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 چكيده

 يگـذار  يهموجود در سرما يپژوهش شناخت تنگناها ياست. هدف كل يخصوص يها يههر كشور سرما يناخالص داخل يدتول ياجزا يناز مهم تر يكي
  يه آمـار است. جامعـ  يدانيم يقاتو از شاخه تحق يمايشيپ _ يفيتوص يقوابسته است. تحق يلو وسا يورزش يزاتو تجه يلوسا يددر تول يبخش خصوص

 95نفر ( 136بودند. تعداد  1392در شهر اصفهان در سال  يكنندگان پوشاك ورزش يدو كارشناسان اداره كل ورزش و جوانان و تول يرانمد املش يقتحق
 يصـور  يد . روائـ انتخـاب و بـه پرسشـنامه پاسـخ دادنـ      يبـه عنـوان نمونـه آمـار     ييطبقه ا ي) به صورت تصادفيدكنندهنفر تول 41و كارشناس و  يرنفر مد

تك  t يآمار ياز آزمون ها يقآزمون سواالت تحق يبدست آمد. برا 89/0كرونباخ  يآلفا يقآن از طر يائيو پا يداز نظرات اسات يريبا بهره گ رسشنامهپ
و  زشدر وزارت ور يخصصـ ت يالتعـدم وجـود تشـك    يـع، توز يـد الزم در تول يتيحمـا  يننشان داد عدم وجـود قـوان   يجاستفاده شد . نتا يدمنو فر يرهمتغ

مـورد   يمشكالت مربوط به اخـذ مجوزهـا   ينبودند. همچن يگذار يهموانع سرما يناز  مهم تر ياتيو  مشكالت مال يورزش يداتاز تول يتجوانان در حما
پـژوهش كـه عبارتنـد از :    سـواالت   يـه شـدند. بق  ييـد تأ يگـذار  يهبه عنوان موانع سرما يورزش يداتتول يربودنپذ يسك، مشكل فروش محصول و ر يازن

 يهسـرما  يموجود برا ي، وجود فرصت ها يهسرما ين، مشكالت تأم يهمواد اول يهكارمتخصص ، مشكالت موجود در ته يرويمشكالت مربوط به كمبود ن
در  يبخـش خصوصـ   يگـذار  يهدر كاهش سرما يزن يداخل يورزش در بازارها يجهان يدولت،  نفوذ سازمان ها يجد يتو عدم حما يگزينجا يگذار
  . گذارنديم يرتأث يورزش يلوسا يديتول يعصنا
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  مقدمه

توسعه در  يصنعت  به عنوان عامل توسعه و موتور اصل
 يربخش ها تحت تاث يراقتصاد هر كشور بوده و رونق سا

توسعه و  يزي.  صنعت در برنامه ريردگ يصنعت قرار م
داشته و در هر نوع  يكشور نقش محور يبازساز
 يگاهكشور ، صنعت جا يتوسعه درازمدت برا ياستراتژ
، Alizadeosalo,et al, ،Rhamرا خواهد داشت( ياساس

Sabunchi و ،Soleimani ،1390يها نشان م ي). بررس 
 يجادا قادر به يامروز زمان يصنعت يشرفتهدهد جوامع پ

اقتصاد خود شدند كه صنعت  يبنا يردر ز ياديبن ييراتتغ
را به عنوان موتور محرك و محمل رشد و توسعه 

 شدر ياصل يروين يرا، انتخاب كردند . ز ياقتصاد
-ياز توسعه صنعت منتج م يهمگ ياقتصاد
  ).Mehnartf1387 ،Jabari,Najafi ،Mahjuri1390شود(
 يتوسعه اقتصاد در  تحقق اهداف يسهم اساس صنعت

را بر عهده دارد  ياجتماع يارهايمنطبق با مع يدارپا
)Seifolahi  ،Mahmudzade ،1389 ،Rham ،

Sabunchi و ،Soleimani ،1391يجادا يها ينهزم ي)زمان 
و وحدت  يهمبستگ يشاشتغال ، كاهش فقر و افزا

رشد  شوركه در اقتصاد ك شود يحاصل م ياجتماع
رآمدها وجود داشته باشد د يحصح يعو توز يدارپا
)Hadizeno 1391رشد حاصل نخواهد شد مگر  ين). وا
بر صنعت است ،  يكشور متك يدتول يها يهابتدا پا ينكها

به  يا يصنعت يها يت). فعالGhods 1390(يابداستحكام 
است كه منجر  ييها يتصنعت مجموعه فعال يگرعبارت د
 يرعات تغدادن شكل ، اتصال قط يير، تغ دموا يدبه تول

مشخص ودر  اي به منظور قطعه يكديگربا  يافتهشكل 
 يينها يدآماده نمودن تول يقطعات برا ينمونتاژ ا يتنها
). امروزه Ahangari,Saadatmehr  ،1387( شود يم

در مسابقات  يتو كسب موفق يشرفتتوسعه ورزش ، پ
 يشرفتهپ يزاتو تجه يلبه وسا يا يندهبه نحو فزا يجهان

، Naderianوابسته شده است (  يجانب يلاو وس يورزش
و توسعه صنعت ورزش باعث  يگذار يه). سرما1389

برنامه  يشرفتمردم شده و باعث توسعه و پ ينشدر ب ييرتغ
و چه در بخش  يحيچه در بخش تفر يورزش يها

اشتغال در حوزه  يجاد. نقش صنعت در اشود يم يقهرمان
امكان  يمهم است چرا كه در كشاورز يارورزش بس
 يو خدمات هم پس از صنعت  ياركمبس يياشتغال زدا
 ,Ahmadi, Mohammadzadeh(يابد يم يتشدن اهم

Tabibian 1385يدرموارد يگذار يه). معموالً سرما 
حداقل  يديتول يگذار يهدارد كه موانع سرما يتجذاب

خود  يگذار يهگذار به انتظارت سرما يهبوده و سرما
 يالتتسه يگرواز طرف د دارد يافتمناسب در يپاسخ

. باشد موجود  يو اجتماع يزيكياعم از ف يدتول ييبنا يرز
والبته به صورت  يعيبه طور طب يصنعت يگذار سرمايه لذا
و  شود ياقتصاد كالن كشور انجام م يكل يطاز شرا يتابع

خواهد  ياقتصاد يطبه شرا يقوت وضعف آن بستگ
سطح  بودن يين). پاMiagava, Hisa ،2013داشت (

از عدم حضور افراد متخصص در  يفرهنگ صنعت ، ناش
 يروهايمختلف و عدم امكان جذب ن يرشته ها

و كمبود  يبودن سطح زندگ يينمتخصص به لحاظ پا
است كه  يعوامل يگراز د يهاول يها يازمنديامكانات و ن
 نمايد يكمك م يرانصنعت در ا يافتگيبه رشد ن

)Dehghanshabani ،1390يها يهسرما ريشت) جذب ب 
در صنعت  يبخش خصوص يگذار يهو سرما يخصوص

شده كه با اتخاذ  يلتبد يراهكار ضرور يكامروز به 
 يرا برا ينهو زم يطتوان شرا يكارآمد و موثر م يرتداب

در  يعصنا يجادا يبرا يبخش خصوص يها يهورود سرما
 ,Nazariهموار و آسان كرد( ييو اشتغال زا يدجهت تول

Asgarpur ،1390يازمورد ن يهسرما ينكه) باتوجه به ا 
دولت در  يگذار يهصنعت ورزش فقط با اتكا به سرما

توان  يداشته است، لذا م يكند ياربس يشرفتكشور ما پ
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و  يادر جهت اح يبخش خصوص يها يهباجذب سرما
 يورزش يزاتو تجه يلوسا يدبه صنعت تول يدنرونق بخش

). با توجه به Kashef ،1389برداشت ( ياساس ايگام ه
 يك يزير يهاست به پا يضرور يمنابع نفت يها يتمحدو

دوره صادرات نفت  يانقبل از پا ياو پو يقو يبخش صنعت
در  يگذار يهسرما ياز عوامل رشد صنعت يكي. يمبپرداز

،  يدتول يها يتظرف يشصنعت است كه موجب افزا
آالت ، ارتقاء سطح  ماشين يبهره ور يشبهبود و افزا

 Razavi( شود يمحصوالت م يفيتو ك يوژتكنول

،1385 ،Seyed mashhadi,et 1390و همكاران .(
را عرضه  يخدمات يابتواند كاالها  ينكها يهرشركت برا

 يها يياست تا دارا يازمندن يهكند ، ابتدا به پول و سرما
 عموالًرا بپردازد. م ياتعمل ينهو هز ينرا تأم يازمورد ن

شركتها از محل  يراه انداز و يستأس يوجوه الزم برا
 شود يم ينبلند مدت تأم يوامها ياعرضه و فروش سهام 

 توان يداشته باشد، م يازن يشتري. اگر شركت به وجوه ب
كه  ييكرد . پول ها ينآن را از محل سود انباشته تأم

از راه  يا ي( از محل منابع داخل كند يم يهشركت ته
هستند (     يمال ينأماوراق بهادار ) جزء منابع ت ارانتش

Jafari,et  al ،1381كننده سطح  يين). چهار عامل تع
هستند. الف) نرخ بهره: هر چه نرخ بهره  يگذار يهسرما

 يديتول يبنگاه ها يبرا يگذار يهباالتر باشد، سرما
  شود. يگرانتر تمام م

 يگذار يهمصرف كنندگان: انجام سرما ي) تقاضاب
شده  يدتول يكاالها يست كه تقاضا برا يضرور يوقت
 يهكند سرما يداپ يشكند، هر چه تقاضا افزا يداپ يشافزا

  پاسخ به آن الزم است. يبرا يشتريب يگذار
 يكاالها يدتول يبرا يگذار يه) انتظارات: چون سرماج
 يبستگ يگذار يهشود، لذا سرما يانجام م يندهدرآ يشترب

  د.بازار دار يآت يطبه انتظارات بنگاه در مورد شرا
 يلباشد، تما يشترب يدتول ي: هر چه بازدهيدتول ي) بازدهد

 يداپ يشافزا يديتول يها يتدر فعال يگذار يهبه سرما
  ).Fartukzade,Navaye kashani  ،1388كند ( يم

  
شــود:   خدمات ورزشــي در دو بخــش بررســي مي 

هاي ورزشـــي،  الف) خدماتي كه در ارتباط با ارائة برنامه
زش، تـمرينـــات و مسابقـــات ورزشي است. ب) آمــو

آن دسته از خدماتي كه به عنوان توليد كاالها، تجهيزات، 
امكانات و ساخت فضاهاي ورزشي تعريــف شده و 

هاي ورزشــي اقدام به توليد، ارائه و  زمانها و سا شركت
نمايند. هر كدام از اين خدمات در بهبود  ساخت آن ها مي
هاي ورزشي مؤثر بوده و الزم و ملزوم  هو كيفيت برنام

يكديگرند، به عبارت ديگر، وابستگي و تعامل ميان اين 
يافته تحت  دو نوع خدمات به صورت يك كليت سازمان

هاي ورزش  (هم در بخش برنامه ورزشيهاي  عنوان برنامه
قهرماني و هم در بخش ورزش هاي تفريحي) قابل 

زشي مناسب و با كيفيت هاي ور مشاهده است. ارائة برنامه
منوط به وجود تأسيسات، تجهيزات و امكانات پيشرفته و 
كيفي است. تجهيزات با كيفيت و پيشرفته نقش بسيار مهم 

ورزشي و  هاي رنامهو اساسي در ارتقاء سطح كيفي ب
گويي به نيازهاي متنوع ورزشكاران و شركت  پاسخ

كاالها ، دارد. بسياري از  يورزش يكنندگان در برنامه ها
ورزش ها  ينفكتجهيزات و وسايل ورزشي جزو ال

هستند. براي مثال، اجراي تمرينات بسكتبال نيازمند وسايل 
 هباشد. دوچرخ و تجهيزات مخصوص به بازي بسكتبال مي

و همه  يكشت يداني،شنا، دو و م يبال،وال يس،تن ي،سوار
مخصوص به خود  يزاتو تجه يلوسا يورزش يرشته ها

چنين وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي كه دارند. هم
هاي ورزشي در تمرينات ورزشي مورد  فيزيولوژيست 

دهند و غالباٌ گران قيمت هستند و  استفاده قرار مي
كنند،  را ارزيابي مي كارانها و وضعيت ورزش آمادگي

شوند. همين طور  جزو خدمات ورزشي محسوب مي
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كي و ساير هاي تنيس، اس وسايل و تجهيزاتي كه در زمين
گيرند، چنين  هاي ورزشي مورد استفاده قرار مي رشته

وضعيتي دارند. اين موضوع شامل تأسيسات، مهندسي 
شود. اين نوع وابستگي در  فضاها و اماكن ورزشي نيز مي

هاي ورزش قهرماني و ورزش هاي تفريحي  همة رشته
 يو كاالها يزاتتجه يل،وجود دارد. متأسفانه اكثر وسا

 يانهورزش ها از خارج از كشور وارد شده و سال زيامورد ن
شود. در  يلوازم م ينا يدتومان  پول  صرف خر يلياردهام
 يريگ يمكرد؟ عدم تمركز مراكز تصم يدمورد چه با ينا

 يورزش يلو وسا يزاتتجه يددر تول يگذار ياستدر س
معضالت در كشور است.  متعدد بودن  يناز بزرگتر يكي

آنها  ينب يو عدم وجود هماهنگ يريگ يمعوامل تصم
مواجه  يبزرگ يرا با چالش ها يورزش يداتصنعت تول

) . هركدام از Alizade, Tejari  ،1385كرده است(
خود  يها ياستها فقط به س يونسازمان ها و فدراس
.  زنند يفقط ساز خودشان را م يقتمعتقدند ودر حق

و  گذار يهسرما ينوارتباط ب يعدم همبستگ يگرمشكل د
گذاران  يهاز سرما ياريباشد . بس-يم يديتول يواحدها

الزم و اطالعات  ييموجود در بخش صنعت دانش وتوانا
در رابطه با موضوع ندارند .  آنچه مسلم است  يكاف

 يتوسعه شرط الزم برا يها يتاستعدادها و قابل تشناخ
. غفلت در  يستن يشرط كاف ياست، ول يتوسعه صنعت

و  يصنعت يگذار يهسرما يزدارنده هاشناخت موانع و با
از اهداف  يچشم پوش يعدم توجه به آنها در واقع به معنا
است  يو صنعت يو مقاصد توسعه اقتصاد

)Shimayuneski   ،2012يهسرما يشافزا ين براي). بنابرا 
 ةگذاران به عنوان ابزار عمد يهسرما يتو تقو يگذار

، جهت برنامه  رشد ، شناخت و توجه به تنگناها و موانع
 يگذار يهسرما يها يريگ يمها وبخصوص تصم يزير

را در  يزانبوده و برنامه ر يو اساس يضرور يامر يصنعت
داده  ياري راز منابع و امكانات محدود كشو ينهاستفاده به

  به عمل آورند. يريجلوگ يتا از اتالف ذخائر اقتصاد
 يجمهور ينظام اقتصاد«  يقانون اساس 44اصل  طبق

 ي، تعاون ي، خصوص يبخش دولت 3 يهبر پا يرانا يسالما
 ينبراساس ا». استوار است  يحمنظم وصح يزيبا برنامه ر

در انحصار  ياقتصاد يها يتدرصد از فعال 80اصل 
 3و  يدرصد به بخش خصوص 17دولت است وتنها 
 تواند يم يندارد. بنابرا ياختصاص يدرصد به بخش تعاون

وعامل  يعامل ركورد اقتصاد ادعا كرد كه اصل مذكور
است . درباره مسائل  يگذار يهبن بست نظام سرما
 يخارج يگذار يهمربوط به سرما يومشكالت اقتصاد

نرخ  يو نوسان ها يساز يعمده مساله مربوط به خصوص
در اقتصاد كالن  يثبات يبودن آن وب يارز و چند نرخ

 ي). با توجه به نمونه هاHadi zenoz  ،1391( ستا
،  يوان، تا يه، ترك يل، برز ياجنوب شرق آس يشورهاك

 يها يكه نابسامان يافتدر توان يو ... م يونزوال ، مالز
 يهدر جذب سرما يدر ناكام يگرچه عامل مهم ياقتصاد

 يلاز قب يطشرا يگرچنانچه د ياست ، ول يخارج يها
 يخصوص يتشناختن مالك رسميت، به  ياسيثبات س

با  يخارج يگذار يهشد ، سرماوجود نداشته با يرهوغ
 ,Seifolahiمواجه نخواهد شد( ياستقبال چندان

Mahmudzade ،1389ينادعا كرد ا توان يم ين) . بنابرا 
 يهمانع سرما ينرا عمده تر يكه عامل اقتصاد يهفرض
موانع  ه، نسبت ب داند يم يراندر ا يخارج يممستق يگذار

 يتركم ييناز قدرت تب ياجتماع يطو شرا ياسيس
  . شود يبرخوردار م
 يواحد ها يجار يتوبه روز از وضع يقدق اطالعات

در صنعت ورزش در حفظ بهبود و اصالح آن  يديتول
 ينهبالقوه و زم ييدارد. اگرنقاط قوت ، توانا ينقش مهم

مناسب رشد و توسعه صتعت ورزش در كنار  يها
و  ييآن شناسا يها وضعف ها ييمشكالت ، نارسا

صنعت ورزش  فعالو پنهان  يداپ يايزوا يو تمام يبررس
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در جهت رشد ،  ياستگذاريس يتكشور موجب هدا
آن خواهد شد .  روند رو به رشد  يو بالندگ ييشكوفا
صنعت در اقتصاد هر كشور  يتشدن كشور و اهم يصنعت

را شدت و ضرورت  يدبه صنعت و تول يآور يلزوم رو
 يآور يوبه علل عدم ر يابيدست  ين، بنابرا بخشد يم

از اهداف  يو صنعت يديتول يبخش ها رفها به ط يهسرما
است كه  ينباشد . محقق به دنبال ا-يم يقتحق ينا ياساس

 يگذار يهسرما يباز دارنده  يها يتموانع و محدود
نموده و در  ييصنعت ورزش را شناسا يبخش خصوص
  .يدارائه نما يكاربرد يشنهادهاييموانع پ ينجهت رفع ا

  تحقيق   روش شناسي
پيمايشي و از شاخه تحقيقات ميداني  _تحقيق توصيفي 

تحقيق شامل مديران و كارشناسان   جامعه آماري است.

اداره كل ورزش و جوانان و توليد كنندگان پوشاك 
( 136بودند. تعداد  1392ورزشي در شهر اصفهان در سال 

نفر توليد كننده و فروشنده وسايل و  41نفر مدير و  95
ورزشي) نفر به صورت تصادفي طبقه ايي به  تجهزات

عنوان نمونه آماري انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند. 
براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته 
استفاده شد . روائي صوري پرسشنامه با بهره گيري از 

 89/0نظرات اساتيد و پايائي آن از طريق آلفاي كرونباخ 
تك متغيره براي   tعات از آزمون در تجزيه وتحليل اطال

مقايسه متغيرها، و آزمون فريدمن براي اولويت بندي 
  ميانگين ها استفاده شد.

  يافته هاي تحقيق

  تك متغيره مربوط به فرضيه ها tجدول  -) 1جدول ( 

 T  ميانگين  فرضيه ها
درجه 
 P  آزادي

انحراف 
  معيار

  65/0  05/0  106  37/2  15/3  شوده گذاري ميكمبود نيروي كار متخصص باعث كاهش انگيزه سرماي

  812/0  54/0  106  4/5  28/3  گردد.مشكالت موجود در تهيه مواد اوليه باعث كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي

- ريسك پذيري در ورزش ، دوري از بازارهاي مصرف وغيره باعث كاهش سرمايه گذاري مي

  گردد.
7/2  11/5  106  61/0  756/0  

ن سرمايه و كمبود موسسات تامين سرمايه باعث كاهش سرمايه گذاري بخش مشكالت تامي
  گرددخصوصي مي

65/3  23/1  106  655/0  923/0  

مشكل فروش محصول ( عدم اطمينان فروش محصول و انتخاب محل نامناسب ) باعث كاهش 
  گرددسرمايه گذاري بخش خصوصي مي

11/3  287/1  106  009/0  251/0  

مورد نياز مشكالت مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز باعث كاهش  مشكالت اخذ مجوزهاي
  گردد.سرمايه گذاري بخش خصوصي مي

1/3  993/0  106  17/1  323/0  

  458/0  655/0  106  94/5  01/4  گردد.مشكالت مالياتي باعث كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي

باعث كاهش سرمايه گذاري جاذبه ها يا فرصت هاي موجود در سرمايه گذاري هاي جايگزين 
  گردد.بخش خصوصي مي

62/3  23/6  106  02/0  612/0  

عدم وجود قوانين و مقررات حمايتي الزم و عدم وجود تشكيالت تخصصي در وزارت ورزش و 
  جوانان

13/4  21/7  106  002/  594/  

نشان داد عدم وجود قوانين و مقررات  1نتايج جدول 
تخصصي در  حمايتي الزم و عدم وجود تشكيالت

وزارت ورزش و جوانان به عنوان مهم ترين مانع در امر 
  سرمايه گذاري براي ورزش تلقي مي شود.
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  رتبه بندي سواالت تحقيق بر اساس آزمون فريدمن -)  2( جدول
  رتبه بندي  سواالت  رتبه 

  3/18  كمبود قوانين و مقررات حمايتي مورد نياز و تشكيالت تخصصي در وزارت ورزش و جوانان  1
  13/18  دريافت ماليات بيشتر از فعاليت هاي صنعتي   2
  3/17  كمبود سرمايه و هزينه باالي تامين مالي   3
  89/16  باال بودن هزينه هاي مالياتي  4
  64/16  سخت گيري هاي موسسات تامين سرمايه   5
  58/15  فرصت هاي موجود در سرمايه گذاري هاي جايگزين   6
  15  باال بودن هزينه هاي حمل ونقل مواد اولبه   7
  33/14  كمبود كارگران ماهر   8
  31/14  كمبود موسسات تامين سرمايه   9

  27/14  وجود كاالهاي خارجي   10
  99/13  كمبود صنايع مياني براي توليد مواد اوليه   11
  97/13  في نبودن نيروي كار با تجربه كا  12
  15/13  نبود تقاضا براي كاالهاي توليدي   13
  37/12  مشكالت مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز   14
  34/12  وابستگي واحد توليدي به مواد اوليه خارجي   15
  27/12  عدم حمايت هاي سازمان هاي ورزشي از توليدات داخلي   16
  98/11  شي پرورش نيروي متخصص كمبود مراكز آموز  17
  71/11  عدم هماهنگي در بين كارخانجات توليدي   18
  12/11  جهاني شدن ورزش  19
  57/10  كمبود نيروي فارغ التحصيل از مراكز اموزش عالي   20
  10  كمبود مواد اوليه خارجي   21
  64/9  نوسانات قيمت مواد اوليه  22
  9/7  كشورنفوذ نهادهاي بين المللي ورزش در   23
  51/5  نبود قوانين حمايتي براي توليد ات ورزشي  24

نتايج جدول نشان مي دهد كمبود قوانين و مقررات 
حمايتي مورد نياز و عدم وجود تشكيالت تخصصي در 
وزارت ورزش و جوانان در حمايت از توليدات ورزشي 

مشكالت مالياتي به عنوان مهمترين مانع و كمبود نيروي و 

منابع مهم و گويه  اولويت هايص به عنوان كار متخص
سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع توليدي  موجود

وسايل و تجهيزات ورزشي در اولويت هاي بعدي شناخته 
  شده اند .

  اولويت بندي عوامل ( فرضيه ها ) موثر بر كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي -) 3جدول (
  ميانگين   عوامل ( فرضيات )    رتبه

  89/4  مشكالت قوانين ومقررات حمايتي براي توليد و تشكيالت تخصصي در وزارت ورزش و جوانان  1
  09/4  مشكالت تامين سرمايه و كمبود موسسات تامين سرمايه   2
  93/3  سرمايه هاي جايگزين   3
  28/3  مشكالت موجود در تهيه مواد اوليه   4
  95/2  كمبود نيروي كار متخصص  5
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    گيريبحث و نتيجه 
 نتيجه اين مطالعه تحقيقي ضرورت پرداختن به موضوع

توليد وسايل و تجهيزات ورزشي در  سرمايه گذاري به منظور
شرايط كنوني جامعه را اجتناب ناپذير مي نمايد. وضعيت 
اقتصادي ايران شاهد عوامل محدود كننده از قبيل كاهش 

با  شديد و مستمر نرخ رشد اقتصادي ، تورم فزاينده همراه
ميزان بسيار باالي تقاضاي تجهيزات پيشرفته ورزشي و عدم 
توليدات كيفي و ساختار اقتصادي مناسب بوده است . بنابراين 
با توجه به محدوديت هاي توليد وسايل و تجهيزات ورزشي 
از يك سو و شرايط تأثير گذار بر بخش صنعت توليدات 

خورداري ورزشي در داخل كشور از سوي ديگر ، به منظور بر
از يك جهش صنعتي و توسعه اقتصادي بررسي موانع از 

  اهميت خاصي برخوردار است . 
در سرمايه  نتايج تحقيق نشان داد ريسك پذيري

( به دليل  نفوذ شركت هاي  گذاري براي توليدات ورزشي
بزرگ توليد تجهيزات ورزشي نظير آديداس ، پوما و نايك و 

و ورد از توليدات داخلي عدم استقبال سازمان هاي ورزشي 
شوند ) بي رويه كاالهاي ورزشي باعث افزايش ريسك مي

باعث كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي گردد. اين 
طبيعي است زيرا اطمينان سرمايه گذاران به نحوه  نتيجه كامالً

 1390 نادريان  يافته هايبسيار زيادي كم مي شود اين يافته با 
نتايج تحقيق نشان  همخواني دارد.1385و عليزاده  و تجاري 

نبود قوانين و مقررات حمايتي از سوي دولت براي توليد  داد
و همچنين عدم وجود تشكيالت تخصصي در وزارت ورزش 
و جوانان به عنوان تنها متولي و سياست گذار ورزش در 
كشور از عوامل مهم و اثر گذار در زمينه عدم سرمايه گذاري 

توليد لوازم و تجهيزات ورزشي  بخش خصوصي در صنعت
همسو  1387كه با يافته هاي آهنگري و سعادت مهر ،  است

از  سازمان يافته و نظامدار حمايت عدم. به دليل  مي باشد
توليد كنندگان داخلي در بسياري از رشته هاي ورزشي تمامي 
وسايل و تجهيزات ورزشي و وسايل جنبي وابسته به ورزش 

با  نيز توليد كنندگان داخلي معدود د واز خارج وارد مي شو
دولت بايد با در اين راستا ضرر و زيان مواجه مي شوند.  

تصويب قوانين حمايتي از توليد كنندگان داخلي وسايل 

ورزش همايت جدي و عملي نموده تا اين صنعت خود كفا و 
در جامعه رونق بگيرد. همچنين كمبود نيروي كار متخصص 

گذاري بخش خصوصي مي گردد. در باعث كاهش سرمايه 
شرايط كنوني هنوزدر هيچ دانشگاهي رشته مهندسي تجهيزات 
ورزشي وجود ندارد.  نتايج تحقيق نشان داد مشكالت موجود 
در تهيه مواد اوليه ( وابستگي به مواد اوليه وارداتي) با عث 
كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي گردد. سرمايه 

ضيه ، از باال بودن هزينه هاي حمل گذاران در مورد اين فر
ونقل مواد اوليه ، نوسانات قيمت مواد اوليه و كمبود صنايع 

برند و اين عوامل را در مياني براي تامين مواد اوليه رنج مي
  دانند. كاهش سرمايه گذاري موثر مي

مشكالت تامين سرمايه وكمبود موسسات تامين 
صوصي مي سرمايه باعث كاهش سرمايه گذاري بخش خ

گردد. پاسخ گويان معتقدند كه هزينه هاي تامين مالي خيلي 
باالست و موسساتي كه بتوانند سرمايه الزم را در اختيار 
بخش خصوصي قرار دهند به تعداد انگشت شمار هستند ، 
همچنين اين موسسات قواعد ومقررات خيلي سختي را 

  گيرند . براي دريافت كنندگان تسهيالت در نطر مي
شكل فروش ( عدم اطمينان فروش محصول ) م

باعث كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي گردد. 
پاسخ گويان معتقدند ريسك پذيري عدم فروش محصول 

  در كاهش سرمايه گذاري موثر است . 
مشكالت مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز را بر 
كاهش سرمايه گذاري موثر نمي دانند . هزينه هاي باالي 

تي و دريافت ماليات بيشتر از فعاليت هاي صنعتي ماليا
كه با  گرددباعث كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي

. پاسخ همخواني دارد 1390تحقيقات جباري و همكاران 
گويان معتقدند كه مبناي محاسبات مالياتي چندان روشن 
نيست ، همچنين دريافت ماليات از فعاليت هاي صنعتي ( 

اي تجاري) بيشتر است .  فرصت هاي نسبت به فعاليت ه
موجود در سرمايه گذاري هاي جايگزين باعث كاهش 
سرمايه گذاري بخش خصوصي مي گردد. پاسخ گويان 
معتقدند وجود فرصت هاي سرمايه گذاري ديگري مثل 
خريد و فروش امالك وغيره باعث كاهش سرمايه گذاري 
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گردد. به منظور رونق بخشيدن به بخش خصوصي مي
عت توليد وسايل و تجهيزات ورزشي در ايران ابتدا صن

دولت مي بايست با تصويب قوانين و مقررات حمايتي و 
تسهيل كننده شرايط را براي ورود سرمايه گذاران بخش 
خصوصي بيش از پيش فراهم نمايد. دانشگاه ها با راه 

اندازي رشته مهندسي تجهيزات ورزشي نسبت به تربيت 
م كرده و وزارت ورزش با ايجاد نيروهاي متخصص اقدا

تشكيالت تخصصي حمايت جدي و عملي از سرمايه 
  گذاران انجام دهد.

  



  
  71        1394 بهار، 4، شمارة سومهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش  

 

  منابع 
درخصوصي سازي ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاه  ، بررسي موانع و مشكالت موجود1385احمدي، اژدر، حسن محمدزاده، و بختيار ترتيبيان،  -

 .ملي شهر و ورزش، تهران همايش اولين هاي خصوصي شهرستان اروميه،

 علوم اجتماعي و انساني علوم ي رابطه ريسك وسرمايه گذاري خصوصي در ايران ، پژوهشنامه ،1387آهنگري ،عبدالمجيد ،سعادت مهر، مسعود، -

  . )3(8اقتصادي،
فصلنامه كشاورزي در استان فارس، ، عوامل موثر بر ايجاد اشتغال تعاونيهاي بخش 1390بهاءالدين ، مهجوري، مريم ، جباري ،مظفر ، نجفي ، -

  .1-15ص  ، 8تعاون،شماره 
ادي ). نحوه تخصيص اعتبارات بانكي و پيامدهاي ركودي حضور دولت در بازارهاي اقتص 1381. (  مسعود. كريمي ،  ليال. و فريوز، عليجعفري ، -

 . دولت . تهران

فصلنامه تحقيقات مدلسازي اقتصادي، شماره ، تحليل تاثير تجميع فعاليت هاي صنعتي بر رشد منطقه اي اقتصاد در ايران ، 1390دهقان شباني ،زهرا ،  -
  . 23ص  ، 8

  . 19-32، ص 27، خصوصي سازي و اصالح ساختار ورزش كشور،مجله حركت ، شماره 1385حسين ، رضوي، سيد محمد -
 كشور،  گذاري مستقيم خارجي در صنعت ورزش  ، بررسي تعيين كننده هاي جذب سرمايه1390 ،رهام، مهديه، صابونچي، رضا و سليماني، مجيد -
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Abstract 

One of integral constituent of gross domestic production of every country,s economy is the private capital. 
The main purpose of this research is to identify the existing restrictions in the way of private investment in 
the production of sports equipments and related devices. The methodology of this research is a cross – 
sectional descriptive field research branch. Statistical population of this study were managers and experts 
from office Sports and Youth and sports apparel producers in Isfahan city. To do a total so, number of 136 
persons( 95 manager and experts, 41 producer) were selected randomly. The Face validity of the 
questionnaire based on opinions of faculties and also the reliability of this study was Cronbach's alpha by 
0/89 respectively. To achieve this goal we made our research quantities based on Friedman & statistional 
tests. The finding of this study revealed that  there was a lack of Protection laws in the production and 
distributtion There are no specialized organization of the Ministry of Sports and Youth Sports protection and 
risk-taking are of the main important impediments in investment. Also the issue of required licenses, 
product sell, Production of risky sports , as obstacles investment were confirmed. Other research questions 
included: Problems related to the shortage of skilled work force, restrictions in pounding row material, 
financing problems, having opportunities available to alternative investment, Lack of strong support from 
governments. International exercise organizations activities in domestic markets and also negative influence 
of These Private sectors investment in industrial production sports equipment and Well – Known brands in 
domestic bazar. 
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