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چکیده 
هدف این تحقیق بررسی موانع سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان
مرکزی است .جامعۀ آماری شامل مسئوالن حوزۀ صنعت ،سرمایهگذاران حوزۀ ورزش ،مدیران
ورزش و نخبگان ورزش استان مرکزی بودند ( 320نفر) که طبق جدول برآورد حجم نمونۀ
مورگان  330نفر آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامۀ
محققساختهای با هفت مؤلفۀ اصلی و  24سؤال استفاده شد ( .)=0/313برای تحلیل دادهها
از جدولهای فراوانی و درصد ،میانگین و انحراف معیار و آزمون رتبهای فریدمن استفاده شد.
نتایج نشان داد سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان به ترتیب با موانع
اقتصادی ،اطالعاتی و بازار سرمایه ،مدیریتی ،قانونی و حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی ،حمایتی
و تشویقی ،و سیاسی مواجه است .یافتن راهکارهایی برای حل این مشکالت میتواند موجب
سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان شود.
واژگان کلیدی :ورزش ،سرمایهگذاری ،موانع سرمایهگذاری ،بخش خصوصی ،استان مرکزی.
نویسنده مسئول :



Email: es70kh@yahoo.co.uk
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مقدمه
بهدلیل نقش و اهمیت تربیت بدنی و ورزش در جوامع و تأثیر روزافزون آن در بهبود و ارتقای
سطح سالمتی و نشاط عمومی و کسب موفقیتهای بینالمللی جنبشها ،سازمان و نهادهای
مختلفی بهوجود آمده است که موجب شکل گیری صنعت ورزش 1شده است.
در این صنعت انواع سازمانهای عمومی و خصوصی به فعالیت مشغولاند که برخی ماهیت
ورزشی دارند و برخی دیگر از بیرون حوزۀ ورزش به آن وارد شدهاند؛ مانند سازمانهای
خصوصی ،سازمانهای خصوصی غیرانتفاعی ،سازمانهای عمومی رسمی ،سازمانهای نیمه
عمومی و سازمانهای عمومی داوطلب .بنگاهها و مؤسسات تجاری ،صنعتی و گردشگری در
بازاریابی کاال و خدمات خود ارتباطات وسیعی با رویدادهای ورزشی برقرار کردهاند و از این
حیث ورزش جایگاه خاصی در بازار اقتصادی جهان پیدا کرده است (.)1
بر این اساس ،ساختارهای اقتصادی ارتباط متقابلی با ورزش پیدا کردهاند بهطوری که توسعۀ
اقتصادی و اجتماعی بر ارتقاء و توسعۀ ورزش در کل جامعه تأثیر میگذارد و توجه کافی به
تربیت بدنی و ورزش در سطوح پایه ،همگانی ،و قهرمانی عاملی مؤثر برای تأمین نیروهای
انسانی سالم و با نشاط و در نتیجه شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است ( .)2ورزش و اقتصاد با
یکدیگر در تعاملاند بهطوری که دولتها و شرکتهای خصوصی با سرمایهگذاری در ورزش
2میتوانند از منابع بسیار بهرهمند شوند ( .)3سرمایه گذاری از موضوعات بسیار مهم و فراگردی
است که در آن کاالهای سرمایهای برای تولید کاال و یا خدمات دیگر بهکار میرود (.)4
امروزه در کشورهای مختلف ،منابع مالی برای ارائۀ خدمات ورزشی از منابعی مانند بخش
خصوصی تأمین میشود .این بخش با انگیزۀ کسب سود و درآمدزایی وارد بسیاری از حوزهها
میشود .بخش غیرعمومی که عمدتاً شامل بخش خصوصی داخلی و سرمایهگذاران خارجی
است در بسیاری از فعالیتهای ورزشی که قابلیت درآمدزایی دارند سرمایهگذاری میکند (.)5
یافتههای پژوهشی نشاندهندۀ کسب مزایای بسیار زیاد در این زمینه است بهطوری که این
بخش میتواند نقشی مؤثر در توسعۀ ورزش همگانی ،قهرمانی و اهدافی از قبیل اشتغالزایی
داشته باشد ()6؛ به عنوان نمونه در حوزۀ اشتغالزایی یوسفی و کریمی ( )1334گزارش کردند
که هر باشگاه خصوصی بهطور میانگین سه شغل ایجاد میکند و به ازای هر پنج شغل ورزشی
یک شغل مرتبط با ورزش در باشگاهها بهوجود میآید ( .)7رضوی ( )1335در تحقیق خود
1. Sport industry
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ورود بخش خصوصی را موجب توسعه و تحول در بخشهای مدیریتی دانسته است ( .)3نتایج
تحقیق سلیمانی و همکاران ( )1331نیز نشان داد بین اجرای برنامۀ خصوصیسازی و توسعۀ
ورزشهای همگانی رابطۀ معنیدار وجود دارد ()3؛ بنابراین ،اگر ورود بخش خصوصی در ورزش
بر اساس برنامههای باالدست و بهصورت درست و مناسب انجام شود ،میتواند ظرفیتها و
قابلیتهای حوزۀ ورزش را افزایش دهد ،باعث تحول و بهره وری بهتر و در نهایت رشد و توسعۀ
بیشتر آن شود.
با این حال ،کشورهای در حال توسعه بهدلیل تحوالت جهانی با مسائلی همچون کاهش شدید
کمکهای دولتی به بخش ورزش و نبود فرآیندی برای جذب مشارکت دیگران در سازمانهای
ورزشی مواجه شدهاند که این موضوع باعث محدودیتهایی در رشد و توسعۀ ورزش آنها شده
است (.)11
در کشور ما نیز با مطرح شدن خصوصیسازی در برنامۀ اول توسعه ،واگذاری ورزش و تصدی
امور آن به بخش خصوصی در برنامۀ سوم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت ،ولی به نظر
میرسد این موضوع با مشکالتی مواجه باشد ( .)11در این خصوص بیان شده است که 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 توسعه یافته اندک است .در کشورهای ایتالیا،
انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر  2درصد1/7 ،
درصد و  1/4درصد و برای ایران  33صدم درصد گزارش شده است (.)12
در این خصوص ،نتایج تحقیق رضوی ( )1335نشان داد میزان سرمایهگذاری دولت در بخش
ورزش با رشد جمعیت و متقاضیان ورزش متناسب نیست و چنانچه این روند در آینده نیز ادامه
یابد ،میزان کمبودها بیشتر آشکار میشود .برطرف کردن این مشکالت با سرمایه گذاری دولتی
میسر نیست؛ از این رو برای حل این مشکل در بسیاری از کشورها بخشهای خصوصی وارد
عمل شدهاند و به مزایایی از جمله کاهش بار مالی دستگاهها ،بهره برداری مؤثر از منابع و
امکانات ،افزایش کارآیی فعالیتها ،توسعۀ منابع مالی و بهبود رشد اقتصادی ایجاد کردهاند (.)3
در تحقیق کارگر و همکاران ( )1331گزارش شده است که ورزش کشور بهدالیلی همچون بی-
میلی بخش خصوصی به سرمایهگذاری در ورزشهای پایه و گرایش بیشتر به سرمایهگذاری در
رشتههای تفریحی درآمدزا ،ناکافی بودن منابع مالی و سرمایهگذاری ،ناچیز بودن هزینههای
ورزشی سبد خانوار و اتالف منابع مالی بهدلیل نبود مدیریت یکپارچۀ ورزشی با تهدیدهای
جدّی مواجه است (.)13
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در تحقیق امیری و همکاران ( )1331گزارش شده است که تربیت بدنی و ورزش کشور در
گذشته بهصورت مردمی مدیریت میشد؛ یعنی برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگیها ،هدایت و
رهبری ،پشتیبانی و اجرای فعالیتهای ورزشی توسط مردم و اقشار و گروههای اجتماعی
مختلف انجام میشد ،ولی شکلگیری سازمان تربیت بدنی که زیرمجموعۀ دولت است ،باعث
کاهش نقش مردم و افزایش حاکمیت نگرش دولتی در عرصۀ ورزش شد (.)14
در گزارش قره باغی ( )1333نبود ضمانت مالی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ،گرانی
زمین و مشکل تهیۀ تجهیزات فیزیکی مورد نیاز ،نبود قانون و آییننامههای خاص برای ایجاد
باشگاههای جدید ،نبود آییننامۀ خاص بهمنظور واگذاری زمین ،همکاری نکردن شهرداریها،
مشکالت صدور مجوز برای باشگاهها و مراکز ورزشی ،کمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز،
کمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت برای مدیران باشگاهها ،نبود مدیریت و روشهای مناسب
ادارۀ باشگاههای بخش خصوصی ،نبود برنامههای حمایتی از بخش خصوصی ،نبود قانون
متناسب در مورد تسهیالت بانکی ،اعطا نشدن وامهای بلندمدت کم بهره ،اختصتص نیافتن
معافیتهای مالیاتی و گمرکی ،حمایت نکردن از تولیدکنندگان کاالهای ورزشی ،نرخ زیاد سود
تسهیالت اعطایی به بخشهای خدماتی از جمله ورزش ،تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود تعامل
الزم بین سازمانهای مرتبط ،بیمیلی مردم برای هزینه کردن در امور ورزشی ،ضعف تبلیغ و
فرهنگسازی مناسب در مطبوعات و صدا و سیما و قوانین سختگیرانۀ نهادهای دولتی از جمله
چالشها و موانع ورود بخش خصوصی به صنعت ورزش کشور معرفی شده است (.)5
همانگونه که مالحظه میشود ،نتایج تحقیقات مختلف نشاندهندۀ وجود موانع و مشکالتی بر
سر راه سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش کشور است .به نظر میرسد ورزش استان
مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نباشد و احتماالً با مشکالتی در این زمینه مواجه باشد .استان
مرکزی از قطبهای صنعتی کشور محسوب میشود و اقتصاد آن را به ترتیب بخشهای
خدمات ،صنعت و کشاورزی تشکیل میدهد ( )15که در این حوزهها بخش خصوصی سهم
عمدهای دارد ،ولی به نظر میرسد بسترهای الزم برای ورود این بخش در ورزش مساعد نباشد؛
از این رو ،شناسایی مشکالت فرا روی سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش
میتواند به یافتن راهکارهای حل آنها و انجام اصالحات الزم در این زمینه کمک کند .بر این
اساس ،در تحقیق حاضر تالش شده است مشکالت احتمالی بررسی شوند و به این سؤال پاسخ
داده شود که چه موانعی در مسیر سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان
مرکزی وجود دارد؟
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روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف انجام تحقیق ،کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها از نوع توصیفی -
تحلیلی است که بهصورت پیمایشی انجام شده است .جامعۀ آماری تحقیق شامل مسئوالن
بخشهای خصوصی شاخص در صنعت استان ،سرمایهگذاران ،مدیران ورزش و نخبگان ورزش
استان مرکزی ( )15بودند (در مجموع  141نفر) که پس از کسر  31نفر برای شرکت دادن در
مطالعۀ راهنما ،بهمنظور محاسبۀ پایایی ابزار آزمون 111 ،نفر آنها بهصورت تصادفی سهمیهای
بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامهای محققساخته مبتنی بر مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
استفاده شد .پرسشنامۀ اولیه متشکل از  61گویه در هفت مؤلفه بود که  11نفر از استادان
دانشگاه و متخصصان ،مدیران و دستاندرکاران ورزش با ارائۀ نظرات خود و انجام اصالحاتی در
خصوص نگارش ،تجانس سؤاالت با اهداف تحقیق ،تعداد سؤاالت و پیشنهادات اصالحی خود
روایی محتوایی آن را بررسی و تأیید کردند .در نهایت گویههای پرسشنامه به  42سؤال در 7
مؤلفه (شامل موانع قانونی ،اطالع رسانی و بازار سرمایه ،اقتصادی ،مدیریتی ،تشویقی و حمایتی،
فرهنگی ،و سیاسی و به ترتیب دارای  ،4 ،3 ،3 ،3 ،3 ،7و  3سؤال) کاهش یافت .برای تعیین
روایی سازۀ پرسشنامه از تحلیل عامل ی اکتشافی استفاده شد .نتایج این آزمون بر اساس روش
چرخش واریماکس نشاندهندۀ شناسایی گویه ها روی  11عامل بود که در مجموع 32/13
درصد واریانس دادهها را پوشش دادند و فقط  17/11درصد دادهها شناسایی نشدند .همچنین
از طریق تحلیل عاملی تأییدی ،صحت حیطهبندی مؤلفههای هشتگانه تحقیق تأیید شد
(.)KMO=0/731آزمونهای کفایت اندازۀ نمونهگیری  1 KMOو آزمون کرویت بارتلت 2نیز
نشان دادند دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه برای انجام تحلیل عاملی مناسباند
( KMO< 1/6و  .)P<1/15سپس ،بهمنظور محاسبۀ پایایی ابزار تحقیق 31 ،پرسشنامه بین
آزمودنیهایی که در تحقیق اصلی نیز شرکت داده نشدند ،توزیع و جمعآوری شد که با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ میزان پایایی آن برابر  =1/331بهدست آمد .برای کمّی کردن
وضعیت پاسخها ،از مقیاس پنج ارزشی «لیکرت» استفاده شد بهطوری که برای پاسخهای خیلی
زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،و خیلی کم به ترتیب نمرات  1 ،2 ،3 ،4 ،5اختصاص داده شد.
پس از تهیۀ نهایی ابزار تحقیق ،پرسشنامه به شیوههای الکترونیکی ،پستی و حضوری ارسال و
جمعآوری شدند .در نهایت ،از میان  111پرسشنامه ارسالی 31 ،پرسشنامه (یعنی 72/72
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlett’s Test of Sphericity
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درصد) دریافت شد که از بین آنها  73پرسشنامه (یعنی  71/3درصد) تکمیل شده بود .از
جداول فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،آزمون کولموگروف  -اسمیرنف برای بررسی توزیع
دادهها و از آزمون رتبهای فریدمن (با توجه به طبیعی نبودن توزیع دادهها) برای رتبهبندی
سؤاالت و نیز رتبهبندی مؤلفههای اصلی تحقیق در بستۀ نرمافزار  SPSSنسخۀ  15استفاده
شد.
نتایج
الف .رتبه بندی سواالت هر یک از مولفه های اصلی :این موضوع نیز در جدول  1به ترتیب و
براساس نتایج آزمون رتبهای فریدمن نشان داده شدهاند.
جدول  -1سواالت هر یک از مؤلفههای اصلی موانع سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان
مؤلفه

اقتصادی

ردیف

سؤال

1
2
3
4
5
6
7

ضعف برند (نام و نشان تجاری) در حوزۀ ورزش استان
باال بودن میزان تورم
سودآوری و درآمدزا نبودن سرمایهگذاری در ورزش استان
امنیت ضعیف و خطر زیاد سرمایهگذاری در ورزش استان
نوسانات نرخ ارز
تغییرات مستمر در محیط اقتصادی کشور
نرخ زیاد سود تسهیالت اعطایی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی
در ورزش استان
مشکالت گمرکی مرتبط با کاالها و خدمات ورزشی
نبود محیط رقابتی سالم و شفاف در حوزۀ ورزش استان
شناخت ناکافی مدیران تجاری و صنعتی از اهمیت سرمایهگذاری در
ورزش استان
نبود اطالعات شفاف از وضعیت صنعت ورزش استان
نبود شفافیت مالی و اقتصادی در بخشهای ورزشی
شناخت ناکافی از حوزههای مناسب برای سرمایهگذاری در ورزش
استان
اطالع رسانی و تبلیغات ناکافی در زمینۀ سرمایهگذاری در ورزش
استان
کمتوجهی رسانههای استان به سرمایهگذاری و مشارکت بخش
خصوصی در ورزش
نبود دانش کافی در مورد سرمایهگذاری در ورزش
بازار محدود ورزش استان که عمدتاً در اختیار بخش دولتی است
نبود سازوکار مناسب برای جذب سرمایهگذاری در ورزش استان
ناهماهنگی بین سازمانهای ذیربط استان برای سرمایهگذاری در

3
3
1
2
3
4
اطالعاتی و
بازار سرمایه

5
6

مدیریتی

7
3
1
2

رتبه
میانگین
5/63
5/43
5/15
5/13
4/76
4/72
4/72
4/7
4/64
5/16
4/67
4/56
4/53
4/5
4/33
4/35
3/34
5/16
4/75
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3
4
5
6
7
3
1
2
3
قانونی و
حقوقی

4
5
6
7
1

فرهنگی و
اجتماعی

حمایتی و
تشویقی

سیاسی

2
3
4
1
2
3
1
2
3

ورزش
نبود برنامۀ جامع و روشن برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در
ورزش استان
بوروکراسیهای زیاد و پیچیده در مورد مشارکت بخش خصوصی در
ورزش استان
نبود تعامل مناسب بین سرمایهگذاران و دستاندرکاران ورزش استان
نظارت ضعیف در رسیدگی به امور بخش خصوصی در ورزش استان
مشکالت زیرساختی در واگذاری بخشهای دولتی ورزش استان به
بخش خصوصی
مشکالت اجرایی سیاستهای اصل  44قانون اساسی در ورزش استان
کمبود قوانین مناسب و کارآمد در مورد سرمایهگذاری بخش خصوصی
در ورزش استان
مشکالت قانونی ورود ورزش به بورس و اوراق بهادار
کمبود قوانین در مورد تملک زمین و فضای مناسب برای سرمایه-
گذاری در ورزش استان
نبود قوانین حمایتی مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در
ورزش استان
نبود سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب برای ورود بخش خصوصی
در ورزش استان
مالکیت دولتی بسیاری از سازمانها و نهادهای ورزشی استان
وضعیت نامناسب قوانین کار ،بیمه و مالیات
شناخت ناکافی عموم از اهمیت و اثرات سرمایهگذاری در ورزش
استان
فقدان اعتماد عمومی به سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش
استان
نبود فرهنگ پذیرش خطر سرمایهگذاری در ورزش استان
درک و تفسیر متفاوت از سیاستهای کلی اصل  44در میان مسئوالن
اجرایی استان
نبود نظام انگیزشی مناسب برای سرمایهگذاری در ورزش استان
عدم تخصیص تسهیالت مناسب به بخش خصوصی در کارگروه
اشتغال و سرمایهگذاری استان
نبود مشوقها و حمایتهای مالیاتی مناسب برای سرمایهگذاری در
ورزش استان
واگذاری سرمایهگذاریها در استان به افراد بانفوذ
متأثر بودن سرمایهگذاریها در حوزۀ ورزش استان از مسائل سیاسی
مقاومت برخی جریانات در برابر حضور بخش خصوصی در ورزش
استان

431

4/63
4/62
4/42
4/23
4/14
4/14
4/22
4/16
4/13
4/13
3/37
3/34
3/53
2/62
2/55
2/42
2/41
2/13
2/13
1/35
2/13
2/11
1/32
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ب .رتبه بندی مولفه های اصلی :رتبه بندی موانع سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در
ورزش استان در جداول  2به ترتیب و براساس نتایج آزمون رتبهای فریدمن نشان داده شدهاند.
نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه می شود ،موانع اقتصادی ،موانع اطالعاتی و بازار
سرمایه و موانع مدیریتی از رتبه باالتری نسبت به سایر موانع برخوردار بوده اند.
جدول  -2اولویتبندی موانع سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان
ردیف

موانع

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

کمترین

بیشترین

M.R

1
2

اقتصادی
اطالعاتی و بازار
سرمایه
مدیریتی
قانونی و حقوقی
فرهنگی و اجتماعی
حمایتی و تشویقی
سیاسی

77
77

32/33
31/13

7/25
6/33

15
11

45
41

6/33
5/61

77
77
77
77
77

23/7
26/4
14/3
11/4
11/13

7/17
7/12
3/45
2/33
3/34

13
5
7
3
1

41
35
21
15
15

5/23
4/53
2/35
1/73
1/44

3
4
5
6
7

بحث و نتیجهگیری
طبق نتایج تحقیق 3 ،مانع در مؤلفۀ اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در
ورزش استان مانند ضعف برند (نام و نشان تجاری) در حوزۀ ورزش ،باال بودن میزان تورم،
سودآوری و درآمدزا نبودن سرمایهگذاری و  ...شناسایی و رتبهبندی شدند .این یافتهها با نتایج
تحقیقات الخاج ( )2111و سازمان تربیت بدنی ( )1332مبنی بر سودآوری و درآمدزا نبودن
سرمایهگذاری در ورزش ( )12،17و همچنین تحقیقات مهدوی ( ،)1333احمدی ( ،)1335قره
باقی ( ،)1333مرادی چالشتری ( ،)1331میرکتولی و مدانلو ( )1331مبنی بر امنیت ضعیف و
خطر زیاد سرمایهگذاری ( )1 ،5، 13-21و تحقیقات شافتر ( )2115و رضوی ( )1333مبنی بر
نرخ زیاد سود تسهیالت اعطایی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش همخوانی دارد
(.)16 ،22
یکی از الزامات مهم برای تشویق مشارکت بخش غیردولتی فراهم کردن امنیت اقتصادی و به
تبع آن امنیت سرمایهگذاری است .دارندۀ سرمایه هنگام تصمیمگیری برای سرمایهگذاری به دو
موضوع اطمینان از سودآوری و اطمینان از عدم تعرض به سرمایهاش نیاز دارد ( .)23همانگونه
که مالحظه میشود ،برخی از موانع اقتصادی در این تحقیق به وضعیت اقتصاد کشور ،برخی به
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وضعیت اقتصاد استان و برخی نیز به خود صنعت ورزش مربوط است؛ از این رو به نظر میرسد
تالش برای برطرف کردن یا کاهش اثرات آنها بر سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند زمینۀ
ورود این بخش به ورزش استان را تسهیل نماید.
طبق نتایج تحقیق هشت مانع در مؤلفۀ اطالع رسانی و بازار سرمایه برای سرمایهگذاری و
مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مانند شناخت ناکافی مدیران تجاری و صنعتی از
اهمیت سرمایهگذاری در ورزش ،نبود اطالعات شفاف از وضعیت صنعت ورزش ،نبود شفافیت
مالی و اقتصادی در بخشهای ورزشی و  ...شناسایی و رتبه بندی شدند .این یافتهها با نتایج
تحقیقات الخاج ( )2111و شافتر ( )2115مبنی بر شناخت ناکافی مدیران از اهمیت سرمایه-
گذاری در ورزش ( ،)21،22تحقیق مهدوی ( )1333مبنی بر شناخت ناکافی از حوزههای
مناسب برای سرمایهگذاری در ورزش ( ،)13تحقیق الخاج ( )2111مبنی بر تبلیغات ناکافی در
زمینۀ سرمایه گذاری در ورزش ( ،)21تحقیقات الخاج ( )2111و احمدی ( )1335مبنی بر کم-
توجهی رسانهها به سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش ( ،)1،21تحقیق مهدوی
( )1333مبنی بر نبود دانش کافی در مورد سرمایهگذاری در ورزش ( )13و تحقیقات
الدوساری ( ،)2114شافتر ( ،)2115احسانی و همکاران ( )1337و مرادی چالشتری ()1331
مبنی بر بازار محدود ورزش همخوانی دارد (.)13 ،22 ،24 ،25
وجود بازار سرمایۀ قانونمند به شفافیت و روان شدن فعالیتهای سرمایهگذاری کمک میکند .از
سوی دیگر ،برای ایجاد امنیت سرمایهگذاری باید اطالعات بازرگانی ،مالی ،پولی و اقتصادی به-
صورت روشن و دقیق در اختیار مردم و دستاندرکاران قرار گیرد .در این خصوص ،نهتنها
اطالعات و آمار باید دقیق و صحیح باشند ،بلکه باید بهروز شوند و به آسانی در اختیار متقاضیان
قرار گیرند ( .)23موانع شناساییشده در مورد اطالع رسانی و بازار سرمایه را در این تحقیق
میتوان به حوزههای شناخت سرمایهگذاران از صنعت ورزش و زیرمجموعههای آن ،دانش
مربوط به نحوۀ سرمایهگذاری در ورزش و شیوههای اطالع رسانی حوزههای مرتبط در این
زمینه تقسیمبندی کرد؛ از این رو ،به نظر میرسد بتوان با اتخاذ راهکارهایی در این حوزه،
آگاهی و بستر اطالعاتی الزم را برای حضور و مشارکت سرمایه گذاران در ورزش هموارتر نمود.
طبق نتایج تحقیق در مؤلفۀ مدیریتی سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش
استان هشت مانع مانند نبود سازوکار مناسب برای جذب سرمایه در ورزش ،ناهماهنگی بین
سازمانهای ذیربط استان برای سرمایهگذاری در ورزش ،نبود برنامۀ جامع و روشن برای
سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش و  ...شناسایی و رتبه بندی شدند .این یافتهها با نتایج
تحقیقات شافتر ( ،)2115مهدوی ( )1333و سازمان تربیت بدنی ( )1332مبنی بر نبود
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سازوکار مناسب برای جذب سرمایهگذاری در ورزش( ،)17 ،13 ،22تحقیقات الخاج (،)2111
ووخوشیا ( ،)2117گزارش چین ( ،)2113احمدی ( )1335و قره باقی ( )1333مبنی بر
ناهماهنگی بین سازمانهای ذیربط برای سرمایهگذاری در ورزش( ،)1،5 ،21 ،26 ،27تحقیق
شافتر ( )2115مبنی بر نبود برنامۀ جامع و روشن برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در
ورزش( ،)22تحقیقات الدوساری ( ،)2114مهدوی ( ،)1333رضوی ( ،)1333احمدی (،)1335
قره باقی ( )1333و میرکتولی و مدانلو ( )1331مبنی بر بوروکراسیهای زیاد و پیچیده در مورد
مشارکت بخش خصوصی در ورزش( ،)1،5،16،13،21،25تحقیقات شافتر ( )2115و میرکتولی
و مدانلو ( )1331مبنی بر نبود تعامل مناسب بین سرمایهگذاران و دستاندرکاران
ورزش( )21،22همخوانی دارد و با نتایج تحقیق گراتون و همکاران ( )2115مبنی بر مشکالت
زیرساختی در واگذاری بخشهای دولتی ورزش به بخش خصوصی ( )27ناهمخوان است .شاید
علت این تفاوت ،به ساختار اجرایی و نحوۀ مشارکت و همکاری بخشهای دولتی و خصوصی در
حوزۀ ورزش در کشورهای مورد مطالعه باشد.
در این خصوص نتایج تحقیقات نشان داده است ورود و مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه-
گذاری در ورزش زمانی میتواند با موفقیت همراه باشد که بخشهای ذیربط خط مشیهای
مناسبی برای آن تدوین و به درستی اجرا کنند ( .)23موانع مدیریتی سرمایهگذاری و مشارکت
بخش خصوصی را میتوان به مورادی مانند تدوین برنامه ،درک مشترک بین دستاندرکاران
آن ،شیوۀ اجرا ،هماهنگی بین سازمانهای ذیربط و نظارت بر آن در نظر گرفت؛ از این رو ،اگر
مشکالت و موانع این فرآیند به درستی شناسایی و مراحل آن به درستی مدیریت شود ،به نظر
میرسد که میتواند زمینۀ جذب آسانتر سرمایهگذاران بخش خصوصی را در ورزش میسر
سازد.
طبق نتایج تحقیق ،در مؤلفه قانونی و حقوقی سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در
ورزش استان هفت مانع شناسایی شد مانند کمبود قوانین مناسب و کارآمد در مورد سرمایه-
گذاری بخش خصوصی در ورزش ،مشکالت قانونی ورود ورزش به بورس و اوراق بهادار ،کمبود
قوانین در مورد تملک زمین و فضای مناسب برای سرمایهگذاری در ورزش و  ...شناسایی و
رتبهبندی شدند .این یافتهها با نتایج تحقیق مهدوی ( )1333مبنی بر کمبود قوانین مناسب و
کارآمد در مورد سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش ( ،)13تحقیق رضوی ( )1333مبنی بر
کمبود قوانین در مورد تملک زمین و فضای مناسب برای سرمایهگذاری در ورزش (،)16
تحقیقات الخاج ( ،)2111شافتر ( ،)2115سازمان تربیت بدنی ( ،)1332مهدوی (،)1333
رضوی ( )1333و احمدی ( )1335مبنی بر نبود قوانین حمایتی مناسب برای سرمایهگذاری
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بخش خصوصی در ورزش( ،)1،16،17،13 ،21،22تحقیقات شافتر ( )2115و مهدوی ()1333
مبنی بر نبود سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب برای ورود بخش خصوصی در
ورزش( ،)22،13تحقیق احمدی ( )1335مبنی بر وضعیت نامناسب قوانین کار ،بیمه و
مالیات( )1و تحقیقات مهدوی ( ،)1333سازمان تربیت بدنی ( ،)1332عسگریان و جعفری
( )1335و مرادی چالشتری ( )1331مبنی بر مالکیت دولتی بسیاری از سازمانها و نهادهای
ورزشی( )13 ،23 ،17 ،13همخوانی دارد ،ولی با نتایج تحقیقات سیمونز ( ،)2111فرای بوت
( )2117و جاکوب برناریک ( )2111مبنی بر مالکیت دولتی بسیاری از سازمانها و نهادهای
ورزشی ناهمخوان است( .)31 ،32 ،31شاید علت این ناهمخوانی به سیستم و نحوۀ مشارکت و
همکاری بخشهای دولتی و خصوصی در کشورهایی مرتبط باشد که این تحقیقات در مورد
آنها گزارش شده است در حالی که در کشور ما بیشتر فعالیتها در حوزۀ ورزش در سطح
کالن در اختیار دولت است و ورود بخش خصوصی در این زمینه هنوز در ابتدای راه خود است.
از دیدگاه صاحبنظران ،حاکمیت قانون در افزایش سرمایهگذاری خصوصی نقش دارد و فساد
تأثیر منفی بر آن میگذارد .همچنین ،حقوق و آزادیهای مدنی بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی بسیار مؤثر دانسته شدهاند ( .)33موانع شناساییشده در مورد سرمایهگذاری بخش
خصوصی را میتوان به کم بود قوانین موجود ،قوانین حمایتی ،سازوکارهای قانونی و نقش و
حضور دولت تقسیم نمود؛ از این رو به نظر میرسد اگر این موانع برطرف شوند ،سرمایهگذاری
و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان توسط سرمایه گذاران با اطمینان خاطر و امنیت
بیشتری امکانپذیر شود.
طبق نتایج تحقیق ،چهار مانع در مؤلفۀ فرهنگی و اجتماعی سرمایهگذاری و مشارکت بخش
خصوصی در ورزش استان شناسایی و رتبهبندی شدند که عبارتاند از :شناخت ناکافی عموم از
اهمیت و اثرات سرمایهگذاری در ورزش ،نبود اعتماد عمومی به سرمایهگذاری بخش خصوصی
در ورزش ،نبود فرهنگ پذیرش خطر سرمایه گذاری در ورزش و درک و تفسیر متفاوت از
سیاستهای کلی اصل  44در میان مسئوالن اجرایی .این یافتهها با نتایج تحقیقات الخاج
( )2111و شافتر ( )2115مبنی بر نبود اعتماد عمومی به سرمایهگذاری بخش خصوصی در
ورزش همخوانی دارد (.)21،22
به لحاظ فرهنگی ،پی نبردن جامعه به مفهوم سرمایه بهعنوان عامل حرکتدهندۀ اقتصاد
میتواند به نفی مفهوم سرمایهگذاری منجر شود و دفاع از سرمایهگذاری با مقاومت مواجه
خواهد شد .اگر موضوعاتی همچون سرمایهگذاریهای مولد در افکار جامعه از نظر مزایا و نتایج
آنها بهعنوان ارزش بیان شود و رابطۀ پیوسته و نزدیک میان توسعه و نظام اقتصادی و
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همچنین سرمایهگذاری در نظام فکری افراد و جامعه وجود داشته باشد ،فضای فرهنگی جامعه
برای سرمایهگذاری مساعد شده ،موجب اعتماد به نفس سرمایهگذاران و مدیران خواهد شد
(.)23
موانع فرهنگی و اجتماعی مطرحشده در این تحقیق حول و حوش اهمیت سرمایهگذاری در
ورزش ،اعتماد عمومی به سرمایهگذاری در ورزش و مسائل خصوصیسازی در این زمینه دور
میزند؛ از این رو ،با وجود زمانبر بودن کارهای فرهنگی ،به نظر میرسد بتوان با اتخاذ راه-
کارهایی مناسب و طی برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت به ارتقای فرهنگ سرمایهگذاری و
مشارکت بخش خصوصی در حوزۀ ورزش استان کمک نمود.
طبق نتایج تحقیق ،سه مانع در مؤلفه حمایتی و تشویقی سرمایهگذاری و مشارکت بخش
خصوصی در ورزش استان شامل نبود نظام انگیزشی مناسب برای سرمایهگذاری در ورزش ،عدم
تخصیص تسهیالت مناسب به بخش خصوصی در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان برای
سرمایهگذاری در ورزش ،نبود مشوقها و حمایتهای مالیاتی مناسب برای سرمایهگذاری در
ورزش شناسایی و رتبهبندی شدند .این یافتهها با نتایج تحقیق الخاج ( )2111مبنی بر نبود
نظام انگیزشی مناسب برای سرمایهگذاری در ورزش و تحقیق شافتر ( )2115مبنی بر نبود
مشوقها و حمایتهای مالیاتی مناسب برای سرمایهگذاری در ورزش همخوانی دارد (.)21،22
براساس تحقیق ولفرام و جان هورن )2115( 1مشارکت عمومی مانند اعطای مشوق های
مالیاتی ،دادن وامهای کم بهره و واگذاری زمین به بخش خصوصی باید بخشی از حمایتهای
زیرساختی در توسعۀ ورزش باشد ( .)5موانع حمایتی و تشویقی سرمایهگذاری بخش خصوصی
در این تحقیق در زمینۀ انگیزش ،ترغیب و تشویق مناسب سرمایهگذاران از طریق ارائۀ
تسهیالت و حمایتهای الزم است .به نظر میرسد با تدوین و اجرای سیاستها و راهکارهای
حمایتی و تشویقی مناسب انگیزههای بیشتری بهمنظور سرمایهگذاری و مشارکت بخش
خصوصی در ورزش برای سرمایه گذاران استان فراهم شود.
طبق نتایج تحقیق ،سه مانع در مؤلفۀ سیاسی سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در
ورزش استان شامل :واگذاری سرمایهگذاریها به افراد بانفوذ ،متأثر بودن سرمایهگذاریها در
حوزۀ ورزش از مسائل سیاسی ،مقاومت برخی جریانها در برابر حضور بخش خصوصی در
ورزش شناسایی و رتبهبندی شدند .این یافتهها با نتایج تحقیق الدوساری ( )2114مبنی بر
متأثر بودن سرمایهگذاریهای حوزۀ ورزش از مسائل سیاسی( )25و تحقیقات الدوساری

1. Wolfram Manzenreiter & John Horne

موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی

433

( )2114و مهدوی ( )1333مبنی بر مقاومت برخی جریانها در مورد حضور بخش خصوصی در
ورزش( )13 ،25همخوانی دارد.
سرمایهگذار اگر احساس کند نظام حاکم بر جامعه دچار دودستگی شده یا اقتدار الزم برای
تسلط بر ناآرامیها و فشارها را ندارد ،به سرعت از محیط خارج میشود و به کشوری روی
میآورد که میزبان مناسبتری است .سیاستگذاری و تصویب قوانین و اقدام برای ایجاد امنیت
سیاسی و جلوگیری از تنشها به ایجاد انگیزۀ سرمایهگذاری کمک خواهد کرد .سرمایهگذاری
خصوصی به شدت تحت تأثیر خطر سلب مالکیت ،درجۀ آزادی شهروندی و دیوانساالری و
همچنین ثبات رهبری سیاسی ،خطر بروز جنگ داخلی و بیاعتنایی به قراردادها قرار دارد
(.)23
موانع سیاسی سرمایهگذاری بخش خصوصی در این تحقیق در زمینۀ رانت افراد و برخی گروهها
و همچنین برخی جریانهای سیاسی است؛ از این رو ،با وجود دشواری کار در این زمینه و
تحتالشعاع قرار گرفتن بسیاری از امور و فعلیتها از جریانهای سیاسی و گروهی ،به نظر
میرسد اگر حوزۀ ورزش تحت تأثیر این گونه مسائل نباشد ،سرمایهگذاران میتوانند با امنیت و
اطمینان خاطر بیشتری به سرمایهگذاری و مشارکت در ورزش استان مبادرت کنند.
در واقع ،ورود و توسعۀ سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی بهطور
عمده به وجود یا نبود سود اقتصادی ،وجود امنیت و اعتماد به آیندۀ سیاسی و اقتصادی ،وجود
زیرساخت های اولیه در بخشهای مختلف اقتصادی و انتظار وجود بازار بستگی دارد ( .)4در
مجموع ،همانگونه که مالحظه میشود به ترتیب مؤلفههای اقتصادی ،اطالعاتی و بازار سرمایه،
مدیریتی ،قانونی و حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی ،حمایتی و تشویقی ،و سیاسی بهعنوان موانع
سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان گزارش شدهاند؛ بنابراین ،شایسته
است که مسئوالن و دستاندرکاران با یافتن راهکارهایی مناسب به حل این مشکالت مبادرت
کنند تا زمینه و بسترهای الزم برای سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان
فراهم و به رشد و توسعۀ بیشتر آن در ابعاد و جنبههای همگانی ،تعلیم و تربیتی ،قهرمانی ،و
حرفهای منجر شود .به نظر میرسد برطرف کردن این موانع بر حسب اولویت گزارششده،
میتواند زمینۀ ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی را به عرصۀ ورزش آسانتر کند تا ورزش
استان از این توان بالقوه بهرهمند شود.
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Abstract
The purpose of this research was to studying investment and involvement of
private sector in Markazi province sport. The statistic population was
included 140 people. The subjects include 110 industry managers, sport
investors, sport managers, and elites selected and surveyed. In order to
gather data, questionnaire s was used. This instrument was include 7
component and 42 questions (a=.931). In order to data analyzing, Friedman
test were used. The results of the study showed that, Markazi sport
confronted with economic, informative and market invest legal, cultural and
social, supportive, and political barriers respectively. So, finding ways to
solving these barriers can encourage private investor to investing in Markazi
province sport.
KeyWords: sport, investment, investing barriers, private sector, Markazi
province.
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