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Abstract 

The present study sought the future study of investment in sports with an emphasis on the 

risk. This study had a mixed design i.e., a combination of quantitative and qualitative 

methods. This study was an applied, exploratory research that used a survey method to 

collect data. Participants included sports and investment experts who were selected by 

purposive non-probable sampling. Data were analyzed using Binomial test, Copras and 

root definition. At first, the drivers were extracted through literature review and interviews 

with experts. At this stage, 15 risks were identified. In the next step, these drivers were 

screened with Binomial test and 6 risks were excluded. The remaining risks were then 

assessed using Copras and measures of effectiveness, significance, and certainty. Both 

financing and economic risks had the highest priority and were selected to develop 

scenarios. Based on selected drivers, four scenarios of stormy sea, happiness island, 

darkroom and improper business environment were developed. Happiness Island scenario 

was considered as optimistic scenario and darkroom scenario as pessimistic scenario. In 

the field of economic risks, accurate estimation of present and future costs and revenues 

of the project, and in the field of financing risks, diversification of financing tools, 

forecasting financing methods before starting the project and monitoring the correct 

allocation of resources and proper management of priorities were effective in managing 

investment risks. 

 

Keywords: Risk, Investment, Sports Industry, Future Study, Scenario Planning 

 

 

 

1. Email: hd36528@yahoo.com 

2. Email: hosein_jahangirnia@yahoo.com 

3. Email: bozorgmehr.maleki1363@gmail.com 

4. Email:  mojgansafa@gmail.com 



Dalvand: The Future Study of Investment in Sports...                                                 142 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Extended Abstract  

Background and Purpose  
Project Risk is an issue which has been rarely addressed in sports area. Dalvand 

et al. (2021) have identified and prioritized investment risks in sports projects in 

Iran. In order to conduct this study, in the first stage, the risks of investment in 

sports projects were identified through literature review and interviews with 

experts. The number of these risks was 15, and after screening the factors using a 

Binomial test, six factors were excluded. The remaining 9 factors were evaluated 

in terms of the degree of impact by DEMATEL technique and 5 factors, i.e., 

market risks, economic risks, legal risks, financing risks and stakeholder conflict 

risks, were selected as the most effective risks in terms of net effect index. Finally, 

these 5 risks were ranked using the Aras decision-making technique, and the three 

economic, market and financing risks, had the highest priority, respectively. Many 

studies have been carried out on investment in the area of sports. Hume and 

Stewart (2018) have argued that one of the main factors for high investment of 

countries in the sports development is its effects on the economic, cultural and 

social conditions of a society. Future study has recently dealt with the area of 

sports studies. Fathi et al. (2020) have studied the scenario planning for the future 

of university sports with a future study approach. In this study, using two future 

study methods, including structural analysis and scenario planning, initially the 

key uncertainties of Iranian university sports were identified and then future 

scenarios for the progress of Iranian university sports were developed. Out of 

seventeen effective factors, ten important factors were specified and by analyzing 

them through MicMac software, two key factors were identified, including 

financial and economic support and lifestyle. According to these factors and using 

the Wizard software and cross-impact matrix, four scenarios were obtained. These 

scenarios included the happy age, the indifferent world, the lazy world, and the 

depressed world. The present study seeks to identify the future of investment and 

related risks in sports. Thereby, plausible and probable futures in this area can be 

identified and the necessary planning can be performed based on them.    
 

Materials and Methods  
The present study is pragmatic in terms of philosophical foundation; it is 

exploratory in terms of purpose and applied in terms of nature.  Moreover, the 

present study had a mixed design andis survey research in terms of data collection. 

In this study, quantitative methods (Binomial statistical test and COPRAS 

technique) and qualitative methods (root definition tools) were used.   

The purpose of the quantitative research section is to screen and analyze the key 

research drivers while the qualitative section was also aimed at developing 
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research scenarios. The research population in both quantitative and qualitative 

sections are experts in the area of sports, risk and investment. Given the fact that 

the methods used in both quantitative and qualitative phases were expert-oriented, 

so this study in both phases used the purposive and non-probabilistic sampling 

method. The sample size involved 10 people in two stages. In the quantitative 

phase, two questionnaires for expert-assessment and priority-assessment were 

applied. In the expert-assessment questionnaire, the degree of importance for each 

driver was ranked based on a 5-point scale. This questionnaire was valid since the 

drivers  were extracted from the extensive literature review and by obtaining 

experts’ opinions. The next questionnaire in the quantitative stage was the 

COPRAS technique priority-assessment questionnaire. Experts provided their 

opinion regarding the drivers according to three criteria of effectiveness, degree 

of importance and certainty in a 10-point scale. Given the inclusion of screened 

drivers in this questionnaire, the mentioned questionnaire was valid. In order to 

assess the reliability of the expert-assessment questionnaire, the questionnaires 

were distributed in two stages and the results were compared using Wilcoxon 

statistical test.  
 

Findings  
The present study was aimed at the future study of investment in sports with an 

emphasis on risks. To meet this purpose, 15 risks were initially identified through 

literature review and interviews with experts. These 15 risks were screened by 

Binomial test and during this process, 6 risks were excluded. The remaining 9 

risks were prioritized using COPRAS technique, and the two risks, financing and 

economic, were found to have the highest priority for the development of 

scenarios. According to these two drivers, four scenarios, namely stormy sea, 

happiness island, darkroom and improper business environment, were developed.   

In the stormy sea scenario, the country's economy is experiencing severe 

economic fluctuations due to economic sanctions and international problems. The 

exchange rate fluctuates constantly, prices rise, and there is widespread economic 

uncertainty. The next scenario is called Island of Happiness. This scenario outlines 

the best situation for the future of investing in sports projects in Iran. In terms of 

economic risks, international sanctions are reduced and international financial 

constraints are decreasing. In this situation, exchange rate fluctuations will be 

reduced and it will be possible to more accurately estimate the cost of the project 

and correctly assess its feasibility. The improper business environment scenario 

is described below. In this future, despite the fact that the international sanctions 

are removed and financial and economic openings are created, the level of 

economic risks will be greatly reduced, but due to the lack of necessary 
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administrative, legal and technical infrastructures, foreign investors will be 

reluctant to attend. The darkroom scenario describes the last future of investment 

in sports. This scenario illustrates the worst possible situation. Investing in this 

future is like driving on a road full of obstacles and darkness. There is a lot of 

ambiguity, and in addition to sanctions and widespread economic risks, there is a 

lot of ambiguity and uncertainty inside the country. 

 

Conclusion  
The Island of Happiness scenario represents the ideal scenario, and research 

suggestions were made for further study of this future. The research proposals 

were presented with a stakeholder-centered approach and with reference to two 

actors, investors and government managers.  

In terms of economic risks, not taking into account and accurately estimating 

variables such as interest rates, exchange rate fluctuations and inflation by 

investors may face the continuation of the project with a serious problem. 

Therefore, accurate estimation of present and future costs and revenues of the 

project and correct analysis of changes in these costs and revenues in the future is 

significantly important in accurately estimating the profitability of the project.  

Regarding the government actors, a few points are noteworthy. The first point is 

to try to improve the business environment, eliminate troublesome laws, change 

the banking system, develop tax exemptions, provide legal and judicial protection 

to investors, and create transparency in the economy. The next point is to pay 

attention to land use planning and priorities in allocating financial resources. 

Considering the country's financial problems and the significant reduction in 

development budgets and the large number of incomplete projects, it is important 

to pay attention to priorities in allocating resources. In each region, projects that 

are more important and in accordance with the capabilities and capacities of that 

region should be defined and supported.  

Finally, in any investment, especially in sports that has its own cultural and social 

sensitivities, two important points must be considered. The first point is to 

correctly identify and estimate the risks facing the project. One of the main 

weaknesses of investment plans in Iran is the insufficient and poor initial studies. 

These studies, particularly in the field of sports, in addition to the economic and 

technical dimensions, must also pay attention to cultural and social issues. The 

next point is to have effective strategies to manage various risks. 
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 مقالة پژوهشی

با   گذاری در حوزه ورزش با تأکید بر متغیرهای ریسکپژوهی سرمایهآینده

 1رویکرد سناریونگاری
 

 4، مژگان صفا3محمد حسن ملکی، 2حسین جهانگیرنیا، 1حسین دالوند

 

 ایران، واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمی، قم،  مدیریت گروه  .  1

 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمی، قم، ایران .  2

 گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران )نویسنده مسئول( .  3

 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمی ، قم، ایران .  4
 

    20/09/1400تاریخ پذیرش:                           01/07/1400تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

به دلیل   پژوهش.  بودگذاری در حوزه ورزش با تأکید بر ریسک  پژوهی سرمایه پژوهش حاضر به دنبال آینده

از روش کیفی،  استفاده  و  آمیخته تشریحی استفاده کرد.  های کمی  به    گیریجهتاز چارچوب  پژوهش هم 

را  اکتشافی   رویکرد  ، از منظر هدف، مطالعه. همچنین این  استکاربردی   منافع طرح برای حوزه ورزش،    خاطر

کرد  دادهجمع  برایو    انتخاب  دادپیمایشی    گونهها،  آوری  قرار  استفاده  مورد  جمع.  را  دادهبرای  ،  هاآوری 

انجام  گیری به صورت قضاوتی و غیر احتمالی  و نمونه  مراجعه کردگذاری  خبرگان ورزش و سرمایهپژوهشگر به  

دادهشد تحلیل  برای  آزمون  .  از  ریشهای دوجملهها  تعاریف  ابزار  و  کپراس  استفاده  ،  ابتدا  .  گردیدای  در 

گذاری ریسک سرمایه  15از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استحراج شد. در این مرحله  هاپیشران

شد پیشراناحصا  این  بعدی،  گام  در  آزمون  .  با  و    ای دوجملهها  شدند  سپس    حذف ریسک    6غربال  شد. 

دو ریسک تأمین   های باقیمانده با کپراس و سه معیار اثرگذاری، میزان اهمیت و قطعیت، ارزیابی شدند.ریسک

انتخاب شدند. بر مبنای این دو پیشران، سناریوها مالی و اقتصادی بیشترین اولویت را داشتند و برای توسعه 

تاریک جزیره خوشبختی،  مواج،  دریای  سناریو  کسبچهار  فضای  و  سناریو وخانه  یافت.  توسعه  ناسالم  کار 

خانه به عنوان سناریوی بدبینانه در نظر  و تاریکبینانه و سناریجزیره خوشبختی به عنوان سناریوی خوش

و در  ژه  ها و درآمدهای جاری و آتی پروهای اقتصادی،  برآورد صحیح هزینهدر زمینه ریسکگرفته شدند.  
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های تأمین مالی پیش از های تامین مالی، تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی، پیش بینی روشحوزه ریسک

و   پروژه  اولویت آغاز  صحیح  مدیریت  و  منابع  درست  تخصیص  روی  ریسک  ، هانظارت  مدیریت  های  در 

 است.اثرگذار  گذاریسرمایه 

 

 ، سناریونگاریپژوهی، صنعت ورزش، آیندهگذاریریسک، سرمایه  :کلیدیگانواژ

 

 مقدمه  
به علت نقش و اهمیت ورزش در جوامع و اثرات فزاینده آن در بهبود سالمتی و نشاط عمومی و کسب 

گیری صنعت ها و نهادهای مختلفی به وجود آمده است که باعث شکلالمللی، سازمانهای بینموفقیت

رای  های مناسب بورزش شده است. با توجه به گرایش فزاینده به ورزش در جوامع، یکی از فرصت

گذاری در های ورزشی است. به دنبال سرمایهگذاریگذاری خصوصی در هر کشوری سرمایهسرمایه

ورزش، میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و نیز امکان جذب درآمد از طریق برگزاری مسابقات 

میبین بهبود  جامعه  روانی  و  جسمی  بهداشت  و  سالمت  سطح  و  گردشگران  جذب  یابد المللی، 

های مادی  های پژوهشی، زیرساخت(. همچنین بر مبنای یافته2017نیا،  ریان، صدقی و طالبیان)عسک

سرمایه )کالرک گذاریو  دارند  ورزش  اقتصاد  با  مستقیمی  رابطه  زمینه  این  در  شده  انجام  و    1های 

تی  های ورزشی در کشور واقعیگذاری روی پروژه(. کمبود تسهیالت ورزشی و سرمایه2008همکاران،  

مشهود است. تعداد تأسیسات ورزشی استاندارد و مناسب برای برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی 

گذاری دولت در حوزه ورزش، متناسب المللی بسیار کم است. با وجود این کمبودها، میزان سرمایهبین

داشته باشد، میزان  با رشد جمعیت جامعه و متقاضیان ورزش نبوده و چنانچه این روند در آینده تداوم  

سال    10، در  اتاق بازرگانی  بر اساس اطالعات ارائه شده در گزارش  تر خواهد بود.  کمبودها محسوس

  ، 13۹8، روند عمومی سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال  13۹۹منتهی به سال  

هزار   100با عدد  13۹۹سرمایه گذاری کشور به  میزانکمترین   .دهددرصد را نشان می 7۹/4منفی 

دهد.  را نشان می  چشمگیری، کاهشی  13۹0با رقم ثابت سال    قیاسگردد که در  میلیارد تومان باز می

هر چند در این سال میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما این  

دهد که در صورت رشد ساالنه  نشان می  برآوردها   کافی نیست.ذاری  عدد برای جبران کاهش سرمایه گ 

 

1. Clark 
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سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم    1413به بعد، در سال    1400پنج درصدی سرمایه گذاری از سال  

 (. 2020،ایران )گزارش اتاق بازرگانی خواهد رسید 13۹0سال 

  و  مالی، هنر تأمین مالی است. تأمین گذاری وهای مربوط به آن نیازمند سرمایهتوسعه ورزش و پروژه

  رفع  و  ریسک  کاهش  گذاری، سودآوری،سرمایه  مالی،  تأمین  از  مقصود.  نقد است  وجه  مدیریت  علم

  مهم تداوم   عوامل  از  بنگاه،  و کار  کسب  از  ناشی  است. سود  بنگاه  اجتماعی  و  اقتصادی  کردن نیازهای

  درآینده   بنگاه   های عملیاتی فعالیت  مالی  تأمین   برای  مهمی  منبع  شده و  تلقی   اقتصادی   بنگاه   فعالیت

  فعالیت  نوع  هر.  باشدمی  مالی   منابع مطلوب  تأمین  جهان،   در  اقتصادی  های های بنگاهدغدغه  از.  است

  های و سازمان  اقتصادی  هایبنگاه  حیاتی  شریان  به  مالی را  منابع  رو،   این  از.  دارد  مالی  منابع  نیازبه

  و  است  سودآوری  اقتصادی   فعالیت  نوع  هر   از  اصلی   هدف   حقیقت،  در .اندکرده  تشبیه بزرگ  و  کوچک

 (.  2010، 1باشد )پاراماسیوان و سوبرامانیان نمی امکان پذیر مالی  منابع وجود سود بدون کسب

نوع سرمایه انجام هر  از  ریسکپیش  باید  قابل  گذاری  بالقوه  زیان  تعیین کرد.  را  آن  با  مرتبط  های 

گذاری نسبت به بازده مورد انتظار  گذاری یا احتمال متفاوت بودن بازده سرمایهگیری یک سرمایهاندازه

گذاری است و ارتباط نزدیکی با بازدهی  ناپذیر در حوزه سرمایهجزء جدایی  ،نامند. ریسکرا ریسک می

گذاری، بر پایه  سرمایه  ها دارد و در نتیجه، کاربست تجزیه و تحلیل اثرات آن در بخشگذاریسرمایه

شناخت عمیق ماهیت ریسک و تبدیل آن از یک مفهوم انتزاعی به یک ابزار محاسباتی استوار است. 

  همیت از ا  مهم  هپدید   ینا  مطالعه  ورتضرو    ستا  کلیدی  مباحثاز    مالی  مدیریتدر    یسکر  سیربر

 است گذاری  بر بازدهی یک سرمایه  موثرای مخرب و  پدیده  رخداداحتمال  ،  ست. ریسکا  رداربرخو  زمال

وزن   با  قابل    مشخصکه  بازدهی سرمایه  بینیپیشو  نظر  بر  و    است  تاثیرگذارگذاری مورد  )دالوند 

شین(2021همکاران،   همچنین،  سرمایه2018)  2.  بازده  بودن  متفاوت  احتمال  را  ریسک  گذاری  ( 

توانند با برآورد انحراف معیار یا از طریق می  کند که افرادنسبت به بازده مورد انتظار معرفی و تأکید می

های خود  گذاری، میزان ریسک سرمایه 3آرچهای  محاسبه مقادیر احتمال شرطی به کمک خانواده مدل

 را برآورد کنند.

های مربوط  گذاری و ریسکبا توجه به موارد مذکور، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی آینده سرمایه

ورزش   حوزه  در  آن  میبه  طریق  این  از  آیندهاست.  را توان  حوزه  این  در  محتمل  و  باورپذیر  های 

 ریزی الزم را انجام داد. برنامهها آن شناسایی نموده و بر مبنای

 

1. Paramasivan & Subramanian 

2. Shin 

3. Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity 
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ترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها، ورزش است. کامیابی در حوزه ورزش، توجه مدیران و از مهم

خود جلب نموده است. همچنین ورزش از سرگرمی صرف به  مسئولین ورزشی را به صورت فزاینده به  

ها را به خود اختصاص داده است. گذاریصنعتی پررونق تبدیل شده است و بخش وسیعی از سرمایه

عنوان صنعتی درآمدزا مطرح است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد  در حال حاضر ورزش به 

گذاری یکی شود. سرمایهه رشد اقتصادی بیشتر منجر میکند و بخوش تغییراتی میکشورها را دست 

از الزامات اساسی برای رشد اقتصادی پایدار و نیل به اهداف توسعه اقتصادی است. به زعم بسیاری از 

ها، ایجاد شرایط مناسب از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  اقتصاددانان، یکی از وظایف اصلی دولت

 (. 2020گذاری مولد است )امامی، امامی و افشاری، ی سرمایهبرای بخش خصوصی در راستا

حوزه ورزش با توجه به اهمیت آن در سالمتی مردم، نشاظ و شادی جوانان و جذب گردشگران در  

سرمایهفستیوال  به  نیاز  رشد  برای  تبلیغات  در  گسترده  درآمد  کسب  و  ورزشی  دارد.  های  گذاری 

های آن کمتر مورد توجه قرار گذاری و ریسکدهد که حوزه سرمایهمیتحقیقات در این زمینه نشان  

شوند.  های صنعتی و خدماتی مربوط میگرفته است. اغلب تحقیقات مربوط به ارزیابی ریسک به پروژه

گذاری در حوزه های مؤثر بر سرمایهبا توجه به این مطلب تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران 

  در   ریسک  پروژه،   با   ارتباط  در   یوهای آن در آینده با تأکید بر متغیر ریسک است.ورزش و نگاشت سنار

 پروژه  هایریسک.  بود  خواهد  آن  ناخوشایند  پیامدهای  تمامی   و  نامطلوب  رخداد  وقوع  شانس  واقع

  پروژه  شکست  یا  و  توقف  تأخیر،  باعث   کنند،  پیدا  خارجی  وجود  که  صورتی  در  که  هستند  هاییآن 

پروژه آمریکا   ی(. موسسه 2018،  1)زو و ژانگشد    خواهند  این صورت   به  پروژه را  ریسک،  مدیریت 

  منفی   یا   مثبت  تأثیر  پروژه  هدف   بر  بیفتد،  اتفاق   اگر  که  موقعیتی  یا   نامعین  رویدادی  :کند می  تعریف

 (. 2017، 2، داتا و ماهاپاترا)سامانترا گذاشت خواهد

( به شناسایی  2021پروژه پرداخته شده است. دالوند و همکاران )در حوزه ورزش، کمتر به بحث ریسک  

های ورزشی در کشور ایران پرداختند. برای اجرای گذاری در پروژههای سرمایهبندی ریسکو اولویت

ریسک اول،  مرحله  در  سرمایهتحقیق،  پروژههای  در  و  گذاری  پیشینه  مرور  طریق  از  ورزشی  های 

ای، عدد بود که پس از غربال با آزمون دوجمله 15ها . تعداد این ریسکمصاحبه با خبرگان احصا شد 

عامل باقیمانده از نظر درجه تأثیرگذاری با تکنیک دیمتل مورد ارزیابی    ۹عامل کنار گذاشته شد.    6

های تأمین  های قانونی، ریسکهای اقتصادی، ریسکهای بازار، ریسکعامل ریسک  5قرار گرفتند و  

ریسک و  ذیمالی  تعارض  به  مربوط  تأثیرگذارترین نفعان  های  عنوان  به  اثر  خالص  شاخص  نظر  از 
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بندی شدند و سه ریسک گیری ارس رتبه ریسک با تکنیک تصمیم  5این    ها انتخاب شدند. نهایتاًریسک 

  ( پژوهشی 2018و همکاران )  1باینال  اقتصادی، بازار و تأمین مالی به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند.

و تحلیل    2تحلیل حاالت بالقوه شکستروش    با نام مدیریت ریسک در فرآیند تولید خودرو برطبق

گر خاکستری و حالت  اند. در این پژوهش از روش ترکیب تحلیل رابطه انجام داده  3روابط خاکستری 

هاد  شکست و تحلیل اثر استفاده شده است. هدف این مقاله کمک به اقدامات مدیریت ریسک با پیشن

هایی برای مشکالت خط مونتاژ در یک شرکت تولید خودرو با استفاده از روش ترکیبی تحلیل حل راه

بوده است. نتایج این مطالعه نشانگر اقداماتی هستند که منجر به  FMEAگر خاکستری و روش رابطه 

درصدی مشکل کاهش    ۹6سازی اقدامات پیشگیرانه منجر به بهبود  شوند. پیادهافزایش در تولید می

طور کامل حل  مهر و موم درب ناشی از گام مونتاژ درب شده است و مشکل پنجره پر سروصدا نیز به

عنوان شناسا  پژوهشی   (2018ن )همکاراو    نیششده است.   اولو  یی با  ر  یبندتیو  در    سکیعوامل 

در این تحقیق،   اند.و توسعه انجام داده  قیتحق  یندیمدل فرآ  کیو توسعه برطبق    قیتحق  یهاپروژه

از   یاریشکست در بس  تیریو مد  سکیر  تیریاگرچه ضرورت مد  اند کهپژوهشگران چنین بیان کرده

و توسعه   قیتحق  ی ندهایفرآ  یجا  بهمطالعات    ترشیتأکید شده است، اما ب  داری توسعه پا  یها براسازمان

فرآ با  بوده  ای   د یتول  یندهایمرتبط  آنجاخدمات  از  دارا  قیتحق  یهاپروژه  کهییاند.  توسعه   یو 

  یهاتیفعال  سکیر  تیریبه مد  ترشی ب  دی هستند، با  یخروج  تیفی در برنامه و ک  ییباال  تیقطععدم

و   سکیر  تیریمد  یمنظور اجرارا به  یستمیس  یکردیمقاله رو  نیا  ن، یو توسعه پرداخت. بنابرا  قیتحق

منظور، روش حالت شکست    نی. به اداده است  و توسعه ارائه  قیتحق  ند یو توسعه در فرآ  قیشکست تحق

  کیو توسعه با    قیتحق  یهاتیخاص فعال  یهایژگیرفع و  یو برا  گرفتهاثر مورد استفاده قرار    لیو تحل

کند،    ییو توسعه را شناسا  قیشکست در هر مرحله از مدل تحق  یهاحالت  تواندیکه م  یامدل مرحله

 قیاز شکست تحق  ی ناش  ی هاسک ی ر  یبندتیاولو  درجهت  ند یفرآ  نیا  ن، یبرا  شده است. عالوه   ل یتعد

و    قیتحق  تیریر مدد  یریگمیتصم  ندیفرآ  کیاز    تیمنظور حماشده است که به  شنهادیو توسعه پ 

نمونه    ک یدر    یشنهادیپ   کردی. روباشدیم  ی(ریگمیتصم  ی ابی)روش آزمون و ارز  متلیتوسعه به نام د 

اعتبار آن مورد   شیمنظور نماکه به  بوده است  یافزار شرکت توسعه نرم   کی و توسعه    قی تحق  یمورد

در و توسعه را    قیتحق  رانیمد   ک،ی ستماتیس  یروش  با استفاده ازمقاله    نی. اگرفته استاستفاده قرار  

 د.  و توسعه کمک کن قیروند تحق در هاسکیو مقابله با ر ییشناسا راستای
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( 2018)  1گذاری، تحقیقات زیادی در حوزه ورزش انجام شده است. هیوم و استوارت در زمینه سرمایه 

گذاری باالی کشورها در حوزه توسعه ورزش، در مطالعه خود بیان کردند که یکی از عوامل سرمایه

 2کارمین، سافرین و تیمریسورا اثرات آن بر شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بوده است.  

بزرگ ورزشی اظهار    هایگذاری در حوزه پروژه( در تحقیق خود مبنی بر مدیریت جذب سرمایه2014)

در جمهوری تاتارستان سبب تقویت جذب   2013المللی  داشتند که برگزاری یونورسیاد دانشجویی بین 

( جذب سرمایه هواداران و فروش سهام را 2014)  3گذاری در این کشور شده است. کرامپتون سرمایه

 4شناسایی کردند. کیواز عوامل جذب سرمایه بخش خصوصی در تأسیسات مورد نیاز ورزش قهرمانی 

( به بررسی مصرف ورزشی و توسعه نیازهای داخلی و ارتقای اقتصادی پرداختند و  2013و همکاران )

نشان دادند توسعه صنعت ورزش باعث پیشرفت صنایع مرتبط زیادی خواهد شد. نتایج پژوهش نشان 

یاری، سوادی و سایبانی  یعلمدت خواهد شد.  داد افزایش مصرف ورزشی باعث رشد اقتصادی در کوتاه

رویدادهای ورزشی ملی و    گذاری بخش خصوصی با تأکید برعوامل سرمایه  بندیبه اولویت(  2021)

عنوان مهمپرداختند.  المللی  بین به  اقتصادی  عوامل  داد  نشان  )نتایج  اولین دسته  و  (،  325/0ترین 

ر رتبه سوم، عوامل حقوقی و قانونی  ( د267/0( در رتبه دوم، عوامل فرهنگی )278/0عوامل مدیریتی )

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در  ( در سرمایه1۹3/0( در رتبه چهارم و عوامل ساختاری )213/0)

ه راهکارهای اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی به  ئارا  مؤثر هستند.المللی  رویدادهای ورزشی ملی و بین

ی و مشارکت بخش خصوصی در صنعت ورزش گذارتواند موجب سرمایهها میلفه ؤترین معنوان مهم

گذاری مدل پارادایمی توسعه سرمایه»( پژوهشی با عنوان 2020). امامی، امامی و افشاری ایران گردد

گذاری در ورزش ایران اجرا  الگوی توسعه سرمایهارائه  پژوهش حاضر با هدف   انجام دادند. «در ورزش

ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج  شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده

عل   عوامل  از جمله  که  داد  توسعه سرمایهنشان  برای سرمایهی  مناسب  ایجاد شرایط  گذاران گذاری، 

خدمات مناسب برای مشتریان ورزشی ارائه    ورزشی، توسعه مشارکت حداکثری مردم و اقشار مختلف،

ای، شامل کیفیت انواع ورزش، رسانه فعال و  است. عوامل زمینه  و شرایط مساعد برای جذابیت ورزش

گر، مدیریت دولتی، قوانین دست وپاگیر، محیط سیاسی قانونی  ها بود. از جمله عوامل مداخلهمشوق 

زیرساخت سرمایه و  سود  کردن  فراهم  شامل  راهبردها  همچنین  است.  اجرایی  توسعه های  گذار، 
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صادی و ثبات و قدرت اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن همگانی شدن  بازاریابی، ایجاد سازوکار اقت

سرمایه تعداد  افزایش  تماشاچیان،  تعداد  افزایش  ظرفیتورزش،  ایجاد  شاخصها  گذاران،  های  و 

اقتصادی و شرایط مساعد ورزش کشور بود.این مدل، چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات در این  

تواند مبنای عمل قرار گذاری ورزش در ایران میای به منظور سرمایهحوزه است و به عنوان مقدمه 

  .گیرد

ها  پژوهی به تازگی به مطالعات حوزه ورزش ورود کرده است. در ادامه به برخی از این پژوهشآینده

می همکاران  اشاره  و  فتحی  رویکرد  2020)شود.  با  دانشگاهی  ورزش  آینده  سناریوپردازی  به   )

در این   .باشدپژوهی ورزش دانشگاهی ایران میهدف اصلی این پژوهش، آیندهداختند.  پژوهی پرآینده

آینده روش  دو  از  استفاده  با  سناریونگاریپژوهش  و  ساختاری  تحلیل  شامل  عدم    ،پژوهی  ابتدا 

روی ورزش های کلیدی ورزش دانشگاهی ایران شناسایی شد و سپس سناریوهای آتی پیشقطعیت

ایران تدوین گردید. از میان هفده عامل مؤثر، ده عامل با اهمیت شناسایی گردید و با تجزیه  دانشگاهی  

های مالی و اقتصادی و سبک زندگی  افزار میک مک در نهایت دو عامل کلیدی حمایتو تحلیل نرم

ل چهار  افزار سناریو ویزارد و ماتریس اثرات متقابمشخص شد. براساس این عوامل و با استفاده از نرم

ها و دنیای  تفاوتی، دنیای تنبلسناریو بدست آمد. این سناریوها شامل سناریوی عصر شادی، دنیای بی

حمایت مالی زیاد و    ،دهددر سناریوی عصر شادی که بهترین وضعیت را نشان می  .باشندافسرده می

نیای افسرده هم  زند. سناریوی دسبک زندگی مناسب آینده خوبی را برای ورزش دانشگاهی رقم می

می نشان  را  وضعیت  زیرساختبدترین  کم،  مالی  حمایت  آن  در  که  عدم  دهد  و  نامناسب  های 

جعفری، .  دهدسازی برای سبک زندگی پویا جوانان و دانشجویان را به سمت ورزش سوق نمیفرهنگ

رویکرد نقش آفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور با  »( پژوهشی با عنوان  2020)فر و علم  شریفی

آیندهپرداختند.    « پژوهیآینده کلی  چارچوب  که  داد  نشان  ورزش،  نتایج  در  زنان  مدیریت  پژوهی 

نگر و اجرا و بازنگری بود که هر  یابی آیندهها، راهیابی آینده، تحلیل گلوگاهمشتمل بر چهار الیه فرصت

خروجی   موضوع   خاصی الیه،  ترتیب  و  به  راه  نقشه  کلیدی،  عوامل  منظرهای  ها،  دارد.  عملکرد 

پژوهی مدیریت زنان در ورزش کشور در سه منظر زمانی گذشته، حال و آینده و دو بخش نظری آینده

ها و مالحظات الزم برای بهبود نگری مبتنی بر اقدامو اجرایی بررسی شدند. درنهایت، الگوی آینده

راهبرد، عملکرد و پیامد ترسیم    جایگاه زنان در مدیریت ورزش کشور، در پنج سطح چالش، قابلیت،

توان گفت که آینده نقش آفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور هم زمان ها میشد. براساس یافته

جریانأ مت و  عوامل  از  نگاهیثر  چارچوب  این  است.  ورزش  سیستمی  برون  و  درون    گرا، کلی  های 
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 مدیران  عمل   راهنمای  تا   کوشدمی  و  دارد  ورزش  بخش   در   زنان  مدیریت  مقوله  به  بلندمدت  و  سیستمی

 . باشد اجرایی تروسیع  هایحیطه  و دورتر زمانی هایدرافق

 

 پژوهش روش

از بعد جهت اکتشافی و  از حیث هدف،  پراگماتیستی؛  از منظر مبانی فلسفی،  گیری، تحقیق حاضر 

جمع جهت  از  حاضر  پژوهش  همچنین  است.  دادهکاربردی  و  آوری  است  پیمایشی  تحقیقی  ها، 

های کمی )آزمون آماری بینم و تکنیک کپراس( شناسی آن آمیخته است. در این پژوهش از روشروش

 ای( در کنار هم استفاده شده است. و کیفی )ابزار تعاریف ریشه

 ایدوجمله سنجی، آزمون ناپارامتریک های خبرهبرای تحلیل پرسشنامه ،ها نرمال نبوداز آنجا که داده

ها، آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفت.  ست نرمال بودن دادهاستفاده شد. برای ت

ریسک ضرایب   از  معناداری  در دو مرحله کمتر  پژوهش  نبودن   شد  05/0های  نرمال  معنای  به  که 

  های پژوهش در هر دو مرحله است.داده

هدف از بخش کیفی  های کلیدی پژوهش است. هدف از بخش کمی پژوهش، غربال و تحلیل پیشران 

می پژوهش  سناریوهای  توسعه  و  هم  خبرگان  کیفی،  و  کمی  بخش  دو  در  پژوهش  جامعه  باشد. 

اینکه روش کارشناسان متخصص در حوزه ورزش، ریسک و سرمایه به  با توجه  های  گذاری هستند. 

گیری در هر دو اطر روش نمونه محور هستند به همین خمورد استفاده در دو فاز کمی و کیفی، خبره

نفر در نظر گرفته شده    10مرحله به صورت قضاوتی و غیر احتمالی است. حجم نمونه در دو مرحله  

سنجی استفاده شده است. در پرسشنامه در فاز کمی، از دو پرسشنامه خبره سنجی و اولویت  است.  

ال قرار گرفته است. به دلیل تایی مورد سو  5سنجی، درجه اهمیت هر پیشران در یک طیف  خبره 

ها از مرور گسترده پیشینه و اخذ نظر از خبرگان، این پرسشنامه دارای روایی است. استخراج پیشران 

خبرگان نظر خود    است.  1سنجی تکنیک کپراس پرسشنامه بعدی در مرحله کمی، پرسشنامه اولویت

گانه اثرگذاری، میزان اهمیت و قطعیت در یک طیف  ها با توجه به معیارهای سهرا در مورد پیشران 

ارائه دادند.    10 پیشران تایی  به ورود  این پرسشنامه، پرسشنامه مذکور با توجه  به  های غربال شده 

ها در دو مرحله توزیع شد سنجی، پرسشنامهدارای روایی است. برای سنجش پایایی پرسشنامه خبره 

نتایج آزمون ویلکاکسون در سطح    ن، نتایج با هم مقایسه شد.و با بکارگیری آزمون آماری ویلکاکسو

در این پژوهش با    درصد نشان از نزدیکی نتایج دو گروه پرسشنامه و پایایی نتایج بود.   ۹5اطمینان  

 

1. COPRAS 
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ها در دو مرحله به صورت دلفی، روش موازی برای سنجش پایایی استفاده  توجه به توزیع پرسشنامه

نتایج   موازی،  روش  آزمونشد. در  از  استفاده  با  مرحله  مقایسهدو  قرار های  مقایسه  مورد  با هم  ای 

های پژوهش  گیرند. اگر نتایج دو مرحله به هم نزدیک بود، پرسشنامه دارای پایایی است. چون دادهمی

در صورت  ها، آزمون ویلکاکسون استفاده شد.  ناپارامتریک هستند، به همین خاطر برای مقایسه داده 

، فرض صفر مبنی بر سازگاری نتایج دو مرحله برای هر 05/0دن مقدار ضریب معناداری از  باالتر بو

 05/0ها، ضریب معناداری باالتر از  گیرد. در این پژوهش برای تمامی ریسکریسک مورد تایید قرار می

 بود که به معنای پایایی نتایج است.  

عه سناریوهای پژوهش استفاده شد. روش کار  در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه ساختاریافته برای توس

ای مورد گانه ابزار تعاریف ریشه اندیشی، محورهای ششبدین صورت بود که در قالب یک کارگاه هم

 بحث و بررسی خبرگان پژوهش قرار گرفت.

گذاری حوزه ورزش های مؤثر روی سرمایهشناسایی پیشران   گام اول:  مراحل تحقیق حاضر عبارتند از:

های  : غربال پیشرانگام دوم  تأکید بر متغیر ریسک از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان؛با  

های پژوهش با استفاده از  : تحلیل پیشران گام سوم  پژوهش با استفاده از آزمون ناپارامتریک بینم؛

   .ایتدوین سناریوهای پژوهش با استفاده از ابزار تعاریف ریشه گام چهارم:   تکنیک کپراس؛

های مختلف از نظر  گزینه کپراس،    روشدر    شوند.  ها توضیح داده میدر ادامه هر یک از این روش

بر مبنای  ها معیارهای متعدد به صورت مستقل )و نه مقایسه زوجی( مورد ارزیابی قرار گرفته و گزینه

عیار اثرگذاری، های تحقیق با در نظر گرفتن سه مدر این پژوهش، پیشران شوند.  می  بندیرتبه  هدف

تایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نهایتا هر چه امتیاز و مزیت    10اهمیت و قطعیت در قالب یک طیف  

رانی  ؛  2020،  1)آلکان و آلبایراکنسبی عاملی بیشتر باشد برای نگاشت سناریوها انتخاب خواهد شد.  

 (. 2020، 2و همکاران

های نرم است برای سناریونگاری استفاده  شناسی سیستماجزاء روش ای که یکی از  از ابزار تعاریف ریشه

ای است که برای ارائه مدل مفهومی  شناسی هفت مرحلههای نرم یک روششناسی سیستمشد. روش

گیرد. تصاویر غنی و تعاریف  نفعان مورد استفاده قرار میذی  بندی مسائل با توجه به دیدگاهو صورت 

های مشتریان سیستم، فعاالن  لفه ؤای از مشناسی هستند. تعاریف ریشهاین روش ای دو ابزار مهم  ریشه 

ارائه خدمات، مالک سیستم، جهان یا  بازیگران سیستم، فرایند دگرگونی  نفعان و محیط  بینی ذیو 

 

1. Alkan & Albayrak 

2. Rani 
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یابد  ها توسعه میلفه ؤکند. هر سناریو بر مبنای این مبندی سناریوها استفاده میسیستم برای صورت 

 (. 2020، 1مز و هاملبرونر)ویلیا
 

 نتایج 
گذاری در ورزش با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان های مؤثر روی آینده سرمایهپیشران 

برگان خآورده شده است.    1ها که دارای ماهیت ریسک هستند، در جدول  احصا شدند. این پیشران 

را میافرادی    پژوهش  حوزه  دادندتشکیل  در  ریسکگذاریسرمایهوهی،  پژآیندههای  که  ورزش   و  ، 

آینده پژوهی، مدیریت مالی  های  سال سابقه فعالیت داشته و دارای مدرک دکتری در رشته   10حداقل  

های معتبر نفر دارای سمت دانشگاهی در دانشگاه  3نفر خبره،    10از بین    بودند.و مدیریت ورزشی  

های ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و صنعت،  خانهنفر مدیر و کارشناس ارشد در وزارت  4دولتی،  

 گذار در حوزه ورزش بودند.  نفر سرمایه 2های ورزشی و نفر مدیر پروژه 1معدن و تجارت، 
 

 سک یبر ر دیبا تأک  ی گذاره یسرما یهاشرانیپ -1جدول 

 محققین های پژوهش ریسک ردیف 

( 2018) باینال و همکاران  ریسک تکمیل به موقع پروژه  1  
( 2018شین و همکاران ) محیط زیستیهای ریسک 2  
 بچل 2 )200۹(  های مربوط به حوادث غیر مترقبه ریسک 3
( 200۹بچل ) های عملیاتیریسک 4  
( 2012وانگ و یانگ ) های بازار ریسک 5  
( 2016)رحیمی و همکاران  های مربوط به قراردادها ریسک 6  
( 2012یانگ )وانگ و  های اقتصادیریسک 7  

 های قانونی ریسک 8
(، رحیمی و 201۹)علیرضایی و همکاران 

( 2016)همکاران   
 رکیم و مین 3 )2020(  های تأمین مالی ریسک ۹
 ژنگ 4 و همکاران )201۹(  نفعان های مربوط به تعارض ذیریسک 10

 
 

 
 

 

1. Williams & Hummelbrunner 

2. Bechtel 

3. Rokhim & Min 

4. Zheng, Wang, Liu & Mingers 
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 سک یبر ر دی با تأک  یگذارهیسرما یهاشرانیپ -1جدول ادامة 

 محققین های پژوهش ریسک ردیف 

های پروژه ریسک تخصیص نامناسب منابع به فعالیت 11  گوان،عباسی و ریان 1 )2020(  

 کاساپ 2 و همکاران )2007(  ضعف در دانش و آگاهی طراحان  12

( 2007کاساپ و همکاران ) ضعف در آموزش و تجربه کارکنان پروژه  13  
 

گذاری در ورزش، با کاربست آزمون ناپارامتریک بینم،  های سرمایهپیشرانبعد از شناسایی و استخراج  

های غربال شده با استفاده از سه معیار اثرگذاری،  شوند. در ادامه پیشران عوامل غیر مهم حذف می

شوند. منظور از اثرگذاری، میزان اثرگذاری عامل مورد نظر  میزان اهمیت و میزان قطعیت تحلیل می

پژوهی برای ارزیابی  دیگر است. میزان اهمیت شاخص دیگری است که در مطالعات آیندهروی عوامل 

شود. میزان اهمیت بیانگر درجه مرتبط بودن پیشران با حوزه مورد نظر است و عوامل استفاده می

سوی پیشران مورد نظر است. هر ونهایتا مقصود از میزان قطعیت، درجه اجماع خبرگان روی سمت 

تر بوده و برای سناریونگاری خبرگان روی پیشران خاصی اجماع داشته باشند، آن عامل قطعیچه  

هایی مثبت و معیار  مناسب نخواهد بود. در این مورد، معیارهای اثرگذاری و میزان اهمیت، شاخص

ماتریس میانگین نظرات خبرگان را با توجه به سه    2باشد. جدول  میمیزان قطعیت، شاخصی منفی  

 دهد. تایی نشان می 10یار اثرگذاری، میزان اهمیت و میزان قطعیت در یک طیف مع
 

 نظرات خبرگان  نیانگیم -2جدول  

 های پژوهش پیشران اثرگذاری  میزان اهمیت  میزان قطعیت 
 ریسک تکمیل به موقع پروژه 
عملیاتیهای ریسک 
بازار های  ریسک 
مربوط به قراردادها های ریسک 
اقتصادیهای ریسک 
قانونی های ریسک 
تأمین مالی های ریسک 
نفعان مربوط به تعارض ذیهای ریسک 
 های پروژه فعالیتریسک تخصیص نامناسب منابع به 

 

1. Guan, Abbasi & Ryan 

2. Kasap 
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آید.  های ماتریس تصمیم بر جمع مقادیر ستونی تقسیم شده و ماتریس نرمال بدست میدر ادامه داده

های ماتریس نرمال ضرب شده و ماتریس نرمال موزون محاسبه  ها در دادهسپس وزن هر یک از شاخص

  در نظر گرفته شده است.  33/0برابر  ها به صورت مساوی و  شود. در این مسئله، وزن تمامی شاخصمی

شوند. امتیاز هر گزینه از طریق مقادیر مطلوبیت مثبت های منفی و مثبت محاسبه میمطلوبیت  نهایتاً

آید. برای بدست آوردن مزیت نسبی هر عامل، امتیاز عامل مورد نظر بر بیشترین و منفی بدست می

ها  آن  ها و امتیاز نسبیمثبت و منفی، امتیاز پیشران مقادیر مطلوبیت    ،3جدول    شود.امتیاز تقسیم می

 آورده شده است. 
 

 پژوهش  یهاشرانیو رتبه پ ینسب  ازیامت -3جدول 

رتبه هر 

 عامل

مزیت نسبی 

 هر عامل

امتیاز هر 

 عامل

مطلوبیت  

 منفی عوامل

مطلوبیت  

 مثبت عوامل
 های پژوهش پیشران 

 موقع پروژهریسک تکمیل به 

 های عملیاتی ریسک 

 های بازار ریسک 
 های مربوط به قراردادها ریسک 
 های اقتصادی ریسک 
 های قانونی ریسک 
 های تأمین مالی ریسک 
 نفعانهای مربوط به تعارض ذیریسک 

  ریسک تخصیص نامناسب منابع به

 های پروژه فعالیت

 

سناریوهای های تأمین مالی و اقتصادی برای توسعه  نتایج تکنیک کپراس، دو پیشران ریسک   با توجه به

   ای استفادهپژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. برای توسعه سناریوهای تحقیق از ابزار تعاریف ریشه 

گذاری در حوزه ورزش شکل  شد. از ترکیب دو وضعیت هر پیشران، چهار سناریو برای آینده سرمایه

های تأمین مالی در  الی دارای دو حالت متضاد افزایش ریسک های تأمین مگیرد. پیشران ریسک می

ریسک کاهش  میبرابر  مالی  تأمین  ریسکهای  اقتصادیباشد.  افزایش    های  وضعیت  دو  از  هم 

و چهار سناریو    1است. شکل  های اقتصادی تشکیل شده  های اقتصادی در برابر کاهش ریسکریسک 

 دهد.  را نشان میها آن عناوین
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 در ورزش  یگذار هی سرما  ریباورپذ یوهایسنار -1شکل 

 

 گیرینتیجه بحث و 
گذاری در حوزه ورزش با تأکید بر ریسک است. بدین منظور  پژوهی سرمایههدف پژوهش حاضر، آینده

ریسک با آزمون   15ریسک شناسایی شد. این    15در ابتدا از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان،  

ریسک باقیمانده با    ۹ریسک کنار گذاشته شد.    6ناپارامتریک بینم غربال شدند و طی این فرایند،  

بندی شدند و دو ریسک تأمین مالی و اقتصادی برای توسعه سناریوها دارای تکنیک کپراس اولویت 

خانه  سناریو دریای مواج، جزیره خوشبختی، تاریک  4بیشترین اولویت بودند. با توجه به این دو پیشران،  

این سناریوها با توجه به ابعاد ابزار تعاریف    در ادامه هر یک از  کار ناسالم پرورش یافتند. وو فضای کسب

های تحقیق هستند که از طریق مصاحبه سناریوهای پژوهش بخشی از یافته  شوند.ای تشریح میریشه 

 های تأمین مالیافزایش ریسک

 های تأمین مالیکاهش ریسک

ک
ش ریس

افزای
ی
صاد

ی اقت
ها

 
ک
یس
ش ر

اه
ک

ی
اد
ص
اقت
ی 
ها

 

وکار فضای کسب  خانهتاریک

 ناسالم

 جزیره خوشبختی دریای مواج
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مولفه اساس  بر  خبرگان  با  یافته  ریشهساختار  تعاریف  ابزار  آمدههای  بدست  منبع   اند. ای  واقع  در 

 اندیشی است. سناریوها، مصاحبه با خبرگان در قالب کارگاه هم

المللی، اقتصاد کشور دچار نوسانات  های اقتصادی و مشکالت بین، به دلیل تحریمسناریو دریای مواجدر  

  یابند و نااطمینانیها افزایش مییابد، قیمتشدید اقتصادی است. نرخ ارز به صورت مداوم نوسان می

ای وجود دارد. در این آینده، امکان ورود دانش و فناوری روز برای اجرای  اقتصادی به صورت گسترده

های مالی  های شدید و محدودیتگذاران خارجی به دلیل تحریمهای ورزشی وجود ندارد. سرمایهپروژه

به سرمایه نوسانات مداومتمایلی  به دلیل  از طرفی  ندارند.  امکان  اقتصادی  گذاری در حوزه ورزش   ،

های ورزشی سنجی اقتصادی وجود ندارد. حتی بسیاری از پروژههای پروژه و امکانبرآورد دقیق هزینه 

ها، متوقف شوند. در حقیقت در این آینده، محیط  در حین اجرا ممکن است به دلیل نوسانات قیمت

ناپایدار می بااقتصادی مواج و  این وجود در داخل کشور  با  اقتصادی،    باشد، ولی  نهادهای  همکاری 

های تأمین  شود تا ریسکها علم و فناوری، مراکز رشد و نهادهای مالی تالش میوزارت ورزش، پارک

ها و  های تأمین مالی در این آینده بدون همکاری بانکمالی تا حد زیادی کاهش یابد. کاهش ریسک

ها به  شود تا در هر منطقه اولویتتالش میپذیر نیست. همچنین در این آینده  نهادهای مالی امکان

دار ورزشی هدایت شود. در این آینده  های اولویتها به سمت پروژهدرستی شناسایی شده و بودجه 

های نوین تأمین مالی مانند تأمین جمعی را برای تأمین  کنند تا روشها و مراکز رشد تالش میپارک

های  گذاران ورزشی معرفی نموده و از ظرفیت سرمایهرمایههای ورزشی به کارآفرینان و سمالی پروژه

های نوین تأمین مالی  ها استفاده نمایند. بازار سرمایه و استفاده از روشخرد برای تأمین مالی پروژه

های  گذاران پروژهتواند در این شرایط سخت اقتصادی به کارآفرینان و سرمایهدر بازار سرمایه هم می

کند.   مواجمشخصات  ورزشی کمک  دریای  مولفه   سناریوی  از  استفاده  ریشه با  تعاریف  ابزار  ای های 

از: است  سرمایه عبارت  سناریو:  یا  سیستم  پروژهمشتریان  کارآفرینان  و  عموما  گذاران  ورزشی  های 

های  فعاالن یا بازیگران سیستم: مدیران وزارتی مانند وزارتخانه های خرد؛الخصوص سرمایهداخلی علی

و جوانان، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، سازمان برنامه، مدیران بازار سرمایه، مدیران ارشد بانکی    ورزش

فرایند دگرگونی یا ارائه خدمات: تأمین مالی ارزان و سریع  گذاران ورزشی و مدیران استانی؛و سرمایه

اولویتبرای پروژه  اقتصادی، ورزشی و فناهای  بینی: از جهان  ورانه؛دار با هماهنگی نهادهای مختلف 

های  توان به ریسکدار میهای اولویتطریق هماهنگی و همکاری نهادهای مختلف و توجه به پروژه

های مالک سیستم یا مسئله: در این سناریو برای ایجاد هماهنگی کمیته  محیطی و اقتصادی غلبه کرد؛

مسائل شرکتتشکیل می تا  پروژهشود  و  فوری حل  ها  به صورت  کمیته ها  این  ار شود.  متشکل  ها 
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محیط مسئله یا سیستم:   گذاران نهادهای مختلف هستند و اختیارات کافی دارند؛مدیران و سیاست

 های اقتصادی و بنیادی. محیطی متالطم و پرآشوب پر از ریسک

 گذاریاین سناریو بهترین وضعیت را برای آینده سرمایه  سناریوی بعدی، جزیره خوشبختی نام دارد. 

ایران ترسیم میدر پروژه اقتصادی، تحریماز منظر ریسک  کند. های ورزشی در  المللی  های بینهای 

شود. در این شرایط از نوسانات نرخ ارز کاسته المللی کم میهای مالی بینیابد و محدودیتکاهش می

داشت. در این  های پروژه و امکانسنجی صحیح آن وجود خواهد  تر هزینهشده و امکان برآورد دقیق

ها، اقبال بیشتری برای المللی و رفع تحریمگذاران خارجی به دلیل بهبود شرایط بینسناریو، سرمایه

این سناریو امکان ورود دانش و  گذاری روی پروژهسرمایه های ورزشی خواهند داشت. همچنین در 

شود. از طرفی در  ی میهای ورزشفناوری از خارج بیشتر است که باعث سرعت پیشرفت بیشتر پروژه

بهره برای  اصالحاتی  این فرصت داخل هم  از  بهتر  انجام میبرداری  بهبود  وشود. فضای کسبها  کار 

پیدا میمی ها و مراکز رشد  شود و پارکتر میکند، سیستم بانکی چابکیابد، قوانین مالیاتی تغییر 

های تأمین  بخشی به روشنهادهای مالی اثرگذار برای تنوعکنند. بازار سرمایه یکی از  تر عمل میفعال

کند. در این  ها را بیشتر میمالی است. تقویت بازار سرمایه و استفاده از امکانات آن سرعت رشد پروژه

های  های اقتصادی و تأمین مالی شرایط مناسبی برای تأمین مالی ارزان پروژهسناریو کاهش ریسک

ایجاد خواهد کرد قابل مالحظه روش ورزشی  تنوع  این دو وضعیت،  نتیجه  ورود  .  مالی،  تأمین  های 

ها و امکانسنجی ، دانش و فناوری خارجی به کشور، ثبات هزینه، افزایش سرعت رشد پروژهسرمایه

های ابزار تعاریف  با استفاده از مولفه   سناریو جزیره خوشبختیها است. در ادامه، مشخصات  دقیق پروژه

گذاران داخلی و خارجی  سرمایهمشتریان سیستم یا سناریو: عالوه بر   یح شده است:ای تشرریشه 

های ورزشی  های خوبی هم به پروژهکنند، بودجهگذاری میهای ورزشی در کشور سرمایه که روی پروژه 

در این سناریو عالوه بر نهادهای ورزشی، اقتصادی،  فعاالن یا بازیگران سیستم:   یابد؛تخصیص می

گذاران خارجی، مدیران وزارت خارجه و دفاتر کنسولی گذاران داخلی، سرمایهو فناورانه و سرمایه  علمی

تأمین مالی ارزان، فرایند دگرگونی یا ارائه خدمات:   در خارج از کشور هم فعالیت زیادی دارند؛ 

ترین شکل ممکن  باید به بهبینی:  جهان های ورزشی همگام با استانداردهای دنیا؛متنوع و سریع پروژه

المللی برای پیشرفت  های بینهای خارجی و محدودیتاز فرصت پیش آمده در مورد کاهش تحریم

مالک سیستم یا مسئله:  ها استفاده کرد؛ الخصوص در حوزه زیرساختهای ورزشی علیسریع پروژه

و فاقد یک مرکز یا  در این سناریو به دلیل تنوع بازیگران و فعاالن خارجی و داخلی، سیستم یا سناری

کانون کنترل مشخص است. اما به هر حال مدیران نهادهای اقتصادی و سیاسی )وزارت خارجه( نقش 
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محیط اقتصادی، مالی و ورزشی باثبات و  محیط مسئله یا سیستم:   مهمی در راهبری شرایط دارند؛

  های قابل مدیریت و کنترل.با ریسک

ادامه   با وجود رفع تحریمشود.  ناسالم توصیف میکار  وسناریوی فضای کسبدر  آینده  این  های  در 

یابد،  های اقتصادی به شدت کاهش میهای مالی و اقتصادی، میزان ریسک المللی و ایجاد گشایشبین

گذاران خارجی تمایلی برای حضور های اداری، قانونی و فنی الزم، سرمایهاما به دلیل نبود زیرساخت

د داشت.  فضای کسبنخواهند  سناریو  این  بانکی  ور  و  قضایی  مالیاتی،  قوانین  و  بوده  نامناسب  کار 

شود. های جدی دارند. توسعه اقتصادی در کشور بدون برنامه بوده و به آمایش سرزمین توجه نمیضعف

توزیع منابع به صورت رانتی و سیاسی بوده و مالحظات علمی و عقالنی نقشی در تخصیص منابع به  

ا ندارند. در حقیقت به دلیل وابستگی مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد به بخش نفت، پس از رفع هپروژه

کند. علت  های اقتصادی مانند گردشگری و ورزش تالشی نمیها دولت برای توسعه سایر بخشتحریم

 ها نیازمند اخذ تصمیمات جدی و رفع موانع نهادی است که متاسفانه این است که توسعه سایر بخش 

ها عزم و اجماعی میان مسئولین وجود ندارد، در صورتی که دسترسی به درآمدهای نفتی برای حل آن

گذاران به بحث  توجهی مدیران و سیاستبسیار آسان است. به همین خاطر در این سناریو، به دلیل بی

اختارهای دردسر مانند نفت، مشکالت بسیار در سآمایش سرزمین، تمرکز روی درآمدهای آسان و بی

های  ها و کاهش ریسککار، با وجود رفع تحریمواقتصادی، مالی و قانونی و نامناسب بودن فضای کسب

پابرجاست. در ادامه مولفه اقتصادی، ریسک کار  وهای سناریو فضای کسبهای تأمین مالی همچنان 

با توجه  م یا سناریو: مشتریان سیستای توصیف شده است:  ناسالم با استفاده از ابزار تعاریف ریشه 

گذاران گذاران داخلی و به صورت پراکنده سرمایهکار در کشور عمدتا سرمایهوبه فضای نامناسب کسب

توجه به نبود عزم جدی میان مسئولین برای تأمین مالی    بافعاالن یا بازیگران سیستم:  ؛    خارجی

استانی و برخی از مدیران   مدیرانگذاران و  ها، سرمایههای ورزشی و ناهماهنگی میان آنمناسب پروژه

فرایند دگرگونی یا ارائه های ورزشی دارند؛  کشوری بسته به مورد نقش مهمی در تأمین مالی پروژه

با توجه بینی:  جهانبر ؛ ها، بدون برنامه و زمانتوجه به اولویترانتی، بی تأمین مالی گران، خدمات:  

بی و  آسان  درآمدهای  گزینه به  روی  چرا  نفت،  و دردسر  اصالحات  انجام  به  نیاز  که  دیگری  های 

بگذاریم؟؛  سیاست وقت  دارد  یا مسئله:  گذاری  بیمالک سیستم  دلیل  به  سناریو  این  توجهی  در 

محیط مسئله گذاران نقش مهمی روی سیستم یا مسئله دارند؛  ها، سرمایهامگی آنبرن مسئولین و بی

 کار غیر شفاف، ناسالم و غیر رقابتی. ومحیط کسب یا سیستم: 
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این سناریو بدترین    کند.  گذاری در ورزش را تشریح میسرمایه، آخرین آینده  خانهسناریوی تاریک

گذاری در این آینده به مثابه رانندگی در یک جاده پر از مانع  سرمایه  کند. وضعیت ممکن را ترسیم می

های اقتصادی گسترده، در داخل  ها و ریسکو تاریک است. ابهام بسیار زیاد است و عالوه بر تحریم

های شدید خارجی ادامه  کشور هم ابهامات و عدم اطمینان زیادی وجود دارد. در این آینده، تحریم

کنند. نوسانات  های زیادی برای مبادالت بانکی دست و چنجه نرم می محدودیتها با  یابد و بانکمی

های خارجی و  گذاران و شرکت نرخ ارز زیاد بوده و امکان ورود ارز به کسور بسیار کم است. سرمایه

گذاری و مشارکت در  گذاران کسورهای همسو مانند چین و روسیه تمایلی به سرمایهحتی سرمایه

ر را ندارند. با توجه به وجود مشکالت بسیار و آشفتگی و سوء مدیریت زیاد و وجود  های کسوپروژه

رسد و  های ورزشی نمیهای مختلف اصال نوبت به تأمین مالی پروژههای بسیار ناتمام در حوزهپروژه

اولویت نخواهند بود. در محیط داخل هم قوانین ناهمسو و متعارض بسیار است، سیستم این ها در 

های غیرمولد تجاری تمرکز داری و فعالیتهای اقتصادی روی بنگاهکی به جای تأمین مالی پروژهبان

های  دارد. هماهنگی میان مسئولین و مدیران هم بسیار کم بوده و وقت زیادی صرف کارها و فعالیت

سیاست و  ریزی  برنامه  و  شده  چنیروزمره  در  ندارد.  وجود  ورزش  توسعه  برای  بلندمدت  ن گذاری 

ریسک وجود  دلیل  به  نهشرایطی  اقتصادی  و  مالی  تأمین  فراوان  تعریف  های  جدیدی  پروزه  تنها 

پروژهنمی های قبلی هم با کندی و وقفه بسیار مواجه خواهند شد. مشخصات این شود، بلکه حتی 

گذاران هسرمایمشتریان سیستم یا سناریو:  ای عبارت است از:  سناریو با استفاده از ابزار تعاریف ریشه 

بسیاری از مدیران اقتصادی، ورزشی فعاالن یا بازیگران سیستم:  داخلی به صورت موردی و پراکنده؛  

فرایند دگرگونی گذار است؛  کنند و همه چیز به عهده سرمایهو سیاسی در این سناریو منفعل عمل می

نقدر مشکل وجود دارد که  آ بینی:جهانتأمین مالی گران، زمانبر و با ریسک زیاد؛ یا ارائه خدمات:  

نمی ورزش  به  نوبت  مسئله:  رسد؛  اصال  یا  سیستم  قبول  مالک  عدم  ابهام،  ناهماهنگی،  آشوب، 

فضای اقتصادی،    محیط مسئله یا سیستم:مسئولیت و رهاشدگی از مشخصات بارز این سناریو است؛  

 ورزشی و مالی پر از ابهام و آشوب.

در جهت تحقق  پژوهش کند و پیشنهادات ال را ترسیم میسناریوی جزیره خوشبختی سناریوی ایدئ 

گذار و  محور و با توجه به دو بازیگر سرمایهنفعپیشنهادات پژوهش با رویکرد ذی  این آینده ارائه شدند.

گردید. ارائه  دولتی  ریسک   مدیران  زمینه  صحیح در  برآورد  عدم  و  نگرفتن  نظر  در  اقتصادی،  های 

تواند ادامه پروژه را با  می  گذارانسرمایهمتغیرهایی مانند نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز و تورم از سوی  

ها و درآمدهای جاری و آتی پروژه و تحلیل  مشکالت جدی مواجه سازد. بنابراین برآورد صحیح هزینه 
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درآمدها در آینده در برآورد درست سودآوری پروژه اهمیت بسزائی دارد.   ها ودرست تغییر این هزینه

 های درست پیش بینی و توجه به تحوالت قانونی و سیاسی پیرامونیدر این زمینه استفاده از روش 

ریسک می و  داده  افزایش  را  برآوردها  دقت  از  تواند  یکی  دهد.  کاهش  زیادی  حد  تا  را  مرتبط  های 

پذیر برای  و سناریوهای جایگزین و انعطافها یسک در این زمینه استفاده از طرح پاسخ به رهای روش

های  اجرا در زمان تغییر شرایط است. در مورد مدیران و بازیگران دولتی، تالش برای رفع محدودیت

های مالی را کاهش  گذاری و انجام فعالیتهای سرمایهالمللی و تصویب قوانینی که ریسکمالی و بین

ای المللی و منطقه گذاران ورزشی کمک کند. تالش برای گسترس روابط بین تواند به سرمایهد، میده

 دهد. اقتصادی و مالی تا حد زیادی ریسک قطع ارتباط و تحریم را کاهش می

های ورزشی، مسئله تأمین مالی است. منابع  ها خاصه پروژهیکی دیگر از مشکالت شایع در اغلب پروژه 

باید از قبل شناسایی شود. در این زمینه رویکردهای ها  های پروژه و روش تأمین آنفعالیت  مورد نیاز

خوش بینانه باید کنار گذاشته شده و برنامه ریزی بایستی بر مبنای محتمل ترین حالت انجام شود.  

الگوهای تأمین مالی، تخصیص درست منابع مالی به فعالیت تواند  می  پروژه همهای  عالوه بر بحث 

های  تأمین مالی، تنوع بخشی به روشهای  های تأمین مالی را کاهش دهد. در زمینه ریسکریسک 

تأمین مالی و منابع قبل از شروع پروژه و نظارت روی تخصیص های  تأمین مالی، پیش بینی روش

اولویتها  درست منابع روی فعالیت پ نقش مهمی در مدیریت ریسکها  و مدیریت درست  یش  های 

گذاران دارد. از منظر بازیگران دولتی چند نکته قابل ذکر است. اولین مسئله، تالش برای  روی سرمایه

های مالیاتی،  کار، حذف قوانین مزاحم، تحول در سیستم بانکی، توسعه معافیتوبهبود فضای کسب

عدی توجه به برنامه  گذاران و ایجاد شفافیت در اقتصاد است. نکته بحمایت حقوقی و قضایی از سرمایه

ها در تخصیص منابع مالی است. با توجه به مشکالت مالی کشور و کاهش  آمایش سرزمین و اولویت

ها در تخصیص منابع  تمام، توجه به اولویت های نیمهعمرانی و تعداد زیادی پروژههای  قابل توجه بودجه 

ها و استعدادهای  یت شوند که با قابلیتهایی تعریف و حمااهمیت زیادی دارد. در هر منطقه باید پروژه

ریسک  مالحظه  قابل  میزان  به  توجه  با  نهایتا  دارند.  بیشتری  منطقه همخوانی  و  آن  اقتصادی  های 

فشارهای خارجی، مدیران و مسئولین کشور باید هماهنگی و همکاری بیشتری برای حمایت و تأمین  

پروژه با  مالی  از مواقع  باشند. در بسیار  به دلیل وجود وجود قوانین و سیاستها داشته  های خوب، 

ها و اهداف خاص خود را دنبال ها سیاستها مانند بانکناهماهنگی، مدیران استانی یا برخی دستگاه

های فرهنگی و اجتماعی خاص  گذاری خاصه در ورزش که حساسیتدر نهایت در هر سرمایه  کنند.می

های پیش  رد. نکته اول، شناسایی و برآورد صحیح ریسک خود را دارد باید به دو نکته مهم توجه ک

گذاری در ایران، ضعف در مطالعات های سرمایههای مهم طرحروی پروژه مورد نظر است. یکی از ضعف
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موضوعات   به  باید  فنی  و  اقتصادی  ابعاد  بر  عالوه  ورزش  حوزه  در  خاصه  مطالعات  این  است.  اولیه 

های اثربخش برای مدیریت  داشتن استراتژی مطلب بعدی،   اشد.فرهنگی و اجتماعی هم توجه داشته ب

های مختلف است. در صورت فقدان یک استراتژی منسجم برای پاسخ به ریسک، بسیاری از ریسک 

ها و  در این زمینه اولویت و تمرکز تیم پروژه باید روی ریسک  شوند.ها با کندی و توقف روبرو میطرح 

ها، تمرکز روی های ورزشی، برای مدیریت ریسکهمچنین در مورد پروژه  عوامل قابل کنترل باشد. 

 های دارای نفوذ سیاسی، فرهنگی و دینی بسیار مهم است.  رایزنی و مذاکره با گروه

توان ارائه داد. از منظر محتوایی الب موضوعی و روشی میهای آتی را در قپیشنهادات برای پژوهش

توان بررسی کرد. از بعد  های دیگر مانند گردشگری را میگذاری در حوزههای سرمایهتوجه به ریسک

ها استفاده نمود.  های دیگری مانند تحلیل تأثیر متقابل برای تحلیل پیشران توان از روشروشی هم می

می فنهمچنین  از  سناریوها  توان  توسعه  برای  راهبردی  فرضیات  آزمون  و  گزینش  مثل  دیگری  ون 

 استفاده کرد. 
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