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ت ورزش یکی از صنایع متنوع در تجارت جهانی بوده است. همچنین به لحاظ نعامروزه ص
رود. به شمار میاقتصادی، یکی از عوامل مهم برای احیای اقتصاد ملی در بسیاری از کشورها 

هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات توسعه سرمایه گذاری بر توانمندسازی اقتصادی صنعت 
نفر از خبرگان ورزشی  11ورزش ایران بود. روش پژوهش آمیخنه اکتشافی بود که در مرحله اول

صاحب نظر به صورت هدفمند مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند با تحلیل تم داده های کیفی 
تم فرعی تولید شد و برای مرحله کمی پرسشنامه های توسعه 17تم اصلی و 6کد مختلف در 121

(. جامعه α>22/2سوال طراحی شد )22سوال و توانمندسازی اقتصادی با  76سرمایه گذاری با 
آماری متشکل از کلیه افراد دارای سابقه مدیریت در ورزش، اساتید دانشگاهی و صاحب نظران 

مدیریت و بازاریابی ورزشی که بر اساس روش کل شمار انجام و در بخش کمی  حوزه اقتصاد،
پژوهش در بخش کیفی شش متغیر توسعه  هایپرسشنامه بازگشت داده شد. یافته 177
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ل تحقیق دارای برازش الزم بوده و گذاری را آشکار و در بخش کمی نشان داد که مدسرمایه
اثر گذار می باشد. در همین  قتصادی صنعت ورزش ایرانتوسعه سرمایه گذاری بر توانمندسازی ا

 و باز فضای ایجاد راستای در اقتصادی هایگذاری سیاست کهدرصورتیشود پیشنهاد میراستا 
 فناوری و خارجی هایسرمایه جدید، بازارهای به دستیابی منظوربه اقتصادی آزادسازی بر مبتنی
 ریسک پذیرد، صورت اقتصادی ثبات افزایش راستای در اقداماتی و شود تعریف نوین

ت نعص در خارجیداخلی و   گذاریسرمایه جریان آن، تبع به و یافت خواهد کاهش گذاریسرمایه
 .یافت خواهد افزایش کشورورزش 

 
 .ت ورزش، رشداقتصادی، معادالت ساختارینع، صجذب سرمایه  واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
جهانی شدن فرآیندی در حال حرکت و توسعه است و افزایش رقابت جهانی بسیاری از 

(. صعنت ورزش به دلیل 1،71:2217ون و همکاران-هسیواست )صنایع را تحت تأثیر قرار داده 
به یکی از بزرگترین صنایع جهانی تبدیل شده است  ،فرهنگی و اقتصادی تاثیرات مثبت اجتماعی،
ب درآمد، کس ت منبع مهمی برای فعالیت های اقتصادی،نعاین ص ا،و برای اغلب کشوره

ت پدیده ای نع( این ص67: 1371 )رضایی، الملل محسوب می شودزایی و تجارت بیناشتغال
المللی را به خود درصد تجارت بین 1/2ت به طوری که جهانی ویکی از صنایع بزرگ ومهم دنیاس

(. امروزه ورزش صنعتی فوق العاده جذاب 12: 1326اختصاص داده است )غفوری وهمکاران 
است. صنعتی میلیارد دالری با رشد باال در طول یک دهه که به عنوان یکی از صنایع برتر دنیا، به 

ت ورزش برای نعدر این راستا ص (.32: 2226، 2)روس و همکاران سرعت در حال رشد است
با استفاده از ورزش اهداف گوناگونی در  چرا که همه حکومت ها اهمیتی دوچندان یافته است،

صورت وجود  در رفاهی وسالمتی دنبال می شود و فرهنگی، سیاسی، مسیر بهبودی اقتصادی،
گر، امروزه فراگیر به عبارتی دی مدیریت و ساختاری صحیح می توان به این اهداف دست پیدا کرد.

هنگی، و غیره ، اقتصادی، فراسیبزاری برای توسعه در ابعاد سیبه عنوان ا ،شدن صعنت ورزش
در نیل به اهداف و  لذا لزوم تبیین عوامل موثر در رشد و توسعه این ابزار می تواند ،مطرح است

 (.23: 1376 ،همکاران )سجادی و های استراتژیک کشورها موثر واقع شودسیاست
همچنین به لحاظ اقتصادی، . ت ورزش یکی از صنایع متنوع در تجارت جهانی بوده استنعص

، 3ژائو و زو)یکی از عوامل مهم برای احیای اقتصاد ملی در بسیاری از کشورها به شمار می رود 
به طوری که ورزش در  ؛ت ورزش برای اقتصاد هر روز بیشتر می شودنعاهمیت ص(. 212: 2211

ست. بخش های برخی از کشورها به یکی از پردرامدترین حوزه های اقتصادی تبدیل شده ا
برگزاری همایش های  ،شرکت ها و مراکز ورزشی مختلف ورزش چون جهانگردی ورزشی،

باشگاها و سرانجام خود ورزش از مهم ترین حوزهای  تبلیغات، بزرگ ورزشی، اوقات فراغت،
(. خالقیت و ایجاد نواوری و ابتکار در 336:2211 ،4اقتصادی مرتبط با ورزش هستند )وایس

ب رشد اقتصادی برنامه ریزی و سرمایه گذاری های بلند مدت می تواند موج ت ورزش ونعص
تحلیل وضعیت اقتصادی باشگاهای  به طوری که با بررسی و تجزیه و ورزش حرفه ای گردد؛

ورزشی در کشورهای توسعه یافته و با نگرشی عمیق تر به این پیشرفت اقتصادی در می یابیم که 
از  درنهایتد سرمایه گذاری های عظیمی را انجام داده اند و ت ورزش خونعاین کشورها در ص

سود بی شمار و اشتغال زایی این صعنت پول ساز جهانی بهره می برند )هاروارد و 
 (.    2: 1،2212کرامپتون

باشد. های توسعه و پیشرفت واقعی کشورها، ورزش میترین شاخصهدر این راستا یکی از مهم
اندرکاران ورزش را بیش از پیش به خود جلب موفقیت در عرصه ورزش، توجه مدیران و دست
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(. چرا که ورزش به عنوان یکی از عوامل تأمین کننده 43:2212، 1)پرونا و همکاران کرده است
(. در 2212:711، 2شود )هوگو و همکارانسوب میسالمت جسمانی و روانی افراد جامعه مح

گذاری باالی کشورها در زمینه توسعه ورزش، تأثیر بر شرایط اقتصادی، واقع، یکی از علل سرمایه
( و حتی تقویت وجهه و اعتبار 7: 3،2217فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بوده )هیوم و استوارت

سوی  ( از2212:126، 4)جانسون و همکارانآن کشور در عرصه جهانی را در پی خواهد داشت 
متقاضیان  و جامعه جمعیت و رشد با متناسب ورزش بخش در دولت گذاری سرمایه میزان دیگر

شود  می آشکار بیشتر کمبودها میزان یابد، ادامه آینده در روند چنانچه همین و ورزش نیست
های  سرمایه جذب سو موجب از یک گذاری (. توسعه سرمایه112: 1327)احسانی و همکاران، 

با توجه به  دیگر از سوی گردیده و اقتصادی مولد های بخش به ها آن و هدایت غیر کارا
یا  بیشتر از سود که شد خواهند هدایت صنایعی در ها گذاری گذاران، سرمایه گیری سرمایهجهت

: 1،2227)جونزشد  خواهد منابع در بهینه تخصیص امر موجب این و ریسک کمتری برخوردارند
41.) 

جامعه ای  هر بخش اقتصادی سهیم باشد، آن توسعه در ورزش می تواند که بخش هایی از یکی
افزای  طریق نیز از این که گرددمی کار همزمان بازارهای توسعه باعث اقتصادی است. امروزه رشد

را  مختلف زمینه های در بخش خصوصی گذاری سرمایه کافی برای قابلیت نیروی کار انگیزه
 باشدگذاری  سرمایه جهت اقتصادی، گزینه مناسبی در بعد سازد و ورزش نیز می تواندمی موجب

گذاری میزان سرمایه با مستقیم یرابطه ملی، ورزش در اقتصاد چرا که سهم، (64 :1376خزایی،)
که  و تنگناهایی محدودیت ها به با توجه شرایط حاضر که در ورزش دارد بخش در شده انجام
یافته  با کشورهای توسعه مقایسه در در توسعه ی ورزش دارد، برای مشارکت خصوصی بخش

تولید  به اقتصاد ورزش نسبت آلمان ایتالیا، انگلستان و در کشورهای که است. به طوری بسیار پایین
در کشور  درصد است و حال اینکه این نسبت 4/1درصد و  7/1درصد 2به ترتیب داخلی ناخالص

همانطور که اذعان شد در ایران،  (.227:1373 همکاران،خسروی زاده و ) است درصد 1/1 ایران
 1عنوان یکى از مباحث فرعى در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. کمتر از  ورزش همیشه به

درصد از تولید ناخالص داخلى از طریق اقتصاد ورزش تأمین می شود. در بازار کاالها و خدمات 
تولیدکنندگان  درصد از 71های اخیر حدود سال رد؛ درورزشی ایران مشکالت فراوانی وجود دا

گران شدن مواد اولیه، افزایش . ندا هنیمه تعطیل و بخش اعظمی از آنها تعطیل شد کاالهای ورزشی
هزینه ها، بیمه کارگری و دستمزد از عواملی هستند که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده 

رزشی بیشتر در لوازم ریز مثل طناب، جوراب ورزشی و تولیدات داخلی در حوزه لوازم و. است
شوند از طریق قاچاق به کشور وارد میورزشی بسیاری از لوازم  .مورادی از این قبیل است

 (.2: 1372)بخشنده، 
کشورهای  کند. تجربه می ایفا اقتصادی ی توسعه و رشد در کلیدی و نقش مهم گذاری سرمایه

اقتصادی  توسعه و رشد اصلی عوامل از یکی توسعه سرمایه گذاریکه  دهد نشان می یافته توسعه
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که می تواند بر روی توانمندی اثر بگذارد. یکی از  (.2 :1326و همکاران،  است )رهبر بوده ها آن
ابعاد مهم آن، توانمندسازی اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سرمایه گذاری و 

: 1،2212)وارنروتوانمندسازی جامعه، یک فرآیند پویا و فراگیر است کاهش فقر می باشد  بالطبع،
توانمندسازی اقتصادی فرایندی است که طی آن دسترسی و کنترل بر منابع تولید و دیگر (. 212

وسط افراد جهت افزایش درآمد و باال بردن قدرت مذاکره فراهم گشته و باعث منابع مورد نیاز ت
( 7: 2212) 2(. کابر3:1372 می گردد آن ها بر تمامی فرایند تولید کنترل داشته باشند )ده حقی،

توانمندسازی اقتصادی را شامل بازار کار برای افراد در سطح سیاست کلی و توانمندکردن آن ها 
این بازارها می داند. همچنین افراد وقتی از لحاظ اقتصادی توانمند هستند که از  برای رقابت در

توانایی موفقیت و پیشرفت اقتصادی برخوردار بوده و همچنین قدرت الزم برای اخذ تصمیمات 
که  معتقدند( 16: 1772 3گوتیر، و هانس)اقتصادی و عملی ساختن تصمیماتشان را داشته باشند. 

تعداد  و قهرمانی، افزایش ای حرفه در ورزش گذاری و جذب سرمایه رونق در ترین عامل مهم
بالقوه  طور ( اشاره کردند که ورزش و تفریحات به227:2212) 4و فادال است. لویز تماشاگران

پژوهشی تغییر  ( در436: 2212 1رامفورد)دارند.  کشور تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد یک
 خارجی و سرمایه گذاران جذب مجازی موجب های فعالیت به ها و گرایش باشگاه دهیسازمان

: 2214) 6تیمریسورا و گذاران آمریکایی شده است. کارمین، سافرین سرمایهالمللی، بخصوص بین
ورزشی های بزرگ حوزه پروژه در سرمایه گذاری ( در پژوهش خود مبنی بر مدیریت جذب222

باعث  تاتارستان در جمهوری 2213الملی  بین یونورسیاد دانشجویی برگزاری اظهار داشت که
در پژوهش ( 7: 2217) 7هیوم و استوارت است. شده کشور در این گذاری تقویت جذب سرمایه

خود بیان کردند که یکی از علل سرمایه گذاری باالی کشورها در زمینه توسعه ورزش، تأثیر بر 
 2شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بوده است. از دیدگاه جانسون و همکاران

کشور در عرصه جهانی را در پی خواهد داشت. ورزش تقویت وجهه و اعتبار آن  (126: 2212)
موانع های سیاسی، محیط های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، قانونی، فرهنگی و تکنولوژیکی را به 

 7عنوان موانعی بیان نمود که کسب و کار در ورزش را تحت تاثیر قرار می دهد الفندی و سگوئین
قات خود به بررسی تحلیل عوامل موثر بر ( در تحقی44:1376(. افشاری و همکاران )3: 2222)

عامل توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران  7توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران پرداخته اند که 
از دید نمونه های تحقیق متناسب با اهداف تحقیق بوده و متعاقب آن نتایج تحلیل عاملی نشان داد 

زیر ساخت های به ترتیب مهم ترین و کم که سرمایه گذاری و حمایت مالی و توسعه امکانات  و 
ایه گذران وقتی متقاعد به اهمیت ترین عامل ها از دید نمونه تحقیق می باشند. معموال سرم

ت می شوند که تاحدودی اطمینان یابند در صورت قرار دادن سرمایه نعگذاری در یک صسرمایه

                                                           

1. Warner 
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3. Hansen & Gautheir 

4. Luiz,  and Fadal 
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هند برد و این وطیفه صاحبان خود در آن بخش بیش از سایر گزینه های قابل انتخاب سود خوا
فراهم کنند تا جذب سرمایه گذاری  ت ورزش است که شرایط و فضای مطمئن اقتصادی رانعص

 گذاران به طور کلی سیاست (.242:1374 همکاران، )قاسمی ودر ورزش به خوبی صورت پذیرد 
بخش  هسرمای تشکیل و گذاری سرمایه اقتصادی، کالن های سیاست از اقتصادی بااستفاده

 پروژه های انجام به را گذاران سرمایه هایی، انگیزش ایجاد با و کرده هدایت را خصوصی
 های فرصت ایجاد در گذاری سرمایه موثر نقش به عنایت با .نمایند می ترغیب گذاریسرمایه
 توسعه و رشد کلی بطور و سرانه ملی درآمد افزایش درآمدی، گسترش منابع جدید، شغلی

 شناخت لحاظ به ایران در توسعه ورزش گذاری سرمایه بر موثر بررسی عوامل اقتصادی،
و  طراحی در خاصی اهمیت از زا اشتغال و مولد های فعالیت دهی جهت و های اقتصادیتوانمندی
 از بسیاری در ورزش اهمیت به توجه با .است برخوردار کالن اقتصادی های سیاست مدیریت

 نگاه و مقوله این در گذاری یه، سرماامروز و فرهنگی اجتماعی بهداشتی، سالمتی، هایزمینه
به نظر می رسد بایستی بستر  کر شد،نظر میرسد. با توجه به انچه ذ به ضروری ورزش به اقتصادی

ت یاد نعکه از ورزش به عنوان صت ورزش ایجاد گردد.برخالف دنیا نعپیشرفت روز افزون ص
در ایران همچنان به عنوان  ی کنند،اقتصادی خود استفاده م کنند و آن را برای پیشبرد اهدافمی

در راستای سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  .سرگرمی به آن نگریسته می شود
بر جنبش نرم افزاری و  دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی،علمی و فناوری؛ با تاکید ،1424

د سازی اقتصادی و ران از طریق ایجاد توانمنت ورزش اینعبه نطر می رسد ص ،تولید علم
نماید بنابراین تی  می تواند در دستیابی به چشم انداز کشور ایفای نقش نعص ،های علمیقابلیت

ت ورزش باید پژوهش نعنطام مند و اثر بخش در جهت توسعه اقتصادی ص ،برای حرکت هدفمند
رداد. با وجود تحقیقات مختلف در ت قرانعمرتبط با این پژوهش را سرلوحه تصمیمات این ص

ارتباط با موانع و چالش های ورزشی و بدست آوردن نتایج مختلف در حوزه اقتصاد ورزشی این 
موضوع یعنی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری و توانمندی اقتصادی در صنعت ورزش 

و بازاریابان باقی مانده  مدیران همچنان به عنوان مساله ای الینحل و مبهم برای دست اندرکاران و
 عوامل موثر پیرامون تر کامل و درک شناخت توان به توسعه می تحقیق این انجام است. ازین رو با

 ابعاد گرفتن درنظر به توجه دست یافت. با ایران در آن از حاصل و نتایج سرمایه گذاری ورزش بر
 با طور همین و دارد قوت بسیاری نقاط مجموع در که این پژوهش دستاوردهای کاربردی و نظری
انداز چشم سند کشور وبرای شده بینی پیش ی های توسعه و برنامه نظام کلی های سیاست به عنایت
دادن تمام  قرار ومدنظر تحقیق این از نتایج بهره گرفتن با توان می داریم، رو پیش در که 1424

و  مند قانون های ایجاد چارچوب راستایدر  گامی نهایت در موجود های واگرایی و ها همگرایی
دسترسی به توسعه سرمایه گذاری،  راستای در توانمند حامیان مالی و افراد و برای مدیران منظم

برداریم. نتایج تحقیقات نشان می دهد که  ایران کشورمان در ورزش تعالی توانمندی اقتصادی و
جذب سرمایه گذار و حمایت مالی پرداخته اکثریت تحقیقات به سرمایه گذاری و عوامل تاثیر بر 

شده است و خالی تحقیقاتی در بحث شناسایی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در ورزش 
به صورت ویژه کامال مشهود است و دید جامع نسبت به مسئله، در تحقیقات به شکلی که به 

توسعه  در راه قدم اولین عنوان نتیجه به عوامل موثر در سرمایه گذاری کمتر مشاهده شده است. در
 ازمندیو بهره جستن از آن ن یمطالعه اکتشاف کی ازمندیابعاد پنهان آن ن ییشناساسرمایه گذاری، 

بدون تغییر  کشور در سرمایه جذب است. ی راهبردی توسعه سرمایه گذاری ورزشیالگو نیتدو
سرمایه  ورود مناسب برای بستر و ایجاد و کارشناسان سیاستمداران مسئولین، نگرش در میان

و ارائه  گذاری جذب سرمایه در موانع تأثیرگذار و عوامل نظر گرفتن تمامی پذیر نیست. درامکان
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در  را های مربوطه سازمان و گذاران تواند سرمایهاین عوامل می تأثیر و میزان رابطه از مناسب مدلی
یک  به عنوان و نماید ذاری راهنماییسرمایه گ روند در طی و گذاری سرمایه مراحل آغازین

شود. از این رو پژوهش حاضر  ورزش استفاده در گذاری برای سرمایه گیری تصمیم الگوریتم
درصدد است در بعد اول مدل اثرات توسعه سرمایه گذاری در ورزش ارائه خواهد شد و سپس 

موضوع اصلی تحقیق می باشد تاثیر این مدل بر توانمند سازی اقتصادی ورزش ایران که بعد دوم 
موضوع پژوهش تاکنون انجام نشده است.  کشور، داخل در بودن نو لحاظ سنجیده خواهد شد. از

توسعه سرمایه گذاری چه تاثیری بر روی  دیپیشنها لکه مد دشومی حمطر پرسش ینا لحا
 توانمندسازی اقتصادی در صنعت ورزش دارد؟

 
 روش شناسی پژوهش
آمیخته بود که به شکل میدانی انجام پذیرفت. با توجه به اینکه مبانی نظری و روش این تحقیق 

ادبیات پیشینه مرتبط با  اثرات توسعه سرمایه گذاری بر توانمندسازی اقتصادی علی رغم مفیدن 
بودن نمی توانند به درک کامل از این پدیده منجر شود، در مرحله اول تحقیق با استفاده از 

استفاده گردید.  2)گرندد تئوری( ارائه شده توسط استراوس و کوربین 1داده بنیاد استراتژی نظریه
آوری و پس از تدوین گیری جمعهای کیفی با اطالعات باز پاسخ برای ساخت ابزار اندزهابتدا داده

های کمی گردآوری شد. جامعه آماری پیمایشی داده-پرسشنامه ها، از طریق روش تحقیق توصیفی
نظران و نخبگان صنعت ورزش کشور تشکیل دادند. این متخصصان در صاحب پژوهش را

های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی موضوع تحقیق آگاه و مشغول به فعالیت بودند و بخش
شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشور، اقتصاددانان حتی االمکان آشنا 

ت ورزشی دانشگاه های کشور و فعاالن حوزه اقتصاد ورزشی به مسائل ورزش، اساتید مدیری
خبرگان ورزشی رسیده بودند و افرادی هستند که ازنظر آگاهی و  باشد که به تأیید اساتید ومی

که بتوانند با ارائه اطالعات دقیق نمادی از جامعه باشند. اطالعات در این زمینه برجسته بوده و این
نظر در طی مصاحبه نیمه نفر از افراد نخبه و صاحب 11نظرات از این رو در پژوهش حاضر 

ساختار یافته صورت پذیرفت. جامعه آماری مرحله کمی که متشکل از الف( کلیه افراد دارای 
سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشور، ب( اقتصاددانان حتی االمکان آشنا به مسائل 

ی کشور، د( دانشجویان دکتری بازاریابی و ورزش، ج( اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها
مدیریت ورزشی، ه( فعاالن و صاحب نظران اقتصاد و بازاریابی ورزشی می باشند که تعداد آنان 

اساس روش کل شمار نمونه آماری برابر با جامعه بوده نفر می باشند. بر 222ا نزدیک به حدود
اب شدند. از سویی دیگر می توان بیان کرد که نفر به عنوان نمونه انتخ 177است. در نهایت تعداد  

در تحلیل عاملی تاییدی و مدل ساختاری، حداقل حجم نمونه براساس متغیرهای پنهان تعیین 
 6نمونه برای هر عامل )متغیر پنهان( الزم است. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر  22شود که می

عنوان نمونه کفایت میکند. هر چند بطور کلی  نفر به 122متغیر پنهان وجود دارد حداقل تعداد 
 نمونه توصیه شده است.  222حداقل 

ها در بخش کمی، های مورد نیاز پژوهش و تعیین صحت و سقم آنمنظور گردآوری دادهبه
ساخته بر گرفته از کدهای حاصل از مصاحبه تنظیم شد. پس از انجام فاز کیفی ای محققپرسشنامه

                                                           

1. Grounded Theory 

2. Strauss and corbin 
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قوله ها و مفهوم از درون مصاحبه های صورت گرفته، مفهوم و مقوله ها در پژوهش و استخراج م
توسعه  هر سواالت بررسی شده تبدیل به گویه های پرسشنامه شدند. پرسشنامه عوامل موثر بر

دانشگاه  و خبرگان اساتید با نظری، مصاحبه مبانی کیفی با مطالعه مرحله سرمایه گذاری ورزشی در
 6تحلیل کیفی )داده نظریه بنیاد( شناسایی و تدوین گردید. پرسشنامه شامل و بر اساس تجزیه و 
اجرایی، مشوق وابسته به  -اجتماعی، عامل اقتصادی، عامل مدیریتی -بعد عامل فرهنگی

قانونی و عامل وابسته به ورزش بوده است. جهت اندازه گیری  -گذاری، عامل سیاسیسرمایه
( استفاده 1371محقق ساخته برگرفته از ابزار پژوهش دادی ) مهتوانمندسازی اقتصادی از پرسشنا

مبانی نظری، مصاحبه با برخی از اساتید، الگو گرفتن از مقاالت  شده است. این پرسشنامه با مطالعه
بعد  6و پژوهش های مرتبط مرتبط با توانمندسازی اقتصادی طراحی شد. این بخش که دارای 

ورزشی، قدرت خرید و رفتار مصرف کننده ورزشی، میزان  دسترسی به اعتبارات و تسهیالت
گذاری ورزشی، مالکیت منابع و محصوالت ورزشی، استفاده از تکنولوژی و فناوری و سرمایه

ها بر اساس روایی صوری، محتوایی، سازه،  دسترسی به بازار فروش می باشد. روایی پرسشنامه
های مربوط به پرسشنامه نشان داد که تمامی گویه همگرا و واگرا مورد بررسی قرار گرفت و نتایج

توسعه سرمایه گذاری و توانمندسازی اقتصادی در ورزش دارای برازش الزم می باشد. همچنین 
پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت که 

که نتایج نشان از پایداری درونی مناسب برای بوده است  7/2مقدار پایایی برای هر سازه باالی 
(. از مدل معادالت ساختاری به منظور بررسی فرضیات تحقیق و α>22/2گیری دارد)مدل اندازه

در بخش  23نسخه  SPSS افزارنرمبررسی تأثیر متغیرهای تحقیق استفاده شد. در این پژوهش از 
 Amos افزارنرمآمار توصیفی و همچنین بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق بهره گرفته شده و از 

نیز به منظور بررسی روایی سازه ابزار تحقیق )تحلیل عاملی تأییدی( و بررسی فرضیات  23نسخه 
 تحقیق )مدل معادالت ساختاری( استفاده گردید.

 تحلیل و باشد، در ابتدا تجزیههای کیفی و کمی میمت تحلیل دادهاین تحقیق، که شامل دو قس
های موردی خبرگان به صورت یافته با نیمه ساختار یافته عمیق از مصاحبه های حاصل های داده

 در سه مرحله ی کدگذاری بر اساس تحلیل اشتراوس و کوربین انجام شده است.
 

 کیفیتوصیف ویژگی های مصاحبه شوندگان در مرحله 
 

محل  حوزه فعالیت در ورزش و : توصیف جنسیت، سابقه پژوهشی و اجرایی، تحصیالت و8جدول
 اشتغال مصاحبه شوندگان

تعداد 
مصاحبه 
 شوندگان

 
 زن

 
 مرد

صادسابقه پژوهشی یا اجرایی در اقت  

 ورزش

 اشتغال محل

 2کمتر از 
 سال

 83تا  2
 سال

 82تا  88
 سال

مراکز 
آموزش 
 عالی

وزارت 
و  ورزش
 جوانان

سایرمراکز 
مرتیط با 
 ورزش

82 2 83 8 3 4 7 5 5 

 تحصیالت تحصیلی رشته گرایش تحصیلی فعالیت حوزه

 دانشگاهی اجرایی
 سایر

هاگرایش  

مدیریت 
 ورزشی

ت تربی غیر
 بدنی

تربیت 
 بدنی

دکتری 
 تخصصی

کارشناسی 
 ارشد

4 88 7 3 4 88 88 5 
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متغیر توسعه سرمایه گذاری: تحلیل داده های کیفی مرتبط با 5جدول   
 موضوع ابعاد مؤلفه ها یفرع یها مقوله

 انتخاب انواع ورزش با توجه به شرایط موجود ورزش ها
رشد ورزش خاص در یک منطقه از کشور و سرمایه گذاری 

 در آن
شته ها با توجه به شرایط در دسترس بودن برخی ر

 هاخانواده

 کیفیت انواع ورزش
 
 
 
 
 
 
 

عوامل 
 وابسته
به 

 ورزش

ی
ذار

 گ
ایه

رم
 س

عه
وس

ل ت
وام

ع
 

 کیفیت باالی بازیکنان و جذب بسیاری از تماشاچیان
 اجرای با کیفیت مسابقات، لیگ ها و با رویدادهای ورزشی

 حضور و حمایت ستاره ها از ورزش
 حمایت رسانه ها از ورزش با اجرای با کیفیت برنامه ها

 دست اندرکاران ورزش

 تعداد کثیر بیننده و عوامل رویدادهابرگزاری مسابقات با 
 رویدادهای برگزار شده با کمترین حادثه و در امنیت کامل

ها، شرکت ها و برندهای داخلی و جضور حداکثری سازمان
 خارجی مختلف در رویداد ورزشی

 رویدادهای ورزشی

 ایجاد روابط سیاسی قانونی داخلی  وبرون سازما ورزشی
 دور از مالحظات سیاسیانتخاب افراد شایسته ب

 انسجام سازمانی مرتبط با ورزش

محیط سیاسی قانونی 
 بین المللی

 
 
 
 
 
 
 

سیاسی 
 قانونی

 تدوین قوانین حمایتی از سرمایه  ی سرمایه گذاران ورزشی
تدوین قوانین تسهیل کننده ی مشارکت در برگزاری 

 رویدادهای ورزشی توسط سرمایه گذاران
 های ورزشیسازی باشگاهبرقراری شرایط خصوصی

 تدوین و اجرای قانون

 عنوان یک ابزار سیاسی دولت از ورزش بهنکردن  هاستفاد
 واگذاری مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی

 هماهنگی بین مجلس و دولت

 مدیریت دولتی

 تسهیالت طوالنی مدت پایین سود نرخ
ندهای سرمایه گذار از طریق افزایش تعداد مشتریان بر

 های هواداران باشگاه هاکانون
فراهم کردن بیشترین خدمات برای برندهای سرمایه گذار در 

 قالب طرح های مالی

فراهم کردن سود سرمایه 
  گذار

 
 
 
 
 

 اقتصادی

 
 
 

 اجرای اصول مدیریت بازاریابی
 برند و بازارسازی ورزشی

 تبلیغات بهینه
 بازاریابی بین المللی

 بازاریابی

 ها و نهادهای ورزشیقانونی باشگاهحقوق  احیای
 طراحی بازار شهری برای برندهای سرمایه گذار ورزشی

 طراحی سامانه ی ارتباط برندهای سرمایه گذار با  هواداران.

ایجاد ساز و کار 
 اقتصادی

 رشد باالی اقتصادی برندهای سرمایه گذار
 کاهش قدرت دولت در مدیریت مالی باشگاه ها

 ثبات و قدرت اقتصادی
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 ئن اقتصادی برای ورود سرمایه گذارانایجاد فضای مطم

 های پولی و مالی کشورثبات در سیاست
 تمایل حداکثری اقشار مختلف به اجرای ورزش

 موج رضایت همه جانبه از رویدادها  مسابقات ورزشی
 تشکیل گروه های ورزشی مشترک محله، منطقه و ..

همه گیری و عمومیت  
 ورزش در جامعه

 
 
 

فرهنگی
- 

 اجتماعی

 اشاعه ی فرهنگ کرامت سرمایه گذاران ورزشی در جامعه
اشاعه ی فرهنگ سرمایه گذاری در حیطه ی ورزش و اثرات 

 مثبت آن
آسیب های وارده برای تغییر نگرش سرمایه گذاران به خاطر 

 هاسرمایه ی آن

تعامالت فرهنگی و 
اشاعه نگرش سرمایه 

 گذاری

 هماهنگ برند سازی برای سرمایه گذاران تدوین برنامه های
ایجاد انواع برنامه های اطالع رسانی مزایای سرمایه گذاری 

 ورزشی در رسانه
ایجاد انواع مشارکت سرمایه گذاران در سرمایه گذاری 

 برندهای معروف کشوربه مشارکت در ورزش

 رسانه فعال

تصمیم گیری و برنامه ریزی صحیح در تمامی ارکان 
 تی ورزشیمدیری

 سازماندهی مناسب
هدایت صحیج تمامی عوامل موفقیت حضور سرمایه گذاران 

 ورزشی
 کنترل و نظارت دقیق

 اصول مدیریتی
 
 
 
 
 

مدیریتی
- 

 اجرایی

ایجاد مکانیسم های اطالع رسانی ابزار و تجهیزات نرم 
 افزاری و سخت افزاری دقیق

ات شرکت های سرمایه گذار در فراهم کردن امکان
 های ورزشیمحیط

های ها و سازمانایجاد کمپ های مخصوص شرکت
 گذارسرمایه

های مالکیت سرمایه گذاران در صورت نامهتدوین آیین
 داوطلب بودن

های تامین زیرساخت
 اجرایی

 ارائه ی تسهیالت مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی
ارائه ی طرح های افزایش تولید یا خدمات برندهای 

 تاثیرگذار
 ارائه ی تسهیالت بانکی برای برندهای سرمایه گذار

 گذاری باشگاه ها برای برندهای سرمایهارائه ی خدمات رفاه

مشوق های مالی 
  )مالیاتی و ..(

مشوق 
وابسته 

به 
سرمایه
 گذاری

نمایش مسیرهای پرطرفدار ورزشی برای افزایش تعداد 
 مشتریان برندهای سرمایه گذار

کردن موانع ارتباط برندها با تماشاچیان و هوادارن بر طرف 
 باشگاه ها

های ارائه ی چارچوب های جذب منابع مالی باشگا ه
 ورزشی توسط برندهای سرمایه گذار

ها و ایجاد  ظرفیت
 های اقتصادیشاخص

 



 8438 تابستان 25: شماره              وانان                 جورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

237 

 های جمعیت شناختی(های توصیفی )ویژگییافته
 

 

 
 

 اساس جنسیتهای تحقیق بر :  توزیع نمونه8شکل
 

 سابقه شغلی وفراوانی نمونه تحقیق بر اساس سن توزیع : 8جدول
 سابقه شغلی توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس و توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس سن

 فراوانی سن درصد فراوانی فراوانی سن
درصد 
 فراوانی

 1/31 62 کمتر از سه سال 1/37 77 سال 32کمتر از 

 7/24 47 سال 1تا  3 7/24 47 سال 42تا  32

 4/27 14 سال 12تا  6 7/21 11 سال 12تا  41

 12بیشتر از 
 سال

 2/16 32 سال 12بیشتر از  2/12 22

 122 177 مجموع 122 177 مجموع
 

گذاری بر توانمندسازی اقتصادی در ورزش از به منظور بررسی اثرات عوامل توسعه سرمایه
ساختاری استفاده شد. در این مدل عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه گذاری  روش مدل یابی معادالت

در ورزش شناسایی شده در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل و توانمندسازی اقتصادی در 
 صنعت ورزش به عنوان متغیر وابسته می باشد.

 
ر ورزش )ضرایب گذاری بر توانمندسازی اقتصادی د: مدل اثرات عوامل توسعه سرمایه5شکل 

 استاندارد شده(
 

مرد
62%

زن
38%
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شود مقادیر بارهای عاملی )ضرایب استاندارد ( همانطور که مشاهده می2در مدل تحقیق )شکل 
بوده و همچنین در بررسی تحلیل عاملی و روایی سازه ابزار  3/2شده( بر تمامی متغیرها بیشتر از 

باشد. در ادامه اثرات عوامل مؤثر بر میگیری مورد تأیید های اندازهتحقیق نیز مشاهده شد مدل
 .توسعه سرمایه گذاری در ورزش بر توانمندسازی اقتصادی در ورزش گزارش شده است

 
 اثرات عوامل توسعه سرمایه گذاری در ورزش بر توانمندسازی اقتصادی در ورزش :4جدول

  مسیر 
بار 
 عاملی

 tمقدار 
سطح 
 معناداری

 221/2 712/1 362/2 اقتصادی ورزشتوانمندساز  ˂--- عامل ورزشی

 221/2 127/6 422/2 توانمندساز اقتصادی ورزش ˂--- قانونی -عامل سیاسی

 221/2 767/7 126/2 توانمندساز اقتصادی ورزش ˂--- عامل اقتصادی

 221/2 123/6 417/2 توانمندساز اقتصادی ورزش ˂--- اجتماعی -عامل فرهنگی

 221/2 146/1 371/2 توانمندساز اقتصادی ورزش ˂--- اجرایی -عامل مدیریتی

مشوق وابسته به 
 گذاریسرمایه

 221/2 331/4 322/2 توانمندساز اقتصادی ورزش ˂---

 
، Sig=221/2توان گفت که عامل ورزشی )بر اساس نتایج به دست آمده از مدل تحقیق می

712/1=tعامل سیاسی ،)- ( 221/2قانونی=Sig ،127/6=t عامل ،)( 221/2اقتصادی=Sig ،
767/7=tعامل فرهنگی ،)- ( 221/2اجتماعی=Sig ،123/6=tعامل مدیریتی ،)-  اجرایی

(221/2=Sig ،146/1=tو عامل مشوق وابسته به سرمایه )( 221/2گذاری=Sig ،331/4=t بر )
توانمندسازی اقتصادی در ورزش اثر مثبت معناداری دارند. همچنین بر اساس مقادیر ضرایب 

( و عامل β=126/2توان گفت که عامل اقتصادی )گرسیون استاندارد شده )بارهای عاملی( میر
( β=322/2( باالترین تأثیر و عامل مشوق وابسته به سرمایه گذاری )β=417/2فرهنگی اجتماعی )

 کمترین میزان اثرگذاری بر توانمندسازی اقتصادی در ورزش دارند.
 

 عوامل توسعه سرمایه گذاری در ورزش بر توانمندسازی اقتصادیهای برازش مدل : شاخص2جدول 

 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلوب های برازششاخص

 - 66/712 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 212 - درجه آزادی

 مطلوب 372/4 1کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 727/2 7/2بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 مطلوب 211/2 2/2بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )

 مطلوب 271/2 1/2کمتر از  (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 244/2 21/2کمتر از  (RMRریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده )

 مطلوب 721/2 7/2بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 211/2 7/2بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 723/2 7/2بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )



 8438 تابستان 25: شماره              وانان                 جورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

241 

عنوان به (CFI)و شاخص برازش تطبیقی  (GFI)با توجه به شاخص نیکویی برازش 
بوده که نشان از تأیید مدل تحقیق دارد. نسبت کای  7/2های اصلی برازش مدل بیشتر از شاخص

بوده که به منظور تأیید مدل تحقیق از مقدار قابل  1( کمتر از 322/2اسکوآر به درجه آزادی )
باشد و با توجه به اینکه کمتر می 262/2برابر با  RMSEAقبولی برخوردار است. همچنین مقدار 

شود که دیگر هایت مشاهده میباشد. درنقبول میدهد که مدل قابلاست نشان می 1/2از 
 قرار دارند. 7/2( همگی در سطح خوب و باال CFI ،NFI، IFIهای برازش )شاخص

در ادامه اثر کلی توسعه سرمایه گذاری در ورزش بر توانمندسازی اقتصادی در ورزش بررسی 
      .شده است

 
 گذاری بر توانمندسازی اقتصادی در ورزش )ضرایب استاندارد شده(توسعه سرمایه: مدل اثر 8شکل

 

شـود مقـادیر بارهـای عـاملی )ضـرایب اسـتاندارد شـده( مربـوط همان طور کـه مشـاهده می
بــوده اســت کــه نشــان  3/2توســعه ســرمایه گــذاری در ورزشــی بیشــتر از  بــه متغیرهــا )عوامــل(

اســبی بــرای انــدازه گــذاری ســرمایه گــذاری در ورزش های مندهــد ایــن متغیرهــای شــاخصمی
تــوان گفــت توانمندســازی اقتصــادی در ورزش نیــز میرونــد. همچنــین در مــورد بــه شــمار می

ـــدازهعوامـــل توانمندســـازی اقتصـــادی شـــاخص ـــرای ان گیری آن محســـوب های مناســـبی ب
 شوند.می

 

 دی در ورزش: اثر توسعه سرمایه گذاری در ورزش بر توانمندسازی اقتصا5جدول

بار   مسیر 
 عاملی

سطح  tمقدار 
 معناداری

گذاری در توسعه سرمایه
 ورزش

 221/2 166/12 237/2 توانمندساز اقتصادی ورزش ˂---

 
شود که توسعه سرمایه گذاری در ورزش بر توانمندسازی با توجه به نتایج مدل مشاهده می
 ( دارد.β=237/2( با ضریب تأثیر )Sig ،166/12=t=221/2اقتصادی ورزش اثر مثبت معناداری )
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 های برازش مدل اثر توسعه سرمایه گذاری در ورزش بر توانمندسازی اقتصادی: شاخص7جدول
مقادیر  مقدار مطلوب های برازششاخص

 هاشاخص

 تفسیر

 - 274/227 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 12 - درجه آزادی

 مطلوب 421/4 1کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 717/2 7/2بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 مطلوب 212/2 2/2بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )

 مطلوب 273/2 1/2کمتر از  (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 234/2 21/2کمتر از  (RMRریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده )

 مطلوب 732/2 7/2بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 711/2 7/2بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 732/2 7/2بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )

 

های برازش مدل اثر توسعه سرمایه گذاری در ورزش بر توانمندسازی نتایج مربوط به شاخص
به عنوان  CFIو  GFIشود مقادیر اقتصادی گزارش شده است. همانطور که مشاهده می

بوده که نشان دهنده قابل قبول بودن برازش مدل است.  7/2های اصلی برازش بیشتر از شاخص
به دست آمده است. در نهایی  1کمتر از  421/4آر به درجه آزادی همچنین نسبت کای اسکو

به دست آمده است. در نتیجه با  1/2نیز کمتر از  RMSEAو مقدار  21/2کمتر از  RMRمقادیر 
توان گفت که مدل اثر توسعه سرمایه گذاری در ورزش بر توانمندسازی توجه به مقادیر می

 .ار استاقتصادی ورزشی از برازش کافی برخورد
 

 بحث و نتیجه گیری
به منظور اثرات توسعه سرمایه گذاری در ورزش بر توانمندسازی اقتصادی در صنعت ورزش 
از روش  مدل یابی معادالت ساختاری استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل تحقیق 

اجتماعی، عامل  -فرهنگیقانونی، عامل اقتصادی، عامل  -عامل وابسته به ورزش، عامل سیاسی
گذاری بر توانمندسازی اقتصادی در ورزش اثر اجرایی و عامل مشوق وابسته به سرمایه -مدیریتی

مثبت معناداری دارند. همچنین بر اساس مقادیر ضرایب رگرسیون استاندارد شده )بارهای عاملی( 
تأثیر و عامل مشوق وابسته به و عامل فرهنگی اجتماعی  باالترین  توان گفت که عامل اقتصادیمی

اساس دسازی اقتصادی در ورزش دارند. برکمترین میزان اثرگذاری بر توانمن سرمایه گذاری
گذار توسعه سرمایه گذاری در لفه های تاثیرؤهای تحقیق عوامل ورزشی به عنوان یکی از متهیاف

ست که مستقیما به ورزش ا ییلفه هاؤی خود شامل ملفه های زیر مجموعهاین بعد در مؤ ،ورزش
مربوط می باشند و اگر توسعه ی سرمایه گذاری در ورزش اتفاق بیفتد می تواند یکی از این دالیل 

ها و همچنین کیفیت داوران و مربیان و حتی تماشاچیان ها و کیفیت ورزشباشد. انواع ورزش
سرمایه گذاری ها موجب توسعه موجب توسعه ی سرمایه گذاری هستند. شدت و زمان ورزش

نده های ورزشی، در صورت اجرای با است. رویدادهای ورزشی به علت جذب بسیاری از ببی
د. نتایج همسو با یافته های الهی کیفیت می تواند یکی از عوامل مهم توسعه ی سرمایه گذاری باش

گوتیر  و ( می باشد. هانس1371( و فرازیانی )2214( کرامپتون )1772( و هانس و گوتیر )1327)
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 و ای حرفه در ورزش گذاری و جذب سرمایه رونق در عامل ترین مهم که ( نشان دادند1726)
( جذب سرمایه هوادران و فروش 2214است و یا کرامپتون ) تماشاگران تعداد افزایش قهرمانی،

سهام را از عوامل جذب سرمایه بخش خصوصی در تاسیسات مورد نیاز ورزش قهرمانی شناسایی 
الملی  بین دانشجویی برگزاری یونورسیاد ( نشان دادند که2214و یا کارمین و همکاران )کردند 

سبب جذب سرمایه گذاری شده است. که جذب بازیکنان معروف به طور همزمان موفقیت 
مالی بیشتر از حامیان مالی،  ها و در نتیجه جذب مانع، ارتقای وجه باشگاههاورزشی باشگاه

افزایش قیمت سهام باشگاه را به همراه خواهد داشت، که با نتایج تحقیق  یتًدرنهاگذاری و صحه
( نیز نشان دادند نهادهای حمایتی سازمان یافته هواداری به 1327باشد. الهی )حاضر همسو می

عنوان یکی از عوامل های جذب حامیان مالی معرفی نموده است که نتایج تحقیق حاضر همخوانی 
ورزش و توسعه  اقتصادی صنعت رشد در تاثیرگذار و مهم بسیار از عوامل ییک حال هر دارد. به

 هویت باشگاه و کیفیت داوران و مربیان با هواداران و تماشاگران حفظ و سرمایه گذاری جذب
 عوامل این که هستند. هنگامی ورزش و توسعه حیات ادامه در انکار ناپذیری نقش دارای که است

باشگاه ها و  بپردازند  حمایت به مشخص های تشکل قالب در و شده سازماندهی به صورت
 بخش گذاری برد. امروزه سرمایه خواهد سود ازآن اقتصادی جنبه سازمان های ورزشی از

 گذار سرمایه بین برد برد رابطه یک ورزشی و موجب برقراری استعدادهای روی بر خصوصی
 ملی کمیته شود، می کشور در قهرمانیورزشی  ارتقای باعث نیز و ورزشکار و خصوصی بخش

 جهان قهرمانی ورزش در صدر آن اجرای و رویکرد این با ورزشی های فدراسیون و آمریکا المپیک
 طراز داشتن مربیان ورزشکاران، تماشاگران و هواداران و اند. نوع ورزش ها، محبوبیت قرارگرفته

شود.  می ورزش در گذاری سرمایه برای خصوصی بخش در امید ایجاد و باعث ترغیب جهانی اول
 عنوان به زنان حضور برای الزم های زیرساخت ایجاد و ورزش مثال بانوان همچنین تقویت نوع

 تلویزیونی پخش حق تقویت و فروشی بلیت باعث رونق ها ورزشگاه در جمعیت جامعه از نیمی
 شد و به دنبال آن سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد. خواهد

ی اول می توان به توسعه ی مولفه از ابعاد مهم خروجی، بعد سیاسی قانونی است که در یکی
 ایجاد حقوقی و محیط قانونی و سیاسی کشور در محیط بین المللی پرداخت که خاص حقیقی

 دیگر شود. به بیان فراهم حقوقی مناسبی های زمینه است الزم روابط این تنظیم که برای کندمی
نخواهد.  میسر قانونی الزم و حقوقی توسعه بدون ورزش ی و سرمایه گذاری صنعتاقتصاد توسعه

 باشگاه های سازی خصوصی بر مؤثر عوامل مبنی بر بررسی خود تحقیق در ( نیز1322پاداش ) دنیا
( نیز نشان داد 1322ی و همکاران )اله کرد. دوم عنوان رتبه در را قانونی و حقوقی ورزشی عوامل

تنها به عوامل مدیریتی محدود موانع موجود در توسعه ی درآمدزایی حاصل از حمایت مالی 
شود و موانع اقتصادی و قانونی نیز نقشی در عدم توسعه ی حمایت مالی ایفا می کنند. در نمی

گذاران سرمایه و قانونی مناسب برای سیاسی حقوقی بسترهای ساماندهی به نتیجه الزم است نسبت
 موانع قانونی واگذاری باشگاه های کردن برطرف به می توان آنها جملۀ از که شود اقدامنیز 

ابهامات  برطرف کردن ورزش، خصوصی سازی به منظور مقررات الزم و قوانین ورزشی، ایجاد
و بسیاری از  مناسب اجرایی تصویب آیین نامه های سرمایه گذاری، حوزة در قوانین و مقررات

 .ره کردموارد دیگر اشا
لفه های اصلی تامین کننده ی ؤیکی دیگر از ابعاد مهم بدون شک بعد اقتصادی است که م

اهداف سرمایه گذار را می توان در این بعد در نظر گرفت. رسیدن به سود، شفاف بودن مدیریت 
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کار مالی قدرتمند و  مالی باشگاه ها و سازمان های ورزشی و همچنین ایجاد ساختار و ساز و
همچنین از همه  این موارد  مهم تر که بسیاری از متخصصین به آن اشاره کرده اند رسیدن به ثبات 

 ،ذاری نقش بسزایی دارنداقتصادی در کشور و سازمان های تابعه است که در توسعه ی سرمایه گ
( شفاف سازی اطالعات 1372) ( و جاللی فراهانی1327) دوست قهفرخی (، علی1322) پاداش
های اقتصادی گذاری و دخالت( تأثیر مثبت عوامل مالی و سرمایه1373و اقتصادی، سلیمانی )مالی 

( موانع 1373) زاده سازی در ورزش و خسرویدولت در امور اقتصادی بر پیشبرد خصوصی
کنند که با یافته های مطالعه حاضر همراستا است. الفندی و اطالعاتی و بازار سرمایه را عنوان می

( محیط های اقتصادی را به عنوان یک  مانع در کسب و کار در ورزش بیان کرد. 2216) سگوئین
ورزش کشور  در گذاریباالی سرمایه ریسک و اقتصادی (، محیط نامطمئن1322) الهی و همکاران

داند. منابع اقتصادی از عوامل ای فوتبال ایران میداری حرفهرا یکی از موانع توسعه صنعت باشگاه
ی برای توسعه ورزش می باشد. منابع مالی و اقتصادی برای برنامه های ورزشی به عنوان ضرور

بهبود ها وجود دارد که با سرمایه گذاری باعث های زیادی از ملتمی باشند. مثال 1درونداد
های خود شدند و این سرمایه گذاری ها اغلب بعد از شکست در رویدادهای بین المللی ورزش

ها در فراهم کردن منابع اقتصادی و مالی برای قیقات نشان داده است که نقش دولتبوده است. تح
های مالی راه موفقیت ورزش و حمایتورزش بسیار حیاتی می باشد و دولت ها با فراهم کردن 

 در اقتصادی هایسیاستگذاری کهدرصورتی شکسرمایه گذاری را هموار می سازند. بیسعه تو
 جدید، به بازارهای دستیابی منظوراقتصادی به آزادسازی مبتنی بر و بازفضای  ایجاد راستای
اقتصادی  ثبات راستای افزایش در اقداماتی و تعریف شود نوین فناوری و خارجی هایسرمایه
  گذاریجریان سرمایه آن، به تبع و یافت خواهد کاهش گذاریسرمایه ریسک پذیرد، صورت

 ساختار در مذکور عوامل که زمانی تا رو یافت. ازاین خواهد افزایش کشور داخلی و خارجی در
 فضایی چنین از متأثر صنایع دیگر مانند نیز کشور ورزش باشد، صنعت داشته کشور وجود اقتصادی

 خصوصی بخش های گذاری سرمایه فزاینده از تأثیرات کشور اقتصادیام نظ کل و بود خواهد
 دولتی خداحافظی مالکیت با کشور تر اقتصاد سریع باید هرچه راستا این ماند. در خواهد بهرهبی

لفه های مهم ؤیکی از م باشد. آن بر فضای رقابتی ایجاد دنبال به و بشکند را انحصارها و کند
 عامل فرهنگی اجتماعی می باشد. این بعد تمایل افراد بیشترورزش  سرمایه گذاری درتوسعه 

این آمار بیشتر باشد سرمایه گذاری توسعه ی بیشتری خواهد ورزش می باشد که هر چه جامعه به 
یافت. تمایل بین سازمانی موجب رشد بیشتر آمار ورود سرمایه گذاران در این حوزه می باشد. 
ایجاد فرهنگ سرمایه گذاری در کشور و مخصوصا در حوزه ی دانش افزایی می تواند در توسعه 

ترین عوامل توسعه ی سرمایه گذاری رسانه یکی از مهمگذاری نقش بسزایی داشته باشد. سرمایه
 باشد.رمایه گذاران و برندهای آنان  میاست که با ایجاد برنامه های حمایتی و یا بهتر دیده شدن س

داشته  گذاریسرمایه جذب در را تأثیر اجتماعی بیشترین ( نشان داد عوامل عوامل1322عسکرزاده )
سرمایه گذاری باالی هش خود بیان کردند که یکی از عللدر پژو( 2217است. هیوم و استوارت )

کشورها در زمینه توسعه ورزش، تأثیر بر شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بوده 
( نیز یکی از موانع مهم 2216است که همسو با یافته پژوهش حاضر می باشد. الفندی و سگوئین )

اجتماعی بیان کرده است. نتایج تحقیقات ذکر شده با کسب و کار ورزشی را عامل فرهنگی 
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بدنی و های تحقیق حاضر همخوانی دارد. بنابراین، تالش برای ایجاد فرهنگ ورزش و فعالیتیافته
ها، به ویژه در مورد های منفی نسبت به مشارکت در این گونه فعالیتشاز بین بردن برخی از نگر

اجتماعی نظیر آموزش سبک  -های فرهنگی تخاذ مکانیسمتوان با ابانوان، ضروری است. می
بردن امنیت زندگی ورزش محور، ترغیب بانوان جامعه جهت گرایش به سمت ورزش، باال 

سالمت عمومی و افزایش گرایش جوانان به تفریحات سالم، کاهش  شهرها، تقویت و ارتقای
های مختلف فرهنگی زمینههای فرهنگی زنان و نهادینه کردن ورزش در جامعه، محدودیت

ود را فراهم کرد. لذا پیشنهاد شاجتماعی که باعث افزایش میزان مشارکت افراد به ورزش می
ی بخش شود که دولت ها و مدیران برای برون رفت از این مشکل، به اثربخشی و کارآیمی

ر خود بخش خصوصی را به عنوان یک مولد بسیار خوب در کنا خصوصی اعتماد داشته باشد و
 سیما وسازی مناسب  از طریق صدا وماد و نگرش خوشبینانه را با فرهنگپذیرش نماید و این اعت

...، در بین مردم و جامعه، ساری و جاری نماید. همچنین با ایجاد تعهد اجتماعی زمینه مشارکت 
 نفع در فرآیند سرمایه گذاری ورزش را فراهم نماید.های ذیتمام گروه

مهم بعد مدیریتی اجرایی است. اجرای اصول مدیریتی نظیر برنامه ریزی،  یکی از ابعاد
سازماندهی، تصمیم گیری و نظارت دقیق از موارد مهم توسعه ی سرمایه گذاری است که باید 

های اجرایی نظیر امکانات و تسهیالت مناسب برای ورود سرمایه گذار باشد. تامین زیرساخت
وان از عوامل مهم توسعه ی تای امن سرمایه گذای را میمادی و همچنین فراهم کردن فض

گذاری دانست. در نتیجه باید از طریق تدوین و تنظیم و برنامه ریزی و مدیریت برنامه های سرمایه
مطلوب و فراهم نمودن تسهیالت الزم و مناسب  و منطبق بر اصول و موازین علمی راه را برای 

دهد که به تعیین اهداف طوالنی مدت دیدی جامع به فرد می رسیدن به این اهداف هموار نمود.
دهد و نقش موثری را در توسعه سرمایه گذاری ورزش در شکل می گیریهای تصمیمسایر جنبه

های فیزیکی را مهمترین عامل در جهت ( حوزة زیرساخت1372ابعاد مختلف ایفا کند. عسکرزاده )
( عدم هماهنگی 1374؛ جاللی فراهانی،1327رخی،سازی ورزش دانسته، )علیدوست قهفخصوصی

( اصالح ساختار 1323بر بودن آن، )رضوی،گیری و زمانواحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیم
های بوروکراتیک را از موانع داند، وتأخیرها و پیچیدگیموجود ورزش کشور را ضروری می

ضر همخوانی دارد. موفقیت در هیچ اند که با نتایج تحقیق حاسازی ورزش کشور شمردهخصوصی
زمینه ای و تحت هیچ شرایطی، جز با وجود نیروی متخصص و به کار بردن اصول صحیح مربوط 
به آن حیطه امکان پذیر نمی شود. موضوع سرمایه گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بررسی 

تواند در جهت رفع آنها می ذاری و اقدامدر مورد مشکالت مدیریت حمایت های مالی و سرمایه گ
اساس حامیان مالی را حاصل کند. بر اینتا حد قابل توجهی رضایت خاطر سازمان های ورزشی و 

گیری از الگوهای کشورهای موفق در زمینه سرمایه گذاری ورزش )البته شود تا با بهرهتوصیه می
ها نظیر روش ی مناسب در واگذاریهانه با تقلید(، تدوین و اجرای برنامه جامع و استفاده از روش

ای و با نگاه بلند مدت و تخصصی در مدیریت فرآیند سرمایه گذاری ورزش تدریجی و مرحله
کشور در جهت مهیا نمودن زیر ساخت ها و انجام الزامات ضروری قبل، حین و بعد از اجرای 

 سرمایه گذاری برنامه ریزی نماید.
وابسته به سرمایه گذاری است. با توجه به شرایط حضور یکی از ابعاد مهم دیگر عامل مشوق 

سرمایه گذاران در حیطه های مختلف می توان با ایجاد مشوق های مالی نظیر حمایت های قانونی 
به اهداف را در شرکت های  حذف مالیاتی و از این دست اقدامات مسیر ورود و رسیدن
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ورود سرمایه گذاران یکی از مکن برای گذار ورزشی توسعه داد. ایجاد ظرفیت های مسرمایه
های مهمی است که سبب ماندگاری بیشتر سرمایه گذاران می شود. آموزش سرمایه گذاران و مولفه

مدیران ورزشی نیز یکی از ارکان مهم توسعه ی سرمایه گذاری باشد. هر چه بهتر دیده شدن 
تماشاچیان و همچنین ساختار حمایتی و سرمایه گذاران در بین دست اندرکاران ورزشی مانند 

روانی مسئولین شرکت ها و سازمان های تاثیرگذار بسیار دخیل است. نتایج همسو با یافته های 
( نشان داد که 1376) ( می باشد. افشاری و همکاران1371( و فرازیانی)1376افشاری و همکاران )

 یک تصاد ورزشی می باشد. تدوینسرمایه گذاری و حمایت مالی از عوامل مهم در توسعه اق
به  سرمایه گذاران و تشویق ها و حمایت های دولتی از  حقوقی وضعیت برای واحد الگوی
سبب بهبود وضعیت عوامل  برآورده سازد، همزمان را ورزشی و تجاری اهداف بتواند که ایگونه

تصویب و اجـرای های سرمایه گذازی همچون )موثر بر توسعه سرمایه گذاری می شود. مشـوق
ها در های تبلیغات برای شرکتهای ورزشی، افزایش تعرفهقانون معافیـت مالیاتـی اسپانسرهای تیم

ها، ایجاد تسهیالتی از سوی صدا و سیما برای اسپانسرهای ورزشی، تدوین جراید و روزنامه
ریابی ورزشـی در های تخصصی بازاهای قرارداد حمایت مالی، ایجاد آژانسها و فرمنامهآیین

ها در تلویزیون( عامل هایی است که می تواند در های تبلیغات برای شرکتکشور، افزایش تعرفه
ها را مندی آنهایی برای اسپانسرها بدون تردید عالقهاین راه موثر باشد. تدوین قوانین و مشوق

یابی به اهداف خود خواهد تری برای دستها اطمینان بیشگذاری افزایش داده، به آنبرای سرمایه
 داد. 

توسعه سرمایه گذاری در ورزش از تحلیل عاملی استفاده  بر موثر جهت بررسی برازش عوامل
های مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم عوامل اثرگذار بر توسعه گردید. بر اساس یافته

گذاری بر توسعه سرمایهدهد که مدل مرتبه دوم عوامل اثرگذار گذاری در ورزش نشان میسرمایه
 -قانونی، عامل اقتصادی، عامل فرهنگی -که شامل عامل عوامل وابسته به ورزش، عامل سیاسی

گذاری در ورزش می باشد، مناسب اجرایی، مشوق وابسته به سرمایه -اجتماعی، عامل مدیریتی
خوردار بوده اند. ها از مقادیر تی و بار عاملی قابل قبولی برها و مؤلفهبوده و تمامی شاخص

گیری مرتبه دوم عوامل اثرگذار بر توسعه های برازندگی مدل اندازههمچنین مقادیر شاخص
های برازندگی )تناسب( و قبول و مناسب بودن شاخصدهنده قابلگذاری ورزش نشانسرمایه

همسو با گیری تحلیل عاملی مرتبه دوم است. نتایج نتیجه، برازش و مطلوب بودن مدل اندازهدر
( در تحقیق 1371( می باشد. فرازیابی )1376( و افشاری و همکاران )1371یافته های فرازیانی )

های پژوهش گذاری بخش خصوصی در ورزش ایران پرداخت. یافتهخود به طراحی الگوی سرمایه
های و زیربنای نظری تحقیق در مدلهای این پژوهش با ساختار عاملی حاکی از این بود که داده

زش تربیتی و ورزش همگانی( مناسبی ای، ورشده برازش )ورزش قهرمانی، ورزش حرفهتدوین
 گرفته کار به مدل عبارتی های نظری تحقیق بود. بهدارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازه

 کشور صنعت عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری مدل طراحی برای قوی نظری یک مدل شده،
 شش دسته گذاری صنعت ورزش در سرمایه جذب متغیر تبیین توانایی یا عاملی و بارهایاست 
اجتماعی، -ل اقتصادی، عامل فرهنگیقانونی، عام-عامل وابسته به ورزش، عامل سیاسی شامل

 و عوامل این بردن کار به شدند. با گذاری تقسیماجرایی، مشوق وابسته به سرمایه-عامل مدیریتی
 و بخشید بهبود را کشور ورزش در بخش های مختلف گذاری توان سرمایه می ها آن کردن اجرایی

  پرداخت. کشور ورزش منابع سرمایه در جذب به
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توانمندسازی اقتصادی در هر کشوری و شرایط مطلوب آن، نشانگر وضعیت قابل قبول در 
 و در واقع یکی از محرک های اصلی پیشرفت گذاری و فعالیت های اقتصادی است. زمینه سرمایه

در نتیجه افزایش  توسعه اقتصادی، افزایش و جذب سرمایه گذاری در ورزش هاست و
بیان کرد که  توسعه (2227)1جونز گذاری همراه با توانمندی اقتصادی این حوزه می باشد. سرمایه
 مولد های بخش به ها آن هدایت و غیر کارا های سرمایه جذب موجب سو از یک گذاری سرمایه

 در ها گذاری سرمایه گذاران گیری سرمایه جهت به با توجه دیگر از سوی اقتصادی گردیده و
 موجب امر این و برخوردارندریسک کمتری  یا بیشتر از سود شد که خواهند هدایت صنایعی

ان بیان کرد که صنعت ورزش یکی از شد. دراین راستا می تو خواهد منابع در بهینه تخصیص
مولدی ایفا نموده و برای  صنایع نوین در اقتصاد بین المللی طی دهه های اخیر نقش

یت سالمتی وری تأثیرگذار است. تقوهای کالن اقتصادی بیش از پیش برای هر کشگذاریسرمایه
جسمی در جامعه، رشد اقتصادی ناشی از تأثیرات آن در روح و جسم نیروی کار و ایجاد امنیت 
در اثر جلوگیری از روی آوری جوانان به رفتارهای خالف، ازدیگر ابعاد مهمی است که موجب 

درآمد ملی در موفقیت ورزشی  توجه بیشتر فعاالن اقتصادی به مقوله ورزش شده است. نقش
ت، بلکه ورزش نیز مانند دهنده آن است که ورزش یک بخش حاشیه ای در کشورها نیساننش

ریزی ای علمی و مدیریتی برنامههای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی با آخرین سیستم هسایر بخش
 هدایت می شود که بر روی توانمندسازی اقتصادی ورزش کشور تاثیر مستقیمی دارد. درو 

اقتصادی بر آزادسازی  مبتنی و باز ایجاد فضای راستای در اقتصادی های گذاریسیاستکه  صورتی
 فناوری نوین و خارجی های جدید سرمایه گذاران سرمایه و جدید به بازارهای دستیابی منظور به

 ریسک پذیرد، اقتصادی صورت ثبات افزایش در راستای اقداماتی و اقتصادی تعریف شود
یافت و  خواهد افزایش کشور گذاریآن، جریان سرمایه به تبع و یافت خواهد کاهش گذاریسرمایه

های موثر شاخصه که تا زمانی رو می تواند در توسعه توانمندسازی اقتصادی موثر واقع شود. ازاین
 ورزشی، ایجاد سازمایه گذارو ایجاد نظام بازاریابی در عامل اقتصادی همچون فراهم کردن سود سر

سبب بهبود داشته باشد  برای سرمایه گذاران وجود ادی، ثبات و قدرت اقتصادیکار اقتص و
ازین رو الزم است که با ایجاد فضای مطمئن اقتصادی برای ورود  توانمندی اقتصادی می گردد.

ورزش،  اقتصاد در رقابتی ساختار های پولی و مالی کشور، ایجادسرمایه گذاران، ثبات در سیاست
ها و نهادهای ورزشی جهت استفاده از اسپانسرینگ، اطالع رسانی قانونی باشگاهحقوق  احیای

مناسب در مورد حضور برندهای سرمایه گذار ورزشی، نظام مند کردن تبلیغات، برند و بازارسازی 
در صنعت دی اقتصادی سبب افزایش توانمن ... ورزشی، نرخ سود پایین تسهیالت طوالنی مدت و

 سرمایه گذاران برای بیشتری خاطر اطمینان ایجاد سبب مصرف، بازار به سیورزش گردید. دستر
سبب می شود و  آورد می وجود به ها آن در را امنیت مالی حس شود، می حمایت مالی جهت

با  اشتغال ایجاد و کوچک های سرمایه تجمیع انسانی، منابع سازی یکپارچه سرمایه گذاران امکان
کلی می توان بیان به طور  .کنند می فراهم را مختلف ابعاد در توانمندسازینتیجه  در و آسان شرایط

 تا که نمایند گذاریسرمایههایی در بخش تا دارند تمایل گذاران بالقوه سرمایه عام، طور کرد که به
 را کمتری ریسک موجود دیگر گزینه های نسبت به و یافته اطمینان شان سرمایه بازگشت از حدی
 باشد، سرمایه باال برای ریسکمیزان  صنعتی که هر در اقتصادی، نظر دیگراز بیان نمایند. به تجربه

حرکت  باشد سرمایه باالتر انتظاری بازدهی که میزان صنعتی هر در و کند نجاآ  در سرمایه حرکت

                                                           

1. Jones 
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 حاضر های یافته با ( نیز2221) 1پژوهش هودا بود. نتایج خواهد تر سریع جا آن در سرمایه
 جذب در عامل مهمترین را گذاری سرمایه از حاصل اصل انتظار سود دارد. وی همخوانی

 که صورتی در راستا این داند. در می در ورزش حامیان مالی و خارجی داخلی گذاریسرمایه
 یک به و بردارد اقتصادی گام توسعه فرآیند اساسی در طور به بتواند مدیران و مسئوالن امر

 آمد و خواهد بوجود سرمایه گذاری برای مطمئن اقتصادی محیط گردد، مبدل عیار تمام وضعیت
 جامعه نبردنپی  فرهنگی اجتماعی، لحاظ شد. همچنین به خواهد حل خود به خود نیز مذکور مانع

منجر  گذاریسرمایه نفی مفهوم به تواند می اقتصاد دهنده حرکت عنوان عامل به مفهوم سرمایه به
 همچون موضوعاتی شد. اگر خواهد مواجه با مقاومت گذاریسرمایهاز  دفاع و شود

 رابطه و شود بیان ارزش عنوان به ها آن و نتایج در افکار جامعه ازنظر مزایا مولد هایگذاریسرمایه
 و افراد فکری نظام در گذاریاقتصادی و همچنین سرمایه نظام توسعه و میان نزدیک و پیوسته
 اعتمادبه موجب برای سرمایه گذاری مساعد شده، جامعه فرهنگی فضای باشد، داشته وجود جامعه
 کارهایبر بودن  باوجود زمان رو، (. ازین1326 )رهبر، شد خواهد مدیران و گذاران سرمایه نفس

مدت  های کوتاه برنامه طی و مناسب راه کارهایی اتخاذ با بتوان رسد می نظر به فرهنگی اجتماعی،
نمود.  کمک سرمایه گذاران ورزشی مشارکت و گذاری سرمایه فرهنگ ارتقای و بلندمدت به

کوتاه یی است که دارای دوران باروری هم سرمایه گذاری در ورزش از جمله سرمایه گذاری ها
مدت و هم درازمدت می باشد. که با پرداختن به آن می توان نتایج اجتماعی فرهنگی و نتایج 

معه و رفاه ملی و بهبود دست آورد و در تأمین نیازهای جااقتصادی شایان توجهی را به 
گرفته شده در این حوزه، های اقتصادی کوشید. بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات انجامتوانمندی

باشد، مسلم است برای سازی مناسب توسعه سرمایه گذاری در ورزش مثمر ثمر میاستقرار و پیاده
توان بدون طرح و برنامه پیش سازی توسعه سرمایه گذاری نمیو پیادهاستفاده از مزایای استقرار 

های خاص صنعت ورزش، موضوعی که اهمیت دارد ارائه یک مدل بومی رفت. با توجه به ویژگی
منظور توسعه سرمایه گذاری در صنعت ورزش و تاثیراتش بر روی توانمندسازی و خاص به

 باشد که نتایج این پژوهش می تواند در این راستا موثر باشد.سازی آن میاقتصادی، استقرار و پیاده
برمبنای کلیه نظریه ها و پیشینه بیان شده در این پژوهش بر کسی پوشیده نیست که در کلیه 

ت نعصنایع از جمله ورزش، توسعه سرمایه گذاری منجر به رشد و پیشرفت در برخی ابعاد آن ص
ر مشخص به دنبال این امر مهم مسلم بود که چگونه و همچنین این تحقیق به طو خاص می شود.

چرا که نتایج  ز اهمیت است،یبر چه متغیرهایی در توانمندسازی اقتصادی در ورزش کشور حا
کنندگان تواند منجر به توسعه رفتار مصرف تحقیق بیان داشت توسعه سرمایه گذاری در ورزش می

از این دست گردد.با تاکید بر توانمندسازی  ورزشی و دسترسی بهتر به بازار فروش و مواردی
باید فرآیندهای گرفتن مجوزها و روند تولید تسهیل شود و جوانان  ظرفیت های ورزشی داخلی،

ت ورزش ایران نعایرانی با تکیه بر توان و دانش داخلی می توانند زمینه رشد اقتصادی را در ص
 فراهم کنند.

 

 پیشنهادها
بر نقش توانمندسازی  را ایران توسعه سرمایه گذاری ورزش فرایند توان حاضر می مدل برپایه .1

نظرات  بر مبتنی که جدید دست یافت بندی نوعی به دسته به کرد و و تحلیل اقتصادی تجزیه
 و است حوزه این در مطالعات برای بومی و مدل، چارچوبی مناسب این است. ایرانی خبرگان

 مبنای تواند می سرمایه گذاری و توانمندسازی اقتصادیتوسعه  منظور به ایمقدمه عنوانبه

                                                           

1. Hoda 
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های اثر گذار بر کلیدی نقش عوامل شناسایی برپایه جامع و کالن شناختی و قرار گیرد عمل
 مدل این آورد؛ می پدید یکدیگر با آنها تعامل چگونگی و توسعه سرمایه گذاری در ورزش

 را مستمر ارزیابی قابلیت که گیرد قرار ایران عقالنی سرمایه گذاری ورزش مبنای می تواند
 کند. می ایجاد

 با که می سازد آشکار سرمایه گذاران را جذب اهتمام به لزوم پژوهش از حاصل نتایج .2
روی کارآمدن  و بخش های مختلف سرمایه گذاری میزان افزایش اثربخشی تبلیغات،

می شود. در این راستا دولت می تواند با  محقق امر این خدماتی و مختلف تولیدی هایشرکت
حمایت از شرکت های خصوصی و ارائه تشهیالت و اعطای معافیت های مالیاتی سبب ورود 

 ها به ورزش و سرمایه گذاری شوند.شرکت 
 های فدراسیون در مدیریتی ایجاد ثبات مدیریتی و یکپارچه ایجاد سیستم با شود می پیشنهاد .3

و  مالی عوامل ازجمله ورزش گذاری صعنت سرمایه در عوامل مهم از بسیاری بر ورزشی
 می تواند تأثیرگذار ... قانونی، اجتماعی و و حقوقی و بازاریابی و عوامل تبلیغاتی اقتصادی،

 .باشد
 با توجه به برازش مطلوب به دست آمده از مدل مدل نظری قوی برای طراحی مدل عوامل .4

یان داشت وجود امنیت برای می توان ب جذب سرمایه گذاری در صنعت ورزش،
گذاران و انجام حمایت های الزم، مانند اعطای تسهیالت و معافیت ها و تخفیف های سرمایه

مالیاتی مناسب، انگیزه های حضور بخش خصوصی در زیر مجموعه های مختلف تربیت 
رهایی جهت توسعه بدنی و ورزش را فراهم و با توجه به موانع دیگر و تمرکز بر ایجاد راهکا

 تواند موجب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش شود.این امر احتماال می
 و طرح ی حوزه درون در ورزشی بازاریابی بخش ایجاد با توجه به عامل اقتصادی، ضرورت .1

وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ها، هیئت های ورزشی  علوم، وزارت بدنی برنامه تربیت
 لذا دارد وجود فدراسیون های ورزشی دنیا از در بسیاری بخش است. این ناپذیر اجتناب.. . و

 ادارات تربیت بدنی و سازمان ها در فدراسیون ها، ورزشی بازاریابی بخش می شود پیشنهاد
شود و با استفاده از متخصصان امر و با دانش، استفاده از خبرگان و سرمایه گذاران در  ایجاد

 بازاریابی و درآمدزایی قدم برداشت. زمینه توسعه
 الزم برنامه ریزی های می شود برنامه ریزی و مدیریت پیشنهاد مهم نقش گرفتن نظر در با .6

 صورت ورزش توسعه برای بزرگ و صنایع ها سازمان باالخص مالی حامیان جذب برای
زم را دارند ال پذیرد. ازین رو الزم است که مدیرانی که  در این راستا تخصص و توانایی

و توانمندهای خود بتوانند  استفاده نمود تا با استفاده از مهارت های ارتباطی، مدیریت
 ساز حضور سرمایه گذاران صنایع بزرگ در زمینه ورزش شوند.زمینه

با توجه به عامل وابسته به ورزش در توسعه سرمایه گذاری، پیشنهاد می شود مسئولین  .7
سطح کیفیت مسابقات و رویدادهای ورزشی تالش نموده و با ورزشی در جهت باال بردن 

ها را افزایش افزایش رسانه ها در میادین ورزشی، سطح مخاطبان، تماشاچیان و طرفداران تیم
 دهند.

شود مسئولین مربوطه در جهت اصالح قوانین با توجه به نقش حقوقی سیاسی پیشنهاد می .2
های ورزشی نقش ها و باشگاهتقویت تیم مربوط به رعایت حق پخش تلویزیونی که در

مؤلف و قوانین مربوط به بلیت فروشی توسط مؤثری دارد و ایجاد قوانینی چون قانون حق
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نمودن قوانین مربوط به خصوصی نمودن واحدهای صنعتی و ها و همچنین اجراییباشگاه
باشند، گذاران میساز ایجاد اقتصاد رقابتی و حضور سرمایه های ورزشی که زمینهباشگاه

 های الزم را به عمل آورند.اقدام
ریزان ورزش با شود مدیران و برنامهبازاریابی پیشنهاد می-با توجه به تأثیر عوامل اقتصادی .7

های آموزشی بازاریابی ورزشی برای ها و کارگاهایجاد فرصتی از طریق برگزاری دوره
ها و فنون بازاریابی در کاربردی تکنیکی های ورزشی و استفادهها و تیممسئولین هیئت

ای تخصصی بازاریابی ورزشی در هها، آژانسمسابقات و میادین ورزشی و تشکیل کمیته
 های ورزشی، نقش مفیدی ایفا نمایند.ها و هیئتتیم

با توجه به عوامل و موانع های فرهنگی اجتماعی پیشنهاد می شود که دولت به اثربخشی و  .12
ی  و همچنین سرمایه گذاران صنایع اعتماد داشته باشد و آن ها را به کارآیی بخش خصوص

عنوان یک مولد بسیار خوب در کنار خود پذیرش نماید و این اعتماد ونگرش خوشبینانه را با 
فرهنگ سازی مناسب از طریق صدا و سیما و...، در بین مردم و جامعه، جاری نماید. همچنین 

گذاران نفع در فرآیند ترغیب سرمایهی ذیهامشارکت تمام گروه با ایجاد تعهد اجتماعی زمینه
 ورزش را فراهم نماید. 
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