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چکیده
پژوهش حا ضر با هدف ارائة الگوی تو سعة سرمایهگذاری در ورزش ایران اجرا شده ا ست .روش تحقیق کیفی ا ست و با
استفاده از نظریة دادهبنیاد انجام گرفت .جامعة آماری پژوهش شامل افراد دارای سابقة مدیریت در سطوح مختلف ورزش
ک شور ،ا ستادان مدیریت ورز شی دان شگاههای ک شور ،و خبرگان و فعاالن حوزة اقت صاد ورز شی بودند 15 .نفر برای انجام
مصااااحبه با بهرهگیری از تکن یک های هدفمند نظری و گلولهبرفی انتخاب شاااد ند .بهمنظور تجزیهوتحلیل داده ها ،از
کدگذاری باز ،محوری و گزینشی استفاده شد .نتایج نشان داد که از جمله عوامل علّی توسعة سرمایهگذاری ،ایجاد شرایط
مناسب برای سرمایه گذاران ورزشی ،توسعة مشارکت حداکثری مردم و اقشار مختلف ،ارائة خدمات مناسب برای مشتریان
ورز شی و شرایط م ساعد برای جذابیت ورزش ا ست .عوامل زمینهای ،شامل کیفیت انواع ورزش ،ر سانة فعال و م شوقها
بود .از جمله عوامل مداخلهگر ،مدیریت دولتی ،قوانین دستوپاگیر ،محیط سیاسی قانونی و زیرساختهای اجرایی است.
همچنین راهبردها شااامل فراهم کردن سااود ساارمایه گذار ،توسااعة بازاریابی ،ایجاد سااازوکار اقتصااادی و بات و قدرت
اقت صادی و پیامدهای حا صل از آن همگانی شدن ورزش ،افزایش تعداد تما شاچیان ،افزایش تعداد سرمایهگذاران ،ایجاد
ظرفیتها و شاخصهای اقتصادی و شرایط مساعد ورزش کشور بود .این مدل ،چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات
در این حوزه است و بهعنوان مقدمهای بهمنظور سرمایهگذاری ورزش در ایران میتواند مبنای عمل قرار گیرد.
واژههای کلیدی
بات اقتصادی ،سرمایهگذاری ،عوامل مدیریتی ،عوامل سیاسی قانونی ،عوامل اقتصادی.

 نويسندة مسئول  :تلفن 09191272049:

Email:f.emami2007@yahoo.com
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مقدمه
از مهمترین شاخصههای توسعه و پیشرفت واقعی کشورها ،ورزش است .موفقیت در عرصة ورزش ،توجه
مدیران و دستاندرکاران ورزش را بیش از پیش به خود جلب کرده است ( .)1همچنین ورزش از تفنن
صرف به صنعتی پررونق تبدیل شده و حجم زیادی از سرمایهگذاریها را در خود جای داده است ( .)2در
حال حاضر ورزش بهعنوان صنعتی پولساز مطرح است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کشورها
را دستخوش تغییراتی میکند و به رشد اقتصادی باالتر منجر میشود .سرمایهگذاری یکی از الزامات مهم
برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعة اقتصادی است .بسیاری از اقتصاددانان معتقدند
یکی از وظایف مهم دولتها ایجاد شرایط ایمن از لحاظ اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی
در جهت سرمایهگذاری مولد است ( .)3در پی سرمایهگذاری در ورزش میزان اشتغال مستقیم و نیز امکان
جذب درآمد از طریق برگزاری مسابقات بینالمللی ،جذب گردشگران و سطح سالمت و بهداشت جسمی و
روانی جامعه افزایش مییابد ( .)2تخمین زده شده است که ارزش مالی صنعت ورزش در آمریکا دو برابر
صنعت اتومبیل و هفت برابر صنعت سینمای آن و در حال حاضر  470بیلیون دالر برآورد شده است (.)4
از سوی دیگر میزان سرمایهگذاری دولت در بخش ورزش متناسب با رشد و جمعیت جامعه و متقاضیان
ورزش نیست و چنانچه همین روند در آینده ادامه یابد ،میزان کمبودها بیشتر آشکار میشود (.)2 ،4 ،5 ،6
بهطوریکه سهم ورزش در اقتصاد ملی رابطهای مستقیم با میزان سرمایهگذاری در آن دارد که در وضعیت
حاضر در کشور ما میزان آن در مقایسه با کشورهای توسعهیافته اندک است .در کشورهای ایتالیا ،انگلستان
و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی بهترتیب  1/7،2و  1/4درصد و برای ایران  38صدم
درصد گزارش شده است ( .)7توسعة سرمایهگذاری از یک سو موجب جذب سرمایههای غیرکارا و هدایت
آنها به بخشهای مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر با توجه به جهتگیری سرمایهگذاران ،سرمایهگذاریها
در صنایعی هدایت خواهند شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخوردارند و این امر موجب تخصیص
بهینه در منابع خواهد شد ( .)8کمبود سرمایهگذاری و کمبود امکانات ورزشی در کشور ما واقعیتی
انکارناپذیر است .تعداد تأسیسات ورزشی ایمن ،باکیفیت و براساس استانداردهای برگزاری مسابقات و
رویدادهای ورزشی بینالمللی به عدد انگشتان یک دست نیز نمیرسد ( .)9بهطور کلی سرمایهگذاری در
ورزش کشور و اجرای راهکارهای پیشبینیشده روند مطلوبی در تربیت بدنی و ورزش کشور نداشته و در
جهت تولید وسایل و خدمات ورزشی سرمایهگذاری شایان توجهی انجام نگرفته است ( .)5امروزه در اقتصاد
ورزش دنیا بالغ بر  600میلیارد یورو گردش پولی وجود دارد و بهعنوان نمونه در فوتبال بهتنهایی بالغ بر
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 33تا  35میلیارد یورو گردش پولی انجام میگیرد .باید بپرسید سهم ایران در اقتصاد جهانی ورزش تا چه
حد است؟! بیشک ما سهمی نخواهیم داشت؛ چراکه ورزش ما به سمت اقتصادی شدن ،اشتغال و ...پیش
نرفته است ،چراکه مسئوالن سیاسی کشور و مجریان کشور اعتقادی به این بخش از اقتصاد (ورزش) ندارند
و خود و جامعة بزرگ ایران را از چنین منابع درآمدی و منابع ایجاد شغل محروم کردهاند و نکتة دیگر
برای محقق کردن این مهم در کشور ،به سمت تربیت مدیرانی متخصص ،کارامد و با نگاهی حرفهای
نرفته اند و کاری انجام نگرفته است و همچنان کل ورزش کشور در اختیار افرادی قرار گرفته است که
بهطور حیاتی ،ناکارامد و آماتوری حرکت میکنند ( .)3بنابراین برای تضمین آیندهای روشن و موفق برای
سازمان ورزشی باید زبان درآمدزایی و سرمایهگذاری را دانست ،زیرا امروزه رقابت برای پول از هر زمان
دیگری فشردهتر شده و دیگر نمیتوان به امید سرازیر شدن پول و دیگر کمکهای دولت نشست .باشگاهها،
سازمانها و فدراسیونها باید به تدوین سیاست درآمدزایی خود بپردازند ،سیاستی در جهت متقاعد کردن
تأمینکنندگان منابع مالی .در نتیجه این موضوع نشاندهندة نقش مهم بازاریابی و سرمایهگذاری بهعنوان
یکی از روشهای مهم در تعیین منابع مالی است (.)10
سرمایهگذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعة اقتصادی ایفا میکند .تجربة کشورهای توسعهیافته
نشان میدهد که توسعة سرمایهگذاری از عوامل اصلی رشد و توسعة اقتصادی آنها بوده است ( .)11همچنین
مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعة اقتصادی و سرمایهگذاری را نشان دادهاند .در این زمینه هانس و
گوتیر )1992(1معتقدند که مهمترین عامل در رونق و جذب سرمایهگذاری در ورزش حرفهای و قهرمانی،
افزایش تعداد تماشاگران است ( .)12لویز و فادال)2010( 2ا شاره کردند که ورزش و تفریحات بهطور
بالقوه تأ یر چشمگیری بر اقتصاد یک کشور دارند ( .)13نائورایت و رامفورد )2010( 3در پژوهشی نشان
دادند ،تغییر سازماندهی و گرایش باشگاهها به فعالیتهای مجازی موجب جذب سرمایهگذاران خارجی
و بینالمللی ،بهخصوص سرمایهگذاران آمریکایی شده است ( .)14کرامپتون )2014( 4جذب سرمایة
هواداران و فروش سهام را از عوامل جذب سرمایة بخش خصوصی در تأسیسات مورد نیاز ورزش قهرمانی
شناسایی کردند ( .)15کارمین ،سافرین و تیمریسورا  )2014( 5در پژوهش خود مبنی بر مدیریت جذب

1. Hansen, H. Gautheir
2 . Luiz & Fadal
3 . Nauright & Ramford
4 . Crompton
5 . Kramin, Safiullin & timiryasova
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سرمایهگذاری در حوزة پروژههای بزرگ ورزشی اظهار داشتند که برگزاری یونورسیاد دانشجویی بینالمللی
 2013در جمهوری تاتارستان سبب تقویت جذب سرمایهگذاری در این کشور شده است ( .)16هیوم و
استوارت  )2017(1در پژوهش خود بیان کردند که یکی از علل سرمایهگذاری باالی کشورها در زمینة
توسعة ورزش ،تأ یر بر شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بوده است ( .)17افشاری و
همکاران ( )1396در تحقیقات خود به بررسی تحلیل عوامل مؤ ر بر توسعة اقتصادی صنعت ورزش ایران
پرداختند که  9عامل توسعة اقتصادی صنعت ورزش ایران از دید نمونههای تحقیق متناسب با اهداف
تحقیق بود و متعاقب آن نتایج تحلیل عاملی نشان داد که سرمایهگذاری و حمایت مالی و توسعة امکانات
و زیرساختها بهترتیب مهمترین و کماهمیتترین عاملها از دید نمونة تحقیق هستند ( .)18مغانی و
همکاران ()1394در پژوهشی به تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوصیسازی
صنعت ورزش پرداختند که نشان میدهد که نقش سیاسی دولت در فرایند خصوصیسازی ورزش ایران
که برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است ،چهار مؤلفة انسجام سیاسی-اجتماعی-حاکمیت قانون،
مشارکت سیاسی و قدرت دولت تقسیم کرد و تأ یرگذارترین مؤلفه در این نقش انسجام سیاسی–اجتماعی
است (.)19
نتایج تحقیقات نشان میدهد که بیشتر تحقیقات به سرمایهگذاری و عوامل مؤ ر بر جذب سرمایهگذار
و حمایت مالی پرداختهاند و خأل تحقیقاتی در بحث شناسایی عوامل مؤ ر بر توسعة سرمایهگذاری در
ورزش بهصورت ویژه کامالً مشهود است و دید جامع نسبت به مسئله ،در تحقیقات به شکلی که به عوامل
مؤ ر در سرمایهگذاری باشد کمتر مشاهده شده است .در نتیجه بهعنوان اولین قدم در راه توسعة
سرمایهگذاری ،شناسایی ابعاد پنهان آن نیازمند مطالعة اکتشافی و بهره جستن از آن نیازمند تدوین الگوی
راهبردی توسعة سرمایهگذاری ورزشی است .در این زمینه وجود برخی مقوالت توانسته است بهعنوان
چارچوب کلی در این زمینه مدنظر گرفته شود؛ بهنحوی که با شرایط خاصی و نگاه عمیقتر به شناسایی
ظرفیتها و چالشهای پیش رو پرداخته و ضمن شناسایی زیربنایی یک پدیده ماهیت خاصی به موضوع
میدهد .از جملة این شرایط میتوان به مقوالت شرایط علی 2اشاره کرد که شامل حوادث ،وقایع و
اتفاقهایی که به وقوع یا گسترش پدیدهای میانجامد ،اشاره کرد .اهمیت شرایط زمینهای 3به سلسله

1 . Hume & Stewart
2. Causal conditions
3. Grounded conditions
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خصوصیات ویژهای که به پدیدهای داللت میکند ،اشاره دارد .شرایط میانجی (مداخلهگر)1شامل شرایط
ساختاری از جمله فضا ،فرهنگ ،زمان ،وضعیت اقتصادی ،حرفه ،تاریخ و بیوگرافی است .آنها راهبردها را
در درون زمینة خاصی سهولت میبخشند (نقش تسهیلکننده دارند ) یا آنها را محدود (نقش محدودکننده
دارند) میکنند .در ادامه راهبردهای پدیده مطرح میشود .مقولة راهبرد کنش و تعامل2به راهبردهای
ایجادشده برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیدهای ،در شرایط مشاهدهشده و خاص مربوط میشود.
راهبردهایی که پیامدهای محتمل ناشی از سرمایهگذاری را نمایان خواهد ساخت .ارزیابی تمام عوامل
بهصورت یک مجموعه به اتخاذ تصمیم انجام سرمایهگذاری یا کمبود انجام سرمایهگذاری منجر میشود.
جذب سرمایه در کشور بدون تغییر نگرش در میان مسئوالن ،سیاستمداران و کارشناسان و ایجاد بستر
مناسب برای ورود سرمایه امکانپذیر نیست .درنظر گرفتن تمامی عوامل و موانع تأ یرگذار در جذب
سرمایهگذاری و ارائة مدلی مناسب از رابطه و میزان تأ یر این عوامل میتواند سرمایهگذاران و سازمانهای
مربوط را در مراحل آغازین سرمایهگذاری و طی روند سرمایهگذاری راهنمایی کند و بهعنوان الگوریتم
تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در ورزش استفاده شود .بهنظر میرسد عوامل حیاتی مختلفی برای توسعة
سرمایهگذاری در ورزش وجود دارد که با سایر زمینههای کسبوکار متفاوت است .توجه به این عوامل
میتواند در موفقیت و مدیریت سرمایهگذاری در این زمینه تأ یرگذار باشد؛ بنابراین ضرورت این پژوهش
در جهت ارائة مدلی است که دربردارندة عوامل تأ یرگذار در توسعة سرمایهگذاری در ورزش کشور باشد .از
لحاظ نو بودن در داخل کشور ،موضوع پژوهش تاکنون انجام نگرفته است .از لحاظ روش تحقیق نیز
تاکنون از روش گراندد تئوری بهره گرفته نشده است .حال این پرسش مطرح میشود که مدل پیشنهادی
توسعة سرمایهگذاری ورزش چگونه است؟
روششناسی
روش انجام پژوهش حاضر ،از نوع کیفی و از نظر هدف ،جزء مطالعات توسعهای بود که برای ساخت مدل
مفهومی پژوهش از روش نظریة داده بنیاد3استفاده شد.

1. Intervening conditions
2. Action/ interaction strategies
3. Grounded Theory
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جامعة آماری پژوهش شامل افراد دارای سابقة مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشور ،اقتصاددانان
حتیاالمکان آشنا به مسائل ورزش ،استادان مدیریت ورزشی دانشگاههای کشور و خبرگان و فعاالن حوزة
اقتصاد ورزش ی بودند که از این مجموعه تا جایی که نسبت به موضوع پژوهش اشباع نظری حاصل شد،
 15نفر برای انجام مصاحبه و کسب اطالعات الزم در خصوص موضوع موردنظر بهصورت کامالً غیراحتمالی
انتخاب شدند .با توجه به استفاده از روش دادهبنیاد (شیوة اشتراوس و کوربین) و انجام مصاحبه برای
گردآوری دادهها ،نمونة تحقیق بهصورت ترکیبی از روش نمونهگیری نظری1و گلولهبرفی2انتخاب شد .در
این روش ،از افرادی که خِبرگان یک حوزه هستند و از معیارهای الزم برخوردارند ،شروع شده و ضمن
پرسشهای پژوهش ،از آنها خواسته میشود تا سایر افراد صاحبنظر در این زمینه را معرفی کنند ،بنابراین
جز چند نفر اول که مستقیماً توسط محقق براساس معیارهای موردنظر انتخاب میشوند ،سایر خِبرگان
عالوهبر معیارهای خِبرگی توسط سایر خِبرگان نیز انتخاب میشوند.
ابزار پژوهش حاضر ،مصاحبههای عمیق و اکتشافی بود .سؤاالت مصاحبهها از نوع بازپاسخ بود و
براساس ابعاد نظریة دادهبنیاد ،موجبات علی ،شرایط محیطی ،ویژگیهای زمینهای ،راهبردها و پیامدها را
بررسی کرد تا از زبان مصاحبهشوندگان ،موضوع روشن شود .تمامی مصاحبهها ضبط شده و پس از هر
مصاحبه ،تجزیه تحلیل دادههای آن بهمنظور پایهگذاری مدل صورت میگرفت .با توجه به ادبیات نظری
پژوهشهای کیفی ،همزمان با انجام مصاحبهها ،تحلیل و کدگذاری آنها نیز انجام پذیرفت .برای حصول
اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و بهمنظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهها از دیدگاه پژوهشگر،
از نظرهای ارزشمند استادان آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع
بودند ،استفاده شد .بهطوریکه روایی مصاحبه برای ساختار و محتوای سؤاالت توسط صاحبنظران تأیید
شد .بهطور همزمان از مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد .همچنین فرایند
کدگذاریها ،توسط دو نفر از استادان صاحبنظر بررسی و پیشنهادهای آنها در تدوین مدل استفاده شد.
در پژوهش کنونی برای محاسبة پایایی بازآزمون ،از بین مصاحبههای انجامگرفته بهصورت تصادفی ،تعداد
 3مصاحبه انتخاب شد و هر کدام از آنها دو بار در فاصلة زمانی  30روزه (یک ماه) توسط پژوهشگر کدگذاری
شد .پایایی بازآزمون مصاحبههای انجامگرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول ذکرشده ،برابر  85صدم

1. Theoretical sampling
2. Snowball sampling

765

مدل پاراديمی توسعة سرمايهگذاری در ورزش

است .با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  60صدم است (استملر ،) 2001 1،قابلیت اعتماد کد
گذاریها مورد تأیید و قابل قبول است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای کیفی ،قالب مطالعات ،الگوی
کدگذاری پارادایمی را برای تحلیل دادههای حاصل از نظریة دادهبنیاد معرفی میکنند که در قالب فرایند
کدگذاری سیستماتیک شامل سه مرحلة باز ،محوری و انتخابی به ایجاد این الگو منجر میشود (بازرگان،
 .)1393در پایان با انجام کدگذاری گزینشی ،نظریة پژوهش دربارة مدل توسعة سرمایهگذاری ورزش
روایت شده است.
نتایج
فرایند تحلیل دادههای کیفی مصاحبه زمانی آغاز میشود که محقق گزارههای معنادار را که به لحاظ
ارتباط با موضوع تحقیق جذاباند ،موردنظر قرار میدهد .این تحلیل با بررسی و مطالعة مکرر بین مجموعه
دادههای مصاحبهها آغاز شده و پس از مشخص شدن گزارههای معنادار مرتبط با موضوع تحقیق ،کدگذاری
میشود .در این مطالعه با  15نفر از خبرگان مصاحبه انجام گرفت که از مصاحبة پانزدهم به بعد ،تکرار در
اطالعات دریافتی مشاهده شد و به نقطة اشباع رسید .مراحل تجزیهوتحلیل دادههای کیفی در قالب سه
مرحلة کدگذاری باز ،انتخابی و محوری ارائه شده است.
جدول  .1مشخصات مصاحبهشوندگان
تعداد
مصاحبهشوندگان

زن

مرد

15

5

10

سابقة پژوهشی يا
اجرايی در اقتصاد
ورزش
کمتر
از 5
سال

 5تا
10
سال

 11تا
15
سال

3

8

4

محل اشتغال
مراکز
آموزش
عالی

وزارت
ورزش
و
جوانان

7

2

تحصیالت
ساير
مراکز
مرتبط
با
ورزش

ارشد

دکتری

6

2

13

گام اول :کدگذاری باز
گام اول شامل سه مرحلة استخراج دادهها از متن مصاحبهها ،کدگذاری و کشف مقولههاست که عبارت
از روند خرد کردن ،مقایسه کردن ،مفهومپردازی کردن و مقولهبندی کردن دادههاست ،با محوریت
1. Stemler
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مفهومسازی شکل گرفته است .کدهای استخراجشده در مرحلة اول از کدگذاری باز در نظریة دادهبنیاد در
جدول  2بیان شده است .در مجموع  101کد باز از تجزیهوتحلیل بیست مصاحبه بهدست آمد.

رديف
1

عوامل توسعة سرمايه گذاری

جدول  .2نتايج کدگذاری باز مفاهیم دريافتی از فرايند مصاحبه
مقوله ها
مفاهیم
در دو تا سه رشتة ورزشی سرمایهگذاری خوب انجام گرفته است
بازیکنان مورد استقبال قرار میگیرند
سابقة ورزشی سرمایهگذار
ایجاد سیستمهای اطالعاتی بهمنظور شناسایی ورزشکاران ،مربیان ،باشگاهها و داوران و
سرمایهگذاران ورزشی
وجود مربیان و داوران تراز اول ،بینالمللی و خارجی در ورزش
ارائة خدمات بیشتر به تماشاگران با هدف جلب رضایت آنها
وجود مخاطبان زیاد موجب سرمایهگذاری میشود و بازگشت مستقیم و غیرمستقیم
سرمایه را بهدنبال خواهد داشت
نبود ورزش حرفهای در کشور ،سبب شده سرمایهگذار رغبتی برای سرمایهگذاری نداشته
باشد
عالقة شخصی سرمایهگذار به ورزش
حضور شخصیتها ،ورزشکاران ،هنرمندان معروف در رویدادهای ورزش
ارگانهای درگیر رویدادها مانند شهرداری و استانداریها تأ یرگذارند
پررنگ شدن ورزش در سازمانها باعث سرمایهگذاری میشود
بسیج تمامی شهر برای برگزاری رویداد و تشویق سرمایهگذار
در میزبانی رویدادهای بینالمللی سرمایهگذاری خوبی شده و معافیت مالیاتی برای
سرمایهگذاریها میتواند فرصت خوبی باشد
کوچک و غیرمهم بودن رویدادهای برگزارشده در ایران با جذابیت کم ،سبب شده
سرمایهگذار با سرمایة اندک وارد شود
دلیل وارد شدن سرمایهگذاری در عرصة رویداد مورد سنجش قرار میگیرد
جذابیت رویداد باعث سرمایهگذاری میشود
طراحی و دیزاین مجموعهها برای برگزاری رویدادها
آمادگی زیرساختها در بحث سرمایهگذاری باید موجود باشد
محدودیت در رویدادهای بانوان در حوزة سرمایهگذاری وجود دارد و علت آن عوامل
فرهنگی است
عامل فرهنگی میتواند بحث درآمدزایی و اسپانسری را محدود کند
باید فرهنگسازی شود ،ولی برای رشتههای دیگر میتواند پتانسیل را ایجاد کند
ا رگذاری شرایط اقتصادی بر سرمایهگذاری رویدادها
امنیت محیط سرمایهگذاری
نگاه سرمایهگذار دو دو تا چهارتاست
نگاه سرمایهگذار :توسعة بازار هدف ،دیده شدن ،رونق کسبوکار و برگشت سرمایه است
اسپانسرها و حامیان و معافیتهای مالیاتی مشوق هستند

مدل پاراديمی توسعة سرمايهگذاری در ورزش

767

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

مفاهیم

1

عوامل توسعة سرمايه گذاری

مقولهها
سرمایهگذاری در هر حوزه نیازمند وجود رعایت برخی عوامل اقتصادی است که در هر
صورت (کمبود وجود و رعایت آن) سرمایهگذار رغبتی برای همکاری در این بخش از
خود نشان نمیدهد
انتظار سود حاصل از سرمایهگذاری
استفاده نکردن از ظرفیتهای موجود سرمایهگذاری
مسائل و مشکالت اکثریت خارج از سازمان ورزشی است و ا رگذار بر امر سرمایهگذاری
است
نابسامانی و کمبود بات در مسائل اقتصادی و سازوکار مشخصی برای حمایت از
شرکتها در حوزة درآمدزایی در ورزش نداریم
آموزش نحوة جذب حامیان مالی و سرمایهگذاران به مدیران ورزشی
امکانسنجی و توجیهپذیری اقتصادی پروژههای سرمایهگذاری ورزشی در حوزة ورزش
از نظر اقتصادی کشوری ورشکسته هستیم ،در نتیجه شرکتهای خصوصی و دولتی
بهسختی به سمت کشور میآیند و که به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بستگی دارد
سعی شده در برنامههای استراتژیک ورزشی بخش خصوصی سرمایهگذاری کند
در آینده به آن طرف خواهیم رفت که شرکتهای خصوصی بهعلت معافیت مالیاتی،
برندسازی و حمایتهای دولتی در بخش ورزشی سرمایهگذاری کنند
توجه ویژة دولت و مجلس به ورزش :دولت در بخش ورزش سرمایهگذاری نمیکند،
هزینه میکند
تا جایی که دولت خرج ورزش میکند ،ورزش حرفهای نخواهیم داشت .دولت اجازة
خصوصیسازی را نمیدهد
کمبود حمایت دولت سبب شده رغبتی برای سرمایهگذاری نباشد
در بحث رویدادها آیندة خوبی ترسیم نمیشود
آییننامهها و شرایط باید ایجاد شود
نبود زیرساخت بهدلیل رقابت بخش خصوصی با دولت است
نگاه حرفهای به امر ورزش در بین مدیران کشور
تصمیم درست و پیشبینی آمدن حامیان مالی و رشد اقتصادی ورزش
نگرشها و هنجارهای ذهنی مدیر ورزشی یا سرمایهگذار
تدوین قوانین الزامآور و روزآمد برای استفاده از سرمایهگذاران در ورزش تدوین قوانین
و مقررات تسهیلکننده و حذف بوروکراسی اداری
توجه ویژة دولت و مجلس به ورزش
پوشش رسانهای تأ یرگذار است
نظام حقوقی هم وجود ندارد
دیده شدن در رسانهها فقط در بعضی از رویدادهاست و کلی نیست
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کدگذاری محوری
کدگذاری محوری مرحلة دوم تجزیهوتحلیل در نظریهپردازی بنیادی است .اساس فرایند ارتباطدهی
در کدگذاری محوری بر بساااط و گساااترش یکی از مقوله ها قرار دارد .در پژوهش حاضااار ،در مرحلة
کدگذاری محوری ،تعداد  85مفهوم و  17مقوله ،شنا سایی شد .نمونهای از کدگذاری محوری در جدول
 3آورده شده است.
جدول  .3نمونة مقولههای شناسايیشده در کدگذاری محوری
شناسه

R62
R60
R74

در دوتا سه رشتة ورزشی سرمایهگذاری
خوب انجام گرفته است

ورزش منتخب

جذابیت ورزش

بازیکنان مورد استقبال قرار میگیرند

کیفیت بازیکنان

جذابیت
بازیکنان

سابقة ورزشی سرمایهگذار

تجربة
سرمایهگذار در
ورزش

عالقه به ورزش

ایجاد سیستمهای اطالعاتی جبهمنظور
شناسایی ورزشکاران ،مربیان ،باشگاهها
و داوران و سرمایهگذاران ورزشی

سیستم اطالعاتی

کیفیت
اطالعات
ورزشی

وجود مربیان و داوران تراز اول،
بینالمللی و خارجی در ورزش

کیفیت
دستاندرکاران
ورزشی

بینالمللی
شدن ورزش

ارائة خدمات بیشتر به تماشاگران با
هدف جلب رضایت آنها

حمایت از
تماشاچی

رضایت
تماشاچیان

وجود مخاطبان زیاد سبب
سرمایهگذاری میشود و بازگشت
مستقیم و غیرمستقیم سرمایه را به
دنبال خواهد داشت

جمعیت زیاد
مخاطبان ورزشی

نبود ورزش حرفهای در کشور ،سبب
شده سرمایهگذار رغبتی برای
سرمایهگذاری نداشته باشد

ورزش حرفهای

کیفیت ورزش

عالقة شخصی سرمایهگذار به ورزش

نگرش
سرمایهگذار

عالقه به ورزش

متن مصاحبه

تمایل عمومی
به ورزش

دست اندرکاران ورزش

R65
R47
R57

اولیه

ثانويه

محوری

کیفیت انواع ورزش

R1
R39
R16
R31

کدگذاری باز

کدگذاری باز

کدگذاری
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کوچک و غیر مهم بودن رویدادهای
برگزارشده در ایران با جذابیت کم،
سبب شده سرمایهگذار با سرمایة اندک
وارد شود

جذابیت ورزش

ارتباط کیفیت
ورزش و
سرمایهگذار

دلیل وارد شدن سرمایهگذاری در
عرصة رویداد مورد سنجش قرار
میگیرد

رویدادهای با
کیفیت

تعداد رویدادها

جذابیت رویداد بموجب سرمایهگذاری
میشود

کیفیت
رویدادهای
ورزشی

کیفیت
رویدادها

گرفتن رویدادهای مهم و میزبانی ،وارد
کردن بخش خصوصی ،گرفتن
اسپانسرهای خارجی

رویدادهای
بینالمللی

دیده شدن
بینالمللی
سرمایهگذار

آمادگی زیرساختها در بحث
سرمایهگذاری باید موجود باشد

وجود
زیرساختها

زیرساخت

طراحی و دیزاین مجموعهها برای
برگزاری رویدادها

کیفیت اماکن
ورزشی

زیباییشناسی
ورزشی

محدودیت در رویدادهای بانوان در
حوزة سرمایهگذاری وجود دارد و علت
آن عوامل فرهنگی است

ضعف فرهنگی
برای بانوان

حضور بیشتر
بانوان

عوامل فرهنگی میتواند بحث
درآمدزایی و اسپانسری را محدود کند

حمایت فرهنگی
جامعه

فرهنگسازی

سرمايهگذار

رویدادهای
بینالمللی

سود

در میزبانی رویدادهای بینالمللی
سرمایهگذاری خوبی شده و معافیت
مالیاتی برای سرمایهگذاریها میتواند
فرصت خوبی باشد

برگزاری
رویدادهای
بینالمللی

در جامعه

بسیج تمامی شهر برای برگزاری رویداد
و تشویق سرمایهگذار

جمعیت بیشتر

رویدادهای با
کیفیت

همگانی شدن ورزش

R43
R41
R42

پررنگ شدن ورزش در سازمانها سبب
سرمایهگذاری میشود

تمایل به ورزش
سازمانی

همهگرایی
ورزشی

فراهم کردن

R44
R21

ارگانهایی که درگیر رویدادها هستند
مانند شهرداری و استانداریها
تأ یرگذارند

سازمانهای
تأ یرگذار

همکاری
سازمانی

رويدادهای با کیفیت

R15
R58
R17
R29
R30

حضور شخصیتها ،ورزشکاران،
هنرمندان معروف در رویدادهای ورزش

جذابیت ورزش

حضور ستارهها

مديريت دولتی

R23
R13
R22
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نگاه سرمایهگذار :توسعة بازار هدف،
دیده شدن ،رونق کسبوکار و برگشت
سرمایه است

نگرش باز
سرمایهگذار

کسب بازار و
مشتری

اسپانسرها و حامیان و معافیتهای
مالیاتی مشوقاند

حمایتهای
مالیاتی

حضور بیشتر
سرمایهگذار

سرمایهگذاری در هر حوزه نیازمند
وجود رعایت برخی فاکتورهای
اقتصادی است که در هر صورت
(کمبود وجود و رعایت آن) سرمایهگذار
رغبتی برای همکاری در این بخش از
خود نشان نمیدهد

ابعاد حمایتی

ایجاد
شاخصهای
اقتصادی

انتظار سود حاصل از سرمایهگذاری

سود مالی

درآمد مالی

استفاده نکردن از ظرفیتهای موجود
سرمایهگذاری

ظرفیتهای بالقوه

ایجاد
ظرفیتهای
سرمایهگذاری

مسائل و مشکالت اکثریت خارج از
سازمان ورزشی است و ا رگذار بر امر
سرمایهگذاری است

محیط بیرونی

نابسامانی و کمبود بات در مسائل
اقتصادی و سازوکار مشخصی برای
حمایت از شرکتها در حوزة
درآمدزایی در ورزش نداریم

بات مالی اقتصاد
کشور

ایجاد سازوکار
مشخص
اقتصادی

آموزش نحوة جذب حامیان مالی و
سرمایهگذاران به مدیران ورزشی

آموزش جذب
برای مدیران

اطالعرسانی به
سرمایهگذاران

کنترل بیرونی
سازمان

ادی

اقتص

کار

سازو

نگاه سرمایهگذار دو دو تا چهارتاست

رسیدن به سود
سرمایهگذار

نگرش
سرمایهگذار

ايجاد

R45
R46

امنیت محیط سرمایهگذاری

امنیت
سرمایهگذار

بات اقتصادی

ثبات و قدرت اقتصادی

R2
R4
R33

ا رگذاری شرایط اقتصادی بر
سرمایهگذاری رویدادها

شرایط اقتصادی
مناسب

شرایط
اقتصادی
مناسب

تأمین زيرساختهای اجرايی

R3
R8
R18
R19
R24
R28
R27

باید فرهنگسازی شود ،ولی برای
رشتههای دیگر میتواند پتانسیل را
ایجاد کند

فرهنگسازی
بینرشتهای

فرهنگسازی
تخصصی

مدل پاراديمی توسعة سرمايهگذاری در ورزش

R10
R11

از نظر اقتصادی کشوری ورشکسته
هستیم ،در نتیجه شرکتهای خصوصی
و دولتی بهسختی به سمت کشور
میآیند و که به شرایط اقتصادی و
سیاسی کشور بستگی دارد

کمبود ورود
سرمایهگذار

سعی شده در برنامههای استراتژیک
ورزشی بخش خصوصی سرمایهگذاری
کند

تدوین برنامههای
کالن

در آینده به آن طرف خواهیم رفت که
شرکتهای خصوصی بهعلت معافیت
مالیاتی ،برندسازی و حمایتهای
دولتی در بخش ورزشی سرمایهگذاری
کنند

موارد و بستههای
حمایتی

سیاستگذاری
کالن

توجه ویژة دولت و مجلس به ورزش

حمایت
سیاستگذاران
ملی

حمایت کالن

دولت در بخش ورزش سرمایهگذاری
نمیکند ،هزینه میکند

حمایت دولتی

مدیریت بهینه

تا جایی که دولت خرج ورزش میکند،
ورزش حرفهای نخواهیم داشت .دولت
اجازة خصوصیسازی را نمیدهد

دخالتهای
دولتی

مدیریت منظم

در بحث رویدادها آیندة خوبی ترسیم
نمیشود

رویدادهای
باکیفیت

تصمیمات برای
آینده

آییننامهها و شرایط باید ایجاد شود

تدوین
آییننامههای
حمایتی

تدوین قوانین

نبود زیرساخت بهدلیل رقابت بخش
خصوصی با دولت است

نبود زیرساختها

ارائة
زیرساختها

نگاه حرفهای به امر ورزش در بین
مدیران کشور

نگرش مدیران

مدیران شایسته

تصمیم درست و پیشبینی آمدن
حامیان مالی و رشد اقتصادی ورزش

تصمیمات
اقتصادی

جذب
سرمایهگذار

برنامهریزی

تدوین
استراتژی

تدوين و اجرای قانون

R52
R53
R70
R67
R84

امکانسنجی و توجیهپذیری اقتصادی
پروژههای سرمایهگذاری ورزشی در
حوزة ورزش

توجیه اقتصادی
سرمایهگذار

آموزش
سرمایهگذاران

مديريت دولتی

R12
R26
R61
R63
R49
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R50
R26

تدوین قوانین و مقررات تسهیلکننده و
حذف بوروکراسی اداری

تدوین قوانین
تسهیلکننده

اجرای قوانین

نظام حقوقی هم وجود ندارد

تدوین نظام
حقوقی حمایتی

ساختار حقوقی
نظاممند

پوشش رسانهای تأ یرگذار است

حمایت رسانه

موضوعات
مرتبط رسانه

در سطح ملی رسانهها پخش میکنند

حمایت رسانهها

دیده شدن برند

دیده شدن در رسانهها فقط در بعضی
از رویدادهاست و کلی نیست

ضعف رسانه

دیده شدن در
تماشاچیان

اسپانسرها و حامیان و معافیتهای
مالیاتی مشوقاند

حمایتهای
مالیاتی

ارائة خدمات
بازاریابی

تسهیل اخذ روادید برای تماشاگران
خارجی و ایجاد امنیت برای آنها

رویدادهای
بینالمللی

بازاریابی
بینالمللی

هماکنون سرمایهگذاری که دارد اتفاق
میافتد در حوزة رویدادهای ورزشی
برحسب ارتباط و نفوذ سیاسی که
دارند اتفاق میافتد

وجود دخالتهای
سیاسی

فضای سیاسی

برنامهریزی راهبردی در زمینة
سرمایهگذاری بخش خصوصی

برنامهریزی

شفافیت
حمایت از
سرمایهگذاری

چه قابلیتها و چه مشوقهایی برای
سرمایهگذار وجود دارد

عوامل
تسهیلکننده

تسهیلکننده

دادن تسهیالت به بخش خصوصی و
معافیت مالیاتی وامهای بدون بهره به
بخش خصوصی

حمایت مالی از
سرمایهگذار

ارائة تسهیالت

تأمین زيرساختهای اجرايی

R36
R37
R40

تدوین قوانین الزامآور و روزامد برای
استفاده از سرمایهگذاران در ورزش

تدوین قوانین
حمایتی

ارائة قوانین

محیط سیاسی قانونی بینالمللی

R24
R25
R35

توجه ویژة دولت و مجلس به ورزش

حمایت
سیاستگذاران
ملی

حمایتهای
کالن

رسانة فعال

R20
R38
R14

کمبود حمایت دولت سبب شده رغبتی
برای سرمایهگذاری نباشد

حمایت دولتی

دخالتهای
دولتی
محیط سیاسی قانونی

R6
R7
R34

نگرشها و هنجارهای ذهنی مدیر
ورزشی یا سرمایهگذار

کیفیت مدیران
ورزشی

مدیران ورزشی

مدل پاراديمی توسعة سرمايهگذاری در ورزش

ریسک
سرمایهگذاری

فاکتورهای خارج از حوزة ورزش:
وضعیت اقتصادی کشور ،نرخ
ریسکپذیری ،سرمایهگذار ،بات
سیاسی ،قوانین و مقررات

عوامل بیرونی

بهسبب فساد اداری سرمایهگذار
خصوصی وارد نمیشود ،بهعلت آسیب
به برندهای آنها و شرایط نابسامان
اقتصادی که کشور دارد

ساختار اداری

فضای ریسکپذیر در کشور وجود دارد،
بهدلیل بی باتی شرایط اقتصادی،
پیشبینیها به شرایط آتی خواهد
بستگی داشت و نبود ارکان مهم در
شرایط اقتصادی

ریسک
سرمایهگذاری

فضای محیطی
حمایتی

دیدن شاخصههای اقتصادی با ضریب
خطای بسیار باال و بُعد پیشبینی آینده

وجود
شاخصهای
موجود

آمار
شاخصهای
مرتبط

رفتن به سراغ حامیان مالی که اتفاقات
داخلی را رقم میزنند .محصوالت
منحصربهفرد در ایران و نیاز کشورهای
دیگر به آن

استفاده از
برندهای مطرح

علت فقدان سرمایهگذاری ناشناخته
بودن مزایای آن در صنعت ورزش است

افزایش اطالعات
مزایای
سرمایهگذاری

افزایش
اطالعات

تبدیل شدن ورزش از فعالیت تفریحی
به صنعت سودآور

صنعتی شدن
ورزش

ورزش سودآور

شاخصهای اقتصادی

سرمایهگذاری در حوزة ورزش نیازمند
وجود رعایت برخی عوامل اقتصادی
است که بهدلیل کمبود وجود سود
رغبتی وجود ندارد

ریسکپذیری
اقتصادی

محیط بیرونی

ساختار اداری
منظم

افزایش خدمات

ايجاد ظرفیتها و

ایجاد ساختار رقابتی در اقتصاد ورزش

ساختار ورزش

ساختار
حمایتی

مشوقهای مالی (مالیاتی و )...

R69
R77
R72
R71
R75

ریسک سرمایهگذاری باالست

ریسک باالی
سرمایهگذاری

امنیت
سرمایهگذار

تعامالت فرهنگی و اشاعة نگرش سرمايهگذاری

R64
R66
R68

در باشگاههای کوچک سرمایهگذاری
خصوصی انجام گرفته

سرمایهگذاری در
بنگاههای کوچک

برنامهریزی
همهجانبه

ايجاد ظرفیتها و شاخصهای

R48
R51
R55
R56
R59
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توسعة ورزشگاهها و اماکن و تجهیزات
ورزشی

توسعة
زیرساختها

توسعة
زیرساختها

سرمایهگذاری هدفمند در ورزش سبب
ایجاد شغل بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم میشود

ارتقای مشاغل

اجرای هدفمند

ایجاد نظام شایستهساالری در
فدراسیونهای ورزشی

مدیریت قوی

مدیران شایسته

تدوین قوانین بهرهمندی از حق برند

افزایش برندها

برندسازی

ایجاد تصویر و افزایش آگاهی در بازار
هدف

افزایش اطالعات
برندها

بازاریابی
هدفمند

انحصار عرضة محصوالت شرکت
سرمایهگذار یا حامی در رویدادهای
ورزش

حمایت از
سرمایهگذار

بازارگرمی

پیشبرد ورزش در جهت درست موجب
سرمایهگذاری و کسب درآمد میشود

افزایش کیفیت
ورزش

بازارسازی

بازاريابی

R76
R79
R82
R80

توسعة اماکن

اصول مديريتی

R73
R81

با نوسازی زیرساختها سرمایة
چندبرابری از میزبانی رویدادها بهدست
میآوریم

زیرساختهای
مناسب ورزشی

کدگذاری انتخابی
در گروهبندی کدها ،کدهای محوری مستخرج از مصاحبهها گروهبندی شده و سپس گروههای
ایجادشده با یکدیگر مقایسه شدند تا گروههای اصلی و ابعاد هریک شناسایی و استخراج شود .در این
پژوهش سعی شده براساس فهم پژوهشگران از متن پدیدة مورد مطالعه یعنی عوامل توسعة سرمایهگذاری،
چارچوب مدل پارادایم بهصورت روایتی به شکل ترسیمی نشان داده شود.
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جدول  .4کدگذاری انتخابی
موضوع

ابعاد

مؤلفهها

کیفیت انواع
ورزش


وابسته به ورزش

ورزش

وامل توسعة سرمايهگذاری

رويدادهای
ورزشی

محیط سیاسی
قانونی بینالمللی

سیاسی قانونی

قانون

مديريت دولتی

کیفیت باالی بازیکنان و جذب بسیاری
از تماشاچیان
اجرای با کیفیت مسابقات ،لیگها و
رویدادهای ورزشی
حضور و حمایت ستارهها از ورزش
حمایت رسانهها از ورزش با اجرای
باکیفیت برنامهها
برگزاری مسابقات با تعداد کثیر بیننده و
عوامل رویدادها
رویدادهای برگزارشده با کمترین حاد ه
و در امنیت کامل
حضور حداکثری سازمانها ،شرکتها و
برندهای داخلی و خارجی مختلف در
رویداد ورزشی
ایجاد روابط سیاسی قانونی داخلی بیرون
از سازمان ورزشی
انتخاب افراد شایسته به دور از مالحظات
سیاسی
انسجام سازمانی مرتبط با ورزش
تدوین قوانین حمایتی از سرمایة
سرمایهگذاران ورزشی
تدوین قوانین تسهیلکنندة مشارکت در
برگزاری رویدادهای ورزشی توسط
سرمایهگذاران
برقراری شرایط خصوصیسازی
باشگاههای ورزشی
استفاده نکردن دولت از ورزش بهعنوان
ابزار سیاسی
واگذاری مدیریت دولتی به مدیریت
خصوصی
هماهنگی بین مجلس و دولت

شرايط مداخلهگر

تدوين و اجرای

انتخاب انواع ورزش با توجه به شرایط
موجود ورزشها
رشد ورزش خاص در یک منطقه از
کشور و سرمایهگذاری در آن
در دسترس بودن برخی رشتهها با توجه
به شرایط خانوادهها

شرايط زمینهای

دستاندرکاران

مقولههای فرعی

عامل
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اقتصادی
اقتصادی

همگانی شدن

فرهنگی -اجتماعی

ورزش در جامعه

تعامالت فرهنگی
و اشاعة نگرش
سرمايهگذاری

راهبردها

ثبات و قدرت

راهبردها

اقتصادی

راهبردها

ايجاد سازوکار

احیای حقوق قانونی باشگاهها و نهادهای
ورزشی
طراحی بازار شهری برای برندهای
سرمایهگذار ورزشی
طراحی سامانة ارتباط برندهای
سرمایهگذار با هواداران
رشد باالی اقتصادی برندهای
سرمایهگذار
کاهش قدرت دولت در مدیریت مالی
باشگاهها
ایجاد فضای مطمئن اقتصادی برای ورود
سرمایهگذاران
بات در سیاستهای پولی و مالی کشور

راهبردها

بازاريابی

اجرای اصول مدیریت بازاریابی
برند و بازارسازی ورزشی
تبلیغات بهینه
بازاریابی بینالمللی

تمایل حداکثری اقشار مختلف به اجرای
ورزش
موج رضایت همهجانبه از رویدادها
مسابقات ورزشی
تشکیل گروههای ورزشی مشترک محله،
منطقه و ..

پیامدها

سرمايهگذار

اشاعة فرهنگ کرامت سرمایهگذاران
ورزشی در جامعه
اشاعة فرهنگ سرمایهگذاری در حیطة
ورزش و ا رات مثبت آن
تغییر نگرش سرمایهگذاران بهسبب
آسیبهای وارده برای سرمایة آنها

پیامدها

فراهم کردن سود

نرخ سود پایین تسهیالت طوالنیمدت
افزایش تعداد مشتریان برندهای
سرمایهگذار از طریق کانونهای هواداران
باشگاهها
فراهم کردن بیشترین خدمات برای
برندهای سرمایهگذار در قالب طرحهای
مالی

مدل پاراديمی توسعة سرمايهگذاری در ورزش

مديريتی -اجرايی

مشوقهای مالی

مشوق وابسته به سرمايهگذاری

(مالیاتی و ) ..

ايجاد ظرفیتها و
شاخصهای
اقتصادی

برای نمایش کدهای گزینشی و قابل فهم بودن

شرايط زمینهای

اجرايی

شرايط مداخلهگر

زيرساختهای

ایجاد مکانیسمهای اطالعرسانی ابزار و
تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری دقیق
فراهم کردن امکانات شرکتهای
سرمایهگذار در محیطهای ورزشی
ایجاد کمپهای مخصوص شرکتها و
سازمانهای سرمایهگذار
تدوین آییننامههای مالکیت
سرمایهگذاران در صورت داوطلب بودن

رابط مداخلهگر

تأمین

تصمیمگیری و برنامهریزی صحیح در
تمامی ارکان مدیریتی ورزشی
سازماندهی مناسب
هدایت صحیح تمامی عوامل موفقیت
حضور سرمایهگذاران ورزشی
کنترل و نظارت دقیق

ارائة تسهیالت مالیاتی به سرمایهگذاران
خارجی
ارائة طرحهای افزایش تولید یا خدمات
برندهای تأ یرگذار
ارائة تسهیالت بانکی برای برندهای
سرمایهگذار
ارائة خدمات رفاهی باشگاهها برای
برندهای سرمایهگذار

شرايط زمینهای

اصول مديريتی

تدوین برنامههای هماهنگ برندسازی
برای سرمایهگذاران
ایجاد انواع برنامههای اطالعرسانی
مزایای سرمایهگذاری ورزشی در رسانه
ایجاد انواع مشارکت سرمایهگذاران در
سرمایهگذاری برندهای معروف کشور به
مشارکت در ورزش

نمایش مسیرهای پرطرفدار ورزشی برای
افزایش تعداد مشتریان برندهای
سرمایهگذار
برطرف کردن موانع ارتباط برندها با
تماشاچیان و هواداران باشگاهها
ارائة چارچوبهای جذب منابع مالی
باشگاههای ورزشی توسط برندهای
سرمایهگذار

پیامدها

رسانة فعال
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برای نمایش کدهای گزینشی و قابل فهم بودن آنها الیههای تفکیکشدهای ارائه شده و در نهایت
براساس قرار گرفتن الیهها در کنار هم ،مدل نهایی تحقیق به شرح زیر ارائه شده است.

شرایط
زمینهای:
کیفیت انواع
ورزش
دستاندرک
اران ورزشی
رویدادهای
ورزشی
رسانة فعال
مشوقها

پیامدها:
همگانی شدن
ورزش
افزایش تعداد
تماشاچیان
افزایش تعداد
سرمایهگذاران
ایجاد ظرفیتها و
شاخصهای
اقتصادی
شرایط مساعد
ورزش کشور

مدل  .1مدل پارادایمی تحقیق

راهبردها:
فراهم کردن
سود
سرمایهگذار
بازاریابی
ایجاد سازوکار
اقتصادی
ثبات و قدرت
اقتصادی

مقوله محوری:
عوامل توسعة
سرمایهگذاری
در ورزش

شرایط مداخلهگر:
مدیریت دولتی
قوانین دست و پاگیر
محیط سیاسی قانونی
امکانات اجرایی

شرایط علی:
ایجاد شرایط
مناسب برای
سرمایهگذاران
ورزشی
توسعة مشارکت
حداکثری مردم و
اقشار مختلف
ارائة خدمات
مناسب برای
مشتریان و
رزشی
شرایط مساعد
برای جذابیت
ورزش
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هدف اصلی این پژوهش دستیابی به توسعة سرمایهگذاری ورزشی است .ازاینرو براساس نتایج
تجزیهوتحلیل دادهها و ادبیات نظری و مصاحبهها ،اقدام به استخراج و طراحی این مدل شده است .بر پایة
این مدل میتوان فرایند توسعة سرمایهگذاری ورزشی را تجزیهوتحلیل کرد و بهنوعی دستهبندی جدید
دست یافت که مبتنی بر سرمایهگذاری ورزشی در سایر کشورها و نظرهای خبرگان ایرانی است .در نتیجه
این مدل چارچوب مناسب و بومی برای پژوهشها و مطالعات در این حوزه است و بهعنوان مقدمهای
بهمنظور توسعة سرمایهگذاری ورزشی میتواند مبنای عمل قرار گیرد و به شناخت جامعی بر پایة شناسایی
عوامل مؤثر بر توسعة سرمایهگذاری ورزشی و چگونگی تعامل با یکدیگر برسد .تاکنون تحقیقی که در آن
به همة آیتمها و عوامل ذکرشده در مدل پارادایمی پرداخته شده باشد ،یافت نشده است و میتواند نسبت
به تحقیقات دیگر و قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار باشد .بر پایة مدل حاضر میتوان فرایند
سرمایهگذاری ورزش ایران را تجزیهوتحلیل کرد و بهنوعی به دستهبندی جدید دست یافت که مبتنی بر
نظرهای خبرگان ایرانی است .این مدل ،چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات در این حوزه است و
بهعنوان مقدمهای بهمنظور سرمایهگذاری ورزش در ایران میتواند مبنای عمل قرار گیرد و شناختی کالن
و جامع بر پایة شناسایی عوامل کلیدی نقشهای اثرگذار بر روی سرمایهگذاری ورزش ایران و چگونگی
تعامل آنها با یکدیگر پدید آورد؛ این مدل میتواند مبنای عقالنی سرمایهگذاری ورزش ایران قرار گیرد که
قابلیت ارزیابی مستمر را ایجاد میکند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،به ارائة مدل توسعة سرمایهگذاری ورزشی پرداخته است .بدینمنظور از نظریة دادهبنیاد
برای ارائة الگو استفاده شد و مدل ارائهشده ،از فر ایندهای کدگذاری ناشی از مصاحبه با نخبگان بهدست
آمد .براساس نتایج تحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبه ،ارائة مدل پارادایمی توسعة سرمایهگذاری
ورزشی در قالب ابعاد ششگانه ،شامل موجبات علی ( 4مقوله) ،پدیدة اصلی (عوامل مؤثر بر توسعة
سرمایهگذاری ورزشی) ،راهبرد ( 3مقوله ) ،ویژگیهای زمینهای ( 5مقوله ) ،شرایط مداخلهگر ( 4مقوله)
و پیامد ( 5مقوله) بوده است .بر اساس نتایج ،ایجاد شرایط مناسب برای سرمایهگذاران ورزشی ،توسعة
مشارکت حداکثری مردم و اقشار مختلف ،ارائة خدمات مناسب برای مشتریان ورزشی و شرایط مساعد
برای جذابیت ورزش بهعنوان شرایط علی شناسایی شدند .کیفیت انواع ورزش ،دستاندرکاران ورزشی،
رویدادهای ورزشی ،رسانة فعال و مشوقها بهعنوان شرایط زمینهای شناسایی شدند .فراهم کردن سود
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سرمایه گذار بازاریابی ،ایجاد سازوکار اقتصادی و ثبات و قدرت اقتصادی بهعنوان راهبردها ،همگانی شدن
ورزش در جامعه ،افزایش تعداد تماشاچیان ،افزایش تعداد سرمایهگذاران ،ایجاد ظرفیتها و شاخصهای
اقتصادی و شرایط مساعد ورزش کشور بهعنوان پیامدها؛ مدیریت دولتی ،قوانین دستوپاگیر ،محیط
سیاسی قانونی و زیرساختهای اجرایی نیز بهعنوان شرایط مداخلهگر شناسایی شدند .در نهایت اینکه
مؤلفههای عوامل وابسته به ورزش ،عامل سیاسی-قانونی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی ،مدیریتی-اجرایی
و عامل مشوق وابسته به سرمایهگذاری نیز بهعنوان عوامل مرکزی توسعة سرمایهگذاری در ورزش شناسایی
شدند که به تفکیک در زیر بحث شده است .نتایج همسو با یافتههای هانس و گوتیر ( ،)12کرامپتون (،)15
لویز و فادال ( ،)13هیوم و استوارت ( ،)17مغانی و همکاران ( )19و افشاری و همکاران ( )18است.
همانطورکه نتایج نشان داد عوامل مؤثر بر توسعة سرمایهگذاری در مقولة مرکزی و محوری عبارتاند
از مؤلفههای عوامل وابسته به ورزش ،عامل سیاسی-قانونی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی ،مدیریتی-اجرایی
و عامل مشوق وابسته به سرمایهگذاری .در این زمینه مغانی و همکاران ( )19عوامل تدوین مقررات،
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و مدیریتی را بهعنوان عوامل اثرگذار بر نقش دولت در خصوصیسازی ورزش
بیان کردهاند.
این بعد براساس نظرهای متخصصان در فرایند مصاحبه ،از کدهای مستخرج مراحل قبل تشکیل شده
و در مؤلفههای زیرمجموعة خود شامل مؤلفههایی است که مستقیماً به ورزش مربوطاند و اگر توسعة
سرمایهگذاری در ورزش اتفاق بیفتد ،میتواند یکی از این دالیل باشد .انواع ورزشها و کیفیت ورزشها و
همچنین کیفیت داوران و مربیان و حتی تماشاچیان عامل توسعة سرمایهگذاری هستند .شدت و زمان
ورزشها عامل توسعة سرمایهگذاری است .رویدادهای ورزشی بهعلت جذب بسیاری از بینندههای ورزشی،
در صورت اجرای باکیفیت میتواند از عوامل مهم توسعة سرمایهگذاری باشد .نتایج همسو با یافتههای
الهی ( ،)20هانس و گوتیر ( )12و کرامپتون ( )15است .هانس و گوتیر ( )1992نشان دادند که مهمترین
عامل در رونق و جذب سرمایهگذاری در ورزش حرفهای و قهرمانی ،افزایش تعداد تماشاگران است ( )12یا
کرامپتون ( )2014جذب سرمایة هواداران و فروش سهام را از عوامل جذب سرمایة بخش خصوصی در
تأسیسات مورد نیاز ورزش قهرمانی شناسایی کردند ( .)15کارمین و همکاران ( )2014نیز نشان دادند
که برگزاری یونورسیاد دانشجویی بینالمللی سبب جذب سرمایهگذاری شده است ( .)16الهی ( )1387نیز
نشان داد نهادهای حمایتی سازمانیافتة هواداری از عوامل جذب حامیان مالی است که با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی دارد ( .)20به هر حال یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در رشد اقتصادی صنعت ورزش
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و توسعة سرمایهگذاری ،جذب و حفظ تماشاگران و هواداران با هویت باشگاه و کیفیت داوران و مربیان
است که نقش انکارناپذیری در ادامة حیات ورزش و توسعه دارند .هنگامیکه این عوامل بهصورت
سازماندهیشده و در قالب تشکلهای مشخص به حمایت بپردازند ،باشگاهها و سازمانهای ورزشی از
جنبة اقتصادی از آن سود خواهند برد.
در پاسخ به پرسشهای مصاحبه یکی از ابعاد مهم خروجی از کدها ،بعد سیاسی قانونی است که در
مؤلفة اول میتوان به توسعة محیط قانونی و سیاسی کشور در محیط بینالمللی پرداخت .همچنین وجود
قوانین حمایتی و تدوین قوانینی که از سرمایهگذار حمایت کند یا آن را تسهیل کند ،از موارد مهم توسعه
است  .در ضمن مدیریت دولتی در ارکان ساختاری سیاسی مانند استفاده از مدیران ورزشی در رأس
مدیریت باشگاهها و از این دست موارد و همچنین سیاستگذاری کالن کشور براساس تسهیل در روند
قانونگذاری ،بودجههای حمایتی را میتوان یکی از عوامل مهم توسعة سرمایهگذاری نام برد .براساس مدل
تحقیق ،محیط سیاسی  -حقوقی از دیگر عوامل محیطی اثرگذار بر توسعه و تعمیم سرمایهگذاری ورزش
است .نتایج همسو با یافتههای تحقیقات الهی ( ،)20الهی و همکاران ( ،)21سید عامری ( ،)22مغانی
( ،)19پاداش ( )23و علیدوست قهفرخی ( )24است که هریک از این پژوهشها عامل سیاسی یا قانونی
را بهعنوان یکی از عوامل مهم در فرایند خصوصیسازی و سرمایهگذاری بیان کردهاند .بهطور کلی
فعالیتهای سرمایه گذاری وابسته به اصول قانونی و حقوقی و سیاسی هر کشور است ،انجام فعالیتهای
حمایت مالی و سرمایهگذاری خارج از چارچوب قوانین هر جامعه نهتنها با موفقیت روبهرو نمیشود ،بلکه
مشکالتی را نیز در این زمینه ایجاد میکند ،شناخت صحیح و دقیق قوانین مرتبط با فعالیتهای
سرمایهگذاری و تعیین مواردی در قوانین کشور که بهنوعی بهعنوان مانع بر سر راه فعالیتهای
سرمایهگذاری قرار گرفته است ،کمکی بزرگ در جهت رفع مشکالت موجود و رسیدن به موفقیتهایی در
زمینة توسعة سرمایهگذاری است .سیاستها و تصمیمگیریهای دولت در امور سیاسی ،قانونی نقش
تعیینکنندهای در هر بازار دارد .در اغلب کشورها دولت بهعنوان قدرت حاکمه در ورزش نقش حساسی
دارد .رشد و توسعة اقتصادی صنعت ورزش نیازمند محیط حقوقی و قانونی و سیاسی مناسب است .پرداختن
به ورزش حرفهای و مبدل شدن آن به صنعت تمامعیار ،روابط جدیدی را بین اشخاص حقیقی و حقوقی
ایجاد میکند که برای تنظیم این روابط الزم است زمینههای حقوقی مناسبی فراهم شود .به بیان دیگر،
توسعة اقتصادی و سرمایهگذاری صنعت ورزش بدون توسعة حقوقی و قانونی الزم میسر نخواهد بود.
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یکی از ابعاد مهم مستخرج در کدگذاری انتخابی بدون شک بعد اقتصادی است که مؤلفههای اصلی
تأمینکنندة اهداف سرمایهگذار را میتوان در این بعد درنظر گرفت .رسیدن به سود ،شفاف بودن مدیریت
مالی باشگاهها و سازمانهای ورزشی و همچنین ایجاد ساختار و سازوکار مالی قدرتمند و همچنین از همة
این موارد مهمتر که بسیاری از متخصصان به آن اشاره کردهاند ،رسیدن به ثبات اقتصادی در کشور و
سازمانهای تابعه است که در توسعة سرمایهگذاری نقش بسزایی دارند .کارمین و همکاران ( )2014شان
دادند که تالشهای مستمر بهمنظور ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کالن و انجام یکسری اصالحات
ساختاری در بخشهای کلیدی اقتصاد به موفقیت در خصوصیسازی خواهد انجامید (.)16
کمیجانی ( )1382در تحقیقات خود تقلیل هزینههای بودجهای دولت  ،پاداش ( ،)1388علی دوست
قهفرخی ( )1389و جاللی فراهانی ( )1392شفافسازی اطالعات مالی و اقتصادی ،سلیمانی ()1393
تأثیر مثبت عوامل مالی و سرمایهگذاری و دخالتها ی اقتصادی دولت در امور اقتصادی بر پیشبرد
خصوصیسازی در ورزش و خسروی زاده ( )1393موانع اطالعاتی و بازار سرمایه را عنوان میکنند که با
یافتههای مطالعة حاضر همراستاست( .)26،25،7،24،23،32الهی و همکاران ( ،)21محیط نامطمئن
اقتصادی و ریسک باالی سرمایهگذاری در ورزش کشور را از موانع توسعة صنعت باشگاهداری حرفهای
فوتبال ایران میدانند .منابع اقتصادی از عوامل ضروری برای توسعة ورزش است .منابع مالی و اقتصادی
برای برنامههای ورزشی بهعنوان درونداد1هستند .مثالهای زیادی از ملتها وجود دارد که با سرمایهگذاری
موجب بهبود ورزشهای خود شدند و این سرمایهگذاریها اغلب بعد از شکست در رویدادهای بینالمللی
بوده است .تحقیقات نشان داده است که نقش دولتها در فراهم کردن منابع اقتصادی و مالی برای ورزش
بسیار حیاتی است و دولتها با فراهم کردن حمایتهای مالی راه موفقیت ورزش و توسعة سرمایهگذاری
را هموار میسازند .بیشک درصورتیکه سیاستگذاریهای اقتصادی در راستای ایجاد فضای باز و مبتنی
بر آزادسازی اقتصادی بهمنظور دستیابی به بازارهای جدید ،سرمایههای خارجی و فناوری نوین تعریف شود
و اقداماتی در راستای افزایش ثبات اقتصادی صورت پذیرد ،ریسک سرمایهگذاری کاهش و بهتبع آن ،جریان
سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور افزایش خواهد یافت.
یکی از مؤلفهها ی مهم این بعد تمایل افراد بیشتر جامعه به ورزش است که هرچه این آمار بیشتر
باشد ،سرمایهگذاری توسعة بیشتری خواهد یافت .تمایل بینسازمانی عامل رشد بیشتر آمار ورود
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سرمایهگذاران در این حوزه است .ایجاد فرهنگ سرمایهگذاری در کشور و بهخصوص در حوزة دانشافزایی
میتواند در توسعة سرمایهگذاری نقش بسزایی داشته باشد .رسانه یکی ز مهمترین عوامل توسعة
سرمایهگذاری است که با ایجاد برنامههای حمایتی برای بهتر دیده شدن سرمایهگذاران و برندهای آنان
می باشد .رجبی ( )1388قش رسانهها و تماشاگران ورزشی در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی
ورزشی را بیان کرده است( .)27هیوم و استوارت ( )2017در پژوهش خود بیان کردند که یکی از علل
سرمایهگذاری باالی کشورها در زمینة توسعة ورزش ،تأثیر بر شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی یک
جامعه بوده است( .)17بنابراین ،تالش برای ایجاد فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی و از بین بردن برخی
نگرشهای منفی نسبت به مشارکت در اینگونه فعالیتها ،بهویژه در مورد بانوان ،ضروری است .با اتخاذ
سازوکارهای فرهنگی  -اجتماعی مانند آموزش سبک زندگی ورزشمحور ،ترغیب بانوان جامعه جهت
گرایش به سمت ورزش ،باال بردن امنیت شهرها ،تقویت و ارتقای سالمت عمومی و افزایش گرایش جوانان
به تفریحات سالم ،کاهش محدودیتهای فرهنگی زنان و نهادینه کردن ورزش در جامعه ،میتوان
زمینههای مختلف فرهنگی اجتماعی را که سبب افزایش میزان مشارکت افراد به ورزش میشود ،فراهم
کرد .ازاینرو پیشنهاد میشود که دولتها و مدیران برای برونرفت از این مشکل ،به اثربخشی و کارایی
بخش خصوصی اعتماد داشته باشند و بخش خصوصی را بهعنوان مولد بسیار خوب در کنار خود پذیرش
کنند و این اعتماد و نگرش خوشبینانه را با فرهنگسازی مناسب از طریق صداوسیما و ،...در بین مردم
و جامعه ،ساری و جاری سازند .همچنین با ایجاد تعهد اجتماعی زمینة مشارکت تمام گروههای ذینفع
در فرایند سرمایهگذاری ورزش را فراهم کنند.
اجرای اصول مدیریتی مانند برنامهریزی ،سازماندهی ،تصمیمگیری و نظارت دقیق از موارد مهم
توسعة سرمایهگذاری است که باید مناسب برای ورود سرمایهگذار باشد .تأمین زیرساختهای اجرایی مانند
امکانات و تسهیالت مادی و همچنین فراهم کردن فضای امن سرمایهگذاری را میتوان از عوامل مهم
توسعة سرمایهگذاری دانست .در نتیجه باید از طریق تدوین و تنظیم و برنامهریزی و مدیریت برنامههای
مطلوب و فراهم کردن تسهیالت الزم و مناسب و منطبق بر اصول و موازین علمی راه برای رسیدن به این
اهداف را هموار ساخت .تعیین اهداف طوالنیمدت دیدی جامع به فرد میدهد که به سایر جنبههای
تصمیمگیری شکل میدهد و نقش مؤثری را در توسعة سرمایهگذاری ورزش در ابعاد مختلف ایفا میکند.
رضوی ( ،)28عارفیان ( )26اصالح ساختار موجود ورزش کشور را ضروری میدانند ،احمدی ( ،)7علیدوست
قهفرخی ( ،)24جاللی فراهانی ( ،)29کمبود هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیمگیری و
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زمانبر بودن آن رضوی ( ،)30افسای ( )28تأخیرها و پیچیدگیهای بوروکراتیک را از موانع خصوصیسازی
ورزش کشور شمردهاند که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد .موفقیت در هیچ زمینهای و در هیچ
شرایطی ،جز با وجود نیروی متخصص و بهکار بردن اصول صحیح مربوط به آن حیطه امکانپذیر نمیشود.
موضوع سرمایهگذاری نیز از این قاعده مستثنا نیست .بررسی مشکالت مدیریت حمایتهای مالی و
سرمایهگذاری و اقدام برای رفع آنها میتواند تا حد چشمگیری رضایت خاطر سازمانهای ورزشی و حامیان
مالی را حاصل کند .بر این اساس توصیه میشود تا با بهرهگیری از الگوهای کشورهای موفق در زمینة
سرمایه گذاری ورزش (البته نه با تقلید) ،تدوین و اجرای برنامة جامع و استفاده از روشهای مناسب در
واگذاریها مانند روش تدریجی و مرحلهای و با نگاه بلندمدت و تخصصی در مدیریت فرایند سرمایهگذاری
ورزش کشور در جهت مهیا کردن زیرساخت ها و انجام الزامات ضروری قبل ،حین و بعد از اجرای
سرمایهگذاری برنامهریزی کند.
با توجه به شرایط حضور سرمایهگذاران در حیطههای مختلف میتوان با ایجاد مشوقهای مالی مانند
حمایتها ی قانونی حذف مالیاتی و از این دست اقدامات مسیر ورود و رسیدن به اهداف را در شرکتهای
سرمایهگذار ورز شی تو سعه داد .ایجاد ظرفیتهای ممکن برای ورود سرمایهگذاران از مؤلفههای مهمی
ا ست که سبب ماندگاری بی شتر سرمایهگذاران می شود .آموزش سرمایهگذاران و مدیران ورز شی نیز از
ارکان مهم تو سعة سرمایهگذاری می با شد .برای بهتر دیده شدن سرمایهگذاران در بین د ستاندرکاران
ورزشی مانند تماشاچیان و همچنین ساختار حمایتی و روانی مسئوالن شرکتها و سازمانهای تأثیرگذار
بسیییار دخیل اسییت .نتایج با یافتههای خاکی ( ،)31افشییاری و همکاران ()30همسییو می باشیید .خاکی
( )1396نشییان داد وجود قانون حمایتی از شییرکتها و حامیان مالی ،پرداخت تسییهیالت بانکی توسییط
دولت به شییرکتهای حامی ،تدوین آییننامهها و برگههای قرارداد حمایت مالی ،تصییویب و اجرای قانون
معافیت مالیاتی اسییپانسییرهای تیمهای لیگ برتر ،وجود عوامل انگیزشییی (کم کردن مالیات و )...برای
حضییور حامیان مالی ،نگرش مثبت مسییئوالن سیییاسییی و ورزشییی اسییتان به این امر و خلق زمینههای
همکاری و فرصیییت های همکاری در بلندمدت بهعنوان گویه های حمایتی و مشیییوق ها و قوانین جذب
حامیان مالی تیمهای فوتبال اسیتان مازندران اسیت ( .)31افشیاری و همکاران ( )1396نشیان دادند که
سرمایهگذاری و حمایت مالی از عوامل مهم در تو سعة اقت صاد ورز شی ا ست .تدوین الگویی واحد برای
و ضعیت حقوقی و ت شویقها و حمایتهای دولتی از سرمایهگذاران بهگونهای که بتواند اهداف تجاری و
ورز شی را همزمان برآورده سازد ،سبب بهبود و ضعیت عوامل مؤثر بر تو سعة سرمایهگذاری می شود.
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مشیییوقهای سرمایهگذاری همچون تصویب و اجیییرای قانون معافییییت مالیاتیییی اسپانسرهای تیمهای
ورزشییی ،افزایش تعرفههای تبلیغات برای شییرکتها در جراید و روزنامهها ،ایجاد تسییهیالتی از سییوی
صیییداوسیییما برای اسیییپانسیییرهای ورزشیییی ،تدوین آییننامهها و فرمهای قرارداد حمایت مالی ،ایجاد
آژانسهای تخصصی بازاریابی ورزش یی در کشور ،افزایش تعرفههای تبلیغات برای شرکتها در تلویزیون،
عواملی ا ست که میتواند در این راه مؤثر با شد .تدوین قوانین و م شوقهایی برای ا سپان سرها بیتردید
عالقهمندی آنها را برای سرمایهگذاری افزایش میدهد ،به آنها اطمینان بیشتری برای دستیابی به اهداف
خود خواهد داد (.)30
بهطور کلی بر پایة مدل حاضر میتوان فرایند توسعة سرمایهگذاری را تحلیل کرد و بهنوعی به
دستهبندی جدید دست یافت که مبتنی بر نظرهای خبرگان ورزش است .این مدل ،شناختی جامع و
کالن را بر پایة شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة سرمایهگذاری ورزشی و چگونگی تعامل آنها با
یکدیگر فراهم میآورد و چارچوبی مناسب برای مطالعات بیشتر و دقیقتر در این حوزه بهشمار میآید.
بهطور کلی باید گفت که توسعة سرمایهگذاری ورزش از یک طرف متضمن شناسایی عوامل اثرگذار بر
جذب حامیان مالی ،تقویت منابع مالی و توسعة زیرساختها و تجهیزات ویژة ورزش ،گسترش فرهنگ
ورزشی ،استفاده از رسانه و تبلیغات ،افزایش سرمایهگذاران ،تماشاگران ،بهبود ظرفیتها و از سوی دیگر،
توسعه و تقویت ارتباطات ،سازماندهی و اصالح ساختار ،برنامهریزی مدون و تدوین قوانین و مقررات،
ایجاد شرایط مناسب برای سرمایهگذاری ،مدیریت دولتی و ثبات اقتصادی و ایجاد سازوکار اقتصادی و ...
است .بنابراین ،با رعایت مقولههای راهبردی مذکور میتوان شاهد بهبود و توسعة سرمایهگذاری ورزشی
بود .از محدودیتهای تحقیق نیز میتوان به همکاری اندک برخی از استادان و متخصصان برای انجام
مصاحبة کیفی ،کمبود دسترسی به آنان ،محافظهکاری در پاسخگویی به برخی پرسشها با وجود اطمینان
به مصاحبهشوندگان در مورد محرمانه ماندن و  ...اشاره داشت .با توجه به آثار و فواید بسیار صنعت بازاریابی
پرداختن به بازاریابی و سرمایهگذاری ورزشی میتواند در کاهش بسیاری از مشکالت مانند بیکاری و رکود
صنایع ورزشی و غیرورزشی مؤثر باشد و همچنین موجب کاهش تدریجی وابستگی سازمانهای ورزشی
همچون فدراسیونها ،هیأتها و  ...به بودجة دولت ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و پویایی هرچه بیشتر
رشتههای ورزشی در نتیجة دستیابی به کانالهای درآمدزایی جدید شود .با توجه به اشباع بازارها ،تشدید
رقابت در سطح بینالملل ،تغییر در سلیقهها و نیازهای طرفداران ورزشی ،صنعت ورزشی ایران را با موانع
متعددی مواجه کرده است .در این شرایط صنعت ورزش چنانچه بتواند از شرایط فعلی بهدرستی استفاده

مدیریت ورزشی ،دورة  ،12شمارة ،3پاییز1399

786

کند ،میتواند بر این چالشها و موانع فائق آید و بقای خود را تداوم بخشد و مزیت رقابتی الزم بهمنظور
ورود به بازارهای جهانی را کسب کند .در این شرایط پیادهسازی رویکردها و مدلهای ارائهشده در خصوص
سرمایهگذاری ورزشی میتواند نقش بسیار مهمی را در سیاستها و استراتژیهای سرمایهگذاری بینالمللی
باشگاهها و ...مانند ارتباط با هواداران ،معرفی محصوالت جدید ،اصالح و تغییر ذهنیت طرفداران و هواداران
و کارکنان نسبت به باشگاه و برند آنها ایفا کند .پیشنهاد میشود با ایجاد سیستم یکپارچة مدیریتی و
ایجاد ثبات مدیریتی در فدراسیونهای ورزشی بتوان بر بسیاری از عوامل دیگر تأثیرگذار در سرمایهگذاری
در ورزش از جمله عوامل مالی و اقتصادی ،عوامل تبلیغاتی و بازاریابی و حقوقی و قانونی ،اجتماعی و ...
تأثیرگذار بود .همچنین با تشکیل انجمنهای صنفی رشتههای مختلف ورزشی و مشاغل ورزشی اقدام به
تعریف این مشاغل بهعنوان حرفههای مورد تأیید بازار کار با بهرهگیری از مزایای قانون کار و استفاده از
معافیتهای مالیاتی کرد .سیستم دولتی نیز با مدیریت و نظارت بر قراردادهای ورزش حرفهای و ایجاد
شفافیت در این زمینه اقدام کند .همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده به طراحی و تدوین
الگوی اجرایی توسعة سرمایهگذاری و مطالعة تطبیقی کشورهای توسعهیافته پرداخته شود .در پایان
پیشنهاد میشود تمام عوامل مؤثر بهصورت یک مجموعه درنظر گرفته شوند ،چراکه بدون تغییر نگرش در
میان مدیران و کارشناسان ورزش بستر مناسب برای ورود سرمایه امکانپذیر نخواهد بود.

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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