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Abstract 

The purpose of this qualitative study was to design the sponsorship pattern of public sport 

in Iran using a grounded theory approach. Theoretical saturation was achieved after 21 

deep and semi-structured interviews with experts and managers in public sport and 

sponsorship fields. Categories were identified after completing the process of coding and 

data abstraction. Purposive and snowball sampling method was done until theoretical 

saturation. The model was designed according to the systematic model of Strauss and 

Corbin (1994). Data analysis in three steps including open, axial, and selective coding was 

achieved by using MAXQDA software. So, during the process of open coding, categories 

included causal condition, contextual condition, intervening factors, actions and 

strategies; next, the outcomes were extracted from the sponsorship of public sport; then, 

in the axial coding stage, the connection between the following categories of causal 

condition (financial support infrastructure, economic factors, management factors, 

sponsorship culture, government factors, human resources, competitive advantage), 

contextual condition (social factors, legal factors, media factors), intervening factors 

(political factors, organizational factors), action and interaction strategies (development 

of attracting sponsors, Infrastructure to attract sponsors, improving rules for sponsors, 

benefit from experts, interacting with the media, granting funds to sponsors), and the 

consequences (benefits of financial support for federation, benefits of financial support 

for sponsoring companies) in terms of coding paradigm in sports manufacturing 

corporations was determined. In addition, in the selective coding stage, each component 

of the coding paradigm was described, the storyline was depicted, the theory was created, 
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and finally, the hypotheses of the research were formulated. Public sports managers can 

use signs, concepts and categories identified in their plans for better financial support in 

public sports. 

 

Keywords: Public Sport, Sponsorship, Grounded Theory 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose 
Sport is an organized and purposeful game in which the moves are performed to 

strengthen physical strength, increase morale and gain skills (Javadipour and Sami 

Nia, 2013) .   Sports have different types and are divided into different forms; one 

of its subcategories is a public sport . In fact, public sport is an attempt to promote 

sport among all segments of society and public sport has health, social and cultural 

implications. Undoubtedly, the generalization of sports among people requires 

financial resources. In the field of recreational sports, funding includes 

government budgets, public institutions funding, sponsorships, popular donations, 

and ultimately, financial support for insurers with an approach to raising public 

health (Ehsani, 2014). A sponsor is a person or company that sometimes supports 

a person, activity, work; or a person or group who provides the facility to its 

contractor (Pitts & Stootlar, 2007). However, in Iran's public sport, this issue has 

not yet met serious needs, and despite the existence of numerous organizations 

and sectors (Federation of public sport, General Sports Deputy of the Ministry of 

Sports and Youth, Municipalities, Ministry of Education, Ministry of Science, 

Research and Technology) so that each one is responsible for some kind of public 

sport, unfortunately, it is found that the number of participants in public sports is 

not as good as other countries. The study of theoretical foundations and literature 

shows that paying attention to public sports at the national and international levels 

has been emphasized. In Iran, considering the government's economy, increasing 

economic sanctions and lowering oil prices in world markets, sports due to the 

inflation in the community do not meet the needs of sports federations, and sports 

officials demand the economic self-sufficiency of sports federations. On the other 

hand, the structure of Iran's sport is complex. The environment that dominates 

Iran's sport, including the political, social, economic and legal environment, is 

very complex and unpredictable and has many gaps. The purpose of this 

qualitative study was to design the sponsorship pattern of public sport in Iran using 

a grounded theory approach. The present research utilized the views of both 

academic and executive groups because executives were closely involved with the 

topic and well versed in defects and shortcomings. On the other hand, the validity 

of the current study was confirmed by academic experts. The results of this 

research could be useful in improving the investment status of sponsors, reducing 

investment risk, attracting more funds to public sport, encouraging people to 
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participate in sports and sponsorships, improving their interactions in terms of 

communication between parties, as well as improving generally the state of the 

country's sport.  

 

Materials and Methods 
This qualitative study was conducted in Iran using a grounded theory approach 

based on the systematic model of Strauss and Corbin (1990). Qualitative research 

has a complicated process, doing that requires a relatively long time, and the data 

should be analyzed by the inductive inference method (Danaiefer et al., 2004) . 

Data analysis in three steps including open, axial and selective coding was 

achieved using MAXQDA software. 
 

Findings 
 So, during the process of open coding, categories included causal condition, 

contextual condition, intervening factors, actions and strategies; next, the 

outcomes were extracted from the sponsorship of public sport; then, in the axial 

coding stage, the connection between the following categories of causal condition 

(financial support infrastructure, economic factors, management factors, 

sponsorship culture, government factors, human resources, competitive 

advantage), contextual condition (social factors, legal factors, media factors), 

intervening factors (political factors, organizational factors), action and 

interaction strategies (development of attracting sponsors, Infrastructure to attract 

sponsors, improving rules for sponsors, benefit from experts, interacting with the 

media, granting funds to sponsors), and the consequences (benefits of financial 

support for federation, benefits of financial support for sponsoring companies) in 

terms of coding paradigm in sports manufacturing corporations was determined. 

In addition, in the selective coding stage, each component of the coding paradigm 

was described, the storyline was depicted, the theory was created, and finally, the 

hypotheses of the research were formulated. 
 

Conclusion 
According to the results of the ongoing study, many factors affect the financing 

of public sports in Iran. At present, the public sports field of the country has many 

problems, some of which go back to their own performance and others to the 

environment in which they operate. The adoption of major measures in the areas 

of attracting sponsors, creating areas for attracting sponsors, improving the rules 

for sponsors, employing special forces, interacting with the media, providing 

facilities to sponsors can reduce the challenges of public sports financing, increase 

the channels of income and productivity create a more healthy society in terms of 

physical, psychological, social aspects, and so on. At the macro level, it is possible 

to prompt the development of public sports in society, enhance its revenue 
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generation by modifying the structure of the country's sport, reviewing the rules 

and regulations, and reducing the role of the government, increase the supervisory 

role of the state, provide the necessary hardware and software infrastructure with 

proper policy in public sport and create inter-organizational integration in an 

optimal and maximized way based on all capabilities of the system. Besides, 

enjoying science in the executive sports of the country, especially in the field of 

financial management and marketing improves the status quo. In addition, having 

a systemic point of view on the management of the country's sport can solve many 

problems. Meritocracy in the appointment of sports managers can also improve 

the status quo. In addition, the use of marketing and advertising strategies can 

encourage the private sector to invest in public sport. Increasing public subsidies 

for public sports, removing barriers to privatization and applying financial 

policies can solve many of the problems of public sport, too . 

Keywords: Public Sport, Sponsorship, Grounded Theory  
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 مقالة پژوهشی
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 1397/ 11/07تاريخ پذيرش:                                  17/05/1397تاريخ دريافت:  
 

 چکیده 
روش پژوهش از نوع مطالعات بود.    هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی حمايت مالی ورزش همگانی کشور

بررسی اسناد صورت گرفت. و  ها با استفاده از مصاحبه  گردآوری داده  بود.  بنیاد  دادهکیفی با رويکرد نظرية  

های مقوله   و حمايت مالی،   ورزش همگانیبا متخصصان    ساختاريافته  نیمهمصاحبة عمیق و    21پس از انجام  

حد اشباع    تا  برفی  گلولهصورت هدفمند و  بهگیری  نمونه  .گرديد  اصلی پس از تکمیل فرايند کدگذاری استخراج

( 1994)  اساس مدل سیستماتیک استراس و کوربینای بر  ها مدل زمینهپس از تکمیل يافته  نظری ادامه يافت.

طی سه مرحله کدگذاری    تحلیل کیفی مکس کیودا،   افزارنرمبا استفاده از    هادادهنتايج تحلیل    طراحی گرديد.

، عوامل  علّیشامل عوامل    هايیمقولهطی فرآيند کدگذاری باز    کهطوریبه  .آمد  دست  بهباز، محوری و انتخابی  

استخراج  حمايت مالی ورزش همگانی  و پیامدهای ناشی از    راهبردها، اقدامات و  گرمداخله، عوامل  ایزمینه

اين   میان  پیوند  محوری،  کدگذاری  مرحله  در  سپس  شرايط    هامقولهگرديد؛  عناوين  )زيرساخت    علّیذيل 

حمايت مالی، عوامل اقتصادی، عوامل مديريتی، فرهنگ حمايت مالی، عوامل دولتی، نیروی انسانی، مزيت 

)عوامل   گرمداخلهعوامل  ، (ایرسانه)عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی قانونی، عوامل   ایزمینه، عوامل رقابتی(

متقابل  سیاسی، عوامل سازمانی(،   و کنش  مالی، بسترسازی جذب  راهبردهای کنش  )توسعه جذب حامیان 

مالی،   حامیان  برای  قوانین  بهبود  مالی،  با    مندیبهرهحامیان  تعامل  متخصص،  نیروی  اعطای  هارسانهاز   ،

مالی ورزش همگانی )مزايای حمايت مالی برای فدراسیون،    حمايتو پیامدهای  تسهیالت به حامیان مالی(  

برای   مالی  کد حامی(    هایشرکتمزايای حمايت  پارادايم  قالب  تعیین شدگ در  مرحله    .ذاری  در  و  ادامه  در 
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نظريه   و  ترسیم  داستان  سیر  تشريح،  کدگذاری  پارادايم  اجزای  يکايک  انتخابی،   در  و  شدهخلقکدگذاری 

از   توانندمیورزش همگانی   مديران  .راهبردی پژوهش تدوين گرديد   هایفرضیهحکمی و    هایگزاره،  نهايت

 مالی بهتر در  حمايت ظورمن به خود آتی هایريزیبرنامه در شدهشناسايی هایمقوله و مفاهیم ، هانشان
 .کنند استفاده ورزش همگانی

 

 . هانظرية برخاسته از داده ؛مالی  حمايت ،ورزش همگانی کلیدی: واژگان

 

 مقدمه 
جسمانى،   تقویت قواى منظوربه  ها حرکت  آن در هدفمند است که و یافتهسازمان  بازى ورزش نوعى

 و بدنیتربیت(. اهداف  2013 و سمیع نیا، پور )جوادی  شودمی اجرا مهارت کسب و روحیه افزایش

 با و هستند هابرنامهجهت   و مقاصد کنندهتعیین و ندهست  ارتباط در افراد و عالیق تجارب با ورزش

جمعیتی   هایرده به محدود آن اهداف ورزش و بدنیتربیت علم حیطه توسعه و اهمیت به توجه

)فتحی،    یافتهگسترش  جمعیتی هایرده تمام به بلكه نیست؛ خاصی بنابراین2009است   نقش (. 

 سالمتی، به اهداف رساندنیاری  در ایبالقوه توانایی که راهبردی عنوان  به  بدنی فعالیت و ورزش

 (. 2012،عامری سید) است حائز اهمیت بسیار دارد، اقتصادی و اجتماعی

آن  هایزیرشاخه  از یكی که ،گرددمی بندیتقسیم  مختلفی صور به و رددا مختلفی انواع ورزش

 اقشار جامعه تمام  بین ورزش  دادن رواج جهت  کوششی واقع در همگانی ورزش .است همگانی ورزش 

 عنوان  به  در جهان، ورزش  50حدود   امروزه .است فرهنگی و اجتماعی بهداشتی، اثرات  دارای  و  است

 .شوندمی را شامل المپیك هایبازی تا آرام هایدویدن از  طیفی و است  شدهشناخته  همگانی ورزش

ی شرایط هر  در عمومی و طور   به که دانندمی  ورزشی را همگانی ورزش ،نظرانصاحب  از دیگر برخی

 گذراندن و  برای سالمتی و باشد  نداشته خاصی تخصصی امكانات و  تأسیسات به  نیاز  و اشدب اجراقابل

 تعمیم سالمت، چون حفظ  اهدافی همگانی ورزش (2001،  1)هسلیپ آیددر  اجرا به فراغت اوقات

کسب هایفعالیت برای آمادگی جسمی، قوای  تقویت  و رشد بهداشت،  و نشاط و شادابی دفاعی، 

 جوامع اکثریت نزد  در تغییرات اندکی با اهداف این .کندمی  دنبال را  ای حرفه  و  شغلی موفقیت کسب

 با .آیدمی  عمل به بیشتری  تأکید هدف چند یا یك بر  ضرورت برحسب  و شودمی ترویج بشری

سرگرمی با همگانی ورزش فراغت، اوقات افزایش و جوامع شدن صنعتی  و نشاط ایجاد و اهداف 

 .(2004 نیا، )قلی شودمی دنبال سالمتی
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                                                   ...کشور با استفاده  یورزش همگان یمال تيحما یالگو  یطراح: رهبری

 ارتقای سطح و بهبود در آن روزافزون تأثیر و جوامع در ورزش و یبدن ت یترب اهمیت و نقش به دلیل

به  نهادهای مختلفی و  سازمان ، ها جنبش  ی،المللن یب یهاتیموفق کسب  و  عمومی نشاط  و سالمتی

 عمومی یهاسازمان  انواع  صنعت این  در   .است شده ورزش  صنعت یریگشكل  موجب  که آمده وجود

 ورزش حوزۀاز بیرون   دیگر برخی و دارند ماهیت ورزشی برخی که اندمشغول  فعالیت به خصوصی و

خصوصی،هاسازمان  .اندشده  وارد آن به  عمومی یهاسازمان غیرانتفاعی، خصوصی یهاسازمان ی 

 صنعتی تجاری، مؤسسات و هابنگاه داوطلب، عمومی یهاسازمان و نیمه عمومی یهاسازمان رسمی،

 و اندکرده برقرار ورزشی رویدادهای با وسیعی ارتباطات خود خدمات و کاال در بازاریابی گردشگری و

ورزش و اقتصاد با یكدیگر  .  است کرده  پیدا جهان اقتصادی بازار در خاصی جایگاه ورزش  این حیث  از

از منابع    توانندیمی در ورزش  گذارهیسرمای خصوصی با  هاشرکتو    هادولت  کهطوری به  اندتعاملدر  

ملی    (.2008  ،احسانی)شوند    مندبهرهبسیار   اقتصاد  در  ورزش  میزان ارابطهسهم  با  مستقیم  ی 

داردگذارهیسرما آن  در  کشورهای    ی  با  مقایسه  در  آن  میزان  ما  کشور  در  حاضر  وضعیت  در  که 

در کشورهای ایتالیا، انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص . اندک است افتهیتوسعه 

است   شدهگزارش صدم درصد    38و برای ایران    درصد  1.4و   درصد  1.7درصد،    2داخلی به ترتیب  

 (.2013جاللی فراهانی و علیدوست قهفرخی،)

 نمودن فراهم و عبارت یك عنوان  بهاروپا   شورای ورزش پیشرفت کمیته توسط همگانی ورزش

عالقه برای هاییفرصت مشارکت فراغت اوقات زمان در کردن ورزش به مند افراد   در جهت 

  تعریف معلولیت و نژادی اجتماعی،  وضعیت از محدودیت ناشی گونههیچ بدون ورزشی هایفعالیت

است، همه است  این گرددمی استنباط تعریف این از آنچه شده   کردن ورزش از باید افراد که 

 است نیز مشخص مباحث از که گونههمان(.  2012،  1زوربا)است   همه افراد حق ورزش و مندبهره

که شماریبی فواید دارای همگانی ورزش لزوم نكته همین است  چه تالش بر   برای بیشتر هر 

  .دارد بر توسعه ورزش همگانی در جامعه در قالب یك الگوی کاربردی اشاره  مؤثرشناسایی عوامل  

، جوادی پور و رهبری  (2019، تسلیمی و همكاران )(2014)  صفاری  جمله  ازنتایج تحقیقات متعدد  

جهیزات تاز    اندعبارت  توسعه ورزش همگانیبر    اثرگذارعوامل  نشان دادند که برخی از    غیرهو    (2018)

مالیو   انسانی، حمایت  منابع  ترویج  ها پروژهو  برگزاری    مدیریت،  اماکن،  قانونی،  و  ، محیط حقوقی 

  طور بهاما در کشور ایران    ؛  غیرهو    ها، نظارت و ارزیابی، توسعه علمی و آموزشیفرهنگ، توسعه نهاد

پژوهش مستقلی    حالتابهکشور   ورزش توسعه جامع حمایت مالی این بخش از نظامزمینه    درجامع  

میان مردم نیازمند منابع مالی است. در    بدون شك، همگانی شدن ورزش در   انجام نگردیده است. 

نهادهای عمومی، حامیان مالی،    هایورزش حوزه   مالی شامل بودجه دولتی، بودجه  تفریحی، منابع 

 
1. Zorba 
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و    هایکمك مالی  نهایت  درمردمی  حمایت  ا  ایبیمه  هایشرکت،  رویكرد  سالبا  سطح  مت  فزایش 

 فرد، اوقات گاهی که است شرکتی یا فرد اسپانسر، یا  مالی  حامی  .(2014)احسانی،    استعمومی  

پشتیبانی خاصی کار یا و فعالیت  طرف برای را امكانات که است گروهی یا فرد یا و کندمی را 

استوتالر )  کندمی  تهیه قراردادش و   تأمین اصلی منابع از یكی به مالی  حمایت  .(2007،  1پیتس 

ورزش، المللیبین و ملی سطح دو هر در بودجه  هایپروژه ،هارسانه  ،زیستمحیط هنر، در 

 نفع به مالی حمایت. است شده  تبدیل دیگر هایزمینه  و وپرورشآموزش  جامعه، و بشردوستانه

 که آوردمی فراهم را هاییفعالیت و وقایع و گسترش پخش یا استقرار امكان که است  مردم عموم

 از  ربطذی هایطرف  همه  نفع به موفق حمایت بنابراین،  .باشند نداشته  هم اقتصادی توجیه شاید

  .است مردم عموم و تماشاگران طرح، ، مجریانها رسانه ،هاسازمان مالی، حامیان جمله

 افراد، .است افزایش حال در روزروزبه  ورزش، داشتننگه سرپا و اداره هایهزینه  که نمود اذعان باید

 در نتیجه  در و دانندمی  سخت بسیار را هاهزینه این بر آمدن فائق هادولت حتی و ها باشگاه

 در اصلی هایراه از یكی  .هستند هاهزینه این منابع تأمین برای دیگری هایراه کردن پیدا تكاپوی

 نیافته جدی تحقق هنوز مسئله این ایران همگانی ورزش  در اما  ؛است مالی حمایت خصوص این

 معاونت ورزش  همگانی، هایورزش متعدد )فدراسیون  هایبخش و  هاسازمان وجود رغمو علی  است

تحقیقات وزارت وپرورش،آموزش  وزارت ها، شهرداری  جوانان، و ورزش وزارت همگانی  و علوم، 

 شاهد دانند، متأسفانهمی مسئول همگانی  ورزش قبال در نوعی  به را خود هرکدام و...( که آوریفن

وضعیت سایر به نسبت همگانی ورزش در کنندگانشرکت تعداد که هستیم  چندان کشورها 

به هایرسانه و بدنی تربیت مدیران گرایش علت به همچنین  ندارد. مطلوبی  ورزش ورزشی 

 از نیز گرفته صورت هایپژوهشاست و   شده  پرداخته  همگانی ورزش  به کمتر تاکنون قهرمانی،

 بخش میلیبی همچون به دالیلی همگانی کشور از طرف دیگر ورزش .برخوردارند فراوانی پراکندگی 

و هایورزش  در گذاریسرمایه  به خصوصی های  بخش  در گذاریسرمایه به بیشتر گرایش همگانی 

 اتالف و خانوار  سبد های ورزشیهزینه  بودن ناچیز گذاری،سرمایه و مالی منابع بودن دیگر، ناکافی

ی  هاراه  از یكی  .است  تهدیدهای جدی مواجه با ورزشی یكپارچۀ  مدیریت نبود دلیل  به مالی منابع

مناسب حامیان جذب ورزشی، یهاتیفعال برای هزینه و منابع تأمین  و هاسازمان توسط مالی 

مناسب سالم محیطی  ایجاد راستا، این در  است.  ورزشی مسئوالن   صاحبان یگذاره یسرما برای  و 

 (.2002اتقیا، )است  ضروری  و الزم ورزش  در  خصوصی بخش و صنایع
شاره کرد که به  ا(  2014به رستم زاده و همكاران )  توانمیمرتبط در این زمینه  تحقیقات    جمله  از

نتایج حاصل از   .رشد اقتصادی در ایران پرداختندگذاری دولت در بخش ورزش بر  ارزیابی اثر سرمایه 

 
1. Pitts & Stotler 
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بر رشد اقتصادی ندارد.    یدارمعناگذاری دولت در ورزش اثر  تخمین حاکی از این است که سرمایه

اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات   تأثیربررسی    (2015و همكاران ) هدف از اجرای تحقیق جعفری

بود. نتایج تحقیق نشان داد اسپانسرینگ ورزشی بر   شهرستان تبریز  غیردولتی   هایشرکتبازاریابی  

ارتباطات بازاریابی    هایمؤلفه دارد. بین    تأثیرشهرستان تبریز    غیردولتی  هایشرکتارتباطات بازاریابی  

عرب هدف از پژوهش    شهرستان تبریز ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.  غیردولتی  هایشرکت

تبیین نقش تلویزیون در توسعۀ ورزش همگانی بود که به روش کیفی و    (2016)  و همكاران  نرمی

عدم جذابیت مالی    شامل   علّی ها انجام گرفت. برخی از شرایط  پردازی برخاسته از دادهاستراتژی نظریه 

تلویزیون و   برای  بودنورزش همگانی  با  تعامل دوسویۀ سازمان  محدود  متولی ورزش همگانی  های 

های مرتبط با حوزۀ ضعف شبكه   ۀرندیدربرگای  گر و زمینه است. شرایط مداخله  های تلویزیونشبكه 

  شیو گراسالمت، نیروی انسانی تلویزیون، جذابیت ناچیز ورزش همگانی برای مخاطبان تلویزیونی  

  (2017)  فرد   حیدری  و  پژوهش شریفیان.  استتفریح و سرگرمی    ۀزی باانگمخاطب به تماشای تلویزیون  

استان   :موردی  همطالع)  فضاهای ورزشی  هشناسایی موانع مشارکت خیرین در احداث و توسع  با هدف

مانع از مشارکت   در این پژوهش   بررسی موردتمامی عوامل داد نشان  ها و یافته صورت گرفت (کرمان

مانع ترتیب اولویت عبارت است از:  به آنهاو میزان ممانعت  اندبودهفضاهای ورزشی  هخیرین در توسع

مطالعه جوادی پور و تایج  . ناجتماعی و مانع مربوط به خود ورزشـ اجرایی، اعتقادی، فرهنگی ـقانونی

ایران شامل    گذاریسیاستمؤثر بر    هایمؤلفه نشان داد    (2017رهبری )   هایمؤلفه ورزش همگانی 

و   باورها  مهافرهنگسازمانی،  و  علمی  تدوین  و  تفسیر  تحلیل،  اقتصادی،  شرایط  و  ،  طالعات 

 .هاستپژوهش

با عنوان بررسی نقش حمایت مالی بر وجهه برند با کنترل   ایمطالعه( در  2013) 1گروس و ریزاینر 

که چنانچه سازگاری کمی بین حامی مالی و رویداد وجود    ندنشان داد  سازیفعالنقش مواجهه و  

مالی   . حضور در رویداد حمایت مالی شده موجب شودمیداشته باشد موجب کاهش وجهه حامی 

و در این شرایط تبلیغات رویداد بر افراد با جانبداری باال تأثیر مثبت  شودمیبهبود وجهه حامی مالی  

محرک وجهه حامی مالی    ترینمهمبین حامی مالی و رویداد را    سازگاری  این نویسندگان   ، گذاردمی

پژوهش سارجیت سینگ   .دانندمی به  2017) 2نتایج  استراتژی   هایاستس( که  های توسعه ورزش و 

تبدیل ورزش    هدف اصلی این سیاست ورزشیپرداخت، حاکی از این بود که  همگانی در کشور مالزی

در این سیاست    شدهمشخصهای  . اهداف و استراتژی استبه یك فرهنگ در زندگی روزمره مردم  

  یافتهتوسعهها برای رسیدن به وضعیت  ها در این راستا، همراه با تالشکنند که تمام تالشتضمین می

 
1. Grohs & Reisinger 

2. Sargit Singh 
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 که شد مشاهده یورزش همگان حوزه ادبیات به مراجعه با  سازی شوند.در کشور با موفقیت پیاده

 ندارد.   وجود همگانی حمایت مالی ورزش از جامع الگوی

در  همه برای ورزش به توجه ضرورت  که  دهدیم نشان پیشینه ادبیات و نظری مبانی مطالعه

در ایران نیز با توجه به دولتی بودن اقتصاد و افزایش   .است بوده یدتأک مورد المللیین ب و ملی سطوح

اقتصادی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بودجه ورزش با توجه به تورم موجود   هایتحریم

نیاز   پاسخگوی  جامعه  خودکفایی    هایفدراسیون در  خواستار  ورزشی  مسئولین  و  نیست  ورزشی 

و    تدبیر با  رودمین شرایطی از مدیران ورزشی انتظار  ورزشی هستند. در چنی  هایفدراسیون اقتصادی  

وابستگی خود را به   تدریجبهنیاز خود را از منابع بالقوه کسب کنند و    وردمبتوانند بودجه    ریزیبرنامه

ای است. محیط حاکم بر ورزش  از سوی دیگر ساختار ورزش ایران ساختار پیچیده  دولت کم کنند.

و دارای   بینی پیشسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بسیار پیچیده و غیرقابلایران اعم از محیط  

ورزشی باید از   هایسازمانبنابراین برای حل معضالت اقتصادی ورزش،    های بسیاری است.  شكاف

در   .مالی باشند تأمینو به دنبال سایر منابع کسب درامد و   بردارند  دستبه منابع دولتی  اتكای صرف  

  تواندمی،  شودمیمالی در ورزش   تأمین ، راهبردها و منابعی که موجب مؤثرستا شناخت عوامل این را

خصوص در کشور ما که تا کنون تحقیق نظامند و کافی در این  ه  بحث و مطالعه قرار گیرد، ب   ردمو

 است.  نشدهانجام زمینه 

 دلیل، همین به. گرفت شكل پژوهشگر ذهن در پژوهش اصلی هایسوال و  موضوع که بود جااز این

 همگانی ورزش در مالی حامیان و یا دفع جذب سبب  عواملی چه که است این تحقیق اصلی سوال

اصلی و   هایمؤلفه  است؟ مناسب ایران در همگانی حمایت مالی ورزش برای الگوی چه  ؟ اندشده

 استفاده در حاضر تحقیق تالش  ؟اندم اکد ایران در همگانی ورزش الگوی واسطه برای حمایت مالی

 افراد که  چرا ؛است افزوده آن غنای بر که  است موضوعی اجرایی و  دانشگاهی قشر دو هر نظرات از

 سوی از و دارند  آشنایی هاکاستی و   هانقص با  خوبی  به و هستند موضوع درگیر نزدیك از اجرایی

 دیگر  بیان  به .نماید  کمك پژوهش  اعتبار به  نظری بعد از توانندمی نیز دانشگاهی متخصصین دیگر

 طوربه که  هستند  مالی حمایت قرارداد یك طرف دو همگانی  هایورزش فدراسیون   و مالی حامیان

 موجود وضعیت  و شرایط پایۀ بر آنها نظرات و دارند قرار موجود موانع و امور جریان در مستقیم

 خواهند اضافهها  دیدگاه این به را نظری هایجنبه  نیز دانشگاهی متخصصین البته و بود خواهد

 الگوی جامعی از حمایت مالی ورزش همگانی وجود ایران، که در کشورهمچنین با توجه به این .کرد

 شودمی باعث موضوع این ندارند، مالک مشخصی و معیار گذاریسرمایه جهت  مالی  ندارد و حامیان

 گذاریسرمایه موفقیت عدم همچنین و طرف  مابین دو  مشكالت بروز احتمال گذاری،سرمایه ریسك

 ریسك کاهش مالی، حامیان گذاریسرمایه بهبود وضعیت در تواندمی تحقیق این نتایج رود. باال
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کننده در ورزش  رضایت افراد شرکت های همگانی،به ورزش مالی منابع  بیشتر جذب گذاری،سرمایه

 همچنین و طرفین معیارهای ارتباط قالب در آنها تعامالت بهبود درنتیجه و مالی حامیان و همگانی

 .باشد مفید طورکلی به  کشور ورزشی وضعیت بهبود
 

 پژوهش روش
 به که شیوه سیستماتیك به  و  1تئوری   کـه بـا روش گراندد بود،  رویكرد تحقیق حاضر از نوع کیفی

است که    ایپیچیده. پژوهش کیفی فرآیند  گرفتانجام    شده   داده ( نسبت1990) 2ن یکورب و استراوس

طوالنی   نسبتاً  آن مستلزم صرف وقت  تحلیـل   هادادهو    استانجام  اسـتقرایی  اسـتنباط  بـه روش 

 بلكه،  نیست استوار فرضیه بر این روش، در نظریه  تكوین  (.1383،  فـر و همكاران  )دانـایی  شوندمی
کلیـه   پژوهش این آماری جامعه  (. 1390  کوربین، و استراس(  شودمی استخراج هاداده دل از نظریه

و خبره   و   کارشناسان و ورزش همگانی کشور شامل مدیران  زمینه  درافـراد متخصـص  این حوزه 

 به . این افراد  ند که در این زمینه تحقیق و پژوهش داشتندبود  و اساتید دانشگاه  علمی هیئت اعضای

برفی یا 3ی ارهی زنج یریگنمونه  روش شدند 4گلوله   نظری اشباع تا اطالعات  آوریجمع و انتخاب 

از مصاحبه    21در این مطالعـه بـا    .یافت ادامه هاداده به بعـد،    هجدهم نفر مصاحبه انجام شد که 

 پیشینه و ادبیات نظری، مبانی شناخت  برای  .تكراری و به اشباع نظری رسـیده بـود  کامالً  هاداده

مرتبط  ،ها کتاب اینترنتی، هایپایگاه در موجود اطالعات به رجوع طریق از موضوع، با تحقیق 

نشریات مجالت  گردآوری دوم،  بخش  در .شد گردآوری یك  هر به مربوط مطالب مختلف، و 

مالی  هایحوزه  در باالدستی اسناد تحلیل  و  تجزیه و بررسیطریق   از اطالعات ورزش   و حمایت 

 .گرفت صورتهمگانی  و فدراسیون ورزش   جوانان و ورزش وزارت مرتبط در اسناد دیگر و همگانی

 ساختاریافته  نیمه فردی مصاحبه از  ها مقوله شناسایی و  پژوهش تسئواال بررسی برای همچنین،

یافته  .شد استفاده تكمیل  از  زمینهپس  بر  ها مدل  و کوربین ای  استراس   اساس مدل سیستماتیك 

گردید.1994) طراحی  تحلیل    (  از    هادادهنتایج  استفاده  کیودا   افزارنرمبا  مكس  کیفی   تحلیل 

((MAXQDA  آمد دست بهطی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی.   

  بندیمقوله  و گذارینام دقیق، بررسی با مطالعه، موضوعِ به مربوط هایداده باز، کدگذاری مرحله در

  دیگرعبارتبه.  شودمیاین مرحله از روش نظریه داده بنیاد بالفاصله بعـد از اولین مصاحبه انجام    ند. شد

 
1. Grounded Theory 

2. Strauss and Corbin 
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و    آنهامناسب برای    هایبرچسب محقق پـس از هر مصاحبه شروع به پیدا کردن مفـاهیم و انتخاب  

 طریق از آمدهدستبه مقوالت ،)محوری کدگذاری(  دوم مرحله در  .کند میکیب مفاهیم مـرتبط  تر

 هایداده عبارتی، به.  شد مشخص هم  با  آنها ارتباط و گرفتند قرار منطقی نظمی در  باز کدگذاریِ
 .شدند مرتبط یكدیگر به جدیدی شیوه به محوری کدگذاری در هامقوله و مفاهیم  به شدهتجزیه 

 ،گرمداخله شرایط زمینه، پدیده،  علّی، شرایط شامل پارادایمی مدل  یك بردن  کار  به  با  کار این
 و باز کدگذاریِ انجام از پس هم) انتخابی کدگذاری(  سوم مرحله  . شد انجام پیامدها  و راهبردها

  طور   بهروند انتخاب مقوله اصلی    مرحله، این در  .شد انجام پارادایمی مدل و مشخص شدن محوری

جاهای خالی با    کردن  پر، اعتبار بخشیدن به روابط، و  هامقولهمـنظم و سیسـتماتیك آن بـا سایر  

اولین قدم متضمن توضیح   .استمقوالتی که نیاز به اصالح و گسترش دارند. این روند شـامل چند گام  

خط اصلی داستان است. گام دوم، ربط دادن مقوالت تكمیلی بر حول مقوله اصلی با استفاده از یك  

رتبط ساختن مقوالت به است( است. گام سوم، م  شده  توصیف پارادایم )کـه در کدگـذاری محـوری  

است. آخرین   ها دادهیكـدیگر در سطح بعدی است. گام چهارم، به تأیید رساندن آن روابـط در قبال  

 .(1389فر و همكاران،    قدم، تكمیل مقوالتی است که اصالح و یا نیاز به بسط و گسترش دارند )دانایی

حقیق کمّی متفاوت است. محقق کیفی  های تنحوه بررسی روایی و پایایی در تحقیقات کیفی با روش

کند. بررسی را از طرق مختلف با یكدیگر مقایسه می  شدهآوری جمع های  ضمن حضور در عرصه، داده

( چهار  9419) 1و لینكن  گوبا   .کندکمك می  آنها ها، خود به تأیید و افزایش روایی  و مقایسه مكرر داده

و    اندبرشمردهبرای پژوهش کیفی    (قابلیت اطمینان  ،4ییدپذیری أ ، ت3پذیری انتقال،  2مقبولیت)معیار  

معیارهایشان را با چهار معیار متعارف در پژوهش کمی )روایی درونی و بیرونی، پایایی و عینیت( جفت 

 . انددادهکرده و پیوند 

درونی(: )روايی  طریق    مقبولیت  از  درونی    شوندگانآزمونبه    آمدهدستبهنتایج    ارائهروایی 

 توان میقرار دهند،  د  تأییرا مورد    ها یافتهنیز    آنها . اگر  گیردمیدر تحقیق( انجام    کنندگانمشارکت)

و قرار    شوندگانآزمون ه بازخورد به  ئگردید. در این تحقیق ارا  مطمئننسبت به روایی تحقیق بیشتر  

افزایش روایی    منظور  بهنگذارد    تأثیر  آنها   گوییپاسخبر نحوه    کهطوری  بهدر مسیر تحقیق    آنهادادن  

و    شدمیدر آن مرحله ارائه    آمدهدستبه پس از انجام هر مصاحبه الگوی    ضمناًداخلی اقدام گردید.  

. این کار پس از  دادمیقرار    بحث  موردنكاتی را نسبت به مدل داشت    شوندهمصاحبه  که  صورتی  در

 
1. Guba & Lincoln 

2. Credibility 

3. Transferability 

4. Dependability 
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انجام شود. فرایند انجام    گیریجهتو    فرضپیش  هرگونهاز    عاریتا مصاحبه    شد میمصاحبه انجام  

کامل درگیر    طور  بهکشید و محقق خود    لمصاحبه و کدگذاری و استخراج تئوری چندین ماه طو

 موضوع بود.

پذیری نتایج حاصله به سایر  پذیری نتایج پژوهش نشانگر تعمیمانتقال  پذيری)روايی بیرونی(:انتقال

که این امر خارج از   دارند  اعتقاد(  2009) 1پیتنی و پارکر  چند  هر.  های مشابه استها و محیطگروه

اما   پژوهشگر کیفی است،  استخراج و    توانیمتوانایی  )تا جایی که ممكن  حداکثری داده  ارائهبا  ها 

  هامصاحبهدر این پژوهش با مرور متعدد    .باشد( تا حدودی این بخش از روایی تحقیق را نیز تأمین کرد

و   حداکثری  استخراج  نیز   یرتكراریغ و  مطالعه  این  در  شد.  توصیه  این  اجرای  بر  سعی  مطالب 

 پذیری، جایگزین مفهوم روایی بیرونی بود. انتقال

یابد که سایر محققان  تأیید پذیری نتایج پژوهش کیفی هنگامی تحقق می  )عینیت(:  يیدپذيری أت

برای تحقق   راهیكتوسط محقق را دنبال کنند.    شدهانجاممسیر تحقیق و اقدامات    یروشنبهبتوانند  

پژوهش و مسیر تصمیمات خود در طی تحقیق را در  این امر آن است که محقق دقیقاً تمام روند 

پیشبرد تحقیق سعی شد از    درروند در این تحقیق سعی بر آن بود. همچنین    و   گزارش بیان نماید

هایی مانند کمبود وقت و یا عدم دسترسی،  محدودیت  وجود  باحضور حداکثری همكاران گروه تحقیق  

 استفاده شود.  

 منظور   بهقابلیت اطمینان جایگزین مفهوم پایایی است. در این مطالعه    قابلیت اطمینان)پايايی(:

 . گردیداستخراج  آنهاو نكات کلیدی  شد ضبط هامصاحبه هولت ممیزی و بازبینی، کلیه س

 

 نتایج 

   کدگذاری محوری پارادایم یها مؤلفه
ها و ابعاد در دستور کار  ها در سطح ویژگی مقوله  دادن  یوند پ و    هامقوله  یرزها به  در این فرایند مقوله

دلیل محوری نامیده شده است که کدگذاری حول یك مقوله گیرد. این کدگذاری، به این  قرار می

و آن را در   کندمیمرحله کدگذاری باز را انتخاب  از  یابد. در این مرحله محقق، یك مقوله  تحقیق می

 دهد.  ها را به آن ربط میدهد و سپس، دیگر مقولهمرکز فرآیندی که در حال بررسی آن است قرار می

)زیرساخت حمایت مالی، عوامل   مقوله 7 پژوهش، کنندگانمشارکت دیدگاه اساس بر  :علّی شرايط

رقابتی( مزیت  انسانی،  نیروی  دولتی،  عوامل  مالی،  حمایت  فرهنگ  مدیریتی،  عوامل    به ،  اقتصادی، 

 . )یك شماره جدول(گردید  شناسایی حمایت مالی از ورزش همگانی کشور فرآیند علّی شرایط عنوان
  

 
1. Pitney & Parker 
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 شرايط علّی  کدگذاری محوری  -1جدول 

 کدهای باز رديف 

ی 
ذار

دگ
ک

ی 
ور

ح
م

 

ف 
دي

ر
 

 کدهای باز

ی 
ذار

دگ
ک

ی 
ور

ح
م

 

 گذاری یه سرماریسك زیاد  1

ی 
اد

ص
اقت

ل 
وام

ع
 

15 
  به نبود پذیرش حمایت مالی ورزشی 

 یك ابزار مطلوب بازاریابی ورزشی  عنوان

ی
ریت

دی
ل م

وام
ع

 

2 

 
 16 باال بودن میزان تورم 

 ۀدرزمینهای بلندمدت نبود برنامه

 های خصوصی بازاریابی در شرکت

 17 محیط رقابتی ناسالم  3
 وو وزارت ورزش  حمایت فدراسیون

 از بخش خصوصی جوانان

 18 عدم بازگشت سرمایه 4
گذاری نبود برنامه جامع برای سرمایه

 بخش خصوصی

 19 نبود ثبات اقتصادی کشور  5
امور  نظارت ضعیف در رسیدگی به 

 بخش خصوصی

6 
ترویج فرهنگ ورزش   به عدم توجه

 همگانی 

ی 
مال

ت 
مای

 ح
گ

هن
فر

 

20 
های  نبود قوانین حمایتی از شرکت

 حامی ورزشی 

ی
ولت

 د
ل

وام
ع

 

7 
جایگاه ورزش همگانی در   اهمیت

 جامعه
21 

وجود مزایای اقتصادی توسط دولت  

 برای حامیان مالی

8 

در   اخالقی و فرهنگی رقابت به الزام

حامی ورزش   هایشرکتبین 

 همگانی 

22 
دقیق از قانون صرف مالیات  یرساناطالع 

 در ورزش 

9 
مناسب  هاییرساختزعدم توسعه 

  ینههزکم های برای انجام ورزش

ت  
مای

 ح
ت

اخ
رس

زی

ی
مال

 

23 
توسط   بهره کمپرداخت تسهیالت بانكی 

 حامی هایشرکتبهدولت

10 

عدم توجه به ایجاد شرایط 

در زمان مناسب  محیطیزیست

 ورزش

24 
 هایشرکت مدیراننگرش مثبت 

 خصوصی به حمایت مالی از ورزش

11 
 یهاشرکت برای رقابتی مزیت ایجاد

 همگانی  ورزش حامی

ی 
ابت

 رق
ت

زی
م

 

 دولتی بودن ورزش 25

12 
 هایشرکت بین رقابتی فضای تغییر

 همگانی  ورزش حامی
 دخالت دولت در امور ورزش 26

13 
نبود افراد متخصص در زمینه  

 بازاریابی ورزشی در فدراسیون

ی
سان

ی ان
رو

نی
 

 

 عدم استفاده از نیروهای متخصص 14
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 بر  ایینه زمشرایط   از دسته سه پژوهش این در مصاحبه از حاصل نتایج  اساس بر  :ایینه زم شرایط

عوامل اجتماعی، عوامل    از عبارتند که گذارندیم تأثیر  حمایت مالی از ورزش همگانی کشور  فرآیند

 .)2 شماره جدول(یارسانهقانونی، عوامل  -حقوقی
 

 ای ینهزم شرايط کدگذاری محوری -2  جدول

 کدگذاری محوری  باز  یکدها رديف 

 پایین بودن جایگاه اجتماعی ورزش در جامعه  1

 اجتماعی عوامل 

 نبود ورزشكار محبوب  2

 حمایت مالی بر روابط اجتماعی  یرتأث 3

 در ورزش گذاری شناخت عموم از اهمیت و اثرات سرمایه 4

 گرایش مسئولین روی یك یا چند ورزش خاص  5

 گذاری بخش خصوصی در ورزش اعتماد عمومی به سرمایه 6

 مالی  تأمینهای حقوقی و قانونی ورزش در حوزه چالش 7

عوامل حقوقی و  

 قانونی 

 ، مقررات مالی و پولی کشور سازییخصوصحقوقی و قانونی   یهاچالش 8

 ورزش همگانی های نامهینیآضعف قوانین و  9

 کمبود و نقصان قوانین مصوب حقوقی و حمایتی در ورزش همگانی  10

 حقوقی اراضی با کاربری ورزشی مشكالت قانونی  11

 ضعف قانون حق پخش تلویزیونی  12

 بخش خصوصی در ورزش همگانی  گذاری سرمایهنبود ضمانت مالی برای  13

 اجرای نادرست قانون یك درصد ورزش  14

 یما س و  صدادولتی بودن   15

 ای عوامل رسانه

16 
مناسب در جهت ترویج   یسازفرهنگها برای تبلیغات و  عملكرد ضعیف رسانه

 ورزش همگانی 

 ضعف انجام مسئولیت اجتماعی رسانه ملی در قبال ورزش همگانی  17

 شبكه خصوصی ورزش در ایران  یستأسمنع قانونی  18

 دامن زدن رسانه به حواشی ورزش  19
 

عوامل  سیاسی)عوامل   مقوله 2 پژوهش، کنندگانمشارکت دیدگاه اساس بر  :گرمداخله شرايط  ،

 گردید  شناسایی  حمایت مالی از ورزش همگانی کشور  فرآیند  گرمداخله شرایط عنوان  به،  ( سازمانی

 . )3 شماره جدول (
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 گرمداخله شرايط کدگذاری محوری  -3جدول 

 باز  یکدها رديف 
کدگذاری  

 محوری 

 های مسئول به موضوع ورزش همگانی وزارتخانهعدم توجه کافی   1

 عوامل سیاسی 

 ورزش   اندازه  از  یشبزدگی  سیاست  2

 ورزش همگانی کشور   یرانگ  یمتصمموضع سیاسی برخی مدیران و   3

 کالن ورزش   هایگذاری یاست سضعف در   4

 ساختار نامناسب ورزش کشور  5

 ناکارآمد   بندییمتقسضعف در یكپارچگی نظام ورزش کشور و   6

7 
گذاری دولت در بخش ورزش همگانی متناسب با  کم بودن میزان سرمایه

 نیاز روز جامعه و متقاضیان ورزش 

 ها و زنجیروار نبودن اهداف نهادینه نبودن سیاست 8

9 
ناهماهنگ بر اساس میزان محدود منابع مالی و    هایگذاری یاست س

 امكانات 

10 
عدم توجه به الگوهای بین الملی موفق در حوزه تأمین مالی ورزش  

 همگانی و ایجاد فاصله با جهان 

 هانامه یین آها و  ها به دستورالعملبه تبدیل سیاست  حد  از  یشبتوجه   11

 ها در حوزه ورزش عدم شفافیت اهداف و برنامه   12

 عوامل سازمانی 

 بلندمدت های  تمرکز بر روی برنامه 13

 شدهبینییش پهای  ها و طرحدیر بازده بودن برنامه 14

 های مختلف جهت توسعه ورزش همگانی عدم هماهنگی بین ارگان 15

 های مختلف  ارگانای  عدم یكپارچگی و انجام اقدامات جزیره 16

 ای جامع و نداشتن وحدت رویه و برنامه  گیرندگانیمتصمتعدد   17

 های متولی ورزش همگانی نبود تعامل الزم بین سازمان 18

 های ورزشیفساد اداری و مالی در برخی از سازمان 19

 

 حمايت مالی از ورزش همگانی کشور  راهبردهای و اقدامات

حمایت  برای راهبردهایی  و اقدامات چه کهاین به پاسخ پژوهش در کنندگانمشارکتطی مصاحبه،  

 و اقدامات این .کردند   اشاره مواردی به کدام  هر ،است یازن  مورد مالی بهتر از ورزش همگانی کشور

توسعه جذب حامیان مالی، بسترسازی جذب   از عبارتند که شد بندییم تقس سطح  پنج در راهبردها
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، اعطای  هارسانهاز نیروی متخصص، تعامل با    یمندبهرهحامیان مالی، بهبود قوانین برای حامیان مالی،  

 .است شده داده نشان چهار، شماره جدول در آن موارد که تسهیالت به حامیان مالی

 
 راهبردهای حمايت مالی از ورزش همگانی کشور  و اقدامات  کدگذاری محوری  -4جدول 

 کدگذاری محوری  باز  یکدها رديف 

 از طریق دولت  سازییخصوصبسترسازی برای   1

بسترسازی جذب  

 حامی مالی 

2 
همگانی مانند   یهاورزشایجاد قوانین تشویقی برای حامیان فدراسیون 

 مالیاتی های یتمعاف

 خصوصی در جهت توسعه ورزش همگانی همكاری بیشتر نهادهای دولتی و  3

 کاهش تصدی دولت در ورزش همگانی و واگذاری به بخش خصوصی  4

5 
متولی ورزش   یهاارگانتوسط دولت و سایر   ی افزارسخت های یرساختز ینتأم

 ، نیروهای مسلح، وزارت علوم و ...پرورش و  آموزشهمگانی اعم از شهرداری، 

6 
  همگانی، ورزش توسعه برای   مدون  و روشن   هاییاستس  و استراتژی داشتن

 کشور  در ورزش  صنعت   توسعه

توسعه جذب حامی  

 مالی 

7 

  و ها سازمان ، هادستگاه مشارکت توسعه  طریق از  کشور  سطح   در ورزش  گسترش

  شناسایی برای   سرزمین آمایش از  یریگبهره  خصوصی، و دولتی نهادهای

 همگانی  ورزش  توسعه  هاییتظرف

 کشور  در پایدار  مالی حمایت نظام   ایجاد 8

 کشور  کالن  ساختارهای اصالح 9

 خصوصی  بخش مشارکت  طریق  از  مالی منابع ینتأم 10

11 
  ی رسان اطالع و تبلیغ پژوهش،  آموزش، طریق از  کردن  ورزش  فرهنگ  توسعه

 ای رسانه  جامع

12 
های ورزشی با توجه  فعالیتها در عرصه  ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تعاونی

 قانون اساسی   44به اصل 
بهبود قوانین برای  

 حامیان مالی 
 کاره است  همهآنبازنگری بر قانون اساسی که دولت در  13

 اجرای قانون بخشودگی بیمه در بخش سالمتی مردم  14

 واگذاری زمین با کاربری ورزشی جهت توسعه ورزش همگانی  15
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 راهبردهای حمايت مالی از ورزش همگانی کشور  و اقدامات کدگذاری محوری -4جدول ة ادام

 کدگذاری محوری  ی باز کدها رديف 

 حامی ورزش همگانی   ی هاشرکتفراهم کردن تسهیالت اقتصادی برای    16

اعطای تسهیالت به  

 حامیان مالی 

 خصوصی و دولتی یها سازمانمالی و معنوی با   یهامشارکت 17

18 
و مدیران ورزش   گذارانیهسرمابرد بین - ایجاد بسترهای الزم برای رابطه برد

 همگانی 

 88و ماده 44در بخش ورزش همگانی با توجه به اصل  گذارییهسرما حمایت از   19

20 
در ورزش   گذارییهسرما بخش خصوصی به   گذار یهسرماحمایت و ترغیب 

 همگانی 

21 
بخش خصوصی حداقل به مدت    گذارانیهسرماواگذاری رایگان اماکن ورزشی به 

 تملیك(،  شرطبهیك سال )اجاره 

22 
تخصصی   یهاآژانسافراد متخصص بازاریابی ورزشی و تشكیل  یریکارگ به  

 بازاریابی، تربیت و پرورش و آموزش افراد با تأکید بر ورزش همگانی 
از   مندی بهره

 نیروهای متخصص 
 و حمایت مالی در فدراسیون   گذارییهسرماایجاد کمیته بازاریابی،  23

 ایجاد نظام مدیریت بازاریابی ورزشی در ورزش همگانی کشور و تقویت آن  24

 به مدیران ورزش همگانی  گذارانیهسرما آموزش نحوه جذب حامیان مالی و  25

 ای پوشش رسانه  26

 ها تعامل با رسانه
 ای ایجاد جذابیت برای حامیان مالی از طریق افزایش پخش رسانه 27

 ی ورزش بانوان و ایجاد جذابیت برای حامیان در رادیو ارسانهپوشش   28

 ی همگانی هاورزشینه ترویج درزمحمایت رسانه  29

 

 حمايت مالی از ورزش همگانی کشور نتايج و پیامدها

  و  پیامدها به آنها ،پژوهش در  کنندگانمشارکت مدیران با مصاحبه تحلیل از حاصل نتایج اساس بر

 در که  داشتند  اشاره حمایت مالی از ورزش همگانی کشور مطلوباجرای   صورت در متعددی نتایج

مزایای حمایت مالی برای فدراسیون، مزایای حمایت مالی برای   از عبارتند  و شد یبندطبقه  دسته 2

 .است شده اشاره نتایج و پیامدها این به پنج، شماره جدول در حامی یهاشرکت
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 پیامدها کدگذاری محوری  -5جدول 

 کدگذاری محوری  باز  یکدها رديف 

 رشد و گسترش ورزش همگانی در جامعه    1

مزایای حمایت مالی  

 فدراسیون برای  

 تحكیم و توسعه روابط اجتماعی مردم جامعه  2

 تولیدی و اقتصادی یهابخشاقتصادی در  ی وربهرهافزایش سطح  3

 اجتماعی ی هامشارکتافزایش  4

5 
و رویدادهای حوزه ورزش   هابرنامهکاهش نرخ بیكاری با افزایش اشتغال افراد از  

 کنندگان شرکتکارشناس رسمی، داوطلب و  عنوان بههمگانی 

 ملی سالمت  ی هابرنامهتوسعه   6

 بهبود سالمت جسمانی مردم  7

 صوتی و تصویری، مطبوعاتی، چاپی   ی ارسانهدستیابی به پوشش  8

مزایای حمایت مالی  

 برای حامیان مالی 

 حامی یهاشرکت به ها رسانه توجه  افزایش 9

10 
  استقبال  دلیل به همگانی  ورزش در گذارییهسرما  از مدت یطوالن  درآمد  کسب

 همگانی  ورزش در حضور  برای  مستمر عمومی

 مالی  حامی یهاشرکت بازار   سهم  افزایش 11

 ورزشی  تبلیغات از حاصل  مالیاتی هاییتمعاف از  یری گبهره 12

 اجتماعی  بازاریابی  ی هابرنامه  توسعه 13

 بازاریابی  آمیخته  اجزای   و مالی حمایت بین  تعامل 14

 حامی   یهاشرکت  برای شهرت  و تبلیغات  ایجاد 15

 

   کشور  همگانی  ورزش مالی حمايت پیشنهادی  الگوی

الگوی حمایت مالی از ورزش همگانی   اجرای در که اندشدهتنظیم ایگونهبه راهبردها  مدل، این در

 پیامدها صورت، این در .شود داده ایزمینه  و ایمداخله علّی،  شرایط به نسبت درستی ایران واکنش
 .شوندمی محسوب راهبردها برونداد ،آیندمی دست بهراهبردها  اعمال از پس که
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 کشور  همگانی ورزش مالی حمايت پیشنهادی الگوی  -1شکل 

 

 گیرینتیجه بحث و 
  همگانی   ورزشاز    مالی  حمایت الگوی داده بنیاد،  نظریۀ روش از استفاده با  شد  تالش پژوهش  این در

 شد. اصلی ارائه مقوله 20بر  مشتمل پژوهش نهایی الگوی این اساس، بر  .شود تدوین و ایران طراحی

 شد انتخاب محوری یدهپد یا اصلی مقوله عنوان  به ایران    همگانی  از ورزش   مالی  حمایت الگو، این در

عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی،   مانند گوناگونی شرایط تأثیر تحت وابسته متغیر یك  عنوان  به که

رقابتی انسانی، مزیت  نیروی  عوامل دولتی،  مالی،  زیرساخت حمایت  مالی،  عوامل    ، فرهنگ حمایت 

از    مالی  حمایت برای داد نشان پژوهش  این نتایج  دارد. قرار  غیرهو    یارسانهحقوقی قانونی و عوامل  

که   عواملی عنوان  به علّی  شرایط الگو این  در کرد.  توجه علّی  شرایط به باید  نخست ، همگانی   ورزش

 دست به زیر ترتیبِ به مقوله، هفت بر مشتمل ، گذارندمی تأثیر اصلی  پدیده  بر مستقیم صورت  به

احتمال    قبیل از مواردی به که شد  انتخاب  عوامل اقتصادی نام به علّی شرایط از مقوله اولین.  آمد

در ورزش همگانی، باال بودن میزان تورم، محیط رقابتی ناسالم، عدم بازگشت    گذاریسرمایه ریسك  

های تحقیقات تندنویس و همكاران  این نتایج با یافته  .دارد سرمایه، نبود ثبات اقتصادی کشور اشاره

وضعیت اقتصادی    تأثیر( مبنی بر  2017(، فرازیانی و همكاران )2014(، شعبانی و همكاران )2005)

  برمشكالت اقتصادی جامعه، تمرکز بر روی خدمات و محصوالت ورزشی در ورزش همگانی  جامعه،  

گذاری ورزشی، ایجاد  گذاری در این بخش همخوان است. انتظار سود حاصل از سرمایه سرمایه  جذب

گذاری مدت از سرمایهگذاری، درآمد طوالنیهمگانی جهت نظارت و قیمت  های صنفی در ورزشتشكل

گانی به دلیل استقبال عمومی مستمر برای حضور در ورزش همگانی، آموزش الگوها و  در ورزش هم
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برنامهزمینه  و  شدن  عملیاتی  صورت  در  که  است  مواردی  از  درآمدزایی  ایجاد  های  برای   آنها ریزی 

 توان شاهد توسعه ورزش همگانی و تأمین سرمایه توسط بخش خصوصی در این زمینه شد.می

یك ابزار مطلوب بازاریابی ورزشی،  عنوان بهل نبود پذیرش حمایت مالی ورزشی عوامل مدیریتی شام

های خصوصی، حمایت فدراسیون و وزارت بازاریابی در شرکت  یدرزمینههای بلندمدت  نبود برنامه

برای سرمایه برنامه جامع  نبود  از بخش خصوصی،  و جوانان  نظارت  ورزش  گذاری بخش خصوصی، 

  باو تحت هیچ شرایطی، جز    ایزمینهموفقیت در هیچ    .رسیدگی به امور بخش خصوصیضعیف در  

. موضوع  شودنمی  پذیرامكاننیروی متخصص و به کار بردن اصول صحیح مربوط به آن حیطه    وجود

مالی   هایحمایتمالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بررسی در مورد مشكالت مدیریت    هایحمایت

ورزشی و حامیان مالی    هایسازمانخاطر  رضایت  توجهیقابلتا حد    تواند می  آنها جهت رفع  و اقدام در  

را حاصل کند. لذا شناسایی و تعیین راهكارهایی جهت بهبود این موانع بخش مهمی از موضوع مربوط 

همكاران این بخش نیز با نتایج تسلیمی و    هاییافته.  دهد میمالی و بازاریابی را تشكیل    هایحمایتبه  

از    .پرداخت همسو بودمالی ورزش ایران با کشورهای منتخب    تأمینمقایسه ساختار  ( که به  2015)

مالی بخش ورزش دخیل    تأمیندر    غیرمستقیم  طوربهدر هلند و نروژ دولت  این نظر که نشان دادند  

ای ساختار جزیره و   نیازهای مالی بخش ورزش است کننده تأمین تریناصلیدر ایران دولت  ولی  است

مطابق با نتایج    .مشكالت بخش ورزش است  ترینبزرگ مالی ورزش ایران یكی از    تأمینو پراکنده در  

فرهنگ حمایت مالی  در فرآیند حمایت مالی ورزش همگانی ایران،    مؤثرعلّی  تحقیق، از دیگر عوامل  

جایگاه ورزش همگانی در جامعه،   فرهنگ ورزش همگانی، اهمیتترویج   به شامل کدهای عدم توجه

بین   اخالقی و فرهنگی رقابت به  الزام همگانی    هایشرکتدر  ورزش  به باشند میحامی  توجه  با   .

زیاد آیات قرآن و احادیث نسبت به اهمیت سالمت جسم و همچنین رهنمودهای مقام معظم    تأکیدات

به ورزش و تقویت جسم در کنار تحصیل و تهذیب، ضروری   مستمر ایشان  تأکیدرهبری و همچنین  

برای توسعه ورزش   را  راه  امر اهتمام ورزند و  این  به  نیز  است، سایر رهبران دینی و مدیران کشور 

بزرگان عالوه بر وضع الزامات    هایتوصیه (.  2013همگانی در جامعه فراهم آوردند )شهبازی و همكاران،

ارزنده و سازنده و در مواردی حمایت، موجب   هایراهنماییکرده و با    عملی، مسیر پیش رو را روشن

  همگانی  ورزش  شورای  ورزشی،  فراکسیون  و   . همچنین در ایران مجلسشوندمیایجاد انگیزه و روحیه  

 گذاری سیاست فرمانداران در فرآیند  استانداران و ،ها استان  کل مدیران ورزشی، هایفدراسیون  کشور،

ایران نقش دارند.   هایزیرساخت عدم توسعه    جمله  اززیرساخت حمایت مالی    نظام ورزش همگانی 

در زمان  مناسب    محیطیزیست، عدم توجه به ایجاد شرایط  هزینهکمهای  مناسب برای انجام ورزش

  و  پورپرتوی  ،(2007هنرور و همكاران )،  )2006زاده )  این یافته با نتایج تحقیقات محرمورزش بود.  



 1400تابستان ، 23، شماره 9پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                    256

و همكاران (5200) 1و همكاران  سكویین (،  2017)شمس دوست   فانك  دارد.    (2006) 2،  همخوانی 

، محل جغرافیایی  ها قیمتمساعد و دلپذیر، سطح    هوای  و  آبآنان نشان داد امكانات اقامتی،    های یافته

 طور به دشگران ورزشی  عام و گر  طور   بهدالیل گردشگران    ترینمهممقصد و دسترسی به دریا و ساحل  

مدیران ورزشی   ازنظربرای رفتن به آن مناطق بودند و   خاص )برگزاری رویدادها و اردوهای ورزشی

آخرین    .اهمیت بیشتری داشتند  درجه( در مقایسه با عوامل دیگر )بازدارنده(  دهندهسوق این عوامل )

بود افراد متخصص کمعوامل علّی تحت عنوان نیروی انسانی بود که شامل دو کد    بندیدسته مفهوم در  

وجود نیروی انسانی  در زمینه بازاریابی ورزشی در فدراسیون و عدم استفاده از نیروهای متخصص بود.  

  برنامههزینه کردن بودجه برای نیل به اهداف    آن  از  بعدورزشی و    هایفعالیت   ریزیبرنامهمتخصص در  

ورزشی، آموزشی نیروی انسانی   های برنامهبرای    گذاریهدف،  نتیجه  درزشی اهمیت بسزایی دارند و  ور

  توسعه،  نهایت  درو    وریبهرهو اصالح ساختارهای سازمانی بیشترین تأثیر را در جذب سرمایه، افزایش  

 . ورزشی دارند  هایسازمان

وضعیت    ایزمینه شرایط   با  ارتباط  در  ازکه  مالی  پژوهش    همگانی  ورزش   حمایت  این  در  ایـران 

در بخش   .ایرسانهعوامل اجتماعی، عوامل حقوقی قانونی و عوامل    :مقولـه بود سهشناسایی شد شامل  

عوامل اجتماعی کدهای باز شامل پایین بودن جایگاه اجتماعی ورزش در جامعه، نبود ورزشكار محبوب 

حمایت مالی بر روابط اجتماعی، شناخت عموم از اهمیت و اثرات   تأثیرورزش همگانی،    هایرشته در  

-گذاری در ورزش، گرایش مسئولین روی یك یا چند ورزش خاص و اعتماد عمومی به سرمایهسرمایه

اجتماعی کشور   های یطمحمالی نتواند در    های یتحماچنانچه  گذاری بخش خصوصی در ورزش بودند.  

را    یرگذارتأث مهمی  نقش  است  نتوانسته  اصلی    یدنرس  درباشد،  موفقیت  کند.  ایفا  هدف  بازار  به 

 یرگذارتأث  آنهاهدف جامعه و روابط بین    یهاگروهکه بتواند بر    شودیممالی زمانی حاصل    هاییتحما

  تواند یم شناسایی این موانع  مالی و تعیین و    هاییتحماباشد، بنابراین پرداختن به موانع اجتماعی  

 حامیان مالی و کسب موفقت هایی در این زمینه باشد.  بهتر چهکمك بزرگی در جذب هر 

 تأمین های حقوقی و قانونی ورزش در حوزه  کدهای مربوط به عوامل حقوقی و قانونی شامل چالش 

قانونی    هایچالشمالی،   و  و  سازیخصوصیحقوقی  قوانین  ضعف  کشور،  پولی  و  مالی  مقررات   ،

ورزش همگانی، کمبود و نقصان قوانین مصوب حقوقی و حمایتی در ورزش همگانی،    هاینامهآئین

مشكالت قانونی حقوقی اراضی با کاربری ورزشی، ضعف قانون حق پخش تلویزیونی، نبود ضمانت مالی  

اجرای نادرست قانون یك درصد ورزش بود.  بخش خصوصی در ورزش همگانی و  گذاریسرمایهبرای 

( 2017به پژوهش جوادی پور و همكاران )  توانمیتحقیقات همسو با این بخش از تحقیق    جمله  از

 
1. Seguin et al. 

2. Funk et al. 
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موجود در حیطه قوانین و مقررات متمرکز بودن قوانین  هایآسیب  جمله  ازاشاره کرد که نشان دادند  

بالقوه   هایسرمایهبودن به    توجهبیو فرهنگ مردم،    هارسوم  و  آداب،  ایمنطقهبدون توجه به شرایط  

نهادینه  ها استان در   امكانات موجود و    اهداف و سهم  نبودن  ، زنجیروارهاسیاست  نبودن  و بودجه و 

این نكته   توانمیدر این زمینه بود.    ها سازمان  ورزشی   های برنامه  از  ورزش  وزارت و  فدراسیون  خواهی

مالی وابسته به اصول قانونی و    هاییتحماخصوص  هبازاریابی و ب  های یتفعاله  کرد ک  نشان  خاطررا  

با   تنهانهحمایت مالی خارج از چهارچوب قوانین هر جامعه   هاییتفعالحقوقی هر کشور است، انجام 

، شناخت صحیح و دقیق  کندیم بلكه مشكالتی را نیز در این زمینه ایجاد    شود ینمموفقیت روبرو  

مانع    عنوان  به  ی نوع   بهحامیان مالی و تعیین مواردی در قوانین کشور که    هاییتفعالقوانین مرتبط با  

است، کمكی بزرگ در جهت رفع مشكالت موجود و   قرارگرفتهحمایت مالی    هاییتفعالبر سر راه  

با عنوان عوامل   ایزمینه مفهوم سوم از عوامل    ورزش کشور است.  ۀینزمدر    هایی یت فقمورسیدن به  

مناسب   سازیفرهنگها برای تبلیغات و  ، عملكرد ضعیف رسانهصداوسیمادولتی بودن    ازجمله  ایرسانه

در جهت ترویج ورزش همگانی، ضعف انجام مسئولیت اجتماعی رسانه ملی در قبال ورزش همگانی،  

این .  استشبكه خصوصی ورزش در ایران و دامن زدن رسانه به حواشی ورزش    تأسیسمنع قانونی  

مواردی مانند    تأثیرمبنی بر    (2014)و همكاران    (، شعبانی 2013)و همكاران  ی قره  هاافتهنتایج با ی

های رسانه ملی های گروهی در ترویج ورزش همگانی، ارتباط مستقیم فعالیتاستفاده بهینه از رسانه

 ها همخوان بود.با ترویج ورزش همگانی، پایین بودن نقش رسانه
 حمایت مالی از ورزش همگانی کشور یعنی موردمطالعه یپدیده علّی بر شرایط اثر ،گرمداخله  شرایط

 مانع یك عنوان  به یا و کندمی تسریع  و تسهیل یا را راهبردها اجرای و دهدمی حت تأثیر قرارت را
 گرمداخله  شرایط تحت نهایی کدهای  گردید، در نتایج مشاهده که  طورهمان .کندمی  تأخیر دچار

  نحوه  بررسی  به   ( که2015) 1دنیل.  شدند بندیطبقه سازمانی  عوامل سیاسی و عوامل مقوله  2 در

امكان    صورت  کرد که در  خاطرنشانپرداخته بود نیز    داخلی  سیاست  ابزار  عنوان  به  ورزش  از  استفاده

  به   جهان  مردم  و  کشورها  از  بسیاری  با  روابط  ایجاد  برای  خارجی  سیاست   ابزار  یك  عنوان  به   ورزش

کدهای باز پیشنهادی مربوط به   .شودیم   استفاده  ملی  امنیت  دالیل  به  نرم  قدرت  به  دستیابی  منظور

برنامه و  اهداف  شفافیت  عدم  شامل  سازمانی  برنامهعوامل  روی  بر  تمرکز  ورزش،  حوزه  در  های  ها 

مختلف    های ارگان، عدم هماهنگی بین  شدهبینییشپ های  ها و طرحبلندمدت، دیر بازده بودن برنامه

جزیره اقدامات  انجام  و  یكپارچگی  عدم  همگانی،  ورزش  توسعه  ارگانجهت  تعدد  ای  مختلف،  های 

های متولی  ای جامع، نبود تعامل الزم بین سازمانو نداشتن وحدت رویه و برنامه  گیرندگانیمتصم

 های ورزشی بود. ورزش همگانی و فساد اداری و مالی در برخی از سازمان
 

1. Daneal 
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مطلــوب  نتای  اساس  بر وضـعیت  بـه  دسـتیابی  پـژوهش،  ایران  ج  همگانی  ورزش  از  مالی  حمایت 

توسعه جذب حامیان مالی، بسترسازی مقولـه    ششاست که در    هاییی استراتژ  یریکارگبهنیازمنــد  

،  ها رسانهاز نیروی متخصص، تعامل با    مندیبهرهجذب حامیان مالی، بهبود قوانین برای حامیان مالی،  

 کرد:  یبنددسته را  آنها توانیم   اعطای تسهیالت به حامیان مالی 

  مدون  و  روشن  هایسیاست  و  استراتژی  داشتن  جمله  ازراهكارهایی  :  توسعه جذب حامیان مالی(  الف

 طریق  از کشور سطح در ورزش کشور، گسترش در ورزش صنعت توسعه همگانی، ورزش توسعه برای

 سرزمین   آمایش   از  گیریبهره  خصوصی،   و   دولتی   نهادهای   و  هاسازمان  ، هادستگاه  مشارکت  توسعه

  کشور، اصالح  در  پایدار  مالی  حمایت  نظام   همگانی، ایجاد   ورزش  توسعه  هایظرفیت  شناسایی  برای

  ورزش   فرهنگ  خصوصی، توسعه  بخش  مشارکت  طریق  از  مالی  منابع  تأمینکشور،    کالن  ساختارهای

در تمام کشورهای دنیا به ورزش ای.  رسانه  جامع   رسانی اطالع  و   تبلیغ  پژوهش،   آموزش،  طریق  از  کردن

مالی شامل موارد    های کمكاین    . مقدار و نوع آن متفاوت است  چه  اگر ،  شودمییارانه اختصاص داده  

ورزش،   به  مالی  کمك  یا  مستقیم  یارانه  هستند:  و    ها تخفیفمثل    غیرمستقیم  های یارانهذیل 

رایگان یا همراه با یارانه از سوی    صورت   بهورزش    هدف  باکردن    گذاریسرمایهمالیاتی،    هایمعافیت

حكومتحالاین  ا ب (. 2005،  1ن ینمه)  ها دولت اغلب  و  ،  سالمتی  ترویج  برای  بین    اندامتناسبها 

ها در بخش ورزشی دولت  اندازه  هر.  انجام می دهندورزش    درتوجهی را  گذاری قابلسرمایه  ،شهروندان

میسرمایه میگذاری  کشیده  ورزش  سمت  به  شهروندان  و  هزینهکنند  میزان  همان  به  های  شوند، 

ها از ورزش صرفاً به دلیل کاهش  گذاری و حمایت دولتیابد. البته سرمایهکاهش میدرمانی و پزشكی  

  این   با.  استهای درمانی نیست، بلكه سالمتی و شادابی جامعه به دالیل متعدد مهم و ضروری  هزینه

های درمانی  ، اعتقاد عمومی بر این است که شرکت در ورزش باعث بهبود سالمتی و کاهش هزینههمه

با    شود.می نتایج  این  الكساندر  تسوتسوهای  یافتههمچنین  به  (  2017)  فرازیانی   و   (2011) 2و  که 

بهره با بدون بهره جهت ساخت و نگهداری اماکن ورزشی و  های کم، ارائه وامبهرهکماعطای تسهیالت 

 . اند همخوان استهای ورزشی تأکید داشته درصد از مالیات قانونی بر فعالیت 2اختصاص 

از طریق دولت،   سازیخصوصی کدهایی شامل بسترسازی برای  :  بسترسازی جذب حامیان مالیب(  

مالیاتی، همكاری    هایمعافیتهمگانی مانند    هایورزش ایجاد قوانین تشویقی برای حامیان فدراسیون  

بیشتر نهادهای دولتی و خصوصی در جهت توسعه ورزش همگانی، کاهش تصدی دولت در ورزش 

خصوصی،   بخش  به  واگذاری  و  سا  افزاریسخت   های زیرساخت  تأمینهمگانی  و  دولت  یر  توسط 

از شهرداری،    هایارگان اعم  و  وپرورشآموزش متولی ورزش همگانی  علوم  وزارت  نیروهای مسلح،   ،
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در اولویت  جمله از نشان داد عامل اعتقادی (2017) و حیدری فرد  شریفیان پژوهش  هاییافته .غیره

تعاون و   هورزش، طرز تفكر و عقیده، نگرش خیرین نسبت به اهمیت ورزش، کاهش روحی ندادن قرار

در عدم مشارکت    ،و رواج دنیاگرایی  ها سلیقهیق و  ال ف در ع ال، کار خیر ندانستن ورزش، اختخواهی  دیگر

وجود  دلیل   کنند به  بیان می   (2010) 1و همكاران  فیلو  فضاهای ورزشی نقش دارد.   هخیرین در توسع

ش البسیاری ت  ههای خیری  این پتانسیل در ورزش و رویدادهای ورزشی، در برخی از کشورها سازمان

آوری  بیشتری را جمع ه حال، اعان کردن خود با ورزش، محبوبیت و درعین کنند از طریق مرتبط  می

هستیم که در بخش ای    های خیریه  سازمان  هاساس، در کشور آمریكا شاهد رشد فزایند  این  نمایند. بر

فعالیت در  طریق حضور  از  قابل  عمومی  رشد  ورزشی،  داشته  های   و  اتلر ب حال این با .  اند  قبولی 

 تأکید سازمانی   برون مالی تأمین به ها سازمان برای مالی  مینأت تصمیمات  در (2011) 2همكاران 

 و پذیر  سرمایه موسسات عملكرد اثرگذاری ارتباط  مطالعه با  (2012) 3همكاران و  براندر  و  نماید  می

 از مالی منابع تأمین  که دریافتند   2008 تا  2000  های سال خالل در آنها  سرمایه  تأمین  محل

 محل با  سساتی ؤم که ای گونه به  است داشته سساتؤم این عملكرد در اثرگذاری نقش  دولت سوی

 حمایت تنها که سساتیؤم  به نسبت باالتری د  عملكر دولتی غیر و دولتی مختلط منابع  تأمین

 می را امر این البته که است داشته هستند، دارا را غیردولتی  بخش حمایت تنها یا و  دولتی بخش

 .داد نسبت ایشان باالتر دسترس در منابع میزان به توان

حمایت مالی   زمینه درراهكارهایی بود که  ازجملهاین راهكار نیز  :بهبود قوانین برای حامیان مالی ج(

های ورزشی  ها در عرصه فعالیتاز ورزش همگانی پیشنهاد شد. ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تعاونی

کاره است، اجرای همه  آنقانون اساسی، بازنگری بر قانون اساسی که دولت در    44با توجه به اصل  

اگذاری زمین با کاربری ورزشی جهت توسعه ورزش قانون بخشودگی بیمه در بخش سالمتی مردم، و

در پژوهشی تحت عنوان نگرش   (5201) 4همكاران  و   ساموئلقرار گرفتند.    بندیدستههمگانی در این  

نتیجه این بود به  قرارگرفته مطالعه موردمدیران نسبت به حمایت مالی ورزشی که روی چند شرکت 

ها  یكی از شرکت  .ها متفاوت استحمایت مالی از سوی شرکتدست یافتند که نگرش مدیران نسبت به  

کند و شرکت دیگر گرایشی به حمایت از یك همكاری مثبت تلقی می  عنوان  به حمایت از ورزش را  

تر از شرکتی کند موفقهای که از ورزش حمایت میر شرکتضورزش ندارد و سرانجام طی تحقیق حا

 .حمایت مالی از ورزش را نداشتکه گرایشی نسبت به  بودند

 
1. Filo et al. 

2. Butler et al. 

3. Brander et al. 

4. Samuel et al. 



 1400تابستان ، 23، شماره 9پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                    260

بعدی راهكارها جهت حمایت مالی از   بندیدسته این مورد نیز در    :از نیروی متخصص  مندیبهره  د(

شامل   مواردی  گرفت.  قرار  همگانی  تشكیل    کارگیریبهورزش  و  ورزشی  بازاریابی  متخصص  افراد 

تأکید بر ورزش همگانی، ایجاد کمیته تخصصی بازاریابی، تربیت و پرورش و آموزش افراد با    هایآژانس

و حمایت مالی در فدراسیون، ایجاد نظام مدیریت بازاریابی ورزشی در ورزش  گذاریسرمایهبازاریابی، 

و   مالی  حامیان  جذب  نحوه  آموزش  آن،  تقویت  و  کشور  ورزش    گذارانسرمایههمگانی  مدیران  به 

بازاریابی،   کمیته  ایجاد  مدیریت    گذاریسرمایههمگانی،  نظام  ایجاد  فدراسیون،  در  مالی  حمایت  و 

و  مالی  حامیان  جذب  نحوه  آموزش  آن،  تقویت  و  کشور  همگانی  ورزش  در  ورزشی  بازاریابی 

از منابع مهم درآمد اقتصادی    گذاریسرمایهبازاریابی و جذب    به مدیران ورزش همگانی.  گذارانسرمایه

کالن در بخش بازاریابی برای   هایگذاریسرمایهبا و کشورهای جهان سعی دارند تا  شودمیمحسوب 

  بهامروزه، از بازاریابی ورزشی  .  منبع درآمد مناسب اقدام کنند  عنوان  به جذب هر چه بیشتر سرمایه  

مهم    عنوان عوامل  از  یاد    توسعهیكی  جامعه  سالمتی  و  تندرستی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 

و مسئوالن امور بازاریابی سعی در ارتقاء و گسترش آن دارند،    ؛ به همین دلیل مدیران ورزشیکنندمی

ولی این ارتقاء و گسترش خود مستلزم ایجاد شرایط ویژه ساختاری، سیاسی فرهنگی و اجتماعی است.  

دلیل    ورزش است. از سوی دیگر ورزش به  ،بازاریابی   هایزمینه   ترینپرجاذبهدر حال حاضر یكی از  

تفریح کنند یا    خواهندمیهیجان زیاد هدف اولیه بسیاری از مردم است که  از جذابیت و    مندیبهره

  . بازاریابی است  گیریشكلو تندرستی برسند. به همین دلیل ورزش جایگاهی مناسب برای    سالمتی  به

در کاهش بسیاری    تواندمیپرداختن به بازاریابی ورزشی    ی با توجه به آثار و فواید بسیار صنعت بازاریاب

از مشكالت مانند بیكاری و رکود صنایع ورزشی و غیرورزشی مؤثر باشد و به کاهش تدریجی وابستگی  

بخش خصوصی و پویایی   گذاریسرمایهدولت،  بودجهبه   ها هیئتو   هافدراسیون ورزشی،   هایسازمان

)قیامی    یی جدید منجر شوددرآمدزا  هایکانالدستیابی به    درنتیجهورزشی و    های رشته هر چه بیشتر  

   .(1388راد، 

حامی    هایشرکت فراهم کردن تسهیالت اقتصادی برای    ازجمله  :اعطای تسهیالت به حامیان مالی  و(

خصوصی و دولتی، ایجاد بسترهای الزم   هایسازمانمالی و معنوی با    هایمشارکتورزش همگانی،  

در بخش    گذاریسرمایهرزش همگانی، حمایت از  و مدیران و  گذارانسرمایهبرد بین    -برای رابطه برد

اصل   به  توجه  با  ماده    44ورزش همگانی  ترغیب  88و  و  به   گذارسرمایه، حمایت  بخش خصوصی 

به    گذاریسرمایه اماکن ورزشی  رایگان  بخش خصوصی   گذارانسرمایهدر ورزش همگانی، واگذاری 

نتایج پژوهش با  تملیك( نیز راهكار پیشنهادی بعدی بود.    شرط  بهحداقل به مدت یك سال )اجاره  

مبنی    (2015) 1سیسیلیا  و   ژوزف،  (2019و همكاران )  خدادادی(،  2017)  گودرزیهای  نتایج پژوهش
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  برهنگی  گذاری بخش خصوصی، تأثیر متغیرهای اقتصادی و فرهای جذب سرمایهبر ضعف سیاست

گذاری  گذاری، تأثیر عوامل سیاسی، حقوقی، اجتماعی، مدیریتی و سازمانی بر سرمایهسرمایه  جذب

شناختی، درون فردی و حمایتی اجتماعی بر  بخش خصوصی، تأثیر عوامل سازمانی، مدیریتی، روان

(، شعبانی و همكاران 2014گذاری در ورزش همگانی و نتایج تحقیقات احسانی و همكاران )سرمایه

برنامه  (2014) فقدان  بیرونی و درونی و  تأثیر عوامل  به  ریزی مدون و فقدان مدیریت واحد در که 

 .گذاری پرداخته بودند همخوان بودورزش همگانی در جذب بخش خصوصی برای سرمایه

ای، ایجاد جذابیت  ها بود. پوشش رسانهآخرین راهكار پیشنهادی تعامل با رسانه  : هارسانهتعامل با    ه(

ورزش بانوان و ایجاد جذابیت    ایرسانهای، پوشش  ای حامیان مالی از طریق افزایش پخش رسانهبر

  شوندگانمصاحبه  نظر  ازهمگانی.    هایورزش برای حامیان در رادیو، حمایت رسانه در زمینه ترویج  

و    (2009) 1نامراتو  هایپژوهشبا نتایج  که    است  سازیفرهنگشامل عدم    ها رسانهعملكرد ضعیف  

( در تحقیقی 2016)  قاسمی. در این زمینه  همخوانی دارد  (2018)  و قنبرپور  آصفی،  (4200) 2شیهو 

عنوان   تبلیغ  با  با    ایرسانهرویكردهای  همگانی  (  PSA) عمومی  خدمات   های آگهیبر    تأکید ورزش 

حداقل زمان لزوم کسب نتیجه در    و  سویكورزش همگانی از    هایظرفیتنظر به  پیشنهاد کرد که  

  هایویژگیبا    گهی خدمات عمومیآگهی تبلیغاتی به نام  آنوعی از  ،  هاروشیكی از بهترین  ،  ممكن

 .خاص خود است

زیر را بـه دنبال    دوگانهپیامدهای    تواندمیهمگانی    ورزشحمایت مالی  بر اساس نتایج ایـن پـژوهش،  

 داشته باشد: 

ورزش همگانی   فدراسیونمزایایی که حمایت مالی برای  :  فدراسیونمزایای حمایت مالی برای    (الف

رشد و گسترش ورزش همگانی در جامعه، تحكیم و توسعه روابط اجتماعی مردم   جمله  ازدر بردارد  

سطح   افزایش  در    وریبهرهجامعه،  افزایش    هایبخشاقتصادی  اقتصادی،  و    هایمشارکتتولیدی 

  بهو رویدادهای حوزه ورزش همگانی    هابرنامهاجتماعی، کاهش نرخ بیكاری با افزایش اشتغال افراد از  

بهبود سالمت    هایبرنامه، توسعه  کنندگانشرکتس رسمی، داوطلب و  کارشنا  عنوان ملی سالمت، 

نشان داد که بین میزان مشارکت ورزشی (  2011)  و همكاران  نوشیرانزاده  نتایج تحقیق  جسمانی مردم.

فعال  های ورزشی افراد فعال و غیرورزشی و دسترسی به امكانات ورزشی و بین هزینه  هایینههزبا  

نشان داد که نگرش متخصصان و مدیران  نیز    (2015قائدی و همكاران )نتایج    وجود دارد.  دارمعنا  ۀرابط

شاخص تمامی  اجتماعی  توسعۀ  بر  قهرمانی  و  همگانی  ورزش  نقش  دربارۀ  بهورزش  عدالت    ها  جز 

 
1. Numerato 

2. Shehu 
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استاجتم زیاد  برنامه  و   اعی در حد  باید  اجتماعی  توسعۀ  راستای  ورزش در  از  استفاده  ریزی برای 

 .مناسب انجام گیرد

صوتی   ایرسانهاین مزایا شامل دستیابی به پوشش    :حامی  هایشرکتمزایای حمایت مالی برای    (الف

  مدتطوالنی  درآمد   کسب  حامی،   های شرکت  به  هارسانه  توجه  و تصویری، مطبوعاتی، چاپی، افزایش

همگانی،    ورزش  در  حضور  برای  مستمر  عمومی  استقبال  دلیل  به   همگانی  ورزش  در  گذاریسرمایه  از

ورزشی،   تبلیغات  از  حاصل  مالیاتی   هایمعافیت  از  گیریبهرهمالی،    حامی  هایشرکت   بازار  سهم  افزایش

  بین   بازاریابی و تعامل  آمیخته  اجزای  و  مالی  حمایت  بین  اجتماعی، تعامل  بازاریابی  هایبرنامه  توسعه

حمایت  در کتاب  (  2013) 1و همكاران   دفراندر این زمینه  بازاریابی بود.    آمیخته  اجزای  و   مالی   حمایت

برای حامیان مالی را حمایت مالی در ورزش  جمله مزایای    آمیز، ازموفقیتمالی در ورزش راهبردهای  

تفریحات   و  عالئق  با  برند  دادن  ارتباط  راه  از  جوانان  با  پیوستگی  تجربه آنهاایجاد  یك  خلق   ،

که آن برند، برندی تلقی  فرد در رابطه با برند، اطمینان از اینای منحصربه نشدنی یعنی تجربهفراموش 

شود  که آن برند، پیشتاز و پویا تلقی میبخشد، اطمینان از اینا بهبود میشود که زندگی روزمره رمی

 .شود، معرفی کردند که آن برند، در سطح محلی و جهانی حامی معتبری محسوب میو اطمینان از این

مالی ورزش همگانی در    تأمیندر پایان با توجه به آنچه ذکر شد، عوامل بسیار زیادی وجود دارد که  

. در حال حاضر حوزه ورزش همگانی کشور دارای مسائل و مشكالت دهدمیقرار    تأثیرایران را تحت  

از    ایعدیده برخی  عملكرد خود    آنها است که  فعالیت    آنها به  آن  که در  به محیطی  برخی دیگر  و 

توسعه جذب حامیان    هایحوزه ر  اقدامات اساسی د  کارگیریبهبا   رسدمی. به نظر  گرددمی  بر  کنندمی

از نیروی متخصص،   مندیبهرهمالی، بسترسازی جذب حامیان مالی، بهبود قوانین برای حامیان مالی،  

حوزه   های چالششاهد برطرف نمودن    توانمی، اعطای تسهیالت به حامیان مالی  هارسانهتعامل با  

همه   در  ترسالم  ایجامعهبیشتر،    وریبهره  و  درآمدزایی   هایکانالمالی ورزش همگانی، افزایش    تأمین

با اصالح ساختار ورزش   توانمیباشیم. در سطوح کالن    غیرهجسمانی، روانی، اجتماعی و    هایجنبه 

کشور، بازنگری بر مقررات و قوانین و کاهش نقش دولت در انجام امور و افزایش نقش نظارتی دولت، 

صحیحی در ورزش همگانی    گذاریسیاستبا    موردنیاز  افزارینرمو    افزاری سخت  هایزیرساخت  تأمین

نظام،    هایظرفیتحداکثری از تمام مختلف در راستای بهینه و  هایارگانو ایجاد یكپارچگی در بین 

همگانی در جامعه و افزایش درآمدزایی آن را فراهم ساخت. همچنین با    هایورزش موجبات توسعه  

در حوزه مدیریت مالی و بازاریابی باعث بهبود    ویژه  بهتزریق علم روز به بدنه اجرایی ورزش کشور  

بسیاری از    توانمیی به مدیریت ورزش کشور  وضعیت موجود شد. عالوه بر این با داشتن نگاه سیستم

وضعیت موجود را    تواندمیدر انتصاب مدیران ورزشی نیز    ساالریشایسته مشكالت را برطرف نمود.  

 
1. Ferrand et al. 



                                                   ...کشور با استفاده  یورزش همگان یمال تيحما یالگو  یطراح: رهبری

بخش خصوصی را به   تواند میبازاریابی و تبلیغات    هایاستراتژی   کارگیریبهبهبود بخشد. همچنین  

همگانی، رفع   هایورزشدولتی برای   هاییارانهزایش در ورزش همگانی ترغیب کند. اف گذاریسرمایه

بسیاری از مشكالت    تواند میمالی و تسهیالتی مناسب    های سیاست  کارگیریبهو    سازیخصوصی موانع  

 ورزش همگانی کشور را برطرف نماید. 

 

 تقدیر و تشکر 
 تالش و ها راهنمایى از  بدینوسیلهاول مقاله می باشد،   نویسنده دکترى رساله از برگرفته مقاله این

و کلیه اساتید و همكارانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش همكاری  راهنما، مشاور اساتید ارزنده هاى

 .داریم را قدردانى و تشكر داشتند کمال
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