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 صنعت ورزش سازی یتحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوص
 

 4خانی قره حسن -  3هنری حبیب – 2 کاشف سیدمحمد – 1مغانی محمدیحجت 

دانشگاه گروه تربیت بدنی،  اریدانش. 2، زنجان، ایران زنجان انیدانشگاه فرهنگنی، یزی تربیت بدر برنامهمدیریت و  یکترد .1
گروه تربیت بدنی،  اریاستاد. 4، ایران تهران ئی،دانشگاه عالمه طباطباگروه تربیت بدنی،  اریدانش. 3، ارومیه، ایران هیاروم

 ، زنجان، ایراندانشگاه زنجان

 (1395/  04 / 15اریخ تصویب : ، ت  1394/ 12/  04)تاریخ دریافت :  
 

 

 چکیده

 ی آمیختۀها طرح نوع از و ترکیبی مطالعه ورزش ایران بود. این یساز یخصوصهدف این پژوهش ارائۀ مدل تحلیل نقش سیاسی دولت در 

 تکمیلی طالعاتا ساختاریافته، نیمه عمیق مصاحبۀ انجام و نظری مبانی مرور با مرحلۀ اول کیفی بود. بدین منظور .است اکتشافی

بندی کدها چهار مؤلفه را نشان داد. مرحلۀ دوم  مصاحبه به روش گراندد تئوری کدگذاری شد. گروه 20ی ها داده، سپس گردآوری

ۀ پرسشنامهدفمند انتخاب شدند.  صورت بهنفر  222صورت کمی و به روش مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفت. نمونه  به

تأیید کردند و پایایی آن را آلفای  متخصص پانزده را محتوایی رواییشد.  تنظیم ابزار عنوان مرحلۀ کیفی به برگرفته از ساخته محقق

از تحلیل اکتشافی و تأییدی، و برای محاسبۀ  ها دادهمنظور محاسبۀ اعتبار سازه و بررسی ساختار عاملی  نشان داد. به 813/0کرونباخ 

اجتماعی،  -ی انسجام سیاسیها مؤلفهآلفای کرونباخ استفاده شد. مقایسۀ متغیرها نشان داد تأثیر  از ها اسیمق و خرده ها اسیمقپایایی 

ی دار معنااثر  α=128/0بود، ولی مؤلفۀ مشارکت سیاسی با  مقدار  دار معنای ورزش ایران ساز یخصوصحاکمیت قانون و قدرت دولت بر 

 ی بعدی حاکمیت قانونها مرتبهدارای بیشترین تأثیر بود و در  187/0یونی اجتماعی با ضریب رگرس -نداشت. مؤلفۀ انسجام سیاسی

 ( قرار داشتند. 04/0( و مشارکت سیاسی )103/0(، قدرت دولت )156/0)

 

 

  های کلیدی واژه

 ی ورزش، مشارکت سیاسی، نقش دولت.ساز یخصوصبنیاد،  سازی داده تحلیل عاملی، تئوری

                                                                 

                                                                             Email: h.mohammadi_m@yahoo.com 09126413698نویسنده مسئول : تلفن :  -  
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 مقدمه

از کشورهاي جهان، بخش  در طول تاريخ، در بسياري

هايي را بر عهده  صورت محدود يا غالب نقش خصوصي به

دولت ارائه  هداشته است. بسياري از خدماتي که امروز

(. 17شده است ) د، توسط بخش خصوصي ارائه ميده مي

 خدمات، ارائۀ در دولت نقش کاهش 1سازي خصوصي

 الانتق و بيشترزدايي  مقررات و دولتي هاي يارانه کاهش

 (.16) است خصوصي بخش به دولتي بخش از خدمات

 وسازي  جهاني پديدۀ عناصرترين  مهم از يكيسازي  خصوصي

  (.21) است منابع تخصيص براي بازارها از استفادۀ روزافزون

سازي بايد براي غلبه بر مقاومت و کاهلي  يخصوصبرنامۀ 

ايجادشده توسط دستگاه اداري و منافع شخصي، از سوي 

ي دولتي حمايت شود. تحقق اجراي برنامه بايد ها مقامترين باال

ي داراي نفوذ سياسي و نيز کساني که به گرا عملوظيفۀ افراد 

تخصص و مهارت فني در سطح جهاني دسترسي دارند، باشد و 

نه کساني که منافعشان در حفظ وضع موجود است. دولت بايد 

ه از نفوذ سياسي، گذاران اطمينان بدهد که با استفاد يهسرمابه 

را به خطر نخواهد انداخت. رويارويي برنامۀ  آنهامنافع 

سازي با مخالفت اداري و مقاومت سياسي، امري  يخصوص

سازي موجب تغيير  يخصوصير است، زيرا ناپذ اجتناب

شود. با قرار دادن گروه مسئول  يمي دولتي ها دستگاه

مخالفت  توان يمسازي در نزديكي مرکز قدرت دولت،  يخصوص

 (. 8خوبي کنترل کرد ) اداري را از ميان برد و مسائل سياسي را به

ي ساز يخصوص وفقيتمتحقيقات  نتايجبراساس 

است تا بخش  سياسي ايجاد محيط مناسب مستلزم

باشد  داشته موقعيت را انجام کار در آن يتواناي يخصوص

 صنايع تمام در کشور درسازي  خصوصي امروزه بحث .(6)

 مقوله اين از نيز 2ورزش صنعت و گرفته قرار وجهت مورد

 . (3نيست )مستثنا 

                                                                 
1. Re privatization 
2. Sport Industry 

کنند که راهكار مناسب براي  عنوان ميانديشمندان 

مقابله با شرايط اقتصادي بسيار دشواري که صنعت ورزش 

 (.23) سازي آن است را احاطه کرده، خصوصي

مورد اتفاق نظر  کيدر نيز  رانيبزرگان ورزش ا يبرخ

 برايکه ورزش ما  دکن يم انياتفاق نظر ب نيدارند و ا

 کياتفاق نظر  نيدر ا اام ،شود يخصوص ديبا شرفتيپ

 يساز يخصوص ۀنيشياختالف عمل وجود دارد و آن به پ

منجر  يساز يبه خودمان تيکه در نها گردد يبرم رانيدر ا

روند  رشوم خود را ب يۀتلخ سا ۀتجرب نيشده است و ا

افكنده است. امروزه در  انريدر ورزش ا يساز يخصوص

کشورهاي پيشرفته، ارزش افزودۀ صنعت ورزش بخش 

دهد  از محصول ناخالص داخلي را تشكيل مي چشمگيري

و نقش مهمي در ايجاد درآمد، اشتغال و نيز تفريح و 

(. اما وضعيت اين صنعت در ايران به 18) سرگرمي دارد

عت که سهم صن دهد يديگري است. مطالعات نشان م ۀگون

 مختلف حدود يکشورها 3يناخالص مل ديورزش از تول

صنعت از  نيسهم ا که يدرصد است. درحال 4/4تا 75/0

کمتر از  يدار طور معنا به درصد( 01/1ي )ناخالص مل ديتول

 (.15) است يشاخص جهان

دهد که  نگاهي به تاريخ ورزش در کشور نشان مي

ر د ه است.نقش دولت در اين حوزه بسيار پررنگ شد

نتيجۀ پررنگ شدن نقش دولت در اين عرصه و پديد 

ترين  و مهم نيتر هاي ورزشي که بزرگ آمدن انواع سازمان

آنها نيز دولتي يا وابسته به دولت بودند، با گذشت زمان 

نقش مردم در عرصۀ مديريت ورزش يعني سياستگذاري و 

ريزي کاهش يافت و همين مسئله نيز به حاکميت  برنامه

(. 4) ي در عرصۀ تربيت بدني و ورزش انجاميدنگرش دولت

ي ساز يخصوص( يكي از موانع موجود در برابر 1387الهي )

( در 1383(. رضوي )3) داند يمورزش را موانع سياسي 

تحليل سياست »نتايج تحقيق خود با عنوان 

                                                                 
3. Cross Domestic Product  (CDP)    
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ي در ورزش کشور با تأکيد بر ورزش ساز يخصوص

ش با اعمال که مديران ورز دارد يم، اظهار «قهرماني

ي در ورزش، خواهان اصالح ساختار ساز يخصوصسياست 

 (. 9) اند بودهموجود ورزش کشور 

ي به الملل نيب(  اعتماد ضعيف 1388پاداش )

کشورهاي در حال توسعه را از موانع و مشكالت 

که قاطعيت و عزم  کند يمي دانسته و عنوان ساز يخصوص

يان ي مساز يخصوصاجراي سياست  راسخ نسبت به

( در 1387الهي ). (5ربط وجود ندارد ) ذي مسئوالن

ي توسعۀ راهكارهاموانع و »تحقيقي ديگر با عنوان 

، به وجود «اقتصادي صنعت فوتبال جمهوري اسالمي ايران

ي ساز يخصوصبرخي موانع از جمله موانع سياسي در برابر 

و از بين بردن اين موانع را يكي از  کند يمورزش اشاره 

قهفرخي  دوست يعل(. 3) داند يمدر اين زمينه  اراهكاره

ي ساز ادهيپ( در تحليل موانع موجود در مسير 1389)

ي کشور، به ا حرفهدر ورزش  44ي کلي اصل ها استيس

موانع عقيدتي و سياسي اشاره کرده و پيوند عميق 

ي ساز يخصوصسياست و ورزش را  از موانع موجود 

نقش دولت به بررسي  (1390) نيالد شجاع(. 13) داند يم

 نشان دادوي  قيتحق جينتاپرداخت.  يدر روند خصوص

در  تيبه عدم موفق ي در جامعهاسيس عواملبه  يتوجه بي

عسكرزاده  .(10) منجر خواهد شدي ساز يخصوص ۀنيزم

 ميزان مديران با که نگرش سياسي کند يم( عنوان 1390)

 ۀرابط ي ورزشساز يخصوصدر حوزۀ  گذاري سرمايهجذب 

( در 1393) زاده ي. خسرو(12دارد ) يدار امعن و مثبت

و مشارکت بخش  يگذار هيسرما که نشان دادتحقيقي 

و  ياطالعات ،ياقتصاد با موانع بيترت در ورزش به يخصوص

و  يفرهنگ ،يو حقوق يقانون ،يتيريمد ه،يبازار سرما

. (7) مواجه است ياسيو س ،يقيتشو وي تيحما ،ياجتماع

( عوامل سياسي را 1393آبادي و همكاران )قنبري فيروز

در رتبۀ اول عوامل مؤثر بر  22/6با ميانگين رتبۀ 

ي خارجي در ساخت اماکن ورزشي ايران قرار گذار هيسرما

( ساختارهاي 2001) همكاران و1موزانگازا(. 14) اند داده

يي و انسجام گرا نبود واقع ،ديجد طيناهماهنگ با شرا

حل ارا موجب کندي اجراي مر اجتماعي الزم -سياسي

ليانگ  .(22) دانند يم يدولت اتيعمل اقدامات و

در پژوهشي نقش ضروري واحدهاي  (2007)2وو

پشتيبان در تأثيرات نتايج اجرايي  استگذاريس

 (. 19) داند يمي را بسيار مهم ساز يپساخصوص

را موجب  سازي يخصوص ،(2009) 3ژانگ و ژانگ

 يورزش التيدر تسه ياعرفاه اقتصادي و اجتم بهبود

( معتقدند 2010و همكاران ) 4يسامن ي. ت(26) دانند يم

 تيرضا شيموجب بهبود خدمات، افزا سازي يکه خصوص

 شود يم ديتول ييبهبود آموزش کارکنان و کارا ان،يمشتر

 يابيارز»با عنوان  يقيتحق( در 2013ناصح ) .(25)

 و ها کردن قوت نييتع در ورزش با يساز يخصوص

که مشكالت مديريتي و  کند يمعنوان  «ها عفض

ي آموزشي و مالي به اضافۀ نقض حقوق ها دستورالعمل

ي واقع ساز يخصوصمشتريان تحت تأثير اجراي غيرمؤثر 

و  يدولت يها نهيو نقاط قوت آن شامل کاهش هزشده 

 .(24) است يکارشناسان و بهبود بازده يها تيفعال هيپا

 يبخش خصوص ايدولت حقيقت اين است که 

دو بخش  نيا ندارد؛در اقتصاد را الزم  ييکارا ييتنها به

عملكرد  ۀو دامن فيوظا ۀطياما ح .گرنديكديالزم و ملزوم 

، يمتماد انيسال يط .مشخص شود دياز آنها با کيهر 

 يها تيفعال ۀرا در صحن يا نقش عمده رانيدولت در ا

 يهااست که تنگنا نيکرده و تصور بر ا فايا ياقتصاد

 ،است ياز تأثير عوامل اقتصاد يناشفقط  يساز يخصوص

توجه و گاه  شاياننقش  يراقتصاديعوامل غ نكهيغافل از ا

 نيتر مهمکه از  دارند ينسبت به عوامل اقتصاد يتر مهم

                                                                 
1. Muzangaza 
2. Liang Wu 
3. Zhang & Zhang 

4. Tsameny 
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اما  به مسائل سياسي کشور اشاره کرد. توان يمآنها 

و تأثيرگذار  اين مسائلبه  يزيتوجه ناچ رانيمتأسفانه در ا

 .مهم شده است

گرفته در اين زمينه و  ي صورتها پژوهشبا توجه به 

گفت که  توان يمي از تحقيقات پيشين ريگ جهينت

ي در ورزش ايران به معناي واقعي کلمه هنوز ساز يخصوص

و  دولتمردانجايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است و 

دليل استفاده از  سياستمداران کشور در اين عرصه به

عنوان ابزار سياسي قوي، تمايل چنداني به  به ورزش

خصوصي شدن ورزش ندارند. چراکه با اين کار نگران از 

دست دادن جايگاه و موقعيت سازماني خود هستند. نظر 

در اين  گرفته ي انجامها پژوهشتقريباً تمامي  نكهيابه 

، در اين پژوهش اند پرداختهحوزه بيشتر به موانع سياسي 

د تا با بررسي نقش سياسي دولت در محقق سعي دار

نحوي  ي ورزش ايران و ارائۀ نتايج، بهساز يخصوص فرايند

بتواند در راستاي از ميان برداشتن اين موانع و هرچه 

تر انجام شدن اين فرايند قدمي برداشته باشد. با  سريع

گرفته، در اينجا  ي صورتها پژوهشتمامي تفاسير و نتايج 

که نقش سياسي دولت براساس  دشو يممطرح  سؤالاين 

متغيرهاي موجود که در ادامه در مورد آنها  بحث خواهيم 

صنعت  يساز ياجراي سياست خصوصراستاي  درکرد، 

به  تواند يم رو شيپچيست؟ نتايج پژوهش  ورزش

ي کمک ساز يخصوصحوزۀ ورزش و  استگذاريسمسئوالن 

ي اول تا اه برنامهکند تا بتوانند به اهداف مندرج در قانون 

نظام و سند  44ي اصل ها استيسپنجم توسعۀ کشور، 

که بر خصوصي شدن بدني و ورزش   جامع توسعۀ تربيت

ورزش کشور تأکيد دارند، بيشتر دست يابند و اين پژوهش 

در زمينۀ  گرفته ي انجامها پژوهشدر کنار  تواند يم

 ي ورزش مفيد فايده باشد.ساز يخصوص

 

 

 یقتحقروش 

 و است 1کاربردي گيري جهت حيث از پژوهش اين

و در دو  2آميخته صورت به آن در ها داده گردآوري

و  کيفي اول مرحلۀ ت.اس گرفته صورت مرحلۀپياپي

 لاو مرحلۀ رد. است تبييني نوع از دوم مرحلۀ و 3اکتشافي

 استاندارد يا نيمه 4مصاحبۀ عميق طريق از

 اطالعات نظر صاحب و هخبر افراد با 5ساختاريافته نيمه

 نقش دولت در فرايند شناخت منظور به تكميلي

 ي حاصل ازها دادهسپس  ،گردآوري ورزش سازي خصوصي

 بنياد در سه مرحلۀ ي دادهپرداز هينظر مصاحبه به روش 20

 وتحليل شد. محوري و گزينشي(، تجزيه کدگذاري )باز،

 و 6هدفمند گيري نمونه روش از ها مصاحبه انجام براي 

 7يبرف گلوله يا اي زنجيره ارجاعي برداري نمونه روش

 سعي مصاحبه جهت آماري نمونۀ انتخاب ر. دشد استفاده

 افراد از هم و دانشگاهي تحصيالت داراي افراد از هم شد

 . اين افراد شاملشود استفاده مديريتي تجربيات داراي

 ي مختلف  علومها شيگراهيأت علمي دانشگاه در  اعضاي

 ي، مديريت )بازرگاني و ورزشي(، اعضاي کارگروهسياس

 اقتصاد وزارت ورزش و جوانان و مديران کل منتخب ادارۀ

 مرحلۀ دوم مطالعه بودند. ها استانورزش و جوانان 

 صورت کمي و به روش مدلسازي معادالت ساختاري به

 سؤالي برگرفته از 19بدين منظور از پرسشنامۀ  بود.

 يساز يخصوصقش دولت در مرحلۀ کيفي مبتني بر ن

 استفاده شد. پرسشنامۀ تحقيق ابزار عنوان بهورزش ايران 

 از نفر 15 که بود مؤلفه گويه در چهار 25 از متشكل اوليه

 اندرکاران دست و مديران و  متخصصان، استادان دانشگاه

 در خصوص و انجام اصالحاتي نظرهاي خود ارائۀ با ورزش

                                                                 
1. Applied Orientation 
2. Mixed Method 
3. Exploratory 
4. Depth Interview 
5. Semi - Structured 
6. Purposive 
7. Snowball 
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 و سؤاالت تعداد تحقيق، افاهد با تجانس سؤاالت نگارش،

 و بررسي را آن خود، روايي محتوايي پيشنهادهاي اصالحي

 تحليل از سازۀ پرسشنامه رواييبراي تعيين  تأييد کردند.

 براساس آزمون نتايج اين شد. استفاده عاملي اکتشافي

 ها هيگو شناسايي ۀدهند نشان روش چرخش واريماکس

 درصد 813/63مجموع  در که چهار عامل بود روي

 درصد 187/36و فقط  دادند پوشش را ها داده واريانس

 تأييدي نيز عاملي تحليل طريق شناسايي نشدند. از ها داده

 يبند طهيحصحت  ،AMOSافزار  با استفاده از نرم

 يها هيگو در نهايت شد. تأييد ي چهارگانۀ تحقيقها مؤلفه

 در چهار مؤلفۀ انسجام سؤال 14اين پرسشنامه به 

 اجتماعي، حاکميت قانون، مشارکت سياسي و -سيسيا

 سؤال( و 3و 3، 4، 4ترتيب داراي  قدرت دولت )به

 محاسبۀ منظور بهسؤال( کاهش يافت.  5ي )ساز يخصوص

 که ييها يآزمودنپرسشنامه بين  30تحقيق،  ابزار پايايي

 و توزيع نشده بودند، داده شرکت اصلي تحقيق در

 آلفاي کرونباخ ضريب ازاستفاده  با که ي شدآور جمع

 انتخابدست آمد.  به α=813/0برابر  آن ميزان پايايي

 ميان خبرگان عرصۀاز با توجه به موضوع پژوهش  ها نمونه

 صورت سازي خصوصي و ورزش، مديريت، سياست، اقتصاد

 و شمارش قابل اي جامعه چنين حجم که آنجا ازگرفت. 

 با و شد تفادهاس دهدفمن گيري نمونه روش از نبود، تخمين

 جامعۀ افراد ميان ها پرسشنامه، 1قضاوتي روش کمک

 تحليلو منظور تجزيه به نهايت در .شد توزيع آماري

 از تحليل پرسشنامه، 220آمده از  دست بهي ها داده

 رگرسيون چندمتغيره استفاده شد.

 

 تحقیق های یافته و نتایج
عرصۀ  در نقش سياسي دولت هاي مؤلفه

 خبرگان با عميق مصاحبۀ 20 از که زشور سازي يخصوص

                                                                 
1. Judgmental 

 به ها مصاحبه ليوتحل هيتجزبراساس  ،است آمده  دست به

در چهار طبقه به شرح جدول  بنياد داده سازي تئوري روش

 ي شدند.بند دسته 1

جهت اجراي تحليل عاملي  ها دادهمنظور بررسي تناسب  به

 که درصورتيشد.  استفاده KMO شاخص و بارتلت آزمون از

 بين آن مقدار که KMOشاخص  و معنادار بارتلت زمونآ

باشد )بيشتر  تر کينزد يک به است، نوسان در يک و صفر

 عاملي تحليل انجام براي ها داده تناسب بيانگر(، 6/0از 

 نيز بارتلت آزمون براي شده محاسبه مقدار مورد در. است

 قضاوت (دو کاي)  X2توزيع معناداري سطح واسطۀ به

 .شود مي

آزمون  يدار با عنايت به عدد معنا 2مطابق جدول 

KMO (689/0 و عدد معنا6/0 تر از بزرگ ) آزمون  يدار

گفت که  توان ي(، م05/0 تر از کوچک 001/0بارتلت )

 ها براي اجراي تحليل عاملي مناسب است. داده
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 گانخبر با مصاحبه از برآمده ورزش سازی خصوصی . نقش سیاسی دولت در فرآیند1جدول 
 

 

 اجتماعي -انسجام سياسي

 متقابل بين ملت و دولت و بخش خصوصي در ورزش وجود اعتماد

 ي ورزشساز يخصوصدر مقولۀ  ژهيو بهدولت  هاي سياستثبات در 

ي ساز يخصوصعزم ملي و اعتقاد راسخ سياسي اجتماعي براي 

 ورزش

هدايت  منظور به نگر ندهيآي مشخص و ها برنامهو  ها استيسوجود 

 ي ورزشساز يخصوصر ام

 

 

 حاکميت قانون

 عدم دخالت عوامل سياسي در عزل و نصب مسئوالن ورزش

ي جا بهدولتي  به نهادهاي دولتي و شبه ها واگذاريممانعت از 

 ي واقعي در ورزشساز خصوصي

اجرايي نهادهاي  هاي سياستهماهنگي و همسو کردن مقررات و 

 ورزش سازي خصوصيقانوني با سياست 

 ها دولتتغيير  تبع بهي ورزش ساز يخصوصقف برنامۀ عدم تو

 

 

 مشارکت سياسي

 عنوان يک ابزار سياسي دولت از ورزش بهنكردن  هاستفاد

ي ها استيسي الزم دولت و قوانين مرتبط با اجراي ريپذ انعطاف

 ي ورزشساز يخصوص

اقتصادي مجرب و توانمند در فرايند  -استفاده از مشاوران سياسي 

 ي ورزشساز يخصوص

 

 

 

 قدرت دولت

و جريانات سياسي به بخش  رمتخصصيغجلوگيري از ورود افراد 

 خصوصي ورزش

منظور  ي مبني بر ايجاد فضاي رقابتي بهها استيسطراحي 

 ي ورزش کشورساز يخصوص

تعهد و حمايت سياسي دولت جهت اطمينان و امنيت خاطر 

 ي ورزشساز يخصوصبراي ورود به حوزۀ  گذار هيسرما

 

 

 ی ورزش ایرانساز یخصوصو بارتلت نقش سیاسی دولت در  KMO. نتایج آزمون 2جدول 
 KMO 689/0 گیری آزمون کفایت نمونه

 آزمون کرويت بارتلت

 350/1183 مقدار تقريبي کاي دو

 91 آزادي ۀدرج

 001/0 يدار معنا

 

 ي نقشها مؤلفهبررسي ميزان تأثيرگذاري  منظور به

 ي ورزش ايران از رگرسيونساز يخصوص سياسي دولت بر

 چندگانه استفاده شد. 

 شده است، با نشان داده 3که در جدول  گونه همان

 ،F (001/0> Pي مقدار آزمون دار معناتوجه به 

410/2=F )نتيجه گرفت که مدل رگرسيوني  توان يم

تحقيق مرکب از چهار متغير مستقل و متغير وابستۀ 

ي مستقل رهايمتغي مدل خوبي است و ساز يخصوص

 ي را تبيين کنند.ساز يخصوصقادرند تغييرات 
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 بررسی مدل رگرسیونی تحقیق منظور به F. نتایج آزمون 3جدول 

 مدل مجموع مربعات درجۀ آزادی مربع میانگین F یدار معناسطح 

 رگرسيون 076/0 4 315/0 410/2 022/0

 باقيمانده 579/8 217 428/0  

 مجموع 655/8 221   

 

مقايسۀ متغيرها نشان  4با توجه به نتايج جدول 

که اوالً از ديدگاه افراد نمونه تأثير سه مؤلفۀ  دهد يم

اجتماعي، حاکميت قانون، و قدرت دولت  -انسجام سياسي

است و مؤلفۀ  دار معناي ورزش در ايران ساز يخصوصبر 

که  128/0مشارکت سياسي مقدار معناداري آن برابر با 

ي بر دار معنارو اين متغير اثر  است، ازاين 05/0 تر از بزرگ

ي ورزش ايران ندارد. ثانياً مؤلفۀ انسجام ساز يخصوص

داراي  187/0اجتماعي با ضريب رگرسيوني  -سياسي

ي ساز يخصوصباالترين تأثير رگرسيوني بر متغير وابسته 

. در مرتبۀ دوم حاکميت قانون با استورزش در ايران 

مرتبۀ سوم قدرت دولت با ضريب  ،156/0ضريب تأثير 

مرتبه مشارکت سياسي با  نيتر نييپاو در  103/0تأثير 

 قرار دارند. 040/0ضريب تأثير 

 

 ی ورزش ایرانساز یخصوص ی نقش سیاسی دولت برها مؤلفهی میزان تأثیرگذاری نیب شیپرگرسیون چندمتغیره برای  .4جدول 

 متغیر

 مستقل

ضرایب  ضرایب استانداردشده

 تانداردشدهاس

 

T  سطح

 ضریب معناداری

 رگرسیونی

 خطای معیار
 

 001/0 678/4  117/0 547/0 مقدار ثابت

 -انسجام سياسي

 اجتماعي

167/0 038/0 187/0 878/0 001/0 

 003/0 911/0 156/0 041/0 118/0 حاکميت قانون

 128/0 065/0 040/0 044/0 023/0 مشارکت سياسي

 044/0 631/0 103/0 032/0 099/0 قدرت دولت

 

 مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیر نقش اقتصادی دولت:

 شده اين است که آيا اين مدل سؤال اساسي مطرح

مناسب است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد  گيري اندازه

و ساير معيارهاي مناسب بودن برازش مدل  X2آمارۀ 

اد آن رو متغير نقش سياسي دولت و ابع بررسي شود. ازاين

با استفاده از مدل تحليل عاملي مورد سنجش قرار گرفته 

 ارائه شده است. 1که مدل آن در شكل 

که نشانگرها در کنار  دهد يمنشان  1نتايج شكل 

ي مربوط به خود را با توجه به ساختار ها سازهيكديگر 

ي تأييد کردند، زيرا مدل حاضر با درست بهمورد نظر محقق 

درستي اجرا شده  يل عاملي تأييدي بهاستفاده از روش تحل

. با توجه به اينكه مقدار شود ينماست و تداخلي مشاهده 

 براي RMSEAواريانس خطاي تقريب برآورد  ريشۀ دوم

منظور  رو به گزارش شده، ازاين 08/0مدل اوليه کمتر از 

استفاده از اين سازه در طراحي مدل ساختاري تحقيق به 

نجام اصالحات نيست و مدل از لحاظ آماري، نيازي به ا

ي ها مشخصهکه طور همانبرازش خوبي برخوردار است. 

ي اين پژوهش با ها داده، دهد يمنشان  5برازندگي جدول 

ساختار عاملي و زيربناي نظري تحقيق برازش مناسبي 
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 .استي نظري ها سازهدارد و اين بيانگر همسو بودن سؤاالت با 

 
Chi-Square= 50/4 , df= 4 /3 ,   p-value= 000/0  RMSEA= 030/0  

 . مدل تحلیل عاملی متغیر نقش سیاسی دولت1شکل 

 

 نقش سیاسی دولتی برازش متغیر ها شاخص. 5جدول 

 شده مقدار مشاهده حد نرمال شاخص

 06/0 نزديک به صفر RMR ماندها ميانگين مجذور پس

 07/0 نزديک به صفر SRMRاستانداردشده  ماندها ميانگين مجذور پس

Df 4/3 تر از صفر بزرگ 

xنسبت 
 4/2 3کمتر از  dfبه  2

 95/0 و باالترGFI 9/0شاخص برازندگي 

 97/0 و باالتر9/0 (NFIبرازندگي ) ۀشدهنجارشاخص    

 94/0 و باالتر 9/0 (NNFI)برازندگي  هنجارنشدۀشاخص    

 93/0 و باالتر 9/0 (IFIشاخص برازندگي فزاينده )

 97/0 و باالتر 9/0 (CFI)دگي تطبيقي شاخص برازن

 030/0 08/0کمتر از  RMSEAدوم برآورد واريانس خطاي تقريب،  ۀريش

 
 

 یریگ جهینتبحث و 

که نقش سياسي  دهد مي نشان پژوهش اين نتايج

به  توان يمي ورزش ايران را ساز يخصوصدولت در فرايند 

، اجتماعي، حاکميت قانون -چهار مؤلفۀ انسجام سياسي

 مشارکت سياسي و قدرت دولت تقسيم کرد.

اين نقش  دردر پژوهش حاضر تأثيرگذارترين مؤلفه 

( به نبود 1388اجتماعي است. پاداش ) -انسجام سياسي

هدايت امر  منظور بهسياست و برنامۀ مشخص 
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(، به نبود 1389قهفرخي ) دوست يعلي و ساز يخصوص

د اطمينان متقابل بين دولت و بخش خصوصي و نبو

دولت، اشاره  هاي سياستاطمينان و اعتماد به ثبات در 

( مشارکت دولت و بخش 1391(. افساي )5، 13دارند )

خصوصي را تنها راه چاره در جهت نيل به اهداف 

(. اين نتايج با نتايج 2) استي ورزش دانسته ساز يخصوص

تحقيق حاضر همراستاست. نتايج پژوهش حاضر حاکي از 

متقابل بين ملت و دولت و بخش  اين بود که اعتماد

دولت، عزم ملي و اعتقاد  هاي سياستخصوصي، ثبات در 

ي ها برنامهو  ها استيسراسخ سياسي اقتصادي، وجود 

بر  توانند يميي است که ها مؤلفهمشخص از 

ي ورزش اثر بگذارند. دليل مطابقت در نتايج ساز يخصوص

جامعه اجتماعي حاکم بر  -به وضعيت سياسي توان يمرا 

 نظام کليۀ اجزاي نسبت داد که بدين منظور بايد بين

 داشته باشد و اين وجود و همبستگي انسجام سياسي

 در موجود هاي گروهتمامي  از مردم و همبستگي و انسجام

  باشد. شده سياسي واگذار به نظام کشور

در نقش  اهميت نظر از مؤلفه دومينحاکميت قانون 

( نبود اهداف مشخص 1385) پور يعالسياسي دولت است؛ 

قهفرخي  دوست يعلي و ساز يخصوصاتخاذ سياست 

( وجود برخي عوامل سياسي در عزل و نصب 1389)

ي ورزش ايران ساز يخصوصموانع  نيتر مهممسئوالن را از 

حاضر که  قيتحق يها افتهيبا  جينتا نيا(. 11، 13) داند يم

 کشور با يياجرا يها استيسمقررات و  ييبر همسو

وجود اهداف مشخص در اتخاذ ي، ساز يخصوص استيس

به نهادهاي دولتي و  ها واگذاري، ممانعت از ها استيس نيا

نصب  در عزل و ياسيو بر نبود عوامل س يدولت شبه

هر کدام از اين  چراکه همراستاست. ،دارد ديتأک رانيمد

باشند.  اثرگذاري ورزش ساز يخصوصبر  توانند يمموارد 

 مبناي بر عقالني اي شيوه به دولت عمل و گيري تصميم

 قانون حاکميت مفهوم جوهرۀ توان مي را قانوني داليل

 ها يخودکامگدانست که از اعمال قدرت خودسرانه و 

. شايد از داليل مطابقت برخي از کند يمجلوگيري 

ي ها استيسي مذکور با نتايج اين پژوهش ها پژوهش

 زش کشور باشد.ي در ورساز يخصوصحاکم بر فرايندهاي 

سومين مؤلفه از نظر ميزان تأثيرگذاري در نقش 

( به نبود 1385سياسي، قدرت دولت است؛ احمدي )

ي در بخش خصوصي ورزش و گذار هيسرماامنيت براي 

( به عدم استفاده از نيروي متخصص اشاره 1388پاداش )

( به 1389قهفرخي ) دوست يعل( و 1387. الهي )کنند يم

يي و عدم آزادسازي گرا درونار اقتصادي، فقدان نظام باز

( بر نقش 2007) 1و ليانگ وو بازار در اقتصاد کل کشور

در آزادي بازار )فضاي  استگذاريسضروري واحدهاي 

کومار و پاپ کو (. 1،  3، 5، 13، 19رقابتي( تأکيد دارند )

 هاي سرمايه( از داليل موفقيت چين در جذب 2011)

 کشور، اين اقتصاد در اصالحاتي انجام را خارجي و داخلي

 اقتصاد کردن حاکم و اقتصادي باز هاي سياست اجراي

با توجه به  (.20) اند برشمرده کشور اين در محور بازار

نتايج اين تحقيق دولت ضمن جلوگيري از ورود افراد 

غيرمتخصص و جريانات سياسي به بخش خصوصي ورزش، 

 منظور بهابتي ي مبتني بر ايجاد فضاي رقها استيسبايد 

ي ورزش کشور را طراحي کند و حمايت ساز يخصوص

منظور امنيت خاطر آنها براي  را به گذار هيسرماسياسي از 

ي ورزش در دستور کار خود ساز يخصوصورود به حوزۀ 

 .ندقرار دهد. اين نتايج تأييدکنندۀ نتايج مطالعۀ حاضر

اين نقش مشارکت سياسي است؛  در لفهؤم آخرين

ۀ نهادهاي رانيگ سخت( به وجود قوانين 1385احمدي )

( به پيوند 1389قهفرخي ) دوست يعل مختلف دولتي،

استفادۀ  ( به1392عميق سياست و ورزش و اميري )

 اند کردهتأکيد  يک ابزار سياسي عنوان بهدولت از ورزش 

ليل مطابقت اين نتايج با تحقيق حاضر را . د(13،4،1)

                                                                 

1. Liang Wu 
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 و اجتماعي عوامل ناختي،ش روان شايد بتوان در عوامل

سياسي تأثيرگذارند،  مشارکت محيطي که بر ميزان عوامل

 ميزان توان يمعوامل  اين بررسي جو کرد. باو جست

 انسجام درجۀ آن تبع به تا داد افزايش را سياسي مشارکت

  .شود تقويت نيز سياسي

ي تحقيق حاضر به دولت محترم ها افتهبا توجه به ي

ي ورزش ايران و ساز يخصوصجهت  در شود يمپيشنهاد 

اجتماعي، در  -سرعت بخشيدن به اين مقولۀ اقتصادي

و مقررات مرتبط با اجراي  ها دستورالعملتنظيم لوايح، 

ي الزم را ريپذ انعطافي ورزش ساز يخصوصي ها استيس

از مباحث  يساز يخصوصموضوع  که  آنجااز داشته باشد. 

ده از مشاوران استفا ،است يو چندوجه دهيچيپ اريبس

استفاده  يو مجرب و از طرف يقو ياقتصاد -ياسيس

 نيعنوان يک ابزار سياسي در ا نكردن دولت از ورزش به

شدن ورزش کشور را  يموجبات خصوص تواند يم نهيزم

ي اين تحقيق تأکيد دارد که يكي از ها افتهي .دکنفراهم 

ورزش ايران ايفاي نقش  شدن  يخصوصي مهم در ها حلقه

سي دولت با ايجاد انسجام و مشارکت سياسي در سيا

فضاي رقابتي سالم با اعمال قدرت و حاکميت قانون است. 

بنابراين دولت بايد براي برطرف کردن موانع موجود 

ي خصوصي شدن ورزش ايران رو شيپسياسي 

 به بخش براي واگذاري ورزش ي سياسيها تيمحدود

د غيرمتخصص و خصوصي را از ميان بردارد و از ورود افرا

 هاي واگذاريجريانات سياسي به بخش خصوصي و از 

(، گيرندگان تصميم خاص )وابستگان به افراد سودآور

ي ها استيسجلوگيري کند. همچنين با ايجاد ثبات در 

ي مختلف طوري عمل کند که با تغيير ها نهيزمکشور در 

ي ورزش متوقف نشود، ساز يخصوصي ها برنامه ها دولت

با اطمينان و امنيت خاطر  گذار هيسرماين شرايط زيرا در ا

در نگاه کلي و در  به بخش خصوصي وارد خواهد شد.

ي ها پژوهشدر اين پژوهش و  شده يبررسمتغيرهاي 

پيشين، در فرايند خصوصي شدن ورزش ايران، متأسفانه 

 شود ينمي جدي و عملياتي در اين زمينه مشاهده ها بحث

ه مباحثي را که مطرح شد، که لزوم بازنگري و توجه ب

 ي ورزش محقق شود.ساز يخصوصتا اهداف  طلبد يم

 

 منابع و مآخذ
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