
8169-69، صص )4پیاپی (1، ش 1393ۀ ورزش، بهار و تابستان مدیریت و توسعدوفصلنامه

گذاري خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقیبررسی موانع سرمایه

2، شبنم صدقی1*فریبا عسکریان

ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریزیکارشناسدانش آموخته .2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز،.1

05/10/92: تاریخ پذیرش24/04/92: تاریخ دریافت

:هچکید
ورزش از دیدگاه مالکان گذاري درحاضر، شناسایی موانع و مشکالت سرمایهپژوهشهدف از :هدف
.شرقی استهاي خصوصی در استان آذربایجان باشگاه

ساخته اجرا محققۀاست و با استفاده از پرسشنامیشیمایپ-یفیاز نوع توصپژوهشروش : روش شناسی
. شددییدرصد تأ91/0کرونباخ يکردند و اعتبار آن با روش آلفادییآن را متخصصان تأییشده است که روا

طبق کهبودند یشرقجانیاستان آذربایخصوصیورزشهايمؤسسان باشگاه،پژوهشنیايآمارۀجامع
از پژوهشيهاهیآزمون فرضيبرا. انتخاب شدنديآمارۀنفر آنان به عنوان نمون172جدول مورگان 

α=05/0سطح دردمنیفرانسیوارلیو تحلرمنیاسپبستگیهمبیضررنف،یاسم-فکلموگروهايآزمون
.شداستفاده

و r= -38/0(داري بین موانع مربوط به امور بانکی رابطۀ منفی و معنینتایج حاکی است،:هایافته
041/0=p (هاي بالقوه و موانع استفاده از ظرفیت)26/0- =r 05/0و=p(گذاري ورزشی با میزان سرمایه

اي، تفاوت همچنین غیر از بخش موانع مربوط به امور بیمه. شرقی وجود داردخصوصی در استان آذربایجان
مانع نیمهم تریموانع بانکیداري بین اولویت موانع مختلف از دیدگاه صاحبان سرمایه وجود دارد، ولمعنی

.موجود است
مانع و با استفاده از نیترو بانکی به عنوان مهمياقتصادبا کاهش موانع مربوط به امور:گیرينتیجه
.شرقی افزودگذاري خصوصی در ورزش استان آذربایجان بر میزان سرمایهتوانیهاي بالقوه مظرفیت

.استان آذربایجان شرقیبالقوه،ظرفیت،مانع بانکی، مانع اداريگذاري خصوصی،سرمایه:يکلیدايهواژه

 E-mail: askarian@tabrizu.ac.ir
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مهمقد
مترقیاقتصادوصنعتبهدستیابیراهبردهايترینضروريوتریناثربخشجملهازسازيخصوصی

اقتصادي،مستحکمهايبنیانوهازیرساختایجادبهمنوطآندستاوردهايحصولکهپویاستو
وسیاستگذاريهرگونهروایناز. استعلمیهايشیوهورویکردريیکارگبهواجتماعیوسیاسی

درخصوصیبخشتشویقموجبواندمیعامطورضع قوانین و مقررات از طرف دولت بهو
یبخش خصوصۀتوسع). 1380،داوريواکبري(شوداشتغالدرنتیجهوتولیدوگذاريسرمایه

در حال يز کشورهااياریاست، اما در بسيبه اهداف توسعه و کاهش فقر ضروریابیدستيبرا
شیخدمات و افزاتیفیبهبود ک،یبه عنوان عامل رشد در ثروت ملیصوصبخش خۀتوسعه، توسع
از عوامل ضعف بخش ). 2012اسالول جاب، (در نظر گرفته شده است یشغلهايتنوع فرصت

هايتخدمات و کاالها، فقدان مهارنییپاتیفیکن،ییپاوريبهرهوکارآمدبه عملکرد نایدولت
کرداشاره توانیمیوجود اهداف چندگانه و متضاد و فساد مالم،به مردییعدم پاسخگو،یتیریمد

).2000ساواس،(
از ییشده و حجم بااللیپررونق تبدیتفنن صرف به صنعتکیدر جهان امروز ورزش از 

کایورزش آمرر،یاخۀدهکیدر ). 1387،یمحتشم(داده است يرا در خود جاهاگذاريهیسرما
دالر اعالم شده است که موجب اردیلیم400صنعت، معادلنیداشته و ارزش ايدرصد50رشد 

). 2009م،ییا(کشور جزو ده صنعت برتر محسوب شود نیشده که صنعت ورزش در ا
شده در بخش انجامگذاريهیسرمازانیبا میو مثبتمیمستقۀرابط،یاقتصاد ملسهم ورزش در

انگلستان و ا،یتالیهمچون ايافتهیتوسعهيدر کشورها). 2008کالرك و همکاران، (ورزش دارد
حالیدراستدرصد4/1ودرصد7/1،درصد2بیترتبهملیخالصنادیآلمان سهم ورزش در تول

ل دنبابه). 2003،یبدنتتربیسازمان(استشدهاعالمدرصد38/0سهم فقطنیکه در کشورمان ا
و در کنار آن ابدییمشیافزازینمیرمستقیو غمیاشتغال مستقزانیدر ورزش، ميارگذهیسرما

و سطح شودیمشتریو جذب گردشگران بیالمللنیمسابقات بيبرگزارقیامکان جذب درآمد از طر
دهدینشان مقاتیتحق). 1381پارسافر، (ابدییجامعه ارتقاء میو روانیسالمت و بهداشت جسم

2010سال 13در یاز ورزش قهرمانتیمردم و حمایسطح سالمتيارتقايبراایاسترالکه دولت 
قاتیتحق). 2010واالس،(کرده است یورزشهاييگذارهیدالر صرف سرمااردیلیم155بالغ بر 

2500ازشیدر بگذاريهیتا کنون، انگلستان با سرما1995است که از سال یحاک) 2007(زیلوئ
. کرده استگذاريهیدر ورزش کشورش سرماماًیپوند مستقونیلیم250از شیب،یورزشةپروژ

مشارکت زانیمشیافزایعنی،یهدف کليبرامکملیعنواندر انگلستان به گذاريهیراهبرد سرما
.رودیکار ممردم کشورش بهراغتافراد در ورزش و اوقات ف
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دولت کمک میرمستقیغهايکه کمککندیمانیخود بقاتیتحقجیدر نتا) 2006(باروس 
رهینآقاتیبر اساس تحق. استیبه بخش خصوصيواگذاربرايهاآنآمادگیوهابه باشگاهیبزرگ

و کایکشورها همچون کانادا، انگلستان، آمرریبا سایبخش خصوصۀدر کشور آلمان توسع) 2010(
. دارندگریکدیبا یکینزديکارو دولت همیکشور، بخش خصوصنیدر ا. متفاوت استایاسترال

که کنندیمفایا) دیسوبس(ايارانهیدر اصل یاساسینقشسازيیو خصوصییعوامل تمرکززدا
شدر بخيو اقتصادیاسیشده و موجب فراهم شدن بستر سیورزشهايسازمانةباعث بهبود ادار

.کشور شده استنیایخصوص
در یو بخش خصوصهايشهردارنیبکینزديهمکارخود به قیتحقجیدر نتا) 2003(ریویاول

بهره در بدونایوبهرهکمهايوامۀبا ارائدیباهايکه شهردارکندیمانیو بدیبخش ورزش تأک
.به عمل آورندتیحمایاز بخش خصوصیاماکن ورزشينگهدارایجهت ساخت و 

هاي مختلفی از قبیل ریق روشدولت قادر است از ط) 2003(س نتایج تحقیقات وان دیر بر اسا
برون سپاري، مشارکت بخش خصوصی و دولتی، قراردادهاي مدیریتی، رقابت بخش خصوصی و 
دولتی و حق امتیاز، از بخش خصوصی در بخش ورزش و اوقات فراغت بهره جسته و موجب افزایش 

.وري در این بخش شودبهره
ساخت و يباالۀنیهمچون هزیشکالتکه مدهدینشان م) 1991(رامامورت قاتیتحقجینتا

،یبخش خصوصیمردم در استفاده از خدمات ورزشیمالتیمحدود،یورزشزاتیتجهدیخر
از يکارفیضعنیقوان،گذاريهیناامن سرماطیمح،یدولتيو نهادهایبدنتیدخالت سازمان ترب

دهدینشان م) 2013(ناصح قاتیتحق. دآییدر بخش ورزش به شمار ميسازیصوصجمله موانع خ
و کاهش وريدر بخش ورزش موجب بهبود بهرهیبخش خصوصيهمکارنکهیکه با وجود ا

تیریآن و مديبه روش اجرایبستگيسازیخصوصندیشود، بهبود در فرایدولت مهاينهیهز
و نقض حقوق یتیریمد،يساختار،یهمچون مشکالت مالیکالتآن دارد و مشیو عملايحرفه
.دییبوجود ميسازیناکارآمد خصوصياجراریتحت تأثانیرمشت

ۀنیصورت گرفته در زمهايگذاريهیسرمازانیکه مدهدیشده نشان ممانجايهاپژوهش
و یبخش عمومةسهم عمدانگریبقاتیتحقنیاجیاندك است و نتااریورزش کشورمان بس

و یمشارکت بخش دولتزانیم1380که در سال يبه نحو. استیبخش خصوصزیمشارکت ناچ
و 23/73بیترتبه1386و در سال ) 1383ان،یعسکر(درصد 31/49و 69/50بیترتبهیخصوص

).1390ان،یعسکر(درصد بوده است 77/26
بر یکه عوامل مختلفدهدیورزش نشان مسازيیخصوصۀنیشده در زمانجامقاتیتحق
خود، شرایط قی، در تحق)1388(عسکرزاده . ارندرگذیتأثیورزشيهاباشگاهسازيیخصوص
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کارآمدانسانینیرويفیزیکی،هايجغرافیایی، اقتصادي و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، زیرساخت
.داندیمرتبط ميگذارهسرمایجذبباراتجاريهايبه ورزشستانامردمتمایلو

و یاماکن ورزشدیساخت و خريباالۀنی، هز)1386(انیبیمحمدزاده و ترت،ياحمدنیهمچن
و تعدد ییاجرايواحدهایدولت، عدم هماهنگايارائهالتیبودن تسهیناکاف،یورزشزاتیتجه

مشکالت موجود در نیترمجوز را از جمله مهمۀبر بودن ارائو زمانيرگیمیمراجع تصم
.انداعالم کردههیشهرستان ارومیورزشسازيیخصوص
تیواقعنیاانگریبیشرقجانیاستان آذربايزریو برنامهتیریدر سازمان مدشدهانجامقاتیتحق

کشور را يهاگذاريهیاز کل سرمايزیدر استان کم بوده و سهم ناچگذاريهیسرمازانیاست که م
الیراردیلیم5301ثابت ناخالص استان یۀسرمالیتشک1379در سال . دهدیبه خود اختصاص م

شود یثابت ناخالص کشور را شامل میۀسرمالیدرصد از تشک4ست که حدود زده شده انیتخم
.)3ص(

گذاري بخش خصوصی به عنوان منابع هاي مردمی و سرمایهبا توجه به اینکه در ایران به حمایت
مالی ورزش کمتر اهمیت داده شده و از آنجایی که منابع دولت براي ایجاد فرصت شغلی و اشتغال 

در نیا.گذاري مطلوب، مشارکت بخش خصوصی ضروري استراي تأمین سرمایهکافی نیست، ب
بخش خصوصی و سرمایۀکارگیريگرفته، بهصورتقاتیتحقجیاست که با استناد به نتایحال

وسایلتولیدجهتدرونداردکشوربدنیتربیتدرمطلوبیروندشدهبینیاجراي راهکارهاي پیش
جیابا استناد به نتنیبنابرا). 56ص(انجام نشده است مهمیاريگذسرمایهورزشیخدماتو

دارد یدر استان، محقق سعیبخش خصوصگذاريهیکم سرمازانیبر میمذکور مبنقاتیتحق
پاسخ ریقرار داده، به سؤاالت زیدر ورزش استان را مورد بررسیبخش خصوصگذاريهیموانع سرما

:دهد
هاي نکی، اداري، امور بیمه، تهیه مجوزها و میزان استفاده از ظرفیتموانعی همچون موانع باآیا 

گذاري بخش خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی می شود؟ بالقوه باعث کاهش سرمایه
یک از موانع، از نظر صاحبان سرمایه از اهمیت باالتري برخوردارند؟کدام

پژوهششناسی روش
با استفاده از ابزار ،یدانیمةویاطالعات به شيگردآور. استیفیحاضر از نوع توصپژوهش

و تیریسازمان مدقیبکار رفته در تحقۀمنظور، پرسشنامنیايبرا. پرسشنامه انجام شد
با ،یشرقجانیاستان آذربايگذارهیموانع سرمانییبر تعیمبن،یشرقجانیاستان آذربايزیربرنامه

و اقتصاد یورزشتیریاستادان مد. مورد استفاده قرار گرفتیبر اساس بخش ورزشرات،ییتغالاعم
. آمددستبه91/0کرونباخ يبا استفاده از آلفازیآن نییایکردند و پادییپرسشنامه را تأییروا
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موانعبهمربوطدومبخشودهندگانپاسخبهمربوطاطالعاتشاملپرسشنامهاولبخش
را پژوهشنیايآمارۀجامع. استیشرقجانیذربادر ورزش استان آیخصوصگذاريهسرمای

و یورزشهايسالنارد،یلیبک،یمناستیژ،یرزمک،یروبیو اسازيبدنیورزشهايمؤسسان باشگاه
زیحجم نمونه ن. ددایملیتشک- نفر بودند310-که شرقیجانیاستان آذربایخصوصياستخرها

یتصادفيریگنمونهةویحاضر از شپژوهشدر . نفر انتخاب شد172با توجه به جدول مورگان 
به محقق برگشت 171تعداد ،يآمارۀنموننیدر بشدهعیتوزهاياز کل پرسشنامه. استفاده شد

.داده شد
ۀها، تهیگذاري در قالب پنج بخش شامل نحوة همکاري ادارات و سازمانموانع سرمایه

ابتدا از . هاي بالقوه سنجیده شداستفاده از ظرفیتمجوزهاي اولیۀ فعالیت، امور بانکی، امور بیمه و
آمار توصیفی براي توصیف اطالعات مربوط به سن، جنسیت، میزان تحصیالت و سال تأسیس 

سپس . استفاده شدها، رسم نمودارها و فراوانیهاي مرکزي، نمایش دادهباشگاه از شاخص
مورد بررسی 05/0داري کمتر از یهاي استنباطی در سطح معنهاي تحقیق به کمک روشفرضیه

اسمیرنوف مورد –قرار گرفتند که در این مرحله، ابتدا توزیع توأم و بهنجار با آزمون کلموگروف 
گذاري، سپس براي تعیین میزان رابطۀ بین متغیرهاي مورد نظر با میزان سرمایه. ارزیابی قرار گرفت

بندي در نهایت براي تعیین تفاوت و اولویت.گرفتضریب همبستگی اسپیرمن مورد استفاده قرار
هاي نحوة همکاري ادارات، اخذ مجوز، امور بانکی، امور بیمه و عوامل مختلف در هر یک از بخش

کلیۀ محاسبات آماري . هاي بالقوه از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شداستفاده از ظرفیت
.انجام گرفتExcelو SPSS16افزار گیري از نرمبا بهره

هاي پژوهشیافته
درصد 7درصد مرد و 93کننده، شرکتگذارانهیکل سرمانیپژوهش حاضر، از بيهابر اساس داده

درصد 8/29تر،ینیها داراي مدرك دیپلم و پادرصد از کل آزمودنی8/39نیهمچن. زن بودند
رصد داراي مدرك فوق د7/4درصد داراي مدرك لیسانس و 7/25داراي مدرك فوق دیپلم، 

هاي رزمی، در بخش ورزشگذارهیسرما35بیترتبهینوع باشگاه ورزشکیبه تفک. لیسانس بودند
24در بخش ژیمناستیک، گذارهیسرما12در آمادگی جسمانی و بدنسازي، گذارهیسرما71

در گذارهیسرما16هاي سالنی، در فوتسال و ورزشگذارهیسرما11ارد،یلیدر بخش بگذارهیسرما
زیميروسیدر بخش تنگذارهیسرما1نوردي و در صخرهگذارهیسرما1آبی، يهااستخر و ورزش
حاضر معادل پژوهشنمونۀدرخصوصیبخشگذاريسرمایهمیانگین. اندشرکت داشته

اي هشنا و ورزشيمربوط به استخرهايگذارهیسرمازانیمنیشتریریال بود که ب1396632790
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با زیميروسیتنيهاآن مربوط به باشگاهنیو کمترالیر12.078.750.000نیانگیآبی با م
.بودالیر15.000.000هیسرمانیانگیمقدار م

- از آزمـون کلموگروفابتدا ها و بررسی توزیع توأم و بهنجار، براي بررسی همگن بودن داده
داري بین نمونۀ در دسترس بات معنیتفاو1با توجه به جدول اسمیرنوف استفاده شد و 

آوري شده همگن بوده و منحنی مربوط به هاي جمعجامعۀ مورد نظر مشاهده نشد؛ بنابراین داده
.این نمونه طبیعی فرض شد

هاکلموگروف اسمیرنوف براي بررسی همگنی داده-آزمـون. 1جدول
Pآمارهموانع

92/037/0نحوة همکاري و برخورد ادارات
86/0249/0تهیۀ مجوزهاي اولیه

32/181/0امور بانکی
953/0418/0ايامور بیمه

87/013/0هاي بالقوهاستفاده از ظرفیت

گذاري بخش خصوصی، در قالب پنج که در بخش قبلی اشاره شد، موانع سرمایهطوريهمان
:اند ازبخش بررسی شد که عبارت

رابطۀ ) p=351/0و r= 07/0(به دست آمده با توجه به نتایج :راتنحوة همکاري و برخورد ادا) الف
گذاري ورزشی در استان ها با میزان سرمایهنحوة همکاري و برخورد ادارات و سازمانبین داري معنی

داري بین نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن نیز مؤید تفاوت معنی. شرقی وجود نداردآذربایجان 
موارد اخذ مجوز ). p>001/0و²x= 6/241(مانع از دیدگاه صاحبان سرمایه است عوامل مختلف این

و 48/9، 56/9به ترتیب با اماکنفعالیت از ادارة تربیت بدنی، اخذ امتیاز از مخابرات و اخذ تائیدیۀ
سه سرمایه در این داراي باالترین میانگین رتبه بودند که بیانگر آن است که از دیدگاه صاحبان35/9

گذاري ورزشی مورد، همکاري و برخورد سازمانی مطلوبی نسبت به سایر عوامل در زمینه سرمایه
.صورت گرفته است

مجوزهاي ۀموانع تهیبین داري را رابطۀ معنی، دست آمدهنتایج به: موانع تهیۀ مجوزهاي اولیه) ب
و r= -03/0(رقی نشان نداد شدر استان آذربایجانگذاري ورزشی ي فعالیت با میزان سرمایهاولیه
633/0=p(داري بین موانع مختلف در بخش تهیۀ مجوزهاي اولیۀ فعالیت از دیدگاه ، اما تفاوت معنی

هاي بروکراسی پیچیدة اداري و کاغذبازي). p>001/0و ²x= 27/161(صاحبان سرمایه وجود دارد 
داراي باالترین 25/6و 61/6ا بترتیببهوجود قوانین غیرضروري و دست و پا گیرو گسترده
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نسبت به این موارد میانگین رتبه بودند؛ که بیانگر این موضوع است که از دیدگاه صاحبان سرمایه، 
.گذاري ورزشی برخوردارندسایر موانع از اهمیت بیشتري در زمینه کاهش سرمایه

گذاري ورزشی در استان رمایهموانع بانکی با میزان سبین داري منفی و معنیرابطۀ : موانع بانکی) ج
دار بین رو با توجه به رابطۀ منفی و معنیاز این). p=041/0و r= -38/0(شرقی وجود دارد آذربایجان

گذاري این دو شاخص باید گفت که با کاهش موانع در پرداخت وام از محل بانکی، میزان سرمایه
نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن . بدیاشرقی افزایش میورزشی خصوصی در استان آذربایجان 

پرداخت وام از محل بانکی از موانع مختلف در بخش داري بین حاکی از آن است که تفاوت معنی
هاي ها و ضمانتاخذ وثیقهعوامل ). p>001/0و ²x= 11/304(دیدگاه صاحبان سرمایه وجود دارد 

هاي ویب آن، باال بودن میزان سود وامطوالنی بودن مدت زمان بین درخواست وام تا تص، سنگین
، 69/10، 04/11ترتیب با بههاطرحها در بررسی توجیه اقتصادي و مالیاعطایی و سختگیري بانک

داراي باالترین میانگین رتبه بودندکه نشان دهندة این موضوع است که از دیدگاه 99/9و 59/10
گذاري ز اهمیت بیشتري در زمینۀ کاهش سرمایهنسبت به سایر موانع ااین موانعصاحبان سرمایه، 
.ورزشی برخوردارند

موانــع مربــوط بــه بیمــه بــا بــین داري را رابطــۀ معنــینتــایج همچنــین :موانــع مربــوط بــه بیمــه) د
ــرمایه ــزان سـ ــان میـ ــتان آذربایجـ ــذاري ورزشـــی در اسـ ــداد گـ ــان نـ ــرقی نشـ و r=- 063/0(شـ

416/0=p ( اي از دیـــدگاه لـــف در بخـــش امـــور بیمـــهداري بـــین موانـــع مختتفـــاوت معنـــیو
).p<05/0و ²x= 43/3(صاحبان سرمایه وجود ندارد 

موانع استفاده از بین داري رابطۀ منفی و معنینتایج حاکی است که :هاي بالقوهموانع ظرفیت) ه
و r=- 26/0(شرقی وجود دارد گذاري ورزشی در استان آذربایجانهاي بالقوه با میزان سرمایهظرفیت

05/0=p .(بین این دو شاخص باید گفت که با کاهش موانع داررو با توجه به رابطۀ منفی و معنیاز این
شرقی گذاري ورزشی خصوصی در استان آذربایجانهاي بالقوه، میزان سرمایهاستفاده از ظرفیت

فاده از استموانع مختلف در بخش داري را بین نتایج همچنین تفاوت معنی. یابدافزایش می
کمبود ). p>001/0و ²x= 85/113(دهد هاي بالقوه از دیدگاه صاحبان سرمایه نشان میظرفیت

و 65/6ترتیب با بهکمبود تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین مردمو نقدینگی و سرمایۀ در گردش
است که از دیدگاه داراي باالترین میانگین رتبه در بین موانع موجود بودند که بیانگر این موضوع 49/6

کمبود تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردشصاحبان سرمایۀ، 
گذاري ورزشی برخوردارند نسبت به سایر موانع از اهمیت بیشتري در زمینۀ کاهش سرمایهمردم

).3و 2جداول (
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رزشیگذاري وبا میزان سرمایهعوامل مختلفرابطۀ بین . 2جدول 
تعداد آزمودنی داريسطح معنی )r(ضریب همبستگی موانع

171

351/0 07/0 نحوة همکاري و برخورد ادارات
633/0 03/0 - تهیۀ مجوزهاي اولیۀ فعالیت
041/0 38/0 - موانع بانکی
416/0 063/0- موانع مربوط به بیمه
05/0 26/0 - هاي بالقوهاستفاده از ظرفیتموانع 

گذاري بخش خصوصی در ورزش استان داري بین موانع سرمایهموع تفاوت معنیدر مج
و ) p>001/0و ²x= 121/43(ها از دیدگاه صاحب نظران وجود داشت آذربایجان شرقی و اولویت آن

).4و3جدول (امور بانکی داراي باالترین رتبه بود مانع 

گذاريندي موانع سرمایهبآزمون فریدمن براي تعیین تفاوت و اولویت. 3جدول 
داريسطح معنیدرجۀ آزاديخی دوتعداد

>171121/433001/0گذاريموانع سرمایه

بندي بین عوامل مختلفآزمون فریدمن براي تعیین تفاوت میانگین رتبه و اولویت. 4جدول 

گیريحث و نتیجهب
گذاري ورزشی در استان موانع بانکی با میزان سرمایهحاضر نشان داد که بین پژوهشنتایج 

دار بین رو با توجه به رابطۀ منفی و معنیاز این. ردداري وجود داشرقی رابطۀ منفی و معنیآذربایجان 
گذاري این دو شاخص باید گفت که با کاهش موانع در پرداخت وام از محل بانکی، میزان سرمایه

بر یمبنیقبلهايافتهیبا افتهینییابد که اشرقی افزایش میخصوصی در استان آذربایجانورزشی 
نتایج آزمون حاکی نیهمچن. جامعه سازگار استگذاريهیسرمايازهایدر نينظام بانکداريناکارآمد

دگاهداري بین موانع مختلف در بخش پرداخت وام از محل بانکی از دیاز آن است که تفاوت معنی
هاي سنگین، طوالنی بودن و ضمانتهاقهیبر اساس نتایج، عوامل اخذ وث.صاحبان سرمایه وجود دارد

ها هاي اعطایی و سختگیري بانکسود وامزانیم تا تصویب آن، باال بودن ممدت زمان درخواست وا

میانگین رتبۀ فریدمنموانعردیف
05/3موانع مربوط به امور بانکی1
43/2هاي بالقوهموانع مربوط به استفاده از ظرفیت2
27/2موانع مربوط به امور بیمه3
25/2وانع مربوط به اخذ مجوزم4
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ترتیب داراي باالترین میانگین رتبه بودند که ها بهدر بررسی توجیه اقتصادي و مالی طرح
که از دیدگاه صاحبان سرمایه، این موانع نسبت به سایر موانع از استاین موضوع ةدهندنشان

در فرایند تکوین علم اقتصاد، .گذاري ورزشی برخوردارندکاهش سرمایهۀنیاهمیت بیشتري در زم
هاي مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، به طوري که برخی از گذاري از جنبهسرمایه و سرمایه

سرمایه به علت محدودیتی که . دانندگذاري میاقتصاددانان موتور رشد و توسعۀ کشورها را سرمایه
کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه است، لیکن کمیابی سرمایه در کشورهاي دارد، مورد توجه

.جهان سوم بیشتر است
و در حال توسعه است، افتهیتوسعه يکه دارد، مورد توجه کشورهایتیعلت محدودبههیسرما

يدر کشورهاهیسرماتیمحدود. استشتریجهان سوم بيدر کشورهاهیسرمایابیکمکنیل
با حضور نظام ژهیوو گسترده، بهافتهیسازمانیماليبازارهاییایبا پوریاخهايدر سالشرفتهیپ

کامالً مشهود یجهانةنرخ بهریروند نزولۀموضوع با مطالعنیا. رفته استنیقدرتمند، از بیبانک
ح مطریخصوصگذاريهیسرماهاياز چالشیکیبه عنوان رانیدر اهیسرماتیاست، اما محدود

).1383و همکاران، انیکشاورز(بوده است 
دهنده این است که هاي خصوصی در طول چند سال گذشته، نشانکشور در مورد بانکۀتجرب

خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با ۀوري و ارایتواند ضمن افزایش بهرهبخش خصوصی می
به دیبازیدولت ن،یبر بخش خصوصعالوه). 1388پور،انیک(بی ایفا کند خوبهدولتیهايبانک
ۀتوسعيهااستیستیو تقوجادیبپردازد و در امیرمستقیو غمیبه صورت مستقآناز تیحما

توانندیدر بخش اوقات فراغت و ورزش مهايشهردار). 2010س،یسیم(کند فاینقش اياقتصاد
ها،ساختریدر بخش زتشانیداشته باشند و با حفظ مسئولیبا بخش خصوصیکینزديهمکار

. واگذار کنندیو اوقات فراعت را به بخش خصوصیامور ورزشيو اجرايزیرهمچون برنامهیفیوظا
هر ). 2003فرانس،(بدون بهره ممکن خواهد بود ایوبهرهکمهايوامياعطاقیاز طرتیحمانیا

در اقتصاد یبخش خصوصگذاريهیبر سرمایپژوهش، اعتبارات بانکنیايهاافتهیچند براساس 
استفاده ياقتصاديهايزیرو برنامههايگزاراستیارتباط در سنیاز اتوانیدارند و مریتأثرانیا

در رایز. دهدیدر کشور مهیبازار پول و سرمایخبر از نابسامانقتیدر حقریتأثنیکرد، اما ا
وسهامبازارهايودارندو منسجم وجود گسترده یو پولیماليکه بازارها- افتهیتوسعهيکشورها

تأثیرگذار بر تابعمتغیریکعنوانبهبانکیاعتباراتوهاوام- هستند فعالیتحالدربسیاريبورس
.)1388فر،سلیمی(نیستند مطرحهرگزخصوصیبخشگذاريسرمایه

، )1388(، سلطان حسینی )2003(، فرانس )2010(نتایج این بخش با تحقیقات آنهیر 
، بهشتی )1386(، احمدي و همکاران )1388(، پاداش )1388(، یوسفی )1388(عسکرزاده 

.همخوانی دارد) 1372(و دیهیم ) 1382(
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هاي بالقوه با موانع استفاده از ظرفیتبین داري رابطۀ منفی و معنیبر اساس نتایج تحقیق حاضر 
رو با توجه به رابطۀ منفی و از این. وجود داردشرقی گذاري ورزشی در استان آذربایجانمیزان سرمایه

هاي بالقوه، میزان دار بین این دو شاخص باید گفت که با کاهش موانع استفاده از ظرفیتمعنی
همچنین نتایج آزمون . یابدشرقی افزایش میگذاري ورزشی خصوصی در استان آذربایجانسرمایه

هاي بالقوه از استفاده از ظرفیتانع مختلف در بخش موداري بین حاکی از آن است که تفاوت معنی
در گردش و کمبود تقاضا به دلیل ۀکمبود نقدینگی و سرمای.دیدگاه صاحبان سرمایه وجود دارد

انگریترتیب داراي باالترین میانگین رتبه در بین موانع موجود بودند که بمردم بهنییقدرت خرید پا
بان سرمایه، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و کمبود تقاضا این موضوع است که از دیدگاه صاح

کاهش ۀنیین مردم نسبت به سایر موانع از اهمیت بیشتري در زمیبه دلیل قدرت خرید پا
ياقتصادهاياستیسلیکه به دلدهدمینشانهاپاسخیبررس. گذاري ورزشی برخوردارندسرمایه

بودن انضباط اجتماعی، ینیمردم و پاینیید پابه علت قدرت خرنینامناسب دولت، همچن
بالقوه بالاستفاده هايتیاز ظرفيادیقسمت زجهیدر نتکهاند مواجهیبا مشکالتگذارانهیسرما

ینیسلطان حس،)1386(و همکاران ياحمد، )1382(یبهشتقاتیتحقجیبا نتاافتهینیا. مانندیم
.داردخوانیهم) 1991(یو رامامورت) 1388(، عسکرزاده )1388(

فعالیت ۀمجوزهاي اولیۀموانع تهینیداري بمعنیۀحاضر، رابطقیتحقگریدهايافتهیمطابق 
اگرچه از نظر صاحبان . شرقی وجود نداردگذاري ورزشی در استان آذربایجانبا میزان سرمایه

ندیفرایمجوزها طۀیبخش وجود دارد، اما تهنیعوامل مختلف انیبداريیتفاوت معنهیسرما
بروکراسیآمده،دستبر اساس نتایج به. شودیمحسوب نمنهیزمنیدر ایمانعگذاريهیماسر

ترتیب داراي هاي گسترده و وجود قوانین غیرضروري و دست و پا گیر بهاداري و کاغذ بازيپیچیدة
گاه صاحبان سرمایه، این موضوع است که از دیدةدهندباالترین میانگین رتبه بودند که نشان

هاي گسترده و وجود قوانین غیرضروري و دست و پا گیر اداري و کاغذبازيةپیچیدیروکراسبو
باشند و گذاري ورزشی برخوردار میکاهش سرمایهنهینسبت به سایر موانع از اهمیت بیشتري در زم

اقتصادي اجرایی با توسعۀناسازگار بودن ساختار و مقررات نظام اداري واست بر يدییموضوع تأنیا
دارند، بنابراین دولت ناگزیر به واگذاري پایینیبسیاروريهاي اقتصادي دولتی بهرهکشور بنگاه

واگذاري .غیرکارآمد هستنددولتیهايبنگاهکهیابیممیشود، پس درها به بخش خصوصی میآن
نکتهاینبهدولتخودوکردنخواهداپیدخریداريکهاستواضحباشند،دهزیاناگرهااین بنگاه

). 1388پور،انیک(کند هاي سودآور دولتی را واگذار میاغلب بنگاهلدلیهمینبهواستواقف
طیمحجادیمستلزم ایبخش خصوصتیکه موفقدهدینشان مافتهینتوسعهيدر کشورهاهایبررس

بهبود ،ياصالحات اقتصاد،یسمانند کاهش بوروکرایاست که در آن وجود عواملیمناسب
در نتیجه با توضیحات ). 1991زنک،(است يبردن موانع رقابت ضرورنیو از بیپوليهاستمیس
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سازي در شرایط فعلی به میزان زیادي به معناي دست به دست شدن مالکیت پیش گفته خصوصی
ن است که چون بازار پولی و منظور ای. هاي دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بودبنگاه

هاي سرمایۀ کارآمد وجود ندارد در عمل نهادهاي پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه
شاید راه حل غیردولتی . سازي استشده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصیعرضه

هاي دولتی بر کل بنگاهکردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادي خودش را با فروختن 
تواند این باشد که دولت با اقدام به کاهش جدي تر کند بلکه راه حل بهتر میاقتصاد کشور کم

هاي دست و پاگیر امکان رشد خودجوش بخش خصوصی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل
صی، خواه ناخواه در این صورت با توسعۀ بخش خصو. هاي مناسب فراهم کندرا از طریق نهادسازي

وزن اقتصادي دولت در کل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش 
گیرند و در نتیجه اقدام هاي دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی میهاي بخش خصوصی بنگاهفعالیت

خواهند شد کنند و یا درنهایت محکوم به انحاللهاي خود میوري درفعالیتبه اصالح بهره
، )1372(دیهیم ، )2002(1وداچهاي این تحقیق با نتایج پژوهش پریافتهنتایج ). 1388پور، کیان(

.همخوانی دارد) 1388(یوسفی و)1386(، رمضانی )1386(احمدي و محمدزاده ، )1382(بهشتی 
طوريبهست،ینادیچندان زربطیذهاياز دستگاهگذارانهیسرماتیآن است که رضايایگوجینتا

تربیت بدنی، اخذ امتیاز از مخابرات و اخذ ةآن مربوط به موارد اخذ مجوز فعالیت از ادارنیکه باالتر
همکاري و رد،آن است که از دیدگاه صاحبان سرمایه در این سه موانگریاماکن است که بیۀیدیتأ

اما . ي ورزشی صورت گرفته استگذارسرمایهۀنیبرخورد سازمانی مطلوبی نسبت به سایر عوامل در زم
این یافته گویاي آن است که . دشویرا شامل مگذارانهیسرمایتینارضانیشتربیهاوام از بانکافتیدر

اند رضایت ویژه وام از محل تسهیالت تکلیفی نتوانستهگذاران بهها در اعطاي وام به سرمایهبانک
گذاري در در مورد سرمایه) 1382(شدة بهشتی انجامنتایج با تحقیق این . مشتریان را فراهم کنند

گذاران از مخابرات و بیشترین نارضایتی مربوط به استان آذربایجان شرقی در مورد رضایت سرمایه
.باشدها همسو میاعطاي وام از محل تسهیالت تکلیفی و بانک
ر افزایش گذاري دگذاري در بخش ورزش، سرمایهاز آنجا که افزایش هرگونه سرمایه

الزمتسهیالتایجادبنابراینشود،میمحسوبدرمانهايسالمتی جامعه و کاهش هزینه
هاي بالعوض و یا با وامۀارائيهاي دولت براترغیب بخش خصوصی از جمله حمایتبراي

.رسدمناسب در این زمینه بسیار ضروري به نظر میهايسازيکم و فرهنگةسود و بهر

1. Perchuda
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Abstract
Objective: The purpose of this study is to recognize the obstacles facing sports
private investment from private gym owners’ point of view in East Azerbaijan
state.
Methodology: Research method is descriptive survey. It was conducted using a
questionnaire designed by the researcher and verified with acceptable validity
and reliability rate of 0.91 percent by Cronbach's alpha. The population of the
survey was the founders of sports clubs. According to Morgan statistical table,
172 persons were selected as the representative sample. To examine the
hypotheses of this research, inferential statistic methods, Kolmogorov-Smirnov,
Pearson‘s correlation coefficient, and Friedman tests were used (α=0.05).
Results: The study has revealed a significant negative correlation between
impediments to banking tasks (r = -0.38 and P= 0.041), impediments to using
potential capacities (r = -0.26 and P = 0.05), and private sponsorship of sports
events in East Azerbaijan state. Although from investors’ perspective, the
priority of the obstacles were different (excluding the impediments related to
insurance matters), the banking impediments were the first ranked ones.
Conclusion: By decreasing the financial and banking impediments as the main
obstacles mentioned above, and use of potential capacities, the private
investment of sport events could be broadened in this state.
Keywords: Banking impediment, Departmental impediment, East Azerbaijan,
Potential capacities, Private investment.
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