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  كارشناسان ورزش دگاهيورزش از د يساز يبر خصوص  ينقش عوامل اقتصاد

  

  4سودابه ، درلويح ي، فوالد3جواد  ،ي، ساق2حسن  ،ي، قره خان 1 بهيط،  يمانيسل

  

     شهد مدرس موسسه آموزش عالي خردگرايان مطهر  م -3استاديار دانشگاه زنجان -2عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد -1

  دانشگاه پيام نور  بدني تربيتدانشجوي كارشناسي ارشد -4

1. ti-soleimani@yahoo.com 

  مقدمه

در  يساز يخصوصنقش و جايگاه  ضرورت بهتمامي كشورهاي دنيا  "دهد كه تقريبا در امر ورزش نشان مي يساز يخصوصبررسي ادبيات 

ت اقتصادي، آزادسازي اقتصادي، وجود شرايط رقابت كامل در اقتصاد، ايجاد ثبا  يطوركل به. اند اي قائل بخش ورزش، اهميت ويژه

هاي  ناپذير موفقيت برنامه ، همگي از شرايط جداييمؤثرهاي حقوقي و قانوني مناسب و وجود بازارهاي مالي گسترده و  چارچوب

   .)89قره خاني ، ( گردد در حيطه ورزش قلمداد مي يساز يخصوص

 يا گونه به پر تماشاگر يها ورزشورزشكاران .دهد يمين يك تا چند درصد توليد ناخالص ملي كشورها را تشكيل امروزه صنعت ورزش ب

، حقوق مربوط به پخش رويدادهاي شود يم دوفروشيخرورزشي در بازار بورس  يها باشگاه، سهام اند شدهتبديل به كاال  توجه قابل

ورزشي  يها يبازمختلف تلويزيوني مبالغ كالني را براي دريافت امتياز پخش  ياه شبكهدالر ارزش يافته است، ها ونيليمورزشي 

نقل از قره خاني، /،كوكلي2001(است شده ليتبدورزشي به يك تجارت فرامليتي  يكاالهاو سوداگري و دريافت امتياز توليد  پردازد يم

در بخش ورزش دارد كه در شرايط حاضر با توجه  شده انجام يگذار هيسرماسهم ورزش در اقتصاد ملي، رابطه مستقيم با ميزان . )1391

بسيار  افتهي توسعهو تنگناهايي كه در بخش خصوصي براي مشاركت در توسعه ورزش دارد، در مقايسه با كشورهاي  ها تيمحدودبه 

درصد  1/7درصد، 2خالص داخلي به ترتيبي كه در كشورهاي ايتاليا ، انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به توليد نا. پايين است

  )1382كشور،  يبدن تيتربسند تفصيلي (صدم در يك درصد است   38حال اينكه اين نسبت در ايران . درصد است 4/1و

و ورزش وجود  يبدن تيترب يها تيفعال، با توجه به كثرت و پراكندگي جمعيت و تركيب آن در كشور و نيازي كه به تر روشنبه عبارت  

. و مشتاق به ورزش، توسعه در  ورزش كشور متناسب با خواست و نياز عمومي نبوده و نيست مند عالقهز جمعيت جوان و دارد و ني

رشد در كشورهاي  يها شاخصافزايشي كه طي سالهاي اخير داشته، هماهنگ با  باوجودمالي و امكانات زيربنايي،  نيتأم ٔنهيدرزمآمارها 

و  شود يماقتصادي  يها تيفعالسود وارد بسياري از رشته  زهيباانگ يردولتيغبخش خصوصي و  كه ييازآنجا. نيست افتهي توسعه

در  يگذار هيسرمابراي وارد شدن به عرصه  ها شاخصدر كنار ساير  يريگ ميتصمشاخص  نيتر مهمو  نيتر ياصل عنوان بهدرآمدزايي 

بنابراين الزم است كه زمينه درآمدزايي ). 84مهدوي (تو امكانات ورزشي و ارائه خدمات ورزشي براي اين بخش اس ساتيتأس

. هر چه بيشتر در اين بخش كمك شود يگذار هيسرماجهت  يردولتيغو از اين طريق به مشاركت بخش  شده فراهمورزشي  يها رشته

ش نيست و چنانچه دولت در بخش ورزشي، متناسب با رشد جمعيت جامعه و متقاضيان ورز يگذار هيسرماكه ميزان  شود يممالحظه 

  ).1384رضوي،. (شود يمميزان كمبودها بيشتر آشكار . همين روند در آينده ادامه يابد

 ازجملهو اسناد باالدستي و قوانين و مقررات موجود  سو كيبنابراين با توجه به آمار بسيار پايين مشاركت بخش خصوصي در ورزش از 

جامعه به ورزش و امكانات و  روزافزونمقام معظم رهبري در اين زمينه و نياز  يها هيتوصقانون اساسي و  44كلي اصل  يها استيس

ورزشي انجام يك تحقيق جامع كه در آن ضمن شناسايي عوامل اقتصادي بر مشاركت بخش خصوصي در ورزش به ارائه  ساتيتأس

بر اهميت و ضرورت انجام تحقيق حاضر  كننده اشارهضروري بپردازد بسيار ضروري بود ، كه اين امر موارد  ها شنهاديپراهبردها و 

  . باشد يم
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  يشناس روش

اساتيد برجسته دانشگاهي در گرايش  ها آنورزش بود كه اكثريت  يساز يخصوصنفر از خبرگان آشنا با مفهوم  50نمونه وجامعه آماري 

بود روايي محتوايي ) 1389(قره خاني   يساز يخصوصاستاندارد  نامه پرسشدر اين تحقيق  يريگ اندازهمديريت ورزشي بودند ابزار 

بود و روايي سازه آن نيز با استفاده از تحليل  قرارگرفتهپرسشنامه مذكور توسط كارشناسان زبده مديريت ورزش كشور مورد تائيد 

 نامه پرسشاين  سوا الت. آمد  به دست)92/0(همچنين پايايي آن نيز از طريق آلفاي كرونباخ . بود قرارگرفتهعاملي اكتشافي مورد تائيد 

  .تنظيم شد)  يرگذاريتأثبيانگر كمترين اهميت و  1بيانگر حداكثر و عدد  5عدد (ارزشي ليكرت 5با مبناي 

و انحراف معيار و نيز رسم جداول و  ها نيانگيمپژوهش عالوه بر استفاده از آمار توصيفي شامل  يها هيفرضجهت پاسخگويي به سوالها و 

و  ها دادهتحقيق از آمار استنباطي شامل آزمون كولموگروف اسميرنف براي بررسي نرمال بودن  يها هيفرضالزم، براي آزمون  نمودارهاي

  .استفاده شد يا نمونهتحقيق از آزمون تي تك  يها فرض آزموندر ادامه براي 

   ها افتهي

 ورزش يساز يخصوصر ب يا هيسرماعوامل مالي و  ريتأثآزمون آماري تي براي بررسي  ،1جدول 

  يدار يمعن  درجه آزادي  مقدار تي  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  متغير

  001/0  44  32/18  70/5  57/32  45  عوامل ساختاري

  

، در 44، با درجه آزادي 17بود كه در مقايسه با معيار نظري  57/32افراد نمونه برابر  يها پاسخعوامل اقتصادي در  ريتأثميانگين نمره 

مثبتي  ريتأثدر ورزش  يساز يخصوصبر پيشبرد  يا هيسرماگفت عوامل مالي و  توان يمبه عبارتي . معني داربود 01/0 يدار يمعنسطح 

  .دارد

  يريگ جهينت

، 17بود كه باالتر از معيار نظري  57/32افراد نمونه برابر  يها پاسخورزش در  يساز يخصوصاقتصادي بر پيش برد   ريتأثميانگين نمره 

اين نتايج با . مثبتي دارد ريتأثدر ورزش  يساز يخصوصگفت عوامل مالي بر پيش برد  توان يمبود كه  دار يمعن 01/0در سطح و 

 يها افتهيهمچنين با .داند يم مؤثر يساز يخصوصهماهنگي دارد كه عوامل اقتصادي را بر پيشبرد ) 1386(كرد زنگنه يها افتهي

 مؤثر يساز يخصوصاقتصادي دولت را در امور اقتصادي بر  يها دخالتو  ها يگذار هيرماسهماهنگي دارد كه )1389(جليليان 

فوتبال  يها باشگاه يساز يخصوصموانع  نيتر مهمكه موانع اقتصادي را )1389(همچنين اين يافته با نتايج تحقيق قره خاني .داند يم

ورزش عنوان كرد  يها باشگاه يساز يخصوصبر  رگذاريتأثعامل  نيرت مهمكه عوامل اقتصادي را ) 1388(كشور معرفي كرد و دنيا پاداش

ورزشي اساس  ساتيتأسو  ها باشگاه يها نهيهز نيتأمشايد دليل همسويي نتايج اين باشد كه بحث عوامل اقتصادي و . هستهمسو 

و سودآوري  ييدرآمدزا ازآنجاكه. نيست ريپذ امكانمشكالت مالي و اقتصادي  باوجود ها آنبوده و ادامه حيات  ها آنسرپا ماندن 

مالي و اقتصادي اميد به حضور  يها كمكورزش است بنابراين با  ازجمله ها عرصهعامل حضور بخش خصوصي در تمامي  نيتر ياصل

  . بخش خصوصي در ورزش بيشتر خواهد شد

بر اجراي ماده  مؤثرعوامل  يبند تياولورسي و كه در تحقيق  خود با عنوان بر) 1391(هادي خليلي  يها افتهياين يافته با  حال نيباا

عوامل نهادي و سازماني را در رتبه اول  البرز كهقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در اداره كل ورزش و جوانان استان   88

ين يافته تحقيق حاضر با يافته علت مغايرت ا رسد يممغايرت دارد، به نظر  قرارداداهميت معرفي كرد و عوامل اقتصادي را در رتبه سوم 

به عوامل اقتصادي و مالي وابسته باشد بيشتر به بستر فرهنگي اجتماعي  كه آنتحقيق خليلي در اين باشد كه اجراي اين قانون بيش از 

يط ورزش تابع شرا ازجمله ها عرصهمشاركت بخش خصوصي در تمام  كه يدرحالو ساختار مناسب نهادي و سازماني نيازمند است 

  .اقتصادي و مالي است

  ، ورزشيساز يخصوصعوامل اقتصادي ، :كليدي يها واژه
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  منابع

. قانون تنظيم بخش از مقررات مالي دولت در اداره كل ورزش و جوانان استان البرز 88بر اجراي ماده  مؤثربررسي عوامل )1391(خليلي هادي .1

  42-33صص  91زمستان  3شماره كاربردي در مديريت و علوم زيستي در ورزش  هاي پژوهش

بر ورزش قهرماني، رساله دوره دكتري ، دانشكده  تأكيددر ورزش كشور با  سازي خصوصي، تحليل سياست )1383(محمدحسينرضوي ، .2

  و علوم ورزشي دانشگاه تهران بدني تربيت

شريه علمي و پژوهشي پژوهش در علوم ورزشي مطالعات فوتبال ايران ن هاي باشگاه سازي خصوصيبررسي موانع اقتصادي ) 1390(قره خاني حسن.3

  90و علوم ورزشي شماره نهم بهار  بدني تربيتمديريت ورزشي پژوهشكده 

 ورزشي مديريت پژوهشي و علمي مجله. ورزشي هاي باشگاه سازي خصوصي بر مؤثر قانوني و اجتماعي عوامل گذاري ارزش) 1390( دنيا پاداش.4

  52-33 صص يازدهم شماره 90 زمستان

  و ورزش كشور  بدني تربيتسند جامع توسعه .5
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