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به��ره من��دی از نیروی متخصص، تعامل با رس��انه ها، اعطای تس��هیالت ب��ه حامیان مال��ی و در 2 مفهوم برای 
پیامدهای حمایت مالی از ورزش همگانی ایران با عنوان مزایای حمایت مالی برای فدراس��یون، مزایای حمایت 
مالی برای ش��رکت های حامی طبقه بندی ش��دند. با توجه به نتایج تحقیق می توان با استفاده از راهکارهای ارائه 

شده در جهت توسعه ورزش همگانی گام های موثری برداشت.

واژگان کلیدی: ورزش همگانی، حمایت مالی، راهکار و ایران
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مقدمه
»ورزش همگان��ی« توس��ط کمیت��ه پیش��رفت ورزش ش��ورای اروپا ب��ه عنوان ی��ك عبارت و فراه��م نمودن 
فرصت های��ی ب��رای افراد عالقه من��د به ورزش کردن در زم��ان اوقات فراغت جهت مش��ارکت در فعالیت های 
ورزش��ی بدون هیچ گونه محدودیت ناش��ی از وضعیت اجتماعی، نژادی و معلولیت تعریف ش��ده است. آنچه 
از این تعریف اس��تنباط می گردد، این اس��ت که همه افراد باید از ورزش کردن بهره مند و ورزش حق همه افراد 
اس��ت )زوربا1، 2012(. ورزش همگانی دارای فوائد بی ش��ماری اس��ت که همین نکته بر لزوم تالش هر چه 
بیش��تر برای شناس��ایی راهکارهای موثر بر توسعه ورزش همگانی در جامعه در قالب یک الگوی کاربردی اشاره 
دارد. ورزش همگانی و قهرمانی و میزان اهمیت س��رمایه گذاری روی آنها، از چالش های مهم دولت هاس��ت. 
از یک س��و، منافع کالن ورزش قهرمانی موجب ترغیب سیاس��تگذاران به توس��عه آن شده و از سوی دیگر، خیل 
عظیم مخاطبان با نیازهای کامال متفاوت و عالقه به ورزش تفریحی و همگانی، سیاستگذاران را بر سر دوراهی 
قرار داده اس��ت. ظاهرا هنوز دولت ها نتوانس��ته اند بین گرایش مردم و راهبردهای تعیین ش��ده توازن برقرار کنند 

)غفرانی و همکاران، 1388(. 
بدون ش��ک، همگانی ش��دن ورزش در میان مردم نیازمند منابع مالی است. در حوزه ورزش های تفریحی، 
مناب��ع مالی ش��امل بودجه دولت��ی، بودجه نهادهای عموم��ی، حامیان مالی، کمک های مردم��ی و در نهایت، 
حمایت مالی ش��رکت های بیمه ای با رویکرد افزایش س��طح س��المت عمومی می باش��د )احسانی، 1393(. 
»حامی مالی« یا اسپانس��ر، فرد یا ش��رکتی اس��ت که گاهی اوقات فرد، فعالیت و یا کار خاصی را پش��تیبانی 
می کن��د و ی��ا فرد یا گروهی اس��ت ک��ه امکانات را برای طرف ق��راردادش تهیه می کند )پیتس و اس��توتالر2، 
2007(. حمای��ت مال��ی به یکی از منابع اصلی تامین بودجه در هر دو س��طح ملی و بین المللی در ورزش، 
هنر، محیط زیس��ت، رس��انه ها، پروژه های بشردوستانه و جامعه، آموزش و پرورش و زمینه های دیگر تبدیل 
شده است. حمایت مالی به نفع عموم مردم است که امکان استقرار یا پخش و گسترش وقایع و فعالیت هایی 
را فراهم می آورد که ش��اید توجیه اقتصادی هم نداش��ته باشند. بنابراین، حمایت موفق به نفع همه طرف های 
ذیربط از جمله حامیان مالی، س��ازمان ها، رس��انه ها، مجریان طرح، تماشاگران و عموم مردم است. از سال 
1987، نرخ حمایت های مالی در جهان رش��د بس��یاری داشته اس��ت )کراپتون2004،3 (. در سال2007 ، 
ش��رکت های آمریکای ش��مالی بی��ش از93 / 14میلیارد دالر صرف س��رمایه گذاری حمای��ت مالی کرده اند 
که بیش از دو س��وم از این حمایت ها در ورزش س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت )وایت و همکاران 2010،4(. 
حمایت ه��ای مال��ی در قدیم به صورت امروزی نبودند و بیش��تر حالت کمک های خیریه داش��تند؛ چنان که 
صرفا کمک مالی به ش��خص یا تیم ورزش��ی می ش��د بدون آنکه هدف مش��خص و یا توقعاتی را در ازای آن 

1. Zorba
2. Pitts & Stotler
3. Crapton
4. Weight et al.
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داشته باشند )جیفر و رز1999،1( ولی از بعد از سال های1980  حمایت مالی به طور تخصصی تری دنبال 
شد و امروزه موضوعی کامال حرفه ای و تخصصی قلمداد می شود. همان طور که سطح حامیان ورزشی در 
هر سال رشد می کند، دالیل مشارکت حامیان نیز بیشتر می شود. امروزه داشتن حامی مالی به صورت بخش 
الینفک درآمدزایی باشگاه ها در آمده  است. مرور مطالعات در این زمینه نشان می دهد که برخی تحقیقات 
به بررس��ی انگیزه حمایت ش��رکت ها از مسابقات المپیک پرداخته اند )آپس��تلوپولو و پاپادیمیتریو2004،2؛ 
کان��گ و اس��توتالر2011،3(. از جمل��ه تحقیقات مرتبط در ای��ن زمینه می توان به عص��اره دزفولی و همکاران 
)1397( اش��اره کرد که اظهار داش��تند ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران در موقعیت راهبردی WT  قرار 
دارد. با وجود این، تمامی 12 راهبرد تدوین ش��ده برای تحقق رس��الت و اهداف بلندمدت آن انتخاب ش��دند. 
بنابراین ش��رکت ملی نفت ایران برای به حداقل رس��اندن ضعف ه��ا و دوری از تهدیدها باید از راهبرد تدافعی 
)تغییر یا رها کردن( اس��تفاده کند. پیتر بارندز4 )2017( نیز در تحقیقی با عنوان »برنامه ملی، دانش و نوآوری 
در ورزش و فعالیت بدنی در کش��ور هلند«، به س��ه ابزار اصلی این برنامه اش��اره نمود: مش��وق های ورزش��ی 
محله ای، انگیزش ورزشی، کمک مالی به پروژه های ورزشی و تمرینی و به اشتراک گذاری تخصص و دانش 
در س��طح ملی و محلی برای ایجاد شبکه در سطح محلی بین سازمان های ورزشی و سازمان های غیرانتفاعی 
محل��ی مانن��د مدارس و س��ایر نهادهای عموم��ی. نتایج مطالعه پ��وال و همکاران5)2017( هم نش��ان داد که 
محدودیت ه��ای بودجه در مقامات محلی متعاقب��ا منجر به کاهش هزینه برای خدمات غیر اختیاری از جمله 
توس��عه ورزش و تفریح   و س��رگرمی جامعه شده بود. این مطالعه همچنین حاکی از این بود که اهداف سیاسی 
مرتبط با افزایش و گس��ترش مش��ارکت در ورزش بین س��ال های 2008 تا 2014 به میزان قابل مالحظه ای به 
دس��ت نیامده اند، زیرا سطح مش��ارکت در ورزش برای گروه های کم درآمد تغییر کمی داشته است. همچنین 
نتای��ج پژوه��ش رس��تم زاده و هم��کاران )1393( حاک��ی از این بود که س��رمایه گذاری دول��ت در ورزش اثر 
معنی داری بر رش��د اقتصادی ندارد. پژوهش ش��ریفیان و حیدری فرد )1396( نیز نشان داد که تمامی عوامل 
مورد بررس��ی در پژوهش، مانع از مش��ارکت خیرین در توسعه فضاهای ورزشی بوده اند و میزان ممانعت آن ها 
به ترتیب اولویت عبارت است از: مانع قانونی � اجرایی، اعتقادی، فرهنگی � اجتماعی و مانع مربوط به خود 
ورزش. نتایج مطالعه جوادی پور و رهبری )1396( هم نشان داد که مؤلفه های مؤثر بر سیاست گذاری ورزش 
همگانی ایران شامل مؤلفه های سازمانی، باورها و فرهنگ ها، شرایط اقتصادی، تحلیل، تفسیر و تدوین علمی 
کالن و همکاران6 نیز )2010( نش��ان دادند وسایل ارتباط جمعی دارای نقش  و مطالعات و پژوهش هاس��ت. آ
بالقوه باالیی در ورزش به خصوص  ورزش بانوان       می باش��ند، اما به دالیلی به وظایف خود به خوبی عمل 

1. Jiffer & Roos
2. Apostolopoulou & Papadimitriou
3. Kang & Stotlar
4. Piter Barendse
5. Paul et al.
6. Akalan et al.
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نمی نمایند. انجمن ارزیابی و برنامه ریزی ویکتوریا1 )2014( تدوین قانون و سیاس��ت گذاری در بخش های 
مختلف مانند سیاست های برنامه ریزی شهری، سیاست های حمل و نقل فعال، سیاست های آموزشی مانند 
اختصاص زمان برای کالس های تربیت بدنی، سیاس��ت های ورزش��ی، سیاست های سالمتی، سیاست های 
محیط زیس��ت، سیاست های محل کار و سیاست های سرمایه گذاری را در مشارکت در فعالیت های ورزشی 
مؤث��ر و مفید می داند. ب��رای تایید این موضوع رمضانی نژاد و هژبری )1396( در تحقیق خود اظهار داش��تند 
که برای توس��عه ورزش ایران، ابتدا باید پیوند استراتژیک نهاد ورزش با نهادهای بهداشت و سالمتی، اقتصاد، 
فرهنگ و نظام تربیتی در س��طح حاکمیت و سیاستگذاری برقرار شود. سپس با یادگیری سیاست های ورزشی 

و الگوسازی بومی، مدل های کاربردی و متناسب ایران را به کار گرفت. 
مطالعه مبانی نظری و ادبیات پیش��ینه نش��ان می دهد که ضرورت توجه به ورزش برای همه در س��طوح ملی 
کید بوده اس��ت. در ایران نیز با توجه به دولتی بودن اقتصاد و افزایش تحریم های اقتصادی  و بین المللی مورد تأ
و کاه��ش قیم��ت نف��ت در بازارهای جهانی، بودج��ه ورزش با توجه به ت��ورم موجود در جامعه پاس��خگوی نیاز 
فدراس��یون های ورزشی نیست و مسئوالن ورزشی خواستار خودکفایی اقتصادی فدراسیون های ورزشی هستند. 
در چنین شرایطی از مدیران ورزشی انتظار می رود با تدبیر و برنامه ریزی بتوانند بودجه موردنیاز خود را از منابع 
بالقوه کس��ب کنند و به تدریج از وابس��تگی خود به دولت بکاهند. از س��وی دیگر، ساختار ورزش ایران ساختار 
پیچی��ده ای اس��ت. محیط حاکم ب��ر ورزش ایران اعم از محیط سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بس��یار 
پیچیده و غیرقابل پیش بینی و دارای ش��کاف های بسیاری اس��ت. بنابراین برای حل معضالت اقتصادی ورزش، 
س��ازمان های ورزش��ی باید از اتکای صرف به منابع دولتی دس��ت  بردارند و به دنبال س��ایر منابع کسب درامد و 
تأمین مالی باش��ند. لذا ش��ناخت راهبردهای موثر در جهت توسعه حمایت مالی از ورزش همگانی و منابعی که 
موجب تأمین مالی در این بخش از ورزش می ش��ود، می تواند موجب بحث و مطالعه قرار گیرد به خصوص در 

کشور ما که تا کنون تحقیق نظامند و کافی در این زمینه انجام  نشده است.
تالش تحقیق حاضر در اس��تفاده از نظرات هر دو قش��ر دانشگاهی و اجرایی موضوعی است که بر غنای آن 
افزوده اس��ت، چرا که افراد اجرایی از نزدیک درگیر موضوع هس��تند و به خوبی با نقص ها و کاس��تی ها آشنایی 
دارن��د. از س��وی دیگر، متخصصان دانش��گاهی نی��ز می توانند از بعد نظ��ری به اعتبار پژوه��ش کمک نماید. 
به بیان دیگ��ر، حامی��ان مالی و فدراس��یون ورزش های همگان��ی دو طرف یک قرارداد حمایت مالی هس��تند که 
به ط��ور مس��تقیم در جری��ان امور و موان��ع موجود قرار دارند و نظ��رات آن ها بر پایۀ ش��رایط و وضعیت موجود 
خواهد بود که البته متخصصان دانشگاهی نیز جنبه های نظری را به این دیدگاه ها اضافه خواهند کرد. همچنین 
ب��ا توجه به اینکه در کش��ور ایران، الگوی جامعی از حمایت مالی ورزش همگان��ی وجود ندارد و حامیان مالی 
جهت س��رمایه گذاری معیار و مالک مش��خصی ندارند، این موضوع باعث می ش��ود ریس��ک سرمایه گذاری، 
احتمال بروز مش��کالت مابین دو طرف و عدم موفقیت س��رمایه گذاری افزایش یابد. نتایج این تحقیق می تواند 
در بهبود وضعیت س��رمایه گذاری حامیان مالی، کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری، جذب بیش��تر منابع مالی به 

1. Victorian Curriculum and Assessment Authority
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ورزش های همگانی، رضایت افراد ش��رکت کننده در ورزش همگانی و حامیان مالی و درنتیجه بهبود تعامالت 
آن ها در قالب معیارهای ارتباط طرفین و همچنین بهبود وضعیت ورزشی کشور به طورکلی مفید باشد. با توجه 
به مطالب یاد شده و مشکالت موجود، این مقاله در پی تدوین راهکارها و پیامدهای حاصل از به کارگیری آنها 

بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران می باشد.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش، یک پژوهش��ی کاربردی محس��وب می ش��ود. رویکرد تحقیق حاضر نیز از نوع کیفی1 اس��ت. 
 طوالنی می باش��د و داده ها ب�ه 

ً
پژوهش کیفی، فرآیند پیچیده ای اس��ت که انجام آن مس��تلزم صرف وقت نس��بتا

روش اس���تنباط اس�تقرایی تحلیل می ش��وند. جامعه آماری این پژوهش کلیه اف�راد متخص�ص و خبره در زمینه 
ورزش همگانی کش��ور ش��امل مدیران و کارشناسان این حوزه و اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه بودند که 
در این زمینه تحقیق و پژوهشی داشتند. این افراد به روش نمونه گیری زنجیره ای 2یا گلوله برفی3  انتخاب شدند؛ 
بدین صورت که ش��رکت کنندگان اگر افراد دیگری را می ش��ناختند که در زمینه مورد بررس��ی دارای تجربیات و 
دیدگاه های��ی بودند، برای ش��رکت در مطالع��ه معرفی می نمودند و جمع آوری اطالعات تا اش��باع نظری داده ها 
ادامه یافت. در این مطالع�ه ب�ا 21 نفر مصاحبه انجام ش��د که از مصاحبه هجدهم به بع�د، داده ها تکراری و به 
اشباع نظری رس�یده ب�ود. الزم به ذکر است که اشباع نظری به این معنی است که دیگر، داده ها طبقات جدید و 
متفاوتی ایجاد نمی کنند و یا به ویژگی های طبقات موجود نمی افزایند. در این حالت، داده های اضافی، کمکی 
به تکمیل و مش��خص کردن مقوله دیگری نمی کنند و نمونه ها از آن پس، مش��ابه به نظر می رس��ند. در ادامه و 
پس از تکمیل مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 21 نفر از متخصصان ورزش همگانی و حمایت مالی، 
اطالعات به دست آمده مقوله بندی گردید و سپس، داده ها از طریق مرتبط کردن سیستماتیک مقوله ها در یک 
مدل دیداری، مجدد مورد تحلیل قرار گرفت. پس از شناسایی نشان ها ،از سه محقق آشنا به این حیطه خواسته 
ش��د ت��ا مؤلفه های مختلف را طبقه بن��دی کنند. در همین زمین��ه برای تحلیل مصاحبه ها، از روش اس��تقرای 
منطقی اس��تفاده ش��د؛ ب��ه این صورت که پس از اج��را و ویرایش مصاحبه ها، نظره��ای مختلف در گروه های 
مفهومی یکس��ان کدگذاری و طبقه بندی و س��پس به صورت کیفی تحلیل ش��دند. کدگذاری در این تحقیق به 
صورت باز و محوری انجام گرفت. در کدگذاری باز، پژوهش��گر با مرور مجموعه داده های گردآوری ش��ده، 
تالش می کند که مفاهیم پنهانی آن را بازشناس��د. این مرحله کدگذاری باز نامیده می ش��ود، چرا که پژوهشگر 
بدون هیچ محدودیتی به نامگذاری مقوله ها می پردازد. به بیان دیگر، پژوهش��گر برای تعدد کدها و مقوله ها 
محدودیتی قائل نمی ش��ود. در کدگذاری محوری نیز هدف تعیین رابطۀ بین مقوله های ایجادش��ده در مرحلۀ 

کدگذاری باز است. 
برای ش��ناخت مبانی نظری، ادبیات و پیش��ینه تحقیق مرتبط با موضوع، از طریق رجوع به اطالعات موجود 
1. Qualitative research
2.  Chain Referral
3. Snowball
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در پایگاه ه��ای اینترنت��ی، کتاب ها، مجالت و نش��ریات مختلف، مطالب مربوط به هر یک گردآوری ش��د. در 
بخش دوم، گردآوری اطالعات از طریق بررس��ی و تجزیه وتحلیل اس��ناد باالدستی در حوزه های حمایت مالی 
و ورزش همگانی و دیگر اسناد مرتبط در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش همگانی صورت گرفت. 
همچنین، برای بررس��ی س��ؤاالت پژوهش و شناسایی مقوله ها از مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته استفاده شد. 
نتایج تحلیل داده ها با اس��تفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا ،(MAXQDA) طی س��ه مرحله کدگذاری 
ب��از، مح��وری و انتخابی به دس��ت آمد. این نرم اف��زار به عنوان یک برنام��ه جهانی جهت آنالیز ان��واع داده های 
س��اختارنیافته مانند مصاحبه ها، مقاالت، رس��انه ها، نظر س��نجی، توییت ها و ... و مدیریت پروژه های کامل 
تحقیقاتی کاربرد دارد. لذا انواع داده های مربوط به مصاحبه ها، گروه های تمرکز، نظرس��نجی آنالین، صفحات 
وب، تصاوی��ر، فایل ه��ای صوتی و تصویری، صفحات گس��ترده، داده های کتابشناس��ی و حتی توییت توییتر و 
غیره وارد شد و از امکاناتی نظیر سازماندهی این داده ها در گروه های مختلف، ارتباط داده آن ها به یکدیگر، به 
اشتراک گذاری و همچنین مقایسه کار های صورت گرفته با دیگر اعضای تیم کاری استفاده گردید. جهت تایید 
روایی و اطمینان پذیری داده ها، یافته ها به تعدادی از مصاحبه ش��وندگان ارائه ش��د و نظراتش��ان دریافت و دوباره 
پرس��یده ش��د. گوبا و لینکلن1)1994( معتقدند برای تایید روایی و دقت علمی در پژوهش های کیفی با استفاده 
از مفهوم قابلیت اعتماد و عناصر چندگانه آن، راهبرد های متعددی نظیر بازبینی در زمینه کدگذاری، تایید نتایج 
با مراجعه به آزمودنی ها، تایید همکاران پژوهش��ی و ... وجود دارد. در پژوهش حاضر نیز به کس��ب نظر اساتید 
و متخصصان امر در مورد روند پژوهش به منظور افزایش اعتبار پژوهش اقدام گردید. همچنین برای تایید دقت 

علمی، از بازبینی کدگذاری ها )پایایی باز آزمون( و تایید همکاران پژوهشی بهره گرفته شد. 

یافته های پژوهش
در ابت��دا ویژگی ه��ای عمومی نمونه های مورد مطالع��ه در این تحقیق ارائه می گردد. ای��ن ویژگی ها در قالب 
متغیرهای جنس��یت، س��ن، مدرک تحصیلی و س��ابقه کاری قرار داش��ت. یافته های تحقیق نشان داد که 90/47 
درص��د نمون��ه ها مرد و 9/53 زن بودند. 51/39 درصد نمونه ها دارای س��ابقه کاری کمتر از 15 س��ال، 18/04 
درصد دارای سابقه کاری15تا20  و21تا25  سال بودند. 80/95 درصد مصاحبه شوندگان بیش از 45 سال سن 

داشتند. همچنین 80/95 درصد از مصاحبه شوندگان دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی بودند.

1. Guba & Lincoln
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جدول 1: توصیف ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

بخش
متغیر

جمع کل

درصدتعداد

جنسیت
29/53زن

1990/47مرد

سابقه کاری

1151/39کمتر از 15 سال

20418/04-15 سال

25418/04-21 سال

313/28بیش از 25 سال

سن

0-کمتر از 35 سال

4029/52-35 سال

4529/52-40 سال

1780/95بیش از 45 سال

مدرک تحصیلی

1780/95دکتری تخصصی

14/76دانشجوی دکتری

313/28کارشناس ارشد

21100جمع

کدگذاری 
اقدامات و راهبردهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های به دس��ت آمده از مصاحبه، از روش کدگذاری باز، محوری و 
گزینش��ی استفاده گردید. در این روش پس از گردآوری داده ها و تنظیم آن ها به صورت نوشتاری، بخش هایی از 
متن های نوش��تاری مثل عبارت و یا جمله انتخاب و به صورت اطالعات کدگذاری ش��ده، شماره گذاری شدند. 
کدگذاری باز، فرایندی تحلیلی اس��ت که از طریق آن مفاهیم، شناس��ایی شده و ویژگی ها و ابعاد آن ها در داده ها 
کش��ف می ش��وند. در ضمن کدگذاری باز، داده ها به بخش های مجزا تفکیک گردیدند و برای به دس��ت آوردن 
مش��ابهت ها و تفاوت ها، با دقت بررس��ی و پرس��ش هایی درب��اره پدیده هایی که داده ها حاک��ی از آن اند، مطرح 

شدند. 
در فراین��د کدگ��ذاری محوری نیز مقوله ه��ا به زیرمقوله ها و پیون��ددادن مقوله ها در س��طح ویژگی ها و ابعاد 
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در دس��تور کار ق��رار می گی��رد. این کدگذاری، به این دلیل محوری نامیده ش��ده اس��ت که کدگ��ذاری حول یک 
مقول��ه تحقی��ق می یابد. در این مرحل��ه، محقق، یک مقوله مرحل��ه کدگذاری باز را انتخ��اب می کند و آن را در 
مرکز فرآیندی که در حال بررس��ی آن اس��ت قرار می دهد و س��پس، دیگر مقوله ها را به آن ربط می دهد. در فرایند 
کدگذاری گزینش��ی ش��رایط مختلفی که )طبقات( در مرحله کدگذاری محوری بیان ش��ده اس��ت، با هم ادغام 
می شوند و تجزیه و تحلیل کلی صورت می گیرد. بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش، 6 مقوله )توسعه 
ج��ذب حامیان مالی، بسترس��ازی جذب حامیان مالی، بهب��ود قوانین برای حامیان مالی، به��ره مندی از نیروی 
متخصص، تعامل با رسانه ها و اعطای تسهیالت به حامیان مالی(، به عنوان راهبردهای موثر بر فرآیند حمایت 

مالی از ورزش همگانی کشور شناسایی گردید )جدول2 (.

جدول 2: کدگذاری اقدامات و راهبردهای حمایت مالی از ورزش همگانی کشور

ف
کدگذاری کد های بازردی

محوری

 بسترسازی برای خصوصی سازی از طریق دولت1

بسترسازی 
جذب 

حامی مالی

ایجاد قوانین تشویقی برای حامیان فدراسیون ورزش های همگانی مانند معافیت های مالیاتی2

همکاری بیشتر نهادهای دولتی و خصوصی در جهت توسعه ورزش همگانی3

کاهش تصدی دولت در ورزش همگانی و واگذاری به بخش خصوصی4

5
تامین زیرساخت های سخت افزاری توسط دولت و سایر ارگان های متولی ورزش همگانی اعم از 

شهرداری، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، وزارت علوم و ...

داشتن راهبرد و سیاست های روشن و مدون برای توسعه ورزش همگانی و توسعه صنعت ورزش در کشور6

توسعه 
جذب 

حامی مالی

7
دولتی  نهادهای  و  ها  سازمان  ها،  دستگاه  مشارکت  توسعه  طریق  از  کشور  سطح  در  ورزش  گسترش 
همگانی ورزش  توسعه  ظرفیت های  شناسایی  برای  سرزمین  آمایش  از  گیری  بهره  و  خصوصی  و 

ایجاد نظام حمایت مالی پایدار در کشور8

اصالح ساختارهای کالن کشور9

تامین منابع مالی از طریق مشارکت بخش خصوصی10

توسعه فرهنگ ورزش کردن از طریق آموزش، پژوهش، تبلیغ و اطالع رسانی جامع رسانه ای11

ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تعاونی ها در عرصه فعالیت های ورزشی با توجه به اصل 44 قانون اساسی 12

بهبود قوانین 
برای حامیان 

مالی

بازنگری بر قانون اساسی که دولت در آن همه کاره است13

اجرای قانون بخشودگی بیمه در بخش سالمتی مردم14

واگذاری زمین با کاربری ورزشی جهت توسعه ورزش همگانی15
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 فراهم کردن تسهیالت اقتصادی برای شرکت های حامی ورزش همگانی 16

اعطای 
تسهیالت به 
حامیان مالی

مشارکت های مالی و معنوی با سازمان های خصوصی و دولتی17

ایجاد بسترهای الزم برای رابطه برد- برد بین سرمایه گذاران و مدیران ورزش همگانی18

حمایت از سرمایه گذاری در بخش ورزش همگانی با توجه به اصل 44و ماده 1988

حمایت و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی به سرمایه گذاری در ورزش همگانی20

21
واگذاری رایگان اماکن ورزشی به سرمایه گذاران بخش خصوصی حداقل به مدت یک سال )اجاره به 

شرط تملیک(

22
 به کارگیری افراد متخصص بازاریابی ورزشی و تشکیل آژانس های تخصصی بازاریابی و تربیت و 

کید بر ورزش همگانی پرورش و آموزش افراد با تأ

بهره مندی 
از نیروهای 
متخصص

ایجاد کمیته بازاریابی، سرمایه گذاری و حمایت مالی در فدراسیون 23

ایجاد نظام مدیریت بازاریابی ورزشی در ورزش همگانی کشور و تقویت آن24

آموزش نحوه جذب حامیان مالی و سرمایه گذاران به مدیران ورزش همگانی25

 پوشش رسانه ای26

تعامل با 
رسانه ها

ایجاد جذابیت برای حامیان مالی از طریق افزایش پخش رسانه ای28

پوشش رسانه ای ورزش بانوان و ایجاد جذابیت برای حامیان در رادیو29

حمایت رسانه در زمینه ترویج ورزش های همگانی30
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شکل 1: راهکارهای مؤثر بر حمایت مالی ورزش همگانی

نمودار 1: اهمیت راهکارهای مؤثر بر حمایت مالی ورزش
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پیامدها و نتایج حمایت مالی از ورزش همگانی کشور
ب��ر اس��اس نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه با مدیران مش��ارکت کننده در پژوهش، آنه��ا به پیامدها و نتایج 
متع��ددی در ص��ورت اج��رای مطلوب حمایت مالی از ورزش همگانی کش��ور اش��اره داش��تند که در 2 دس��ته 
طبقه بندی شد: مزایای حمایت مالی برای فدراسیون و مزایای حمایت مالی برای شرکت های حامی. در جدول 

3، به این پیامدها و نتایج اشاره شده است:

جدول 3: کدگذاری پیامدهای حاصل از به کارگیری راهبردهای حمایت مالی از ورزش همگانی کشور

کدگذاری محوریکد های بازردیف

 رشد و گسترش ورزش همگانی در جامعه 1

مزایای حمایت مالی 
برای فدارسیون

تحکیم و توسعه روابط اجتماعی مردم جامعه2

افزایش سطح بهره وری اقتصادی در بخش های تولیدی و اقتصادی3

افزایش مشارکت های اجتماعی4

5
کاهش نرخ بیکاری با افزایش اشتغال افراد در برنامه ها و رویدادهای حوزه ورزش 

همگانی به عنوان کارشناس رسمی، داوطلب و شرکت کنندگان

توسعه برنامه های ملی سالمت6

بهبود سالمت جسمانی مردم7

دستیابی به پوشش رسانه ای صوتی و تصویری، مطبوعاتی و چاپی 8

مزایای حمایت مالی 
برای حامیان مالی

افزایش توجه رسانه ها به شرکت های حامی9

10
کسب درآمد طوالنی مدت از سرمایه گذاری در ورزش همگانی به دلیل استقبال 

عمومی مستمر برای حضور در ورزش همگانی

افزایش سهم بازار شرکت های حامی مالی11

بهره گیری از معافیت های مالیاتی حاصل از تبلیغات ورزشی12

توسعه برنامه های بازاریابی اجتماعی13

تعامل بین حمایت مالی و اجزای آمیخته بازاریابی14

ایجاد تبلیغات و شهرت برای شرکت های حامی15
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شکل 2: پیامدهای حاصل از به کارگیری راهبردهای حمایت مالی ورزش همگانی

نمودار 2: اهمیت پیامدهای حاصل از به کارگیری راهبردهای مؤثر بر حمایت مالی ورزش
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بحث و نتیجه گیری 
هدف اصلی این پژوهش، تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی در کش��ور 
ایران بود. پاس��خ دهندگان در پاس��خ به س��واالت مرتبط با هدف اصلی تحقیق به تش��ریح این موارد پرداختند. 
در نهایت از تحلیل جمالت و دیدگاه های این افراد، 45 کد اس��تخراج و در گام بعدی در دو محور راهکارها 
و پیامدها طبقه بندی ش��د. نتایج تحلیل داده ها با عناوین راهکارها )توس��عه جذب حامیان مالی، بسترس��ازی 
ج��ذب حامی��ان مالی، بهبود قوانین ب��رای حامیان مالی، بهره من��دی از نیروی متخصص، تعامل با رس��انه ها و 
اعطای تسهیالت به حامیان مالی( و پیامدها )مزایای حمایت مالی برای فدراسیون و مزایای حمایت مالی برای 

شرکت های حامی( تعیین و تدوین شد. 
بسترس��ازی جذب حامی مالی از جمله راهکارهای پیش��نهادی در زمینه موضوع اصلی تحقیق بود؛ کدهایی 
ش��امل بسترس��ازی ب��رای خصوصی س��ازی از طری��ق دولت، ایج��اد قوانین تش��ویقی برای حامیان فدراس��یون 
ورزش های همگانی مانند معافیت های مالیاتی، همکاری بیش��تر نهادهای دولتی و خصوصی در جهت توسعه 
ورزش همگانی، کاهش تصدی دولت در ورزش همگانی و واگذاری به بخش خصوصی، تامین زیرساخت های 
س��خت افزاری توس��ط دولت و س��ایر ارگان های متولی ورزش همگانی و غیره. در این زمینه، نتایج این پژوهش 
با یافته های علیزاده )1378(، کلیبر )1391(، ش��اپیرو )2009( و کرافورد و گادبی)1987( همس��و بوده است. 
همچنی��ن ای��ن نتایج با یافته های تحقیق��ات تندنویس و همکاران، )1384( و ویک��ر و همکاران )2009( مبنی 
بر برگزاری مس��ابقات ورزش های همگانی و اهدای جوایز و ایجاد زیرس��اخت های ورزشی متناسب با رده های 
س��نی مختلف همخوانی داش��ته اس��ت. برگ��زاری با کیفیت مس��ابقات ورزش ه��ای همگان��ی، گردهمایی ها و 
همایش های ورزش های همگانی و گردش��گری در کشور موجب رونق  بخش های مختلف این بخش از ورزش 
و جذب ورزش��کاران بیش��تری به این حوزه و به تبع آن ایجادها فرصت های س��رمایه گذاری برای صنایع خرد و 
کالن و نیز حمایت مالی ش��رکت های مختلف داخلی و خارجی خواهد ش��د. توجه به ورزش همگانی بانوان و 
ایجاد زیرس��اخت های حضور آنان می تواند نقش بس��زایی در گسترش فرهنگ ورزش و بهبود سالمت جامعه و 

سرمایه گذاری در آن داشته باشد.
راهکار پیش��نهادی بعدی، توس��عه جذب حامی مالی به طرق زیر بود: داشتن راهبرد و سیاست های روشن و 
مدون برای توس��عه ورزش همگانی، توس��عه صنعت ورزش در کشور، گسترش ورزش در سطح کشور از طریق 
توس��عه مش��ارکت دس��تگاه ها، س��ازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی، بهره گیری از آمایش س��رزمین برای 
شناس��ایی ظرفیت های توس��عه ورزش همگانی، ایجاد نظام حمایت مالی پایدار در کشور، اصالح ساختارهای 
کالن کش��ور، تامی��ن مناب��ع مالی از طریق مش��ارکت بخش خصوصی، توس��عه فرهنگ ورزش ک��ردن از طریق 
آموزش، پژوهش، تبلیغ و اطالع رسانی جامع رسانه ای. یافته های پژوهش با یافته های مالزاده )1391(، اولیویر 
)2003(، کویس��ک )2010(، فرازیان��ی)1396(، ملک اخالق و هم��کاران )1396( و  هینمن، )2005(  که 
ب��ه اعطای تس��هیالت کم به��ره، ارائه وام های کم بهره با بدون بهره جهت س��اخت و نگهداری اماکن ورزش��ی و 
کید داشته اند، همخوان است. بهبود قوانین برای  اختصاص 2 درصد از مالیات قانونی بر فعالیت های ورزشی تأ
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حامیان مالی از جمله راهکارهایی بود که در زمینه حمایت مالی از ورزش همگانی پیشنهاد شد. ارتقای جایگاه 
بخش خصوصی و تعاونی ها در عرصه فعالیت های ورزشی با توجه به اصل 44 قانون اساسی، بازنگری بر قانون 
اساس��ی که دولت در آن همه کاره است، اجرای قانون بخش��ودگی بیمه در بخش سالمتی مردم، واگذاری زمین 
با کاربری ورزش��ی جهت توس��عه ورزش همگانی در این دسته بندی قرار گرفتند. این یافته با نتایج تحقیق قیامی 
راد و هم��کاران )1386(، نادریان و همکاران )1386(، هنرور و همکاران )1386(، فانك و همکاران )2006( 

و ساموئل و همکاران )2013(  همخوانی دارد. 
اعطای تس��هیالت به حامیان مالی از جمله فراهم کردن تس��هیالت اقتصادی برای شرکت های حامی ورزش 
همگان��ی، مش��ارکت های مالی و معنوی با س��ازمان های خصوص��ی و دولتی، ایجاد بس��ترهای الزم برای رابطه 
ب��رد- برد بین س��رمایه گذاران و مدیران ورزش همگانی، حمایت از س��رمایه گ��ذاری در بخش ورزش همگانی 
با توجه به اصل 44 و ماده 88، حمایت و ترغیب س��رمایه گذار بخش خصوصی به س��رمایه گذاری در ورزش 
همگانی و واگذاری رایگان اماکن ورزش��ی به س��رمایه گذاران بخش خصوصی حداقل به مدت یک سال )اجاره 
به شرط تملیک( نیز راهکار پیشنهادی بعدی بود. نتایج پژوهش با یافته های پژوهش  مالزاده )1391(، ساالری 
)1391( و مهدی زاده و همکاران )1392( مبنی بر ضعف سیاست های جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، 
تأثیر متغیرهای اقتصادی و فرهنگی بر جذب سرمایه گذاری، تأثیر عوامل سیاسی، حقوقی، اجتماعی، مدیریتی 
و س��ازمانی بر س��رمایه گذاری بخش خصوصی، تأثیر عوامل س��ازمانی، مدیریتی، روان ش��ناختی، درون فردی 
و حمایت��ی اجتماعی بر س��رمایه گذاری در ورزش همگان��ی و نتایج تحقیقات احس��انی و همکاران )1393( و 
ش��عبانی و هم��کاران )1393( که به تأثیر عوام��ل بیرونی و درونی و فقدان برنامه ری��زی مدون و فقدان مدیریت 
واح��د در ورزش همگان��ی در جذب بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری پرداخته بودند، همخوانی داش��ت. 
در ای��ن زمین��ه می توان بر این نکته تاکید کرد که ایجاد و جذب منابع مالی به مهارت، دانش و ش��ناخت کافی از 
وضعیت فرهنگی، سیاس��ی، اقتصادی، مذهبی و اس��تفاده از روش های کار آمد مدیریتی متناسب با نیاز جامعه 

نیاز دارد )جمشیدیان و مظفری، 1389(.
بهره مندی از نیروهای متخصص نیز در دسته بندی بعدی راهکارها جهت حمایت مالی از ورزش همگانی 
ق��رار گرفت؛ مواردی ش��امل به کارگی��ری افراد متخص��ص بازاریابی ورزش��ی و تش��کیل آژانس های تخصصی 
کید بر ورزش همگانی، ایجاد کمیته بازاریابی، س��رمایه گذاری  بازاریاب��ی، تربی��ت و پرورش و آموزش افراد با تأ
و حمای��ت مالی در فدراس��یون، آموزش نحوه جذب حامیان مالی و س��رمایه گذاران ب��ه مدیران ورزش همگانی 
و غیره. بازاریابی و جذب س��رمایه گذاری از منابع مهم درآمد اقتصادی محس��وب می ش��ود و کشورهای جهان 
س��عی دارند تا با س��رمایه گذاری های کالن در بخش بازاریابی برای جذب هر چه بیش��تر سرمایه به عنوان منبع 
درآمد مناس��ب اقدام کنند. در بررس��ی تأثیر حمایت مالی باید گفت که براس��اس یافته های ریچمن )2006(، 
بوئهوف )2006( و آلدرایس )2007(اگر حامیان مالی در زمینه سازی ورزش به صورت احداث اماکن ورزشی 
عمومی، س��رمایه گذاری کنند، به رضایتمندی عمومی و در نتیجه افزایش امکان ش��رکت در فعالیت های ورزش 
همگانی منجر خواهند شد. همچنین در این زمینه کورن ول و همکاران )2011( معتقد هستند که حمایت مالی 
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یک راه خوب برای به دست آوردن مزیت رقابتی متمایز را فراهم می کند. 
آخری��ن راهکار پیش��نهادی، تعامل با رس��انه ها از راه های زیر بود: پوش��ش رس��انه ای، ایج��اد جذابیت برای 
حامیان مالی از طریق افزایش پخش رس��انه ای، پوش��ش رس��انه ای ورزش بانوان و ایجاد جذابیت برای حامیان 
در رادیو و حمایت رس��انه در زمینه ترویج ورزش های همگانی. در این زمینه قاس��می )1395( پیش��نهاد کرد که 
نظر به ظرفیت های ورزش همگانی و لزوم کسب نتیجه در حداقل زمان ممکن، یکی از بهترین روش ها، نوعی 
گهی تبلیغاتی به نام آگهی خدمات عمومی با ویژگی های خاص خود اس��ت. از جمله تحقیقات همس��وی  از آ
دیگ��ر با این پژوهش می توان به یافته های گ��ودرزی و همکاران )1394(، ایرج پور و همکاران )1395( و عرب 
نرمی و همکاران )1395( اش��اره کرد که نش��ان دادند تلویزیون ایران نسبت به ورزش همگانی رویکرد مناسبی 
ندارد و این مسئله نیازمند تغییر نگرش در مدیران سازمان نسبت به این موضوع است. بنابراین توصیه می شود 
که برنامه مناس��بی در جهت تعامل با رس��انه ها و استفاده از ظرفیت های آن ها برای توسعه فرهنگی ورزش کشور 
گاهی نس��بت به فعالیت بدنی در ابعاد مختلف انجام ش��ود. به دیگر س��خن، پوشش رسانه ای  و ایجاد انگیزه و آ
گاهی و شناخت بسیار وسیع مشتریان  مطلوب و در عین حال گستردۀ رقابت های ورزشی در سطح ملی موجب آ
از محصوالت و خدمات ش��رکت های حامی خواهد ش��د و این موضوع مدیران شرکت ها را به حمایت بیشتر از 

ورزش ترغیب می کند. 
قطعا بسترس��ازی برای حمایت مالی از ورزش همگانی از طریق اقدامات و سیاس��ت گذاری های مناسب و 
مدیریت صحیح دولت امکان پذیر خواهد بود. هدایت صحیح پولی که در بخش ورزش هزینه می شود و متعلق 
به همه مردم اس��ت و حتی اختصاص حامی دولتی به فدراس��یون ورزش همگانی که به دالیل گوناگون در جذب 
حامی مالی با مش��کالتی روبه رو اس��ت، می تواند کمک قابل توجهی به آنها باشد. البته بحث حمایت مالی از 
ورزش همگان��ی ایران به این معنا نیس��ت ک��ه هیچ کمکی از دولت دریافت نکنند. هم��ان طور که دولت وظیفه 
دارد برای ورزش قهرمانی هزینه کند، موظف است شرایطی را فراهم کند تا فدراسیون ورزش همگانی نیز بتواند 
بدون دغدغه مالی برنامه های خود را اجرایی نماید. همچنین فدراس��یون ها مکلف هس��تند تا به عنوان یک نهاد 

غیردولتی و مستقل، بخشی از هزینه های جاری خود را تامین کنند و فقط نباید به فکر هزینه باشند.
 یکی از مهمترین مس��ائلی که ورزش کش��ور به آن مبتالس��ت، بزرگ بودن بیش از اندازه بدنه دولت می باشد. 
بخش بسیاری از همان بودجه بسیار اندک ورزش، صرف هزینه های پرسنلی و جاری مربوط به دولت می شود. به 
نظر می رسد کوچک شدن و کیفی شدن بدنه دولت می تواند تاثیرات مثبتی بر ساختار و تشکیالت ورزش کشور 
و رس��یدگی به امور اساسی داشته باشد. فدراس��یون ورزش همگانی به دلیل اهمیتی که دارد، نیازمند پشتیبانی و 
حمایت های دولتی می باش��د ت��ا بتواند خود را اداره کند. عدم یکپارچگی سیس��تم نظارتی، کم رنگ بودن نقش 
نظارتی وزارت ورزش در آیین نامه های مالی، مشخص نبودن حد نصاب معامالت مالی فدراسیون ها، اختیارات 
زیاد رئیس فدراس��یون که می تواند باعث ایجاد تعهدات مالی بس��یار برای فدراس��یون ش��ود، از مهمترین دالیلی 
اس��ت ک��ه دول��ت را ملزم به بازنگری آیین نامه های مالی کرده اس��ت. ل��ذا از دولت انتظار م��ی رود که عالوه بر 
شناس��ایی و اق��دام برای رفع مش��کالت حقوقی و قانون��ی ورزش، نظارت دقیق و ارزیاب��ی صحیحی از عملکرد 
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فدراس��یون های ورزشی از جمله فدراسیون ورزش های همگانی داش��ته باشد. مدیریت صحیح و علمی ورزش 
کش��ور، اجرای برنامه ها و عملیاتی س��اختن راهبرد های��ی که هم اکنون در فدراس��یون های مختلف روی کاغذ 

می آید، نیازمند کار تیمی و سازمانی و خالق و نوآور با کارکنانی متخصص و شایسته است. 
در بخ��ش نتای��ج و پیامدهای موثر ب��ر حمایت مال��ی از ورزش همگانی کش��ورحاصل  از تجزیه و تحلیل 
مصاحبه ها می توان از دو مقوله مزایای حمایت مالی برای فدارس��یون و مزایای حمایت مالی برای ش��رکت های 
حام��ی نام برد. بر اس��اس یافته های پژوهش جمش��یدی و همکاران )1390( می توان گفت که س��رمایه گذاری 
ش��رکت های بیمه در ورزش همگانی در راس��تای اهداف ش��رکت های بیمه و توس��عه ورزش کشور نقش مهمی 
را ایف��ا می کن��د. نتایج قائدی و همکاران )1394( نیز نش��ان داد که نگرش متخصص��ان و مدیران ورزش دربارۀ 
نق��ش ورزش همگانی و قهرمانی بر توس��عۀ اجتماعی تمامی ش��اخص ها به جز عدال��ت اجتماعی در حد زیاد 
اس��ت و برای اس��تفاده از ورزش در راستای توس��عۀ اجتماعی باید برنامه ریزی مناس��ب انجام گیرد. همچنین به 
کار گیری راهکارهای پیش��نهادی، دربرگیرنده مزایایی برای حامیان مالی می باش��د؛ این مزایا ش��امل دستیابی به 
انواع پوشش های رسانه ای، افزایش توجه رسانه ها به شرکت های حامی، کسب درآمد طوالنی مدت از سرمایه 
گذاری در ورزش همگانی به دلیل اس��تقبال عمومی مس��تمر برای حضور در ورزش همگانی، افزایش سهم بازار 
ش��رکت های حامی مالی، بهره گیری از معافیت های مالیاتی حاصل از تبلیغات ورزش��ی و غیره اس��ت. فراند و 
همکاران )2013( در کتاب »حمایت مالی در ورزش؛ راهبردهای موفقیت آمیز«، ایجاد پیوستگی با جوانان از 
راه ارتب��اط دادن برند با عالئق و تفریحات آنها، خلق یک تجربه فراموش نش��دنی یعنی تجربه ای منحصر به فرد 
در رابطه با برند، اطمینان از اینکه آن برند، برندی تلقی می شود که زندگی روزمره را بهبود می بخشد، اطمینان از 
اینکه آن برند، پیش��تاز و پویا تلقی می ش��ود و اطمینان از اینکه آن برند، در سطح محلی و جهانی حامی معتبری 

محسوب می شود را از جمله مزایای حمایت مالی در ورزش برای حامیان مالی معرفی کردند. 
نتایج پژوهش هانو و همکاران )2016( نیز مبنی بر این بود که شرکت ها به طور عمده از طریق حمایت مالی 
به دنبال دیده ش��دن هس��تند. همچنین، دیوید نیکل و همکاران )2011( به این نتیجه رس��یدند که افزایش میزان 

فروش و گسترش بازار فروش شرکت های حامی بر اثر موفقیت سیاست های حمایت های مالی بوده است.
ب��ا توجه به این که رویکرد علمی و متوازن به صنعت ورزش موجب توس��عه پای��دار جوامع می گردد، امروزه 
ورزش تبدیل به یک صنعت پر رونق ش��ده اس��ت. لذا با اطمینان می توان اذعان کرد که توس��عه و همگانی کردن 
تربی��ت بدن��ی و ورزش در جامعه نه تنها هزینه نیس��ت، بلکه یک س��رمایه گذاری پر س��ود به ش��مار می آید. در 
حقیقت، توس��عه و همگانی کردن ورزش در کش��ور به واسطه افزایش میزان اش��تغال و تولید، جذب گردشگران 
و رونق توریس��م، پیش��گیری از انحرافات و ناهنجاری های رفتاری و افزایش س��طح سالمتی و بهداشت جسمی 
و روانی افراد، به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم، بلند مدت و کوتاه مدت یک س��رمایه گذاری پر فایده محس��وب 
می ش��ود. مطالعات علمی نش��ان داده است که این س��رمایه گذاری عالوه بر افزایش بهره وری در تولید، موجب 

پیشگیری از بیماری های غیرمسری و کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی می  شود.
 براساس یافته های این پژوهش، بخش اعظم موانع خودکفایی مالی ورزش همگانی به نهادهای حکومتی از 
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جمله دولت برمی گردد که اقدامات اساسی جهت رفع این موانع در درجه اول باید از طرف این نهادها صورت 
پذیرد. این کار می تواند با اصالح س��اختارهای تصمیم گیرنده، تعیین چارچوب های قانونی مناس��ب و نظارت 

درست بر آن و همکاری و اتحاد استراتژیک بین بخش های مختلف حکومت محقق شود. 
همچنین، برخی از موانع تامین مالی به س��اختار و تش��کیالت و نحوه اداره فدراس��یون ورزش های همگانی 
برمی گردد که با اقدامات اساس��ی و اصالح س��اختارها در راس��تای بازاریابی و تامین مالی و بهره گیری از افراد 

متخصص و آشنا به علم روز دنیا مرتفع خواهد شد.
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