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با توجه به اهمیت سرمایه گذاری بخش های خصوصی در صنعت ورزش، هدف اصلی این پژوهش تدوین 
مدل عوامل س��رمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بررویدادهای ورزش��ی ملی و بین المللی اس��ت. پژوهش 
حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، از نوع توصیفی- تحلیلی است. در بخش کیفی 
پژوهش، 30 تن به طور هدفمند و در بخش کمی، بر اس��اس فرمول کوکران 200 نفر متش��کل از رؤسای قبلی و 
کنونی فدراسیون های ورزشی، مدیران باشگاه های خصوصی و دولتی ورزشی، مدیران شرکت های حامی مالی، 
گاه از  مس��ئوالن قبلی و کنونی س��ازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان، برخی اقتصاددانان و حقوقدانان آ
موضوع اقتصاد ورزش، اس��اتید و متخصصان تربیت بدنی و س��ایر کارشناس��ان و کلیه اعضای اتاق فکر وزارت 

ورزش و جوانان ایران به  عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. 
برای دس��ت یابی به اهداف پژوهش از پرسش��نامه 53 س��ؤالی محقق س��اخته استفاده ش��د. روایی صوری و 
محتوایی پرسش��نامه به تایید 15 نفر از متخصصان رس��ید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد 
تایی��د ق��رار گرفت. آلفای کرونباخ برای تمامی س��ازه ها و کل پرسش��نامه باالتر از 0/7 بود. ب��رای تحلیل داده ها 
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در بخ��ش کیفی از روش دلفی در س��ه مرحله اس��تفاده ش��د. در بخش کمی نیز از روش ه��ای آماری توصیفی و 
   SPSS 22اس��تنباطی ازجمله کلموگروف– اس��میرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مس��یر با کمک نرم افزار

استفاده شد.
 نتایج نش��ان داد عوامل اقتصادی به عنوان مهمترین و اولین دس��ته )0/325(، عوامل مدیریتی )0/278( در 
رتب��ه دوم، عوامل فرهنگی)0/267( در رتبه س��وم، عوام��ل حقوقی و قانونی )0/213( در رتب��ه چهارم و عوامل 
س��اختاری )0/193( در سرمایه گذاری و مش��ارکت بخش خصوصی در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 
موثر ان��د. ارائه راهکارهای اقتص��ادی، مدیریتی و فرهنگی به عنوان مهمترین مولفه ها می تواند موجب س��رمایه 

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در صنعت ورزش ایران گردد.

واژگان کلیدی: اولویت بندی، سرمایه گذاری، بخش خصوصی و رویدادهای ورزشی
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مقدمه
به دلیل نقش و اهمیت تربیت بدنی و ورزش در جوامع و تأثیر روزافزون آن در بهبود و ارتقای سطح سالمتی 
و نش��اط عمومی و کس��ب موفقیت های بین المللی، جنبش ها، س��ازمان و نهادهای مختلفی به وجود آمده که 
موجب شکل گیری صنعت ورزش شده است. در این صنعت انواع سازمان های عمومی و خصوصی به فعالیت 
مش��غول اند که برخی ماهیت ورزش��ی دارند و برخی دیگر بیرون از حوزۀ ورزش به آن وارد ش��ده اند. از س��وی 
دیگ��ر، به دلیل جذابیت ورزش و همچنین مش��کالت مالی بس��یار زیاد از جمله محدودی��ت منابع مالی دولتی 
در ورزش، فرآیندی به وجود آمده اس��ت که ورزش با س��ایر حوزه ها برای کس��ب س��ود دوطرفه، رابطه برد-  برد 
ایج��اد کن��د که یک از این حوزه ها اقتصاد می باش��د؛ به طوری ک��ه ورزش و اقتصاد با یکدیگ��ر در تعامل اند و 
دولت ها و شرکت های خصوصی با سرمایه گذاری در ورزش می توانند از منابع بسیار بهره مند شوند )احسانی، 
1387(. بازاریابی و جذب س��رمایه گذاری، از منابع مهم درآمد اقتصادی محسوب می شود 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. بازاریابی ورزشی نیز در حال حاضر از پرطرفدارترین و پردرآمدترین انوا ع بازاریابی 
در جهان، به ویژه در کش��ورهای توس��عه یافته به ش��مار می رود که در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاس��ی تأثی��ر انکارناپذیری بر کش��ورها دارد)اتقیا، 1384(. بازاریابی، مجموع��ه ای از فعالیت های 
تولیدی، توزیعی و تجاری اس��ت که کاالها را س��ریع تر و س��اده تر به دس��ت مصرف کننده نهایی می رساند. در 
آغاز هزاره س��وم، جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه کرده و تحوالت س��ریع و گس��ترده ای را در تمامی ابعاد 
ورزشی فراروی خود دارد. ازآنجا که روزانه میلیون ها دالر در سرتاسر جهان صرف انجام امور مربوط به ورزش 
می ش��ود، بیشتر کشورهای جهان می کوش��ند تا از طریق ورزش تعامل بیشتری ایجاد و برخی از مشکالت خود 
را حل کنند. ازجمله معضالتی که ورزش کش��ور ما همچون دیگر عرصه ها در زمینه جذب س��رمایه گذاری در 
ورزش و نگرش اقتصادی به ورزش با آن مواجه اس��ت، بزرگ بودن حجم دولت و گس��تردگی س��طح دخالت و 
فعالیت آن در بس��یاری از فعالیت های مرتبط با ورزش اس��ت. وظایف وزارت ورزش در ایران نیز بس��یار بیش��تر 
از آن چیزی اس��ت که در کش��ورهای پیشرفته مشاهده می ش��ود، زیرا در ایران این وزارتخانه باید به امور جوانان 
رس��یدگی کند، بحث مالی و بودجه ای را حل کند، به  تمامی فدراس��یون های ورزش��ی رس��یدگی کند، به ادارات 
تربیت بدنی استان ها کمک کند و تمامی مشکالت ورزش را حل کند. با توجه به گستردگی عرصه ورزش، تنوع 
آن، پراکندگی جغرافیایی کش��ورمان، مخاطبان و عالقه مندان بس��یار زیادی که ورزش دارد و همچنین بررس��ی 
وضعیت ورزش کش��ور در ابع��اد چهارگانه آن، حضور بخش های خصوصی و تعاون��ی جهت برون رفت از این 
بحران و رشد و توسعه روزافزون آن را ضروری می نماید. ازاین رو، بررسی و تجدیدنظر در وضعیت تصدی گری 
دول��ت در ام��ر ورزش با توجه ب��ه ظرفیت هایی که در بخش خصوص��ی و تعاونی وج��ود دارد، اجتناب ناپذیر و 
انکار نش��دنی به نظر می رس��د و چنی��ن می نماید که اگر امروز ب��ه آن نپردازیم، فردا ناگزی��ر باتحمل هزینه های 
بیشتر به آن خواهیم پرداخت. به طورکلی می توان گفت تمامی عرصه های ورزش )همگانی، پرورشی، قهرمانی 
و حرف��ه ای( در اختی��ار بخش های دولتی اس��ت و دخال��ت حداکثری دولت در این عرصه ه��ا موجب باال رفتن 
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هزینه ها، تش��کیل نهاده��ای موازی و عدم توازن مدیریت صحیح ش��ده و عرصه را ب��ر فعالیت های بخش های 
خصوصی تنگ کرده، کار آیی و بهره وری را به ش��دت کاهش داده و تعادل و ثبات ورزش را نیز بر هم زده اس��ت 
)کش��اورز، 1394(. امروزه در میان صاحب نظران، دیگر بحث اهمیت و ضرورت ورزش و توجیه آن برای مردم 
مطرح نیست، بلکه برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این امر به منظور ارضای نیازهای اجتماعی به عنوان ضرورتی 
اجتناب ناپذیر درآمده اس��ت. حمایت مالی به عنوان یکی از عناصر ارتباطات بازاریابی عبارت اس��ت از: فراهم 
نمودن منابع )مالی، انس��انی و تجهیزاتی( به وس��یله یک سازمان یا ش��رکت )حامی مالی( به طور مستقیم برای 
یک حمایت ش��ده )مانند یک تیم ورزش��ی، شخصیت ورزشی، رویداد ورزش��ی و... ( تا از طریق فعالیت های 
حمایت ش��ده، بازگش��ت س��رمایه و منافع مورد نظر برای س��ازمان یا شرکت انجام پذیرد. س��رمایه گذاری نقش 
مهم و کلیدی در رش��د و توس��عه اقتصادی ایفا می کند. تجربه کشورهای توس��عه یافته نشان می دهد که سرمایه 
گذاری یکی از عوامل اصلی رش��د و توسعه اقتصادی آنها بوده اس��ت )پوپی2015،1(. حمایت مالی از ورزش 
را می توان به عنوان س��رمایه گذاری در فعالیت های ورزش��ی، افراد و رویدادها برای دسترس��ی به بهره برداری از 
مس��ائل تج��اری، فرهنگ��ی و اجتماعی مربوط به ورزش تعریف ک��رد )ون هردن2 ،2015(. به زعم اس��کریبر3، 
مش��اوره در مورد درخواس��ت حمایت و تضمین از سوی شرکت ها برای حمایت مالی از ورزش )رویداد، لیگ، 
تیم و بازیکن( از مهمترین وظایف بخش بازاریابی س��ازمان ها و باشگاه های ورزشی است )اسکریبر ،2015(. 
حمایت مالی ورزشی می تواند یک روش ارزشمند برای رسیدن به بازار جدید، افزایش فروش، تغییر گرایش ها، 
گاهی، حفظ موجودی مشتریان و ایجاد روابط دائمی با مشتریان  باشد)گلعلی پور و همکاران،1394(.  افزایش آ
گاهی ها را باال  حمای��ت مالی ورزش��ی می تواند پدیده فرآیند فروش را افزایش دهد، گرایش ه��ا را تغییر دهد،  آ
برد و روابط با مشتریان را دائمی سازد. در دنیای امروز شرکت ها ترجیح می دهند که از حمایت مالی ورزشی به 
عنوان یک زبان بین المللی اس��تفاده کنند، به خصوص در ورزش های پر طرفدار که بینندگان جهانی و ملی دارد 
و فراتر از س��د زبان و فرهنگ حرکت می کند. با توجه به مطالب و تعاریفی که ارائه ش��د و نقش و اهمیت منابع 
مالی در رشد و توسعه انواع ورزش ها هم در سطح همگانی و هم قهرمانی و هم حرفه ای و نیز با توجه به اینکه 
باش��گاه های ورزش��ی در ایران از حق پخش تلویزیونی درآمد قابل توجهی کسب      نمی کنند، حامیان مالی از 

منابع حمایتی برای تامین منابع مالی باشگاه ها  محسوب می شوند )کشاورز و همکاران،1394(.
در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یك صنعت مهم و عامل اثرگذار 
در رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از پردرآمدترین صنایع در قرن بیست و یکم به شمار می رود. صنعت 
ورزش با در اختیار داش��تن عامل محرکی همچون مس��ابقات بزرگ ورزش��ی، ام��کان بهره گیری از فرصت های 
تبلیغاتی و رسانه ها را فراهم نموده است که این موضوع خود موجب ایجاد بستر الزم برای تعامل مابین صنعت، 
تجارت و ورزش گردیده اس��ت )آقازاده، 1387(. عمده ترین منابع درآمدی صنعت ورزش به ترتیب شامل حق 

1. Poppy
2. Van herdan
3. Skriber
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پخش تلویزیونی، حامیان مالی و درآمد روز مس��ابقه اس��ت. با توجه به رس��میت نیافت��ن حق پخش تلویزیونی 
به عنوان یك منبع درآمدی در صنعت فوتبال ایران، الزم اس��ت که باش��گاه ها به عن��وان بنگاه های اقتصادی و نیز 
س��ایر نهادهای ذی ربط صنعت ورزش در وضعیت کنونی به موضوع حمایت مالی دید ویژه ای داش��ته باش��ند.

گراتون و تیلور برای رقابت توس��ط یك ش��خص یا شرکت جهت کسب منافع یا سود دوجانبه از رویداد ورزشی، 
سازمان ورزشی را به  کار برده و آن را دو طرف قرارداد می دانند. از سوی دیگر، هرناندز شناساندن محصول، نام 
یا آرم شرکت با استفاده از وجهه و تصویر بخش های مختلف مرتبط با ورزش را تعریف می کند )الهی، 1387(. 
مرکز تحقیقاتی دلوت و تاچ در گزارش س��االنه خود درآمد باش��گاه های حرفه ای دنی��ا را از محل حامیان مالی، 
پیراهن باشگاه گزارش نموده است. موضوع حامیان مالی به دلیل تأثیرات بسزایی که در توسعه اقتصادی صنعت 
ورزش به همراه داشته، همواره مورد توجه محققان بوده است. جی یونگ کو به شرایط و نظام اقتصادی کشورها 
به عنوان عاملی مهم در جذب حامیان مالی اش��اره می کند. به عنوان  مثال، وی وجود س��اختار رقابتی در اقتصاد 
کش��ورها را به عن��وان یك عامل محرك برای توس��عه حمایت مال��ی از ورزش می داند. از س��وی دیگر، یافته های 
پژوهشی بیانگر آن است که »اصل انتظار سود حاصل از سرمایه گذاری« مهم ترین عامل جذب سرمایه گذاری 
حامیان مالی در ورزش است )الهی، 1383(. نرایان1 و همکاران )2016( در تحقیقی با عنوان »ارزش حمایت 
مالی ش��رکت ها در ورزش چیست؟« به این نتایج رسیدند که استراتژی تجاری و آماری نشان می دهد که اوراق 
بهادار ش��رکت هایی که کریکت را در هند حمایت می کنند، کارآمد هس��تند. یافته ها در مقایس��ه با ش��واهدی 
که در ادبیات ورزش��ی گس��ترده تر می توان یافت، نش��ان می دهد که ورزش به طور واقعی بر بازده س��هام بیش��تر 
ب��ه دلیل عوامل روان ش��ناختی تأثیر می گذارد. بس��کایا2 و همکاران)2014( در تحقیقی ب��ا عنوان »اثر حمایت 
مالی در ورزش حرفه ای« که تمرکزش بیش��تر بر تماش��اچیان بود، به این نتیجه رس��یدند که که هواداران تیم های 
ورزش��ی اس��تقبال گس��ترده ای از اجناس تبلیغی که در پیراهن بازیکنان بود، کردند. اس��تریالیز در سال 2012، 
جذب حامیان مالی را بس��یار مهم می داند و بیان می کند هر چه نمایش مس��ابقات ورزش��ی در س��طوح ملی و 
بین المللی وسیع تر باشد، میزان جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بود و اهداف و حمایت های مالی شرکت های 
بزرگ از ورزش بیان  ش��ده اس��ت )کش��اورز، 1394(. هیون و وایت هیل3 )2016( در پژوهش��ی دیگر در مورد 
س��رمایه گذاری حامیان مالی در ورزش حرفه ای، بیان کردند که در صورتی که اطمینان کافی در سرمایه گذاری 
حامیان مالی وجود نداشته باشد، حمایت های مالی با مشکل مواجه خواهد شد. آنها همچنین نتیجه گرفتند در 
صورتی که حمایت های مالی برای ش��رکت حامی محبوبیت ایجاد نکن��د، حامیان مالی از ادامه فعالیت صرف 
نظر خواهند کرد. البته در تحقیقات دیگری که در کش��ورهای آس��یایی ازجمله ژاپن انجام  شده، در مورد مسائل 
مدیریتی مرتبط با پش��تیبان ها که منجر به درآمدزایی در ورزش ش��ده است نکات قابل تأملی بیان  شده که حاکی 
از تأثیر شگرف اطالعات مدیریتی در ارتباط با بازاریابی ورزشی است )کشاورز، 1393(. همچنان که از نتایج 

1. Narayan
2.  Biscaia
3. Hyun White Hill
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تحقیقات ذکرشده استنباط می شود مشارکت بخش های خصوصی صنعت کشور در ورزش جنبه های مختلفی 
ازجمله فرهنگی و اجتماعی، مدیریتی و اجرایی، حقوقی و قانونی، اقتصادی و مالی، س��اختاری دارد. به همین 
دلیل بررس��ی وضعیت هر یک از جنبه های یاد ش��ده منجر به ارائه راه کارهای توس��عه آن ها می گردد و درنتیجه 

موجبات کمک به مدیران و متصدیان ورزش جهت مشکالت موجود را فراهم می آورد. 
بدین ترتیب، در تحقیق حاضر به عنوان یک پژوهش جدید، موضوع مشارکت بخش های خصوصی و جذب 
حامی به عنوان یک مبحث مهم و کاربردی در ورزش کشور مطرح  گردیده وسعی خواهد شد با طراحی و تدوین 
یک مدل مشخص گردد که که اولویت بندی مولفه های سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بررویدادهای 

ورزشی ملی و بین المللی چگونه است.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی است. در 
بخش کیفی پژوهش، 30 تن به طور هدفمند و در بخش کمی، بر اساس فرمول کوکران 200 تن به  عنوان نمونه 
تحقیق برگزیده ش��دند. برای دس��ت یابی به اهداف پژوهش، از پرسش��نامه 53 س��ؤالی در پنج مقوله )مدیریتی، 
ساختاری، فرهنگی و اجتماعی، حقوقی و قانونی و اقتصادی( استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه 
به تایید 15 نفر از متخصصان رس��ید و روایی س��ازه پرسش��نامه با تحلیل عاملی تأییدی م��ورد تایید قرار گرفت. 
آلف��ای کرونباخ برای تمامی س��ازه ها و کل پرسش��نامه باالتر از 0/7 بود. برای تحلی��ل داده ها در بخش کیفی از 
روش دلفی اس��تفاده گردید. در بخ��ش کمی نیز از روش های آماری توصیفی و اس��تنباطی ازجمله کلموگروف– 
اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و رتبه بندی فریدمن و تحلیل مسیر با کمک نرم افزار SPSS 22  استفاده شد.

یافته های پژوهش

یب آلفای کرونباخ عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی جدول 1: میانگین، انحراف معیار و ضر

یب آلفا کرونباخانحراف استانداردتعداد گویه هاعوامل ضر

110/630/91عوامل اقتصادی

110/480/88عوامل مدیریتی

90/410/87عوامل فرهنگی

110/370/83عوامل قانونی

110/320/81عوامل ساختاری
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جدول 2: اولویت بندی عوامل اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

ت
وی

ول
ا

Chi-squaredfsigمیانگین رتبه ایگویه ها

1
فایده در حمایت رویدادهای ورزشی  حاکمیت منطق هزینه– 

برای بخش های خصوصی
6/91

25/19100/001

6/72ارائه تسهیالت کم بهره به حامیان مالی در ورزش2

6/68ثبات اقتصادی کشور در زمینه سرمایه گذاری در صنعت ورزش3

4
خصوصی  بخش های  به  مالیاتی  معافیت های  اعطای 

سرمایه گذار در صنعت ورزش
6/59

6/51ارتقای امنیت سرمایه گذاری در کشور5

6
ارائه مشوق های مالی و مالیاتی برای تشویق بخش خصوصی به 

سرمایه گذاری در ورزش
6/42

7
در  سرمایه گذاری  امنیت  و  اقتصادی  امنیت  توسعه  و  بهبود 

صنعت ورزش
6/29

8
در  المپیک  ملی  کمیته  و  فدراسیون ها  مالی  نظام  شفاف سازی 

رویدادهای بین المللی
6/01

9
در  حامی(  )هزینه  قیمت گذاری  منطقی  و  مناسب  رویه های 

زمینه حمایت مالی بخش های خصوصی 
5/81

5/65ارتقای منابع درآمدی فدراسیون ها در رویدادهای ورزشی10

11
تجاری سازی صنعت ورزش و ایجاد بازار رقابتی برای حامیان 

جهت سرمایه گذاری در ورزش
5/45

هم��ان گونه که در جدول فوق )2( مالحظه می ش��ود و ب��ا توجه به میانگین رتب��ه ای مؤلفه های درونی عامل 
اقتصادی، حاکمیت منطق هزینه– فایده در حمایت از رویدادهای ورزشی برای بخش های خصوصی با میانگین 
6/91 مهمترین عامل و تجاری سازی صنعت ورزش و ایجاد بازار رقابتی برای حامیان جهت سرمایه گذاری در 

ورزش با میانگین 5/10 کم اهمیت ترین عامل می باشد. 
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یتی موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی جدول 3: اولویت بندی عوامل مدیر

ت
وی

ول
ا

Chi-squaredfsigمیانگین رتبه ایگویه ها

1
امنیت  تأمین  جهت  مدیریتی  مشی های  خط  تدوین 

سرمایه گذاران در صنعت ورزش
5/61

18/8100/001

2
عدم دخالت انحصار گرایانه دولت در صنعت ورزش به 

ویژه رویدادهای بین المللی
5/45

3
زمینه  در  خصوصی  بخش  با  دولت  رقابت  عدم 

سرمایه گذاری در صنعت ورزش
5/32

4
بهره گیری مناسب از آژانس های بازاریابی و متخصصان 

بازاریابی ورزشی در صنعت ورزش کشور 
5/18

5
فصل  و  حل  جهت  گیرنده  تصمیم  نهادهای  ایجاد 
خصوصی سازی  سیاست  اجرایی  مراحل  مشکالت 

ورزش
5/10

6
استفاده از نیروهای متخصص بازاریابی در امر مدیریت 

بازاریابی رویدادهای ورزشی بین المللی
5/02

7
تعامل الزم بین دستگاه های متولی ورزش و عدم موازی 

کاری ها در زمینه رویدادهای ورزشی
4/89

8
ایجاد انگیزه های بیرونی و درونی در بخش خصوصی 

جهت سرمایه گذاری در ورزش
4/67

9
و  تجاری  تخصص  و  تفکر  با  مدیران  از  بهره گیری 

بازاریابی در ورزش کشور
4/54

10
برقراری ارتباط مطلوب انگیزشی با حامیان بالقوه توسط 

بازاریابان فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک
4/31

11
در  بازاریابی  عملیاتی  و  راهبردی  طرح های  تدوین 

سطوح مختلف ورزش کشور
4/02

هم��ان گونه که در جدول فوق )3( مالحظه می ش��ود و ب��ا توجه به میانگین رتب��ه ای مؤلفه های درونی عامل 
مدیریتی، تدوین خط مشی های مدیریتی جهت تأمین امنیت سرمایه گذاران در صنعت ورزش با میانگین 5/61 
مهمتری��ن عامل و تدوین طرح های راهبردی و عملیاتی بازاریابی در س��طوح مختلف ورزش کش��ور با میانگین 

4/02 کم اهمیت ترین عامل می باشد. 
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جدول 4: اولویت بندی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

ت
وی

ول
ا

Chi-squaredfsigمیانگین رتبه ایگویه ها

1
توج��ه یکس��ان ب��ه رش��ته های ورزش حرف��ه ای در 

رویدادهای بین المللی توسط مردم
4/54

21/2580/002

4/35تمایل جامعه به تجاری شدن ورزش2

3
توس��عه ش��ناخت مدیران ورزش��ی از اهمی��ت برون 

سپاری در ورزش
4/22

4
عدم مقاومت مدیران در برابر کاهش تصدی دولت به 

سبب وابستگی آنان به بخش دولتی
4/03

5
ع��دم توج��ه بی��ش از ح��د ب��ه فوتب��ال و غفل��ت از 

خصوصی سازی سایر رشته های ورزشی
3/84

6
توس��عه تبلیغات در زمینه خصوصی سازی ورزش در 

سطح جامعه
3/72

7
محبوبیت یکس��ان تمامی رش��ته های ورزشی در بین 

مردم
3/42

8
نق��ش یکس��ان رس��انه های اجتماع��ی در حمایت از 

رویدادهای ورزشی در تمامی رشته ها
3/03

9
نق��ش مطبوع��ات و نش��ریات در انع��کاس خب��ری 

رویدادهای ورزشی و اشاره به حامیان مالی
3/00

هم��ان گونه که در جدول فوق )4( مالحظه می ش��ود و ب��ا توجه به میانگین رتب��ه ای مؤلفه های درونی عامل 
فرهنگی اجتماعی، توجه یکسان به رشته های ورزش حرفه ای در رویدادهای بین المللی توسط مردم با میانگین 
4/54 مهمترین عامل و نقش مطبوعات و نش��ریات در انعکاس خبری رویدادهای ورزش��ی و اشاره به حامی ها 

)حامیان مالی( با میانگین 3/00 کم اهمیت ترین عامل می باشد. 
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جدول 5: اولویت بندی عوامل حقوقی و قانونی موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

ت
وی

ول
ا

Chi-squaredfsigمیانگین رتبه ایگویه ها

3/86ارتقای امنیت اقتصادی در زمینه حمایت مالی1

30/02100/003

2
ح��ذف قوانی��ن و مق��ررات دس��ت و پاگی��ر در امر 

سرمایه گذاری بخش خصوصی
3/75

3
تس��هیل قوانین مالیاتی و استفاده از بخشودگی های 

مالیاتی جهت ترغیب سرمایه گذاری
3/46

4
موض��وع  پیرام��ون  آیین نامه ه��ا  تصوی��ب 
بخش ه��ای  س��رمایه گذاری  و  خصوصی س��ازی 

خصوصی در ورزش
3/12

2/94دستورالعمل اجرایی برای فرایند خصوصی سازی5

6
همس��و ش��دن مق��ررات و سیاس��ت های اجرای��ی 
ارگان های قانونی کشور با سیاست خصوصی سازی

2/87

7
اعتم��اد به پایداری سیاس��ت های دول��ت در زمینه 

حمایت از بخش های خصوصی
2/83

8
تدوی��ن چارچ��وب قانون��ی منس��جم ب��ا ضمانت 
اجرای��ی الزم ب��رای تأمی��ن امنیت س��رمایه گذاران 

درصنعت ورزش
2/81

9
ایج��اد بازاره��ای مالی و منابع تأمین س��رمایه برای 

حامیان ورزشی
2/79

10
تقویت قانون کار جهت توس��عه سرمایه گذاری در 

بخش های خصوصی
2/69

11
تقویت قوانین مالیاتی جهت توسعه سرمایه گذاری 

در بخش های خصوصی
2/64

هم��ان گونه که در جدول فوق )5( مالحظه می ش��ود و ب��ا توجه به میانگین رتب��ه ای مؤلفه های درونی عامل 
حقوقی قانونی، ارتقای امنیت اقتصادی در زمینه حمایت مالی با میانگین 3/86 مهمترین عامل و تقویت قوانین 
مالیاتی جهت توسعه سرمایه گذاری در بخش های خصوصی با میانگین 2/64کم اهمیت ترین عامل می باشد. 
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جدول 6: اولویت بندی عوامل ساختاری موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

ت
وی

ول
ا

Chi-squaredfsigمیانگین رتبه ایگویه ها

4/62اصالح ساختار خصوصی شدن صنعت ورزش  1

19/43100/001

2
در  خصوصی  بخش  نیازهای  تأمین  در  دولت  حمایت 

ورزش با اعطای یارانه )ارز دولتی(
4/41

3
پرهیز از اقتصاد دولتی و ایجاد بستر الزم برای حضور 

بخش خصوصی
4/32

4
کارآمد  مدیریت  با  متمرکز  و  مستقل  نهاد  یک  ایجاد 

جهت اجرای فرآیند خصوصی سازی در ورزش
4/11

5
حوزه  در  تخصصی  نهادهای  بهبود  و  توسعه 

خصوصی سازی صنعت ورزش 
4/10

6
عدم رقابت و سرمایه گذاری عظیم دولت با بخش های 

خصوصی در ورزش
4/08

7
توزیع عادالنه اعتبارات و سرانه زیرساخت های فیزیکی 

بین رشته های ورزشی
4/06

4/03حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی8

9
به بخش  اماکن دولتی ورزشی  تسهیل فرآیند واگذاری 

خصوصی
3/56

10
ایجاد نظام باز اقتصادی و رقابتی در آن، برون گرایی و 

آزادسازی بازار )پرهیز از انحصار طلبی(
3/31

11
و  سرمایه گذاری  زیرساخت های  نمودن  فراهم 

سرمایه داری درورزش 
3/26

هم��ان گونه که در جدول فوق )6( مالحظه می ش��ود و ب��ا توجه به میانگین رتب��ه ای مؤلفه های درونی عامل 
س��اختاری، اصالح س��اختار خصوصی ش��دن صنعت ورزش با میانگین 4/62 مهمترین عامل و تدوین فراهم 
نمودن زیرساخت های سرمایه گذاری و سرمایه داری در ورزش با میانگین 3/26 کم اهمیت ترین عامل می باشد.
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مدل تحقیق بر گرفته از نتایج تحلیل عامل اکتشافی

جدول 8: رتبه بندی مولفه های موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش

کل تاثیرات تاثیر غیر مستقیم تاثیر مستقیم
تاثیرات

متغیرها

0/325 --- 0/325 عوامل اقتصادی

0/278 --- 0/278 عوامل مدیریتی

0/267 --- 0/267 عوامل فرهنگی

0/213 --- 0/213 عوامل قانونی

0/193 --- 0/193 عوامل ساختاری

بنا بر داده های جدول باال، کل مدل تحقیق با توجه به ش��اخص های س��نجش برازش نیکویی مدل مناسبی را 
نش��ان می دهد. نتایج تحلیل مس��یر نش��ان داد که عوامل اقتصادی با تاثیر 0/325 مهمترین عامل در خصوصی 
س��ازی و عوام��ل س��اختاری  با تاثی��ر 0/193 کم اهمی��ت ترین عامل در س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی در 

رویدادهای ورزش ملی و بین المللی هستند.

بحث و نتیجه گیری
تجزی��ه و تحلی��ل یافته های پژوهش درب��اره مهم ترین عوامل مؤثر بر س��رمایه گ��ذاری بخش خصوصی در 
رویداده��ای مل��ی و بین المللی به ترتی��ب عبارت بود از: 1- عام��ل اقتصادی؛ 2- عام��ل مدیریتی؛ 3-  عامل 
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فرهنگ��ی؛  4- عام��ل حقوقی قانونی؛ 5- عامل س��اختاری. عام��ل اقتصادی به عنوان مهمتری��ن عامل مؤثر در 
تحقیقات قره خانی )1390(، چالش��تری )1390(، قره خانی )1389( و سلیمی )2012( و همچنین این عامل 
ب��دون در نظر گرفتن اولویت در تحقیقات امیری )1390(، یزدانی )1390(، رهام )1390(، س��لطان حس��ینی 
)1389(، رجبی )1388(، بنویت س��گاین )2007(، توم��اس )2005(، روی )2000( و کیالدینی )2000( 
گزارش شده است و با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. این موضوع نشان دهنده اهمیت این عامل در جذب 
س��رمایه اس��ت، هرچند از نظر اولویت و ترتیب تفاوت هایی بین تحقیقات مشاهده می شود. احتماال دلیل این 
تفاوت ها با تحقیق حاضر، توجه خاص تحقیقات قبلی به یک بخش از ورزش مثل حرفه ای یا قهرمانی یا توجه 
روی ورزش��ی خاص مثل فوتبال یا به صورت تمرکز روی منطقه یا اس��تانی خاص با ش��رایط متفاوت باش��د، در 

حالی که تحقیق حاضر به صورت جامع روی ورزش و در سطح کشور انجام شد. 
بح��ث عوامل اقتص��ادی و تأمین هزینه های رویدادهای ورزش��ی اعم از س��رمایه گ��ذاری در بعد تجهیزات 
و تاسیس��ات ورزش��ی، اساس س��رپا ماندن آن هاس��ت و ادامه حیات شان با وجود مش��کالت مالی و اقتصادی 
امکان پذیر نیس��ت. از آنجا که درآمد زایی و س��ودآوری، اصلی ترین عامل حضور بخش خصوصی، شرکت ها، 
کارخانج��ات و صنای��ع در تمامی عرصه ها از جمله ورزش اس��ت، ب��ا وجود موانع مال��ی و اقتصادی امیدی به 
حضور این بخش ها در ورزش نمی رود. این یافته با یافته های هادی خلیلی )1391( که در تحقیق خود با عنوان 
»بررس��ی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت در ورزش 
کش��ور« که عوامل نهادی و س��ازمانی را در رتبه اول اهمیت معرفی کرد و عوامل اقتصادی را در رتبه س��وم قرار 
داد، مغای��رت دارد. به نظر می رس��د علت مغایرت این نتیجه تحقیق حاضر با یافته تحقیق خلیلی در این باش��د 
که اجرای این قانون بیش از آن که به عوامل اقتصادی و مالی وابس��ته باش��د، بیش��تر به بستر فرهنگی اجتماعی و 
س��اختار مناس��ب نهادی و سازمانی نیازمند است، در حالی که مش��ارکت بخش خصوصی در تمام عرصه ها از 

جمله ورزش تابع شرایط اقتصادی و مالی است.
دنی��ا پ��اداش )1388( در تحقیقی با عنوان »مقایس��ه و اولوی��ت بندی موانع حقوقی و قانون��ی و اجتماعی و 
فرهنگی تأثیر گذار بر خصوصی سازی باشگاه های ورزشی با روش  »AHPنشان داد که موانع حقوقی و قانونی 
از اولویت باالتری برخوردار است و هادی خلیلی )1391( در پژوهشی با عنوان »بررسی و اولویت بندی عوامل 
مؤثر بر اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت«، عوامل فرهنگی را در رتبه آخر معرفی کرد 
که با یافته های این پژوهش مغایرت دارد. همچنین با یافته های حسنعلی آقاجانی )1391( که در تحقیق خود با 
عنوان »تبیین عوامل مؤثر بر فرایند کارآفرینی مس��تقل باشگاه های ورزشی خصوصی استان مازندران« که نتیجه 
گرفت بیش��ترین اثرگذاری مستقیم مربوط به عوامل مدیریتی و پس از آن حمایت های محیطی، روان شناختی و 
در رتبه آخر عوامل فرهنگی است، مغایر است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که عوامل ساختاری در رتبه پنجم 
اهمیت قرار دارند. این نتیجه با یافته های هادی خلیلی )1391( که در تحقیق خود با عنوان »بررس��ی و اولویت 
بندی عوامل مؤثر بر اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت« عوامل نهادی و س��ازمانی را 
در رتب��ه اول اهمی��ت معرفی کرد و نتایج باروس )2006( که مالکیت غیر انتفاعی باش��گاه های فوتبال پرتغال را 
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از موانع توسعه اقتصادی آن ها معرفی کرد )احسانی، 1382( و استفان مورو1 )2004( که ساختارهای مالکیت 
فوق العاده متمرکز باش��گاه های فوتبال اس��کاتلند را از مهم ترین موانع توسعه فوتبال این کشور بیان کرد، همسو 
می باش��د؛ زیرا در تحقیق حاضر نیز س��اختار غیر تجاری ورزش به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده س��اختاری 
مشارکت بخش خارجی در ورزش معرفی شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل حقوقی و قانونی در رتبه چهارم 
ق��رار دارند. این نتایج با یافته های کرد زنگنه )1386( که بیان کرده اس��ت عوامل قانونی می تواند به عنوان عامل 
پی��ش برنده یا بازدارنده مش��ارکت بخش غیر دولتی در نظر گرفته ش��ود، هماهنگ��ی دارد؛ ولی با نتایج طالب نیا 
و محم��دزاده )1384( ک��ه فقدان بس��ترهای قانونی الزم را به عن��وان عامل بازدارنده مش��ارکت صنعت و بخش 
خصوص��ی عنوان کرده اند، جودیو و فیلیپ2 )2003( ک��ه فقدان قوانین اختصاصی برای حق پخش تلویزیونی، 
حامیان مالی و مدیریت امور مالی را از مهم ترین عوامل ناکارامدی حمایت از باش��گاه های اس��پانیا معرفی کرد 
)احسانی، و همکاران، 1387( و دنیا پاداش)1388( که عوامل حقوقی و قانونی را در رتبه دوم مهم ترین عومل 
تأثیر گذار بر خصوصی س��ازی باش��گاه های ورزش��ی بیان کرد، مغایرت دارد. در توجیه این یافته می توان گفت 
ب��ا توجه به ماهی��ت درآمدزا بودن ورزش حرفه ای، قوانین و مقررات اختصاصی خصوصی س��ازی ورزش برای 
هر یک از رش��ته های مختلف ورزش��ی اهمیت فراوانی در فراهم سازی بستر و شرایط الزم برای مشارکت بخش 
خصوص��ی در آن ح��وزه دارد، اما از آنجا ک��ه ورزش همگانی ماهیت تجاری و درآمدزایی ندارد و بیش��تر هدف 
تندرس��تی و س��المتی را دنبال می کند، تدوین قوانین اختصاصی برای مش��ارکت و حمایت بخش خصوصی به 
ویژه صنایع اهمیت زیادی ندارد. با این حال، ش��کی نیس��ت که بدون توس��عه حقوقی و قانونی الزم، پیش��رفت 
در عرص��ه ورزش همگانی مقدور نیس��ت. یک��ی از نتایج جالب این تحقیق این بود ک��ه برخالف پیش فرض ها 
و پی��ش بینی ه��ای محقق، عوامل مدیریتی در رتبه دوم قرار گرفت. این یافته با نتایج تحقیقات بس��یاری از جمله 
اله��ی )1388( و دنی��ا پاداش )1388( که عوامل مدیریتی را مهم تلقی کردند، مغایرت دارد. همچنان نتایج این 
تحقیق با یافته های حسنعلی آقاجانی )1391( که در تحقیق خود با عنوان »تبیین عوامل مؤثر بر فرایند کارآفرینی 
مس��تقل باشگاه های ورزشی خصوصی اس��تان مازندران« که نتیجه گرفت بیشترین اثرگذاری مستقیم مربوط به 
عوامل مدیریتی اس��ت و پس از آن حمایت های محیطی، روان ش��ناختی و فرهنگی ق��رار دارند مغایرت دارد که 
لزوم بررسی و اجرای تحقیق ویژه تر را می طلبد. بررسی وتحلیل نتایج تحقیق حاضر در حوزه مدیریتی و مقایسه 
آن با تحقیقات دیگر نشان داد که نتایج ما با یافته های تحقیقات هودا الخواجه )ضعف تخصصی مدیران ورزشی 
و نبود تخصص در نزد مدیر عامالن تیم ها(، هلموت دیتل، اگون فرانک )ناتوانی مدیریتی به عنوان عامل اصلی 

ناتوانی باشگاه ها(، الموعز )فقدان اطالعات مالی شفاف در نزد مدیران ورزشی( همخوانی دارد.

پیشنهادها
• با توجه به اتفاق نظر مش��ارکت کنندگان پیرامون ضرورت س��رمایه گذاری بخش های خصوصی در ورزش، 	

1. Stephen Morrow
2. Jodidio, Philip



287

 شامره: 51  بهار 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

مدیران عالی ورزش کش��ور و مدیران اجرایی باید اقدامات مقتضی را جهت اجرایی نمودن خصوصی سازی 
عملی گردانند. 

• یافته ه��ای تحقیق حاضر، عوامل مؤثر بر جذب س��رمایه بخش خصوص��ی را در 5 عامل اقتصادی، قانونی، 	
فرهنگی، مدیریتی و ساختاری خالصه کرد. لذا پیشنهاد می شود مدیران و عوامل اجرایی و برنامه ریز به این 

عوامل توجه ویژه مبذول نمایند. 
• با در نظر گرفتن رابطه مثبت شرایط اقتصادی با جذب سرمایه گذاری در رویدادهای ورزشی پیشنهاد می شود 	

از بخش خصوصی در ورزش جهت ایجاد درآمد ناخالص ملی حمایت شود. 
• ب��ا توجه ب��ه عوامل فرهنگی و عدم درک صحیح از واژه خصوصی س��ازی و جذب س��رمایه، ضرورت ایجاد 	

بخش بازاریابی ورزش��ی در درون حوزه  طرح و برنامه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و به تبع 
آن در درون دانشگاه ها، اجتناب نا پذیر است- این بخش حتی در سطح معاونت در بسیاری از دانشگاه های 
دنیا وجود دارد. لذا پیش��نهاد می ش��ود بخش بازاریابی ورزشی در وزارت، س��ازمان ها و ادارات تربیت بدنی 

ایجاد کنند. 
• با توجه به تأثیر عوامل قانونی در روند جذب س��رمایه پیش��نهاد می ش��ود اصالح قوانین و مقررات در جهت 	

خصوصی س��ازی ورزش کش��ور در راس کار دستگاه های قانونی و اجرایی ورزش��ی به ویژه وزارت ورزش و 
جوانان قرار گیرد. 

• پیش��نهاد می شود با اس��تفاده از تبلیغات رسانه های جمعی و اطالع رسانی از فوائد و مزایای سرمایه گذاری، 	
فرهنگ سازی و زمینه پذیرش و مقبولیت فرهنگ سرمایه گذاری در اجتماع فراهم آورده شود. 
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