمدیریت می

 اما با شکل گیري  ،هاي اجتماعی مختلف صورت می گرفتهاي ورزشی توسط مردم، اقشار و گروهفعالیت

 بیتسازمان تندرستی جوانان و تر" که بعدها به 1313در سال  "انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران"

ان تربیـت بـدنی   سازم"به 1350و در سال  "سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم" به و سپس "بدنی ایران

 "سازمان تربیـت بـدنی جمهـوري اسـالمی ایـران     "و بعد از پیروزي انقالب اسالمی به  تغییر نام داد "رانیا

 يوزارت ورزش و جوانـان جمهـور   "به 1389ماه سال  يد 8در  نام آن سرانجامو  )1-8: 1374داورزنی،(

در نتیجـۀ پررنـگ    .در این حوزه بسیار پررنگ شد وزارت ورزش و جواناننقش  تغییر کرد، "رانیا یاسالم

ترین آنها نیز دولتی یا وابسته بـه  هاي ورزشی که بزرگترین و مهمنقش و پدید آمدن انواع سازماناین شدن 

ریـزي  مـه گـذاري و برنا دولت بودند، با گذشت زمان نقش مردم در عرصۀ مدیریت ورزش یعنـی سیاسـت  

 نیـز بـه حاکمیـت نگـرش دولتـی در عرصـۀ تربیـت بـدنی و ورزش انجامیـد          مسئلهکاهش یافت و همین 

  ).83-106: 1392امیري،(

گـري  هاي حاکمیتی و گرفتار شدن دولت در پیچ و خم تصدياعمال نقش ضعف در، نتیجۀ طبیعی این امر 

تـی ماننـد   بود که خود به تداخل در کارکرد و وظایف با نهادهاي عمومی غیردول جراییهاي او اجراي نقش

    هـاي خصوصـی منجـر   ها و حتی باشـگاه هاي ورزشی، شهرداريکمیتۀ ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون

   ).14-57: 1384ایران،  اسالمی بدنی جمهوري تربیت سازمان( شد

                                                           
1. Sport industry 



این برنامه مربوط به سازمان تربیت بدنی و ورزش کشور بوده  68و 67، 66هايدر برنامه دوم توسعه، تبصره

       شـود  ها عامل تشویقی براي مراکز غیردولتـی، تعـاونی و خصوصـی محسـوب مـی     اجراي این تبصره. است

  : قانون سوم توسعه آمده است 155در بند دوم ماده  ).14: 1374 ،قانون برنامه دوم(

اراضی  ونیمه تمام  هايطرح ورزشی، و هنري فرهنگی، فضاهاي و تأسیسات ی، امکانات،یاجرا هايهدستگا"

قـانون برنامـه   ( ".واگذار نمایـد  غیردولتی هايبخش به بزرگ شهرهاي شهري با اولویت مناطق در را متعلق

  ).56: 1379 سوم

گـري  به منظور گسترش امـر ورزش و کـاهش تصـدي    چهارمقانون برنامه  145و  136، 135، 117در مواد 

 برنامـه چهـارم،  قـانون   ( اشاره شده اسـت بدنی هاي بخش تربیتبخش دولتی به شرح وظایف و مأموریت

بـراي پرداخـت    ازیـ دولـت مکلـف اسـت اعتبـار مـورد ن     برنامه پنجم  13ماده در بند ب ). 152-79: 1384

 یو تعـاون  یخصوص بخش انیهاي بالعوض به متقاضکمک ایو  ارانهیدر قالب وجوه اداره شده،  التیتسه

  ).30: 1390، برنامه پنجمقانون  (دنینمای نیبشیپ یهاي سنواتمستقل بودجه فیرا در رد

به  آن از که رهبري معظم مقام سوي قانون اساسی از 44 اجرایی اصل هايسیاست ابالغ ،1385تیرماه  12در 

 توجه قانونی الزام یک عنوان به نیز شودمی یاد کشور و اقتصادي هاي اجراییعرصه در اساسی تحول عنوان

در کنـار ایـن موضـوع     .اسـت  داشـته  مشـغول  خود به ورزش کشور حوزه در سازيبه خصوصی را همگان

تقسیم کار ملی نقش بخـش   نیز که با 1383درسال  "بدنی و ورزش کشورنظام جامع توسعۀ تربیت"تدوین 

مشخصی را فراروي مدیران اجرایی و دست اندرکاران  تر دیده است، افق هاي روشن وخصوصی را پررنگ

   ).83-106: 1392امیري،( است ورزش قرار داده ۀتوسع

 ورزش کـه  معضـالتی  مناسب  در مورد خصوصی سـازي،  علی رغم  وجود قوانین و سیاست هاي اجرایی

 فعالیت و دخالت سطح و گستردگی حجم دولت بودن بزرگ است، مواجه آن با هاعرصه دیگر همچون ایران

 آن، تنـوع  ورزش، عرصـه  بـه گسـتردگی   توجـه  بـا   .اسـت  ورزش بـا  مرتبط هاي فعالیت از بسیاري در آن

 هـاي  بخـش  حضور دارد ورزش بسیار زیادي که مندان عالقه و مخاطبان ایران، کشور جغرافیایی پراکندگی

ضـروري اسـت    آن روزافـزون  و توسـعه  رشـد  و بحـران  ایـن  از رفـت  بـرون  جهـت  تعـاونی  و خصوصی

  .)19-31:1383رضوي،(

 سازي ورزش بیش از یک دهۀ پیش در کشـور مطـرح شـده و کارشناسـان امـر نسـبت بـه        بحث خصوصی

سـازي ورزش  نیز بحث خصوصی 1393در سال . اندهاي بزرگ نیز اقدام کردهگذاري برخی از باشگاهقیمت

این با . گردیدها به جدیت دنبال شد و در پایان سال قیمت نهایی دو باشگاه بزرگ پایتخت نیز تعیین باشگاه



سازي هیچ خریداري پیدا نشد و تاکنون نیـز واگـذاري دو   طی چند مرحله فراخوان سازمان خصوصی ،حال

   کـاري  رسـد برخـی مشـکالت از جملـه مـوازي     بـه نظـر مـی   .  باشگاه مذکور با شکست مواجه شده است

هـا  کـه همـه ایـن    ها، تعدد در مراجع تصمیم گیر و بروکراسی شدید و قوانین دست و پا گیر اداريسازمان

سـازي  سازي دارد، می تواند منجر به عدم تحقق امر خصوصینشان از ضعف در مدیریت فرآیند خصوصی

  .در ورزش باشد

سـازي را  مدیران ورزش کشور خصوصی درصد 1/87در مقاله خود گزارش داد که ) 11-21: 1388(رضوي

ناهماهنگی بین ادارات و ) 24: 1386(توکلی. اندهاي مدیریتی دانستهموجب ایجاد توسعه و تحول در بخش

سـازي را مطـرح   سازي و عدم آشنایی مدیران و کارکنان با مقولۀ خصوصـی هاي مرتبط با خصوصیسازمان

بـا   درصـد  47/93کند که در مجمـوع مـدیران بـا    می بیاندر تحقیقی ) 78-85: 1389(منصوري. کرده است

 وري و سـازي را موجـب افـزایش بهـره    ران خصوصـی مدی درصد 83و  ندا سازي موافقسیاست خصوصی

 هاي دولتـی بـه بخـش    هاي تحت پوشش بخشسازي در ورزش دانسته و واگذاري خدمات و فعالیتبهینه

  .اندقلمداد کرده غیر دولتی را یکی از راهکارها 

 ،ل کشـور اي فوتبـا هاي لیگ حرفهسازي باشگاهبا بررسی موانع مدیریتی خصوصی) 52-89: 1391(افساي 

 نتریمهم را کشور فوتبال ايحرفه هايدر مدیریت باشگاه یتخصص ریگرا و غمدت، نتیجهوجود نگاه کوتاه

  .داندمی یتیریمانع مد

گذاري در ساخت اماکن ورزشـی  هاي خارجی جهت سرمایهمشارکت شرکت) 349-358: 2006( 1یوهانگ

هـاي مـالی و   کند براي تحقق این امر از مشوقو به دولت پیشنهاد می است در چین را مورد تأکید قرار داده

سازي را موجـب بـاال بـردن رفـاه اقتصـادي و      یخصوص) 29: 2009(2ژانگ و ژانگ. اي استفاده کندسرمایه

  کــه  معتقدنــد) 428-442: 2010(و همکــارانش 3یســامن یتــ .داننــدیمــ یورزشــ التیدر تســه یاجتمــاع
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 ،را کـاهش  دیتولیی ، کارايسازیکه خصوص است معتقد) 224-232: 2007(  1تومارو. موافق بودندورزش 

  .دهدیم شیرا افزا یرفاه اجتماع یول

 يوربهـره  شیدر افـزا  يسازیخصوص ،هاباشگاه رانیمد دگاهیکه از دکند می بیان) 80-85: 2013( یمیرح

کاربران نقـش   يوربهرهی و منابع مال يوربهره ،یدهو سازمان تیریمد و امکانات، زاتیتجه ،یانسان يروین

  .کند یم يرا باز یمهم

 کـه  اظهـار مـی دارد   ایـران  ورزش در سـازي سیاسـت خصوصـی   نیز در ارزیابی )631-636: 2013(ناصح 

  اجـراي  تـأثیر  تحـت  مشتریان حقوق نقض اضافه به مالی و آموزشی هايدستورالعمل و مدیریتی مشکالت

 هـاي فعالیـت  پایـه  و دولتـی  هـاي هزینـه  کاهش شامل آن قوت نقاط و شده سازي واقعخصوصی غیرمؤثر

  .است بازدهی بهبود و کارشناسان

انجام که علی رغم مروري بر وضعیت مالکیت و امور اجرایی ورزش ایران حاکی از آن است  ،با این حال  

با اتمـام برنامـۀ چهـارم توسـعه و     سازي ورزش، خصوصیدر زمینۀ الزامات قانونی تحقیقات زیاد و وجود 

گذشت چندین سال از سند جامع ورزش و رسیدن به سال پایانی برنامۀ پنجم توسعه، هیچ یـک از اهـداف   

   کـه  از آنجـایی . هـا وجـود دارد  یـابی بـه آن  حقق نیافته و فاصله زیـادي تـا دسـت   تعیین شده اسناد مذکور ت

بنـابراین اهمیـت و   ، سازي در اختیار دولت و وزارت ورزش و جوانان اسـت گیري در امر خصوصیتصمیم

  . شودبیش از پیش آشکار می هزمیناین ضرورت انجام تحقیقاتی در 

  هـا و  سیاسـت دانـش علمـی و بررسـی نقادانـه      يبـا ارتقـا  رود تا با انجام تحقیق حاضر بتوان امید می      

ها و سـندهاي مـذکور   تحقق اهداف از پیش تعیین شده در برنامه مشکالت و دالیل عدمهاي موجود، برنامه

  . را شناسایی کرد و راه کارهاي عملی براي تحقق آن ارائه نمود

ریـزي در حـوزه   گذاري و برنامهبه سیاست هاي این تحقیقرود یافتهتوان گفت انتظار میدر نهایت می      

ارائـه   وهـاي فـراروي ورزش کشـور    و بـا بررسـی مسـائل و چـالش     نمایـد سازي ورزش کمک خصوصی

گشـاي بخشـی از مشـکالت ورزشـی کشـور ایـران در زمینـه        راه راهکارهاي نوین و مفیـد در ایـن زمینـه   

است که دسترسی به چنین  مسلم. شد و باري از دوش وزارت ورزش و جوانان را برداشت سازيخصوصی

   موضـوع  بـر  تمرکـز  بـا  حاضـر  تحقیـق  بنـابراین،   .سـازد روشـن مـی   اهمیت کار تحقیق حاضر را ،اهدافی

این زمینـه    نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در مدل طراحی هدف با و ورزش ایران سازيخصوصی

  : باشد می زیر سوال به پاسخگویی پی در
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  است؟ چگونه کشورنقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی سازي ورزش  مدل

  شناسی پژوهشروش 

و در دو  2آمیختـه  صـورت  بـه  آن در هـا داده گـردآوري  و اسـت  1کاربردي گیريجهت حیث از پژوهش این

 پـژوهش . اسـت  تبیینـی  نوع از دوم مرحلۀ و 3اکتشافی و کیفی اول مرحلۀ .تاس گرفته صورت مرحلۀ پیاپی

 یـا  آمـاري  هـاي روش از غیر ییهاشیوه با که دهدمی دست به را هایییافته که است پژوهشی نوع هر ،کیفی

     5مصـاحبۀ عمیـق   انجـام  طریـق  از لاو مرحلـۀ  رد). 17: 4،1385اسـتراس ( اندشده کسب کردن کمی هرگونه

نقـش   شـناخت  منظـور بـه  تکمیلـی  اطالعات نظرصاحب و خبره افراد با 6نیمه استاندارد یا نیمه ساختاریافته

مصـاحبه بـه روش نظریـه     20هاي حاصل از سپس داده، گردآوري ورزش سازيخصوصیدولت در فرآیند 

 انجـام  بـراي . تحلیـل گردیـد   تجزیـه و  )باز، محوري و گزینشی(له کدگذاريپردازي داده بنیاد در سه مرح

ـ  گلولـه  یـا  ايزنجیره ارجاعی بردارينمونه روش و 7هدفمند گیرينمونه روش از عمیق هايمصاحبه  8یبرف

 و دانشگاهی تحصیالت داراي افراد از هم گردیده سعی مصاحبه جهت آماري نمونۀ انتخاب در. شد استفاده

به صورت کمی و به روش مدلسـازي   ،دوم مطالعه مرحلۀ. شود استفاده مدیریتی تجربیات داراي افراد از هم

سؤالی برگرفته از مرحلۀ کیفی مبتنی بر نقش دولت در  20بدین منظور از پرسشنامۀ  .معادالت ساختاري بود

 4 در گویـه  27 از متشـکل  اولیـه  پرسشنامۀ. استفاده شد تحقیق ابزار عنوان بهسازي ورزش ایران خصوصی

و  خود نظرات ارائۀ با ورزش اندرکاراندست و مدیران و متخصصان، از استادان دانشگاه نفر 15 که بود مؤلفه

 اصـالحی  و پیشنهادات سؤاالت تعداد تحقیق، اهداف با سؤاالت تجانس نگارش، مورددر  انجام اصالحاتی

  . تأیید کردند و بررسی را آن خود، روایی محتوایی

روش  اسـاس  بـر  آزمـون  نتایج ایـن  .شد استفاده اکتشافی عاملی تحلیل از سازة پرسشنامه براي تعیین روایی

 واریـانس درصـد   390/76مجموع  در که عامل بود 4 روي هاگویه شناسایی دهندةنشان واریماکس چرخش

تأییـدي نیـز بـا     عاملی تحلیل طریق از. شناسایی نشدند هادرصد داده 61/23فقط  و دادند پوشش را ها داده

هـاي  گویـه  در نهایت. شد تأیید تحقیق گانهچهار هايمؤلفه بنديحیطه صحت ،AMOSاستفاده از نرم افزار 

و  )کنتـرل و نظـارت، سـازماندهی   ، ریـزي برنامـه ، گیـري تصـمیم (مؤلفـۀ   4در سـؤال  21 به این پرسشنامه 
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 ابـزار  پایـایی  محاسـبۀ  منظـور بـه .  کـاهش یافـت  ) سؤال 5و  5، 4، 4، 3( به ترتیب داراي سازيخصوصی

آوري و جمع توزیع نشده بودند، داده شرکت نیز اصلی تحقیق در که هاییپرسشنامه بین آزمودنی 50تحقیق،

هـا بـا   انتخـاب نمونـه  . بدست آمد α=924/0برابر آن پایایی میزان کرونباخ آلفاي ضریب استفاده از با که شد

 وش ورزمـدیریت  هـا در رشـته   ت علمی دانشگاهئو اعضاي هی خبرگان  توجه به موضوع پژوهش از میان

دلیل انتخاب این افراد بـه جهـت ارتبـاط    .  سازي بودندسازي در سازمان خصوصیمیته خصوصیاعضاي ک

 و شـمارش  قابل ايجامعه چنین حجم که آنجا از. مدیریت بودسازي با مباحث تنگاتنگ موضوع خصوصی

 افـراد  میـان هـا  ، پرسشنامه1قضاوتی روش کمک با و شد استفاده دهدفمن گیري نمونه روش از نبود، تخمین

از تحلیـل   پرسشـنامه،  220هاي بدست آمده از جهت تجزیه تحلیل داده نهایت در .شد توزیع آماري جامعۀ

  .رگرسیون چند متغیره استفاده شد

  پژوهش هايیافته

 بـه  خبرگـان  بـا  عمیـق  مصـاحبۀ  20 از که سازي ورزشیعرصۀ خصوص در دولت مدیریتیهاي نقش مؤلفه

 1طبقه به شرح جدول  4در  بنیاد داده سازي تئوري روش به هامصاحبه تحلیل و تجزیه براساس آمده،دست

  . دسته بندي شدند

  خبرگان با مصاحبه از برآمده ورزش سازيخصوصی نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در فرآیند :1جدول 

  تصمیم گیري
به  حد از بیش عدم توجه - ها در ورزشهاي درست در استفاده از درآمدهاي حاصل از واگذارياتخاذ تصمیم -

 هاي قبلیعدم لغو تصمیمات دولت -ورزشی هاي سایر رشته سازيخصوصی از غفلت و هاي خاصرشته

  ریزيبرنامه

و واگذاري به صورت  ورزش سازيخصوصی در مناسب هايروش از تدوین و اجراي برنامه جامع و استفاده -

اصالح  -ورزش کشور سازيفرآیند خصوصی در مدیریت یتخصص و مدت بلندنگاه  -ايتدریجی و مرحله

برنامه ریزي  - سازي ورزشالگوگیري از کشورهاي موفق در زمینه خصوصیروش ها و الگوهاي واگذاري با 

 سازيجهت مهیا نمودن زیر ساخت ها و انجام الزامات ضروري قبل، حین و بعد از اجراي سیاست خصوصی

کنترل و 

  نظارت

صول نظارت مستمر بر بازار صنعت ورزش براي ح -طرف در امر نظارتایجاد نهادهاي واحد، متخصص و بی -

نظارت بر بازار صنعت ورزش براي حصول اطمینان از ارائه مناسب محصوالت و  - اطمینان از جریان رقابت

ها، دستورالعمل ها و قوانین تعهد دولت به اجرا و نظارت بر سیاست - خدمات توسط بخش خصوصی ورزش

 سازي ورزشتدوین شده در فرآیند خصوصی

  سازماندهی

ها، وظایف و حیطۀ اختیارات تعیین نقش - هازائد اداري در واگذاري تشریفات کاهش تأخیر و پیچیدگی و -

تأسیس اداره کل  -هاي ورزش کشوراصالح ساختار موجود باشگاه -سازي ورزشمسئوالن در امر خصوصی

کاهش  -هاي ورزشیها و نهادسازي در سازمانسازي در وزارت ورزش و جوانان و کمیته خصوصیخصوصی

  ) دولتی نهادهاي سایر جوانان و و ورزش وزارت( همزمان و موازي گیري و کاهش دخالتمیممراکز تص
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. شـد  استفاده  KMOشاخص و بارتلت آزمون ازها جهت اجراي تحلیل عاملی به منظور بررسی تناسب داده

 یـک  بـه  است، نوسان در یک و صفر بین آن مقدار که KMOشاخص  و معنادار بارتلت آزمون کهدرصورتی

 محاسـبه  مقـدار  مورد در. است عاملی تحلیل انجام براي هاداده تناسب بیانگر) 6/0بیشتر از ( تر باشدنزدیک

-صـادق ( شـود مـی  قضـاوت  )دو کـاي (  X2توزیـع  معنـاداري  سطح واسطۀبه نیز بارتلت آزمون براي شده

یعنـی اینکـه    ،باشـد  05/0از کوچکتربدین صورت که اگر سطح معنا داري آزمون بارتلت ؛ )250: 1392پور،

  .هستندها براي اجراي تحلیل عاملی مناسب داده

داري آزمـون  و عدد معنـی ) 6/0بزرگتر از KMO )767/0داري آزمون با عنایت به عدد معنی 2مطابق جدول

  . ها براي اجراي تحلیل عاملی مناسب استمی توان گفت که داده )05/0کوچکتر از 001/0(بارتلت 

  سازي ورزش ایرانو بارتلت نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی KMOنتایج آزمون  :2جدول

  KMO  800/0 کفایت نمونه گیريآزمون 

  

  آزمون کرویت بارتلت

  7/2897  مقدار تقریبی کاي دو

  120  درجه آزادي

  001/0  داريمعنی

  

سـازي ورزش ایـران از   خصوصـی  دولـت بـر   مـدیریتی هاي نقش به منظور بررسی میزان تأثیرگذاري مؤلفه

داري مقدار توجه به معنی با ،نشان داده شده است  3همانگونه که در جدول. رگرسیون چندگانه استفاده شد

متغیر مستقل و  4توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از می) F )001/0<p ،675/3=Fآزمون

سازي را تبیین هاي مستقل قادراند تغییرات خصوصیو متغیر تاسسازي مدل خوبی متغیر وابستۀ خصوصی

  .کنند

  به منظور بررسی مدل رگرسیونی تحقیق Fنتایج آزمون  :3جدول 

 مدل  مجموع مربعات درجه آزادي  مربع میانگین  F داريسطح معنی

023/0   رگرسیون 032/0 4 238/0 943/0 

  باقیمانده 622/8 217 198/0  

  مجموع 655/8 221   

-تصـمیم (که از دیدگاه افراد نمونه تأثیر سـه مؤلفـۀ   دهد مقایسه متغیرها نشان می ،4با توجه به نتایج جدول

 کـه  ریـزي  برنامه مؤلفۀ اما ،دار استسازي ورزش در ایران معنیبر خصوصی) گیري، نظارت و سازماندهی

 .نـدارد  ایـران  ورزش سـازي  خصوصـی  بـر  داري معنـی  اثر است،) P= 783/0 <05/0( آن معناداري مقدار



داراي بـاالترین تـأثیر رگرسـیونی بـر روي متغیـر       148/0مؤلفۀ سازماندهی با ضریب رگرسـیونی   ،همچنین

و در  092/0نظارت با ضـریب رگرسـیونی    ،در مرتبۀ دوم. باشدسازي ورزش در ایران میوابسته خصوصی

ریزي با ضـریب رگرسـیونی   مولفه برنامه ،مرتبۀ چهارمو در  075/0گیري با ضریب تأثیر تصمیم ،سوم همرتب

  .قرار دارند  012/0

Y = a+ ( b1x1 +b2x2 + b3x3+b4x4) 

Y = 567/0 + ( 075/0 x  1 + 012/0 x2+ 092/0 x3+ 148/0 x4) 

است که تغییـر یـک انحـراف    075/0گیري برابر با در فرمول باال ضریب بتاي استاندارد شدة مؤلفۀ تصمصیم

 ؛سـازي ورزش خواهـد ش  انحراف استاندارد در خصوصی 075/0ذکر شده باعث تغییر  استاندارد در متغیر

 075/0یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیرهاي ذکـر شـده، میـزان خصوصـی سـازي بـه مقـدار       

ته در ها و میزان اثرگذاري آنها بر متغیر وابسضرایب استاندارد سایر مؤلفه. یابدانحراف استاندارد افزایش می

  .  فرمول باال نشان داده شده است

سازي خصوصی دولت بر مدیریتیرگرسیون چند متغیره براي پیش بینی میزان تأثیرگذاري مؤلفه هاي نقش  :4جدول 

  ورزش ایران

متغیرهاي 

  مستقل

  ضرایب استانداردشده
  سطح معناداري  T  ضرایب استاندارد شده

  خطاي معیار  یرگرسیون ضریب

ثابتمقدار   567/0  088/0   423/6  001/0  

گیريتصمیم  060/  037/0  075/0  988/0  032/0  

ریزيبرنامه  005/0  023/0  012/0  009/0  783/0  

074/0 نظارت  032/0  092/0  012/1  002/0  

115/0 سازماندهی  034/0  148/0  779/1  001/0  

  

  مدل تحلیل عاملی تأییدي متغیر نقش اقتصادي دولت

گیري مناسب است؟ براي پاسـخ بـه ایـن پرسـش     اندازه شده این است که آیا این مدلسؤال اساسی مطرح 

لـذا متغیـر نقـش    . و سایر معیارهاي مناسب بودن برازش مـدل مـورد بررسـی قـرار گیـرد      X2بایستی آمارة

 1استفاده از مدل تحلیل عاملی مورد سنجش قرار گرفته که مدل آن در نمودار درابعاد آن  و اقتصادي دولت

  .ارائه شده است



 

Chi-Square= ٠٠/٣ , df= ۴/١ ,  p-value= ٠٠٢٠٠/٠ , RMSEA= ٠١٠٠/٠  

  وزارت ورزش و جوانان مدیریتینقش مدل تحلیل عاملی متغیر  :1نمودار

هاي مربوط به خود را با توجه به ساختار مورد دهد که نشانگرها در کنار یکدیگر سازهنشان می 1نتایج مدل 

زیرا که مدل حاضر با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدي به درسـتی   ،تأیید نمودندنظر محقق به درستی 

که مقدار ریشـه دوم بـرآورد واریـانس خطـاي      با توجه به این. شوداجرا شده است و تداخلی مشاهده نمی

گزارش شده است، لـذا مـدل از بـرازش خـوبی برخـوردار      08/0براي مدل اولیه کمتر از  RMSEAتقریب 

هاي این پژوهش با ساختار عاملی و نشان می دهد داده 5هاي برازندگی جدول همانطور که مشخصه. است

  .زیربناي نظري تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازه هاي نظري است

  وزارت ورزش و جوانان هاي برازش متغیر نقش مدیریتیشاخص :5ول جد

 مقدار مشاهده شده حد نرمال شاخص

 05/0 نزدیک به صفر RMR ماندها میانگین مجذور پس

 04/0 نزدیک به صفر SRMRاستاندارد شده  ماندها میانگین مجذور پس

df 4/1 بزرگتر از صفر  

 3/1 3کمتر از   dfبه  x2نسبت 

 97/0 و باالترGFI  9/0شاخص برازندگی 



 92/0 و باالترNFI( 9/0(برازندگی  ةشد هنجار شاخص 

 96/0 و باالتر 9/0 (NNFI)برازندگی   هنجار نشدةشاخص 

 92/0 و باالتر IFI( 9/0(شاخص برازندگی فزاینده 

 90/0 و باالتر 9/0 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

  0100/0 08/0کمتر از  RMSEAریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب، 

  

  گیريبحث و نتیجه

کـه نقـش مـدیریتی وزارت ورزش و جوانـان در فرآینـد       دهـد مـی  نشان پژوهش این از آمده دستبه نتایج

ریـزي، کنتـرل و نظـارت    گیـري، برنامـه  توان بـه چهـار مولفـۀ تصـمیم    سازي ورزش ایران را میخصوصی

  .وسازماندهی تقسیم کرد

ایـن یافتـه بـا نتـایج تحقیقـات      . در پژوهش حاضر اثرگذارترین مؤلفه در نقش مدیریتی، سـازماندهی بـود  

ـ داناصالح ساختار موجود ورزش کشور را ضروري میکه ) 1384(و عارفیان ) 1383(رضوي همخـوانی   د،ن

عـدم همـاهنگی   کـه  ) 1394(فراهـانی  و )1389(قهفرخی ،)1385( احمديبا نتایج تحقیقات  ،همچنین. دارد

و  )1383( رضـوي  را و تحقیقـات  بـر بـودن آن  گیـري و زمـان  واحدهاي اجرایی و تعـدد مراجـع تصـمیم   

 ،اندسازي ورزش کشور شمردههاي بوروکراتیک را از موانع خصوصیتأخیرها و پیچیدگی که )1391(افساي

 ایجاد سازماندهی مناسب در کارها  بـراي   ضرورت که باشد این نتایج همسویی دلیل شاید .همخوانی دارد

 تـرین اصـلی  از زمینـه  ایـن  در موجـود  مشـکالت  و موانع رفع و استامري واجب  سازيخصوصی  تحقق

 که مقررات و بروکراسی اداري گفت توانمی یافته این توجیه در .باشدسیاست  این تحقق مقدمات و الزامات

گیر در این زمینه منجر به طوالنی شدن مراجع تصمیم ن ومسئوال و عدم هماهنگی الزم در بین بسیار پیچیده

با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیـق حاضـر بـراي     .سازي در ورزش کشور شده  استیند خصوصیآفر

محقق شدن امر خصوصی سازي در ورزش ایران و رسیدن بـه اهـداف مـورد نظـر آن دولـت بایـد حطیـه        

ساز در این زمینه را به طور کامل و شفاف مشـخص نمایـد تـا هـم از     ایف و اختیارات مسئوالن تصمیموظ

چرا که این دو عامـل از  ،جلوگیري کرده باشد تعدد مراجع تصمیم گیرنده و هم از تأخیر و بروکراسی اداري

سازماندهی و اصالح ساختار  ،از طرفی. روندسازي ورزش به شمار میعوامل اصلی محدویت در خصوصی

یاسـیون و  هاي وابسـته بـه دولـت، س   در اختیار نهادها و شرکت بیشترهاي ورزشی کشور که موجود باشگاه

تأسیس اداره خصوصی سـازي  . تواند گامی مهم در نیل به اهداف مورد نظر باشدافراد غیر ورزشی است می



تواند در صورت عملیاتی شدن آن یق می باشد که میز نتایج این تحقدر وزارت ورزش و جوانان نیز یکی ا

  .روند فرآیند خصوصی شدن ورزش ایران را سرعت بخشد

با نگاهی به تحقیقات صورت گرفته روشن  .مرتبه دوم از نظر اهمیت در این نقش کنترل و نظارت می باشد

 بیـان   در مطالعـۀ خـود   ) 1383( رضـوي . باشـد می شود که نتایج این تحقیقات همراستا با مطالعۀ حاضر می

    بـر فعالیـت   ) وزارت ورزش و جوانـان ( دخالـت و نظـارت سـازمان تربیـت بـدنی     بـه   کند که مـدیران می

فقدان یک نهاد مستقل و متمرکز با مدیریت متخصص ) 1385(پور عالی. هاي خصوصی تأکید دارندسازمان

دخالـت مـوازي و   ) 1385(ریان و جعفـري  سـازي، عسـگ  و کارآمد در ارتباط با اجراي سیاست خصوصـی 

گیرانـه  و سـایر نهادهـاي دولتـی و قـوانین سـخت     ) وزارت ورزش و جوانـان ( بدنیهمزمان سازمان تربیت

عدم وجود قاطعیت و عزم راسـخ  )1388(نهادهاي مختلف دولتی در اداره اماکن ورزشی خصوصی، پاداش 

کمبود قوانین نظارت و بازرسـی جهـت    )1389(ی نسبت به اجراي سیاست در میان مسؤلین ذیربط، قهفرخ

  هـاي  کنترل فرآیندهاي اجرایی، عدم وجود نظارت و بازرسی دقیـق در رسـیدگی بـه مسـائل مـالی باشـگاه      

    ت اجرایــی را از اهــم موانــع گیرنــده در جهــت حــل و فصــل مشــکالاي و فقــدان نهــادي تصــمیمحرفــه

هاي آموزشی و نظـارتی  مشکالت مدیریتی و دستورالعمل به وجود) 2013(ناصح . دانندسازي میخصوصی

  . کنداشاره می

شاید دلیل همسویی این نتایج در ضرورت وجود نهادها و قـوانین نظـارتی خـوب در جهـت پیشـبرد            

ی از اجـزاي اصـلی مـدیریت    نظـارت و کنتـرل یکـ    چـرا کـه    ،سازي ورزش کشور باشداهداف خصوصی

، سازماندهی ریزيمثل برنامه مدیریت ي، سایر اجزاکه بدون توجه به این جزء طوريه ب ؛دگردمحسوب می

  .و تضمینی براي انجام درست آنها وجود ندارد نیز ناقص هستند... و 

ملزم به اجرا و نظارت  دبنابراین جهت خصوصی شدن ورزش کشور، بهبود و ادامه روند آن  دولت بای      

عالوه بر این، نهادهاي واحد و متخصص در امـر نظـارت   . سازي باشدهاي اتخاذ شده خصوصیبر سیاست

ایجاد شود تا نظارت مستمر بر بازار صنعت ورزش براي حصول اطمینان از جریان رقابـت و ارائـه مناسـب    

  . پذیردمحصوالت و خدمات توسط بخش خصوصی ورزش صورت 

 .مرتبه سوم ایـن نقـش را از نظـر میـزان تأثیرگـذاري بـه خـود اختصـاص داده اسـت          ،گیريتصمیممؤلفۀ 

) 2005(1میآمـوالوان و ابـراه  سازي دانسته و توزیع مناسب درآمدها را از مزایاي خصوصی) 1382(کمیجانی

بـا   )درصـد  92(ی ورزشـ  نیریـ و خ یورزشـ  رانیورزشـکاران، مـد   الحظـه قابل م تیکه اکثر کنندمی بیان

                                                           
1. Omolawon & Ibrahim 



و  درآمـد  کسـب  در دولـت  گرایانـه  انحصار دخالت) 1389(جلیلیان  .هستند سازي ورزش موافقیخصوص

درآمـدزایی را از  بـراي   هـا عدم استفاده صحیح و درست از محیط ورزشگاه) 1389(آن، قهفرخی  تخصیص

 هـاي تصـمیم  اتخـاذ : نـد از ا یافته هاي این تحقیق در این راستا عبارت. موانع خصوصی سازي می شمارند

 خاص هايرشته به حد از بیش توجه عدم ها در ورزش،درآمدهاي حاصل از واگذاري از استفاده در درست

در توجیـه ایـن نتـایج    . اسـت نتایج تحقیقات انجام شده همراستقبلی که با  هايدولت تصمیمات لغو عدم و

 لـذا  ،شـود  مـی  گیـري و تصـمیم  مشکل حل صرف مدیران وقت از مهمی که بخشییاز آنجاتوان گفت می

 ،باشـد که از نقش هاي اساسی یک مدیر مـی  کنترل و رهبري سازماندهی، ریزي،برنامه وظایفانجام خوب 

 وزارات ورزش و جوانان هاي این تحقیق از سوي توجه به یافتهبنابراین  .است درستگیري تصمیم مستلزم

ذکـر شـده    حل مشـکالت در جهت  یمناسبراهکار عملی تواند یمسازي و تصمیم گیرندگان امر خصوصی

   .را فراهم آورد کشوردر ورزش  یو مشارکت بخش خصوص يگذارهیسرما اتموجب و اشدب

فقـدان  ) 1385(پور ریزي قراردارد؛ عالیمؤلفۀ برنامه ،آخرین مرتبه از نظر میزان تأثیرگذاري در این نقشدر 

هاي نامتناسـب بـا   انتقال بدون مالکیت و انتخاب روشهاي هاي واگذاري به ویژه روشتوجه به کلیۀ روش

سـازي،  هـاي مختلـف واگـذاري و خصوصـی    سازي، عـدم اسـتفاده از روش  امکانات جامع براي خصوصی

فقدان نظام مشخص، بسـتر  ) 1387(آن، الهی نبودن ايمرحله و برنامه بدون سازيخصوصی )1383(مهدوي

سـازي و واگـذاري   دستورالعمل اجرایـی در فرآینـد خصوصـی   ، نبود )1389(هاي الزم، قهفرخی و حمایت

وجود نگاه کوتاه مدت، محـدود و  ) 1391(افساي ها ودر برخی واگذاري هاي ورزشی و ظاهرسازيباشگاه

 هـاي زیرسـاخت  حـوزة ) 1390(عسـکرزاده  . انـد کرده بیانترین موانع خصوصی سازي نتیجه گرا را از مهم

 حاضر مطالعه نتایج کننده ییدأت که سازي ورزش دانسته استجهت خصوصی ترین عامل درفیزیکی را مهم

  .باشند می

هـا و مبـارزه بـا    ها و تهدیدهاي آتی و چگونگی اسـتفاده از فرصـت  ریزي بر آگاهی از فرصتاساس برنامه

گیـري از  شود تا بـا بهـره  به دولت محترم و وزارت ورزش و جوانان توصیه می بنابراین .تهدیدها قرار دارد

تـدوین و  براي  ،...انگلستان، فرانسه و  :همچونسازي ورزش الگوهاي کشورهاي موفق در زمینۀ خصوصی

نگاه اي و با ها نظیر روش تدریجی و مرحلهواگذاري در مناسب هايروش از اجراي برنامه جامع و استفاده

ها مهیا نمودن زیر ساختکشور در جهت ورزش  سازيفرآیند خصوصی در مدیریت یتخصص و مدت بلند

ریـزي نمایـد تـا زمینـۀ     سازي برنامـه و انجام الزامات ضروري قبل، حین و بعد از اجراي سیاست خصوصی



هاي متداول اشـاره شـده هـر    سازي ورزش کشور با استفاده از موارد قانونی و روشاجراي موفق خصوصی

  .چه سریعتر مهیا گردد

مشخص در نقش مـدیریتی وزارت ورزش    ۀچهار مولف وجود بر مبنی تحقیق هايیافته به توجه با همچنین،

 و ورزش مـدیران وزارت  دولـت،  شود می گیري پیشنهادتصمیم ۀمولف بیشتر اولویت و اهمیت و و جوانان 

 بـراي  بسترهاي الزم   ،اتخاذ تصمیمات درست با هاي این تحقیقیافته با عنایت به سازيسازمان خصوصی

، بـا ایجـاد سـاز و    بـه عـالوه   .فراهم آورند را  هاي مختلف ورزشیشتهورزش کشور در ر سازيخصوصی

 مجلـس،  همچـون  ملـی  هـاي دسـتگاه  همکـاري  با الزم هايدستورالعمل و شرایط تهیه و   ي مناسبکارها

دولت در جهت کنترل و نظارت  بر امر خصوصی سازي و مراحل بعـد از   تأو هی سازيخصوصی سازمان

رایط سیاسـی و  ریزي درست و اصولی با توجه بـه شـ  سازماندهی مناسب کارها و برنامه و با شودآن  اقدام 

  .دفراهم آیخصوصی شدن هر چه سریعتر ورزش کشور  اقتصادي کشور زمینه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  منابع

  صاحبان  دگاهیحوزه ورزش از د يسازیموانع و مشکالت موجود خصوص" .)1385( .اژدر ،ياحمـد

دانشکده تربیـت  ارشد،  ینامه کارشناس انیپا ." هیشهرستان اروم یورزش یها و مراکز خصوصباشگاه

  .44-68، صصهیدانشگاه اروم، و علوم ورزشی بدنی

 ،و  هـا رویـه  مبنـایی،  نظریـۀ : کیفی تحقیق روش صولا" .)1385( .جولیت کوربین، آنسلم و استراس

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاهانتشارات  :تهران. محمودي بیوك. "هاشیوه

 از دید فعـاالن و   44اصل » ج«مخاطرات و الزامات اجراي مناسب بند " .)1385( .کرم، علیرضااسدي

اساسی جمهـوري   قانون 44 اصل هايسیاست ملی همایش مجموعه مقاالت. "کارشناسان بازار سرمایه

 .344ص  .اسالمی ایران

 نقـش  بررسـی " .)1390( .اسـتاد، مصـطفی   فرّخـی و  اسـتاد، مجتبـی   فرّخـی   ؛اسماعیل اعزازي، محمد 

 .عمـومی  مـدیریت  هـاي پـژوهش  ."سودآوري و بازدهی آنها افزایش در دولتی هايشرکت واگذاري

  .49-72، صص سیزدهم شماره چهارم، سال

 ـ ل يهـا باشگاه يسازیخصوص یتیریموانع مد یبررس" .)1391( .لیع ي،افسا فوتبـال   ياحرفـه  گی

واحـد   ،یتربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالم ةارشد، دانشکد ینامه کارشناس انیپا ."کشور

 .52-89، صص اصفهان مبارکه

 یاسـالم  يصـنعت فوتبـال جمهـور    يتوسعه اقتصـاد  يموانع و راهکارها" .)1387( .لیرضاع ،یاله 

 .48، ص دانشگاه تهران ی،و علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب ي،دکتر ۀرسال ."رانیا

 سـازي و مشـارکت بخـش    بندي موانع فراروي خصوصـی اولویت تبیین و" .)1392( .جتبی، ميریما
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The study is to provide a model for measuring the management role of ministry 
of sports and youth in the privatization of the Iran's sports. This study is a kind 
of mixed and exploratory design mixed research. The first stage was qualitative 
and statistical society contains experts in management and privatization sport 
that all of them are chosen as the samples of research. For this, supplementary 
information was gathered through a review of theoretical foundations and Semi-
structured interviews. Then data from the 20 interviews analyzed and coded in 
three stages by method grounded theory. The second phase was quantitative and 
is done through structural equation modeling. Since the statistical society was 
non countable and varied, 222 people were chosen through purposeful 
sampling, judgment method and mastering research. The researcher- made 
questionnaire from the stage of qualitative research was set as a research tool. 
Validity of the questionnaire was confirmed by15 experts and it distributed for 
50 people and its reliability obtained 0.924 by Cornbrash’s alpha. To measuring 
the construction validity and survey factor structure data, the analysis 
exploratory and confirmatory factor is used. Comparing of variables showed 
that the impact of three components (decision-making, supervision and 
organization) is significant on the privatization of the Iran’s sports but planning 
component was not so. Organization component with regression coefficient 
0.148 had the highest impact and, components supervision 0.092, decision-
making 0.075, and planning 0.012 are located in the next ranks. Regarding the 



meaningful impact of mentioned factors, noticing of manager’s sport to these 
factors are of much importance in Iran's sports specialization.  

Key words: Factor Analysis, Grounded Theory, Ministry of Sports and Youth, 
Sports Privatization and Structural Equation 

 


