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 چکیده
ضر  پژوهش سعة   هدف با حا ست کیفی  تحقیق روش. ست ا شده  اجراگذاری در ورزش ایران یهسرما ارائة الگوی تو با  و ا

وح مختلف ورزش  در سط  تیریمد ةسابق  یافراد داراآماری پژوهش شامل   جامعة. یاد انجام گرفتبننظریة دادهاستفاده از  
شور  س ، ک ش  تیریمد تادانا شگاه  یورز شور  یهادان ش    ةفعاالن حوز، و خبرگان و ک صاد ورز فر برای انجام ن 15. ی بودنداقت

ها، از  وتحلیل داده منظور تجزیه به  .ند انتخاب شاااد  برفینظری و گلوله  هدفمند   های یک تکنیری از گبهرهبا  مصااااحبه  
ایجاد شرایط گذاری، یهسرماتوسعة که از جمله عوامل علّی  نشان دادنتایج شی استفاده شد. کدگذاری باز، محوری و گزین

گذاران ورزشی، توسعة مشارکت حداکثری مردم و اقشار مختلف، ارائة خدمات مناسب برای مشتریان مناسب برای سرمایه
ست.       رو ساعد برای جذابیت ورزش ا شرایط م شی و  سانة فعا   ایعوامل زمینهز شامل کیفیت انواع ورزش، ر شوق ل و ،   هام

.  است های اجرایی یرساخت زوپاگیر، محیط سیاسی قانونی و   مدیریت دولتی، قوانین دست  ،گراز جمله عوامل مداخلهبود. 
گذار، توسااعة بازاریابی، ایجاد سااازوکار اقتصااادی و  بات و قدرت   یهساارمافراهم کردن سااود  شااامل همچنین راهبردها

صادی  ا صل از آن  قت شاچیان، افزایش تعداد    و پیامدهای حا شدن ورزش، افزایش تعداد تما گذاران، ایجاد یهسرما همگانی 
 مطالعات برای بومی و مناسب  چارچوبی مدل، این ی اقتصادی و شرایط مساعد ورزش کشور بود.    هاشاخص ها و یتظرف

 .گیرد قرار عمل مبنای تواندیم ایران درگذاری ورزش یهسرما منظوربه یامقدمه عنوانبه و است حوزه این در

 

 یدیکل یهاواژه

گذاری، عوامل مدیریتی، عوامل سیاسی قانونی، عوامل اقتصادی.یهسرما بات اقتصادی، 
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 مقدمه

 توجه ورزش، عرصة در موفقیتاست.  ورزش کشورها، واقعی پیشرفت و توسعه هایشاخصه ینترمهم از

تفنن  از ورزشهمچنین  .(1)است  کرده جلب خود به پیش از بیش را ورزش اندرکاراندست و مدیران

در  .(2)است  داده جای خود در را هاگذارییهسرما از حجم زیادی و شده تبدیل پررونق صنعتی به صرف

یرمستقیم اقتصاد کشورها غصورت مستقیم و که به استعنوان صنعتی پولساز مطرح حال حاضر ورزش به

گذاری یکی از الزامات مهم یهسرماشود. یمکند و به رشد اقتصادی باالتر منجر یمرا دستخوش تغییراتی 

از اقتصاددانان معتقدند  برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعة اقتصادی است. بسیاری

ایجاد شرایط ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی  هادولتیکی از وظایف مهم 

 امکان نیز و مستقیم اشتغال میزان ورزش گذاری دریهسرما در پی. (3) استگذاری مولد یهسرمادر جهت 

 جسمی و بهداشت و سالمت سطح و گردشگران جذب المللی،ینب مسابقات طریق برگزاری از درآمد جذب

 دو برابر در آمریکا ورزش صنعت مالی ارزش که است زده شده تخمین .(2)یابد یمافزایش  جامعه روانی

 . (4)است  شده برآورد دالر بیلیون 470حاضر  حال در آن و صنعت سینمای برابر هفت صنعت اتومبیل و

متقاضیان  و جامعه جمعیت و رشد با متناسب ورزش بخش در دولت گذارییهسرما میزان دیگر سوی از

. (2، 4، 5، 6)شود یم آشکار بیشتر کمبودها میزان یابد، ادامه آینده در روند چنانچه همین و نیست ورزش

 وضعیت در دارد که آن در گذارییهسرما میزان با مستقیم یارابطه اقتصاد ملی در ورزش سهمکه طوریبه

 انگلستان ایتالیا، کشورهای است. در اندک یافتههتوسعکشورهای  مقایسه با در آن میزان ما در کشور حاضر

 صدم 38 ایران برای و درصد 4/1 و 2،7/1 ترتیببه داخلی ناخالص تولید به ورزش اقتصاد آلمان نسبت و

 هدایت و یرکاراغ هاییهسرما جذب موجب سو یک از گذارییهسرما . توسعة(7)است  شده گزارش درصد

 هاگذارییهسرما گذاران،یهسرمایری گجهت به توجه با دیگر از سوی و شده اقتصادی مولد یهابخش به آنها

 تخصیص موجب امر این و ریسک کمتری برخوردارند یا بیشتر سود از که شد خواهند هدایت صنایعی در

 واقعیتی ما کشور در امکانات ورزشی کمبود و گذارییهسرما کمبود. (8)د ش خواهد منابع در بهینه

 و برگزاری مسابقات استانداردهای براساس و باکیفیت ایمن، ورزشی تأسیسات ست. تعدادانکارناپذیر ا

گذاری در یهسرماکلی  طوربه. (9)رسد ینم نیز دست یک انگشتان عدد به المللیینب رویدادهای ورزشی

شده روند مطلوبی در تربیت بدنی و ورزش کشور نداشته و در بینییشپورزش کشور و اجرای راهکارهای 

امروزه در اقتصاد  .(5)گذاری شایان توجهی انجام نگرفته است یهسرماجهت تولید وسایل و خدمات ورزشی 

بالغ بر  ییتنهاعنوان نمونه در فوتبال بهمیلیارد یورو گردش پولی وجود دارد و به 600ورزش دنیا بالغ بر 
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چه  تاد. باید بپرسید سهم ایران در اقتصاد جهانی ورزش گیرمیلیارد یورو گردش پولی انجام می 35ا ت 33

چراکه ورزش ما به سمت اقتصادی شدن، اشتغال و... پیش  ؛ما سهمی نخواهیم داشت شکبی است؟! حد

د )ورزش( ندارند چراکه مسئوالن سیاسی کشور و مجریان کشور اعتقادی به این بخش از اقتصا است، نرفته

دیگر  ةاند و نکتبزرگ ایران را از چنین منابع درآمدی و منابع ایجاد شغل محروم کرده ةو خود و جامع

ای حرفه یمد و با نگاهابه سمت تربیت مدیرانی متخصص، کار ،برای محقق کردن این مهم در کشور

ختیار افرادی قرار گرفته است که اند و کاری انجام نگرفته است و همچنان کل ورزش کشور در انرفته

 یروشن و موفق برا اییندهآ نیتضم یبرابنابراین . (3)د کننمد و آماتوری حرکت میایاتی، ناکارحطور به

 انپول از هر زم یامروزه رقابت برا رایرا دانست، ز گذارییهسرمایی و زبان درآمدزا دیبا یسازمان ورزش

، هادولت نشست. باشگاه یهاکمک گریشدن پول و د ریسراز دیبه ام توانینم گریتر شده و دفشرده یگرید

در جهت متقاعد کردن  یاستیخود بپردازند، س ییدرآمدزا استیس نیبه تدو دیبا هایونفدراسو  هاسازمان

عنوان بهگذاری یهسرماو  یابیدهندة نقش مهم بازارموضوع نشان نیا در نتیجه .یمنابع مال کنندگانینتأم

 .(10) است یمنابع مال نییمهم در تع یهااز روش یکی

 یافتههتوسع کشورهای کند. تجربةیم ایفا اقتصادی توسعة و رشد در کلیدی و مهم نقش گذارییهسرما

. همچنین (11)است  بوده آنهااقتصادی  توسعة و رشد اصلی عوامل از گذارییهسرماکه توسعة  دهدیم نشان

 و در این زمینه هانس. انددادهگذاری را نشان یهسرمامطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعة اقتصادی و 

 قهرمانی، و یاحرفه ورزش در گذارییهسرماو جذب  رونق در عامل ینترمهم که ( معتقدند1992) 1گوتیر

 طوربهشاره کردند که ورزش و تفریحات  ا(2010) 2و فادال . لویز(12)است  تماشاگران تعداد افزایش

 نشان پژوهشی در( 2010)  3نائورایت و رامفورد .(13)دارند  کشور یک اقتصاد چشمگیری بر تأ یر بالقوه

 خارجی گذارانیهسرما جذب موجب مجازی هاییتفعال به هاباشگاه و گرایش یدهسازمانتغییر  دادند،

جذب سرمایة  (2014) 4. کرامپتون(14)آمریکایی شده است  گذارانیهسرما خصوصبهالمللی، ینب و

یسات مورد نیاز ورزش قهرمانی تأسو فروش سهام را از عوامل جذب سرمایة بخش خصوصی در  هواداران

 جذب در پژوهش خود مبنی بر مدیریت( 2014)  5 سافرین و تیمریسورا  . کارمین،(15)شناسایی کردند 

                                                           
1. Hansen, H. Gautheir 

2 . Luiz & Fadal 
3 . Nauright & Ramford 

4 . Crompton 

5 . Kramin, Safiullin & timiryasova 
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المللی ینب دانشجویی یونورسیاد برگزاری که ورزشی اظهار داشتند بزرگ هایحوزة پروژه در گذارییهسرما

(. هیوم و 16) است شده کشور این در گذارییهسرماسبب تقویت جذب   تاتارستان جمهوری در 2013

 زمینة در کشورها باالی گذارییهسرما علل از در پژوهش خود بیان کردند که یکی( 2017) 1استوارت 

افشاری  و  .(17)جامعه بوده است  یک اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، شرایط بر تأ یر توسعة ورزش،

در تحقیقات خود به بررسی تحلیل عوامل مؤ ر بر توسعة اقتصادی صنعت ورزش ایران ( 1396همکاران )

ی تحقیق متناسب با اهداف هانمونهعامل توسعة اقتصادی صنعت ورزش ایران از دید  9که  پرداختند

گذاری و حمایت مالی و توسعة امکانات یهسرماتحقیق بود و متعاقب آن نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 

مغانی و  .(18)از دید نمونة تحقیق هستند  هاعاملترین یتاهمکمین و ترمهمترتیب ها بهیرساختزو 

سازی یخصوص(در پژوهشی به تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست 1394همکاران )

سازی ورزش ایران یخصوصدهد که نقش سیاسی دولت در فرایند که نشان می پرداختندصنعت ورزش 

 حاکمیت قانون،-جتماعیا-ة انسجام سیاسیمؤلف، چهار استگذاری بخش خصوصی یهسرماکه برای 

اجتماعی –در این نقش انسجام سیاسی مؤلفهیرگذارترین تأ یم کرد و تقسمشارکت سیاسی و قدرت دولت 

 .(19)است 

گذار یهسرماعوامل مؤ ر بر جذب  گذاری ویهسرمادهد که بیشتر تحقیقات به یمنتایج تحقیقات نشان 

گذاری در یهسرماخأل تحقیقاتی در بحث شناسایی عوامل مؤ ر بر توسعة اند و و حمایت مالی پرداخته

مشهود است و دید جامع نسبت به مسئله، در تحقیقات به شکلی که به عوامل  کامالًصورت ویژه ورزش به

توسعة  در راه قدم اولین عنواننتیجه به درکمتر مشاهده شده است.  گذاری باشدیهسرمامؤ ر در 

ی الگو نیتدو ازمندیو بهره جستن از آن ن یاکتشاف ةمطالع ازمندیابعاد پنهان آن ن ییشناساگذاری، یهسرما

عنوان مقوالت توانسته است به یوجود برخ زمینه نیا در است. گذاری ورزشییهسرماراهبردی توسعة 

 ییشناسابه  ترقیو نگاه عم یخاص طیکه با شرا ینحومدنظر گرفته شود؛ به نهیزم نیدر ا یکلچارچوب 

به موضوع  یخاص تیماهشناسایی زیربنایی یک پدیده  رو پرداخته و ضمن شیپ یهاو چالش هاتیظرف

وقایع و  ،حوادث اشاره کرد که شامل 2شرایط علیمقوالت  به توانیماز جملة این شرایط  .دهدیم

سلسله به  3ایینهزمانجامد، اشاره کرد. اهمیت شرایط یم اییدهکه به وقوع یا گسترش پد ییهااتفاق

                                                           
1 . Hume & Stewart 

2. Causal conditions 

3. Grounded conditions 
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شرایط شامل  1(گرمداخله) شرایط میانجیکند، اشاره دارد. یداللت م اییدهکه به پد اییژهخصوصیات و

آنها راهبردها را . استو بیوگرافی  از جمله فضا، فرهنگ، زمان، وضعیت اقتصادی، حرفه، تاریخساختاری 

 محدودکننده)نقش یا آنها را محدود  کننده دارند (یلتسهبخشند )نقش یخاصی سهولت م ینةدر درون زم

راهبردهای  به 2و تعامل کنششود. مقولة راهبرد ی پدیده مطرح میراهبردهادر ادامه  .کنندیم دارند(

. دشویممربوط  خاصو شده شرایط مشاهده در، اییدها پدایجادشده برای کنترل، اداره و برخورد ب

 عوامل تمام گذاری را نمایان خواهد ساخت. ارزیابییهسرمایامدهای محتمل ناشی از پیی که راهبردها

شود. یم  منجر گذارییهسرماانجام  کمبود یا گذارییهسرما انجام تصمیم اتخاذ به مجموعه یک صورتبه

 بستر ایجاد و و کارشناسان سیاستمداران مسئوالن، میان در نگرش تغییر بدون کشور در سرمایه جذب

 جذب در موانع تأ یرگذار و عوامل تمامی گرفتن پذیر نیست. درنظرامکان سرمایه ورود برای مناسب

 یهاسازمان و گذارانیهسرماتواند عوامل می این تأ یر میزان و رابطه از مناسب مدلی ارائة و گذارییهسرما

 الگوریتم عنوانبه و کند گذاری راهنمایییهسرما روند طی و گذارییهسرما آغازین مراحل در را مربوط

توسعة  برای مختلفی حیاتی عوامل رسدیمنظر . بهشود استفاده ورزش در گذارییهسرما برای گیرییمتصم

 عوامل این به است. توجه متفاوت وکارکسب هایینهزم سایر با که دارد وجود ورزش در گذارییهسرما

 پژوهش این ضرورت بنابراین باشد؛ تأ یرگذار زمینه در این گذارییهسرمامدیریت  و موفقیت در تواندیم

 باشد. از کشور ورزش در گذارییهسرما در توسعة عوامل تأ یرگذار دربردارندة که است ارائة مدلی جهت در

نیز  تحقیق روش لحاظ از. موضوع پژوهش تاکنون انجام نگرفته است کشور، داخل در بودن نو لحاظ

 دیپیشنها لکه مد دشومی حمطر پرسش ینا لحا .است نشده گرفته بهره تئوری روش گراندد از تاکنون

 ؟استگذاری ورزش چگونه یهسرماتوسعة 

 

  یشناسروش

بود که برای ساخت مدل  یاهجزء مطالعات توسع ،از نظر هدفروش انجام پژوهش حاضر، از نوع کیفی و 

 استفاده شد.  3مفهومی پژوهش از روش نظریة داده بنیاد

                                                           
1. Intervening conditions 

2. Action/ interaction strategies 

3. Grounded Theory 
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اقتصاددانان ، در سطوح مختلف ورزش کشور تیریمد ةسابق یافراد داراجامعة آماری پژوهش شامل 

 ةفعاالن حوزر و خبرگان و کشو یهادانشگاه یورزش تیریمد تاداناس، آشنا به مسائل ورزش االمکانیحت

ی بودند که از این مجموعه تا جایی که نسبت به موضوع پژوهش اشباع نظری حاصل شد، اقتصاد ورزش

صورت کامالً غیراحتمالی به موردنظرنفر برای انجام مصاحبه و کسب اطالعات الزم در خصوص موضوع  15

و انجام مصاحبه برای  یوة اشتراوس و کوربین(ش) بنیادبا توجه به استفاده از روش داده انتخاب شدند.

در  انتخاب شد. 2برفیو گلوله 1نظری یریگصورت ترکیبی از روش نمونهها، نمونة تحقیق بهگردآوری داده

این روش، از افرادی که خِبرگان یک حوزه هستند و از معیارهای الزم برخوردارند، شروع شده و ضمن 

نظر در این زمینه را معرفی کنند، بنابراین شود تا سایر افراد صاحبهای پژوهش، از آنها خواسته میپرسش

شوند، سایر خِبرگان خاب میانت موردنظرمعیارهای  براساسجز چند نفر اول که مستقیماً توسط محقق 

 شوند.بر معیارهای خِبرگی توسط سایر خِبرگان نیز انتخاب میعالوه

 و بود بازپاسخ نوع از هابود. سؤاالت مصاحبه یو اکتشاف قیعم هایپژوهش حاضر، مصاحبه ابزار

 را امدهایراهبردها و پ ،اینهیزم هاییژگیو ،یطیمح طیشرا ،یموجبات عل اد،یبنداده نظریة ابعادبراساس 

هر  از پس و شده ضبط هامصاحبه تمامی. شود روشن موضوع شوندگان،تا از زبان مصاحبه کرد یبررس

 ینظر اتیبا توجه به ادب .گرفتیم صورت مدل گذارییهپا منظوربه آن یهاداده تحلیل تجزیه مصاحبه،

برای حصول  .رفتیانجام پذ زیآنها ن یو کدگذار لیتحل ،هامصاحبه جامهمزمان با ان ،یفیک یهاپژوهش

ها از دیدگاه پژوهشگر، اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته منظوربهاطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و 

از نظرهای ارزشمند استادان آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع 

 ییدنظران تأروایی مصاحبه برای ساختار و محتوای سؤاالت توسط صاحبکه طوریبودند، استفاده شد. به

 ندیفرا نیهمچن کمک گرفته شد. هادادهو تفسیر  لیدر تحلکنندگان همزمان از مشارکت طوربهشد. 

. دشمدل استفاده  نتدوی در هاآن هاییشنهادو پ ینظر بررسنفر از استادان صاحب دوتوسط  ها،یکدگذار

 صورت تصادفی، تعدادبه گرفتهانجام هایمصاحبه بین از بازآزمون، محاسبة پایایی برای پژوهش کنونی در

 کدگذاری پژوهشگر توسط روزه )یک ماه( 30 زمانی در فاصلة بار دو آنها از کدام و هر انتخاب شد مصاحبه 3

 صدم 85 برابر ،ذکرشده فرمول از استفاده با پژوهش این در گرفتهانجامهای بازآزمون مصاحبه پایایی. شد

                                                           
1. Theoretical sampling 

2. Snowball sampling 
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 کد اعتماد یتقابل(،  2001، 1است )استملر صدم 60 از بیشتر پایایی میزان این به اینکه توجه با است.

مطالعات، الگوی قالب  ی کیفی،هادادهوتحلیل منظور تجزیهبه .تأیید و قابل قبول است مورد هااریگذ

کنند که در قالب فرایند بنیاد معرفی میهای حاصل از نظریة دادهکدگذاری پارادایمی را برای تحلیل داده

شود )بازرگان، کدگذاری سیستماتیک شامل سه مرحلة باز، محوری و انتخابی به ایجاد این الگو منجر می

گذاری ورزش یهسرماتوسعة مدل  ةپژوهش دربار یةنظر ،ینشیگز یبا انجام کدگذار انیدر پا(. 1393

  ت.شده اس تیروا

 

 نتایج

دار را که به لحاظ امعنی هاگزارهشود که محقق یمی کیفی مصاحبه زمانی آغاز هادادهفرایند تحلیل 

دهد. این تحلیل با بررسی و مطالعة مکرر بین مجموعه یمقرار  موردنظراند، ارتباط با موضوع تحقیق جذاب

ی کدگذاردار مرتبط با موضوع تحقیق، امعنی هاگزارهآغاز شده و پس از مشخص شدن  هامصاحبهی هاداده

 در تکرار بعد، به دهمپانز مصاحبة از انجام گرفت که مصاحبه خبرگان از نفر 15 با مطالعه این شود. دریم

 سه قالب رد کیفی یهاداده وتحلیلتجزیه اشباع رسید. مراحل شد و به نقطة دریافتی مشاهده اطالعات

 شده است. ارائه کدگذاری باز، انتخابی و محوری مرحلة

 

 شوندگان. مشخصات مصاحبه1جدول 

تعداد 
 شوندگانمصاحبه

 
 زن

 
 مرد

سابقة پژوهشی يا 
 اجرايی در اقتصاد

 ورزش
 تحصیالت اشتغال محل

   
کمتر 

 5از 
 سال

تا  5
10 

 سال

تا  11
15 

 سال

مراکز 
آموزش 

 عالی

 

وزارت 
 ورزش

 و

 جوانان

 ريسا
 مراکز

مرتبط 
با 

 ورزش

 دکتری ارشد

15 5 10 3 8 4 7 2 6 2 13 

 

 باز کدگذاری اول: گام

 عبارت که ستهامقوله ، کدگذاری و کشفهامصاحبه از متن هاداده استخراج مرحلة سه شامل اول گام

 محوریت با ست،هاداده کردن یبندمقوله و کردن یپردازمفهوم مقایسه کردن، خرد کردن، روند از

                                                           
1. Stemler 
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 بنیاد دریة دادهنظراول از کدگذاری باز در  مرحلةدر  شدهاستخراج. کدهای است گرفته شکل یسازمفهوم

 آمد. دستمصاحبه به بیست وتحلیلتجزیه از باز کد 101 مجموع در بیان شده است. 2جدول 

 

 نتايج کدگذاری باز مفاهیم دريافتی از فرايند مصاحبه. 2 جدول
 مقوله ها مفاهیم  رديف

1 

ی
ذار

ه گ
ماي

سر
ة 

سع
تو

ل 
وام

ع
 

 ته اسگرفتخوب انجام  گذارییهسرما یورزش ةتا سه رشت در دو 
 گیرندیمورد استقبال قرار م کنانیباز

 گذاریهسرما یورزش ةسابق
 و داوران و هاباشگاه ،یانورزشکاران، مرب ییشناسا منظوربه یاطالعات هاییستمس جادیا

 یورزش گذارانیهسرما
 در ورزش یو خارج المللیینو داوران تراز اول، ب یانوجود مرب

 آنها یتبه تماشاگران با هدف جلب رضا یشترخدمات ب ةارائ
 یرمستقیمو غ میو بازگشت مستق شودیم گذارییهسرما موجب ادیمخاطبان ز وجود

 دنبال خواهد داشترا به هیسرما
نداشته  گذارییهسرما یبرا یرغبت گذاریهشده سرما سببدر کشور،  یاورزش حرفه نبود

 باشد
 به ورزش گذاریهسرما یعالقة شخص

 ورزش یدادهایهنرمندان معروف در رو ورزشکاران، ها،یتحضور شخص
 یرگذارندتأ  هایو استاندار یمانند شهردار دادهایرو ریدرگ یهاارگان

 شودیم گذارییهها باعث سرماشدن ورزش در سازمان پررنگ
 گذاریهسرما قیو تشو دادیرو یبرگزار یشهر برا یتمام جیبس

 یبرا یاتیمال تیشده و معاف یخوب یگذارهیسرما المللیینب یدادهایرو یزبانیم در
 باشد یفرصت خوب تواندیم هاگذارییهسرما

شده  سببکم،  تیبا جذاب رانیبرگزارشده در ا یدادهایمهم بودن روریو غ کوچک
 اندک وارد شود یةبا سرما گذاریهسرما

 گیردیمورد سنجش قرار م دادیرو ةدر عرص گذارییهوارد شدن سرما لیدل
 شودیم گذارییهباعث سرما دادیرو تیجذاب

 یدادهارو یبرگزار یها برامجموعه نیزایو د یطراح
 موجود باشد دیبا یگذارهیدر بحث سرما هارساختیز یآمادگ

وجود دارد و علت آن عوامل  یگذارهیسرما ةبانوان در حوز یدادهایدر رو تیمحدود
 است یفرهنگ

 را محدود کند یو اسپانسر ییبحث درآمدزا تواندیم یعامل فرهنگ
 کند جادیرا ا لیپتانس تواندیم گرید یهارشته یبرا یشود، ول یسازفرهنگ دیبا

 دادهایرو یگذارهیبر سرما یاقتصاد طیشرا یا رگذار
  گذارییهسرما یطمح تیامن

 دو دو تا چهارتاست گذارهیسرما نگاه
 است هیوکار و برگشت سرمارونق کسب شدن، دهید بازار هدف، ةتوسع :گذاریهسرما نگاه

 مشوق هستند یاتیمال هاییتو معاف انیو حام اسپانسرها
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 نتايج کدگذاری باز مفاهیم دريافتی از فرايند مصاحبه. 2 جدولادامة 

 هامقوله مفاهیم رديف

1 

ی
ذار

ه گ
ماي

سر
ة 

سع
تو

ل 
وام

ع
 

است که در هر  یاقتصاد عوامل یبرخ تیوجود رعا ازمندیدر هر حوزه ن گذارییهسرما
بخش از  نیدر ا یهمکار یبرا یرغبت گذارهیآن( سرما تیصورت )کمبود وجود و رعا

 دهدیخود نشان نم
 گذارییهسود حاصل از سرما انتظار

 گذارییهموجود سرما یهاتینکردن از ظرف استفاده
 گذارییهاست و ا رگذار بر امر سرما یخارج از سازمان ورزش تیو مشکالت اکثر مسائل

 است
از  تیحما یبرا یو سازوکار مشخص یو کمبود  بات در مسائل اقتصاد ینابسامان

 میدر ورزش ندار ییدرآمدزا ةها در حوزشرکت
 یورزش یرانبه مد گذارانیهو سرما یمال یانجذب حام ةآموزش نحو

 ورزش ةدر حوز یورزش گذارییهسرما یهاپروژه یاقتصاد پذیرییهو توج یسنجامکان
 یو دولت یخصوص یهاشرکت جهینت در م،یورشکسته هست یکشور ینظر اقتصاد از
 دارد یکشور بستگ یاسیو س یاقتصاد طیشرابه و که  ندیآیبه سمت کشور م یسختبه

 کند گذارییهسرما یبخش خصوص یورزش کیاستراتژ یهاشده در برنامه یسع
 ،یاتیمال تیعلت معافبه یخصوص یهارفت که شرکت میبه آن طرف خواه ندهیآ در

 کنند گذارییهسرما یدر بخش ورزش یدولت هاییتو حما یبرندساز
 کند،ینم یگذارهیدر بخش ورزش سرما دولت :دولت و مجلس به ورزش یژةو توجه

 کندیم نهیهز

 ةداشت. دولت اجاز مینخواه یاورزش حرفه کند،یکه دولت خرج ورزش م ییجا تا
 دهدیرا نم یسازیخصوص

 نباشد گذارییهسرما یبرا یشده رغبت سببدولت  تیحما کمبود
 شودینم میترس یخوب ةندیآ دادهایبحث رو در

 شود جادیا دیبا طیو شرا هانامهیینآ
 با دولت است یرقابت بخش خصوص لیدلبه رساختیز نبود

 کشور رانیمد نیبه امر ورزش در ب یاحرفه نگاه
 ورزش یو رشد اقتصاد یمال انیآمدن حام ینیبشیدرست و پ میتصم

  گذاریهسرما ای یورزش یرمد یذهن یها و هنجارهانگرش
 ینقوان نیتدوگذاران در ورزشهیاستفاده از سرما یآور و روزآمد براالزام نیقوان نیتدو

  یادار یو حذف بوروکراس کنندهیلو مقررات تسه
 دولت و مجلس به ورزش یژةو توجه

 است یرگذارتأ  یارسانه پوشش
 هم وجود ندارد یحقوق نظام

 ستین یو کل دادهاستیاز رو یها فقط در بعضشدن در رسانه دهید
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 کدگذاری محوری

ی دهارتباطپردازی بنیادی است. اساس فرایند   یهنظروتحلیل در ی محوری مرحلة دوم تجزیهکدگذار

 ةدر مرحل  ،در پژوهش حاضااار قرار دارد.  ها مقوله ی محوری بر بساااط و گساااترش یکی از کدگذار  در 

سا    ،مقوله 17و  مفهوم 85تعداد  ی،محور گذاریکد در جدول  یمحور یاز کدگذار ایشد. نمونه  ییشنا

 آورده شده است. 3

 شده در کدگذاری محوریيیشناساهای . نمونة مقوله3جدول 

 مصاحبه متن شناسه
 باز یکدگذار

 هیاول

 باز یکدگذار

 هيثانو

 یکدگذار

 یمحور

R1 

R39 

R16 

R31 

 گذارییهورزشی سرمارشتة  سهتا در دو

 است هگرفتخوب انجام 
 جذابیت ورزش ورزش منتخب

ت
فی

کی
 

اع
نو

ا
 

ش
رز

و
 

 کیفیت بازیکنان گیرندیبازیکنان مورد استقبال قرار م
جذابیت 

 بازیکنان

 گذاریهسرمای ورزشة سابق

 تجربة

گذار در یهسرما

 ورزش

 عالقه به ورزش

منظور بهجی اطالعاتهای یستمس جادیا

 هاباشگاه ،یانمرب ،ورزشکارانیی شناسا

  یورزشگذاران یهو سرما داوران و

 سیستم اطالعاتی

کیفیت 

اطالعات 

 ورزشی

R65 

R47 

R57 

 ،اول تراز داوران ویان مرب وجود

 ورزش دری خارج والمللی ینب

کیفیت 

 اندرکاراندست

 ورزشی

المللی ینب

 شدن ورزش

ت
دس

 
ن

ارا
رک

ند
ا

 
ش

رز
و

 

 با تماشاگران بهیشتر ب خدماتة ارائ

 آنها یترضا جلب هدف

حمایت از 

 تماشاچی

رضایت 

 تماشاچیان

 سببوجود مخاطبان زیاد 

و بازگشت  شودیم گذارییهسرما

سرمایه را به  یرمستقیممستقیم و غ

 دنبال خواهد داشت

جمعیت زیاد 

 مخاطبان ورزشی

تمایل عمومی 

 به ورزش

R62 

R60 

R74 

 سببدر کشور،  یانبود ورزش حرفه

رغبتی برای  گذاریهشده سرما

 نداشته باشد گذارییهسرما

 کیفیت ورزش یاحرفهورزش 

 گذار به ورزشیهسرماشخصی  عالقة
نگرش 

 گذاریهسرما
 عالقه به ورزش
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 ورزشکاران، ،هایتحضور شخص

 ورزشیدادهای رو در معروف هنرمندان
 هاستارهحضور  جذابیت ورزش

R23 

R13 

R22 

هایی که درگیر رویدادها هستند ارگان

 هایمانند شهرداری و استاندار

 یرگذارندتأ 

ی هاسازمان

 یرگذارتأ 

همکاری 

 سازمانی

ت
ري

دي
م

 
ی

ولت
د

 

 سببها پررنگ شدن ورزش در سازمان

 شودیم گذارییهسرما

تمایل به ورزش 

 سازمانی

گرایی همه

 ورزشی

بسیج تمامی شهر برای برگزاری رویداد 

 گذاریهو تشویق سرما
 جمعیت بیشتر

رویدادهای با 

 کیفیت

R15 

R58 

R17 

R29 

R30 

 المللییندر میزبانی رویدادهای ب

گذاری خوبی شده و معافیت سرمایه

 تواندیم هاگذارییهمالیاتی برای سرما

 فرصت خوبی باشد

برگزاری 

رویدادهای 

 المللیینب

رویدادهای 

 المللیینب

ی
ها

اد
يد

رو
 با 

ت
فی

کی
 

 یدادهایکوچک و غیر مهم بودن رو

برگزارشده در ایران با جذابیت کم، 

اندک  ةبا سرمای گذاریهشده سرما سبب

 وارد شود

 جذابیت ورزش

ارتباط کیفیت 

ورزش و 

 گذاریهسرما

در  گذارییهوارد شدن سرمادلیل 

رویداد مورد سنجش قرار  ةعرص

 گیردیم

رویدادهای با 

 کیفیت
 تعداد رویدادها

 گذارییهسرما موجبجذابیت رویداد ب

 شودیم

کیفیت 

رویدادهای 

 ورزشی

کیفیت 

 رویدادها

وارد  ،یزبانیگرفتن رویدادهای مهم و م

گرفتن  کردن بخش خصوصی،

 خارجی یاسپانسرها

رویدادهای 

 المللیینب

دیده شدن 

المللی ینب

 گذاریهسرما

R44 

R21 

ها در بحث آمادگی زیرساخت

 گذاری باید موجود باشدسرمایه

وجود 

 هایرساختز
 زیرساخت

هم
را

ف
 

ن
رد

ک
 

ود
س

 

ما
سر

يه
ذار

گ
 

ها برای طراحی و دیزاین مجموعه

 یدادهابرگزاری رو

کیفیت اماکن 

 ورزشی

شناسی یباییز

 ورزشی

R43 

R41 

R42 

محدودیت در رویدادهای بانوان در 

گذاری وجود دارد و علت سرمایه ةحوز

 آن عوامل فرهنگی است

ضعف فرهنگی 

 برای بانوان

حضور بیشتر 

 بانوان

ن
شد

ی 
گان

هم
 

ش
رز

و
 

 در
عه

ام
ج

تواند بحث عوامل فرهنگی می 

 درآمدزایی و اسپانسری را محدود کند

حمایت فرهنگی 

 جامعه
 یسازفرهنگ
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شود، ولی برای  یسازباید فرهنگ

پتانسیل را  تواندیدیگر م یهارشته

 ایجاد کند

ی سازفرهنگ

 ایرشتهینب

ی سازفرهنگ

 تخصصی

R3 
R8 

R18 

R19 

R24 

R28 
R27 

ا رگذاری شرایط اقتصادی بر 

 گذاری رویدادهاسرمایه

شرایط اقتصادی 

 مناسب

شرایط 

اقتصادی 

 مناسب

أم
ت

ی
يز ن

ت
اخ

رس
ها

 ی
را

اج
ی

ي
 

  گذارییهسرمایط مح تیامن
امنیت 

 گذاریهسرما
  بات اقتصادی

 گذار دو دو تا چهارتاستنگاه سرمایه
رسیدن به سود 

 گذاریهسرما

نگرش 

 گذاریهسرما

 بازار هدف، ةتوسع :گذاریهنگاه سرما

وکار و برگشت رونق کسب دیده شدن،

 سرمایه است

نگرش باز 

 گذاریهسرما

کسب بازار و 

 مشتری

 هاییتاسپانسرها و حامیان و معاف

 ندامالیاتی مشوق

های یتحما

 مالیاتی

بیشتر  حضور

 گذاریهسرما

در هر حوزه نیازمند  گذارییهسرما

وجود رعایت برخی فاکتورهای 

اقتصادی است که در هر صورت 

گذار )کمبود وجود و رعایت آن( سرمایه

رغبتی برای همکاری در این بخش از 

 دهدیخود نشان نم

 ابعاد حمایتی

ایجاد 

ی هاشاخص

 اقتصادی

 درآمد مالی سود مالی گذارییهسرما از حاصل سود انتظار

R2 
R4 

R33 

 های موجوداستفاده نکردن از ظرفیت

 گذارییهسرما
 های بالقوهیتظرف

ایجاد 

های یتظرف

 گذارییهسرما

ت
با

ث
 و 

ت
در

ق
 

ی
اد

ص
قت

ا
 

مسائل و مشکالت اکثریت خارج از 

سازمان ورزشی است و ا رگذار بر امر 

 است گذارییهسرما

 محیط بیرونی
کنترل بیرونی 

 سازمان

در مسائل  نابسامانی و کمبود  بات

اقتصادی و سازوکار مشخصی برای 

 ةها در حوزحمایت از شرکت

 درآمدزایی در ورزش نداریم

 بات مالی اقتصاد 

 کشور

 سازوکارایجاد 

مشخص 

 اقتصادی

R45 

R46 

 وی مالیان حام جذبة نحو آموزش

 یورزشیران مد بهگذاران یهسرما

آموزش جذب 

 برای مدیران

ی به رساناطالع

اد گذارانیهسرما
يج

ا
زو 

سا

ار 
ک

ص
قت

ا

ی
اد
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ی اقتصادپذیری یهتوج وی سنجامکان

در ی ورزشگذاری یهسرمای هاپروژه

 ورزشة حوز

توجیه اقتصادی 

 گذاریهسرما

آموزش 

 گذارانیهسرما

R10 

R11 

از نظر اقتصادی کشوری ورشکسته 

های خصوصی در نتیجه شرکت هستیم،

سختی به سمت کشور و دولتی به

شرایط اقتصادی و به آیند و که می

 سیاسی کشور بستگی دارد

کمبود ورود 

 گذاریهسرما
 یزیربرنامه

استراتژیک  یهاسعی شده در برنامه

 گذارییهورزشی بخش خصوصی سرما

 کند

ی هابرنامهتدوین 

 کالن

تدوین 

 استراتژی

R12 

R26 

R61 
R63 
R49 

خواهیم رفت که در آینده به آن طرف 

علت معافیت خصوصی به یهاشرکت

 هاییتبرندسازی و حما مالیاتی،

 گذارییهدولتی در بخش ورزشی سرما

 کنند

ی هابستهموارد و 

 حمایتی

گذاری یاستس

 کالن

ت
ري

دي
م

 
ی

ولت
د

 ورزش به مجلس و دولتیژة و توجه 

حمایت 

گذاران یاستس

 ملی

 حمایت کالن

گذاری سرمایهدولت در بخش ورزش 

 کندکند، هزینه مینمی
 مدیریت بهینه حمایت دولتی

کند، تا جایی که دولت خرج ورزش می

نخواهیم داشت. دولت  یاورزش حرفه

 دهدیسازی را نمخصوصی ةاجاز

ی هادخالت

 دولتی
 مدیریت منظم

ن
وي

تد
 و 

ی
را

اج
 

ون
قان

 

خوبی ترسیم  ةدر بحث رویدادها آیند

 شودینم

 رویدادهای

 باکیفیت

تصمیمات برای 

 آینده

R52 

R53 

R70 

R67 

R84 

 و شرایط باید ایجاد شود هانامهیینآ

تدوین 

های نامهیینآ

 حمایتی

 تدوین قوانین

دلیل رقابت بخش نبود زیرساخت به

 خصوصی با دولت است
 هایرساختزنبود 

 ارائة

 هایرساختز

ای به امر ورزش در بین نگاه حرفه

 کشورمدیران 
 مدیران شایسته نگرش مدیران

بینی آمدن تصمیم درست و پیش

 حامیان مالی و رشد اقتصادی ورزش

تصمیمات 

 اقتصادی

جذب 

 گذاریهسرما
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یر مدی ذهنی هنجارها و هانگرش

  گذاریهسرما ای یورزش

کیفیت مدیران 

 ورزشی
 مدیران ورزشی

R50 

R26 

شده رغبتی  سببکمبود حمایت دولت 

 نباشد گذارییهبرای سرما
 حمایت دولتی

ی هادخالت

 دولتی

ط
حی

م
 

ی
اس

سی
 

ی
ون

قان
 

 ورزش به مجلس و دولتیژة و توجه

حمایت 

گذاران یاستس

 ملی

های یتحما

 کالن

R6 
R7 

R34 

ی براروزامد  و آورالزامین قوانین تدو

 ورزش درگذاران یهاستفاده از سرما

تدوین قوانین 

 حمایتی
 قوانین ارائة

 وکننده یلتسه مقررات وین قوان نیتدو

  یاداری بوروکراس حذف

تدوین قوانین 

 کنندهیلتسه
 اجرای قوانین

 نظام حقوقی هم وجود ندارد
تدوین نظام 

 حقوقی حمایتی

ساختار حقوقی 

 مندنظام

R20 

R38 

R14 

 حمایت رسانه است یرگذارتأ  یاپوشش رسانه
موضوعات 

 رسانهمرتبط 

ة 
سان

ر
ال

فع
 

 دیده شدن برند هارسانهحمایت  کنندها پخش میدر سطح ملی رسانه

ها فقط در بعضی دیده شدن در رسانه

 از رویدادهاست و کلی نیست
 ضعف رسانه

دیده شدن در 

 تماشاچیان

R24 

R25 

R35 

 هاییتاسپانسرها و حامیان و معاف

 ندامالیاتی مشوق

های یتحما

 مالیاتی

خدمات  ارائة

 بازاریابی

ط
حی

م
 

ی
اس

سی
 

ی
ون

قان
ب 

ن
ی

ی
لل

لم
ا

 

 تماشاگرانی براید رواد اخذ لیتسه

 آنهای برا تیامنیجاد ا وی خارج

رویدادهای 

 المللیینب

بازاریابی 

 المللیینب

که دارد اتفاق  گذارییهاکنون سرماهم

رویدادهای ورزشی  ةدر حوز افتدیم

برحسب ارتباط و نفوذ سیاسی که 

 افتدیدارند اتفاق م

ی هادخالتوجود 

 سیاسی
 فضای سیاسی

R36 

R37 

R40 

 ینةزم دری راهبرد یزیربرنامه

 یخصوص بخشگذاری یهسرما
 یزیربرنامه

شفافیت 

حمایت از 

 گذارییهسرما

أم
ت

ن
ی

ز 
ت

اخ
رس

ي
ی

ها
 

ی
راي

اج
 

هایی برای و چه مشوق هاقابلیتچه 

 وجود دارد گذاریهسرما

عوامل 

 کنندهیلتسه
 کنندهیلتسه

دادن تسهیالت به بخش خصوصی و 

بدون بهره به  یهامعافیت مالیاتی وام

 بخش خصوصی

حمایت مالی از 

 گذاریهسرما
 تسهیالت ارائة
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R48 

R51 

R55 

R56 

R59 

 گذارییهکوچک سرما یهادر باشگاه

 هگرفتخصوصی انجام 

گذاری در یهسرما

 ی کوچکهابنگاه

یزی ربرنامه

يا جانبههمه
اد

ج
 

رف
ظ

ی
ت

 و ها

ص
اخ

ش
ها

 ی
اد

ص
قت

ا
 ی

 گذاری باالستریسک سرمایه
ریسک باالی 

 گذارییهسرما

امنیت 

 گذاریهسرما

 ساختار ورزش ورزش اقتصاد دری رقابت ساختار جادیا
ساختار 

 حمایتی

ورزش نیازمند  ةدر حوز گذارییهسرما

اقتصادی  عواملوجود رعایت برخی 

دلیل کمبود وجود سود است که به

 رغبتی وجود ندارد

ریسک 

 گذارییهسرما
 پذیرییسکر

يا
اد

ج
 

رف
ظ

ی
ت

 و ها
ص

اخ
ش

ها
 ی

اد
ص

قت
ا

 ی

ورزش:  ةفاکتورهای خارج از حوز

وضعیت اقتصادی کشور، نرخ 

 بات  گذار،، سرمایهپذیرییسکر

 مقرراتسیاسی، قوانین و 

 محیط بیرونی عوامل بیرونی

R64 

R66 

R68 

گذار فساد اداری سرمایه سبببه

آسیب  علتبه ،شودیخصوصی وارد نم

نابسامان  یطبه برندهای آنها و شرا

 اقتصادی که کشور دارد

 ساختار اداری
ساختار اداری 

ت منظم
ال

ام
تع

 
نگ

ره
ف

 و ی
اع

اش
 ة

ش
گر

ن
 

ما
سر

هي
ذار

گ
 ی

 در کشور وجود دارد، پذیریسکفضای ر

، شرایط اقتصادی  باتییدلیل ببه

به شرایط آتی خواهد  هابینییشپ

بستگی داشت و نبود ارکان مهم در 

 شرایط اقتصادی

ریسک 

 گذارییهسرما

فضای محیطی 

 حمایتی

اقتصادی با ضریب  یهادیدن شاخصه

 آینده بینییشخطای بسیار باال و بُعد پ

وجود 

ی هاشاخص

 موجود

آمار 

ی هاشاخص

 مرتبط

R69 

R77 

R72 

R71 

R75 

رفتن به سراغ حامیان مالی که اتفاقات 

محصوالت  .زنندداخلی را رقم می

فرد در ایران و نیاز کشورهای منحصربه

 دیگر به آن

استفاده از 

 برندهای مطرح
 افزایش خدمات

ق
شو

م
ها

 ی
مال

 ی
مال

(
اتی

 (... و ی

ناشناخته  گذارییهعلت فقدان سرما

 بودن مزایای آن در صنعت ورزش است

افزایش اطالعات 

مزایای 

 گذارییهسرما

افزایش 

 اطالعات

تبدیل شدن ورزش از فعالیت تفریحی 

 به صنعت سودآور

صنعتی شدن 

 ورزش
 سودآورورزش 
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ة سرمای هایرساختبا نوسازی ز

دست چندبرابری از میزبانی رویدادها به

 آوریممی

های یرساختز

 مناسب ورزشی
 توسعة اماکن

ها و اماکن و تجهیزات ورزشگاه ةتوسع

 ورزشی

 توسعة

 هایرساختز

 توسعة

 هایرساختز

R73 

R81 

 سببهدفمند در ورزش  گذارییهسرما

صورت مستقیم و شغل بهایجاد 

 شودیغیرمستقیم م

 اجرای هدفمند ارتقای مشاغل

ول
ص

ا
 

ی
يت

ير
مد

 

در ساالری یستهنظام شایجاد ا

 یورزشهای یونفدراس
 مدیران شایسته مدیریت قوی

R76 

R79 

R82 

R80 

 برندسازی افزایش برندها  برنداز حق مندی بهره ین قوانینتدو

ی
ياب

زار
با

 

بازار  دری آگاهیش افزا ویر تصو جادیا

 هدف

افزایش اطالعات 

 برندها

بازاریابی 

 هدفمند

شرکت  محصوالتة عرض انحصار

یدادهای رو دری حام اگذار ییهسرما

 ورزش

حمایت از 

 گذاریهسرما
 بازارگرمی

 موجبپیشبرد ورزش در جهت درست 

 شودیو کسب درآمد م گذارییهسرما

افزایش کیفیت 

 ورزش
 بازارسازی

 

 یانتخاب گذاریکد

 یهاگروه سپس و شده یبندها گروهمصاحبه از مستخرج محوری کدها، کدهای یبنددر گروه

 این شود. در و استخراج شناسایی هریک ابعاد و اصلی یهاگروه تا شدند با یکدیگر مقایسه یجادشدها

 گذاری،یهسرما توسعةعوامل  یعنی مطالعه مورد پدیدة از متن پژوهشگران فهم شده براساس سعی پژوهش

 شود. داده نشان ترسیمی شکل به روایتی صورتبه پارادایم مدل چارچوب
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 . کدگذاری انتخابی4جدول 

 موضوع دعااب  هامؤلفه یفرع یهامقوله عامل
ط 

راي
ش

یزم
انه

 ی

انتخاب انواع ورزش با توجه به شرایط 

 هاورزشموجود 

رشد ورزش خاص در یک منطقه از 

 ی در آنگذارهیسرماکشور و 

با توجه  هارشتهدر دسترس بودن برخی 

 هاخانوادهبه شرایط 

کیفیت انواع 

 ورزش


 

ش
رز

ه و
ه ب

ست
واب

 

ل 
وام

عة
وس

ت
 

ما
سر

هي
ذار

گ
 ی

کیفیت باالی بازیکنان و جذب بسیاری 

 از تماشاچیان

و  هاگیلاجرای با کیفیت مسابقات، 

 رویدادهای ورزشی

 از ورزش هاستارهحضور و حمایت 

از ورزش با اجرای  هارسانهحمایت 

 هابرنامهباکیفیت 

اندرکاران دست

 ورزش

مسابقات با تعداد کثیر بیننده و برگزاری 

 عوامل رویدادها

با کمترین حاد ه  برگزارشدهرویدادهای 

 و در امنیت کامل

و  هاشرکت، هاسازمانحداکثری  حضور

برندهای داخلی و خارجی مختلف در 

 رویداد ورزشی

رويدادهای 

 ورزشی

ط 
راي

ش
له

اخ
مد

 گر

 رونیبایجاد روابط سیاسی قانونی داخلی 

 ورزشی سازماناز 

از مالحظات  به دورانتخاب افراد شایسته 

 سیاسی

 انسجام سازمانی مرتبط با ورزش

محیط سیاسی 

 یالمللنیبقانونی 

ی
ون

قان
ی 

اس
سی

 

 ةیسرماتدوین قوانین حمایتی از 

 ورزشی گذارانهیسرما

مشارکت در  کنندةلیتسهتدوین قوانین 

برگزاری رویدادهای ورزشی توسط 

 گذارانهیسرما

ی سازیخصوصبرقراری شرایط 

 ی ورزشیهاباشگاه

تدوين و اجرای 

 قانون

عنوان  دولت از ورزش بهنکردن  هاستفاد

 ابزار سیاسی

واگذاری مدیریت دولتی به مدیریت 

 خصوصی

 هماهنگی بین مجلس و دولت

 مديريت دولتی
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ها
رد

هب
را

 

 مدتتسهیالت طوالنی پایین سود نرخ

افزایش تعداد مشتریان برندهای 

ی هواداران هاکانونگذار از طریق یهسرما

 هاباشگاه

فراهم کردن بیشترین خدمات برای 

ی هاطرحگذار در قالب یهسرمابرندهای 

 مالی

فراهم کردن سود 

 گذارهيسرما

ی
اد

ص
قت

ا
 

 

ها
رد

هب
را

 

 اجرای اصول مدیریت بازاریابی

 برند و بازارسازی ورزشی

 بهینهتبلیغات 

 یالمللنیببازاریابی 

 بازاريابی

ها
رد

هب
را

 

و نهادهای  هاباشگاهحقوق قانونی  احیای

 ورزشی

طراحی بازار شهری برای برندهای 

 ورزشی گذارهیسرما

ارتباط برندهای  سامانةطراحی 

 با هواداران گذارهیسرما

 سازوکارايجاد 

 اقتصادی

ها
رد

هب
را

 

رشد باالی اقتصادی برندهای 

 گذارهیسرما

کاهش قدرت دولت در مدیریت مالی 

 هاباشگاه

ایجاد فضای مطمئن اقتصادی برای ورود 

 گذارانیهسرما

 های پولی و مالی کشوریاستس بات در 

ثبات و قدرت 

 اقتصادی

 

 

 

ها
مد

یا
پ

 

تمایل حداکثری اقشار مختلف به اجرای 

 ورزش

از رویدادها  جانبههمهموج رضایت 

 مسابقات ورزشی

ی ورزشی مشترک محله، هاگروهتشکیل 

 منطقه و ..

 همگانی شدن

 جامعه در ورزش

ی
نگ

ره
ف

- 
ی

اع
تم

اج
 

ها
مد

یا
پ

 

 گذارانهیسرمافرهنگ کرامت  اشاعة

 ورزشی در جامعه

 طةیحی در گذارهیسرمافرهنگ  اشاعة

 ورزش و ا رات مثبت آن

سبب به گذارانهیسرماتغییر نگرش 

 آنها ةیسرمای وارده برای هابیآس

تعامالت فرهنگی 

و اشاعة نگرش 

 یگذارهيسرما
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ط 
راي

ش
یزم

انه
 ی

ی هماهنگ برندسازی هابرنامهتدوین 

 گذارانهیسرمابرای 

ی رساناطالعی هابرنامهایجاد انواع 

 ی ورزشی در رسانهگذارهیسرمامزایای 

در  گذارانهیسرماایجاد انواع مشارکت 

 کشور بهی برندهای معروف گذارهیسرما

 مشارکت در ورزش

 فعال رسانة

ط 
راي

ش
له

اخ
مد

 گر

ی صحیح در زیربرنامهی و ریگمیتصم

 تمامی ارکان مدیریتی ورزشی

 ی مناسبدهسازمان

تمامی عوامل موفقیت  حیصحهدایت 

 ورزشی گذارانهیسرماحضور 

 کنترل و نظارت دقیق

 اصول مديريتی

ی
يت

ير
مد

- 
ی

راي
اج

ط 
راب

 
له

اخ
مد

 گر

ی ابزار و رساناطالعی هاسمیمکانایجاد 

 ی دقیقافزارسختی و افزارنرمتجهیزات 

ی هاشرکتفراهم کردن امکانات 

 ی ورزشیهاطیمحدر  گذارهیسرما

و  هاشرکتی مخصوص هاکمپایجاد 

 گذارهیسرمای هاسازمان

ی مالکیت هانامهنییآتدوین 

 در صورت داوطلب بودن گذارانهیسرما

 نیتأم

ی هارساختيز

 اجرايی

ط 
راي

ش
یزم

انه
 ی

 گذارانهیسرماتسهیالت مالیاتی به  ارائة

 خارجی

ی افزایش تولید یا خدمات هاطرح ارائة

 رگذاریتأ برندهای 

تسهیالت بانکی برای برندهای  ارائة

 گذارهیسرما

برای  هاباشگاهخدمات رفاهی  ارائة

 گذارهیسرمابرندهای 

ی مالی هامشوق

 )مالیاتی و .. (

ه 
ه ب

ست
واب

ق 
شو

م
ما

سر
هي

ذار
گ

 ی

 

ها
مد

یا
پ

 

نمایش مسیرهای پرطرفدار ورزشی برای 

افزایش تعداد مشتریان برندهای 

 گذارهیسرما

کردن موانع ارتباط برندها با  برطرف

 هاباشگاه هوادارانتماشاچیان و 

ی جذب منابع مالی هاچارچوب ارائة

ی ورزشی توسط برندهای هاباشگاه

 گذارهیسرما

و  هاتیظرفايجاد 

ی هاشاخص

 اقتصادی

 

 برای نمایش کدهای گزینشی و قابل فهم بودن
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ده و در نهایت شارائه  ایشدهیکتفک هاییهبرای نمایش کدهای گزینشی و قابل فهم بودن آنها ال

 .کنار هم، مدل نهایی تحقیق به شرح زیر ارائه شده است در هایهبراساس قرار گرفتن ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل پارادایمی تحقیق1مدل 

 شرایط علی:
ایجاد شرایط  

مناسب برای 
 گذارانسرمایه

 ورزشی
مشارکت  ةتوسع

حداکثری مردم و 
 اقشار مختلف

خدمات  ةارائ
مناسب برای 
مشتریان و 

 رزشی
شرایط مساعد 
برای جذابیت 

 ورزش 

 
 مقوله محوری: 

 ةعوامل توسع
 گذاریسرمایه

 در ورزش

 شرایط مداخلهگر:
دولتی یتمدیر  

 قوانین دست و پاگیر
 محیط سیاسی قانونی

اجرایی امکانات  

 راهبردها:
فراهم کردن 

سود 
گذارسرمایه  

 بازاریابی
ایجاد سازوکار 

 اقتصادی
ثبات و قدرت 

 اقتصادی
 

 پیامدها:
همگانی شدن 

 ورزش
افزایش تعداد 

 تماشاچیان
افزایش تعداد 

گذارانسرمایه  
و  هاظرفیتایجاد 

 هایشاخص
 اقتصادی

شرایط مساعد 
 ورزش کشور

شرایط 
 زمینهای:

انواع  کیفیت
 ورزش

اندرکدست
 اران ورزشی
رویدادهای 

 ورزشی
فعال ةرسان  

هامشوق  
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 نتایج براساس رواست. ازاین گذاری ورزشییهسرماتوسعة  به دستیابی پژوهش این اصلی هدف

شده است. بر پایة  مدل این طراحی و استخراج به اقدام ،هامصاحبهادبیات نظری و  و هاداده وتحلیلتجزیه

ی جدید بنددستهی نوعبهوتحلیل کرد و را تجزیه گذاری ورزشییهسرماتوان فرایند توسعة یماین مدل 

در سایر کشورها و نظرهای خبرگان ایرانی است. در نتیجه  گذاری ورزشییهسرمادست یافت که مبتنی بر 

ی امقدمهعنوان و مطالعات در این حوزه است و به هاپژوهشو بومی برای این مدل چارچوب مناسب 

تواند مبنای عمل قرار گیرد و به شناخت جامعی بر پایة شناسایی یم گذاری ورزشییهسرماتوسعة  منظوربه

و چگونگی تعامل با یکدیگر برسد. تاکنون تحقیقی که در آن  گذاری ورزشییهسرماعوامل مؤثر بر توسعة 

تواند نسبت یمدر مدل پارادایمی پرداخته شده باشد، یافت نشده است و  ذکرشدهها و عوامل یتمآبه همة 

 فرایندتوان یم حاضر مدل یةبر پاباشد.  برخورداربه تحقیقات دیگر و قبلی از جامعیت بیشتری 

 بر مبتنی که یافت دست جدید یبنددستهی به نوعبه و کرد وتحلیلتجزیه را رانای گذاری ورزشیهسرما

 و است حوزه این در مطالعات برای بومی و مناسب چارچوبی مدل، این .است ایرانی خبرگان هاینظر

 کالن شناختی و گیرد قرار عمل مبنای تواندیم ایران درگذاری ورزش یهسرما منظوربه یامقدمه عنوانبه

 چگونگی و ایرانگذاری ورزش یهسرمابر روی  اثرگذاری هانقش کلیدی عوامل شناسایی یةبر پا جامع و

 که گیرد قرار ایران ورزشگذاری یهسرما عقالنی مبنای تواندیم مدل این ؛آورد پدید یکدیگر با آنها تعامل

 کند.یم ایجاد را مستمر ارزیابی قابلیت

 

 گیرییجهنتبحث و 

بنیاد منظور از نظریة دادهپرداخته است. بدین گذاری ورزشییهسرماپژوهش حاضر، به ارائة مدل توسعة 

 دستبهایندهای کدگذاری ناشی از مصاحبه با نخبگان فرشده، از برای ارائة الگو استفاده شد و مدل ارائه

گذاری یهسرماپارادایمی توسعة های کیفی حاصل از مصاحبه، ارائة مدل نتایج تحلیل داده براساس. آمد

مقوله(، پدیدة اصلی )عوامل مؤثر بر توسعة  4گانه، شامل موجبات علی )در قالب ابعاد شش ورزشی

مقوله(  4) گرمداخلهمقوله (، شرایط  5ای )های زمینهمقوله (، ویژگی 3گذاری ورزشی(، راهبرد )یهسرما

 توسعةگذاران ورزشی، یهسرماایجاد شرایط مناسب برای   مقوله( بوده است. بر اساس نتایج، 5و پیامد )

خدمات مناسب برای مشتریان ورزشی و شرایط مساعد  ارائةمشارکت حداکثری مردم و اقشار مختلف، 

اندرکاران ورزشی، عنوان شرایط علی شناسایی شدند. کیفیت انواع ورزش، دستبرای جذابیت ورزش به

ای شناسایی شدند. فراهم کردن سود ینهزمعنوان شرایط به هامشوق رویدادهای ورزشی، رسانة فعال و
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 شدن همگانیعنوان راهبردها، گذار بازاریابی، ایجاد سازوکار اقتصادی و ثبات و قدرت اقتصادی بهیهسرما

ی هاشاخصها و یتظرفگذاران، ایجاد یهسرما، افزایش تعداد تماشاچیان، افزایش تعداد جامعه در ورزش

وپاگیر، محیط عنوان پیامدها؛ مدیریت دولتی، قوانین دستاقتصادی و شرایط مساعد ورزش کشور به

شناسایی شدند. در نهایت اینکه  گرمداخلهعنوان شرایط های اجرایی نیز بهیرساختزسیاسی قانونی و 

اجرایی -، مدیریتیقانونی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی-ی عوامل وابسته به ورزش، عامل سیاسیهامؤلفه

گذاری در ورزش شناسایی یهسرماعنوان عوامل مرکزی توسعة گذاری نیز بهیهسرماو عامل مشوق وابسته به 

، (15)، کرامپتون (12)گوتیر  و هانسهای شدند که به تفکیک در زیر بحث شده است. نتایج همسو با یافته

 .است (18)افشاری و همکاران و  (19)، مغانی و همکاران (17)، هیوم و استوارت (13)و فادال  لویز

اند گذاری در مقولة مرکزی و محوری عبارتیهسرماکه نتایج نشان داد عوامل مؤثر بر توسعة طورهمان

اجرایی -قانونی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، مدیریتی-ی عوامل وابسته به ورزش، عامل سیاسیهامؤلفهاز 

عوامل تدوین مقررات،  (19)مغانی و همکاران  ین زمینهدر اگذاری. یهسرماو عامل مشوق وابسته به 

سازی ورزش یخصوصعنوان عوامل اثرگذار بر نقش دولت در سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی را به

  اند.بیان کرده

نظرهای متخصصان در فرایند مصاحبه، از کدهای مستخرج مراحل قبل تشکیل شده  براساساین بعد 

 توسعةو اگر  ندابه ورزش مربوط ماًیمستقکه  است ییهامؤلفهخود شامل  رمجموعةیزی هامؤلفهو در 

و  هاورزشو کیفیت  هاورزشیکی از این دالیل باشد. انواع  تواندیمی در ورزش اتفاق بیفتد، گذارهیسرما

ی هستند. شدت و زمان گذارهیسرما توسعةهمچنین کیفیت داوران و مربیان و حتی تماشاچیان عامل 

ی ورزشی، هانندهیبعلت جذب بسیاری از ی است. رویدادهای ورزشی بهگذارهیسرماعامل توسعة  هاورزش

ی هاافتههمسو با ی ی باشد. نتایجگذارهیسرما توسعةاز عوامل مهم  تواندیمدر صورت اجرای باکیفیت 

 ینترمهم که ( نشان دادند1992گوتیر ) و هانس .است (15)کرامپتون  و (12)، هانس و گوتیر (20)الهی 

یا  (12)است  تماشاگران تعداد افزایش قهرمانی، و یاحرفه در ورزش گذارییهسرماو جذب  رونق در عامل

و فروش سهام را از عوامل جذب سرمایة بخش خصوصی در  هواداران( جذب سرمایة 2014کرامپتون )

( نیز نشان دادند 2014. کارمین و همکاران )(15)یسات مورد نیاز ورزش قهرمانی شناسایی کردند تأس

( نیز 1387. الهی )(16)گذاری شده است یهسرماالمللی سبب جذب ینب دانشجویی برگزاری یونورسیاد که

جذب حامیان مالی است که با نتایج تحقیق  عواملیافتة هواداری از سازماننشان داد نهادهای حمایتی 

ورزش  صنعت اقتصادی رشد در یرگذارتأث و مهم بسیار از عوامل یکی حال هر . به(20)حاضر همخوانی دارد 
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 هویت باشگاه و کیفیت داوران و مربیان با هواداران و تماشاگران حفظ و گذاری، جذبیهسرماو توسعة 

 صورتبه عوامل این کهیهنگامدارند.  ورزش و توسعه حیات ادامة در یریانکارناپذ نقش که است

 از ی ورزشیهاسازمانو  هاباشگاه بپردازند، حمایت به مشخص یهاتشکل قالب در و شدهیدهسازمان

 برد. خواهند سود از آن اقتصادی جنبة

، بعد سیاسی قانونی است که در کدهاهای مصاحبه یکی از ابعاد مهم خروجی از در پاسخ به پرسش

ی پرداخت. همچنین وجود المللنیبمحیط قانونی و سیاسی کشور در محیط  توسعةبه  توانیماول  مؤلفة

ز موارد مهم توسعه حمایت کند یا آن را تسهیل کند، ا گذارهیسرماقوانین حمایتی و تدوین قوانینی که از 

 رأس. در ضمن مدیریت دولتی در ارکان ساختاری سیاسی مانند استفاده از مدیران ورزشی در است

تسهیل در روند  براساسی کالن کشور گذاراستیسو از این دست موارد و همچنین  هاباشگاهمدیریت 

مدل  براساسی نام برد. گذارهیسرما توسعةیکی از عوامل مهم  توانیمی حمایتی را هابودجهی، گذارقانون

گذاری ورزش یهسرماحقوقی از دیگر عوامل محیطی اثرگذار بر توسعه و تعمیم  -تحقیق، محیط سیاسی 

، مغانی (22)سید عامری ، (21)الهی و همکاران  ،(20)های تحقیقات الهی نتایج همسو با یافتهاست. 

عامل سیاسی یا قانونی  هاپژوهشکه هریک از این  است( 24) دوست قهفرخیو علی (23)، پاداش (19)

کلی  طوربه. اندکردهگذاری بیان یهسرماسازی و یخصوصعنوان یکی از عوامل مهم در فرایند را به

های یتفعالگذاری وابسته به اصول قانونی و حقوقی و سیاسی هر کشور است، انجام یهسرماهای یتفعال

شود، بلکه ینمرو با موفقیت روبه تنهانهگذاری خارج از چارچوب قوانین هر جامعه یهسرماحمایت مالی و 

های یتفعالکند، شناخت صحیح و دقیق قوانین مرتبط با یممشکالتی را نیز در این زمینه ایجاد 

های یتفعالعنوان مانع بر سر راه ی بهنوعبهگذاری و تعیین مواردی در قوانین کشور که یهسرما

هایی در یتموفقگذاری قرار گرفته است، کمکی بزرگ در جهت رفع مشکالت موجود و رسیدن به یهسرما

ی، قانونی نقش دولت در امور سیاس هایگیرییمو تصم هایاستس .استگذاری یهسرماینة توسعة زم

قدرت حاکمه در ورزش نقش حساسی  عنوانبهدر اغلب کشورها دولت  در هر بازار دارد. ایکنندهیینتع

است. پرداختن  مناسب قانونی و سیاسی و حقوقی محیط نیازمند ورزش صنعت اقتصادی توسعة و دارد. رشد

 حقوقی و اشخاص حقیقی بین را جدیدی روابط یار،عتمام صنعت به آن شدن مبدل و یاحرفه ورزش به

دیگر،  بیان شود. به فراهم حقوقی مناسبی هایینهزم است الزم روابط این تنظیم که برای کندیم ایجاد

 نخواهد بود. میسر قانونی الزم و حقوقی توسعة بدون ورزش گذاری صنعتیهسرماو  توسعة اقتصادی
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ی اصلی هامؤلفهیکی از ابعاد مهم مستخرج در کدگذاری انتخابی بدون شک بعد اقتصادی است که 

سود، شفاف بودن مدیریت  در این بعد درنظر گرفت. رسیدن به توانیمرا  گذارهیسرمااهداف  کنندةنیتأم

و همچنین از همة  ندمالی قدرتم سازوکاری ورزشی و همچنین ایجاد ساختار و هاسازمانو  هاباشگاهمالی 

قتصادی در کشور و ، رسیدن به ثبات ااندکرده اشارهکه بسیاری از متخصصان به آن  ترمهماین موارد 

 شان( 2014کاران )ی نقش بسزایی دارند. کارمین و همگذارهیسرما توسعةی تابعه است که در هاسازمان

 اصالحات سرییک انجام و کالن سطح در اقتصادی ثبات ایجاد منظوربه مستمری هاتالش که دادند

 . (16) انجامید خواهد یسازیخصوص در موفقیت به اقتصاد کلیدی یهابخش در ساختاری

لی دوست ع(، 1388ی دولت ، پاداش )ابودجهی هانهیهز( در تحقیقات خود تقلیل 1382کمیجانی )

 (1393)سلیمانی ی اطالعات مالی و اقتصادی، سازشفاف (1392( و جاللی فراهانی )1389هفرخی )ق

ی اقتصادی دولت در امور اقتصادی بر پیشبرد هادخالتی و گذارهیسرماأثیر مثبت عوامل مالی و ت

که با  کنندیمرا عنوان  هیو بازار سرما یاطالعات( موانع 1393ی در ورزش و خسروی زاده )سازیخصوص

 ، محیط نامطمئن(21)(. الهی و همکاران 26،25،7،24،23،32ی مطالعة حاضر همراستاست)هاافتهی

ی احرفهی دارباشگاهورزش کشور را از موانع توسعة صنعت  در گذاریسرمایه باالی ریسک و اقتصادی

. منابع مالی و اقتصادی استمنابع اقتصادی از عوامل ضروری برای توسعة ورزش  .دندانیمفوتبال ایران 

ی گذارهیسرماوجود دارد که با  هاملتی زیادی از هامثال. ندهست 1عنوان دروندادی ورزشی بههابرنامهبرای 

ی المللنیباغلب بعد از شکست در رویدادهای  هایگذارهیسرمای خود شدند و این هاورزشموجب بهبود 

در فراهم کردن منابع اقتصادی و مالی برای ورزش  هادولتبوده است. تحقیقات نشان داده است که نقش 

ی گذارهیسرمای مالی راه موفقیت ورزش و توسعة هاتیحمابا فراهم کردن  هادولتو  استبسیار حیاتی 

 مبتنی و باز فضای ایجاد راستای در اقتصادی یهایگذاراستیس کهیدرصورت شکیب .سازندیمرا هموار 

 شود تعریف نوین فناوری و خارجی یهاهیسرما جدید، بازارهای به دستیابی منظوربه اقتصادی آزادسازی بر

 جریان آن، تبعبه و کاهش یگذارهیسرما ریسک پذیرد، صورت اقتصادی ثبات افزایش راستای در اقداماتی و

 . یافت خواهد افزایش کشور در خارجیداخلی و  یگذارهیسرما

که هرچه این آمار بیشتر  استی مهم این بعد تمایل افراد بیشتر جامعه به ورزش هامؤلفهیکی از 

سازمانی عامل رشد بیشتر آمار ورود بیشتری خواهد یافت. تمایل بین توسعةی گذارهیسرماباشد، 

                                                           
1. Input 
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افزایی دانش حوزةدر  خصوصی در کشور و بهگذارهیسرما. ایجاد فرهنگ استحوزه  در این گذارانهیسرما

 توسعةعوامل  نیترمهمی نقش بسزایی داشته باشد. رسانه یکی ز گذارهیسرما توسعةدر  تواندیم

و برندهای آنان  گذارانهیسرمای حمایتی برای بهتر دیده شدن هابرنامهی است که با ایجاد گذارهیسرما

خصوصی  بخش یگذارهیسرما جذب در ورزشی تماشاگران وها رسانه قش (1388می باشد. رجبی )

 علل از ( در پژوهش خود بیان کردند که یکی2017(. هیوم و استوارت )27ورزشی را بیان کرده است)

 یک اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، شرایط بر تأثیر توسعة ورزش، زمینة در کشورها باالی یگذارهیسرما

 یبردن برخ نیو از ب یبدن تیفرهنگ ورزش و فعال جادیا یتالش برا ن،یبنابرا .(17جامعه بوده است)

 با اتخاذ .است یضرور ،در مورد بانوان ژهیوبه ،هاتیفعال گونهینبه مشارکت در ا سبتن یمنف یهانگرش

ترغیب بانوان جامعه جهت  ،محورزندگی ورزشآموزش سبک  مانند یاجتماع -ی فرهنگ هایسازوکار

گرایش به سمت ورزش، باال بردن امنیت شهرها، تقویت و ارتقای سالمت عمومی و افزایش گرایش جوانان 

 توانمی های فرهنگی زنان و نهادینه کردن ورزش در جامعه،به تفریحات سالم، کاهش محدودیت

شود، فراهم افزایش میزان مشارکت افراد به ورزش میسبب که  ی رااجتماع یمختلف فرهنگ هاینهیزم

 ییکارا و اثربخشی از این مشکل، به رفتبرونو مدیران برای  هادولتشود که یمرو پیشنهاد کرد. ازاین

عنوان مولد بسیار خوب در کنار خود پذیرش داشته باشند و بخش خصوصی را به خصوصی اعتماد بخش

یما و...، در بین مردم صداوسی مناسب از طریق سازفرهنگینانه را با بوشخکنند و این اعتماد و نگرش 

نفع یذی هاگروهو جامعه، ساری و جاری سازند. همچنین با ایجاد تعهد اجتماعی زمینة مشارکت تمام 

 گذاری ورزش را فراهم کنند.یهسرمادر فرایند 

ی و نظارت دقیق از موارد مهم ریگمیتصمی، دهسازمانی، زیربرنامهاجرای اصول مدیریتی مانند 

ی اجرایی مانند هارساختیز نیتأمباشد.  گذارهیسرمای است که باید مناسب برای ورود گذارهیسرما توسعة

از عوامل مهم  توانیمی را گذارهیسرماامکانات و تسهیالت مادی و همچنین فراهم کردن فضای امن 

ی هابرنامهی و مدیریت زیربرنامهد از طریق تدوین و تنظیم و ی دانست. در نتیجه بایگذارهیسرما توسعة

مطلوب و فراهم کردن تسهیالت الزم و مناسب و منطبق بر اصول و موازین علمی راه برای رسیدن به این 

های دهد که به سایر جنبهمی فردمدت دیدی جامع به تعیین اهداف طوالنیاهداف را هموار ساخت. 

کند. ی ورزش در ابعاد مختلف ایفا میگذارهیسرمای را در توسعة مؤثرو نقش  دهدمیشکل ی ریگمیتصم

(، علیدوست 7دانند، احمدی )یمموجود ورزش کشور را ضروری اصالح ساختار ( 26(، عارفیان )28رضوی )

گیری و یمتصم(، کمبود هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع 29(، جاللی فراهانی )24قهفرخی )
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سازی یخصوصهای بوروکراتیک را از موانع یچیدگیپتأخیرها و ( 28(، افسای )30بودن آن رضوی ) برزمان

ای و در هیچ ینهزمموفقیت در هیچ  که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. اندشمردهورزش کشور 

شود. ینمیر پذمکانابردن اصول صحیح مربوط به آن حیطه  کاربهشرایطی، جز با وجود نیروی متخصص و 

های مالی و یتحمانیست. بررسی مشکالت مدیریت  مستثناگذاری نیز از این قاعده یهسرماموضوع 

ی ورزشی و حامیان هاسازمانتواند تا حد چشمگیری رضایت خاطر یمگذاری و اقدام برای رفع آنها یهسرما

یری از الگوهای کشورهای موفق در زمینة گبهرهشود تا با یمبر این اساس توصیه مالی را حاصل کند. 

 در مناسب یهاروش از گذاری ورزش )البته نه با تقلید(، تدوین و اجرای برنامة جامع و استفادهیهسرما

 گذارییهسرمافرایند  در مدیریت یتخصص و نگاه بلندمدتی و با امرحلهها مانند روش تدریجی و یواگذار

ها و انجام الزامات ضروری قبل، حین و بعد از اجرای رساختیزورزش کشور در جهت مهیا کردن 

 یزی کند. ربرنامهگذاری یهسرما

ی مالی مانند هامشوقبا ایجاد  توانیمی مختلف هاطهیحدر  گذارانهیسرمابا توجه به شرایط حضور 

ی هاشرکتی قانونی حذف مالیاتی و از این دست اقدامات مسیر ورود و رسیدن به اهداف را در هاتیحما

سعه داد. ایجاد     گذارهیسرما  شی تو ی مهمی هامؤلفهاز  گذارانهیسرما ی ممکن برای ورود هاتیظرفورز

شتر      سبب ماندگاری بی ست که  شی نیز از  و مدیران ورز گذارانهیسرما . آموزش شود یم گذارانهیسرما ا

شد. گذارهیسرما  توسعة ارکان مهم  سرمایه    ی می با شدن  اندرکاران  گذاران در بین دست  برای بهتر دیده 

های تأثیرگذار  ها و سازمان ورزشی مانند تماشاچیان و همچنین ساختار حمایتی و روانی مسئوالن شرکت

خاکی  .همسییو می باشیید(30)ری و همکاران ، افشییا(31)ی خاکی هاافتهنتایج با یبسیییار دخیل اسییت. 

و حامیان مالی، پرداخت تسییهیالت بانکی توسییط  هاشییرکت( نشییان داد وجود قانون حمایتی از 1396)

ی قرارداد حمایت مالی، تصییویب و اجرای قانون هابرگهها و نامهی حامی، تدوین آیینهاشییرکتدولت به 

ی ( براکم کردن مالیات و...) یزشیییانگهای لیگ برتر، وجود عوامل معافیت مالیاتی اسییپانسییرهای تیم 

های ینهزممسییئوالن سیییاسییی و ورزشییی اسییتان به این امر و خلق   حضییور حامیان مالی، نگرش مثبت

جذب  و قوانین  ها مشیییوقهای حمایتی و   وان گویه عنبه  بلندمدت  ی همکاری در  ها فرصیییتهمکاری و  

( نشیان دادند که   1396افشیاری و همکاران )  .(31) اسیت ی فوتبال اسیتان مازندران  هامیتحامیان مالی 

شی      یهسرما  صاد ورز سعة اقت ست گذاری و حمایت مالی از عوامل مهم در تو  برای واحد الگویی تدوین. ا

ضعیت  شو و  حقوقی و  و تجاری اهداف بتواند که یاگونهبه گذارانهیسرما ی دولتی از هاتیحماو  هاقیت

شی  سعة       ،سازد  برآورده همزمان را ورز ضعیت عوامل مؤثر بر تو  .شود یمی گذارهیسرما سبب بهبود و
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 یهامیت یاسپانسرها ییییاتیمال تییییقانون معاف یرایییو اج بیتصو ی همچونگذارهیسرما یهاقیییومش

 یاز سییو یالتیتسییه جادیا، هاو روزنامه دیها در جراشییرکت یبرا غاتیتبل یهاتعرفه شیافزاورزشییی، 

 جادیاحمایت مالی، قرارداد  یهاو فرم هانامهنییآ نیتدوورزشیییی،  یاسیییپانسیییرها یبرا مایصیییداوسییی

، ونیزیها در تلوشرکت یبرا غاتیتبل یهاتعرفه شیافزا، در کشور یی ورزش یابیبازار صصیتخ یهاآژانس

ست که  ع شد.  تواندیمواملی ا شوق  در این راه مؤثر با سرها بی   تدوین قوانین و م سپان تردید هایی برای ا

ی به اهداف ابیدست دهد، به آنها اطمینان بیشتری برای  گذاری افزایش میرا برای سرمایه  آنهامندی عالقه

 . (30)خود خواهد داد 

به  ینوعکرد و به لیرا تحلگذاری یهسرماتوسعة  ندیفرا وانتیمدل حاضر م یةبر پاکلی  طوربه

جامع و  یمدل، شناخت نیخبرگان ورزش است. ا هایبر نظر یکه مبتن افتیدست  دیجد یبنددسته

تعامل آنها با  یو چگونگگذاری ورزشی یهثر بر توسعة سرماؤم یدیعوامل کل ییشناسا یةبر پا را کالن

 آید.شمار میبهحوزه  نیدر ا تریقو دق شتریمطالعات ب یمناسب برا یو چارچوب آوردیفراهم م گریکدی

گذاری ورزش از یک طرف متضمن شناسایی عوامل اثرگذار بر یهسرماکلی باید گفت که توسعة  طوربه

ها و تجهیزات ویژة ورزش، گسترش فرهنگ توسعة زیرساختجذب حامیان مالی، تقویت منابع مالی و 

ها و از سوی دیگر، یتظرفگذاران، تماشاگران، بهبود یهسرماورزشی، استفاده از رسانه و تبلیغات، افزایش 

ریزی مدون و تدوین قوانین و مقررات، ی و اصالح ساختار، برنامهدهسازمانتوسعه و تقویت ارتباطات، 

اقتصادی و ...  سازوکارگذاری، مدیریت دولتی و ثبات اقتصادی و ایجاد یهسرماسب برای ایجاد شرایط منا

گذاری ورزشی یهسرماو توسعة بهبود توان شاهد های راهبردی مذکور می. بنابراین، با رعایت مقولهاست

اندک برخی از استادان و متخصصان برای انجام همکاری توان به یمهای تحقیق نیز یتمحدودبود. از 

ها با وجود اطمینان کاری در پاسخگویی به برخی پرسشمحافظهمصاحبة کیفی، کمبود دسترسی به آنان، 

بازاریابی  صنعت بسیار فواید و آثار به توجه شوندگان در مورد محرمانه ماندن و ... اشاره داشت. بابه مصاحبه

 رکود و مانند بیکاری مشکالت از کاهش بسیاری در تواندیم ورزشی گذارییهسرماو  بازاریابی به پرداختن

 ورزشی یهاسازمان وابستگی تدریجی کاهش موجب همچنین و باشد غیرورزشی مؤثر و ورزشی صنایع

 بیشتر هرچه پویایی و خصوصی بخش گذارییهسرما دولت، بودجة به و ... هاها، هیأتیونفدراسهمچون 

شود. با توجه به اشباع بازارها، تشدید  جدید درآمدزایی یهاکانال به دستیابی نتیجة در ی ورزشیهارشته

ها و نیازهای طرفداران ورزشی، صنعت ورزشی ایران را با موانع یقهسلالملل، تغییر در ینبرقابت در سطح 

ی استفاده درستبهشرایط فعلی  بتواند از چنانچهمتعددی مواجه کرده است. در این شرایط صنعت ورزش 
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منظور و موانع فائق آید و بقای خود را تداوم بخشد و مزیت رقابتی الزم بهها چالشتواند بر این یمکند، 

شده در خصوص ی ارائههامدلسازی رویکردها و یادهپورود به بازارهای جهانی را کسب کند. در این شرایط 

المللی ینبگذاری یهسرماهای یاستراتژها و یاستستواند نقش بسیار مهمی را در یمگذاری ورزشی یهسرما

و... مانند ارتباط با هواداران، معرفی محصوالت جدید، اصالح و تغییر ذهنیت طرفداران و هواداران  هاباشگاه

 مدیریتی و کپارچةی ایجاد سیستم با شودمی و کارکنان نسبت به باشگاه و برند آنها ایفا کند. پیشنهاد

 گذاریسرمایه در دیگر تأثیرگذار عوامل از بسیاری بر بتوان ورزشی هایفدراسیون در مدیریتی ایجاد ثبات

 قانونی، اجتماعی و ... و حقوقی و بازاریابی و عوامل تبلیغاتی و اقتصادی، مالی عوامل از جمله ورزش در

 به اقدام ورزشی مشاغل و مختلف ورزشی هایرشته صنفی هایانجمن بود. همچنین با تشکیل تأثیرگذار

 از استفاده و کار از مزایای قانون گیریبهره با کار بازار تأیید مورد هایعنوان حرفهبه مشاغل این تعریف

 ایجاد و ایحرفه ورزش قراردادهای بر نظارت و مدیریت با کرد. سیستم دولتی نیز مالیاتی هایمعافیت

ی آینده به طراحی و تدوین هاپژوهششود در یمکند. همچنین پیشنهاد  اقدام زمینه این شفافیت در

 پایان یافته پرداخته شود. درهتوسعگذاری و مطالعة تطبیقی کشورهای یهسرماالگوی اجرایی توسعة 

 در نگرش تغییر بدون شوند، چراکه گرفته درنظر مجموعه یک صورتمؤثر به عوامل تمام شودیم پیشنهاد

 .بود نخواهد یرپذامکان سرمایه ورود برای مناسب بستر ورزش کارشناسان و مدیران میان

 تشکر و قدردانی 

نویسندگان برخود الزم می دانند از تمامی افرادی که آنها را در مراحل پژوهش یاری کرده اند تشکر 

 و قدردانی فراوان کنند.
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Abstract 
The aim of the present study was to develop a model for investment 
development in Iran sport. This study used a qualitative methodology 
and the grounded theory. The statistical population included those 
with management experience in different levels of Iran sport, sport 
management professors of Iran universities, and sport economics 
experts and activists. 15 subjects were selected for interviews by 
theoretical, purposive and snowball sampling methods. Open, axial 
and selective coding were used to analyze the data. The results 
showed that laying the suitable groundwork for sport investors, 
developing maximum participation of people and different strata, 
providing sport customers with appropriate services and favorable 
conditions for the attractiveness of sport were reported to be amongst 
the causal factors of investment development. Contextual factors also 
encompassed the quality of sport, active media, and incentives. 
Intervening factors were, then, found to be public administration, 
cumbersome laws, political - legal environment, as well as executive 
infrastructures. Strategies included providing investor profits, 
marketing development, establishing economic mechanisms and 
economic stability and power and their consequences, sport for all 
policy, increasing the number of spectators, maximizing the number 
of investors, creating economic capacity and indicators and favorable 
conditions for sport in Iran. The present model is a suitable national 
framework for studies in this field and may pave the way as an 
introduction for investing in sport in Iran. 
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Economic factors, economic stability, investment, managerial 
factors, political-legal factors.  
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