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 يگذار بر رفتار بخش خصوصریثأعوامل ت یيهدف از پژوهش حاضر شناسا
. جامعه استو ارائه الگو  رانیا یادر ورزش حرفه یگذارهیجهت سرما

 گذاران هیاقتصاد، سرما ،يورزش تیرینظران مد پژوهش شامل صاحب یآمار
ه امحدود بودبه تعداد ن یاحوزه ورزش حرفه رانیو مد يبخش خصوص

بر  يطور هدفمند و در بخش کم تن به 14پژوهش  يفی. در بخش کاست
 یشدند. برا دهیبرگز قیعنوان نمونه تحق  تن به 153اساس فرمول کوکران 

محقق ساخته استفاده  يسؤال 19به اهداف پژوهش از پرسشنامه  يابی دست
 دیتخصصان رسنفر از م 14 دیپرسشنامه به تائ یيو محتوا یصور یيشد. روا

قرار گرفت.  دیأیمورد ت یدییتأ يعامل لیبا تحل سشنامهسازه پر یيو روا
 ید. برابو 1/0و کل پرسشنامه باالتر از  ها سازه يتمام یکرونباخ برا یآلفا
در سه مرحله استفاده شد. در  ياز روش دلف يفیها در بخش ک داده لیتحل

جمله  از يباطو استن يفیتوص یآمار یها از روش زین يبخش کم

با کمک دو  ریمس لیو تحل یدییتأ يعامل لیتحل رنف،یماس –کلموگروف
ها نشان داد افتهیاستفاده شد.  Smartpls 3.0و  SPSS 22افزار  نرم

 یادر ورزش حرفه يگذار بر رفتار بخش خصوصریعوامل تاث یدر الگو
(، 933/0) يبا بار عامل یيو اجرا يتیریمد تیاولو بینه عامل به ترت رانیا

(، 853/0(، مرتبط با اقتصاد )849/0ورزش ) ژهی(، و890/0) يابیبازار
 ياسی(، س119/0) ي(، فرهنگ159/0) يتی(، حما193/0) يغاتیو تبل یا رسانه

شده از  نیتدو یالگو نی( وجود دارند. همچن953/0) ي( و قانون951/0)
 ( برخوردار بود.993/0برازش مطلوب )

 

 لیدیهای کواژه
 .يبخش خصوص ،یاورزش حرفه ،یگذار هیسرما

 
 

 
 
 

The aim of this study was to identify factors that 

influence the behavior of the Iranian private sector to 

invest in professional sports and was a model. The study 

population consisted of experts in sports management, 

economy, private sector investment and sport 

managers.In the qualitative study,15 people are targeted 

based on a sample of 143 people were chosen as a 

sample.To achieve objectives of the 79-item 

questionnaire was used. validity of the questionnaire was 

confirmed by 15 experts and construct validity was 

confirmed by factor analysis. Cronbach's alpha for the 

total scale structures and were higher than 0.7. The data 

on the quality of the Delphi method was used in three 

stages. The little too descriptive and inferential statistical 

methods such as K - S, confirmatory factor analysis, 

path analysis with the help of the software SPSS 22 and 

Smartpls 3.0 was used. The model factors in attracting 

private sectorinvestment in professional sports 

management with load factor (0.922), marketing 

(0.890),especially sports (0/859), related to the economy 

(0/842), media and advertising (0/862), support (0.846), 

cultural (0.719), political (0.647) and legal (0.642) exist. 

The findings of this study wasto investigate the factor 

structure and theoretical foundation in this model fit 

(0.663) strong enough to suggest the models to explain 

the factors influencing the behavior of the private sector 

to invest in sport is a professional. 

 

Keywords 
Investment; professional sport; Privet sector.
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 مقدمه
 پررونق صنعتي به، صرف تفنن یک از ورزش امروز جهان در

 جای خود در را هاگذاریسرمایه از باالیي حجم و شده تبدیل

 صنعت یک به عنوان سالم تفریحات و ورزش .(10ه است )داد

 توسعه کشورهای در غیرمستقیم و مستقیم طوربه پردرآمد،

 کشورهای در این صنعت حاضر حال در دارند. نقش دنیا

 رشد در اثرگذار يعامل و مهم یک صنعت یافته، توسعه

(. این صنعت شامل چندین 13) کشورهاست این اقتصادی
جمله گردشگری ورزشي، کاالها، محصوالت و  از ،بخش

ورزشي، ورزش آماتوری، ورزش  خدمات ورزشي، پوشاک
-قات فراغت، ورزش مدارس و دانشگاهای، تفریحات و اوحرفه

های بازاریابي ورزشي، در فضای باز، نمایشگاه شها، ورز
های ها و اتحادیهأتصنعت حمایت مالي در ورزش و هی

. محصوالت در صنعت ورزش عبارتند از (33) باشدورزشي مي
مشارکت ورزشي، سرگرمي و تفریحات سالم، پوشاک ورزشي، 

سیسات و اماکن ورزشي، أبعدهای تبلیغاتي و ترویجي، ت
از (. 33) ها و خدمات مدیریتيیابي و سرویسارتحقیقات باز

 اقتصادی نقش کلي به طور 1دیدگاه ساندرسون و همکاران

غیرمستقیم  و مستقیم تأثیرات دسته دو در توانمي را ورزش
 خدمات و کاالها تولید چون اثراتي نمود. تقسیم اقتصادی

و  اماکن ایجاد های خانوار،هزینه واردات، و صادرات ورزشي،
 ای،رسانه پوشش بورس، در مشارکت تبلیغات، یسات،ستأ

 مستقیم اثرات زمره در مالي حامیان و جذب گردشگر اشتغال،

 اقتصادی غیرمستقیم اثرات گیرند.مي قرار ورزش اقتصادی

 جامعه، سالمت سطح ارتقاء چون زمینه هایي در نیز ورزش

 ملي هایبرنامه توسعه آن تبع به و درمان هایهزینه کاهش

افزایش  و کارکنان غیبت کاهش ها،بزهکاری کاهش سالمت،
در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی وری آنها و عملکرد و بهره

 (.39باشد )مي
گذاری به معنای به تعویق انداختن مصرف فعلي سرمایه    

ر در آینده است؛ در حقیقت برای به دست آوردن منافع بیشت
، از دن سود بیشتر در آیندهگذار به امید به دست آورسرمایه
 )تئوری کالسیک(. کندپوشي ميهای کنوني چشمارزش

های  آموزش در  شامل هزینه ،سرمایه انسانيگذاری در سرمایه
 باشده کارگیری آنها در آینده ميی مختلف برای بهازمینه

گذاری از یک سو (، توسعه سرمایه3001) 2از منظر جونز (.18)
های های غیر کارا و هدایت آنها به بخشموجب جذب سرمایه

                                                                     
1. Sanderson et al 

2. Jones 

گیری ده و از سوی دیگر با توجه به جهتمولد اقتصادی گردی
خواهند شد ها در صنایعي هدایت گذاری، سرمایهگذارانسرمایه

که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخوردارند و این امر 
تنظیم چنین  (؛18) موجب تخصیص بهینه در منابع خواهد شد

گذاری و از به گسترش و توسعه دانش سرمایهشرایطي نی
های مختلف قیقات و تجربیات اندیشمندان رشتهاستفاده از تح

های نوین شیي با روتا بدین وسیله بتوانند از طریق آشنا دارد
گذاری، تصمیم های جدید سرمایه گذاری و فرصتسرمایه

های مربوطه نیز ها و نهادیری بهینه اتخاذ نمایند و سازمانگ
در ایجاد شرایط مناسب و تدوین قوانین و مقررات از این 

-ها و نهادهای سرمایهنش استفاده نمایند و همچنین شرکتدا

ناسب جهت حضور فعال در بازار سازی مهای بستر، روشپذیر
 و منابع ی تأمینها راه از (. یکي18سرمایه را به دست آورند )

 مالي مناسب حامیان جذب ورزشي، یها تیفعال برای هزینه

 راستا، این در است؛  ورزشي مسئوالن و ها سازمان توسط

 صاحبان یگذار هیسرما برای و مناسب سالم محیطي ایجاد

 (.1است ) ضروری و الزم ورزش در خصوصي بخش و صنایع
گذاری بر روی یک ورزش، حمایت مالي عبارتست از سرمایه

ورزشکار، لیگ، رویداد و غیره به منظور کسب حمایت کامل از 
اهداف سازماني، اهداف بازاریابي یا اهداف خاص ترویجي 

این در حالي است که بیشترین حمایت مالي از ورزش   (.33)
دولتي بر عهده دارند که به دلیل کاهش را دولت و منابع 

گذاری در ورزش، در بسیاری از  ی دولت برای سرمایهسرمایه
در نتیجه  ؛(34موارد پاسخگوی نیازهای ورزش نمي باشد )

های مختلف که مسئولیت ورزش کشور را بر عهده سازمان
ی دولتي نیازهای خود قادر نخواهند بود با اتکا بر بودجه ،دارند
ال اخیر مشاهده شد طوری که در چند س أمین نمایند. بهرا ت

و  ورزشي به دلیل نبود وضع مالي مناسب های بسیاری از تیم
-، از حضور در مسابقات مختلف کشوری و بینحامیان مالي

ی سرمایه، حامیان و ورزش در صورتي المللي بازماندند. چرخه
 ،رار گیرندکه در یک تعامل مثبت و اصولي در کنار همدیگر ق

و به تبع آن موجب درگیر  باعث رشد و گسترش یکدیگر شده
، باعث رشد های مختلف جامعه و از همه مهمترشدن بخش

(. به هر حال، نهادهای مسئول ورزش 8شود )ورزش کشور مي
ها برای حمایت های شرکتهای بازاریابي باید انگیزهو آژانس

مورد شناسایي دقیق صنعت ورزش را  درگذاری مالي و سرمایه
ي را برای برآورده شدن آن قرار دهند تا بتوانند محیط مناسب

 ؛گذاری بخش خصوصي فراهم کنندها و جذب سرمایهانگیزه
 به دلیل مزایای خصوصي بخش باالی کارایي ،این عالوه بر

 مقیاس، در صرفه جویي گرایي،تخصص مانند آن بر حاکم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 پذیریعملکردگرا، انعطاف ارساخت گذشته، تجربیات از استفاده

 اساس بر روابط توسعة توانایي ها،تصمیم گیری در سرعت و

 از برخورداری مؤثر، تخت و ساختارهای متقابل، سود و اعتماد

 توانایي کیفیت، ارتقای به منظور عملکرد ارزیابي سیستم

 های سینرژی ایجاد به ریسک که مدیریت و منابع تخصیص

تواند نادیده گرفته شود ، نميانجامدمي صاداقت در مثبت و مؤثر
(11 .) 

از طرف دیگر بر مبنای الگوی سلسله مراتبي ساختار  
آموزشي، همگاني،  ه ورزشفلبه ترتیب از چهار مؤ ورزش،

ای در ای تشکیل شده است. ورزش حرفهقهرماني و حرفه
س هرم قرار أهای سلسله مراتبي در ورزش در راغلب مدل
رین سطح شرکت مربوط به قاعده هرم  است و هر دارد. بیشت

داد تماشاچیان شویم، به تعأس هرم نزدیک ميچه به سمت ر
ای فرایند ورزش حرفه(. 31، 14، 38)شود در ورزش افزوده مي

گیری از ایي و جذب استعدادهای ویژه، بهرهشامل شناس
-ی علمي جهت پرورش ورزشکاران حرفههادستاوردها و شیوه

ای، اجرای های حرفهگسازی برای حضور در لیادهای، آم
-بي اقتصادی ورزشي با هدف نهادینهای، ارزیامسابقات حرفه

-و اصالح و بهبود مستمر آن مي سازی و رونق صنعت ورزش

 .(9باشد )
 ترینضروری و تریناثربخش جمله از سازیخصوصي

 که پویاست و مترقي اقتصاد و صنعت به دستیابي راهبردهای

-بنیان و هازیرساخت ایجاد به منوط ،آن دستاوردهای حصول

 کارگیری به و اجتماعي و سیاسي اقتصادی، مستحکم های

-سیاست هرگونه اینرو از .است علمي هایشیوه و رویکرد

 ،عام طور به دولت طرف از مقررات و قوانین وضع و گذاری
 و گذاریسرمایه در خصوصي بخش تشویق موجب واندتمي
از دیدگاه ساکت، روند ورود  (.3د )شو اشتغال نتیجه در و دتولی

وضعیت  ،گذاران بخش خصوصي در ورزش کشورسرمایه
ها امری سازی باشگاهخصوصي، با این وجود داردنامطلوبي 

در این  گیرد. اجتناب ناپذیر است که باید مورد توجه قرار
ت جه ها درا در کشور باید نظام جامع باشگاهابتد ،مسیر

تا  پیش رودها یي باشگاهاقتصادی شدن ورزش و درآمدزا
ترین  . بزرگی فراهم شودسازدر مورد خصوصي امکان بحث

این است که حقوق  داری در ایرانچالش در حوزه باشگاه
به  ،امکان درآمدزایي در ورزششود و ورزش پرداخت نمي

ق برای تحق ؛وجود نداردقانون الزم در این زمینه  دلیل نبود
بستر  در گام اول باید مسیر را فراهم کرده و ،این مهم

 ورزشي هایسازمان . امروزه،(1شود ) زایي قانونمنددرآمد

 از کمتر حد در مالي عملکرد و عملیاتي کارآیي لحاظ از دولتي

 ورزشي هایسازمان از بسیاری رو این دارند، از مطلوب قرار

-مي مواجه بودجه ودکمب با ،هستند دولت مالکیت کامالً در که

 شودمي سبب تجاری هایشرکت بیشتر شوند. مالکیت دولتي

های دولت باشد،  از طرفي کمک نداشته وجود آنها بین رقابتي
 درآمدزایي سمت به نیز آنهاکه  ها باعث شده استبه باشگاه

 عمل گرادرون صورت کشور به اقتصاد اینکه به توجه با نروند.

 گذاریبرای سرمایه رغبتي نیز مالي نحامیا بیشتر کند،مي

اسایي شن ،(. بر این اساس3) ندارند ورزش صنعت در مستقیم
گذاران بخش خصوصي جهت  عواملي که بر رفتار سرمایه

گذارد و به کاهش ای تأثیر ميگذاری در ورزش حرفهسرمایه
ند موجبات رشد و تعالي شکلي که بتوانه اتکا به منابع دولتي ب

تي در راستای درآمدزایي و ای را فراهم نمایند و حهورزش حرف
-، ضروری به نظر ميزایي در این زمینه اقدام نماینداشتغال

 رسد.
گذاری در ي با اهداف مختلف در حوزه سرمایهمطالعات    

ورزش، حمایت مالي در ورزش و ورود بخش خصوصي در 
 اقبالي و ، ابودردااحسانيورزش انجام شده است. در این زمینه 

ای بانوان ایت اسپانسرها از ورزش حرفهعلل عدم حم( 1381)
-آگاهي رفتنگسترش بازار فروش، باال  شامل را شهر اصفهان

های مردم از شرکت، تغییر دادن طرز تفکر و تصور منفي 
مشتریان از شرکت حامي، ایجاد تصویر مناسب از شرکت 

های یهای گروهي، جذب مشترانهسحامي، افزایش توجه ر
ها و جدید، تأثیر بر روابط اجتماعي، رقابت با سایر شرکت

(. در 1) بیان کردندمستحکم کردن روابط با مشتریان 
موانع جذب  (1388) سید عامری و همکاران پژوهشي دیگر،

را  ورزش استان آذربایجان شرقيت حامیان مالي در صنع
یت ای مالي و کاری، عدم محبوبشامل عدم وجود استاندارده

ها، کمبود متخصصان بازاریابي ها، عدم حمایت روزنامهتیم
ر، عدم ورزشي، عدم استفاده از بازیکنان و مربیان مشهو

گذاری در ورزش به دلیل مشخص اطمینان حامیان در سرمایه
گیری از مزایای گذاری، عدم بهرهی سرمایهنبودن آینده

نبود  گیری از متخصصان ورزشي،معافیت مالي، عدم بهره
اماکن و امکانات مناسب تبلیغاتي در محل رویدادهای ورزشي 

از  . (8) بیان کردند و انتقال ضعیف پیام تجاری شرکت حامي
ترین عوامل برانگیزاننده ( مهم1998) 1تویتز و کاروتزمنظر 

افزایش شناخت عمومي حامي مالي در  ،برای حامیان مالي
شرکت حامي مالي، محل مورد نظر، ارتقای ادراک عموم از 

ارتقای تصور عمومي از شرکت حامي مالي، افزایش آگاهي 

                                                                     
1. Thwaites & Carruthers 



 18 4931، زمستان 8مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره 

 

گاني و تجاری، بازار هدف، برقراری ارتباطات بیشتر بازر
بیان شده ای، افزایش تعامالت اجتماعي افزایش توجه رسانه

به  (1393جاللي فراهاني و علیدوست قهفرخي ) .(35است )
 اصل کلي یها استیس اجرای بر مؤثر اقتصادی موانع تحلیل

محققین  ؛ایران پرداختند یا حرفه ورزش در اساسي قانون 55
موانع اقتصادی و مالي( و )موانع )کلي  هبه دو دسترا این موانع 

ي در ثبات يبی کردند که شامل: بند دستهی و مالي( گذار هیسرما
ی پولي و مالي کشور، مشارکت نکردن ها استیس

ازارهای سرمایه داخل، مالکیت خارجي در ب گذاران هیسرما
ی ها سازمان، نهادها و ها کارخانهدولتي بسیاری از صنایع، 

ي، کم بودن سرانه درآمد ملي در کشور، رورزشیغورزشي و 
ی در ورزش گذار هیسرمانبود امنیت اقتصادی و خطر زیاد 

ی، عدم تخصیص حق پخش تلویزیوني مناسب به ا حرفه
ي متمرکز در سازمان لیگ شفرو تیبل، ساختار ها باشگاه
، ها باشگاهی، شفاف نبودن اطالعات مالي و اقتصادی ا حرفه

نتایج پژوهش عسکریان  .(5) سازمان لیگ و فدراسیون بود
 در خصوصي گذاریسرمایه موانع بررسيدر مورد ( 1390)

مانع مربوط به  که ، نشان دادشرقي آذربایجان استان ورزش
گذرای بخش در جذب سرمایهترین مانع امور بانکي مهم

. در پژوهشي دیگر نتایج (13) خصوصي در این استان است
گذاری ( در مورد سرمایه3011) 1پژوهش هیون و وایث هیل
بیانگر این بود که در صورتي  ،ایحامیان مالي در ورزش حرفه
گذاری حامیان مالي وجود نداشته که اطمینان کافي در سرمایه

ي با مشکل مواجه خواهد شد. آنها های مالباشد، حمایت
های مالي برای همچنین نتیجه گرفتند در صورتي که حمایت

ی شرکت حامي محبوبیت ایجاد نکند، حامیان مالي از ادامه
 3. نائورایت و رامفورد(11) فعالیت صرف نظر خواهند کرد

ي و گرایش ده سازمانتغییر  اند کهگزارش کرده (3010)
 گذاران هیسرماموجب جذب  ،ی مجازیها تیفعالبه  ها باشگاه

آمریکایي شده  گذاران هیسرماخصوص ه ي، بالملل نیبخارجي و 
بازاریابي  ( به ارائه مدل3015) 3شانک و الیبرگر (.30است )

 بر این اساس، از جمله عوامل شناسایيورزشي پرداختند، 
گذاری بخش که مدیران ورزشي برای جذب سرمایه ایشده

-أکید کنند، تفاوت محیط سرمایهید بر روی آن تخصوصي با

های های متمایز آن با سایر محیطرزش و جاذبهگذاری در و
صنعتي و اقتصادی، ورزش به مثابه تابلوی بزرگ تبلیغاتي و 

 ( سرمایه1393زاده و همکاران )(. خسروی31) زنده است

                                                                     
1. Hyun &Witthill 

2. Nauright& Ramfjord 

4. Shank& Lyberger  

گذاری بخش خصوصي در ورزش استان مرکزی را با موانع 
، اطالعاتي و بازار سرمایه، مدیریتي، حقوقي، اقتصادی

 .  نادریان و قدوسي(4) اجتماعي و سیاسي مواجه دانستند
گذاری بخش خصوصي در تنگناهای موجود در سرمایه (1395)

شناسایي کردند که عبارت  را تولید وسایل و تجهیزات ورزشي
 عدم وجود قوانین حمایتي الزم در تولید، عدم وجود :بودند از

-ها یا فرصتجاذبه های مسئول،در نهادتشکیالت تخصصي 

مشکالت  و های جایگزین گذاریود در سرمایههای موج
-گذاریهای موجود در سرمایههمچنین فرصت ،مین سرمایهأت

رد نیاز، مشکل های جایگزین، مشکل اخذ مجوزهای مو
، بودن تولیدات ورزشي پذیرفروش محصول و ریسک

متخصص، مشکالت  مبود نیروی کارمشکالت مربوط به ک
تأمین سرمایه، نفوذ  موجود در تهیه مواد اولیه، مشکالت

در  ... ي مانند آدیداس، پوما، نایک والملل های بینشرکت
 ( 3014) 4پروفر و هاچ .(13) یید گردیدندأداخلي نیز ت بازارهای

به بررسي مشارکت بخش عمومي و خصوصي در ساخت 
زشي در آمریکا از طریق اجاره به شرط های بزرگ ورعهومجم

شده بیني کردند که مدل طراحي ، آنها پیشتملیک پرداختند
 گذاران و مدیران ورزشي قراردر آینده مبنای عمل سرمایه

 (.33) گیرد
ء تحقیقاتي در حوزه بررسي ادبیات پیشینه حاکي از خال 

-ای است. محقیق بهگذاری در ورزش حرفهتخصصي سرمایه

گذاران بخش خصوصي کلي عوامل و موانع ورود سرمایهر طو
اند و عدم بررسي تخصصي د مطالعه قرار دادهدر ورزش  را مور

صدد  پژوهش حاضر در رو  نیا از ؛در این زمینه مشهود است
و کسب نظر از کارشناسان  نهیشیپاست با مروری بر ادبیات 

وص مدیریت ورزشي، اقتصاد، بازاریابي و مدیران بخش خص
گذار بر رفتار بخش أثیرعوامل ت بپردازد که الگویال ؤبه این س

ای کشور گذاری در ورزش حرفهخصوصي جهت سرمایه
 چگونه است؟

 

  تحقیق روش

ه و جامعه آماری تحلیلي بود –پژوهش از نوع توصیفي 
 نظران و پژوهشگران حوزه سرمایهپژوهش شامل صاحب

بخش خصوصي،  گذاران هیسرماگذاری، بازاریابي و اقتصاد، 
-ن باشگاهای )مدیراان مالي و مدیران حوزه ورزش حرفهحامی

های تولیدی پوشاک و های خصوصي، مدیران کارگاه
های مختلف رزشي، مدیران و کارکنان فدراسیونتجهیزات و

                                                                     
4. Propheter   &  Hatch 



    الگو ۀو ارائ یدر ورزش حرفه ا یگذارهیجهت سرما یذار بر رفتار بخش خصوصگریثأعوامل ت 13

 

 

ه ورزشي و ورزارت ورزش و جوانان( به تعداد نامحدود بود
هدفمند و در طور تن به 14است. در بخش کیفي پژوهش 

تن به عنوان نمونه  153بخش کمي بر اساس فرمول کوکران 
از  ،یابي به اهداف پژوهشبرگزیده شدند. برای دستتحقیق 

سئوالي محقق ساخته استفاده شده که بر اساس  19پرسشنامه 
ادبیات پیشینه و نظر خبرگان عوامل آن شناسایي شده بود. 

نفر از  14 دیأیتروایي صوری و محتوایي پرسشنامه به 
سازه پرسشنامه با تحلیل عاملي  روایيمتخصصان رسید و 

 ترکیبيهای پایایي  شاخص ید قرار گرفت.ی مورد تأییدأیت
(CR و آلفای )ها و کل پرسشنامه  کرونباخ برای تمامي سازه

ها از در بخش کیفي از  بودند. برای تحلیل داده 1/0 باالتر از

ه شد. در بخش کمي نیز از روش دلفي در سه مرحله استفاد
 –های آماری توصیفي و استنباطي از جمله کلموگروف روش

أییدی و تحلیل مسیر با کمک دو اسمیرنف، تحلیل عاملي ت
استفاده شد. جهت  Smart pls. 3و  SPSS 22افزار نرم

سنجش روایي مدل از روش معادالت ساختاری با روش 
یدی أیل عاملي تحداقل مربعات جزئي، تحلیل مسیر و تحلی

ی الگوساز فن لهیوس  به ، الگوتینها دربهره گرفته شد. 
و  ریتأثتا میزان  معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت

بر رفتار بخش خصوصي جهت  یک از عوامل ارتباط هر
 ای کشور تعیین گردد.گذاری در ورزش حرفهسرمایه

 

 های تحقیقیافته
 های دموگرافیکنتایج توصیفي ویژگي. 4جدول

 

 

 
 درصد فراوانی        درصد فراوانی 

 سن

03≥ 66 1/1 

ت
سی

جن
 

 6/81 64 مرد

 1/24 16 زن 86 66 60 -  20

03 – 03 

03≥ 
20 

3 

46 

6/1 

لی
صی

تح
ه 

شت
ر

 

 8/66 81 تربیت بدنی

ت
یال

ص
تح

 

 4/2 1کاردانی                   
حسابداری و 

 اقتصاد
68 1/46 

 4/64 66 مجموعه مدیریت 8/42 68 کارشناسی

 6/22 16 کارشناسی ارشد
 حقوق و 

 علوم سیاسی 
60 6/1 

 6/2 1 زبان انگلیسی 6/41 63 دکتری

 

 1/2 1 مجموعه مهندسی 4/48 61 اعضای فدراسیون

 2/6 4 علوم پایه 3/48 61 وزارت ورزش و جوانان

گذار بخش سرمایه

 خصوصی
63 6/41    

سرمایه پژوهشگر حوزه 

 گذاری
 600 626  مجموع 1/46 66
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 ها تحلیل استنباطی یافته

 

 
 

 در حالت تخمین ضرایب استاندارد اولیهمدل  .4نمودار 

 

را در  ای دو مرتبهییدی أتحلیل عاملي ت  مدل 1 نمودار
عوامل   دهد. متغیر حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان مي

 عواملي، و قانون يقوقزا، عوامل حنبروگذاری جذب سرمایه
ي، قیو تشو يتیحما عواملی، و اقتصاد يمال عواملي، اسیس

ي، و اجتماع يفرهنگ عواملي، ابیمرتبط با بازار عوامل
ی، او رسانه يغاتیتبل عواملي، ورزش عواملي، تیریمد عوامل
باشند. به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف  زا ميدرون

ازه از بارهای عاملي استفاده شده دهنده هر سعوامل تشکیل
الزم است از مدل  4/0بارهای عاملي کمتر از   است. تمامي

ها  کنار گذاشته شوند و مدل بدون در نظر گرفتن این شاخص
های  جز دو متغیر از شاخص بهمجدداً اصالح و برآورد شود. 

 باردارای حقوقي و قانوني و عوامل مالي و اقتصادی بقیه 
در زیر، مدل بدون در نظر  باشد. مي 4/0از  بیشتر عاملي

 .گرفتن این دو شاخص برآورد و مجدداً آزمون شده است
 

 
 

 در حالت تخمین ضرایب استاندارد شده اصالحمدل  .4نمودار 

 



    الگو ۀو ارائ یدر ورزش حرفه ا یگذارهیجهت سرما یذار بر رفتار بخش خصوصگریثأعوامل ت 14

 

 

 
 

 (|T-Value|) معناداریمدل تحقیق در حالت قدر مطلق  .9نمودار 

قـدر  تحلیـل عـاملي تأییـدی را در حالـت       مـدل  3نمودار 

دل دهد. این مـ  ( نشان ميt-valueضرایب )مطلق معناداری 

گیری و معادالت ساختاری را بـا  در واقع تمامي معادالت اندازه

کند. بر طبـق ایـن مـدل، ضـریب      ، آزمون ميtاستفاده از آمار 

باشد اگر مقدار آماری  % معنادار مي94مسیر در سطح اطمینان 

t  بیشتر باشد.  99/1از 

 

 عتبار همگرا و پایایی و شاخص برازش مدلمحاسبه ا
 

 های روایي، پایایي شاخص .4 جدول

AVE CR R متغیرهای پنهان
آلفای  2

 کرونباخ
AVE

 

2R
 

GOF 

 993/0 885/0 140/0 114/0 953/0 834/0 454/0 عوامل قانوني

 143/0 951/0 855/0 419/0 عوامل سیاسي

 858/0 853/0 88/0 434/0 عوامل مالي و اقتصادی

 111/0 159/0 859/0 439/0 عوامل حمایتي 

 841/0 89/0 888/0 41/0 عوامل مرتبط با بازاریابي

 103/0 119/0 811/0 439/0 عوامل فرهنگي 

 913/0 933/0 935/0 433/0 عوامل مدیریتي و اجرایي

 819/0 849/0 898/0 434/0 عوامل ورزشي

 859/0 193/0 885/0 431/0 ایبلیغاتي و رسانهعوامل ت

 919/0 0 911/0 118/0 گذاریعوامل جذب سرمایه

 
در  1دهد. روایي تشخیصي متغیرهای تحقیق نشان ميهای روایي، پایایي را برای تمامي  شاخص 3جدول   

                                                                     
1. Discriminant Validity 
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عنا که به این م ،شده است استفاده تحقیق حاضر نیز
تفکیک مناسبي را به لحاظ  در نهایتهای هر سازه  نشانگر
های دیگر مدل فراهم آورند. به  به سازه تنسب گیری اندازه

کند  گیری اندازههر نشانگر فقط سازه خود را  ،تر عبارت ساده
از  خوبي  بههای  باشد که تمام سازه ای گونه بهو ترکیب آنها 

خص میانگین واریانس یکدیگر تفکیک شوند. با کمک شا
های مورد مطالعه  مشخص شد که تمام سازه ،استخراج شده

هستند.  4/0دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 
( و آلفای کرونباخ جهت CR) های پایایي ترکیبي شاخص

یید أشوند و الزمه ت بررسي پایایي پرسشنامه استفاده مي
باشد.  مي 1/0ز مقدار ها ا پایایي باالتر بودن این شاخص

باشند و نشان از پایا  مي 1/0تمامي این ضرایب باالتر از 
 .نددارگیری بودن ابزار اندازه

 

 (GOF) مدلشاخص نیکویی برازش 

-کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازه سازش بین این شاخص

 دهد و برابر است با: گیری شده را نشان مي

2GOF AVE R 

 

باشد.  مي R2و  AVEمیانگین  2Rو AVEآن  که در

برازش مدل را نشان  5/0از  GOFباال بودن شاخص مقدار 
شده و از مقدار  993/0دهد. مقدار شاخص برازش برابر  مي

تر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد. به  بزرگ 5/0
های این پژوهش با ساختار عاملي و زیربنای  ادهتر د بیان ساده

نظری تحقیق برازش مناسبي دارد و این بیانگر همسو بودن 
 های نظری است. سؤاالت با سازه

 محاسبه اعتبار واگرا

 ضرایب همبستگي و شاخص اعتبار واگرا .9جدول شماره 

 AVE (3) (8) (1) (1) (1) (1) (9) (4) (4) متغیرهای پنهان

 1 قانوني عوامل (1)
  

      138/0 

 عوامل سیاسي(3)
99/0 1 

 
     

 
 
 

149/0 

 134/0       1 445/0 411/0 عوامل مالي و اقتصادی(3)

 131/0      1 499/0 103/0 943/0 عوامل حمایتي (5)

 144/0     1 149/0 94/0 191/0 154/0 عوامل مرتبط با بازاریابي(4)

 131/0    1 491/0 433/0 984/0 931/0 444/0 عوامل فرهنگي (9)

 13/0   1 938/0 983/0 901/0 959/0 938/0 948/0 و اجرایي  عوامل مدیریتي(1)

 134/0  1 984/0 951/0 941/0 943/0 904/0 949/0 933/0 عوامل ورزشي(8)

 133/0 1 915/0 494/0 101/0 813/0 118/0 949/0 911/0 993/0 ایعوامل تبلیغاتي و رسانه(9)

 
به بررسي ضرایب همبستگي و روایي واگرا  3جدول 

پردازد. ستون آخر این جدول ریشه دوم میانگین واریانس  مي
یید روایي واگرا أدهد. الزمه ت ( را نشان ميAVE) تبیین شده

بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده از 
 ؛متغیر مربوطه با باقي متغیرها است تمامي ضرایب همبستگي

به عنوان مثال ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده برای 
شده است که از مقدار همبستگي  149/0متغیر عوامل سیاسي 

طور که در جدول بیشتر است. همان این متغیر با سایر متغیرها
مشخص است، مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس 

رای تمامي متغیرها، از همبستگي آن متغیر با تبیین شده، ب

قطر اصلي ضرایب  پایینِ که در باشد سایر متغیرها مي
-اند. ضریب مثبت نشان ان داده شدههمبستگي پیرسون نش

دهنده مثبت و مستقیم و ضریب منفي نشان ی دهنده رابطه
باشد. تمامي ضرایب  رابطه منفي و معکوس بین دو متغیر مي

 باشد.معنادار مي 04/0کمتر از طح خطای در س
 

  گیریبحث و نتیجه

ر بر رفتار بخش گذاأثیراز این پژوهش شناسایي عوامل ت هدف
ای و ارائه الگو گذاری در ورزش حرفهخصوصي جهت سرمایه

های این  دادههای پژوهش حاکي از این بود که  بود. یافته
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لگوی ادر  بنای نظری تحقیق پژوهش با ساختار عاملي و زیر
همسو که حاکي از  مناسبي دارد (993/0برازش ) ،شده ینتدو

که این فرضیه  ؛پژوهش است های نظری با سازه هاگویهبودن 
 نظری الگوی ،شده  گرفته کار به کند که الگویرا تقویت مي

ر بر رفتار بخش گذابرای طراحي الگوی عوامل تأثیر قوی
 کشور است.ای گذاری در ورزش حرفهخصوصي جهت سرمایه

 جانمایي ،اهمیت عملکرد ماتریس در عوامل  الگو یندر ا

لي یا توانایي تبیین عوامل به ترتیب بارهای عام و گردیدند
گذاری در ر بر رفتار بخش خصوصي جهت سرمایهگذاتأثیر

دسته شامل عوامل اولویت مدیریتي و  9ای در ورزش حرفه
(، ویژه ورزش 890/0)(،  بازاریابي 933/0) يبار عاملاجرایي با 

یغاتي تبلی و ا رسانه(، 853/0)(، مرتبط با اقتصاد 849/0)
(، سیاسي 119/0(، فرهنگي )159/0حمایتي ) (،193/0)
و  شدند تقسیم بندی واولویت (953/0) يقانون( و 951/0)

 .اند بوده معنادار متغیرهای مدل، بین مستقیم روابط ی همه
 1وگین، تید و اورلينتایج پژوهش با نتایج پژوهش س 
(، شعباني و 1388(، سید عامری و همکاران )3004)

گری دولتي، (، مبني بر مالکیت و تصدی1393همکاران )
ضعف سیستم دولتي و شفاف نبودن فعالیت مالي ورزشي و 

(  و 9، 8، 34گذاری و جذب استعدادهای ویژه )نیز سرمایه
فراهاني و  (، جاللي1393زاده و همکاران )همچنین خسروی

( که عوامل و موانع مالي، 1393علیدوست قهفرخي )
مدیریتي، اقتصادی، حقوقي، بازاریابي را به عنوان عوامل 

گذاری ورزش تأثیرگذار بر رفتار بخش خصوصي در سرمایه
(، هیون 3001( و نیز  جونز )4، 5حرفه ای معرفي کرده اند )

گذاران مایه(، مبني بر تأثیر آشنایي سر3011و وایت هیل )
بخش خصوصي با منابع تأمین مالي و نیز ایجاد محبوبیت 

گذار توسط محیط ورزشي همخواني دارد  شرکت سرمایه
(. جامعیت مدل طراحي شده و در عین حال 18، 11)

تواند به ای، ميتخصصي بودن آن در حوزه ورزش حرفه
عنوان الگوی عمل و نیز راهکاری کاربردی برای متولیان 

گذاران بخش خصوصي باشد، که ای و سرمایهحرفه ورزش
انجامد، در عین اینکه به توسعه این بخش کلیدی ورزش مي
گذاران به ایجاد منافع متقابل برای بخش خصوصي و سرمایه

برد بین طرفین منجر  –ورزشي و در نهایت ایجاد رابطه برد 
 تواند منجر به توسعهشود. ضمن اینکه تحقق این امر ميمي

ای با توجه به که ورزش حرفه-و اعتالی  صنعت ورزش 
بحث ایجاد اشتغال و درآمدزایي در آن دارای اهمیت ویژه 

                                                                     
1. Seguin, Teed & O'Reilly 

و  توسعه اقتصادی کشور  کمک کند. الگوی تدوین  -است
شده که برگرفته شده از نظر خبرگان و مطالعات پیشین است 

 ای و متولیان آن آزمون وو در جامعه مرتبط با ورزش حرفه
گذاران بخش گشای سرمایهتواند راهتأیید شده است، مي

خصوصي و مدیران ورزش کشور جهت جذب سرمایه و 
 توسعه ورزش و همزمان با آن، اشتغال و درآمدزایي گردد.

عوامل مدیریتي و  مؤلفهمتغیر در  19 ،بنا بر نتایج پژوهش     
ی گذاررفتار بخش خصوصي جهت سرمایه گذار براجرایي تأثیر

 متغیر برتر 3عاملي  ای کشور که به اولویت باردر ورزش حرفه
هنجارهای  و ها گرشپذیری و نریسک نشامل: باال بودن توا

ش نحوه جذب حامیان ، آموزگذار هیسرماورزشي یا  مدیر ذهني
ص گذاران به مدیران ورزشي، ارائه تعریف مشخمالي و سرمایه

یتي و حوزه های تربای و از ورزش همگاني، قهرماني، حرفه
 شد، شناسایي و آزمون گردید.عملکرد آنها مي

(، 3013های تحقیقات کرامپتون ) این نتایج با یافته 
(  1393(، جاللي فراهاني و علیدوست قهفرخي )3015ناصح )

 ( که بر عدم فقدان مهارت1393زاده و همکاران )و خسروی
رزش کشور، های مدیریتي و نبود ثبات مدیریت در مدیریت و

گذاری و تأثیر نبود ساز و کار مناسب برای جذب سرمایه
ای گذاری در ورزش حرفهعوامل مدیریتي بر جذب سرمایه

(.  ثبات 4، 5، 19، 15کند، همخواني دارد ) تأکید مي
مدیریتي، نبود سیستم اطالعاتي جامع در عصر فناوری 

 های عملکردی و متولیاناطالعات، عدم تعریف و حوزه
های چهارگانه ورزشي، تدوین و اجرای برنامه جامع بخش

-ورزش کشور، از عوامل مدیریتي تاثیرگذار بر جذب سرمایه

ای کشور هستند که گذاری بخش خصوصي در ورزش  حرفه
-به تبع آنها موانعي مانند نبود ثبات مدیریتي در ورزش حرفه

 ای، نبود دانش تخصصي مدیریتي در ورزش و بازاریابي به
گیری مدیران عدم ثبات مدیریتي بر تصمیم .آیدوجود مي

ورزشي جهت انعقاد قرارداد با بخش خصوصي تأثیر سوء 
دارد. در فدراسیون های ورزشي قراردادهای بخش خصوصي 

شوند پس از پایان دوره مدیریت به نوعي فسخ شده تلقي مي
گیری (. رفع موانع موجود و ایجاد بستر الزم برای شکل4)
-تواند راهای کشور، ميین عوامل در ساختار ورزش حرفها

گذاران بخش خصوصي در ورزش گشای تغییر رفتار سرمایه
 .ای و اعتماد به آن شودحرفه

عوامل مرتبط با  مؤلفهعامل در   9 ،مطابق نتایج تحقیق     
 سرمایهبازاریابي تاثیرگذار بر رفتار بخش خصوصي جهت 

کشور وجود دارد که به ترتیب  ایگذاری در ورزش حرفه
تصویر و  متغیر اول عبارتند از: ایجاد 3اولویت بار عاملي، 
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یت بازاریابي هدف، ایجاد نظام مدیر بازار در افزایش آگاهي
انحصار عرضه ای و تقویت آن، ورزشي در ورزش حرفه
 ی ورزشگذار یا حامي در رویدادهامحصوالت شرکت سرمایه

، (1395ساکت ) ی تحقیقاتها افتهایج با یاین نت .ایهای حرفه
( 3015) شانگ و الیبرگر ( و1388) سید عامری و همکاران

کمبود  های کشور،مبني بر ایجاد نظام جامع باشگاه
الملي  و نبود حقوق مرتبط با قوانین بینمتخصصان بازاریابي 

(. با توجه ماهیت ورزش 31، 8، 1) بازاریابي همخوان است
های مطرح در آن مانند اشتغال، درآمدزایي و عدای و بحرفه

ریابي در اولویت قرار گرفتن عوامل مرتبط با بازا ،کسب سود
-ر بر رفتار بخش خصوصي جهت سرمایهگذادوم عوامل تاثیر

د. وجود رقبای مختلف در دور از انتظار نبو ،گذاری در ورزش
 های بازاریابي در جذب سرمایه و فروشکنیکثیر تبازار، تأ

را در  از مواردی است که اهمیت بحث بازاریابي ،محصوالت
ران به صنایع مختلف از گذاجذب سرمایه و رغبت سرمایه

ریزی متولیان سازد. برنامهجمله صنعت ورزش روشن مي
 کاره گذاران بخش خصوصي و بای و سرمایهورزش حرفه

یي در رفع سزاه ثیر بتواند تأگیری عوامل معرفي شده مي
ب سرمایه بخش خصوصي در سازی جذع موجود و هموارموان

 ای داشته باشد.ورزش حرفه
تأثیرگذار  در عاملمتغیر  13نتایج حاکي از این بود که 

گذاری بخش خصوصي در ورزش مربوط به ورزش بر سرمایه
متغیر اول به ترتیب بار عاملي  3ای کشو وجود دارند که حرفه

 ها، پیشرفت و خارجي در تیم وجود ورزشکاران عبارت بودند از:
های ي، برگزاری مسابقات ورزشفروش تیبلاصالح ساختار 

سطوح مختلف. این نتایج  با ای در های حرفهای و لیگحرفه
هیون  ( و1388سید عامری و همکاران ) های تحقیقات یافته

-های شرکتتیم( که به اهمیت محبوبیت 3011و وایث هیل )

-اند هم تیم ورزشي یا ورزشکار پرداخته یتکننده و توان موفق

. عوامل ورزشي به عنوان عاملي تخصصي (8، 11) خوان است
و بررسي قرار گرفته است؛ در در این پژوهش مورد مطالعه 

هایي که در تحقیقات گذشته صورت گرفته این بندیطبقه
توجه به ، عامل نادیده گرفته شده است. در تحقیقات پیشین

 را از این دسته عوامل غافل نمود. قیحقم ،يشرورزیغعوامل 
و هنجارهای هر محیط در رسیدن به  توجه ویژه به عوامل

هداف تخصصي و بررسي دقیق عوامل تأثیرگذار مورد بررسي ا
سابقات  عواملي مانند کیفیت  مکننده دارد. نقشي تعیین

د بین استعدادهای ، انعقاد قراداایورزشي در حوزه ورزش حرفه
 شي از عواملي تعداد تماشاگران ورز گذاران وشي و سرمایهورز

ان و جامعه مورد مطالعه در جهت نظراست که از نظر صاحب
ای گذاری بخش خصوصي در ورزش حرفهتأثیر رفتار سرمایه

 باید مورد توجه قرار گیرد.
 3عامل شناسایي و آزمون شدند که  19در مؤلفه مرتبط با اقتصاد، 

توجه به بار عاملي آنها عبارت بودند از: ایجاد ساختار متغیر اول با 
رقابتي در اقتصاد ورزش بین بخش خصوصي و دولتي و نیز بین 

گذاران مختلف، میزان نقدینگي و شناسایي و آموزش سرمایه
ای. این نتایج با های درآمدزایي در ورزش حرفهالگوها و زمینه

( و عسکریان و 1395های نادریان و قدوسي )های پژوهشیافته
گذاران پذیر بودن مدیران و سرمایه( مبني بر ریسک1393صدقي )

گذاران بخش و توجه ویژه به رفع موانع مالي پیش روی سرمایه
(. توجه ویژه به عوامل اقتصادی 13، 13خصوصي، همخوان بود )

پذیری مالي و اقتصادی و هایي جهت توجیهو مالي، انجام طرح
گذاری ورزش و حمایت مالي، باعث اطمینان و های سرمایهطرح

-گذاران و بخش خصوصي ميامنیت محیط ورزش برای سرمایه

های شود. لزوم مد نظر قرار دادان این عوامل و تشکیل کمسیون
گذاری در وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل اقتصادی و سرمایه

 ورزش و جوانان به عنوان متولیان واگذاری مجوز به بخش
رسد و خالء آن مشهود است. خصوصي، بسیار ضروری به نظر مي

دو  به یگذار هیسرما برای یریگ میتصم هنگام سرمایه، دارندة
 به تعرض عدم از اطمینان و سودآوری از اطمینان موضوع

 .(9)دارد  نیاز اش هیسرما
ای و تبلیغاتي شناسایي شدند متغیر در مؤلفه عامل رسانه 1

ویت بار عاملي عبارت بودند از: اماکن، تجهیزات، که عوامل با اول
فنّاوری و امکانات تبلیغاتي مناسب در محل رویدادهای ورزشي، 

ای و استفاده از فضای مجازی در  رسانه توجه و پوشش افزایش
گذار در  های سرمایهاین زمینه و انحصار تبلیغات شرکت

ته های شانگ ای. نتایج با نتیاج یافهای حرفهرویدادهای ورزش
( مبني تأثیر 3010( و نارویت و رامفورد )3015و الیبرگر )

های تبلیغاتي ورزش به مثابه تابلو بزرگ تبلیغاتي و تأثیر رسانه
گذاران بخش خصوصي همخوان مجازی بر روی جذب سرمایه

(. در عصر ارتباطات و فناوری اطالعات، نداشتن 30، 31است )
ت قانون کپي رایت، نداشتن حق پخش تلویزیوني، عدم رعای

های روز تبلیغاتي، به روشني از عوامل بازدارنده ورود فناوری
ای کشور گذاری در ورزش حرفهبخش خصوصي در سرمایه

است که رفع این موانع و ایجاد بستر الزم برای احقاق حقوق 
ای، عاملي تأثیرگذار در ارتقای بخش خصوصي در ورزش حرفه

اد منافع مالي و بازگشت سرمایه برای ای و ایجورزش حرفه
 گذاران ورزشي است.سرمایه
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