
 402-444،. صص 3131ر ،. مرداد و شهریو42شماره   مطالعات مدیریت ورزشی

 

 موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی
 

 3، عابد حقدادی2علیرضا بهرامی، 1اسفندیار خسروی زاده

 
 . استادیار دانشگاه اراک4و  3

 . رئیس ادارۀ ورزش و جوانان اراک3


 42/02/33تاریخ پذیرش:                                                                                 10/01/33تاریخ دریافت: 

 

چکیده
  

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان هدف این تحقیق بررسی موانع سرمایه

ورزش، مدیران  ۀگذاران حوزصنعت، سرمایه ۀحوز نمسئوالآماری شامل  ۀ. جامعاستمرکزی 

 ۀجدول برآورد حجم نمونکه طبق  نفر( 320) ورزش و نخبگان ورزش استان مرکزی بودند

 ۀاز پرسشنام ها دادهبرای گردآوری عنوان نمونه انتخاب شدند. به ها آننفر  330مورگان 

 ها دادهبرای تحلیل  (.=313/0) ال استفاده شدسؤ 24ۀ اصلی و مؤلفهفت  ای باساختهمحقق

یدمن استفاده شد. فر یا رتبهفراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار و آزمون  هایولاز جد

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان به ترتیب با موانع نتایج نشان داد سرمایه

اقتصادی، اطالعاتی و بازار سرمایه، مدیریتی، قانونی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، حمایتی 

وجب م تواند یمکارهایی برای حل این مشکالت . یافتن راهاستو تشویقی، و سیاسی مواجه 

 گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان شود. سرمایه
 

 .، بخش خصوصی، استان مرکزییگذار هیسرما، موانع یگذار هیسرماورزش،  :واژگان کلیدی

 :es70kh@yahoo.co.uk Email                                                                  نویسنده مسئول :
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 مقدمه 
 

روزافزون آن در بهبود و ارتقای  تأثیرو  در جوامع نقش و اهمیت تربیت بدنی و ورزشدلیل به

، سازمان و نهادهای ها جنبشالمللی بین یها تیفقموسطح سالمتی و نشاط عمومی و کسب 

 شده است. 1موجب شکل گیری صنعت ورزش کهوجود آمده است همختلفی ب

که برخی ماهیت  اندعمومی و خصوصی به فعالیت مشغول یها سازمانانواع  در این صنعت

 یها مانساز؛ مانند اند شدهورزش به آن وارد  ۀحوز از بیرونورزشی دارند و برخی دیگر 

نیمه  یها سازمانعمومی رسمی،  یها سازمانخصوصی غیرانتفاعی،  یها سازمان ،خصوصی

تجاری، صنعتی و گردشگری در  مؤسساتو  ها بنگاه عمومی داوطلب. یها سازمانعمومی و 

و از این  اند کردهبازاریابی کاال و خدمات خود ارتباطات وسیعی با رویدادهای ورزشی برقرار 

 . (1) ایگاه خاصی در بازار اقتصادی جهان پیدا کرده استورزش ج حیث

 ۀکه توسع طوریهب اند کردهبر این اساس، ساختارهای اقتصادی ارتباط متقابلی با ورزش پیدا  

و توجه کافی به  گذارد یم ریتأثورزش در کل جامعه  ۀاقتصادی و اجتماعی بر ارتقاء و توسع

نیروهای  نیتأمبرای  ثرؤم یگانی، و قهرمانی عاملتربیت بدنی و ورزش در سطوح پایه، هم

و اقتصاد با  ورزش (.2) انسانی سالم و با نشاط و در نتیجه شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است

گذاری در ورزش خصوصی با سرمایه یها شرکتو  ها دولتکه  طوریهند بایکدیگر در تعامل
سرمایه گذاری از موضوعات بسیار مهم و فراگردی (. 3) شوند مند بهرهاز منابع بسیار  توانند یم2

 (. 4) رود یمکار هبرای تولید کاال و یا خدمات دیگر ب یا هیسرمااست که در آن کاالهای 

مانند بخش  یخدمات ورزشی از منابع ئۀامروزه در کشورهای مختلف، منابع مالی برای ارا 

 ها حوزهرآمدزایی وارد بسیاری از کسب سود و دۀ با انگیز . این بخششود یم نیتأمخصوصی 

گذاران خارجی شامل بخش خصوصی داخلی و سرمایه عمدتاً. بخش غیرعمومی که شود یم

(. 5) دکن یمگذاری ورزشی که قابلیت درآمدزایی دارند سرمایه یها تیفعالدر بسیاری از است 

که این  طوریهب تیای بسیار زیاد در این زمینه اسکسب مزا دهندۀنشانپژوهشی  یها افتهی

 ییزا اشتغالورزش همگانی، قهرمانی و اهدافی از قبیل  ۀثر در توسعؤم ینقش تواند یمبخش 

( گزارش کردند 1334) یوسفی و کریمی ییزا اشتغال ۀدر حوز به عنوان نمونه ؛(6) داشته باشد

ل ورزشی شغ پنجو به ازای هر  کند یمشغل ایجاد  سهمیانگین  طوربهکه هر باشگاه خصوصی 

( در تحقیق خود 1335رضوی )(. 7) دیآ یموجود هب ها باشگاهیک شغل مرتبط با ورزش در 

                                                 
1. Sport industry 
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نتایج (. 3) مدیریتی دانسته است یها بخشورود بخش خصوصی را موجب توسعه و تحول در 

 ۀسازی و توسعخصوصی ۀ( نیز نشان داد بین اجرای برنام1331) تحقیق سلیمانی و همکاران

بنابراین، اگر ورود بخش خصوصی در ورزش  ؛(3) دار وجود داردمعنی ۀانی رابطهمگ یها ورزش

و  ها تیظرف تواند یم ،صورت درست و مناسب انجام شودباالدست و به یها برنامهبر اساس 

 ۀورزش را افزایش دهد، باعث تحول و بهره وری بهتر و در نهایت رشد و توسع ۀحوز یها تیقابل

  شود.بیشتر آن 

تحوالت جهانی با مسائلی همچون کاهش شدید  دلیلکشورهای در حال توسعه به، حالین با ا

 یها سازمانفرآیندی برای جذب مشارکت دیگران در  نبود دولتی به بخش ورزش و یها کمک

شده  ها آنورزش  ۀدر رشد و توسع ییها تیمحدودکه این موضوع باعث  اند شدهورزشی مواجه 

  (.11است )

اول توسعه، واگذاری ورزش و تصدی  ۀسازی در برنامنیز با مطرح شدن خصوصی در کشور ما

به نظر  ولی ،سوم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت ۀآن به بخش خصوصی در برنام امور

سهم شده است که  خصوص بیان(. در این 11) این موضوع با مشکالتی مواجه باشد رسد یم

حاضر  وضعیتکه در  داردگذاری در آن ستقیم با میزان سرمایهای مورزش در اقتصاد ملی رابطه

است. در کشورهای ایتالیا،  اندکدر کشور ما میزان آن در مقایسه با کشورهای توسعه یافته 

 7/1درصد،  2انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر 

 (. 12) م درصد گزارش شده استصد 33درصد و برای ایران  4/1درصد و 

گذاری دولت در بخش ( نشان داد میزان سرمایه1335تحقیق رضوی )نتایج در این خصوص، 

با رشد جمعیت و متقاضیان ورزش متناسب نیست و چنانچه این روند در آینده نیز ادامه  ورزش

ایه گذاری دولتی . برطرف کردن این مشکالت با سرمشود یمیابد، میزان کمبودها بیشتر آشکار 

خصوصی وارد  یها بخشبرای حل این مشکل در بسیاری از کشورها  ؛ از این رومیسر نیست

ثر از منابع و ؤ، بهره برداری مها دستگاهمزایایی از جمله کاهش بار مالی  و به اند شدهعمل 

    (. 3)اند کردهایجاد و بهبود رشد اقتصادی  ۀ منابع مالی، توسعها تیفعالامکانات، افزایش کارآیی 

-بی دالیلی همچونورزش کشور به( گزارش شده است که 1331) در تحقیق کارگر و همکاران

گذاری در پایه و گرایش بیشتر به سرمایه یها ورزشگذاری در بخش خصوصی به سرمایه میلی 

 یها نهیهزگذاری، ناچیز بودن تفریحی درآمدزا، ناکافی بودن منابع مالی و سرمایه یها رشته

ورزشی با تهدیدهای  ۀمدیریت یکپارچ دلیل نبودورزشی سبد خانوار و اتالف منابع مالی به

 (. 13) جدّی مواجه است
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( گزارش شده است که تربیت بدنی و ورزش کشور در 1331) در تحقیق امیری و همکاران

، هدایت و ها یهماهنگریزی، سازماندهی، ؛ یعنی برنامهشد یمصورت مردمی مدیریت گذشته به

اجتماعی  یها گروهورزشی توسط مردم و اقشار و  یها تیفعالرهبری، پشتیبانی و اجرای 

دولت است، باعث  ۀگیری سازمان تربیت بدنی که زیرمجموعشکل شد، ولیانجام میمختلف 

 (. 14) ورزش شد ۀکاهش نقش مردم و افزایش حاکمیت نگرش دولتی در عرص

گذاری بخش خصوصی، گرانی ضمانت مالی برای سرمایه نبود( 1333) در گزارش قره باغی

خاص برای ایجاد  یها نامهقانون و آیین نبودتجهیزات فیزیکی مورد نیاز،  ۀزمین و مشکل تهی

، ها یشهردار نکردن منظور واگذاری زمین، همکاریخاص به ۀنامجدید، نبود آیین یها باشگاه

مراکز ورزشی، کمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، و  ها باشگاهمشکالت صدور مجوز برای 

مناسب  یها روشمدیریت و  نبود، ها باشگاهکمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت برای مدیران 

قانون  نبودحمایتی از بخش خصوصی،  یها برنامه نبودبخش خصوصی،  یها باشگاه ۀادار

 ندمدت کم بهره، اختصتص نیافتنبل یها وام نشدن متناسب در مورد تسهیالت بانکی، اعطا

 زیاد سوداز تولیدکنندگان کاالهای ورزشی، نرخ  نکردن حمایت، مالیاتی و گمرکی یها تیمعاف

تعامل نبود گیری و خدماتی از جمله ورزش، تعدد مراکز تصمیم یها بخشتسهیالت اعطایی به 

ور ورزشی، ضعف تبلیغ و مردم برای هزینه کردن در ام میلیبیمرتبط،  یها سازمانالزم بین 

نهادهای دولتی از جمله  ۀگیرانو قوانین سخت ا و سیماسازی مناسب در مطبوعات و صدفرهنگ

 (. 5) شده است معرفیو موانع ورود بخش خصوصی به صنعت ورزش کشور  ها چالش

 وجود موانع و مشکالتی بر دهندۀنشان، نتایج تحقیقات مختلف شود یمکه مالحظه  گونه همان

ورزش استان  رسد یمگذاری بخش خصوصی در ورزش کشور است. به نظر سر راه سرمایه

با مشکالتی در این زمینه مواجه باشد. استان  احتماالًمرکزی نیز از این قاعده مستثنی نباشد و 

 یها بخشو اقتصاد آن را به ترتیب  شود یمصنعتی کشور محسوب  یها قطبمرکزی از 

بخش خصوصی سهم  ها حوزه( که در این 15) دهد یمی تشکیل خدمات، صنعت و کشاورز

 ؛بسترهای الزم برای ورود این بخش در ورزش مساعد نباشد رسد یمدارد، ولی به نظر  یا عمده

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش روی سرمایها از این رو، شناسایی مشکالت فر

بر این  کند.اصالحات الزم در این زمینه کمک و انجام  ها آنکارهای حل به یافتن راه تواند یم

پاسخ  سؤالاساس، در تحقیق حاضر تالش شده است مشکالت احتمالی بررسی شوند و به این 

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان سرمایه در مسیرداده شود که چه موانعی 

 مرکزی وجود دارد؟
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 پژوهشروش 
 

 - از نوع توصیفی ها دادهآوری جمع از نظرکاربردی و  ،قهدف انجام تحقی این تحقیق از نظر
 نمسئوالآماری تحقیق شامل  ۀپیمایشی انجام شده است. جامع صورتبهکه  استتحلیلی 

گذاران، مدیران ورزش و نخبگان ورزش خصوصی شاخص در صنعت استان، سرمایه یها بخش
نفر برای شرکت دادن در   31ر که پس از کس نفر( 141)در مجموع  بودند (15) استان مرکزی

 یا هیسهمصورت تصادفی به ها آننفر  111پایایی ابزار آزمون،  ۀمنظور محاسببه ،راهنما ۀمطالع
 آماری انتخاب شدند.  ۀعنوان نمونبه

ۀ تحقیق ساخته مبتنی بر مبانی نظری و پیشینمحقق یا پرسشنامهاز  ها دادهبرای گردآوری 
تادان اسنفر از  11بود که  مؤلفهگویه در هفت  61ولیه متشکل از ا استفاده شد. پرسشنامۀ

نظرات خود و انجام اصالحاتی در  ئۀبا ارا اندرکاران ورزشن، مدیران و دستدانشگاه و متخصصا
د ت و پیشنهادات اصالحی خوسؤاالت با اهداف تحقیق، تعداد سؤاالخصوص نگارش، تجانس 

 7در  سؤال 42به  پرسشنامههای گویهدر نهایت  .کردند ییدروایی محتوایی آن را بررسی و تأ
)شامل موانع قانونی، اطالع رسانی و بازار سرمایه، اقتصادی، مدیریتی، تشویقی و حمایتی،  مؤلفه

برای تعیین ( کاهش یافت. سؤال 3، و 4، 3، 3، 3، 3، 7و به ترتیب دارای  فرهنگی، و سیاسی
ی اکتشافی استفاده شد. نتایج این آزمون بر اساس روش پرسشنامه از تحلیل عامل روایی سازۀ

 13/32عامل بود که در مجموع  11شناسایی گویه ها روی  دهندۀنشان چرخش واریماکس
 شناسایی نشدند. همچنین ها دادهدرصد  11/17را پوشش دادند و فقط  ها دادهدرصد واریانس 

شد  تأییدتحقیق  گانه هشت یاه مؤلفهبندی ، صحت حیطهیدییتأاز طریق تحلیل عاملی 
(731/0KMO=).گیری نمونه ۀکفایت انداز یها آزمونKMO 1 نیز  2و آزمون کرویت بارتلت

اند آوری شده از طریق پرسشنامه برای انجام تحلیل عاملی مناسبجمع یها دادهنشان دادند 
(6/1 <KMO   15/1وP<سپس، به .)بین سشنامه پر 31 پایایی ابزار تحقیق، ۀمنظور محاسب

با استفاده که د شآوری توزیع و جمع ،داده نشدنددر تحقیق اصلی نیز شرکت که  ییها یآزمودن
ردن کی برای کمّ .آمد دستهب =331/1 ابرربآن پایایی میزان آلفای کرونباخ  باز ضری

ی خیل یها پاسخکه برای  طوریهاستفاده شد ب« لیکرت»ارزشی  پنج ، از مقیاسها پاسخوضعیت 
 اختصاص داده شد.  1، 2، 3، 4، 5زیاد، زیاد، متوسط، کم، و خیلی کم به ترتیب نمرات 

حضوری ارسال و  و الکترونیکی، پستی یها وهیشنهایی ابزار تحقیق، پرسشنامه به  ۀپس از تهی
 72/72)یعنی  پرسشنامه 31پرسشنامه ارسالی،  111 میاندر نهایت، از  آوری شدند.جمع

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett’s Test of Sphericity 
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از درصد( تکمیل شده بود.  3/71)یعنی  پرسشنامه 73 ها آند که از بین شدرصد( دریافت 
برای بررسی توزیع  رنفیاسم - کولموگروفجداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار، آزمون 

بندی ( برای رتبهها داده)با توجه به طبیعی نبودن توزیع  فریدمن یا رتبهآزمون از و  ها داده
استفاده  15 نسخۀ  SPSSافزار نرم اصلی تحقیق در بستۀ یها مؤلفهی بندت و نیز رتبهسؤاال
 شد.

 

 نتایج
 

به ترتیب و  1الف. رتبه بندی سواالت هر یک از مولفه های اصلی: این موضوع نیز در جدول 

 . اند شدهی فریدمن نشان داده ا رتبهبراساس نتایج آزمون 
 

 گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استانع سرمایهموانی اصلی ها مؤلفهیک از ر سواالت ه  -1جدول 

 سؤال ردیف مؤلفه
رتبه 

 میانگین

 اقتصادی

 63/5 ورزش استان ۀضعف برند )نام و نشان تجاری( در حوز 1

 43/5 باال بودن میزان تورم 2

 15/5 گذاری در ورزش استانسودآوری و درآمدزا نبودن سرمایه 3

 13/5 گذاری در ورزش استانسرمایه خطر زیادامنیت ضعیف و  4

 76/4 نوسانات نرخ ارز 5

 72/4 تغییرات مستمر در محیط اقتصادی کشور 6

گذاری بخش خصوصی تسهیالت اعطایی برای سرمایه زیاد سودنرخ  7

 در ورزش استان
72/4 

 7/4 مشکالت گمرکی مرتبط با کاالها و خدمات ورزشی 3

 64/4 ورزش استان ۀو شفاف در حوز محیط رقابتی سالم نبود 3

اطالعاتی و 

 بازار سرمایه

گذاری در شناخت ناکافی مدیران تجاری و صنعتی از اهمیت سرمایه 1

 ورزش استان
16/5 

 67/4 اطالعات شفاف از وضعیت صنعت ورزش استان نبود 2

 56/4 ورزشی یها شفافیت مالی و اقتصادی در بخش نبود 3

گذاری در ورزش مناسب برای سرمایه یها از حوزهشناخت ناکافی  4

 استان
53/4 

گذاری در ورزش سرمایه ۀاطالع رسانی و تبلیغات ناکافی در زمین 5

 استان
5/4 

گذاری و مشارکت بخش استان به سرمایه یها توجهی رسانهکم 6

 خصوصی در ورزش
33/4 

 35/4 گذاری در ورزشدانش کافی در مورد سرمایه نبود 7

 34/3 بازار محدود ورزش استان که عمدتاً در اختیار بخش دولتی است 3

 مدیریتی
 16/5 گذاری در ورزش استانسازوکار مناسب برای جذب سرمایه نبود 1

 75/4گذاری در استان برای سرمایه ربط یذ یها ناهماهنگی بین سازمان 2
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 ورزش

ی بخش خصوصی در گذارجامع و روشن برای سرمایه ۀبرنام نبود 3

 ورزش استان
63/4 

زیاد و پیچیده در مورد مشارکت بخش خصوصی در  یها یبوروکراس 4

 ورزش استان
62/4 

 42/4 اندرکاران ورزش استانگذاران و دستتعامل مناسب بین سرمایه نبود 5

 23/4 نظارت ضعیف در رسیدگی به امور بخش خصوصی در ورزش استان 6

دولتی ورزش استان به  یها ختی در واگذاری بخشمشکالت زیرسا 7

 بخش خصوصی
14/4 

 14/4 قانون اساسی در ورزش استان 44اصل  یها استیمشکالت اجرایی س 3

قانونی و 

 حقوقی

گذاری بخش خصوصی کمبود قوانین مناسب و کارآمد در مورد سرمایه 1

 در ورزش استان
22/4 

 16/4 و اوراق بهادارمشکالت قانونی ورود ورزش به بورس  2

-مناسب برای سرمایه یکمبود قوانین در مورد تملک زمین و فضا 3

 گذاری در ورزش استان
13/4 

گذاری بخش خصوصی در قوانین حمایتی مناسب برای سرمایهنبود  4

 ورزش استان
13/4 

سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب برای ورود بخش خصوصی  نبود 5

 در ورزش استان
37/3 

 34/3 ورزشی استان یها و نهادها مالکیت دولتی بسیاری از سازمان 6

 53/3 وضعیت نامناسب قوانین کار، بیمه و مالیات 7

فرهنگی و 

 اجتماعی

گذاری در ورزش شناخت ناکافی عموم از اهمیت و اثرات سرمایه 1

 استان
62/2 

ر ورزش گذاری بخش خصوصی دفقدان اعتماد عمومی به سرمایه 2

 استان
55/2 

 42/2 گذاری در ورزش استانسرمایه خطر فرهنگ پذیرش نبود 3

مسئوالن  میاندر  44کلی اصل  یها استیدرک و تفسیر متفاوت از س 4

 اجرایی استان
41/2 

حمایتی و 

 تشویقی

 13/2 گذاری در ورزش استاننظام انگیزشی مناسب برای سرمایه نبود 1

ت مناسب به بخش خصوصی در کارگروه عدم تخصیص تسهیال 2

 گذاری استاناشتغال و سرمایه
13/2 

گذاری در مالیاتی مناسب برای سرمایه یها تیها و حما مشوق نبود 3

 ورزش استان
35/1 

 13/2 در استان به افراد بانفوذ ها یگذارواگذاری سرمایه 1 سیاسی

 11/2 ل سیاسیئن از مساورزش استا ۀدر حوز ها یگذارمتأثر بودن سرمایه 2

حضور بخش خصوصی در ورزش در برابر مقاومت برخی جریانات  3

 استان
32/1 
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گذاری و مشارکت بخش خصوصی در موانع سرمایه. رتبه بندی مولفه های اصلی: رتبه بندی ب

 .اند شدهی فریدمن نشان داده ا رتبهبه ترتیب و براساس نتایج آزمون  2ورزش استان در جداول 

نشان داده شده است. همانگونه که مالحظه می شود، موانع اقتصادی، موانع اطالعاتی و بازار 

 سرمایه و موانع مدیریتی از رتبه باالتری نسبت به سایر موانع برخوردار بوده اند.
 

 گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استانبندی موانع سرمایهاولویت  -2جدول 
انحراف  نگینمیا تعداد موانع ردیف

 معیار

 M.R بیشترین  کمترین 

 33/6 45 15 25/7 33/32 77 اقتصادی 1

اطالعاتی و بازار  2

 سرمایه

77 13/31 33/6 11 41 61/5 

 23/5 41 13 17/7 7/23 77 مدیریتی 3

 53/4 35 5 12/7 4/26 77 قانونی و حقوقی 4

 35/2 21 7 45/3 3/14 77 فرهنگی و اجتماعی 5

 73/1 15 3 33/2 4/11 77 و تشویقیحمایتی  6

 44/1 15 1 34/3 13/11 77 سیاسی 7
 

 

 گیریبحث و نتیجه
 

اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در  ۀمؤلفمانع در  3طبق نتایج تحقیق، 

، باال بودن میزان تورم، ورزش ۀضعف برند )نام و نشان تجاری( در حوزورزش استان مانند 

با نتایج  ها افتهیبندی شدند. این و ... شناسایی و رتبهگذاری مدزا نبودن سرمایهسودآوری و درآ

سودآوری و درآمدزا نبودن ( مبنی بر 1332) ( و سازمان تربیت بدنی2111) تحقیقات الخاج

(، قره 1335) (، احمدی1333) تحقیقات مهدوی و همچنین (12،17) ورزشدر گذاری سرمایه

امنیت ضعیف و ( مبنی بر 1331) (، میرکتولی و مدانلو1331) الشتری(، مرادی چ1333) باقی

( مبنی بر 1333) ( و رضوی2115) و تحقیقات شافتر (1، 5، 13-21) گذاریسرمایه خطر زیاد

 همخوانی داردگذاری بخش خصوصی در ورزش سود تسهیالت اعطایی برای سرمایه زیاد نرخ

(22 ،16.) 

فراهم کردن امنیت اقتصادی و به  یق مشارکت بخش غیردولتیت مهم برای تشویکی از الزاما

گذاری به دو گیری برای سرمایهسرمایه هنگام تصمیم ۀگذاری است. دارندتبع آن امنیت سرمایه

 گونه همان(. 23) نیاز دارد اش هیسرماموضوع اطمینان از سودآوری و اطمینان از عدم تعرض به 

اقتصادی در این تحقیق به وضعیت اقتصاد کشور، برخی به  ، برخی از موانعشود یمکه مالحظه 
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 رسد یماز این رو به نظر  مربوط است؛وضعیت اقتصاد استان و برخی نیز به خود صنعت ورزش 

 ۀزمین تواند یمگذاری بخش خصوصی بر سرمایه ها آندن یا کاهش اثرات کرتالش برای برطرف 

 د.ورود این بخش به ورزش استان را تسهیل نمای

گذاری و اطالع رسانی و بازار سرمایه برای سرمایه ۀمؤلفمانع در هشت طبق نتایج تحقیق 

شناخت ناکافی مدیران تجاری و صنعتی از مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مانند 

شفافیت  نبود، اطالعات شفاف از وضعیت صنعت ورزش نبود، گذاری در ورزشاهمیت سرمایه

با نتایج  ها افتهیو ... شناسایی و رتبه بندی شدند. این  ورزشی یها شبخمالی و اقتصادی در 

-شناخت ناکافی مدیران از اهمیت سرمایه( مبنی بر 2115) ( و شافتر2111) تحقیقات الخاج

 یها حوزهشناخت ناکافی از ( مبنی بر 1333) تحقیق مهدوی، (21،22) گذاری در ورزش

تبلیغات ناکافی در ( مبنی بر 2111) تحقیق الخاج ،(13) گذاری در ورزشمناسب برای سرمایه

-کم( مبنی بر 1335) ( و احمدی2111) تحقیقات الخاج ،(21) سرمایه گذاری در ورزش ۀزمین

 تحقیق مهدوی ،(21،1) گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزشبه سرمایه ها رسانهتوجهی 

و تحقیقات  (13) گذاری در ورزشدانش کافی در مورد سرمایه نبودمبنی بر   (1333)

( 1331) ( و مرادی چالشتری1337) (، احسانی و همکاران2115) (، شافتر2114) الدوساری

 .(13، 22، 24، 25) همخوانی داردبازار محدود ورزش مبنی بر 

. از کند یمگذاری کمک سرمایه یها تیفعالبه شفافیت و روان شدن  ۀ قانونمندوجود بازار سرمای

-گذاری باید اطالعات بازرگانی، مالی، پولی و اقتصادی بهگر، برای ایجاد امنیت سرمایهسوی دی

تنها ، نهخصوصاندرکاران قرار گیرد. در این در اختیار مردم و دست صورت روشن و دقیق

روز شوند و به آسانی در اختیار متقاضیان اطالعات و آمار باید دقیق و صحیح باشند، بلکه باید به

در این تحقیق  شده در مورد اطالع رسانی و بازار سرمایه را(. موانع شناسایی23) گیرند قرار

آن، دانش  یها مجموعهگذاران از صنعت ورزش و زیرشناخت سرمایه یها حوزهبه  توانمی

مرتبط در این  یها حوزهاطالع رسانی  یها وهیشو  گذاری در ورزشسرمایه ۀمربوط به نحو

کارهایی در این حوزه، بتوان با اتخاذ راه رسد یماز این رو، به نظر  کرد؛ بندیزمینه تقسیم

 برای حضور و مشارکت سرمایه گذاران در ورزش هموارتر نمود. را آگاهی و بستر اطالعاتی الزم

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش مدیریتی سرمایه ۀمؤلفطبق نتایج تحقیق در 

ناهماهنگی بین ، ازوکار مناسب برای جذب سرمایه در ورزشس نبودمانند هشت مانع استان 

جامع و روشن برای  ۀبرنام نبود، گذاری در ورزشاستان برای سرمایه ربط یذ یها سازمان

با نتایج  ها افتهیو ... شناسایی و رتبه بندی شدند. این سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش 

 نبود( مبنی بر 1332) زمان تربیت بدنی( و سا1333) (، مهدوی2115) تحقیقات شافتر
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(، 2111) تحقیقات الخاج ،(17، 13، 22)گذاری در ورزشسازوکار مناسب برای جذب سرمایه

( مبنی بر 1333) ( و قره باقی1335) (، احمدی2113) چین(، گزارش 2117) ووخوشیا

تحقیق  ،(5،1، 21، 26، 27)گذاری در ورزشبرای سرمایه ربط یذ یها سازمانناهماهنگی بین 

گذاری بخش خصوصی در جامع و روشن برای سرمایه ۀبرنام نبود( مبنی بر 2115) شافتر

(، 1335) (، احمدی1333) (، رضوی1333) مهدوی  (،2114) تحقیقات الدوساری ،(22)ورزش

زیاد و پیچیده در مورد  یها یبوروکراس( مبنی بر 1331) و میرکتولی و مدانلو (1333) قره باقی

( و میرکتولی 2115) تحقیقات شافتر ،(1،5،16،13،21،25)ارکت بخش خصوصی در ورزشمش

اندرکاران گذاران و دستتعامل مناسب بین سرمایه نبود( مبنی بر 1331) و مدانلو

مشکالت ( مبنی بر 2115) همخوانی دارد و با نتایج تحقیق گراتون و همکاران (22،21)ورزش

ناهمخوان است. شاید  (27) دولتی ورزش به بخش خصوصی یها بخشساختی در واگذاری زیر

دولتی و خصوصی در  یها بخشمشارکت و همکاری  ۀعلت این تفاوت، به ساختار اجرایی و نحو

 ورزش در کشورهای مورد مطالعه باشد.  ۀحوز

-نتایج تحقیقات نشان داده است ورود و مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه در این خصوص

ی ها یمشخط  ربط یذ یها بخش با موفقیت همراه باشد که تواند یمزمانی  زشگذاری در ور

گذاری و مشارکت (. موانع مدیریتی سرمایه23)کنند تدوین و به درستی اجرا مناسبی برای آن 

 اندرکارانمانند تدوین برنامه، درک مشترک بین دست ه مورادیب توان یمبخش خصوصی  را 

از این رو، اگر  و نظارت بر آن در نظر گرفت؛ ربط یذ یها سازمانین اجرا، هماهنگی ب ۀآن، شیو

مشکالت و موانع این فرآیند به درستی شناسایی و مراحل آن به درستی مدیریت شود، به نظر 

در ورزش میسر  را گذاران بخش خصوصیسرمایه تر آسانجذب  ۀزمین تواند یمکه  رسد یم

 سازد. 

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه انونی و حقوقیق مؤلفهطبق نتایج تحقیق، در 

-کمبود قوانین مناسب و کارآمد در مورد سرمایهمانند هفت مانع شناسایی شد ورزش استان 

کمبود ، مشکالت قانونی ورود ورزش به بورس و اوراق بهادار، گذاری بخش خصوصی در ورزش

و ... شناسایی و گذاری در ورزش همناسب برای سرمای یقوانین در مورد تملک زمین و فضا

کمبود قوانین مناسب و ( مبنی بر 1333) با نتایج تحقیق مهدوی ها افتهیبندی شدند. این رتبه

 ( مبنی بر1333) تحقیق رضوی ،(13) گذاری بخش خصوصی در ورزشکارآمد در مورد سرمایه

 ،(16) ی در ورزشگذارمناسب برای سرمایه یکمبود قوانین در مورد تملک زمین و فضا

(، 1333) مهدوی(، 1332سازمان تربیت بدنی )(، 2115) (، شافتر2111) تحقیقات الخاج

گذاری قوانین حمایتی مناسب برای سرمایه نبود ( مبنی بر1335) ( و احمدی1333) رضوی
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( 1333) ( و مهدوی2115) تحقیقات شافتر ،(13،17،16،1، 22،21)بخش خصوصی در ورزش

سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب برای ورود بخش خصوصی در  نبود مبنی بر

وضعیت نامناسب قوانین کار، بیمه و ( مبنی بر 1335) تحقیق احمدی ،(22،13)ورزش

 (، عسگریان و جعفری1332) (، سازمان تربیت بدنی1333) و تحقیقات مهدوی (1)مالیات

 ینهادهاو  ها سازمانبسیاری از  مالکیت دولتی( مبنی بر 1331) ( و مرادی چالشتری1335)

 (، فرای بوت2111) ولی با نتایج تحقیقات سیمونز ،همخوانی دارد (13، 23، 17، 13)ورزشی

 ینهادهاو  ها سازمانمالکیت دولتی بسیاری از  ( مبنی بر2111) ( و جاکوب برناریک2117)

مشارکت و  ۀو نحو . شاید علت این ناهمخوانی به سیستم(31، 32، 31)ناهمخوان است ورزشی

که این تحقیقات در مورد  مرتبط باشد دولتی و خصوصی در کشورهایی یها بخشهمکاری 

ورزش در سطح  ۀدر حوز ها تیفعال بیشترکه در کشور ما  گزارش شده است در حالی ها آن

 .استکالن در اختیار دولت است و ورود بخش خصوصی در این زمینه هنوز در ابتدای راه خود 

گذاری خصوصی نقش دارد و فساد حاکمیت قانون در افزایش سرمایه ،نظرانیدگاه صاحباز د

گذاری بخش مدنی بر سرمایه یها یآزاد. همچنین، حقوق و گذارد یممنفی بر آن  ریتأث

گذاری بخش در مورد سرمایهشده (. موانع شناسایی33) اند شدهثر دانسته ؤخصوصی بسیار م

بود قوانین موجود، قوانین حمایتی، سازوکارهای قانونی و نقش و کم توان بهمیخصوصی را 

گذاری اگر این موانع برطرف شوند، سرمایه رسد یمبه نظر  ؛ از این روحضور دولت تقسیم نمود

و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان توسط سرمایه گذاران با اطمینان خاطر و امنیت 

 د. شوپذیر بیشتری امکان

گذاری و مشارکت بخش سرمایه فرهنگی و اجتماعی ۀمؤلفمانع در  چهارقیق، طبق نتایج تح

شناخت ناکافی عموم از اند از: بندی شدند که عبارتشناسایی و رتبهخصوصی در ورزش استان 

گذاری بخش خصوصی اعتماد عمومی به سرمایه نبود، گذاری در ورزشاهمیت و اثرات سرمایه

درک و تفسیر متفاوت از  و سرمایه گذاری در ورزش خطرفرهنگ پذیرش  نبود، در ورزش

 با نتایج تحقیقات الخاج ها افتهی. این اجرایی مسئوالن میاندر  44کلی اصل  یها استیس

گذاری بخش خصوصی در اعتماد عمومی به سرمایه نبود( مبنی بر 2115) ( و شافتر2111)

 (. 22،21) همخوانی دارد ورزش

اقتصاد  ۀدهندعنوان عامل حرکتردن جامعه به مفهوم سرمایه بهبه لحاظ فرهنگی، پی نب

گذاری با مقاومت مواجه د و دفاع از سرمایهوشگذاری منجر به نفی مفهوم سرمایه تواند یم

مزایا و نتایج  نظرمولد در افکار جامعه از  یها یگذارخواهد شد. اگر موضوعاتی همچون سرمایه

پیوسته و نزدیک میان توسعه و نظام اقتصادی و  ۀو رابط ودعنوان ارزش بیان شبه ها آن
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در نظام فکری افراد و جامعه وجود داشته باشد، فضای فرهنگی جامعه  اریگذهمچنین سرمایه

 خواهد شدگذاران و مدیران موجب اعتماد به نفس سرمایه شده،گذاری مساعد برای سرمایه

(23) . 

گذاری در این تحقیق حول و حوش اهمیت سرمایهشده در موانع فرهنگی و اجتماعی مطرح

سازی در این زمینه دور ل خصوصیئو مسا گذاری در ورزشورزش، اعتماد عمومی به سرمایه

-بتوان با اتخاذ راه رسد یمبر بودن کارهای فرهنگی، به نظر از این رو، با وجود زمان ؛زند یم

گذاری و دت به ارتقای فرهنگ سرمایهممدت و بلندکوتاه یها برنامهکارهایی مناسب و طی 

 ورزش استان کمک نمود. ۀمشارکت بخش خصوصی در حوز

گذاری و مشارکت بخش حمایتی و تشویقی سرمایه مؤلفهمانع در  سهطبق نتایج تحقیق، 

عدم ، گذاری در ورزشنظام انگیزشی مناسب برای سرمایه نبودخصوصی در ورزش استان شامل 

گذاری استان برای به بخش خصوصی در کارگروه اشتغال و سرمایهتخصیص تسهیالت مناسب 

گذاری در مالیاتی مناسب برای سرمایه یها تیحماو  ها مشوق نبود، گذاری در ورزشسرمایه

 نبود( مبنی بر 2111) با نتایج تحقیق الخاج ها افتهیبندی شدند. این شناسایی و رتبهورزش 

 نبود ( مبنی بر2115) و تحقیق شافتر ذاری در ورزشگنظام انگیزشی مناسب برای سرمایه

 (.22،21) همخوانی دارد گذاری در ورزشمالیاتی مناسب برای سرمایه یها تیحماو  ها مشوق

های  مشوق( مشارکت عمومی مانند اعطای 2115) 1براساس تحقیق ولفرام و جان هورن

 یها تیحما بخشی ازوصی باید و واگذاری زمین به بخش خص کم بهره یها واممالیاتی، دادن 

گذاری بخش خصوصی (. موانع حمایتی و تشویقی سرمایه5) ورزش باشد ۀساختی در توسعزیر

 ئۀگذاران از طریق ارایزش، ترغیب و تشویق مناسب سرمایهانگ ۀدر این تحقیق در زمین

کارهای اهو ر ها استیسبا تدوین و اجرای  رسد یمالزم است. به نظر  یها تیحماتسهیالت و 

گذاری و مشارکت بخش سرمایه منظوربهبیشتری  یها زهیانگحمایتی و تشویقی مناسب 

 استان فراهم شود. برای سرمایه گذاران خصوصی در ورزش

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در سیاسی سرمایه ۀمؤلفمانع در  سهطبق نتایج تحقیق، 

در  ها یگذاربودن سرمایه متأثر، فراد بانفوذبه ا ها یگذارواگذاری سرمایه :ورزش استان شامل

حضور بخش خصوصی در  برابردر  هامقاومت برخی جریان، ل سیاسیئورزش از مسا ۀحوز

( مبنی بر 2114) با نتایج تحقیق الدوساری ها افتهیبندی شدند. این شناسایی و رتبهورزش 

 و تحقیقات الدوساری (25)ل سیاسیئورزش از مسا ۀحوز یها یگذاربودن سرمایه متأثر

                                                 
1. Wolfram Manzenreiter & John Horne 
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در مورد حضور بخش خصوصی در  هامقاومت برخی جریان( مبنی بر 1333) ( و مهدوی2114)

 همخوانی دارد. (13، 25)ورزش

یا اقتدار الزم برای  دودستگی شده دچارگذار اگر احساس کند نظام حاکم بر جامعه سرمایه

روی  و به کشوری شود یمحیط خارج فشارها را ندارد، به سرعت از م و ها یناآرامتسلط بر 

گذاری و تصویب قوانین و اقدام برای ایجاد امنیت است. سیاست یتر مناسبکه میزبان  آورد یم

گذاری سرمایهگذاری کمک خواهد کرد. سرمایه به ایجاد انگیزۀ ها تنشسیاسی و جلوگیری از 

و  ساالریو دیوان ۀ آزادی شهروندیخطر سلب مالکیت، درج ریتأثخصوصی به شدت تحت 

 به قراردادها قرار دارد ییاعتنا، خطر بروز جنگ داخلی و بیهمچنین ثبات رهبری سیاسی

(23 .) 

 ها گروهرانت افراد و برخی  بخش خصوصی در این تحقیق در زمینۀ گذاریموانع سیاسی سرمایه

این زمینه و از این رو، با وجود دشواری کار در  ؛سیاسی است هایو همچنین برخی جریان

سیاسی و گروهی، به نظر  هایها از جریانقرار گرفتن بسیاری از امور و فعلیت الشعاع تحت

و با امنیت  توانند یمگذاران ل نباشد، سرمایهاین گونه مسائ ریتأثورزش تحت  ۀاگر حوز رسد یم

 ند.مشارکت در ورزش استان مبادرت کنگذاری و اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه

طور مختلف اقتصادی به یها بخشگذاری بخش خصوصی در سرمایه ر واقع، ورود و توسعۀد

سیاسی و اقتصادی، وجود  ۀسود اقتصادی، وجود امنیت و اعتماد به آیند نبودعمده به وجود یا 

(. در 4) و انتظار وجود بازار بستگی دارد مختلف اقتصادی یها بخشزیرساخت های اولیه در 

اقتصادی، اطالعاتی و بازار سرمایه،  یها مؤلفهبه ترتیب  شود یمکه مالحظه  ونهگ همانمجموع، 

عنوان موانع مدیریتی، قانونی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، حمایتی و تشویقی، و سیاسی به

بنابراین، شایسته  ؛اند شدهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان گزارش سرمایه

به حل این مشکالت مبادرت کارهایی مناسب اندرکاران با یافتن راهو دست نمسئوالاست که 

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مینه و بسترهای الزم برای سرمایهتا ز کنند

همگانی، تعلیم و تربیتی، قهرمانی، و  یها جنبهبیشتر آن در ابعاد و  ۀو به رشد و توسع فراهم

شده، برطرف کردن این موانع بر حسب اولویت گزارش رسد یمشود. به نظر  منجر یا حرفه

ورزش  کند تا تر آسان ۀ ورزشعرص به را گذاران بخش خصوصیورود سرمایه ۀزمین تواند یم

 شود. مند بهرهاستان از این توان بالقوه 
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Abstract 

 The purpose of this research was to studying investment and involvement of 

private sector in Markazi province sport. The statistic population was 

included 140 people. The subjects include 110 industry managers, sport 

investors, sport managers, and elites selected and surveyed. In order to 

gather data, questionnaire s was used. This instrument was include 7 

component and 42 questions (a=.931). In order to data analyzing, Friedman 

test were used. The results of the study showed that, Markazi sport 

confronted with economic, informative and market invest legal, cultural and 

social, supportive, and political barriers respectively. So, finding ways to 

solving these barriers can encourage private investor to investing in Markazi 

province sport. 

KeyWords: sport, investment, investing barriers, private sector, Markazi 

province. 
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