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ثر مثبت در این صنعت در اقتصاد کل کشور نیز تـاثیر  سرمایه گذاري در ورزش عالوه بر ا: هدف 

هدف ایـن   ..خصوصا با سرمایه گذاري بخش خصوصی رسیدن به این امکان آسان می شود.مثبتی دارد

  .مطالعه بررسی راه کارهاي جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش استان اردبیل می باشد 

ینباشـد و در ا  یم يبه لحاظ هدف کاربرد و یفیاز نوع توص قیتحق نیا .شناسی پژوهش روش

صاحبان صنایع و کارخانه جات که تجربه ،مدیران ورزشی. ستا هشددهتفاـسا نیادـمیاز روش  تحقیق

حجم نمونـه از   نییدهند که جهت تع یم لیپژوهش را تشک نیا يآمار معهجا سرمایه گذاري داشتند

يریـ از ابزار انـدازه گ و.نفر به دست آمد  211ونهحجم نم قیطر نیفرمول کوکران استفاده شد که از ا

به پاسخ دهندگان بـه تعـداد نمونـه     یدسترس يپژوهش استفاده شده است و برا نیدر ا» پرسشنامه«

شهرك هاي صـنعتی  مرحله به  نیچند ،دريریتر کردن روش نمونه گ یهرچه تصادف يمورد نظر و برا

و به تعداد نمونـه از افـراد    یدفکرده و به صورت تصا مراجعه لیشهر اردبو هیِئت هاي ورزشی مختلف 

جـدول  (یفیتوصـ  يآمـار  يهـا  ها از روش داده لیمنظور تحل پژوهش به  نیدر ا. است دهیپرسش گرد

تـی  از آزمـون   قیـ تحق اتیفرض یبررس يو برا) اریو انحراف مع نیانگیم ،ینسب ی،فراوانیفراوان عیتوز

. سته اشدده ستفاد راهنمـا ا ستاانظر از پرسشـنامه   یـی روا نیـی جهـت تع . استفاده شد تک نمونه اي

رد موع مینه موضوه در زخبرن شناسارکاان و صاحب نظرات نظرده از ستفااید با دهمچنین سعی گر

 يابـزار از روش آلفـا   ییایـ پا نییجهت تع .دگیرار تحلیل قرو یابی رد ارزپرسشنامه تحقیق مو، سیربر

 24نسخه  SPSSداده ها در نرم افزار  یپرسش نامه ها، تمام يمع آورپس از ج. کرونباخ استفاده شد

  .قرار گرفت لیو تحل هیوارد شده و مورد تجز

جغرافیـایی، عوامل اقتصادي،مدیریتی انسانی،قانونی سیاسـی، در کلنتایج نشان داد که :ها یافته

.تـاثیر دارنـد  حمایتی و تشویقی در جـذب سـرمایه گـذاري بخـش خصوصـی      فرهنگی و اجتماعی و

)05/0≤p .(عامل اقتصادي بیشترین تاثیر را دارد،و در بین این عومل.  

با استفاده مـدل هـاي سـرمایه گـذاري بخـش      ننداتومیصاحبان صنایعو انمدیر:گیري نتیجه

خصوصی در ورزش و ارتقاي عوامل موثر بر آن موجب تسهیل شدن شرایط سرمایه گـذاري در ورزش  

  .استان اردبیل شوند

  .ورزش اردبیلصوصی،خسرمایه گذاري بخش ،سرمایه گذاري:هاي کلیدي واژه



  مقدمه- 1-1

 ییشده و حجم باال لیپررونق تبد یتفنن صرف به صنعت کیدر جهان امروز ورزش از 

ورزش  ر،یاخ ۀده کیدر ). 1387،یمحتشم(گذاریها را در خود جاي داده است  هیسرما از

دالر اعالم شده  اردیلیم400صنعت، معادل نیدرصدي داشته و ارزش ا50کارشدیآمر

کشور جزو ده صنعت برتر محسوب شود  نیاست که موجب شده که صنعت ورزش در ا

  ). 1،2009مییا(

به صنعت و  یابیراهبردهاي دست نیو ضروري تر نیبخشترسازي از جمله اثر یخصوص

 انیها و بن رساختیز جادیآن منوط به ا يکه حصول دستاوردها استیو پو یاقتصاد مترق

 یهاي علم وهیو ش کردیرو ريیو به کارگ یو اجتماع یاسیهاي مستحکم اقتصادي،س

طرف دولت به طور عام و مقررات از  نیقوان ضعگذاري و و استیرو هرگونه س نیاز ا. است

اشتغال شود  جهیو درنت دیگذاري و تول هیدرسرما یبخش خصوص قیتواند موجب تشو یم

به اهداف توسعه و کاهش  یابیدست يبرا یبخش خصوص ۀتوسع). 1380اکبري و داوري، (

به  یوصبخش خص ۀاز کشورهاي در حال توسعه، توسع اريیفقر ضروري است، اما در بس

 یتنوع فرصت هاي شغل شیخدمات و افزا تیفیبهبود ک ،یدر ثروت ملعنوان عامل رشد 

  ).2،2012اسالول جاب(در نظر گرفته شده است 

 ـلیباشد کـه بـه دل یجزء تقاضاي کل م نیمهمترگذاري بعد از مصرف، هیسرما

گـذاري بـا  هیسـرما. مـورد توجـه اقتـصاددانان قـرار گرفتـه اسـت ـشتریب ادینوسانات ز

 ـزيیر یجامعه را پـ دیتول هیکند و چون پا یم دایهاي کالن اقتصادي نوسان پ ستایس

گذاران اقتـصادي  استیس. باشد یم تیبرد، حائز اهم یم را باال ديیکرده و توان تول

بخـش  هیسـرما لیگـذاري و تـشک هیهـاي کـالن اقتـصادي، سـرما استیبـااستفاده از س

گـذاران را بـه انجـام پـروژه  هیسرما ،ییها زشیانگ جادیو با اکرده تیرا هدا یخصوص

گـذاري توسـط بخـش  هیسـرما ماتیتـصم. نـدینما یمـ ـبیگـذاري ترغ هیهاي سرما

منـابع  نـهیبه صیتخص ،ییهاي سود جو زهیو انگ ییباال بودن کارا لیبه دل ،یخصوص

  )٣،1990نهارتیخان و ر(خواهد داشت  یرا در پ ديیوعوامل تول

گسترش  د،یجد یفرصت هاي شغل جادیگذاري در ا هیبه نقش موثر سرما تیعنا با

 یبررسـ ،رشد و توسعه اقتـصادي یسرانه و بطور کل یدرآمد مل شیافزا ،منابع درآمدي

_______________________
1. Ayim
2. Slovel job

3 . Rinhart
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هاي  يبه لحاظ شـناخت توانمنـد رانیدر ا یگذاري بخش خصوص هیعوامل موثر بر سرما

و  یدر طراحـ یخاصـ ـتیو اشـتغال زا از اهم ـدهاي مول تیفعال یجهت دهاقتصادي و

هاي  هیگذاري نظر هیدر مورد سرما.هاي اقتصادي کارآ برخوردار است استیس تیریمد

 هیکننده سرما نییاند تا عوامل تع دهیکوش یقـیبـه طر ـکیوجود دارد کـه هـر  یمختلف

گذاري، به  هیاي سرمابر یارزش فعل اریمع. نـدینما یرا معرفـ هیسـرما لیگذاري و تـشک

طرح  یگذاري، دوره زمان هیگـذاري، درآمـدهاي حاصل از سرما هیسـرما زانیم نیرابطه ب

 یگذاري انتخاب مهیرا براي سرما یپردازد که بر اساس آن، بنگاه طرح یو نرخ بهره م

  .را داشته باشد یارزش فعل نیکند که باالتر

پرداخته، سپس  قیتحق تیله و ضرورت و اهممسئ انیابتدا به ب ق،یفصل از تحق نیا در

.شودیپرداخته م قیتحق يها هیو فرض قیتحق ياهداف و سؤال ها

مربـوط بـه طـرح     در این فصل کلیات تحقیق مورد بررسی قرار می گیـرد و موضـوعات  

بیـان مسـأله،  :عناوین مورد بررسـی در ایـن فصـل عبارتنـد از    . گرددکلی تحقیق بیان می

فرضیه هاي پـژوهش، محـدودیت هـا و تعریـف     وهش،اهداف پژوهش،ضرورت و اهمیت پژ

  .واژگان و اصطالحات

بیان مسأله- 1-2

سرمایه گذاري نقش بسیار تعیین کننده اي در نوسانات اقتصادي و رشد اقتصادي یک 

کشور ایفا می کند، در تئوري هاي تقاضاي کل، مصرف روند با ثباتی را طی می کند و 

متغیر سیاست گذاري است که کنترل آن در دست دولت قرار  مخارج دولتی نیز یک

, دارد،بنابراین تنها متغیر پر تالطم تقاضاي کل که نقش عمده اي در ایجاد نوسانات دارد

سرمایه گذاري خصوصی است، لذا شناخت رفتار سرمایه گذاري و عوامل موثر بر آن، 

در ادبیات اقتصادي، بحث . ستبسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده ا

سرمایه گذاري بسیار غنی بوده و سرشار از منابع تئوریک تجربی در کشورهاي توسعه 

به دلیل ساختار متفاوت کشورهاي توسعه یافته و توسعه نیافته با توجه به . یافته است

اینکه بعضی از فروض اساسی الزم در تحلیل رفتار بهینه سرمایه گذاري مانند وجود 

کارا و عدم کنترل هاي شدید توسط دولت در کشورهاي توسعه بازارهاي مالی نسبتا

هاي سرمایه گذاري موجود بیشتر به تحلیل  يورنیافته فراهم نمی باشد، همچنین تئ

سرمایه گذاري خصوصی می پردازند و بحث چندانی از سرمایه گذاري دولتی به عمل 



5 قدمه و هدفم

یافته، دولت نقش قابل توجهی در تشکیل نمی آید، حال آنکه در کشورهاي توسعه ن

در , سرمایه دارد؛ لذا تحلیل دقیق اقتصاد خرد در مباحث مربوط به سرمایه گذاري

اما با تکیه بر مباحث .کشورهاي در حال توسعه اي مثل ایران امکان پذیر نمی باشد

امل تئوریک مطرح شده و مطالعات تجربی صورت گرفته براي کشورهاي توسعه نیافته عو

موثر بر سرمایه گذاري که در مطالعات انجام شده در این کشورها بیشتر مورد تأیید قرار 

از آنجا که تغییرات سرمایه گذاري آثار مهم اقتصادي، . گرفته اند، در نظر گرفته شده است

دارد وکاهش آن لطمات جبران ناپذیري در اقتصاد واجتماع به بار خواهد ... اجتماعی و

که زیان هاي اجتماعی فراوان وعمیق به دنبال (یش آن سبب کاهش بیکاري آورد وافزا

نظریه هاي سرمایه گذاري و عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه براي همین.گرددمی)ددار

)1،1378برانسون (. قرار می گیرد

انکارناپذیرواقعیتیماکشوردرورزشیامکاناتکمبودوورزشدرگذاريسرمایهعدم

برگزاريبراياستانداردهابراساسوکیفیتباایمن،ورزشیتأسیساتتعداد.است

ازهیچ یک .نمیرسددستیکانگشتانعددبهالمللیبینورزشیرویدادهايومسابقات

درکهوجوديباوندارندسالپنجاهازبیشعمريماکشورورزشیبزرگباشگاه هاي

درآمدتبلیغاتوبازیکنفروشپرتماشاگر،قاتمساببلیتفروشراهازمدتاینطول

ازبسیاريدرکهحالیدرندارند،اختصاصیاستادیوموورزشیزمینکرده اند،کسب

عایدتوجهیقابلسرمایۀوعملتجارييها بنگاه مانندورزشیباشگاههايکشورها

  )1387کاظمی،(.میکنندباشگاه

داران و هـاي مـالی اعـم از سـهام    ز صـورت هـاي اسـتفاده کننـده ا   آینده نگري گـروه 

هـاي جدیـد   گذاران همواره تحلیل گران مالی را بر آن داشته تا به جستجوي روش سرمایه

و برتري جهت تفسیر اطالعات مالی و کشف پدیده هاي مرتبط با موفقیـت و یـا شکسـت    

اکثر ب سـود مـورد انتظـار و حـد    سـ هدف از هر سرمایه گذراي ک.ها بپردازندمالی شرکت

هـاي  با پیچیده تر شدن فرایندهاي اقتصادي و سخت تـر شـدن فعالیـت   . کردن آن است

هـا  ریسـک سـرمایه گـذاري   ، ها در جذب سرمایه و تولید و نـوآوري رقابتی توسط شرکت

ترین شاخص خـود  افزایش یافته و سهامداران و سایر افراد ذینفع و تحلیل گران مالی مهم

واحد تجاري قابلیت سودآوري و ریسـک کمتـر سـرمایه آن    گذاري در یک  را جهت سرمایه

ت یپیش بینی سود و میزان تغییراتش براي آنان از اهمبراي همین .واحد تجاري می دانند

_______________________
1. Bronson
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زیاد برخوردار است تا آنجا که از طریق محاسبه ارزش فعلـی سـودهاي آتـی و ارزش یـک     

یـک شـرکت تقریـاً    ولیکن پـیش بینـی دقیـق سـودهاي آتـی      . کند شرکت را محاسبه می

فراینـد ایجـاد سـود در     باشد و متغیرهاي زیادي بر آن تأثیر دارنـد و عمومـاً   غیرممکن می

  .باشد ی میدفشرکتها تصا

با توجه به اهمیت ورزش در بسیاري از زمینه هاي سالمتی، بهداشتی، اجتماعی و 

ري به نظر فرهنگی امروز،سرمایه گذاري در این مقوله و نگاه اقتصادي به ورزش ضرو

میرسد؛ از این رو محقق قصد دارد راهکارهاي جذب سرمایه گذاري در ورزش در حوزه 

اجتماعی، نیروي انسانی کارآمد،  -سیاسی، فرهنگی  -جغرافیایی، اقتصادي (هاي مختلف 

همچنین نگرش مدیران به زیرساخت هاي فیزیکی مناسب، تمایل به ورزشهاي تجاري و

اه مسئوالن اداره هاي تربیت بدنی استان اردبیل بررسی کند و به را از دیدگ) وضع موجود

حوزه هاي مؤثر بر جذب سرمایه گذاري در ورزش کدامیک از: سؤاالت زیر پاسخ دهد

استان اهمیت بیشتري دارد؟ آیا بین متغیرهاي این حوزه ها با میزان جذب سرمایه 

وار است نتایج این تحقیق به گذاري در ورزش استان رابطه اي وجود دارد؟ محقق امید

برنامه ریزان و تصمیم گیران در سازمان تربیت بدنی به طور عام و ادارة کل تربیت بدنی 

استان اردبیل به طور اخص کمک کند تا بتوانند با ارائۀ راهکارهاي مناسب و شیوه هاي 

وند و از بازاریابی نوین موجب جلب و جذب هر چه بیشتر حامیان مالی در ورزش استان ش

کمک ....این طریق به توسعۀ پایدار منطقه در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و 

  .کنند

ضرورت واهمیت پژوهش- 1-3

امروزه، سازمان هاي ورزشی دولتی ازلحاظ کارآیی عملیاتی و عملکرد مالی در حد 

ز این رو بسیاري از کمتر از مطلوب قرار دارند و چندان دلخواه عموم جامعه نیستند؛ ا

سازمان هاي ورزشی که کامالً در مالکیت دولت هستند و به شکل دولتی اداره می شوند 

مالکیت دولتی بیشتر شرکت هاي تجاري سبب می . با کمبود بودجه مواجه می شوند

از طرفی، اغلب باشگاه هاي بزرگ نیز دولتی .شود رقابتی بین آن ها وجود نداشته باشد 

تا هنگامی که دولت به . انعی در راه درآمدزایی بهینه محسوب می شودهستند که م

با توجه به اینکه اقتصاد . باشگاه ها کمک کند آن ها نیز به سمت درآمدزایی نمی روند 

کشور به صورت درون گرا عمل می کند، بیشتر حامیان مالی نیز رغبتی براي سرمایه 
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مین دلیل است که بسیاري از حامیان هندارند و بهش گذاري مستقیم در صنعت ورز

)1388،پاداش و همکاران(ازدست رفته اند مالی

مطابق با اساسنامه فدراسیون هاي ورزشی آماتوري جمهوري اسالمی ایران، فدراسیون 

این اساس  17مطابق ماده موسسات عمومی غیردولتی هستند، که منابع مالیشان را ،ها

مالی وزارت ورزش و جوانان تنها مین می کنند که کمک هاينامه از منابع دوازده گانه تا

درصد منابع 71باید بخش کوچکی از این منابع باشد، اما بنا به آمار منابع رسمی قریب

مالی فدراسیون هاي ورزشی از طریق بودجه تخصیصی ورزات ورزش و جوانان تامین می 

یکی از متولیان اصلی ورزش  با این وجود اغلب فدراسیون ها ورزشی به عنوان. شود

قهرمانی به دلیل اتکا به منابع دولتی و عدم توانایی جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی 

مواجه هستند چه با مشکالت مالی فراوان حتی در تامین هزینه سفر و اردوهاي تدارکاتی

 بر این اساس شناسایی عواملی که سرمایه. برسد به بحث توسعه ورزش و درآمد زایی

گذاران بخش خصوصی را به سرمایه گذاري در بخش هاي مختلف ورزش قهرمانی ترغیب 

کند و کاهش اتکا فدراسیون هاي ورزشی ونهاد هاي ورزش قهرمانی به منابع دولتی 

بشکلی که بتوانند موجبات رشد و تعالی ورزش قهرمانی را فراهم نمایند وحتی در راستاي 

. زمینه اقدام نمایند ضروري به نظر می رسد درآمدزایی و اشتغال زایی در این

)1394،یهاشم(

و تداوم کار  يگذار هیسرما زانیبه م یبستگ یشرفتیو اساس هر پ هیدر جهان امروزه پا

آن  یبه سودده دنیپس از رس يشتریخواهان سود ب زین يگذار هیدارد و هر سرما یعلم

و بروز  یو مال ياقتصاد دهیچیپ يتهایبا وجود فعال نیبنابرا باشدیم يگذار هیسرما

 زین یمال لیو تحل هیو تجز يدانش حسابدار ستیبا یم یو صنعت یعلم دیشد يرقابتها

ذاتاً از  هیسرما.اورندیب دیجد يعلوم روبه تکامل و روشها ریسا يشرفتهایهمگام با پ

  .است  زانیاست گر يادیز سکیر يکه دارا یتیفعال

روزافزون آن در بهبود و  ریو ورزش در جوامع و تأث یبدن تیترب تینقش و اهم لیدل به

جنـبش هـا،    ،یالمللـ  نیبـ  يهـا  تیـ و کسب موفق یو نشاط عموم یسطح سالمت يارتقا

صـنعت ورزش شـده    يریـ به وجود آمده که موجـب شـکل گ   یمختلف يسازمان و نهادها

مشـغول انـد کـه     تیـ بـه فعال  یو خصوصـ  یعموم يصنعت انواع سازمان ها نیدر ا. است

از . ورزش بـه آن وارد شـده انـد    ةاز حـوز  رونیب گرید یدارند و برخ یورزش تیماه یبرخ

ازجملـه   ادیـ ز اریبسـ  یمشـکالت مـال   نیورزش و همچنـ  تیجـذاب  لیـ بـه دل  گرید ییسو
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 ریبه وجود آمده است کـه ورزش بـا سـا    يندیدر ورزش، فرآ یدولت یمنابع مال تیمحدود

حـوزه هـا    نیـ از ا کیـ کند که  جادایبرد–برد  کسب سود دوطرفه و رابطه يبرا هاحوزه 

در تعامـل انـد و دولـت هـا و      گریکـد یکه ورزش و اقتصـاد بـا    يبه طور. باشد یاقتصاد م

بهـره منـد    اریتواننـد از منـابع بسـ    یدر ورزش مـ  يگذار هیبا سرما یخصوص يشرکت ها

  )1387،یاحسان(شوند

گسترش  د،یجد یهاي شغل فرصت جادیگذاري در ا هیبه نقش موثر سرما تیعنا با

 یبررس ،رشد و توسعه اقتصادي یسرانه و بطور کل یدرآمد مل شیمنابع درآمدي، افزا

 هايیبه لحاظ شناخت توانمند رانیدر ا یگذاري بخش خصوص هیعوامل موثر بر سرما

 یدر طراح یخاص تیزا از اهم تغالهاي مولد و اش تیفعال یاقتصادي و جهت ده

).1391،ییاسکو(اقتصادي کارآ برخوردار است هاي  استیس تیریومد

ورزشی امکان دستیابی به تماشاگران و  يگذار هییکی از اهداف مهم سرما بنابراین

رویدادهاي ورزشی شکل ساده اي از . مردمی است که شاید عالیقشان مشترك باشد

فعالیت  میتواند به مشتریانی بابدین طریق شرکت. تأثیرگذاري روانی بر مشتریان است

بدین سبب حمایت مالی اگر به درستی صورت . ها، عالیق و عقاید مشترك دست یابد

گیرد، می تواند در دستیابی به بازار هدف موفق تر از شیوه هاي سنتی تبلیغ عمل 

  )1،2001نگانیم.(کند

. مؤثر براي توسعه و گسترش ورزش، استفاده از بازاریابی ورزشی است راهکار

ي ورزشی باید مانند شرکتهاي تجاري عمل کنند، بدین ترتیب ها سازمانو ها فدراسیون

ي ورزشی اگر درآمدزایی نداشته باشند ادامۀ کار برایشان مشکل خواهد ها فدراسیون

  )٢،2004هاماکس.(بود

اگر با حمایت طرفداران و تضمین کنندگان رسانه اي همراه باشد، بر جذابیت  ورزش

اهی مردم و تماشاگران از محصوالت و خدمات شرکتها از طریق بازي و افزایش سطح آگ

و ضمن درآمدزایی بیشتر رویداد هاي ورزشی و کسب سود و درآمدزایی کمک می کند

  )1391،یقاسم.(موانع فرهنگی، رقابتی و پیشرفتی نیز از میان برداشته میشود 

 هینسـبت بـه سـرما   شـتري یب ییاز کارا) نه لزوما(معموال  یگذاري هاي خصوص هیسرما

 يگـذار  هیکه سـرما  یمثبت و منف راتیبرخوردار است و به لحاظ تأث یگذاري بخش دولت

_______________________
1. Mingan
2 . Homax
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 يگـذار  هیاثـرات سـرما   یداشته باشـد، بررسـ   یگذاري خصوص هیتواند بر سرما یم یدولت

کـه در واقـع هـدف     يآن بر رشـد اقتصـاد   ریتأث یو چگونگ یو دولت یخصوص يبخش ها

 يدیـ مف يهـا  ییتواند راهنما یفراوان است و م تیاهم ي، داراباشد یم قیتحق نیا یاصل

 نیـ ا هیـ اول انیاز همـان سـال  .منابع قرار دهـد  صیگذاران جهت تخص استیس اریرا در اخت

و از  ديیـ دولـت در امـور تول   نـه یمورد توجه قرار گرفته است که حد و انـدازه به  زینکته ن

از دو قـرن   شیبـ  یطـ  زیـ ن هنـ یزم نیـ اسـت؟ در ا  یسـطح در چـه  يگذار هیجمله سرما

 دهیـ ها مطرح گرد هیو انواع فرض دهیفراهم گرد اتیاز ادب یعیحجم وس ،يمطالعات اقتصاد

بـه نحـوي   . باشـند  یم ریچشمگ یو تنوع یها داراي گوناگون هیفرض نیاست، جالب آنکه ا

ر بـاالت  اریدولت داراي آثار بس يگذار هیکنند که سرما یمطرح م نهگو نیطرف ا کیکه از 

 يهـا  هیفرضـ  گریاست، از سوي د یمل دیتول شیدر افزا یبخش خصوص يگذار هیاز سرما

دارد کـه هـر نـوع دخالـت دولـت در امـور        یم انیوجود دارد که ب نهیزم نیدر ا یمتفاوت

ــتول ــرما يدی ــذار هیو س ــدر نها يگ ــاهش تول  تی ــث ک ــباع ــو ز دی ــه مــ  انی -یجامع

  ) 1377،يارشد(.گردد

بر مبناي اصول صحیح صورت پذیرد می تواند باعث اگر خصوصی سازي  یطرف از

  ).2008پتر،(جدید گردد یشغل يایجاد فرصتها یافزایش تولید و حت ،کاهش قیمتها

اشتغالکلبرسازيخصوصی تأثیرکهدادنشانتحقیقاتکهاستاین در حالی  

  )1994بار، . (تاسبودهناچیزتوسعهحالرهاي دکشور

  

اهداف پژوهش-1-4

  هدف کلی -1-4-1

  لیدر ورزش استان اردب یبخش خصوص يگذار هیجذب سرما يراهکارها یبررس

اهداف اختصاصی -4-2- 1

جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش  برعوامل اقتصادي  نقش بررسی- 1

  استان اردبیل

جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش بر عوامل مدیریتی نقشبررسی  - 2

  استان اردبیل
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جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش بر عوامل سیاسی نقشبررسی  - 3

  استان اردبیل

جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی بر اطالعاتی و تبلیغاتی عواملنقشبررسی  - 4

  در ورزش استان اردبیل

جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در بر عوامل فرهنگی اجتماعی  نقشبررسی - 5

ورزش استان اردبیل

جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در حمایتی و تشویقی بر عوامل نقشی بررس - 6

ورزش استان اردبیل

پژوهش يهافرضیه- 1-5

جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش استان  برعوامل اقتصادي : 1فرضیه 

.باشند یجزو عوامل اثرگذار ماردبیل 

ر ورزش استان جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی دبر عوامل مدیریتی :2فرضیه 

  .باشند یجزو عوامل اثرگذار ماردبیل 

جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش استان بر عوامل سیاسی :3فرضیه

.باشند یجزو عوامل اثرگذار ماردبیل 

جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در بر اطالعاتی و تبلیغاتیعوامل :4فرضیه 

  .اشندب یجزو عوامل اثرگذار مورزش استان اردبیل 

جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش بر عوامل فرهنگی اجتماعی :5فرضیه 

..باشند یجزو عوامل اثرگذار ماستان اردبیل 

جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش حمایتی و تشویقی بر عوامل :6فرضیه 

  .باشند یجزو عوامل اثرگذار ماستان اردبیل 

محدودیت ها - 1-6

  قابل کنترلهاي  محدودیت-1- 1-6

  .مرد و زن بود تیشامل هردو جنس انیپاسخگو تیجنس- 1

  .بود1397محدود به سال یاز نظر زمان- 2

  .بود لیمحدود به شهر اردب یحاضر از نظر مکان قیحقت - 3
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محدودیت هاي غیر قابل کنترل-2- 1-6

  پژوهش حاضر نهیمحدود بودن منابع در زم- 1

  قیتحق نهیباال بودن هز- 2

و مسئوالن رانیمد ینکردن برخ يکارهم- 3

تعریف واژگان واصطالحات- 1-7

  تعریف مفهومی و عملیاتی-1- 1-7

:يگذار هیسرما

  :تعریف مفهومی

به دست آوردن منافع  يانداختن مصرف فعلی برا قیبه تعو يبه معنا يگذار هیسرما

در  شتریود ببه دست آوردن س دیگذار به ام هیسرما قتیاست؛ در حق ندهیدر آ شتریب

  ). کیکالس يتئور(کنونی چشم پوشی میکند  ياز ارزش ها نده،یآ

  :تعریف عملیاتی

سرمایه گذاري در ورزش توسط صاحبان ،در این پژوهش منظور ار سرمایه گذاري

  صنایع و کارخانجات براي پیشرفت ورزش در اردبیل میباشد

  

  

  :یبخش خصوص يگذار هیسرما

  :تعریف مفهومی

خصوصـی سـازي بـه    : خصوصی سـازي را اینچنـین عنـوان مـی نمایـد     تعریف  بهکیش

مالکیـت   ،کنترل،مجموعه اي از اقدامات گفته می شود که در قالب آن در سطوح گوناگون

به ایـن ترتیـب در   . یا مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده می شود 

ود مـی شـود و تمرکـز    اقتصـادي محـد   يهـا نهایت،دامنه نفوذ سیستم دولت بـر فعالیـت  

  )1380،شیبهک(.هاي بخش خصوصی افزایش می یابدفعالیت

  :تعریف عملیاتی
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در این پزوهش منظور از سرمایه گذاري بخش خصوصی،سرمایه گذاري صرف در 

ورزش توسط صاحبان صنایع براي کسب سود میباشد که موفقیت در این امر متضمن 

  .شگاه هاي خصوصی استاستفاده از تجربیات مدیران ورزشی و با



  

  

  

  مبانی و پیشینه تحقیق-2

  مقدمه-2-1

 یبخش خصوص يگذار هیمربوط به سرما میو مفاه فیتعار یفصل ابتدا به بررس نیدر ا

انجام شده در داخل و  يها قیها و تحق نهیشیپرداخت و در آخر پ میدر ورزش خواه

  .میکنیم انیخارج از کشور را ب

  گذاري  هیسرما-2-2

 نهیبه صیو تخص زیتجه ازمندیو رشد بلند مدت و مداوم اقتصادي، ن ایاقتصاد پو کی

بازار  ژهیبه و یمهم بدون کمک بازارهاي مال نیاست و ا یمنابع در سطح اقتصاد مل

و  سیهربنگاه اقتصادي براي تاس.ستین ریگسترده و کارآمد به سهولت امکان پذ هیسرما

 یم یمعن هیگذاري را با واژه سرما هیرو سرما نیت از ااس هیسرما ازمندین تیادامه فعال

  .است ازیگذاري به زمان ن هیسرما ندیدر فرآ. میبخش

  .نسبت به زمان هیگذاري برابر است با مشتق سرما هیسرما یاضیر دگاهیاز د 

کسب  دیبه ام ییدارا کیگذاري عبارتست از هرگونه فدا کردن  هیسرما یمل دگاهیاز د 

  :باال فینکات مهم در تعر.ندهیر آد یمنفعت

  ه؛یاول هیبرابر است با سرما ییکردن دارا فدا

  است؛  سکیمفهوم ر انگریب دیام

  مفهوم بازده است؛  انگریب منفعت

  . مفهوم زمان است انگریب ندهیآ

 هیپس سرما باشدیم یزمان و خروج ،اتیعمل ،ورودي کیبه  ازیگذاري ن هیسرما

  )سایت سرمایه گذاري(. تاس ندیفرآ کیگذاري 
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  سرمایه گذاري خصوصی- 2-3

 ایو  ستیسودآور است که توسط دولت متعلق به آنها ن يشامل همه کسب و کارها

از  یکنند بخش یکه دولت را اداره م ییشرکت ها و شرکت ها. شود یتوسط آنها اداره نم

و  هیریخ ياکه سازمان ه یشود، در حال یشناخته م یآنچه که به عنوان بخش عموم

از نقطه  یخصوص يگذار هیداوطلبانه سرما بخشاز  یبخش یانتفاع ریغ يسازمان ها گرید

کند،  دیرود که درآمد تول یاست که انتظار م هیسرما ییدارا دینظر اقتصاد کالن، خر

به  هیسرما ییدارا. در ارزش باشد یدرآمد و قدردان دیهر دو تول ایردیارزش را در نظر بگ

 کیکمک به  يبرا یو به طور کل ستیقابل فروش ن یاست که به آسان ییرادا یسادگ

 هیسرما يها ییاز دارا یینمونه ها. شود یم يداریسود خر دیتول يگذار برا هیسرما

از موضوعات  يگذار هیسرما .زاتیآالت و تجه نیساختمان ها، ماش ن،یعبارتند از زم

 یبه کار م گریکاال و خدمات د دیتول يابر يا هیسرما ياست که در آن کاالها يفراگرد

  ) 1387،یطالب(رود 

تجربه . کند یم فایا ياقتصاد يدر رشد و توسعه  يدینقش مهم و کل يگذار هیسرما

رشد و  یاز عوامل اصل یکیيگذار هیدهد که سرما ینشان م افتهیتوسعه  يکشورها

  )1385رهبر .(آن ها بوده است  يتوسعه اقتصاد

مجموعه اي از اقدامات گفته می شود که در قالب آن در سطوح  خصوصی سازي به*

مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده می  ،کنترل،گوناگون

دامنه نفوذ سیستم دولت بر فعالیت هاي اقتصادي محدود ،به این ترتیب در نهایت. شود 

  )1380،شیبهک.(بدافزایش می یا صوصیمی شود و تمرکز فعالیت هاي بخش خ

در  کهريبطوستا يموثرعاملنیزراتعتباو ا تتسهیال،خصوصیاريگذسرمایه

 ،خصوصیاريگذسرمایهبرپولیيهاسیاستقالبدر  تتسهیالو  راتعتباا تأثیر

 حایزخصوصیاريگذسرمایهتشویقدر  پولیسیاستنقشو  اردنددجوو تردیدي

 یـقعوا ياـمتغیرهکه  ستا ملیاعواز  نیزلتود صالحیا يهاسیاست.باشدمیهمیتا

 شدر يهالمداز  نچهآ ،هدد میارقرتاثیرتحترا  دقتصادر ا اريذـگرمایهـسخرـنو 

 اتتغییر،لتدو يهاسیاستدر  یمیدا ـرتغییکهستا ینا دشومیننمایازا درون

 فیزیکیایهسرمسهمدر  مهمینقش،دـکنیـمدیجاا دقتصاا شدر يهاخنردر  یمیدا

را  رتمهاکسبايبرهدد شخصتوسطهشدمصرف  نماز هـکسیاستیهرنسانیوا
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،7جونس.(دشومیگررکاهرنهارـسلمحصوشددر ر یمیدا یشافزا بهمنجریشافزا

2001(  

است که انتظار  هیسرما ییدارا دیاز نقطه نظر اقتصاد کالن، خر یخصوص يگذارهیسرما

در  یدرآمد و قدردان دیهر دو تول ایردیند، ارزش را در نظر بگک دیرود که درآمد تول یم

و به  ستیقابل فروش ن یاست که به آسان ییدارا یبه سادگ هیسرما ییدارا. ارزش باشد

 ییهانمونه. شود یم يداریسود خر دیتول يگذار برا هیسرما کیکمک به  يبرا یطور کل

چانگ (.زاتیآالت و تجه نیها، ماشانساختم ن،یعبارتند از زم هیسرما يها ییاز دارا

  )8،2008ان

-سازي که اکثر دولت ها در هنگام اجراي برنامهیکی از مهم ترین پیامدهاي خصوصی

سازي با آن درگیر هستند مسئله وضعیت اشتغال کارمندان پس از هاي خصوصی

  .دولتی میباشد  يکردن شرکتها و نهادها سازي خصوصی

تغییر ساختار  ،یغییر وضعیت از حالت دولتی به حالت خصوصاصوالً شرکت ها پس از ت

داده و در صدد کاهش هزینه هاي خود بر می آیند که یکی از مکانیزم هاي کاهش هزینه 

  )٩،2000سیوید.(توسط این گونه شرکت ها کاهش تعداد کارکنان می باشد

  و اهداف ان سازي خصوصی- 2-4

فته می شود که در قالب آن، سطوح و به مجموعه اي از اقدامات گ سازي خصوصی

زمینه هاي گوناگون، کنترل یا مالکیت و یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به 

عبارتست از  سازي خصوصی، )1381،بهکش. (وصی سپرده می شوددست بخش خص

،١٠گلینکنیا(ي موجود تحت مالکیت دولت به مالکیت بخش خصوصیها بنگاه انتقال 

 ١١گوکگر(نوع انتقال مدیریت یا مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی یا هر ). 2006

تفکر نهادهاي مالی بین المللی و اقتصاددانان بازار آزاد آنست که دولت ). 2006و جونز،

باید خود را متقاعد به تنها تنظیم مقررات نماید و مالکیت شرکتهاي صنعتی و سودآور را 

  .ه بخش خصوصی واگذار کندب

_______________________
1. Jhons
2. Chang an

9 . Davis
10 . glincinia
11 . gokgar
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در ساده ترین شکل آن گردش یا انتقال دارایی از یک سازمان  سازي وصیخصهدف 

  ) ١٢،2008وید(.غیرانتفاعی به مالکیت خصوصی جهت اطمینان بتداوم و حفظ دارایی است

  ) 13،2008مارتین.(استخصوصیدولتی به بخشهايحذف یارانهمعنیسازي بهخصوصی

  : عبارتنداز سازي خصوصیبطور کلی اهداف 

  . اقتصاديتوسعهبهبخشیدنتابش- 1

  .پذیريرقابتبهبود- 2

  .هاشرکتکردنمدرنیزهوساختاريتجدیدکردنشفاف- 3

  .سرمایهبازارتوسعه- 4

  .عملکردکارایی - 5

  .کارآفرینیوخارجیگذاريسرمایهبهتشویق- 6

  .اشتغالافزایش- 7

  .زندگی استانداردهايبهبود- 8

  .وانایی آن در جهت توسعه سرمایه گذاري در امور زیر بناییکاهش بودجه دولت و ت - 9

  .هاي دولتیبهبود بهره وري دستگاه -10

)2005چلوپک وپنتون،( بهبود ارائه خدمات  -11

  تاریخچه سرمایه گذاري بخش خصوصی-5- 2

بعد از موج اولیه فروش دارائیهاي دولتی در بریتانیا در اوایل دهه  سازي خصوصی

و دیگران، 14برونه( در دیگر کشورها پدیدار گردید سازي خصوصینامه هاي بر با 1980

2004 .(  

تجربه عملکرد غیر کاراي دولت در اقتصاد و همچنین بازنگري سایر کشورها به مقوله 

که حرکات آنها شواهدي بر ناکارایی فعالیتهاي بخش دولتی بود، زمینه را  سازي خصوصی

دولت در اقتصاد فراهم آمد و بطوریکه در ایران نظام براي بازنگري در میزان دخالت 

اقتصادي در قالب برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اهداف میان مدت 

تدوین و تصویب نمود  سازي خصوصیاقتصادي را در کلیه زمینه ها از جمله موضوع 

  )1382کمیجانی،(

_______________________
12 . Veid
13. Martin
3. Brone
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  سرمایه گذاري بخش دولتی- 2-6

هاي تولیدي نظیر صنعت پوشاك و صنایع کوچک که بخش  اگر دولت در فعالیت

آنها را انجام دهد، سرمایه گذاري کند، به عنوان جانشین بخش خصوصی نیز می تواند

خصوصی عمل کرده، سبب کاهش بازدهی سرمایه گذاري بخش خصوصی شده و سرمایه 

  ).1376،خلیلی عراقی(گذاري این بخش را در حاشیه قرار می دهد

سرمایه گذاري دولت در حیطه کاالهاي عمومی مانند احداث فرودگاهها،  ولی اگر

صورت گیرد، مکمل سرمایه گذاري بخش خصوصی به حساب ... بزرگراهها، بنادر، راهها و 

در . می آید و مشکالت موجود بر سر راه فعالیت هاي بخش خصوصی را کاهش می دهد

اري از فعالیتهاي اقتصادي بخش واقع اگر چنین مخارجی را دولت تقبل نکند، بسی

خصوصی انجام نمی شود و در صورت انجام، هزینه بسیاري در کشورهاي در حال توسعه، 

. گذاري بخش خصوصـی مطرح استسرمایه گذاري بخش دولتی به عنوان مکمل سرمایه

نیز براي این ارتباط وجود دارد از جمله این که چون در این کشورها دالیل متعددي

در اشتغال کامل نیستند، افزایش در سرمایه گذاري دولتی، درآمد ملی را از طریق  جوامع

ضریب فزاینده، تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش سـودآوري سرمایـه گذاري بخش 

خصوصی به دلیل افزایش در تقاضاي انتظاري براي محصول نهایی می شود و این پدیده 

،15سوریز(ـایه گذاري بیشتر ترغیب می نماید سرمایه گذاري بخش خصوصی را به سرم

2006 .(  

از طرف دیگر، بیشتر سرمایه گذاري هاي دولتی در پروژه هاي ســاختاري و زیربنـایی   

وجـه بـه بـازده نسـبت بـه      به کـاهش هـزینه تولید و یا افزایش درآمدها بـا ت می باشد که

یار باالئی خواهد داشت .خواهدشدخصوصیبراي بخش سودآورينتیجه افزایشمقیاس ودر

  )2006سوریز،.(دهدو انجام آن توسط دولت، هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می

هاي سرمایه گذاريروش- 2-7

  .سرمایه گذاري به دو روش عمده صورت می گیرد

  )فرد(سرمایه گذاري مستقیم-1- 2-7

یند سرمایه گذاري فرد خود مستقیما اقدام به سرمایه گذاري می نماید و دو مرحله فرآ

.اعم از تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و مدیریت آن را خود بر عهده می گیرد

_______________________
1.soriez



بررسی راهکارهاي جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش استان اردبیل 18

  )نهادي(سرمایه گذاري غیر مستقیم-2- 2-7

انواع . در این روش واسطه هاي مالی رابط سرمایه گذار با طرح سرمایه گذاري هستند

باري، بیمه ها، صندوق هاي بانک ها، موسسات مالی و اعت: واسطه هاي مالی عبارتند از

واسطه هاي مالی از طریق انتشار حق  .بازنشستگی و صندوق هاي مشترك سرمایه گذاري

مالی، با تعهد خودشان و عرضه آنها به مشارکت کنندگان در بازار سرمایه پول به دست 

  )1384چارلز پی،(.می آورند آنگاه این وجوه را سرمایه گذاري میکنند

  سازي خصوصیهايروشانواع-2-8

  : به شرح زیر هستند سازي خصوصیانواع روشهاي 

  از طریق فروش سهام به عموم مردم سازي خصوصی-1- 2-8

در این روش انتشار سهام بنگاه به عموم مردم صورت می گیرد یعنی بنگاه بصورت 

این روش یکی از متداول ترین روشهاي واگذاري مالکیت . شرکت سهامی عام درمی آید

بهترین ابزار عملی براي اجراي این روش مکانیزم بازار بورس اوراق . اکثرکشورهاست در

  . بهادار است

  از طریق مذاکره و مزایده به سرمایه گذاران خاص سازي خصوصی-2- 2-8

این روش در کشورهاي کوچک با بازارهاي سرمایه کمتر توسعه یافته، معمول است و 

دارد که به دانش فنی در زمینه فنی و مدیریت نیاز در مورد شرکتهاي ناکارامد توجیه 

این روش مشکالتی نیز دارد از جمله نحوه انتخاب خریداران، تعیین قیمت عادالنه . است

و بیکاري پرسنل واحدها بعد از واگذاري و خطر حاکمیت و نیز تمرکز درآمد و کنترل 

  . افراد، شرکتها و مؤسسات از جمله بانکها وجود دارد
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Abstract
Research Aim: investment in sport in addition to the positive effect on 

the industry in the economy of the country as a positive influence 
.specially with private sectore investment is easy to achaive this study was 
to investicate solutions toattract private sector investment in the sport of 
Ardabil province.

Research method: This research is descriptive and in terms of its 
purpose, and field research has been used in this research. Sport 
managers, industry owners and factories who have investment experience 
are the statistical community of this study. For determination of the 
sample size, Cochran formula was used. In this way, the sample size was 
211 people.

Findings: The questionnaire was used in this research. To access the 
respondents to the number of samples and to randomize the sampling 
method, in several stages, refer to the industrial towns and sports boards 
of Ardebil. And has been asked by chance and by number of individuals. 
In this research, descriptive statistics (frequency distribution table, relative 
frequency, mean and standard deviation) were used to analyze the data. 
To analyze the hypotheses of the research, one-sample t-test was used. 
The questionnaire has been used to determine the validity of the 

questionnaire.It was also tried to evaluate and analyze the questionnaire 

using expert opinion and experts in the subject area. Cronbach's alpha 
method was used to determine the reliability of the instrument. After 
collecting questionnaires, all data were entered into SPSS version 24 and 
analyzed.

Conclusion: Managers and owners of industries can make investments in 
sport in Ardebil province using private investment models in sport and 
promoting its effective factors.

Keywords: investments, private sector investment, Ardebil.
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