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 BOTسرمایه گذاري ورزشی در سازمان هاي دولتی استان مازندران به روش  اقتصاديبررسی موانع 
  

 مرتضی دوستی1،مریم محمدخانی2

 1- گروه تربیت بدنی دانشگاه مازندران،ایران
دانشجوي کارشناسی ارشد تربیت بدنی ،گرایش مدیریت ورزشی- 2  

  
 چکیده 

سرمایه گذاري ورزشی سازمان هاي دولتی استان مازندران است.  دياقتصاي حاضر بررسی موانع هدف از مطالعه
از طریق مصاحبه  است. روش نمونه گیري، هدفمند دردسترس بود. در مرحله کیفی  روش تحقیق از نوع آمیخته

ران نفر از مدیران ، معاونین ، ورزشکا 20ساختاریافته، موانع شناسایی شد. جامعه آماري در مرحله کیفی شامل نیمه
- تحلیلی است. در این بخش به رتبه -و اسپانسرهاي تیم هاي ورزشی بوده است. بخش کمی تحقیق از نوع توصیفی
نفر از مدیران، معاونین ، کارمندان  101بندي موانع شناسایی شده، پرداخته شد. جامعه آماري در بخش کمی شامل 

ساخته که شامل دو بخش، رحله شامل یک پرسشنامه محققادارات استان مازندران، بوده است. ابزار تحقیق در این م
سوال) بود. این سواالت در محور ، حقوقی سیاسی  26سوال) و سواالت اصلی تحقیق ( 5شناختی (سواالت جمعیت 

بندي شده است. روایی صوري و محتوایی پرسشنامه به تایید تعدادي از اساتید مدیریت ورزشی رسید که طبقه
ها در دو بخش ها، دادهآوري پرسشنامه). پس از جمعα=893/0از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد ( پایایی آن نیز

هاي تجزیه و تحلیل شد. از روش spss 22و  2نسخه  SmartPLSتوصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار 
بندي موانع و ت آزمون فریدمن براي رتبهآمار توصیفی براي محاسبه میانگین، انحراف معیار و از آمار استنباطی جه

در سرمایه گذاري سازمان  اقتصاديهاي تحقیق نشان داد که مهمترین مانع عوامل شناسایی شده، استفاده شد. یافته
باالترین رتبه در بین موانع اقتصادي را  13,75وجود مشکالت مالی با داشتن  میانگین   هاي دولتی استان مازندران

  اشد؛ بمی دارا 
  اقتصاديمانع - سرمایه گذاري دولتی-واژگان کلیدي:سرمایه گذاري

  
  مقدمه

شود و کشورهاي جهان سعی دارند تا با گذاري از منابع مهم درآمد اقتصادي محسوب میبازاریابی و جذب سرمایه
مناسب اقدام کنند.  گذاریهاي کالن در بخش بازاریابی براي جذب هر چه بیشتر سرمایه به عنوان منبع درآمدسرمایه

انوا ع بازاریابی در جهان، به ویژه در کشورهاي  ردرآمدتریناز پرطرفدارترین و پ بازاریابی ورزشی نیز در حال حاضر
توسعه یافته به شمار میرود که در زمینه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر انکارناپذیري بر 

  ).1384(اتقیا ، کشورها دارد
تشکیل را خلی داناخالص ل محصوي از چشمگیر  بخشورزش صنعت ودة فز، ارزش اپیشرفتهي هارکشووزه در مرا 

در ین صنعت اضعیت وما ). ا2007هلتدارد (سرگرمی  ونیز تفریح ل و شتغا، امدد درآیجادر انقش مهمی و هد دمی

گذشته توسط و ورزش در که تربیت بدنی  هددمی ننشار کشوورزش در یخ رست. نگاهی به تاي ایگردبه گونۀ ان یرا

اي جرو اپشتیبانی ي، هبرو ریت اهد، هماهنگیها، ماندهیزساي، یزریعنی برنامه، مدیریت میشددم مرد خو
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نجمن ملی ا«ي ما با شکلگیرامیگرفت. رت مختلف صو جتماعیي اهاوهگرر و قشادم، اشی توسط مري ورزفعالیتها

و » انیراتربیت بدنی ن و نااستی جورتندن مازبعدها به «سا که، 1313ل سا در» انیراپیشاهنگی و تربیت بدنی 

از بعد م نجااسرو » انیراتربیت بدنی ن ماز«سا 1350ل سا و درسالم» ت تفریحاو تربیت بدنی ن مازسپس «سا

زه وین حدر الت دونقش م داد، » تغییرناانیراسالمی ري اجمهو تربیت بدنین مازسالمی به «ساب انقالوزي اپیر

ي هانمازسااع نون امدآپدید و ین عرصه در الت دونقش  ننگ شدرنتیجۀ پر). در 1374داورزنی نگ شد (رپرر بسیا

عرصۀ دم در نقش مرن مازبا گذشت ، نددلت بودوبسته به وا لتی یادونها نیز آمهمترین و ترین رگشی که بزورز

در لتی ش دوین مسئله نیز به حاکمیت نگرهمو کاهش یافت  يیزربرنامهاري و یعنی سیاستگذورزش مدیریت 

عرصۀ ك در ندك اندو ورزش التی حاکم بر توسعۀ تربیت بدنی ش دونگر .نجامیدو ورزش اعرصۀ تربیت بدنی 

مر این اشد. نتیجۀ طبیعی ه یی نیز کشیداجرابه عرصۀ و نماند ود محدرت نظاو پشتیبانی ي، یزربرنامهاري، سیاستگذ

ي نقشهااي جري و اگريخم تصدو پیچ در لت ن دوشدر گرفتاو حاکمیتی ي نقشها لعماا درضعف ف یک طراز 

و لمپیک التی مانند کمیتۀ ملی دوعمومی غیري هادظایف با نهاد وکررکادر خل ابه تد دکه خود یی بواجرا

امیري د (خصوصی منجر میشوي هاهحتی باشگاو ها داريشهر، شیي ورزها-نسیورافد، لمپیکراپا

به طبع هزینهبر و لت دوطریق آن از جۀ دبه تأمین بوورزش  درلت ي دوگريتصد، یگرف دطر). از 1392وهمکاران

 )1392امیري و همکاران(.نجامدامیدن آن نبوزا مدورزش و درآصنعت ن شد

 مستقیم صورت به آن از حمایت به باید نیز دولت خصوصی، بخش بر عنوان کردند که عالوه 1392عامري وهمکاران
 اوقات بخش در شهرداري ها. کند ایفا نقش توسعۀاقتصادي سیاست هاي تقویت و ایجاد در و بپردازد یمغیرمستق و

 بخش در مسئولیت شان حفظ با و باشند داشته خصوصی بخش با نزدیکی همکاري میتوانند ورزش و فراغت
 این کند واگذار خصوصی شبخ به را فراعت اوقات و ورزشی امور اجراي و برنامه ریزي همچون زیرساختها،وظایفی

 پژوهش، این یافته هاي براساس چند هر .بود خواهد ممکن بهره بدون یا و کم بهره وام هاي اعطاي طریق از حمایت
سیاست  در ارتباط این از میتوان و دارند تأثیر ایران اقتصاد در خصوصی بخش سرمایه گذاري بر بانکی اعتبارات

 در سرمایه و پول بازار نابسامانی از خبر حقیقت در تأثیر این اما کرد، استفاده صادياقت برنامه ریزي هاي و گزاري ها
 میدهد کشور

  روش تحقیق 
این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردي و روش انجام آن آمیخته است. در این پژوهش روش تحقیق آمیخته از نوع 

گیري در ). روش نمونه1387باشد (بازرگان، باشد که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی میاکتشافی متوالی  می
این تحقیق غیر تصادفی و از نوع هدفمند در دسترس بود. تعداد جامعه در مرحله کیفی برابر نمونه می باشد که در 

نفر از مدیران، معاونین ، کارمندان واسپانسرهاي تیم هاي ورزشی که در مازندران فعالیت می کنند  20این مرحله، با 
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آوري اطالعات لیت می کردند، مصاحبه صورت گرفت و بعد از اتمام مصاحبه به وسیله اشباع نظري، با جمعیا فعا
  مصاحبه و ادبیات پیشینه، ساختار پرسشنامه شکل گرفت. 

  ابزار تحقیق مرحله کیفی
مدیران، معاونین ،  نفر از 20ي آن با ابزار این تحقیق در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که به وسیله

کارمندان سازمان هاي دولتی واسپانسرهاي تیم هاي ورزشی که  در ورزش مازندران فعالیت می کنند یا فعالیت می 
کردند، مصاحبه ها انجام و موانع سرمایه گذاري سازمان هاي دولتی دراستان مازندران شناسایی شد.مدت زمان 

  حبه در محل مورد توافق مصاحبه شونده و پژوهشگر بوده است.دقیقه) و مکان مصا 30± 5مصاحبه متفاوت (
  روش تجزیه و تحلیل مرحله کیفی

گونه انجام شد که: پس از اجرا و ویرایش مصاحبه ها، نظرات مختلف در گروه هاي تجزیه و تحلیل داده ها به این
 مفهومی یکسان، کدگذاري و طبقه بندي شدند. 

  مرحله کمی
تحلیلی است. در این مرحله به وسیله پرسشنامه محقق ساخته به رتبه بندي  -ع توصیفیبخش کمی تحقیق از نو

 سرمایه گذاري سازمان هاي دولتی درورزش استان مازندران پرداخته شد.اقتصادي موانع 
 
   

  جامعه و نمونه آماري در مرحله کمی
  باشد.ستان مازندران می ي آماري این پزوهش شامل مدیران ، معاونین ، کارمندان ادارات اجامعه

  101روش نمونه گیري در این مرحله نیز هدفمند در دسترس بود. براي رتبه بندي موانع و عوامل، مجموعا 
پرسشنامه تکمیل،  90پرسشنامه در بین مدیران، معاونین ، کارمندان ادارات استان مازندران توزیع شد. از این تعداد 

  هم بی پاسخ بودند.  11
  قیق مرحله کمیابزار تح

شده در بخش مصاحبه، پرسشنامه محقق ساخته آماده گردید با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق و موارد شناسایی
  و در بین مدیران ، معاونین ، کارمندان استان  مازندران توزیع گردید.

پنج گزینه اي لیکرت شامل  سوال داراي مقیاس 5ابزار تحقیق در این مرحله شامل یک پرسشنامه یک صفحه اي با
گزینه هاي خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد براي پاسخ به سواالت و رتبه بندي موانع حقوقی سیاسی 
سرمایه گذاري سازمان هاي دولتی استان مازندران بود؛ همچنین با توجه به بررسی سواالت و اهداف پژوهش، 

  پرسشنامه در سه بخش تنظیم گردید.
  و پایایی روش یا ابزارروایی 

نفر از اساتید مدیریت ورزشی از جمله اساتید محترم راهنما و مشاور مورد  4روایی محتوایی پرسشنامه توسط  
شده، بررسی قرار گرفت. پس از تعدیل، حذف سواالت و گزینه هاي نامفهوم و لحاظ نمودن پیشنهادات ارائه

عدد  101توزیع شد. در این پژوهش به منظور محاسبه پایایی، تعداد  پرسشنامه اصلی تنظیم و نمونه آماري تحقیق،
، پایایی کل spss 22و  2نسخه  SmartPLSآوري با استفاده از نرم افزار پرسشنامه توزیع و پس از جمع

پرسشنامه از طریق آزمون آلفاي کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي 
دهد، پرسشنامه ) است و نشان می α< 5/0قبول (قابل αبه دست آمد. این مقدار بیش از  0,893رونباخ، عدد ک
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باشد؛ به عبارت دیگر می توان بیان داشت که بین شده از پایایی و قابلیت اطمینان مناسبی برخوردار میاستفاده
  .سواالت پرسشنامه هم خوانی وجود داشته است

  تحلیل اطالعات در مرحله کمی هاي تجزیه وروش
شده، پرسشنامه هاي مخدوش و بی اعتبار  را کنار گذاشت. تمامی محقق بعد از جمع آوري نظرخواهی تکمیل

آوري شده را وارد نرم افزار اسمارت پی ال اس پرسشنامه ها کدگذاري و براي سازماندهی و تحلیل، داده هاي جمع
کرد. از آمار توصیفی میانگین، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصد و انحراف  22اس نسخه  و اس پی اس 2نسخه 

استاندارد براي توصیف متغیرها در جامعه تحقیق استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی براي رتبه بندي موانع 
ی شناسایی شده بود، تکنیک  سرمایه گذاري ورزشی سازمان هاي دولتی استان مازندران که در مرحله کیف اقتصادي

  .آماري فریدمن استفاده شده است
  

  نتایج
  

ژپژوهش جدول نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف براي متغیرهاي   
قمتغیرهاي تحقی تینتیجه نرمالی سطح معناداري zآماره  سوال در پرسشنامه   

 اقتصادي

 رد 0,001 2.889 مشکالت مالی 
10,00 2.593 ندادن وام کم بهره  رد 

شورتغییرات مستمر در محیط اقتصادي ک  رد 0,001 2.529 
 رد 0,001 2.430 زیرسازها وامکانات کم
 رد 0,001 2.317 داشتن پروژه هاي واجبتر
 رد 0,001 2.296 باالبودن قیمت حامل هاي انرژي
 رد 0,001 2.201 باال بودن نرخ تورم

  
  

  یک نمونه اي tجدول نتایج آزمون 
هاي متغیر

نمیانگی سوال در پرسشنامه تحقیق  
انحراف 
 سطح معناداري tآماره  استاندارد

 اقتصادي

 0 8.618 0.912 3.782 مشکالت مالی 
 0 8.572 0.859 3.733 ندادن وام کم بهره

تغییرات مستمر در محیط 
 0 8.214 0.836 3.683 اقتصادي کشور

 0 4.184 0.88 3.366 زیرسازها وامکانات کم
 0.002 3.186 0.999 3.317 داشتن پروژه هاي واجبتر
 0.008 2.691 1.109 3.297 باالبودن قیمت حامل هاي انرژي
 0.195 1.305 1.144 3.149 باال بودن نرخ تورم
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 BOTهاي دولتی استان مازندران به روش عوامل اقتصادي به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاري ورزشی در سازمان

  . شودمی شناخته
دهد مقدار میانگین حاصله باالتر از حد متوسط ارزیابی شده است(مقدار میانگین پاسخ ها نتیجه آزمون نشان می 

-می 645/1برابر با مقدار  05/0شده است). مقدار عدد بحرانی آزمون تک دنباله در سطح آلفاي برابر با  3بیشتر از 
توان گفت  عوامل اقتصادي باشد، بنابراین میبحرانی تک دنباله بیشتر می از مقدار tباشد. از سوي دیگر مقدار آمار 

  .شودشناخته می BOTهاي دولتی استان مازندران به روش به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاري ورزشی در سازمان
 جدول نتایج ازمون فریدمن براي تمامی شاخص ها

متغیرهاي 
میانگین  سوال در پرسشنامه تحقیق

بهرت  
آماره کاي 
 دو

 سطح معناداري

 اقتصادي

 13,57 مشکالت مالی 

303.041 0.000 

 14,18 ندادن وام کم بهره
 تغییرات مستمر در محیط اقتصادي
 کشور

14,01 

 11,55 زیرسازها وامکانات کم
 11,04 داشتن پروژه هاي واجبتر

  
هاي دولتی استان مازندران به روش اري ورزشی در سازمانعوامل اقتصادي به عنوان یکی از موانع سرمایه گذ-

BOT باالترین رتبه را دربین موانع اقتصادي بدست آورده  13,75وشاخص مشکالت مالی بامیانگین شودشناخته می
  است.

 بحث ونتیجه گیري
رشد اقتصادي در ) درمقاله خود تحت عنوان اثر سرمایه گذاري دولت در بخش ورزش بر1392رستم زاده وهمکاران (

درازمدت است که اثر آن در رشد و توسعه معلوم و محرز  گذاري هیسرما کیورزش ایران عنوان میکند که 

درازمدت  مدت و است که داراي دوران باروري کوتاه ییها گذاري هیدر ورزش از جمله سرما گذاري هیسرمااست.

 نیبه دست آورد و در تأم رای توجه انیو اقتصادي شا ینگفره ،یاجتماع جینتا توانی. که با پرداخت به آن مباشدیم

  .دیکوش یجامعه و رفاه مل ازهايین

ها و حتی دولت فائق آمدن در حال افزایش است. افراد ، باشگاه روزروزبهورزش ،  داشتننگههاي اداره و سرپا هزینه

ها هاي دیگر براي تامین منابع این هزینهاهبینند و در نتیجه در تکاپوي پیدا کردن رها را سخت میبر این هزینه

 حمایت بیشترینباشند. هاي اصلی در این خصوص سرمایه گذاري کردن وحمایت ازورزش میهستند که یکی از راه

 سرمایه براي دولت ي سرمایه کاهش دلیل به که دارند عهده بر دولتی مالی منابع و دولت را کشور ورزش از مالی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94س بهمنگنبدکاوو                     تندرستیء اي و ارتقاعلوم ورزشی نوین،ورزش حرفههمایش ملی اولین 
 

  

 

 سازمان درنتیجه.)2005اشد(سگین و همکارانی بنم کشور ورزش نیاز پاسخگوي مواقع بعضی ورزش ، در گذاري

 خود نیازهاي دولتی بودجه ي به اتکا با بود قادرنخواهند دارند عهده بر را کشور ورزش امر مسئولیت که مختلف هاي

 مالی وضع نبود دلیل به ورزشی تیم هاي از بسیاري شد، مشاهده اخیر سال چند در که طوري به .نمایند تأمین را

 مؤسسات گذاريه سرمای بنابراین.بازماندند المللی بین و کشوري مختلف مسابقات در شرکت از مالی حامیان و خوب

 به روزافزون طور به و بوده توجه مورد متمادي لهاي سا که است بحثی ورزش ، صنعت در خصوصی هاي شرکت و

 به ما درکشور ورزشی تیم هاي و باشگاه ها اکثر در مالی حامی مسئله اضرح حال در .شود می افزوده آن اهمیت

 بر امروزه که شرایطی به توجه با حال، این با.است درآمده ورزشی مدیران اساسی و مهم هاي دغدغه از یکی عنوان

 درورزش يگذاره سرمای از پرسرمایه و مشهور کارخانجات و ها شرکت که شود می معلوم است، حاکم کشور ورزش

 حامی وجود عدم دلیل به شهرها، ن هاو استا از برخی ورزشی هايه رشت بیشتر که طوري به .نمایند می خودداري

  .مانند می باز المللی وبین ملی داخلی، مسابقات در شرکت از مالی،

Abstract 
The purpose of the Study is to examine the economic barriers to investment-
governmental sports organizations in Mazandaran province. The research method was 
mixed. Sampling, targeted convenience. The semi-structured qualitative interviews, 
barriers were identified. The population in the qualitative phase consists of 20 
directors, assistants, athletes and sponsors sports teams, respectively. A small portion 
of the cross-sectional study. In this section, the ranking of barriers identified were 
examined. The study population consisted of 101 patients in a small part of managers, 
assistants, employees Mazandaran Province, respectively. At this stage, the researcher 
research tool includes a questionnaire that contains two sections, population questions 
¬Shnakhty (5) and original research questions ( 26 questions), respectively. These 
questions are at the core of political rights is classified. Face and content validity of 
the questionnaire was confirmed by a number of sports management reliability 
through Cronbach's alpha ( 893/0 = α). After collecting questionnaires, the data in both 
descriptive and inferential SmartPLS software using version 2 and spss 22 was 
analyzed. Descriptive statistical methods to calculate the mean, standard deviation and 
inferential statistics Friedman's test for ranking and barriers identified were used. The 
results showed that the main obstacle to economic investment in government agencies 
Mazandaran province's financial problems having an average of 13,75 is the highest 
rank in the economic barriers; 
Key words: investment, public investment, impede economic 
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