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 چکیده

های اکتشافی و دارای ین پژوهش از نوع پژوهشبر حمایت مالی ورزش همگانی ایران بود. ا مؤثر عوامل هدف از پژوهش حاضر بررسی

نظران، اعضای هیأت نفر از صاحب 21 با ساختارمندنیمهو عمیق ۀ مصاحبمطالعۀ اسناد و ها با استفاده از گردآوری داده .ماهیت کیفی بود

 شدند برفی انتخابگیری هدفمند و با تکنیک گلولهصورت گرفت که با استفاده از روش نمونهحوزة ورزش همگانی  مدیران اجرایی وعلمی 

های در تحلیل تماتیک دادهشدند. وتحلیل ها کدگذاری و تجزیهبراساس تحلیل تماتیک، داده. و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت

 64گان به موضوع پژوهش کدگذاری شدند. سپس در دو مرحله به تولید مفاهیم اولیه اقدام شد که در مرحلۀ اول حاصل از مصاحبه با خبر

 مفهوم 12 قالب در بهتر تفسیر و تحلیل و بیشتر انسجام منظوربه دوم، مرحلۀ در مفاهیم مفهوم از مصاحبه با خبرگان استخراج شد. این

حمایت مالی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی، فرهنگ حمایت مالی، عوامل دولتی، نیروی انسانی، زیرساخت تر تحت عناوین انتزاعی

شدند. در مرحلۀ بعد  کدگذاری ای، عوامل سیاسی و عوامل سازمانیمزیت رقابتی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی قانونی، عوامل رسانه

بندی شدند. این مقوالت عمده )تم( از نظر انتزاعی بودن مقولۀ عمده یا تم، طبقه 9 مفهوم تولیدشده در فرایند کدگذاری ثانویه در قالب 12

 و مفاهیم ها،از نشان توانندورزش همگانی می با توجه به نتایج تحقیق مدیراندر سطح باالتری نسبت به مفاهیم مرحلۀ قبل قرار دارند. 
 .کنند استفاده ورزش همگانی مالی بهتر در حمایتنظور مبه خود آتی هایریزیبرنامه در شدهشناسایی هایمقوله

 

  های کلیدیواژه

 .ورزش همگانی مالی، حمایت، تحلیل تماتیک کیفی، ایران، پژوهش
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 مقدمه

 مذهب، نژاد، جنس، به توجه بدون همۀ افراد به ورزش

 به دلبستگی حق .داد تعلق یاقتصاد و جسمانی توانایی

ی باز که ی استکسانهمۀ  یبرا عمومی حق کی ورزش،

 را آزاد یهازمان در دادن و مسابقه کردنتمرین  ،کردن

 به جهتو (. با47) دارند باور سرگرمی و لذت کی عنوانبه

 آن اهداف ورزش و یبدن تیترب علم ۀطیح توسعۀ و تیاهم

 تمام به بلکه ،ستین یخاصی تیجمع هایرده به محدود

 نقش نیبنابرا(. 17است ) افتهی گسترش یتیجمع هایرده

 ایالقوهب ییتوانا که یراهبرد عنوانبه یبدن تیفعال و ورزش

 یاقتصاد و یاجتماع ی،سالمت به اهداف رساندن یاری در

 و دارد یمختلف انواع . ورزشاست تیاهمحائز  اریبس دارد،

 از یکی که شود،می بندیتقسیم یمختلف صور به

 در یهمگان ورزش .است یهمگان آن ورزش هایزیرشاخه

اقشار  تمام نیب ورزش دادن رواج جهت یکوشش واقع

 تاس یفرهنگ و یاجتماع ی،بهداشت آثار یدارا و بوده جامعه

 ورزش فراغت، اوقات شیافزا و جوامع شدن یصنعت با (.34)

 دنبال یسالمت و نشاط جادیا و یسرگرماهداف  با یهمگان

 (.36شود )می

 جوامع در ورزش و یبدن تیترب اهمیت و نقش دلیلبه

 و سالمتی ارتقای سطح و بهبود در آن روزافزون تأثیر و

 ،هاجنبش ی،المللنیب یهاتیموفق کسب و عمومی نشاط

 موجب که آمده وجودبه نهادهای مختلفی و سازمان

 انواع صنعت این در .است شده ورزش صنعت یریگشکل

 که اندمشغول فعالیت به خصوصی و عمومی هایسازمان

 از بیرون حوزۀ دیگر برخی و دارند ماهیت ورزشی برخی

 خصوصی، هایسازمان .اندشده وارد آن به ورزش

 عمومی هایسازمان غیرانتفاعی، خصوصی هایسازمان

 عمومی هایسازمان و عمومینیمه هایسازمان رسمی،

 گردشگری و صنعتی تجاری، مؤسسات و هابنگاه داوطلب،

 با وسیعی ارتباطات خود خدمات و کاال در بازاریابی

 ورزش این حیث از و اندکرده برقرار ورزشی رویدادهای

است.  کرده دایپ جهان اقتصادی بازار در خاصی جایگاه

 هادولت کهیطوربه، اندتعاملورزش و اقتصاد با یکدیگر در 

 توانندیمی در ورزش گذارهیسرماخصوصی با  هایشرکتو 

سهم ورزش در اقتصاد  (.1)شوند  مندبهرهاز منابع بسیار 

ی در آن دارد گذارهیسرمای مستقیم با میزان ارابطهملی 

که در وضعیت حاضر در کشور ما میزان آن در مقایسه با 

اندک است. در کشورهای ایتالیا،  افتهیتوسعهکشورهای 

انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص 

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

 (. 6است ) شده گزارشدرصد 

 همچون به دالیلی کشور زش همگانیاز طرف دیگر ور

 هایورزش در گذاریسرمایه به خصوصی بخش میلیبی

های بخش در گذاریسرمایه به بیشتر گرایش و همگانی

 بودن ناچیز گذاری،سرمایه و مالی منابع بودن دیگر، ناکافی

 دلیلبه مالی منابع اتالف و خانوار سبد های ورزشیهزینه

 تهدیدهای جدی مواجه با ورزشی یکپارچۀ مدیریت نبود

 یبرا نهیهز و منابع نیتأمی هاراه از یک(. ی19است )

 توسط ی مناسبمال انیحام جذب ی،ورزش یهاتیفعال

 جادیا زمینه، نیا در .ستا یورزش مسئوالن و هاسازمان

 عیصنا صاحبان یگذارهیسرما یبرا و مناسب سالم یطیمح

 توانیماست.  یضرور و الزم ورزش در یخصوص بخش و

گونه تعریف در تعریفی جامع حمایت مالی ورزشی را این

یک سازمان برای یک رویداد یا  ۀوسیلکرد: تدارک منابع به

فعالیت ورزشی در عوض مشارکت مستقیم با رویداد یا 

تواند اهداف شرکت حامی را که فعالیت. این مشارکت می

(. 50) دتأمین کن ،ترین آنها بازگشت سرمایه استمهم

است که همۀ  سریمی زمانی در ورزش، گذارهیسرماامکان 

ی فنی و مالی اقتصادی هازهیانگ جمله از اثرگذاری هامؤلفه

 هایشرکتاقدام  منظوربهیی ایجغرافی، تیحماعوامل  ای

 کپروژۀ خاص در ی کی در یگذارهیسرمای برا گذارهیسرما
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(. از طرف 16) ردیگقرار  توجه موردکشور در امر ورزش 

سوق داده شود که ورزش  یدر جهت دیورزش بادیگر، 

، ورزش فقط باشدی ورزش همگان ۀو ثمر جهینت یقهرمان

. ورزش کند تیسرا انیتماشاچبه  که ستین جانیه

 .کردداخل آن شد و آن را تجربه  دیبا کهفرایندی است 

 افراطۀ دهند، نشانزیاز هر چ شیب یتوجه به ورزش قهرمان

. میاشدهدر عرصۀ ورزش دچار آن  کهی است طیتفر و

کند که این حمایت مالی در ورزش اهدافی را دنبال می

و  1گاالناهداف الزاماً اهداف سازمانی نیستند، چنانکه 

که مدیران  ندخود متوجه شد پژوهش( در 2003) همکاران

ها زمانی که قصد دارند حامی مالی یک سازمان شرکت

بر اهداف اقتصادی )افزایش درآمد، وهعال ،ورزشی شوند

کسب سود بیشتر و...( اهداف غیراقتصادی )حسن نیت، 

کارمندان و...( را نیز دنبال  ۀدوستی، بهبود روحینوع

 (.32) کنندمی

 رشد جهان در مالی هایحمایت نرخ ،1987 سال از

 هایشرکت ،2007 (. در سال29) است داشته بسیاری

 صرف دالر میلیارد 93/14 از بیش شمالی آمریکای

 از دوسوم از بیش که اندکرده حمایت مالی گذاریسرمایه

(. 49است ) شده گذاریسرمایه ورزش در هاتیحما این

 بیشتر و نبودند امروزی صورتبه قدیم در مالی هایحمایت

 به مالی کمک صرفاً و داشتند خیریه یهاکمک حالت

 یا مشخص هدف آنکه بدون شد،می ورزشی تیم یا شخص

 هایسال از بعد ( و37باشند ) داشته آن ازای در توقعاتی را

 که شد دنبال تریطور تخصصیبه مالی حمایت 1980

 .شودمی قلمداد تخصصی و ایحرفه کامالً موضوعی امروزه

 رشد سال هر در ورزشی حامیان طورکه سطحهمان

شود و می بیشتر نیز بیشتر حامیان مشارکت دالیل کند،می

 در درآمدزایی الینفک بخشی صورتبه مالی حامی داشتن

های ورزشی دولتی از لحاظ مروزه، سازمان. ااست ورزش

                                                           

1. Galan  

حد کمتر از مطلوب قرار  کارایی عملیاتی و عملکرد مالی در

، رونیدارند و چندان دلخواه عموم جامعه نیستند؛ ازا

ت دولت های ورزشی که کامالً در مالکیبسیاری از سازمان

شوند، با کمبود بودجه صورت دولتی اداره میهستند و به

های تجاری ند. مالکیت دولتی بیشتر شرکتشومواجه می

شود که رقابتی بین آنها وجود نداشته باشد. با سبب می

گرا عمل صورت درونتوجه به اینکه در اقتصاد کشورمان به

گذاری مایهکنیم، بیشتر حامیان مالی نیز رغبتی برای سرمی

مستقیم در صنعت ورزش ندارند و به همین دلیل است که 

ت المشک(. 4) انددست رفته بسیاری از حامیان مالی از

 کنندیتراشی ماقتصادی گاه آنقدر در صنعت ورزش مشکل

. در این زمینه سازندیرشد آن را متوقف م به که روند رو

ۀ آن مشاهده ضرورت استفاده از بازاریابی ورزشی و توسع

اکنون تی که همالاذعان کرد بیشتر مشک توانیمشود. می

شوند، از باور نداشتن به در بخش ورزش کشور مشاهده می

ت و ۀ این مؤسساراستای توسع اثربخشی بازاریابی در

موقع موانع پیش نکردن به نکردن و رفع شناسایی درست

 اندتویمۀ بازاریابی در مؤسسات ورزشی رو است. توسع

د بخشد و موجب طور چشمگیری بهبوعملکرد آنها را به

ۀ ورزشی و جلوگیری از اتالف وقت و هزینه توانمندی جامع

 توانیم(. از جمله تحقیقات مرتبط در این زمینه 24شود )

ی به امطالعهدر  ( اشاره کرد که2015)2به نتایج دنیل

 تسیاس ابزار یک عنوانبه ورزش در گذاریبررسی سرمایه

 مقاله این قطر پرداخت. در مطالعۀ موردی کشور: خارجی

خاورمیانه  چرا یک کشور کوچک که شد بررسی موضوع این

. کندمی گذاریسرمایهشدت به ورزشی بخش در قطر مثل

 مانند معتبر ورزشی رویدادهای با میزبانی کشور این

فوتبال و هندبال،  جهانی جام آسیایی، یهایباز

تبعۀ  و بومی ورزشکاران طریق از را ورزشی یهاتیموفق

 در معروف ورزشی یهاباشگاه در گذاریسرمایه خود و

2. Danyel 



 1398، زمستان 27 مارةش، 7نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          84

 

و همکاران حیدری  .(30دهد )کشور افزایش می از خارج

فراتحلیل مطالعات عوامل و  ی بهتحقیق( در 1397)

راهکارهای جذب مردم برای توسعۀ ورزش همگانی در ایران 

نشان داد که  . نتایجپرداختند1384-1394های طی سال

شده از مقاالت تفاوت معناداری های استخراجبین مؤلفه

( 1396گودرزی )های تحقیق براساس یافته .(8)وجود دارد 

ورزشی متأثر از  هایفدراسیونمدل اکتشافی مدیریت مالی 

عامل مستقل بوده است که عامل توجه به سازمان خود  4

بندی و نیز عامل توجه بردی و بودجهریزی راهشامل برنامه

و نیز  استدهی نفعان که شامل حسابداری و گزارشبه ذی

شد هریک معرفی  کنندۀتبیینعناصر مدل و متغیرهای 

بررسی عوامل مؤثر ( به 1398پور و همکاران )جوادی .(20)

پرداختند.  بر فرایند سیاستگذاری نظام ورزش همگانی ایران

داد که عوامل مؤثر بر فرایند نتایج پژوهش نشان 

های نظام ورزش همگانی ایران شامل سیاست سیاستگذاری

ربط و های ذیبزرگان، ادارات و سازمان ۀجاری، توصی

 .(7است )و مسائل مالی  هارسانهمسئول، فرهنگ عمومی و 

در ادامه برای مثال شرح مختصری از ساختار تأمین 

نفعان مختلف آن مالی بخش ورزش در اتحادیۀ اروپا و ذی

نفعانی است. ورزش فعالیتی است که در اروپا ذی شده ارائه

ها، های ملی، مسئوالن محلی، شرکترا از جمله دولت

های ورزشی، افراد و اتحادیۀ اروپا درگیر خود کرده باشگاه

ست که هریک نقش متفاوتی در آن دارند و اهداف خاصی ا

کنند. در اروپا اداره امور ورزش به شکل سنتی، را دنبال می

چند  جزبهبراساس ساختار هرمی شکل سازمان یافته است. 

استثنا، هر رشتۀ ورزشی ساختار هرمی شکل مخصوص به 

 وضوحبهخود را دارد. اگرچه جنبش ورزشی بنا نهاده شده و 

های نفعان خصوصی که اغلب انجمنتوسط ذی

شود، مقامات دولتی در اروپا ند، رشد داده میاغیرانتفاعی

طور همیشه عالقۀ بسیاری به ورزش داشتند و اغلب به

طور خاص، اند. بهمستقیم در بخش ورزش درگیر بوده

مقامات دولتی، قوانینی را در حوزۀ ورزش به تصویب 

کنند. مشارکت زش حمایت مالی میرسانند و از بخش ورمی

برای ورزش نیز موارد ذیل را پوشش  هاخانوادهمستقیم 

ی واقعی خانوار برای ورزش که هانهیهزدهد : الف( می

و خدمات و شهریه عضویت در  کاالهاشامل خرید 

ی ورزشی عمومی است؛ ب( مشارکت درآمدی در هاباشگاه

ین مالی ورزش های خصوصی در تأمکار داوطلبانه. شرکت

 رگروهیزها، سه کنند. در گروه گستردۀ شرکتمشارکت می

در ورزش ارزش انتخاب شدن  خاصشاندلیل مشارکت به

تواند هر نوع سازمان ، حامیان )که میرگروهیزدارند. این سه 

خدمات  دهندگانارائهای و های رسانهتجاری باشد(، سازمان

ستند. انواع ی هبندشرطی ایالتی و هاییآزمابخت

ی ورزش در سوبهی تجاری هابنگاهی از درآمدی هاانیجر

در تأمین  کنندهمشارکتاند. آخرین ذیل نشان داده شده

مالی ورزش بخش دولتی است که از طریق بودجۀ دولت 

کند. بخش دولتی در قالب محلی و مرکزی اقدام می

ی خاص یا تأمین مالی هابرنامهپرداخت یارانه برای 

 نیهمچنکند. ی خاص در تأمین مالی مشارکت میهاژهپرو

ی هاباشگاهو امکانات برای  رساختیزبا ساخت و نگهداری از 

 (.31کند )ورزشی در سطوح باال و مردمی مشارکت می

 شد مشاهده ورزش همگانی حوزۀ ادبیات به مراجعه با

 برحمایت مالی ورزش مؤثرعوامل  از جامعی پژوهش که

و  موضوع که بود اینجا ندارد. از وجود ایرانهمگانی کشور 

 چه که گرفت شکل پژوهشگر ذهن در پژوهش اصلی سؤال

 همگانی ورزش در مالی حامیان یا دفع جذب سبب عواملی

 حاضر تحقیق تالش شدهبا توجه به مطالب بیان اند؟شده

اجرایی  و دانشگاهی قشر دو هر هاینظر از استفاده در

 افراد چراکه، است افزوده آن یغنا بر که است موضوعی

 هانقص با خوبیبه و هستند موضوع درگیر نزدیک از اجرایی

 نامتخصص دیگر یسو از .دارند آشنایی هاکاستی و

 پژوهش اعتبار به ینظر بعد از توانندمی نیز دانشگاهی
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فدراسیون  و مالی حامیان ،دیگر بیان به .دکنن کمک

 مالی حمایت قرارداد یک طرف دو های همگانیورزش

 موجود موانع و امور جریان در مستقیم طوربه که هستند

 موجود وضعیت و شرایط پایۀ بر آنها هاینظر و دارند قرار

 ینظر هایجنبه نیز دانشگاهی نامتخصص البته ،بود خواهد

. همچنین با توجه به کرد خواهند اضافه هادیدگاه این به را

تحقیقی جامعی از حمایت مالی ورزش  ایران، اینکه در کشور

 گذاریسرمایه مالی جهت همگانی وجود ندارد و حامیان

 شودمی باعث موضوع این ندارند، مالک مشخصی و معیار

دو مابین  مشکالت بروز احتمال گذاری،سرمایه ریسک

 افزایش یابد. گذاریسرمایه موفقیت عدم همچنین و طرف

 گذاریسرمایه هبود وضعیتب در تواندمی تحقیق این نتایج

 بیشتر جذب گذاری،سرمایه ریسک کاهش مالی، حامیان

رضایت افراد  ی همگانی،هاورزشبه  مالی منابع

 جهینت در و مالی حامیان و در ورزش همگانی کنندهشرکت

 و طرفین معیارهای ارتباط قالب در آنها تعامالت بهبود

 مفید کلی طوربه کشور ورزشی وضعیت بهبود همچنین

 .باشد

 

 شناسیروش

 یفی. پژوهش کبود 1یفیحاضر از نوع ک قیتحق کردیرو

است که انجام آن مستلزم صرف وقت  ایپیچیده ندایفر

 ییبـه روش اسـتنباط اسـتقرا هادادهو است  ینسبتاً طوالن

کیفی و با استفاده از  وش پژوهش حاضرر شوند.می ـلیتحل

 ه است.گرفتانجام ی موضوع ای 2رویکرد تحلیل تماتیک

 لیترین روشِ تحلترین و کاربردیمتعارف کیروش تمات

 ییاستقرا لیتحل یاست و در واقع، بـر مبنا یفیک یهاداده

است کـه  یها هم محصول اهدافیافته یعنیاستوار است، 

وتحلیل کرده است و هم محصول تجزیه نیـیمحقـق تع

                                                           

1. Qualitative research 

2.Thematic 

روش، نخسـت بـه  نیدر ا (.21،22) هاستشنیده

. سپس میها پرداختشدۀ مصاحبهضبط یسازی محتواپیاده

مرتبط استخراج شد. سپس، با  یهاو بخش شیها پاالمتن

ها، طبقات متناسب با اهداف از بخش کیهر  ینامگذار

مرتبط  یهاکه بخش بیترتنیپژوهش استخراج شد. بد

 یهاو شاخص رهایشد و کدها در متغ یمتون کدگذار

شد. البتـه، بخـش  یجاساز قیتحق اتیآمده از ادبدستهب

 یکدگذار از طبقات کیچیاز متون در ه یدرخـور توجه

موضوع  نینداشت. ا یارتباط قیبا اهداف تحق راینشد، ز

 (. جامعه10) کندینم جادیا یفیوتحلیل کدر تجزیه یاشکال

در زمینۀ افـراد متخصـص و خبره  ـهیکل پژوهش این آماری

کارشناسان این حوزه  و ورزش همگانی کشور شامل مدیران

و اساتید دانشگاه بودند که در این  علمیهیأت و اعضای

 زمینه تحقیق و پژوهش داشتند. این افراد به روش

 و انتخاب شدند 4یبرفگلوله  ای 3یارهیزنج یریگنمونه

در  .یافت ادامه هاداده نظری اشباع تا آوری اطالعاتجمع

از مصاحبه  کهنفر مصاحبه انجام شد  21مطالعـه بـا  نیا

 ینظرو به اشباع  یتکرار کامالً هادادهبه بعـد،  هجدهم

 پیشینه و ادبیات نظری، مبانی شناخت برای .بـود دهیرسـ

 موجود اطالعات به رجوع طریق از موضوع، با تحقیق مرتبط

 مختلف، و نشریات مجالت ها،کتاب اینترنتی، هایپایگاه در

 دوم، بخش در شد. گردآوری هریک به مربوط مطالب

 اسناد وتحلیلتجزیه و طریق بررسی از اطالعات گردآوری

 و ورزش همگانی و حمایت مالی هایحوزه در باالدستی

و فدراسیون  جوانان و ورزش وزارت مرتبط در اسناد دیگر

 بررسی برای همچنین، گرفت. ورزش همگانی صورت

 فردی مصاحبۀ ها ازمقوله شناسایی و پژوهش سؤاالت

طی سه ها دادهنتایج تحلیل شد.  استفاده ساختاریافتهنیمه

. گوبا و آمد دستبهکدگذاری باز، محوری و انتخابی  ۀمرحل

3. Chain Referral 

4. Snowball 
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، 3یریپذانتقال، 2تیمقبول( چهار معیار )1994) 1لینکن

و قابلیت اطمینان( برای پژوهش کیفی  4تأییدپذیری

اند و معیارهایشان را با چهار معیار متعارف در برشمرده

پژوهش کمی )روایی درونی و بیرونی، پایایی و عینیت( 

(، که در این تحقیق این 33اند )جفت کرده و پیوند داده

 چهار معیار نیز بررسی و تأیید شد.

 

 های تحقیقنتایج و یافته

در  ی مورد مطالعههانمونهی عمومی هایژگیودر ابتدا 

در قالب متغیرهای  هایژگیواین تحقیق بررسی شد. این 

جنسیت، سن، مدرک تحصیلی و سابقۀ کاری قرار داشت. 

ها مرد درصد نمونه 47/90های تحقیق نشان داد که یافته

ها دارای سابقه کاری درصد نمونه 39/51زن بودند.  53/9و 

 15-20درصد دارای سابقۀ کاری  04/18سال،  15کمتر از 

شوندگان بیش هدرصد مصاحب 95/80سال بودند.  15-25و 

درصد از  95/80سال سن داشتند. همچنین  45از 

شوندگان دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مصاحبه

 بودند.

 تحلیل تماتیک

در این پژوهش با استفاده از تحلیل تماتیک، عوامل مؤثر 

بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران واکاوی و شناسایی 

حاصل از مصاحبه با های شدند. در تحلیل تماتیک داده

صورت خبرگان و متخصصان آشنا به موضوع پژوهش ابتدا به

پاراگراف به پاراگراف کدگذاری شدند. سپس در دو مرحله 

 64نسبت به تولید مفاهیم اولیه اقدام شد که در مرحلۀ اول 

 مفاهیم مفهوم از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. این

 بهتر تفسیر و تحلیل و ربیشت انسجام جهت دوم، مرحلۀ در

تر تحت عناوین زیرساخت انتزاعی مفهوم 12 قالب در

حمایت مالی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی، فرهنگ 

                                                           

1. Guba & Lincoln 

2.Credibility 

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

ای، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی قانونی، عوامل رسانه

شدند. در مرحله  عوامل سیاسی و عوامل سازمانی کدگذاری

مفهوم تولیدشده در فرایند کدگذاری ثانویه در قالب  12بعد 

شوند. این مقوالت عمده بندی میمقوله عمده یا تم، طبقه 9

)تم( از نظر انتزاعی بودن در سطح باالتری نسبت به مفاهیم 

 مرحلۀ قبل قرار دارند.

 است ممکن مفاهیم، کدگذاری و بندیطبقه فرایند در

 اینکه بتوان یا باشد داشته وجود لغوی تشابه مفاهیم بین

 آمدن وجودبه داد. قرار بندیطبقه چند یا دو در را مفهوم

 امری های کیفی،داده وتحلیلتجزیه در مسائلی چنین

 تشابه تماتیک، تحلیل شناسیروش نظر از است. طبیعی

 ایرادی آمدهدستهای بهمقوله و مفاهیم برخی بین لغوی

 ارتباطی نیترکینزد براساس توانیم را مفهوم یک د.ندار

 بندی کرد.طبقه دارد، ی اصلیهاتم از هر کدام با که

 جدول در مفاهیم با آنها ارتباط نحوۀ و اصلی هاییتمهاتم

 .شودمی مشاهده 1

3. Transferability 

4. Dependability 
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 آمده از تحلیل تماتیک عوامل مؤثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایراندستهای اصلی بهگیری تم. نحوة شکل1جدول 

 مقوالت عمده یا تم مفاهیم ثانویه مفاهیم اولیه ردیف

 گذاریسرمایهریسک زیاد  1

 عوامل اقتصادی

 بسترهای مالی

 باال بودن میزان تورم 2

 محیط رقابتی ناسالم 3

 عدم بازگشت سرمایه 4

 کشور اقتصاد یثباتبی 5

 نهیهزکم هایورزشمناسب برای انجام  یهارساختیز ۀعدم توسع 6
زیرساخت 

 حمایت مالی

  در زمان ورزشمناسب  یطیمحستیزبه ایجاد شرایط  یتوجهبی 7

 فرهنگ ورزش همگانیترویج  به یتوجهبی 8
فرهنگ حمایت 

 مالی
 جایگاه ورزش همگانی در جامعه اهمیت 9 یسازفرهنگ

 مگانیهی حامی ورزش هاشرکتدر بین  اخالقی و فرهنگی رقابت به الزام 10

 همگانی ورزش حامی یهاشرکت برای رقابتی مزیت ایجاد 11
 ی راهبردیزیربرنامه رقابتی مزیت

 همگانی ورزش حامی هایشرکت بین رقابتی فضای تغییر 12

 بازاریابی ورزشی در فدراسیون ۀنیزم درنبود افراد متخصص  13
 نیروی انسانی

 مدیریت منابع انسانی

 عدم استفاده از نیروهای متخصص 14

 ورزشی یبایبازارابزار مطلوب  عنوانبه یورزش یمال تیحما رشیپذنبود  15

 عوامل مدیریتی

 خصوصی یهاشرکتدر  یابیبازار ینهیزمبلندمدت در  یهابرنامهنبود  16

 از بخش خصوصی و جوانانوزارت ورزش  و ونیفدراس تیحما 17

 بخش خصوصی یگذارهیسرماجامع برای  ۀنبود برنام 18

 نظارت ضعیف در رسیدگی به امور بخش خصوصی 19

 ورزشی یحام یهاشرکتاز  یتیحما نیقواننبود  20

 یسپاربرون عوامل دولتی

 مالی انیحام یبراتوسط دولت  یاقتصاد یایمزاوجود  21

 در ورزش اتیمالدقیق از قانون صرف  یرساناطالع 22

 یحام یهاشرکتتوسط دولت به  بهرهکم یبانک التیتسهپرداخت  23

 شورز از یمال تیحماخصوصی به  یهاشرکترانیمدنگرش مثبت  24

 دولتی بودن ورزش 25

 دخالت دولت در امور ورزش 26

 ورزش در جامعه یاجتماع گاهیجابودن  نییپا 27

 بسترهای اجتماعی عوامل اجتماعی

 نبود ورزشکار محبوب 28

 یاجتماعبر روابط  یمال تیحما ریثأت 29

 در ورزش یگذارهیسرما تأثیراتشناخت عموم از اهمیت و  30

 ن روی یک یا چند ورزش خاصگرایش مسئوال 31

 بخش خصوصی در ورزش یگذارهیسرمااعتماد عمومی به  32

 مالی تأمین ۀحقوقی و قانونی ورزش در حوز یهاچالش 33

عوامل حقوقی و 

 قانونی
 بسترهای قانونی

 ر، مقررات مالی و پولی کشویسازیخصوصحقوقی و قانونی  یهاچالش 34

 ورزش همگانی یهانامهنییآضعف قوانین و  35

 کمبود و نقصان قوانین مصوب حقوقی و حمایتی در ورزش همگانی 36

 مشکالت قانونی حقوقی اراضی با کاربری ورزشی 37

 ضعف قانون حق پخش تلویزیونی 38

 انیبخش خصوصی در ورزش همگ گذاریسرمایهنبود ضمانت مالی برای  39

 اجرای نادرست قانون یک درصد ورزش 40
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ر حمایت مالی از ورزش همگانی آمده از تحلیل تماتیک عوامل مؤثر بدستهای اصلی بهگیری تم. نحوة شکل1جدول ادامۀ 

 ایران

 مقوالت عمده یا تم مفاهیم ثانویه مفاهیم اولیه ردیف

 مایصداوسدولتی بودن  41

 ایرسانهپوشش  ایرسانهعوامل 

42 
هت ترویج جمناسب در  یسازفرهنگبرای تبلیغات و  هارسانهعملکرد ضعیف 

 ورزش همگانی

 ملی در قبال ورزش همگانی ۀضعف انجام مسئولیت اجتماعی رسان 43

 خصوصی ورزش در ایران ۀشبک سیتأسمنع قانونی  44

 دامن زدن رسانه به حواشی ورزش 45

 مسئول به موضوع ورزش همگانی یهاوزارتخانهکافی ناتوجه  46

 عوامل سازمانی

ساختار و سیاست 

 سازمانی

 ورزش ۀازاندازشیبزدگی سیاست 47

 ورزش همگانی کشور رانیگمیتصمموضع سیاسی برخی مدیران و  48

 کالن ورزش یهایاستگذاریسضعف در  49

 ساختار نامناسب ورزش کشور 50

 ناکارامد یبندمیتقسضعف در یکپارچگی نظام ورزش کشور و  51

52 
ب با نیاز دولت در بخش ورزش همگانی متناس یگذارهیسرماکم بودن میزان 

 روز جامعه و متقاضیان ورزش

 و زنجیروار نبودن اهداف هااستیسنهادینه نبودن  53

 ناتمیزان محدود منابع مالی و امکا براساسناهماهنگ  یهایاستگذاریس 54

55 
رزش همگانی و مالی و تأمین ۀموفق در حوز یالمللنیببه الگوهای  یتوجهبی

 ایجاد فاصله با جهان

 هانامهنییآو  هادستورالعملبه  هااستیسبه تبدیل  ازحدشیبتوجه  56

 ورزش ۀدر حوز هابرنامهاهداف و  نبودن شفاف 57

 سیاسیعوامل 

 بلندمدت یهابرنامهتمرکز بر روی  58

 شدهینیبشیپ یهاطرحو  هابرنامهدیربازده بودن  59

 ورزش همگانی ۀمختلف جهت توسع یهاارگانهماهنگی بین نا 60
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 گیریبحث و نتیجه

تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر حمایت مالی  این اصلی هدف

 در دهندگانایران بود. پاسخاز ورزش همگانی در کشور 

این  تشریح به هدف اصلی تحقیق با مرتبط سؤاالت به پاسخ

 هایدیدگاه و جمالت تحلیل از نهایت در پرداختند. عوامل

 12مفهوم استخراج شد و در مراحل بعدی  64 افراد این

مفهوم تولیدشده در فرایند کدگذاری ثانویه )زیرساخت 

حمایت مالی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی، فرهنگ 

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

ای، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی قانونی، عوامل رسانه

مقولۀ عمده یا  9مل سازمانی( در قالب عوامل سیاسی و عوا

بندی شدند. عوامل اقتصادی از جمله احتمال تم طبقه

گذاری در ورزش همگانی، باال بودن میزان ریسک سرمایه

ثباتی تورم، محیط رقابتی ناسالم، عدم بازگشت سرمایه و بی

های تحقیقات کانگ و بود. این نتایج با یافته کشور اقتصاد

( مبنی بر 1395(، فرازیانی و همکاران )2011استوتالر )

یر وضعیت اقتصادی جامعه، مشکالت اقتصادی جامعه، تأث

تمرکز بر روی خدمات و محصوالت ورزشی در ورزش 
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گذاری در این بخش همخوان است همگانی بر جذب سرمایه

(. تأمین نیازهای مالی صنعت ورزش از جمله 18، 39)

بیت بدنی در هر جامعه وظایف مهم مسئوالن و مدیران تر

است. مشکالت اقتصادی گاه آنقدر در صنعت ورزش مشکل 

کند، کند که روند روبه رشد آن را متوقف میتراشی می

حامیان مالی نیز که بخشی از منابع مالی ورزش کشور را 

نصیب نیستند و با آن کنند، از این مشکالت بیتأمین می

ل مشکالت کنند. شناسایی و حنرم می وپنجهدست

ین ترمهمهای مالی شاید از اقتصادی در بخش حمایت

رو پرداختن به مسائل پیش روی ورزش کشور باشد. ازاین

موانع اقتصادی این بخش موضوعی شایان توجه و 

 انکارناپذیر است. 

عوامل مدیریتی از جمله عوامل مؤثر در فرایند حمایت مالی 

ت مدیریت ورزش همگانی بود. بررسی در مورد مشکال

تواند تا حد های مالی و اقدام در جهت رفع آنها میحمایت

های ورزشی و حامیان چشمگیری رضایت خاطر سازمان

رو شناسایی و تعیین راهکارهایی مالی را حاصل کند. ازاین

جهت بهبود این موانع بخش مهمی از موضوع مربوط به 

 ایجدهد. نتهای مالی و بازاریابی را تشکیل میحمایت

 چن ، (2013) همکاران و مهدی زاده هاییافته با پژوهش

 همکاران و زید و (2011) بائومان ، (2013) همکاران و

 هایپژوهش در ( که1394تسلیمی و همکاران ) ،(2011)

 ورزش همگانی و ورزش توسعه جهت مدیریت عامل به خود

، 51دارد ) همخوانی بودند، یافته دست مختلف کشورهای در

در ( نشان داد 1394(. تسلیمی و همکاران )5، 23، 26، 28

در تأمین مالی بخش  یرمستقیمطور غهلند و نروژ دولت به

 ترینیدر ایران دولت اصل ، ولیورزش دخیل است

ساختار  و نیازهای مالی بخش ورزش است ۀکنندتأمین

ای و پراکنده در تأمین مالی ورزش ایران یکی از جزیره

مطابق با نتایج  .(5) ترین مشکالت بخش ورزش استزرگب

تحقیق، از دیگر عوامل مؤثر در فرآیند حمایت مالی ورزش 

همگانی ایران، فرهنگ حمایت مالی شامل کدهای عدم 

جایگاه  ترویج فرهنگ ورزش همگانی، اهمیت به توجه

 اخالقی و فرهنگی رقابت به ورزش همگانی در جامعه، الزام

های حامی ورزش همگانی بود. با توجه به تدر بین شرک

تأکیدات زیاد آیات قرآن و احادیث نسبت به اهمیت سالمت 

جسم و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری و 

همچنین تأکید مستمر ایشان به ورزش و تقویت جسم در 

کنار تحصیل و تهذیب، ضروری است، سایر رهبران دینی و 

اهتمام ورزند و راه را برای  مدیران کشور نیز به این امر

(. 12توسعۀ ورزش همگانی در جامعه فراهم آوردند )

بر وضع الزامات عملی، مسیر پیش های بزرگان عالوهتوصیه

های ارزنده و سازنده و در ییراهنمارو را روشن کرده و با 

شوند. مواردی حمایت، موجب ایجاد انگیزه و روحیه می

و نمادهای آگاهانه  هانگرشها، یدها، هاارزشفرهنگ شامل 

دهد. از آنجا آگاهانه است که رفتار فرد را شکل میو نیمه

ی هابخشکه فرهنگ، اثر شایان توجهی بر رفتار تمامی 

های حامی، مسئوالن و مدیران مرتبط با ورزش )شرکت

ورزشی، مشتریان ورزش و... ( دارد و تمامی این عوامل 

یر دارد، بررسی تأثزاریابی فرهنگی بر روی محیط با

های مالی مشکالت و موانع فرهنگی بر سر راه حمایت

شود. زیرساخت حمایت مالی از موضوعی مهم تلقی می

های مناسب برای انجام یرساختزجمله عدم توسعه 

توجهی به ایجاد شرایط ینه، بیهزکمهای ورزش

 یجابا نت یافته ینادر زمان ورزش بود. مناسب  محیطییستز

و  ینهرست(، 2018جوادی پور و رهبری ) یقاتتحق

، 48اشت )د یهمخوان (2001، استوتالر )(2008همکاران )

( از 1393زاده و همکاران )همچنین نتایج رستم. (35، 36

داری بر گذاری دولت در ورزش اثر معنااین بود که سرمایه

رشد اقتصادی ندارد و پیشنهاد شد که دولت در 

گذاری ی مربوط به ورزش سرمایههاآموزشو ها یرساختز

ای با ی عمومی و حرفههاورزشکرده و زمینه را برای ایجاد 
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تجربی  شواهد (. همچنین9ی باال فراهم آورد )وربهره

 یا ورزشی جدید تأسیسات که داد ( نشان2015ساموئل )

 داخلی ناخالص تولید بر چشمگیری تأثیر شده،یروزرسانبه

(. 43دارند )وساز ساخت از پس یا طی در منطقه، واقعی

 یاناگر حام( 2006)  1یسو آلدرا یچمنهای ریافتهبراساس 

صورت احداث اماکن ورزشی ورزش به سازیینهمالی در زم

عمومی و در  مندییتبه رضا ،کنند گذارییهعمومی سرما

ورزش همگانی  هاییتامکان شرکت در فعال یشافزا یجهنت

ی بعدی مزیت رقابتی بود بنددسته(. 42) منجر خواهند شد

 حامی هایشرکت برای رقابتی مزیت که شامل دو کد ایجاد

 حامی هایشرکت بین رقابتی فضای همگانی و تغییر ورزش

عنوان یکی از حمایت ورزشی بههمگانی شدند.  ورزش

معین در  هاییتتواند در موقععناصر ارتباطات بازاریابی می

انند تبلیغات، ارتقای فروش، فروش کنار سایر عناصر م

عنوان یک شخصی، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم به

م برای تحقق اهداف خاص اانتخاب سودمند، ابزار الز

ها را تأمین کند و موجب موفقیت بازاریابان در شرکت

 یـتبـه مز یسازمان زمان یک (.45) محیط مغشوش شود

در  یانشمشتر یبرا یادیکه ارزش ز رسدیم یرقـابت

طاهرپور و  .کند یجادا یبرق یهابـا سازمان یسـهمقا

خود اشاره داشتند که منابع  یقدر تحق (1389همکاران )

اسـت کـه بـه کسب  یاز جمله منابع مهم سازمان یمال

 (.14) شودها منجر میدر سازمان یرقابت یتمز

در  ذکرشده رگذاریتأثعوامل دولتی نیز از جمله عوامل 

 روشن وضوحبه امروزهشوندگان بود. ی مصاحبههاصحبت

 که آنها شده دهیچیپی اگونهبه هاسازمان ساختار که است

 اتیح به توانندینم وجهچیهبه قیدقی هایزیربرنامه بدون

 مقوله نیا از زینی ورزشی هاتداوم بخشند. سازمان خود

همانند  یسازمان ورزش کیدر ی زیر. برنامهستندین مستثنا

شمار به تیریمد ۀفیوظ نیترمهم یگریهر سازمان د

                                                           

1 . Richman & Alderice 

 یسازمان ورزش کیدر  یزیر، برنامهقتی. در حقرودیم

 شدهنییتعی گروه و هاتیفعال همه اهداف تا شودمیسبب 

(. سوابق 3شود )ی زیرطرح اهداف آن بهی ابینحوه دست و

در کشورهای موفق در حوزۀ  شدهکسبی هاتیموفق

های ریزی و تدوین سیاستدهد برنامهسالمت نشان می

کند. تدوین اثربخش، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می

برنامۀ منسجم در این زمینه سبب حمایت دولت، مسئوالن 

شود، افزون بر این محلی، سهامداران و بخش خصوصی می

دهد و افزایش می ی راقانونگذارامکان جذب سرمایه و 

(. نیروی انسانی 25، 46دهد )احتمال ناکامی را کاهش می

شامل دو کد نبود افراد متخصص در زمینۀ بازاریابی ورزشی 

در فدراسیون و عدم استفاده از نیروهای متخصص از دیگر 

عوامل مؤثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران بود. 

ی شناسبیآسشی به ( در پژوه2018پور و رهبری )جوادی

یی هابیآسی ورزش همگانی پرداختند. یکی از استگذاریس

ی ورزش گذاراستیسشوندگان تحقیق، که از نظر مصاحبه

کند، عملکرد ضعیف نیروی انسانی همگانی را تهدید می

به استفاده نکردن از  توانیمی آن هامصداقاست که از 

ی اقهیسلی ریگمیتصمپیشکسوتان در این عرصه، 

از جانب ایشان و  هااستیسمسئوالن، تغییرات مداوم 

 یانسان یرویوجود نشعارهای دادن بدون عمل اشاره کرد. 

آن  از و بعد یورزش یهاتیفعال یزیرمتخصص در برنامه

 یبه اهداف برنامۀ ورزش لین یکردن بودجه برا نهیهز

 یبرا یگذار، هدفجهیدارند و در نت ییبسزا تیاهم

و اصالح  یانسان یروین ی، آموزشیورزش یهابرنامه

، هیرا در جذب سرما ریتأث نیشتریب یسازمان یساختارها

 یورزش یها، توسعۀ سازمانتیو در نها یوربهره شیافزا

، که این تحقیق نیز با این بخش از نتایج پژوهش حاضر دارند

 (.36همسو بود )
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در  شدهاشارهو  رگذاریتأثدر زمینۀ عوامل اجتماعی 

به عوامل اجتماعی  توانیمشوندگان ی مصاحبههاصحبت

ی هاطیمحهای مالی نتواند در اشاره کرد. چنانچه حمایت

باشد، نتوانسته است نقش مهمی  رگذاریتأثاجتماعی کشور 

به بازار هدف ایفا کند. موفقیت اصلی  دنیرس دررا 

شود که بتواند بر های مالی زمانی حاصل میحمایت

باشد،  رگذاریتأثی هدف جامعه و روابط بین آنها هاگروه

های مالی و بنابراین پرداختن به موانع اجتماعی حمایت

تواند کمک بزرگی در جذب تعیین و شناسایی این موانع می

یی در این زمینه هاتیموفقهرچه بهتر حامیان مالی و کسب 

و  هااستیس( که به 2017باشد. نتایج پژوهش سارجیت )

 توسعۀ ورزش همگانی در کشور مالزی یهایژاسترات

پرداخت، حاکی از این بود که دولت مالزی از طریق وزارت 

ورزش و جوانان سه برنامۀ بزرگ ملی را برای افراد در تمام 

کرده است. در نهایت، هدف اصلی این  یاندازراهسنین 

تبدیل ورزش به یک فرهنگ در زندگی  سیاست ورزشی

در  شدهمشخص یهایاستراتژ. اهداف و استروزمرۀ مردم 

در این  هاتالشکه تمام  کنندیماین سیاست تضمین 

برای رسیدن به وضعیت  هاتالشزمینه، همراه با 

 (.44شوند ) یسازادهیپدر کشور با موفقیت  افتهیتوسعه

فراتحلیل  ( که به1397و همکاران )حیدری همچنین 

م برای توسعۀ مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مرد

رسانه و از جمله  یعوامل پرداختند،ورزش همگانی در ایران 

توسعۀ ورزش همگانی، اماکن، تأسیسات و تجهیزات، 

ریزان، منابع مالی و سازی، مسئوالن و برنامهآموزش و آگاه

انسانی برای ورزش همگانی، انگیزۀ سالمت جسمانی برای 

ای ورزش ورزش همگانی و انگیزۀ پیشرفت و درمان بر

کدهایی نیز مربوط به . (8کردند ) شناسایی را همگانی

ی بازاریابی و هاتیفعالعوامل حقوقی و قانونی بود. 

های مالی وابسته به اصول قانونی و خصوص حمایتبه

                                                           

1. Kuo 

ی حمایت مالی هاتیفعالحقوقی هر کشور است، انجام 

و ربا موفقیت روبه تنهانهخارج از چارچوب قوانین هر جامعه 

کند. شود، بلکه مشکالتی را نیز در این زمینه ایجاد مینمی

ی حامیان هاتیفعالشناخت صحیح و دقیق قوانین مرتبط با 

عنوان ی بهنوعبهمالی و تعیین مواردی در قوانین کشور که 

ی حمایت مالی قرار گرفته، کمکی هاتیفعالمانع بر سر راه 

بزرگ در جهت رفع مشکالت موجود و رسیدن به 

ۀ ورزش کشور است. نتایج با نهیزمیی در هاتیموفق

( و 1394، احمدی و بوشهری)(1393آصفی ) (،2008)1وک

 (.2، 3، 7، 40( همسو بود )1396پور و همکاران )جوادی

ی بنددستهای مفهوم بعدی تحت عنوان عوامل رسانه 

ت و برای تبلیغا هارسانهشد. عواملی مانند عملکرد ضعیف 

ی مناسب در جهت ترویج ورزش همگانی، ضعف سازفرهنگ

انجام مسئولیت اجتماعی رسانۀ ملی در قبال ورزش 

شبکۀ خصوصی ورزش در  سیتأسهمگانی، منع قانونی 

 ایران و دامن زدن رسانه به حواشی ورزش. این نتایج با

 ریتأث(، مبنی بر 1396و همکاران ) یروییشی هاافتهی

های گروهی در ترویج مواردی مانند استفادۀ بهینه از رسانه

های رسانۀ ملی با ورزش همگانی، ارتباط مستقیم فعالیت

ها همخوان رسانه ترویج ورزش همگانی، پایین بودن نقش

 تبیین ( نیز که به1395عرب نرمی و همکاران )(. 13بود )

برخی پرداختند، نقش تلویزیون در توسعۀ ورزش همگانی 

 از شرایط علی شامل عدم جذابیت مالی ورزش همگانی برای

های متولی بودن تعامل دوسویۀ سازمان تلویزیون و محدود

گر و مداخله شرایط ،های تلویزیونورزش همگانی با شبکه

ۀ های مرتبط با حوزضعف شبکه ۀرندیای دربرگزمینه

سالمت، نیروی انسانی تلویزیون، جذابیت ناچیز ورزش 

مخاطب به  شیهمگانی برای مخاطبان تلویزیونی و گرا

 را شناسایی تماشای تلویزیون با انگیزۀ تفریح و سرگرمی

 (. 15کردند )
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 نیز مفهوم بعدی شد، در نتایج مشاهده کهطورهمان

عوامل سیاسی و با کدهای باز شامل توجه  عنوان تحت

ی مسئول به موضوع ورزش همگانی، هاوزارتخانهاکافی ن

زدگی بیش از اندازۀ ورزش، موضع سیاسی برخی سیاست

ورزش همگانی کشور، ضعف در  رانیگمیتصممدیران و 

 .شدند بندیی کالن ورزش و غیره طبقههایاستگذاریس

 سیاست»تحقیقی با عنوان  (2015ژوزف و سیسیلیا )

دادند، نتایج حاکی از این بود که انجام « سوئد در ورزش

 بلندمدت رابطۀ یک نتیجۀ سوئد در ورزشی هایسیاست

و با  یرانتفاعیغی هاباشگاه و محلی و ملی یهادولت بین

 از یاگسترده حمایت به که است داوطلبانه عضویت

دنیل  .(38شود )می منجر شدهیافته سازمان یهاورزش

 ابزار عنوانبه ورزش از استفاده نحوۀ بررسی به ( که2015)

 کرد که در خاطرنشانپرداخته بود نیز  داخلی سیاست

 برای خارجی سیاست ابزار یک عنوانبه امکان ورزش صورت

 منظوربه جهان مردم و کشورها از بسیاری با روابط ایجاد

شود می استفاده ملی امنیت دالیل به نرم قدرت به دستیابی

(30).  

ی نهایی از عوامل مؤثر بر حمایت مالی از بنددسته

ورزش همگانی ایران، عوامل سازمانی شامل عدم شفافیت 

ی هابرنامهدر حوزۀ ورزش، تمرکز بر روی  هابرنامهاهداف و 

ی هاطرحو  هابرنامهبلندمدت، دیربازده بودن 

ی مختلف جهت هاارگان، عدم هماهنگی بین شدهینیبشیپ

عدم یکپارچگی و انجام اقدامات توسعۀ ورزش همگانی، 

گیرندگان و ی مختلف، تعدد تصمیمهاارگانی ارهیجز

ی جامع، نبود تعامل الزم بین ابرنامهنداشتن وحدت رویه و 

های متولی ورزش همگانی و فساد اداری و مالی در سازمان

 (2012) همکاران و های ورزشی بود. براندربرخی از سازمان

 و ریپذهیسرما مؤسسات عملکرد یثرگذارا مطالعۀ ارتباط با

 2008تا  2000 یهاسال خالل در آنها یۀسرما نیتأم محل

 نقش دولت یسو از یمال منابع نیتأم که افتندیدر

 یاگونهبه است، داشته مؤسسات نیا عملکرد در یاثرگذار

 و یدولت مختلط منابع نیتأم محل با یمؤسسات که

 تنها که یمؤسساتبه  نسبت یباالتر عملکرد یردولتیغ

 دارا را یردولتیغبخش  تیحما تنها ای یدولت بخش تیحما

 زانیم به توانیم را امر نیا البته که است داشته هستند،

(. در این 27داد ) نسبت شانیا باالتر دسترس در منابع

ی ورزش هایاستگذاریسگفت، راهبردها و  توانیمزمینه 

دولتی و بخش خصوصی های همگانی به حمایت سازمان

نیاز دارد و باید حداکثر امکانات، منابع، نیروی انسانی و 

، تجهیزات فراهم شود. با توجه به نتایج این بخش از تحقیق

شناسایی و  یدرستیند بهااگر مشکالت و موانع این فر

که  رسدینظر ممدیریت شود، به یدرستمراحل آن به

بخش خصوصی  گذارانهیتر سرمازمینۀ جذب آسان تواندیم

 .را در ورزش میسر سازد

 یهاطرح و هادهیا آزمون و تجربه دهه سه حدود از پس

 در آن نقش یارتقا و ورزش ۀتوسع جهت در مختلف

 متوجه تینها در شرفتهیپ یکشورها ها،یماریب از یریشگیپ

 نبوده اثربخش ییتنهابه نییپا به باال یکه راهبردها شدند

 همزمان مردم، یتحرکمشکل کم حل یبرا است یضرور و

به کنند.  استفاده باال به نییپا و نییپا به باال یراهبردها از

 ۀکپارچی و منسجمعملکرد این معنا که هم نیاز به 

کشورمان  در متأسفانهکه  استیی نیاز اجرا یهادستگاه

 ریمشکل نظ کی حل یبرا الزم یکپارچگی و ییافزاهم

 ۀمثاببه ییاجرا یها. دستگاهودشنمی مشاهده یتحرککم

 خودش کنیباز هر متأسفانهکه  نداهماهنگ لباس با یمیت

 االمکانیحت رونیازا و است زدن گل و ییخودنما دنبالبه

 از شیپهمچنین . کندیم اجتناب یهمکار و دادن پاس از

 درآنها  نقش شیافزا و مردم بهکارها  سپردن شاهدآنکه 

مشارکت  مفهوم لیتقل شاهد م،یباش امور یراهبر و تیریمد

 ۀزیانگ با هم آن یمورد و یشینما حضور حد در مردم

 یآنکه راهبردها جهینت و میهست یکشقرعه درشرکت 
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 نوآورانه، دیطور که باآن ،یورزش رانیمد یباال به نییپا

در واقع برای توسعۀ ورزش اند. نبوده اثربخش و موفق

 یتمام و مردمهمگانی، هم نیاز به تالش و تعامل از سوی 

 وها دستگاه یتمام و هم جامعه سطحنهاد مردم یهاشبکه

هستیم )شجیع  ورزش و سالمت با مرتبط ییاجرا ینهادها

ی که امسئلهجدای از مسائل اقتصادی،  .(1396و محمدی، 

 ژهیوبهبحث رسانۀ ملی در ایران و در  رسدیمنظر به

تلویزیون مغفول مانده، بحث مسئولیت اجتماعی رسانۀ ملی 

دلیل در قبال ورزش و جامعه است. ورزش همگانی به

ماهیت آن، کارکردهای حوزۀ سالمت، همبستگی و انتقال 

ی و سازفرهنگی اجتماعی، اوقات فراغت، هاارزش

مورد توجه ویژه  ستیبایمکارکردهای بسیاری دارد که 

مسئولین رسانه ملی باشد. در حال حاضر ورزش همگانی 

ی هاکانالدلیل جذابیت کم برای حامیان مالی، بسیاری از به

مانند ورزش  تواندینمو  انددادهتأمین مالی خود را از دست 

ای، تأمین مالی کند. البته در این میان نباید قهرمانی و حرفه

ولت غافل شد. دولت با حمایت و از نقش مهم و کلیدی د

تواند ریزی صحیح و رفع موانع قانونی و حقوقی میبرنامه

ورزش همگانی را در مسیر شکوفایی اقتصادی و مالی به 

کرد که بسیاری از  خاطرنشانپیش ببرد. همچنین باید 

ی هادانهی همگانی مانند هاورزشمنابع تأمین مالی در 

صورت ایجاد انفصال در این ند و در ازنجیر به هم متصل

 روند، امکان استفادۀ بهینه از منابع ضایع خواهد شد.

در این  شدهشناختهبا شناسایی عوامل  رسدیمنظر به

ی حوزۀ هاچالشیم شاهد برطرف کردن توانیمتحقیق 

یی و درآمدزای هاکانالتأمین مالی ورزش همگانی، افزایش 

ی هاجنبهاز همۀ  ترسالمی اجامعهی بیشتر، وربهره

جسمانی، روانی، اجتماعی و.... باشیم. در سطوح کالن 

با اصالح ساختار ورزش کشور، بازنگری بر مقررات  توانیم

و قوانین و کاهش نقش دولت در انجام امور و افزایش نقش 

ی و افزارسختی هارساختیزنظارتی دولت، تأمین 

ر ورزش ی صحیحی داستگذاریسافزاری مورد نیاز با نرم

ی مختلف در هاارگانهمگانی و ایجاد یکپارچگی در بین 

ی نظام، هاتیظرفراستای بهینه و حداکثری از تمام 

ی همگانی در جامعه و افزایش هاورزشموجبات توسعۀ 

 روزدرآمدزایی آن را فراهم ساخت. همچنین با تزریق علم 

در حوزۀ مدیریت مالی  ژهیوبهبدنۀ اجرایی ورزش کشور  به

بر این با و بازاریابی باعث بهبود وضعیت موجود شد. عالوه

 توانیمداشتن نگاه سیستمی به مدیریت ورزش کشور 

ی در ساالرستهیشابسیاری از مشکالت را برطرف کرد. 

تواند وضعیت موجود را بهبود انتصاب مدیران ورزشی نیز می

ی بازاریابی و هایاستراتژی ریکارگبهبخشد. همچنین 

گذاری در تواند بخش خصوصی را به سرمایهتبلیغات می

ی دولتی برای هاارانهورزش همگانی ترغیب کند. افزایش ی

ی ریکارگبهی و سازیخصوصی همگانی، رفع موانع هاورزش

تواند بسیاری از های مالی و تسهیالتی مناسب میسیاست

 د.مشکالت ورزش همگانی کشور را برطرف ساز
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Abstract   
The aim of this study was to investigate those factors influencing sponsorship of sport 

for all in Iran. This study was exploratory with a qualitative nature. Data were 

collected by a review of literature and in-depth and semi-structured interviews with 21 

experts, faculty members and executives of sport for all who were selected by 

purposive sampling method using snowball technique and it continued until the 

theoretical saturation. Based on thematic analysis, data were coded and analyzed. In a 

thematic analysis, the data from the interviews with the experts were coded. Then, in 

two stages, the initial concepts were developed. In the first stage, 64 concepts were 

extracted from interviews with the experts. These concepts were coded in the second 

stage for more coherence and better analysis and interpretation in the form of 12 more 

abstract concepts: financial support infrastructure, economic factors, management 

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

advantage, social factors, legal factors, media factors, political factors and 

organizational factors. Next, 12 concepts generated in the secondary coding process 

were categorized into 9 major categories or themes. These major categories (themes) 

were at a higher level than the concepts of the preceding stage in terms of being 

abstract. According to these results, managers of sport for all can use symbols, 

concepts and categories identified in their future plans for better financial support of 

sport for all. 
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