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گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی  عوامل جذب سرمایه مدلی از ارائهاز این پژوهش  هدف: هدف

 بود. ایران

بخش  گذاران هیسرمامدیریت ورزشی، اقتصاد،  نظران صاحبجامعه آماری پژوهش شامل  :شناسی روش

 طور بهنفر  18خصوصی و مدیران حوزه ورزش قهرمانی به تعداد نامحدود بود. در بخش کیفی پژوهش 

نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای  عنوان بهتن  121هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 

روایی صوری و محتوایی ی محقق ساخته استفاده شد. سؤال 71ی به اهداف پژوهش از پرسشنامه ابی دست

سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید  روایینفر از متخصصان رسید و  15 دیتائپرسشنامه به 

 ها و کل پرسشنامه باالتر از کرونباخ برای تمامی سازه( و آلفای CR) ترکیبیهای پایایی  شاخص قرار گرفت.

از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز  ها در بخش کیفی برای تحلیل داده بودند. 7/0

اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل  –های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف از روش

 استفاده شد.  Smartplsو  SPSS 16افزار  مسیر با کمک دو نرم

یب به ترتنه عامل  قهرمانی ایرانگذاری بخش خصوصی در ورزش  عوامل جذب سرمایه مدلدر  :ها یافته

(، 721/0(، بازاریابی )804/0)(، مالی و اقتصادی 821/0(، ورزشی )855/0) یبار عاملاولویت مدیریتی با 

( 559/0(، فرهنگی و اجتماعی )615/0(، حمایتی و تشویقی )637/0(، سیاسی )655/0یغاتی )تبلی و ا رسانه

 .از برازش مطلوب برخوردار بود آمده دست بههمچنین مدل  وجود دارند. (356/0) یقانونو حقوقی و 

گذاری بخش  یهسرمابرای طراحی مدل عوامل جذب  قوی نظری مدل ،شده گرفته کار به مدل: بحث

 .خصوصی در ورزش کشور است

 .گذاری، ورزش قهرمانی، بخش خصوصی یهسرما واژگان کلیدی:
 

 نوردانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام . 1

 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور. 2

 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور. 3

 دانشگاه پیام نورگروه مدیریت ورزشی  استادیار .4
farazfateh2002@yahoo.comنشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول:  *
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 مقدمه
 در ورزش و یبدن تیترب اهمیت و نقش به دلیل

ارتقای  و بهبود در آن روزافزون تأثیر و جوامع

 کسب و عمومی نشاط و سالمتی سطح

 و سازمان ،ها جنبش ی،الملل نیب یها تیموفق

 موجب که آمده وجود به نهادهای مختلفی

 این در .است شده ورزش صنعت یریگ شکل

 به خصوصی و عمومی یها سازمان انواع صنعت

 ماهیت ورزشی برخی که اند مشغول فعالیت

 آن به ورزش حوزۀ بیرون از دیگر برخی و دارند

از سویی دیگر به دلیل جذابیت  .اند شده وارد

ورزش و همچنین مشکالت مالی بسیار زیاد 

محدودیت منابع مالی دولتی در ورزش،  ازجمله

آمده است که ورزش با سایر  به وجودفرآیندی 

 –و رابطه برد  دوطرفهها برای کسب سود حوزه

-ها اقتصاد میبرد ایجاد کند که یک از این حوزه

ورزش و اقتصاد با یکدیگر در  که یطور بهباشد. 

ی خصوصی با ها شرکتو  ها و دولت اند تعامل

از منابع بسیار  توانند یمی در ورزش گذار هیاسرم

سهم ورزش با  (.1387 احسانی،)شوند  مند بهره

ی مستقیم داشته و با میزان ا رابطهاقتصاد ملی 

در حال حاضر در ایران  که آنی در گذار هیسرما

. اندک است افتهی توسعهدر مقایسه با کشورهای 

در کشورهای ایتالیا، انگلستان و آلمان نسبت 

اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 

و برای ایران  درصد 1.4و  درصد 1.7درصد،  2

جاللی )است  شده گزارشصدم درصد  38

از سویی  (.1392فراهانی و علیدوست قهفرخی، 

امروزه به همان نسبت که درآمدهای ملی  دیگر

 یها در بعضی از رشته شود یصرف ورزش م

 یها مدت و در بعضی از رشته ورزشی در کوتاه

میزان برگشت  توان یورزشی دیگر در درازمدت م

صورت مستقیم و غیرمستقیم  سرمایه را به

 (.1385عسکریان و جعفری، )مشاهده نمود 

در ورزش  یگذار هیبه دنبال سرماهمچنین 

میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افزایش 

و در کنار آن امکان جذب درآمد از  ابدی یم

، جذب یالملل نیطریق برگزاری مسابقات ب

و سطح سالمت و بهداشت جسمی و  گردشگران

خسروی زاده و ) ابدی یروانی جامعه افزایش م

 (.1393 همکاران،

ی است فراگردگذاری از موضوعات  سرمایه     

ای برای تولید کاال و  که در آن کاالهای سرمایه

 .(1387طالبی، ) رود خدمات دیگر به کار می

گذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و  سرمایه

کند. تجربه کشورهای  ی اقتصادی ایفا می توسعه

ی یکی گذار هیسرماکه  دهد یمنشان  افتهی توسعه

بوده  ها آناز عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی 

ی گذار هیسرما (.1386است )رهبر و همکاران، 

ی راهکارهازش کشور و اجرای در ور

و  یبدن تیتربروند مطلوبی در  شده ینیب شیپ

ورزش کشور نداشته و در جهت تولید وسایل و 

ی توجه قابلی گذار هیسرماخدمات ورزشی 

و  1384عسکریان و همکاران،)است  نشده انجام

(. از سوی دیگر میزان 1387احسانی و همکاران، 

گذاری دولت در بخش ورزش متناسب با  سرمایه

رشد و جمعیت جامعه و متقاضیان ورزش نیست 

و چنانچه همین روند در آینده ادامه یابد، میزان 

(. 1385شود )رضوی،  کمبودها بیشتر آشکار می

گذاری بخش  له سرمایهراه حل برای این مسئ یک

خصوصی در این زمینه هست که از این طریق 

منابع و امکانات بیشتر در اختیار بخش ورزش 

ی به عمل کارآمدتربرداری  گیرد، بهره قرار می

کند،  ها گسترش پیدا می یی فعالیتکار آآید،  می

و موجبات  یابد تجهیز منابع مالی افزایش می

شود  فراهم می ارتقا و کارایی و رشد اقتصادی
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به  کشور (. ورزش1385عسکریان و جعفری، )

 به خصوصی بخش میلی بی همچون دالیلی

 گرایش و پایه های ورزش در گذاری سرمایه

های دیگر،  بخش در گذاری سرمایه به بیشتر

 ناچیز گذاری، سرمایه و مالی منابع بودن ناکافی

 اتالف و خانوار سبد های ورزشی هزینه بودن

 یکپارچۀ مدیریت نبود دلیل به مالی منابع

است )کارگر و  تهدیدهای جدی مواجه با ورزشی

 (.1390همکاران، 

ورزش قهرمانی یکی از ارکان مهم توسعه     

ورزش در کشور است. توسعه ورزش قهرمانی در 

کسب موفقیت در  نهیزم شیهر کشور پ

)ایزدی،  های جهانی و المپیک است رقابت

اصلی جهت سنجش ورزش ی ها مؤلفه(. 1388

ی ورزشی، ها مدالاز: تعداد  اند عبارتقهرمانی 

تعداد ورزشکاران در سطح قهرمانی و تعداد 

(. 1385طرح جامع ورزش، )ی الملل نیبمسابقات 

ی سلسله مراتبی ورزش، ورزش ها مدلدر اکثر 

هرم  رأسقهرمانی در سطح سوم و یا در 

ورزش شامل ورزش  چهارگانهی ها بخش

ی قرار دارد. ا حرفهپرورشی، همگانی، قهرمانی و 

برای هر کشوری ترتیب و حفظ این ساختار 

جهت پیشرفت ورزش دارای اهمیت می باشد، 

کشورها با حفظ تعادل در این ساختار باید 

ورزش خود را توسعه دهند، ورزش آموزش و 

پشتوانه برای ورزش قهرمانی و  عنوان بههمگانی، 

و از طرفی ورزش  ندیآ یمی به شمار ا حرفه

مشوقی برای توسعه  تواند یمقهرمانی 

ی انسانی و انگیزشی ورزش باشد ها رساختیز

و  2007؛ گرین، 2009، 1شیپوری و همکاران)

 ی تأمینها راه از (. یکی2005، 2مول و همکاران

                                                      
1. Shilbury et al. 

2. Mull 

 ورزشی یها تیفعال برای هزینه و منابع

مالی  حامیان جذب قهرمانی، ورزش خصوص به

 ورزشی مسئوالن و ها سازمان توسط مناسب

و  سالم محیطی ایجاد راستا، این هست در

 و صنایع صاحبان یگذار هیسرما برای مناسب

است  ضروری و الزم ورزش در خصوصی بخش

 احداث به تمایل سرمایه (. صاحبان1381)اتقیا، 

 و پوشاک تولید ورزشی، خدمات ارائه و فضاها

 دارا را درآمدزا مسابقات برگزاری و ورزشی لوازم

 اساسی اهداف از که دلیل این به ،باشند یم

 مسابقات، سطح در جهانی شهرت ، کسبها آن

 از و تولیداتشان و خدمات مناسب کیفیت ارائه

 مناسب بازاریابی از حاصل سودآوری تر همه هم

 (.1383است )رضوی، 

 ازلحاظ دولتی ورزشی های سازمان امروزه،

 از کمتر حد در مالی عملکرد و عملیاتی کارآیی

 جامعه عموم دلخواه چندان و دارند مطلوب قرار

 های سازمان از بسیاری رو این از نیستند؛

 به و هستند دولت مالکیت کامالً در که ورزشی

 بودجه کمبود با شوند می اداره دولتی شکل

 شرکت بیشتر شوند. مالکیت دولتی می مواجه

 ها آن بین رقابتی شود می سبب تجاری های

طرفی، اغلب باشگاه های  از .باشد نداشته وجود

 راه در مانعی که دولتی هستند بزرگ نیز

 هنگامی تا شود. می محسوب بهینه درآمدزایی

 به نیز ها آن کند کمک ها باشگاه به که دولت

 اینکه به توجه با روند.  نمی درآمدزایی سمت

 کند، می عمل گرا درون صورت کشور به اقتصاد

 برای سرمایه رغبتی نیز مالی حامیان بیشتر

به و ندارند ورزش صنعت در مستقیم گذاری
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 مالی حامیان از بسیاری که است دلیل همین

(. 1388اند )پاداش و همکاران،  رفته ازدست

فدراسیون های ورزشی مطابق با اساسنامه 

،  ها فدراسیون ،آماتوری جمهوری اسالمی ایران

هستند، که منابع  موسسات عمومی غیردولتی

این اساس نامه از  17مالیشان را  مطابق ماده 

منابع دوازده گانه تامین می کنند که کمک های  

ان تنها باید بخش مالی وزارت ورزش و جوان

کوچکی از این منابع باشد، اما بنا به آمار منابع 

درصد منابع مالی فدراسیون  71رسمی قریب 

های ورزشی از طریق بودجه تخصیصی ورزات 

ورزش و جوانان تامین می شود)هاشمی، 

(. با این وجود اغلب فدراسیون ها ورزشی 1394

 به عنوان یکی از متولیان اصلی ورزش قهرمانی

به دلیل اتکا به منابع دولتی و عدم توانایی جذب 

سرمایه گذاران بخش خصوصی با مشکالت مالی 

فراوان حتی در تامین هزینه سفر و اردوهای 

تدارکاتی  مواجه هستند چه برسد به بحث 

توسعه ورزش و درآمد زایی. بر این اساس 

شناسایی عواملی که سرمایه گذاران بخش 

ذاری در بخش های خصوصی را به سرمایه گ

مختلف ورزش قهرمانی ترغیب کند و کاهش اتکا 

فدراسیون های ورزشی ونهاد های ورزش 

قهرمانی به منابع دولتی بشکلی که بتوانند 

موجبات رشد و تعالی ورزش قهرمانی را فراهم 

نمایند وحتی در راستای درآمدزایی و اشتغال 

 زایی در این زمینه اقدام نمایند ضروری به نظر

 می رسد.

ی و گذار یهسرماپژوهشگران به جنبه مختلف     

ی ورزشی و ها طیمحعوامل و موانع آن در 

. در این راستا بوچر و اند پرداختهی رورزشیغ

گانه را که در  9( عواملی 2006) 1همکاران

در  رگذارندیتأثتوسعه ورزش قهرمانی کشورها 

ورودی  سه دسته شناسایی کردند، دسته اول

. باشد یماست که شامل منابع انسانی و مالی 

از  عبارت استدسته دوم پذیرش است که 

ی که توسعه ورزش ها استیسو  ها یاستراتژ

و مشتمل بر  کند یمقهرمانی را تسهیل 

ی ها پژوهشتسهیالت تمرین، مربی، مسابقات و 

است که نتیجه  علمی است، دسته سوم خروجی

ی ها مدال لهیوس بهورزش قهرمانی است و 

ی، تعداد الملل نیبی ملی و ها رقابتالمپیک و 

. کند یمی را مشخص ا حرفهورزشکاران در سطح 

( در پژوهشی با عنوان 1388حیدری نژاد )

ی در گذار هیسرمادر جذب  مؤثربررسی عوامل 

ورزش استان خوزستان از دیدگاه مسئولین 

ی دریافت که عوامل اجتماعی، بدن تیتربادارات 

شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و 

 رگذاریتأثی فنی از عوامل ها رساختیزفرهنگی و 

ی در ورزش استان گذار هیسرما برجذب

( 2010) 2خوزستان هستند. نائورایت و رامفورد

ی و ده سازماندر پژوهشی نشان دادند، تغییر 

ی مجازی موجب ها تیفعالبه  ها باشگاهگرایش 

ی، الملل نیبخارجی و  گذاران هیسرماجذب 

 آمریکایی شده است، گذاران هیسرمابخصوص 

 نیتر مهم که ( معتقدند1992) 3گوتیر هانس و

 ورزش در یگذار هیسرما جذب و رونق در عامل

است.  تماشاگران تعداد افزایش قهرمانی،

 خرید بلیت با که نیا بر عالوه تماشاگران

 برای ا ر درآمدهایی مستقیم صورت به مسابقات

 ،کنند یمکسب  یا حرفه یها گیل و ها باشگاه

                                                      
1. De Bosscher  et al. 

2. Nauright & Ramfjord 

3. Hansen   & Gautheir 
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 در یا عمده سهم غیرمستقیم صورت به

فروش  و مالی حامیان جذب راه از درآمدزایی

 جنبی دارند. در خدمات و تلویزیونی پخش حق

 مالی ضمانت ( نبود1389) خانی  قره گزارش

 قانون نبود خصوصی، بخش یگذار هیسرما برای

 یها باشگاهایجاد  برای خاص یها نامه نییآ و

 بخش از حمایتی یها برنامه جدید، نبود

 مراکز بانکی، تعدد تسهیالت نبود خصوصی،

 یها سازمان بین تعامل الزم نبود و یریگ میتصم

 امور در کردن هزینه برای مردم یلیم یب مرتبط،

 در مناسب یساز فرهنگو  تبلیغ ضعف ورزشی،

 موانع و ها چالش ازجمله مایصداوس و مطبوعات

 کشور ورزش صنعت به خصوصی بخش ورود

 تحقیق در (1388است. عسکرزاده ) شده یمعرف

 سیاسی، و اقتصادی شرایط جغرافیایی، خود،

 فیزیکی، یها رساختیز فرهنگی، و اجتماعی

 به استان مردم تمایل کارآمد و انسانی نیروی

 یگذار هیسرما جذب با را تجاری یها ورزش

( نیز در 1390. محمودی )داند یم مرتبط

مانع اصلی درروند پژوهشی گزارش کرد که 

عدم  در بخش ورزش کشورها یگذار هیسرما

برگشت حاصل از این  رؤیت منافع قابل

باشد. هولی صورت مستقیم می به یگذار هیسرما

ی گذار هیسرما( به مقایسه 2008) 1هان و گرین

 زعم بهدر ورزش درکشورهای مختلف پرداختند، 

دلیل عمده اغلب کشورها برای  ها آن

ی بیشتر در ورزش قهرمانی نسبت گذار هیسرما

ی دیگر ورزش، حفظ پرستیژ ملی و ها بخشبه 

کسب افتخار از این طریق برای کشورشان 

بر این  (1393) جعفر زاده ایمن آبادی .باشد یم

حمایت از ورزش  شودباید سعی باور است که 

                                                      
1. Houlihan & Green 

تا  اده شودقهرمانی به بخش خصوصی سوق د

دولت در حوزه ورزش همگانی تمرکز بیشتری 

. باشد داشتهی گذار هیبرای فعالیت و سرما

مجال  حمایت بخش خصوصی از ورزش قهرمانی،

را  دولت در ورزش همگانی یگذار هیسرما

( 1393خسروی زاده و همکاران ) .دهد ینم

بخش خصوصی در ورزش استان سرمایه گذاری 

مرکزی را با موانع اقتصادی، اطالعاتی و بازار 

سرمایه،مدیریتی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی 

( به 2014مواجه دانستند. محمودی و همکاران )

تحلیل و بررسی استراتژی های خصوصی سازی 

و توسعه ورزش قهرمانی در خراسان رضوی 

شده در ترین عوامل شناسایی  پرداختند، مهم

این زمینه شامل، منابع انسانی، تاسیسات 

ورزشی، عوامل مدیریتی، اقتصادی و منابع مادی 

( به ارائه مدلی 2015)2بود.  شانک و الیبرگر

بازاریابی ورزشی پرداختند، از جمله عوامل 

شناسایی شده که مدیران ورزشی برای جذب 

سرمایه گذاری بخش خصوصی باید بر روی آن 

تفاوت محیط سرمایه گذاری در  تاکید کنند،

ورزش و جاذبه های متمایز آن با سایر محیط 

های صنعتی و اقتصادی، ورزش به مثابه تابلوی 

( 2014) 3بزرگ تبلیغاتی و زنده است. کرامپتون

جذب سرمایه هواداران و فروش سهام را از 

عوامل جذب سرمایه بخش خصوصی در 

ایی تاسیسات مورد نیاز ورزش قهرمانی شناس

کردند، برنامه ریزی و بهره گیری از تکنیک های 

بازاریابی باعث کاهش تردید نسبت به سرمایه 

گذاری در تاسیسات بزرگ ورزشی می شود 

 تحقیق نتایج شود، می مالحظه که گونه همان

 بر مشکالتی و موانع وجود نشان دهندۀ مختلف

                                                      
2. Shank & Lyberger  

3. Crompton 
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 ورزش در خصوصی بخش سرمایه گذاری راه سر

که  هایی تفاوت به توجه بااست  قهرمانی کشور 

 و مدیران های خواسته و اهداف ها، دیدگاه در

های  شرکت مدیران با ورزشی مسئولین

 صنعت در گذاری سرمایه زمینه ی در خصوصی

 ورزش و مسئولین مدیران دارد، وجود ورزش

 و شرکت ها این معیارهای و اهداف بایستی

 کردن مهیا با و شناسایی خصوصی را کارخانجات

 سرمایه گذاری موجود موانع مساعد، زمینه ی

 جهت در را آنها و کرده برطرف را حامیان

کشور  ورزش صنعت در بیشتر گذاری سرمایه

 دهند. سوق

محققان  دهد یممطالعه ادبیات پیشینه نشان  

ی و عوامل و موانع گذار هیسرمامختلف  بعدهای

ی قرار موردبررسکلی در ورزش  صورت به آن را

اما هر یک با رویکردی متفاوت به بررسی  اند داده

ی در ورزش گذار هیسرماعوامل و موانع جذب 

، خالئ تحقیقاتی در بحث شناسایی اند پرداخته

 ی در ورزش قهرمانیگذار هیسرماعوامل جذب 

مشهود است و دید جامع  کامالًویژه  صورت به

ی که به شکل، در تحقیقات مسئلهنسبت به 

ی عوامل ها تفاوتگانه ورزش و ی چهارها بخش

را ببیند کمتر  ها آنی در گذار هیسرماجذب 

پژوهش حاضر درصدد  رو نیازامشاهده می شود، 

و کسب نظر از  نهیشیپاست با مروری بر ادبیات 

ی مختلف ها نهیزمکارشناسان و خبرگان در 

مدیریت ورزشی، مالی و اقتصادی و فنی و 

 یگذار هیماسرکه الگوی  این سو سازمانی به

بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران چگونه 

  است؟

 

 پژوهش شناسی روش

تحلیلی بود. جامعه  –پژوهش از نوع توصیفی 

 آماری پژوهش شامل صاحب نظران مدیریت 

 

بخش خصوصی و  گذاران هیسرماورزشی، اقتصاد، 

مدیران حوزه ورزش قهرمانی به تعداد نامحدود 

نفر به طور  18بود. در بخش کیفی پژوهش 

هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول 

تن به عنوان نمونه تحقیق برگزیده  121کوکران 

شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از 

سئوالی محقق ساخته استفاده  71پرسشنامه 

ساس ادبیات پیشینه و نظر خبرگان شده که بر ا

عوامل آن شناسایی شده بود. روایی صوری و 

نفر از  15 دیتائمحتوایی پرسشنامه به 

سازه پرسشنامه با  رواییمتخصصان رسید و 

  تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفت.

 کرون( و آلفای CR) ترکیبیهای پایایی  شاخص

 پرسشنامه باالتر ازها و کل  باخ برای تمامی سازه

ها از در بخش کیفی  بودند. برای تحلیل داده 7/0

از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در 

های آماری توصیفی و بخش کمی نیز از روش

اسمیرنف،  –استنباطی از جمله کلموگروف 

تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر با کمک دو 

شد.  استفاده Smartplsو  SPSS 16نرم افزار 

جهت سنجش روایی مدل از روش معادالت 

ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی، تحلیل 

مسیر و تحلیل عاملی تائیدی بهره گرفته شد. 

ی معادالت ساز یالگو فن لهیوس بهالگو،  تیدرنها

 ریتأثتا میزان  ساختاری مورد آزمون قرار گرفت

ی گذار هیسرماو ارتباط هریک از عوامل در جذب 

روش انجام . رزش قهرمانی مشخص شوددر و

 .پژوهش به طور کامل تشریح شود
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 های پژوهشیافته

 نتایج توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی .1جدول

 

 
   درصد فراوانی 

فراوا

 نی
 درصد

        

 سن
30≥ 25 7/20 

 جنسیت
 7/58 71 مرد

 3/41 50 زن 57 69 30 -  40

≤40 27 3/22 

رشته 

 تحصیلی

 6/63 77 تربیت بدنی

 تحصیالت

 9/9 12 حسابداری 7/1 2 کاردانی

 2/13 16 مدیریتمجموعه  4/31 38 کارشناسی

 5/2 3 علوم سیاسی 6/44 54 کارشناسی ارشد

 2/1 2 حقوق 3/22 27 دکتری

 شغل

 1/4 5 زبان انگلیسی 7/39 48 اعضای فدراسیون

 8/0 1 هنر 5/25 31 کارمند وزارت ورزش و جوانان

 1/4 5 مجموعه مهندسی 0/14 17 سرمایه گذار بخش خصوصی

     5/16 20 گذاریپژوهشگر حوزه سرمایه 

 100 121  مجموع 1/4 5 کارمند آکادمی ملی المپیک

 

 مسیر  تحقیق و نتایج تحلیلنمودارهای برسی 

 

 
 

در حالت تخمین ضرایب استاندارد شده اصالحمدل  .1نمودار 
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 تأییدیتحلیل عاملی  اصالح شده  مدل 1 نمودار

را در حالت تخمین ضرایب استاندارد  ای دومرتبه

گذاری  عوامل جذب سرمایه  دهد. متغیر نشان می

ی، اسیس عواملی، و قانون یو عوامل حقوق زا برون

و  یتیحما عواملی، و اقتصاد یمال عوامل

 عواملی، ابیمرتبط با بازار عواملی، قیتشو

 عواملی، تیریمد عواملی، و اجتماع یفرهنگ

 زا ای درون رسانهو  یغاتیتبل عواملی، ورزش

باشند. در این نمودار اعداد و یا ضرایب به  می

ی اول تحت  شوند. دسته تقسیم می دودسته

هستند که روابط بین  گیری اندازهعنوان معادالت 

)بیضی( و متغیرهای آشکار  متغیرهای پنهان

باشند. این معادالت را اصطالحاً  )مستطیل( می

ی دوم معادالت  گویند. دسته 1بارهای عاملی

ساختاری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان 

باشند و برای آزمون فرضیات استفاده  و پنهان می

 2ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیرشوند. به این  می

تحلیل ساختار پرسشنامه  منظور بهشود.  گفته می

هر سازه از بارهای  دهنده تشکیلو کشف عوامل 

عاملی  بارهای تمامیاست.  شده استفادهعاملی 

ده الزم است از مدل کنار گذاشته ش 5/0کمتر از 

ها  و مدل بدون در نظر گرفتن این شاخص اند

تمامی  .ده استآورد شمجدداً اصالح و بر

های عوامل مالی  جز یکی از شاخص به ها شاخص

 5/0بیشتر از  عاملی باردارای و اقتصادی 

این مدل بدون در نظر گرفتن این  باشد. می

 شاخص برآورد و مجدداً آزمون شده است.

تحلیل عاملی تأییدی را در حالت   مدل 2نمودار 

( نشان t-valueضرایب )قدر مطلق معناداری 

تمامی معادالت  درواقعدهد. این مدل  می

و معادالت ساختاری را با استفاده از  گیری اندازه

                                                      
1. Loading factor 

2. Path coefficient 

کند. بر طبق این مدل، ضریب  ، آزمون میtآماره 

اگر  هست% معنادار 95مسیر در سطح اطمینان 

 .بیشتر باشد 96/1از  tی  مقدار آماره

های روایی، پایایی را برای  شاخص، 2جدول 

دهد. روایی  متغیرهای تحقیق نشان میتمامی 

 مورداستفادهدر تحقیق حاضر نیز  3تشخیصی

های هر سازه  شده است به این معنا که نشانگر

 گیری اندازهتفکیک مناسبی را به لحاظ  درنهایت

های دیگر مدل فراهم آورند. به  نسب به سازه

تر هر نشانگر فقط سازه خود را  عبارت ساده

باشد  ای گونه بهها  ترکیب آن کند و گیری اندازه

از یکدیگر تفکیک  خوبی بههای  که تمام سازه

شوند. با کمک شاخص میانگین واریانس 

های  مشخص شد که تمام سازه شده استخراج

دارای میانگین واریانس  موردمطالعه

های  هستند. شاخص 5/0باالتر از  شده استخراج

جهت  باخ کرون( و آلفای CR) ترکیبیپایایی 

شوند و  بررسی پایایی پرسشنامه استفاده می

ها از  پایایی باالتر بودن این شاخص تائیدالزمه 

. تمامی این ضرایب باالتر از هست 7/0مقدار 

باشند و نشان از پایا بودن ابزار  می 7/0

 باشند. می گیری اندازه

                                                      
3. Discriminant Validity 
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 (|T-Value|) معناداریمدل تحقیق در حالت قدر مطلق  .2نمودار 

 
 های روایی، پایایی شاخص .2 جدول

AVE CR R متغیرهای پنهان
 AVE 2R GOF باخ کرونآلفای  2

 765/0 559/0 848/0 582/0 عوامل حقوقی و قانونی

794/0 818/0 649/0 

 903/0 805/0 919/0 587/0 عوامل سیاسی

 649/0 356/0 811/0 588/0 عوامل مالی و اقتصادی

 921/0 855/0 931/0 546/0 عوامل حمایتی و تشویقی

 849/0 721/0 885/0 527/0 عوامل مرتبط با بازاریابی

 861/0 637/0 900/0 644/0 عوامل فرهنگی و اجتماعی

 878/0 655/0 908/0 622/0 عوامل مدیریتی

 908/0 821/0 922/0 578/0 عوامل ورزشی

 818/0 615/0 916/0 846/0 ای عوامل تبلیغاتی و رسانه

 975/0 00/0 977/0 778/0 گذاری عوامل جذب سرمایه
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 (GOF) مدلشاخص نیکویی برازش 

سازش بین کیفیت مدل ساختاری و  این شاخص

مقیدار  . دهید  شده را نشان میی  گیری اندازهمدل 

شده است و از مقدار  649/0شاخص برازش برابر 

تر شده است و نشان از برازش مناسب  بزرگ 4/0

های این پیژوهش   تر داده به بیان ساده. مدل دارد

با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش 

مناسبی دارد و این بیانگر همسو بیودن سیؤاالت   

 .نظری استهای  با سازه

                   
 ضرایب همبستگی و شاخص اعتبار واگرا .3جدول 

 (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) متغیرهای پنهان

 763/0 حقوقی و قانونی عوامل( 1)
  

      

 766/0 683/0 سیاسی عوامل( 2)
 

      

       767/0 507/0 393/0 مالی و اقتصادی عوامل( 3)

      739/0 507/0 747/0 666/0 حمایتی و تشویقی عوامل( 4)

     726/0 727/0 521/0 731/0 62/0 مرتبط با بازاریابی عوامل( 5)

    803/0 645/0 727/0 518/0 714/0 499/0 فرهنگی و اجتماعی عوامل( 6)

   789/0 59/0 575/0 676/0 456/0 646/0 551/0 مدیریتی عوامل( 7)

  76/0 71/0 642/0 708/0 717/0 484/0 752/0 666/0 ورزشی عوامل( 8)

 763/0 708/0 673/0 594/0 674/0 664/0 49/0 681/0 543/0 تبلیغاتی و رسانه ای عوامل( 9)

 
به بررسی ضرایب همبستگی و روایی  ،3جدول 

ریشه دوم ستون آخر این جدول . پردازد واگرا می

( را نشان AVE) شدهمیانگین واریانس تبیین 

روایی واگرا بیشتر بودن  تائیددهد. الزمه  می

مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده از 

تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با باقی 

ریشه دوم میانگین  مثال عنوان بهمتغیرها است. 

عوامل حقوقی و واریانس تبیین شده برای متغیر 

%( شده است که از مقدار 3/76)قانونی 

متغیرها بیشتر  همبستگی این متغیر با سایر

که در جدول مشخص است،  طور هماناست. 

مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین 

شده، برای تمامی متغیرها، از همبستگی آن 

باشد. پایین قطر اصلی  متغیر با سایر متغیرها می

. اند شده  دادهضرایب همبستگی پیرسون نشان 

ی مثبت و  رابطه دهنده نشانضریب مثبت 

رابطه منفی  دهنده نشانتقیم و ضریب منفی مس

. تمامی ضرایب هستو معکوس بین دو متغیر 

.باشد میدار  یمعن 05/0تر از در سطح خطای کم
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 گیریبحث و نتیجه
عوامل جذب  از این پژوهش ارایه مدلی از هدف

گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی  سرمایه

های پژوهش حاکی از این بود که  بود. یافته ایران

های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای  داده

برازش  شده ینتدودر مدل  نظری تحقیق

مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن  (649/0)

به  است.تحقیق  های نظری سؤاالت با سازه

 قوی نظری مدل ،شده گرفته کار به مدل یعبارت

گذاری  یهسرمابرای طراحی مدل عوامل جذب 

بخش خصوصی در ورزش قهرمانی کشور است، 

اهمیت  ماتریس در عوامل این مدل یندر ا

به ترتیب بارهای  و گردیدند جانمایی عملکرد

عاملی یا توانایی تبیین متغیر جذب 

گذاری بخش خصوصی در نه دسته شامل  یهسرما

ل مالی و عوامل مدیریتی، عوامل ورزشی، عوام

اقتصادی، عوامل مرتبط با بازاریابی، عوامل 

یغاتی، عوامل سیاسی، عوامل تبلی و ا رسانه

حمایتی و تشویقی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و 

 ی همه شدند تقسیم یقانونعوامل حقوقی و 

 معنادار متغیرهای مدل، بین مستقیم روابط

 یقات )قرهتحق. یافته های تحقیق با نتایج اند بوده

؛ 1393خسروی زاده و همکاران،  ؛ 1389خانی، 

و  1389جاللی فراهانی و عیلی دوست قهفرخی، 

( که به  دسته بندی 2014محمودی و همکاران، 

عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری ورزشی به 

عوامل مدیریتی، قانونی، سیاسی و فرهنگی 

اجتماعی و... پرداخته بودند و همچنین)کریم نیا، 

( مبنی بر امنیت 2006بوچرو همکاران، و  1392

ضعیف و ریسک باالی سرمایه گذاری و 

سودآوری سرمایه گذاری ورزشی و )هانس و 

و هولی  2010؛ نارویت و رامفورد، 1992گوتیر،

( مبنی بر تاثیر عوامل 2008هان و گرین، 

فرهنگی و تبلیغاتی مانند کسب افتخار ملی و 

همخوانی گرایش به سمت فعالیت های مجازی 

در نهایت با به کار بردن این عوامل و  دارد.

توان  یممربوطه  ها سازماندر  ها آناجرایی کردن 

گذاری بخش خصوصی در ورزش کشور را  یهسرما

بهبود بخشید و به جذب منابع سرمایه در ورزش 

مدل طراحی شده که  قهرمانی کشور پرداخت.

گیری از نظر متخصصین و صاحبنظران  با بهره

بدست آمده و در بین نمونه آماری آزمون شده 

تواند به عنوان الگویی جامع برای  است می

مسئولین ورزش قهرمانی کشور عمل کرده و در 

صورت اجرا کردن عوامل و برطرف کردن موانع 

به جذب هر چه بیشتر سرمایه بخش خصوصی 

در ورزش قهرمانی کشور بینجامد. تفکیک 

بودن  و نیز اولویت  عوامل، انسجام آنها، جامع

بندی آنها می تواند به عنوان برنامه ای برای 

مدیران ورزش قهرمانی در نظر گرفته شود و 

راهکارهایی را برای ترغیب سرمایه گذاران بخش 

خصوصی در ورزش قهرمانی ارائه دهد. از سوی 

دیگر چند بعدی بودن عوامل مشخص شده در 

سرمایه مدل مسیر های های مختلفی را بر روی 

گذاران بخش خصوصی می گشاید و به عبارتی 

هر یک از عوامل شناسایی شده در صورت اجرا 

یا برطرف کردن موانع، مسیر را برای سرمایه 

 گذاران بخش خصوصی هموارتر خواهد کرد.

عامل در  17های تحقیق  طبق یافته     

گذاری  یهسرماعوامل مدیریتی جذب  مؤلفه

مانی مانند، ایده بخش خصوصی در ورزش قهر

پردازی و خالقیت مدیر، ثبات مدیریتی، 

یرگذارند. این نتایج تأثیزی راهبردی و ... ر برنامه

های تحقیقات )خسروی زاده و همکاران،  با یافته

؛ کارگر و 1390و مرادی چالشتری، 1393

( مبنی بر عدم ثبات مدیریتی، 1390همکاران، 
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یه نبود ساز و کار مناسب برای جذب سرما

گذاری، ) جاللی فراهانی، علیدوست قهفرخی، 

و محمودی و همکاران،  1389؛ قره خانی، 1392

گیری  (  مبنی بر تعدد مراکز تصمیم2014

مدیریتی همخوانی دارد، به نظر می رسد عوامل 

 نیتر مهممتخصصان یکی از  ازنظرمدیریتی 

بخش خصوصی در  گذار هیسرماعوامل در جذب 

ر است، ایجاد زمینه الزم و ورزشی قهرمانی کشو

ی عدم وجود این عوامل در ساختار به عبارت

ورزش قهرمانی کشور از مشکالتی است که 

با ایجاد  ورزش قهرمانی از آن رنج می برد.

سیستم یکپارچه مدیریتی، ایجاد ثبات مدیریتی 

بر بسیاری از  توان یمدر فدراسیون های ورزشی 

ی بخش گذار هیسرمادر  رگذاریتأثعوامل دیگر 

عوامل مالی  ازجمله خصوصی در ورزش قهرمانی

و اقتصادی، عوامل تبلیغاتی و بازاریابی و حقوقی 

بود. عدم ثبات مدیریتی بر  رگذاریتأثو قانونی 

تصمیم گیری مدیران ورزشی جهت انعقاد 

قرارداد با بخش خصوصی که به توسعه ورزش 

سیون قهرمانی می انجامد تاثیر سوء دارد. در فدرا

های ورزشی قرارداد های بخش خصوصی پس از 

پایان دوره مدیریت به نوعی فسخ شده تلقی 

( با این شرایط سرمایه 1394میشوند )هاشمی، 

گذاران بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری 

در این محیط بی ثبات و ناامن ندارند. زمینه 

ایجاد این عوامل و برطرف کردن موانع موجود 

ی گذار هیسرمابسزایی در جذب  ریثتأ تواند یم

 بخش خصوصی داشته باشد. 

 مؤلفهعامل در  14مطابق نتایج تحقیق      

ی بخش گذار هیسرماعوامل ورزشی جذب 

خصوصی در ورزش قهرمانی مانند، تعداد 

تماشاگران ورزشی، تقویت ورزش بانوان و وجود 

. این نتایج با رگذارندیتأثمربیان سطح باال... 

ی، بدن تیتربی تحقیقات، )سازمان ها افتهی

هانس و گوتیر،  و 1389 خانی قره؛ 1382

( مبنی بر افزایش تعداد تماشاگران، ارائه 1992

تماشگاران،  و کیفیت مسابقات خدمات به 

ورزش همخوانی دارد، یکی از عواملی که در این 

پژوهش توجه ویژه به آن شد بحث عوامل 

از  متأثرورزشی بود اغلب تحقیقات پیشین 

ی گذار هیسرماتحقیقات مرتبط با عوامل جذب 

ی الگوبردارو  گرفته انجامی رورزشیغدر صنایع 

تخصصی به  تصور بهشده بودند در این پژوهش 

ی در گذار هیسرماورزشی جذب  شناسایی عوامل

 کارشناسان ازنظرورزش قهرمانی پرداخته شد. 

مستقیم بر روی جذب  ریتأثتوجه به این عوامل 

ی بخش خصوصی در ورزش قهرمانی گذار هیسرما

دارد، قرار گرفتن این دسته عوامل در اولویت 

دوم بعد از عوامل مدیریتی لزوم توجه هرچه 

یشتر مسئولین برای اتخاذ این عوامل و برطرف ب

، در تحقیقات پیشین طلبد یمکردن موانع آن را 

را از این  قیتحقی رورزشیغتوجه به عوامل 

 نظر به ،رو نیازا دسته عوامل غافل نموده،

 در راهکارهایی مناسب اتخاذ با بتوان رسد یم

 و اتخاذ تصمیمات الزم مشارکت حوزه این

 .نمود هموارتر ورزش قهرمانی در گذاران هیسرما

سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی استعداد 

( و موجب برقراری 2009، 12های ورزشی )بینس

برد بین سرمایه گذار بخش  –یک رابطه برد 

خصوصی و ورزشکار و نیز باعث ارتقای ورزشی 

قهرمانی در کشور می شود، کمیته ملی المپیک 

با این رویکرد و آمریکا و فدراسیون های ورزشی 

اجرای آن در صدر ورزش قهرمانی جهان قرار 

گرفته اند. محبوبیت ورزشکاران و داشتن مربیان

                                                      

1. Binns 
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تقویت ورزش بانوان و ایجاد  .قهرمانی می شود

زیرساخت های الزم برای حضور زنان به عنوان 

نیمی از جمعیت جامعه در ورزشگاه ها باعث 

زیونی رونق بلیط فروشی و تقویت حق پخش تلوی

 خواهد شد.

 13عوامل مالی و اقتصادی دارای  مؤلفه     

ی، گذار هیسرماعامل مانند، انتظار سود حاصل از 

تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی، درآمد دائمی و 

ی بخش خصوصی در گذار هیسرما...در جذب 

، نتایج تحقیق با رگذارندیتأثورزش قهرمانی 

؛ 2010، 13ی )آزمان و همکارانها افتهی

، هاشمی، 1389؛ قره خانی، 1390محمودی، 

مبنی بر نبود  (2014و کرامپتون،  1394

ضمانت مالی،  فروش سهام و نبود منافع مالی 

 هنگام سرمایه قابل روئیت همخوانی دارد، دارندۀ

 دو موضوع به یگذار هیسرما برای یریگ میتصم

 تعرض عدم از اطمینان و سودآوری از اطمینان

( 1386رهبر، )دارد  نیاز اش هیسرما به

 در اقتصادی های گذاری سیاست که یدرصورت

 آزادسازی مبتنی بر و باز فضای ایجاد راستای

و  جدید بازارهای به دستیابی منظور اقتصادی به

 و خارجی های سرمایه گذاران جدید سرمایه

 در اقداماتی و شود تعریف نوین اقتصادی فناوری

 پذیرد، صورت اقتصادی ثبات راستای افزایش

 و یافت خواهد کاهش گذاری سرمایه ریسک

 گذاری بخش خصوصی جریان سرمایه آن، تبع به

 .یافت خواهد افزایش کشور در ورزش قهرمانی

 ساختار در مذکور عوامل که زمانی تا رو ازاین

ورزش  صنعت باشد، داشته کشور وجود اقتصادی

 چنین از متأثر صنایع دیگر مانند نیز کشور

 از اقتصادی کشور نظام کل و بود خواهد فضایی

                                                      
2. Azman et al. 

بخش  های گذاری سرمایه فزاینده تأثیرات

 باید راستا این در .ماند خواهد بهره بی خصوصی

 دولتی مالکیت با اقتصاد کشور تر سریع هرچه

 دنبال به و بشکند را انحصارها و کند خداحافظی

 باشد. آن بر رقابتی فضای ایجاد

های تحقیق در مؤلفه  یافتهبر طبق      

عامل مانند حق  8عوامل مرتبط با بازاریابی 

تصویر و افزایش  رایت، حق برند، ایجاد کپی

هدف، ایجاد نظام مدیریت  بازار در آگاهی

ای و  و در مؤلفه عوامل رسانه بازاریابی ورزشی

مند کردن تبلیغات  نظام عامل مانند 6تبلیغاتی 

حق پخش ، پرداخت قهرمانیدر ورزش 

ها  تلویزیونی، انحصار تبلیغات، استفاده از فنّاوری

گذاری بخش  تبلیغاتی و ... در جذب سرمایه

های  نتایج تحقیق با یافته خصوصی تأثیرگذارند

؛ شانک و 1393خسروی زاده و همکاران، )

و  2010؛ نائورایت و رامفورد، 2015الیبرگر، 

ت (  مبنی بر توسعه فعالی1992هانس و گوتیر، 

های مجازی تبلیغاتی، افزایش حق پخش 

تلویزیونی، و پرورش کارشناسان بازاریابی ورزشی 

همخوانی دارد، در عصر امروز توجه به تبلیغات و 

های نوین بازاریابی و فراهم  استفاده از تکنیک

های بازاریابی در صنایع  ساختن زیرساخت

مختلف ازجمله صنعت ورزش از عوامل تأثیرگذار 

گذاری بخش خصوصی و  سرمایهدر جذب 

گیری از حامیان مالی در ورزش قهرمانی  بهره

های موجود در این حوزه در  هست، ضعف

ساختار ورزش قهرمانی کشور و نبود الزامات 

اجرایی در زمینه هایی مانند حق بخش 

تلویزیونی، حق کپی رایت، حق برند و ضعف 

شدید نظام بازاریابی در ورزش قهرمانی لزوم 

ریزی برای رفع موانع موجود  سازی و برنامه نهزمی

 کند. در این زمینه را برای مسئولین تبیین می
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عامل شامل  5در مؤلفه عوامل سیاسی      

های  گذاری گذاری، سیاست امنیت محیط سرمایه

ورزشی، توجه ویژه دولت و مجلس به 

گذاری ورزشی، امنیت محیط  سرمایه

ل حقوقی و قانونی گذاری و در مؤلفه عوام سرمایه

آور و روزآمد  عامل شامل تدوین قوانین الزام 3

گذاری در ورزش قهرمانی، حذف  برای سرمایه

گری دولتی  بروکراسی اداری و کاهش تصدی

گذاری بخش  عنوان عوامل جذب سرمایه به

خصوصی در ورزش قهرمانی کشور شناسایی 

بوچر و )های  ها با نتایج پژوهش شدند. این یافته

؛ جعفر زاده 1389؛ قره خانی 2006کاران هم

و جاللی فراهانی و علیدوست  1393ایمن آبادی 

؛ 1388؛ پاداش و همکاران، 1392قهفرخی،

(  مبین بر کاهش تصدی گری 1394هاشمی، 

دولتی در ورزش قهرمانی، امنیت محیط سرمایه 

 گذاری و ثبات سیاسی همخوانی دارد. 

زه ورزش در ایران بیشتر فعالیت ها در حو

قهرمانی در سطح کالن در اختیار دولت است و 

ورود بخش خصوصی در این زمینه هنوز در 

ابتدای راه خود است، بدیهی است حذف قوانین 

دست و پاگیر، حذف بروکراسی پیچیده اداری، 

گذاری به ترغیب  ایجاد امنیت در محیط سرمایه

گذاری در ورزش  بخش خصوصی برای سرمایه

های گزاف  تواند هزینه نجامد و میا قهرمانی می

دولت در این زمینه را کاهش دهد. با وجود غیر 

دولتی بودن فداراسیون های ورزشی به عنوان 

 71یکی از متولیان اصلی ورزش قهرانی هنوز 

درصد بودجه فدراسیون ها توسط دولت تامین 

 (.1394می شود ) هاشمی، 

 4در مؤلفه عوامل فرهنگی و اجتماعی     

امل شامل تعهد هواداران به مصرف کاالهای ع

شرکت سرمایه کار، اقبال عمومی از ورزش 

سازی جهت  قهرمانی، کسب افتخار ملی، فرهنگ

گذاری در  تمایل بخش خصوصی به سرمایه

ها با  ورزش قهرمانی شناسایی شدند این یافته

؛ عسکر 2006بوچر و همکاران،  ) نتایج تحقیقات

؛ 1393ه ایمن آبادی، ؛ جعفر زاد1388زاده، 

و  1388؛ حیدری نژاد، 1390 کارگر و همکاران

(  مبنی بر کسب 2008هولی گان و گرین، 

افتخار و پرستیژ ملی در ورزش قهرمانی و  

فرهنگ سازی در راستای سرمایه گذاری 

 پی فرهنگی، لحاظ هواداران همخوانی دارد. به

 عامل عنوان به سرمایه مفهوم به جامعه نبردن

 مفهوم نفی به تواند اقتصاد می حرکت دهندۀ

 از دفاع و شود منجر گذاری سرمایه

 اگر شد. مواجه خواهد مقاومت با گذاری سرمایه

 در مولد های گذاری سرمایه همچون موضوعاتی

 عنوان به ها نتایج آن و مزایا ازنظر جامعه افکار

 میان نزدیک و پیوسته رابطۀ و شود بیان ارزش

 و همچنین اقتصادی نظام و توسعه

 جامعه و افراد فکری نظام در گذاری سرمایه

 جامعه برای فرهنگی فضای باشد، داشته وجود

 نفس اعتمادبه موجب شده، مساعد گذاری سرمایه

رهبر، ) شد خواهد مدیران و گذاران سرمایه

 کارهای بودن بر زمان باوجود رو، (. ازاین1386

 اتخاذ با بتوان رسد می نظر به فرهنگی،

 مدت کوتاه های برنامه طی و مناسب کارهایی راه

و  گذاری سرمایه فرهنگ ارتقای به بلندمدت و

 ورزش حوزۀ در خصوصی بخش مشارکت

 .نمود قهرمانی کمک

 

 منابع
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 یا اسپانسرها از ورزش حرفه تیحما علل عدم ی(. بررس1387مسعود. ) ،یو اقبال نبیز ،یمحمد؛ محمد ،یاحسان 

 .120-111 ، صص12شمارهو ورزش؛  یبانوان شهر اصفهان. علوم حرکت

 یمتقاض نانیکارآفر یگذار هیسرما یها طرح تیدر موفق رگذاریاز عوامل تأث یی(. ارائه الگو1389زهرا. ) ،یآراست 

 .91 – 73 صص ،7 شماره ه،یبازار سرما نامه ژهیو ؛ینامه اقتصاد . پژوهشیبانک التیتسه

 عوامل  ی(.  تعیین و اولویت بند1388سعید. ) ،یمحمد؛ فتح ،یمحمد؛ خبیر ،یپاداش، دنیا؛ سلطان حسین

 یمل یعلم و فوتبال، آکادم ی. همایش بین المللیورزش یباشگاه ها یساز یمؤثر بر خصوص یو اجرای یمدیریت

 .فوتبال، تهران

 دگاهیدر ورزش استان خوزستان از د یگذار هیعوامل مؤثر در جذب سرما ی(. بررس1388. )قهینژاد، صد یدریح 

 .چمران اهواز دیارشد. دانشگاه شه یکارشناس نامه انی. پایبدن تیادارات ترب نیمسئول

 یو مشارکت بخش خصوص یگذار هی(. موانع سرما1393عابد. ) ،یحقداد رضا؛یعل ،یبهرام ار؛یزاده، اسفند یخسرو 

 .207 – 222 ، صص24 شماره؛یورزش تیری. مطالعات مدیدر ورزش استان مرکز

 یها استیس یمؤثر بر اجرا ی(. تحلیل موانع اقتصاد1392ابراهیم. ) ،یمجید؛ علیدوست قهفرخ ،یفراهان یجالل 

 -128 ، صص19، شماره 5دوره  ؛یایران. مطالعات مدیریت ورزش یا در ورزش حرفه یقانون اساس 44اصل  یکل

109. 

 ( .ورزش همگان1384چنگ، جوهر .)تیواقع ایآرمان  ی .
http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1384/840205/world/sporw.htm 

 ( .حمایت بخش خصوصی از ورزش قهرمانی، مجال سرمایه گذاری دولت 1393جعفر زاده ایمن آبادی، غالمعلی .)

 http://www.shahedeshomal.irدر ورزش همگانی را نمی دهد. 

  23شماره  ی در ورزش. حرکت؛ساز یخصوص استیس بایی آ کار(. افزایش 1384. )نیمحمدحسرضوی، سید ،

 .5 -22 صص

 ،ملی کمیته قهرمانی به ورزش وظایف انتقال و تمرکززدایی سازی، خصوصی(. 1385. )محمدحسین سید رضوی 

 .7-65، صص 33شماره  ؛المپیک المپیک،

 شماره، 81. مجله تحقیقات اقتصادی. گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران موانع سرمایه(. 1386) رهبر، فرهاد

 .138 -111 صص

 در خصوصی .بخش گذاری سرمایه بر واقعی و اسمی متغیرهای تأثیر وتحلیل تجزیه(. 1387) .حمیدرضا طالبی 

: اقتصادی، تهران -مدلسازی معادالت ساختاری در تحقیقات اجتماعی، (1388) خلیلکالنتری،  نامه پایان .ایران

 انتشارات فرهنگ 

 ی فوتبال ایران. رساله دکتری. ها باشگاهی ساز یخصوصو موانع توسعه  ها چالش(. بررسی 1389خانی، حسن. )  قره

 دانشگاه تربیت مدرس.

 (. بررسی وضعیت اقتصادی صنعت 1384فرجی دانا، احمد؛ گودرزی، محمود؛ جعفری، افشار. ) عسکریان، فریبا؛

 .25 – 44، صص 24شماره  . نشریه حرکت؛1380و  1377ی ها سالورزش ایران در 

 ( .بررسی میزان 1385عسکریان، فریبا؛ جعفری، افشار .)ی ورزشی بخش عمومی و خصوصی ایران ها یگذار هیسرما

 .43 – 25 ، صص24شماره . حرکت؛ 1380 – 1377ی ها سالدر 
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to provide a model of attracting factors of 

private sector investment in Iran's championship sport. 
Methodology: The study population consisted of the whole experts in sports 

management, economics, private sector investors and managers of 

championship sport. In the qualitative phase, 18 individuals were selected 

purposefully and in quantitative phase, a sample of 121 people was chosen 

based on Cochran's formula. The instrument was a 71-item structured 

questionnaire. Face and content validity of the questionnaire was confirmed by 

15 experts as well as the construct validity was confirmed by confirmatory 

factor analysis. Magnitude of combined reliability testing and Cronbach's alpha 

was over 0.70 for all constructs. To analyze the data in the quality phase, Delphi 

method was applied in three stages. In quantitative phase, descriptive and 

inferential statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov, confirmatory 

factor analysis, path analysis were applied with SPSS16 software and 

SmartPLS. 

Results: The results showed that the attracting factors of private sector 

investment were prioritized as follows: management (0.855), sport (0.821), 

financial and economical (0.804), marketing (0.721), media and advertising 

(0.655), political (0.637), support and encouragement (0.615), cultural and 

social (0.559) and legal (0.356) are available. The model covered a good fitness. 

Conclusion: The model was an appropriate one to attract private sector 

investor. 
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