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 چکیده

و  منابع، حاصله دیدر عوا تیموجب عدم شفاف هاي ورزشی کشوردرآمدزایی سازمان تحقق يبرا يو سازوکار يفقدان نظام مدون ساختار
و  رزش کشورو یاصل یعنوان متولوزارت ورزش و جوانان به ياز وضع موجود شده است که الزم است از سو یتیمصارف مربوط و نارضا

 ۀتوسعبر ثر ؤعوامل مو شناسایی  بررسی حاضر پژوهشهدف  .به عمل آید يریگیپ ،مطلوب جهیتا حصول نت هاي ورزشیسایر سازمان
ست. پیمایشی ا –نظر هدف کاربردي و شیوه گردآوري اطالعات، توصیفی  ود. این مطالعه ازب نیاستان قزو هاي ورزشیهیئت ییدرآمدزا

و  دارهخزان، ریدبیس، (رئ یئته نفر عضو هر 5با   یورزش ئتیه 48که تعداد  نیاستان قزو یورزش يهاتیئهکارکنان جامعه آماري شامل 
 هاآوري دادهبزار جمعا شدند. انتخاب عنوان نمونهنفر به 147. با استفاده از فرمول کوکران نفر بود 240) به تعداد رئیسهیئتهدو نفر عضو 
  مد.آبه دست  83/0 کرونباختوسط آلفاي و پایایی آن  آن توسط اساتید متخصص تأیید رواییسؤالی محقق ساخته بود، که  42پرسشنامه 

 ۀمؤثر در توسع عامل 12ها هبر اساس یافت شد. استفاده از تحلیل عاملی تأییدي و معادالت ساختاريها  داده وتحلیلیهمنظور تجزبه
 ی، رشدشورز يدادهایتعداد مسابقات و رو شناسایی شدند. همچنین نتایج نشان داد عامل هاي ورزشی استان قزویندرآمدزایی هیئت

رزش استان وی و حضور افراد باتجربه در بلندمرتبه استان نیمسئول گذاريیاستستماشاچیان ورزشی و توسعۀاقتصادي استان بیشترین و 
دیران و مهاي پژوهش هاي ورزشی استان دارند. در این راستا با توجه به یافتهبه ترتیب کمترین تأثیر را بر توسعه درآمدزایی سازمان

قتصادي بایست با برگزاري بیشتر مسابقات ورزشی و رشد بیشتر تماشاچیان، زمینۀ توسعۀ اهاي ورزشی استان قزوین مین سازمانمسئولی
 هاي ورزشی به درآمدزایی مطلوب دست پیدا نمایند.یت سازماندرنهابیشتر استان را فراهم نموده تا 

 

  هاي کلیديواژه
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 مقدمه

 يسالم در کشورها حاتیدر حال حاضر ورزش و تفر

اثرگذار در رشد  یمهم و عامل یصنعت ۀمنزلبه افتهیتوسعه

 نیاز درآمدزاتر یکیاست و  توجه در مرکز یمل ياقتصاد

رشد مردم به  روبه شیگرا. رودیشمار م به 21 قرن عیصنا

باعث شده  یو خدمات ورزش کاالها به مصرف ازیورزش و ن

را  يامالحظهقابل ییاست تا صنعت ورزش روند درآمدزا

 داشته باشد کشورها در اقتصاد ییو سهم بسزا نمایدتجربه 

همچون  رکیداشتن عامل مح اریصنعت با در اخت نیا). 5(

 يهافرصت ازي مندامکان بهره ،یمسابقات بزرگ ورزش

موضوع خود  نیها را فراهم کرده که ادر رسانه یغاتیتبل

مهیا صنعت، تجارت و ورزش را  نیتعامل ماب يبستر الزم برا

سهم  ریورزش نظ يکالن اقتصاد ریتأث). 1(است  کرده

سهم  ای یناخالص مل دیو تول یناخالص داخل دیورزش در تول

اشتغال، کشورها را بر آن داشته تا هرساله  جادیآن در ا

 اقتصاد کشورورزش را بر  راتیو منظم تأث قیصورت دقبه

 ییبه کشورها توانیم نمایند. در این راستا یابیارز خود

کانادا و  کا،یآمر متحدهاالتیچون اسکاتلند، انگلستان، ا

 دیصنعت ورزش از کل تول سهم کنگ اشاره کرد کههنگ

 3/3، 3/1، 2/3، 3/2برابر با   بیها به ترتآن یناخالص داخل

 ).6( درصد بوده است 3/5و  

در  یناخالص داخل دیتول ازایران ورزش  صنعت سهم 

است که  یدر حال نیا ،رصد برآورد شده استد  13/1سال  

 دیتول  سهم صنعت ورزش از دهدیم نشان مطالعات مختلف

درصد  1/5تا   2 نیب یصورت کلکشورها به یناخالص داخل

 يورزش، کشورها تیاهم شدن آشکاربا   ).4( است ریمتغ

. ورزش هستند ياقتصاد راتیتأث یررسمختلف در حال ب

صادرات و  ،یورزش کاالها و خدمات دیچون تول یاثرات

مشارکت در بازار بورس،  غات،یخانوار، تبل يهانهیواردات، هز

 یمال انیاشتغال، جذب گردشگر، حام ،ياپوشش رسانه

سالمت جامعه، کاهش  ي) و ارتقاياقتصاد می(اثرات مستق

 یمل يهابرنامه ۀتبع آن توسعدرمان و به يهانهیهز

 شیکارکنان و افزا بتیکاهش غ ها،يکاربزه سالمت، کاهش

) میرمستقیغ يها (اثرات اقتصادآن يورعملکرد و بهره

 تواند سهم بسزایی برتوجه به مسئله ورزش می ).6هستند (

مثالً در یک مسابقه فوتبال  .درآمد مردم داشته باشد شیافزا

 ي،دار نگیتوان درآمد از پارکمی یفروشتیسهم بل جزهب

اغذیه، اجراي موسیقی، انتظامات، صدابرداري، پخش 

تلویزیونی، عکاسی، مصاحبه، نورپردازي و چند صد نفر دیگر 

توانند براي برگزاري یک مسابقه فوتبال مشغول به که می

 به ،کار بوده و از این راه امرارمعاش نمایند را در نظر گرفت

 را این مجموعه بازیکنان، مربیان، اعضاي کادر فنی و داوران

و حال توجه کنید که چرا در  کرداضافه  توانمی نیز

کشورهاي دیگر براي ورزش چنین جایگاه بلندي در نظر 

 . )3(اند گرفته

بدیهی است گرایش رو به رشد مردم در ورزش، مصرف 

خود سبب کاالها و خدمات ورزشی را افزایش داده و این 

اي را سابقهشده است تا صنعت ورزش روند درآمدزایی بی

تجربه کند و سهم بسزایی در اقتصاد کشورهاي جهان ایفا 

در حال حاضر ایران ظرفیت مناسبی دارد تا بعد ). 14کند (

و سودآورترین  نیتراز صنعت نفت، صنعت ورزش از بزرگ

شان در این زمینه نتایج پژوهشی ن. صنایع محسوب شود

هاي هاي ورزشی با گسترش راهداده است که سازمان

مختلف درآمدزایی در رقابتی فزاینده سطح عایدي و سود 

دهند و با استقالل مالی منابع ملی، رشد خود را افزایش می

شوند و در این ورزش را سبب می ۀجانبو پیشرفت همه

تواند با شناخت صحیح و توانایی صورت صنعت ورزش می

بندي و کسب و جذب درآمد از منابعی مثل پخش کیبدر تر

اي، حمایت مالی، تبلیغات، فروش بلیت، صدور مجوز، رسانه

و گذاري، ارزش تولید و فروش محصوالت، توزیع مؤثر،

 به نام کسري بودجه را مرتفع سازد یچالش بزرگ متیق

)6.( 
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در تبیین اهمیت منابع درآمدي، پخش تلویزیونی از 

-پردرآمد در صنعت ورزش معرفی و عنوان میهاي بخش

هاي ورزشی هاي تصویري و سازمانشود گردانندگان شبکه

در تعاملی دوسویه با استفاده از رسانۀ دیداري و تصویري و 

هاي متعدد ترویج و تبلیغ، سود و بهره زیادي به دست روش

همچنین پشتیبانی مالی یکی دیگر از منابع ). 1( آورندمی

نظران آن را ابزار مهم بازاریابی آمد است که صاحباصلی در

-ها براي رسیدن به گسترهدانند که اغلب توسط شرکتمی

اي گونهشود، بهاي از مخاطب در سطح جهان استفاده می

گرفتن از رقبا، سبب درآمد و  پیشها ضمن که این شرکت

هرحال مهم نیست به). 15( شوندسود زیاد در ورزش می

گیرد، ها صورت میمالی در کدامیک از ورزش که حمایت

مسئلۀ بااهمیت نقش حیاتی درآمد در رشد و توسعۀ ورزش 

رو درآمدزایی و تأمین مالی از طریق برگزاري ازاین. است

ها باهدف منظور پوشش دادن هزینهها بهرویدادها و لیگ

-موفقیت فنی یک تصمیم ناگزیر است. بنابراین سرمایه

هاي درآمدزایی ها راهستادیومااندازي ت و راهگذاري در ساخ

 بدین). 16( دهدمتعددي را پیش روي مدیران قرار می

-ها، رفاه و امکانات آن با میزان عالقهسبب ساختار استادیوم

هاي ورزشی رابطۀ مندي هواداران و افزایش درآمد سازمان

از سوي دیگر، منابع مالی و ). 18معنادار و مثبت دارد (

هاي توسعه و تأمین آن براي حیات و پابرجا بودن هرا

اي بر کسی پوشیده نیست، هاي حرفهها و لیگفدراسیون

عنوان منابع درآمدي داخلی مطرح است، در رو آنچه بهازاین

هاي گوناگون مانند پخش تلویزیونی، حامیان مالی، قالب

، تیرایگذاري، کپفروش محصوالت ورزشی، تبلیغات، صحه

 ).10شوند (ترنت و... به طرق مختلف ظاهر میاین

هاي اخیر اهمیت دانش بازاریابی ورزشی در سال

هاي ورزشی پیدا کرده است، تا حدي بسزایی براي سازمان

 هايهیئتو  هاسازمانتوان آن را از اجزاي مهم بقاي که می

براي  هاي ورزشیهیئتازآنجاکه ). 8(ورزشی به شمار آورد 

گذاري و تأمین نیازها در امر توسعه و فراگیر جذب سرمایه

خصوص اعتبارات کردن ورزش از منابع داخلی کشور به

رو هستند و متمرکز از سوي دولت با مشکالت زیادي روبه

ها و تقاضاي هواداران و مشتاقان پاسخگوي نیازها، خواسته

این و از سوي دیگر عملکرد  جامعۀ ورزش کشور نیستند

نبوده است،  بخشتیب و توسعۀ درآمد، رضادر جذ هاهیئت

ها، شناخت، توسعه و جذب رو رفع معضل مالی آنازاین

گذاري داخلی و خارجی منابع عظیم درآمد در سایۀ سرمایه

قانون  44طور که در اصل همان. کندضرورت پیدا می

هاي اساسی ج. ا.ا آمده است: براي توسعه و رشد بخش

اجتماعی است،  -اي فرهنگیلهمختلف ورزشی که خود مقو

حل گذاري بخش خصوصی راهجذب درآمد از طریق سرمایه

 ).11رود (قطعی و مؤثر به شمار می

 نییها تعآن یاصل فی، که وظایورزش رانیمداز طرفی 

 ردستانیو نظارت بر ز یورزش يهااهداف بخش

و ورزشکاران) است،  انیمثال، کارکنان، مربعنوان(به

ي و درآمد بخش سازدر روند متعادل ینقش مهم توانندیم

در بررسی مطالعات داخلی و خارجی  .داشته باشندورزش 

در حوزه درآمدزایی ورزشی که به نقش عوامل مؤثر در 

توان به تحقیقاتی پردازند میتوسعه درآمدزایی ورزشی می

 "با عنوان  )1398(ی و کارگر سلطاناشاره نمود. مطالعۀ 

 یو درآمدزای یمنابع سازمان یارتباط يتدوین الگو

 بیکه به ترتنشان داد  "فوتبال ایران ياحرفه يهاباشگاه

-ییدارا ،یمنابع انسان ها،رساختیز ،یمنابع مال يرهایمتغ

را  ریتأث نیشتریب یو اطالعات یو منابع ارتباطات يمعنو هاي

 صوفی ییرضا). 3( دارند ي فوتبال هاباشگاه ییبر درآمدزا

بررسی تأثیر "با عنوان  در پژوهشی )1392(و همکاران 

نشان  "جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش يهارسانه

منابع  نیجمعی در تأم يهادر کشور ما نقش رسانه ندداد

 يهامالی، شیوه بازاریابی و رشد صنعت ورزش در رتبه

بازاریابی  يهاوهیدر ش دنظریمیانی قرار دارد، که لزوم تجد



 1401، تابستان 37 ، شمارة10نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          134

 
 

گروهی و اصالحات  يهامنابع مالی توسط رسانه نیتأمو 

 ).2( رسدیضروري به نظر م نیقانون حق پخش تلویزیو

ه الگوي ئارا) به 1400سرخی و همکاران (مخلصی حوض

هاي ورزشی با فرآیند تحلیل سلسله تأمین مالی باشگاه

ی کل يارهایمع نینشان داد از ب جینتا پرداختند. مراتبی

رسانه با وزن  اریمع ،یورزش يهاباشگاه یمال نیمأت يالگو

 گر،یدانیبرا داشته است. به تیاهم زانیم نیشتریب 33/0

 یمال نیمأت يدر الگو اریمع نیترمهم يارسانه يدرآمدها

 یو مال یپول يبازارها نشان داد که جینتا نی. همچنشد یتلق

 نیمأت يالگو یکل يارهایمع تیدرجه اهم نیترنییاز پا

) در پژوهشی با 1396ی و همکاران (سلطان .)6( است یمال

 ياحرفه يهاطراحی الگوي درآمدزایی باشگاه"عنوان 

با  توانندیها مباشگاهبیان داشتند که  "فوتبال ایران

نوین بازاریابی و منابع مختلف  يهاوهیاز ش يریگبهره

تجاري، هواداران، حق پخش  يهاتیفعال: درآمدزایی نظیر

، تبلیغات، درآمد روز مسابقه، حامیان مالی و سایر يارسانه

نیازهاي مالی، توسعه باشگاه و جهت  نیمنظور تأمبه منابع،

استفاده  یالمللنیداخلی و ب يهاحضور قدرتمند در عرصه

 ).4( کنند

) در پژوهش خود با عنوان 2019( 1و همکاران دبنات

، بهبود ياتوسعهمدیریت  ورزشی از یابیبازار ییالگوتدوین 

قرار دادن ورزشکاران، کمک به  تی، اولورویکرد مدیریت

و  ي، توانمندسازی، رفتار اخالقکارکنان تیو موفق رشد

را در مدل مفهومی شناسایی کردند  جامعه يارزش برا جادیا

 ییدرآمدزا") در تحقیق خود با عنوان 2018( 2). نورم12(

 دادندنشان  "یصیتشخ وتحلیلتجزیه ي:احرفهدر ورزش 

به  یابیکه مالحظات مربوط به محصول و مکان در دست

 کهدرحالیبرخوردار است  يشتریب تیدرآمد از اهم

                                                           
1 . Ebnath, et al 
2 .  Norm O’Reilly    

داشتند  یفقط نقش جزئ متیو قء مالحظات مربوط به ارتقا

)21(. 

 بردرآمد  ریتأث در پژوهشی") 2017( 3بویت کیار

 را الندنف يورزش پرمصرف توسط خانوارها زدهیس

 ریتأث ،که درآمدداد نشان  جی، نتانمودند وتحلیلتجزیه

 یصرف شده در مشارکت ورزش نهیبر زمان و هز یمثبت

وجود  یورزش تیفعال 13 نیب ییهادارد، اگرچه تفاوت

) در مطالعه خود 2021معماري و همکاران (. )13داشت (

مدارس فوتبال رویکردي ارزشمند براي فرانشیز با عنوان آیا 

ند نشان داد هاي فوتبال ایران است؟درآمدزایی در باشگاه

هاي منابع انسانی، مدیریت، حقوقی، که شاخص

افزاري، بازاریابی و اقتصادي به ترتیب هاي نرمزیرساخت

ها هستند. عوامل اساسی در افزایش قدرت فرانشیز باشگاه

ن تعیین وزن زیر معیارها و ، ضم ANPهمچنین در تحلیل

روابط بین معیارهاي اصلی، اهمیت شاخص منابع انسانی، 

هاي قانونی ، زیرساختافزارنرمتخصص مدیریتی، بازاریابی، 

و اقتصادي از عوامل مؤثر بر ارتقاي قدرت فرانشیز باشگاه 

ارائه ) در پژوهشی به 2021علیپور و همکاران ( ).18( بودند

پرداختند.  یورزش يدادهایرو یزبانیم يبرا زاییمدل درآمد

عامل در کسب درآمد از میزبانی  12ها، بر اساس یافته

حامیان مالی، منابع انسانی،  ؛رویدادهاي ورزشی مهم بودند

هاي ورزشی، علمی، سیاست، نهادهاي دولتی، قانون، رشته

ها، توسعه تأسیسات و هاي دولتی، رسانهامنیتی، حمایت

عوامل درآمدزایی در میزبانی رویدادهاي  نیترهممهواداران 

طرح جامع ورزش کشور، درآمد و در ). 10( ورزشی بودند

 ،یورزش يهاعنوان موتور محرك سازمانبه یمنابع مال

 يبرا ییدرآمدزا .شوندیشناخته م هاگیها و لباشگاه

ها سازمان نیمؤثر و حفظ استقالل ا يزیرتوسعه، برنامه

شود ناشی می ازآنجااین تحقیق  ضرورت). 1( است يضرور

3 . Erik Thibaut 
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 دید نامناسب ورزش استانی از تیوضع لیاز دال یکیکه 

استان بحث  یورزشمدیران این حوزه  اکثر کارشناسان و 

 هايتواند به هیئتاست. نتایج این تحقیق می اعتبار مالی و 

 هايخاص و دیگر سازمان طوربه نیاستان قزو یورزش

 يهانهیجهت فراهم کردن زم  در کشور یاستان یورزش

در راستاي قلمرو  کمک شایانی نماید. یی در ورزشمدزاآدر

) باید نیدر استان قزو یورزش تیئه( موردمطالعهمکانی 

استان در  یورزش ئتیه 325در حال حاضر حدود  گفت که

در  یو مابق یآن استان تیئه 42فعال بوده که  قزوین

سفانه بر اساس قرائن و أمت د.دارن تیها فعالشهرستان

قزوین، برنامه جامعی  استان دیدگاه کارشناسان در ورزش

هاي مختلف در رشته و درآمدزایی ترقی ،براي پیشرفت

وقتی هدفی مشخص نشود،  رونیشود؛ ازامشاهده نمی

برنامه و استراتژي براي دستیابی به آن هم وجود نخواهد 

ر دامن سیستم را خواهد اصطالح روزمرگی و تکراداشت و به

یکی از دالیل این وضعیت در این استان از دید  گرفت.

مدیریت ورزشی استان بحث کمبود اعتبارت است، 

یابد تنها اعتباراتی که به ورزش این استان اختصاص می

کند. درصد از هزینه این حوزه را تأمین می 60حدود 

ی عدم توسعه اصل لیاز دال یکبنابراین ضعف مالی ی

با وجود پیشرفت   شود.ورزش این استان تلقی می قبولقابل

کسب  هعلم و فناوري که ترویج، فروش، ارتباطات و نحو

کلی متحول کرده هاي ورزشی را بهدرآمد براي سازمان

در ایران  هاي ورزشیهاي و خصوصاً هیئتسازماناما ، است

منظور تأمین نیازهاي خوبی از این راهبردها بهاند بهنتوانسته

-لحاظ عقب بهره کافی ببرند. بدین و درآمدزایی مالی خود

و  رقابتافتادگی از رقبا و نبود جایگاه شایسته در گستره 

همچنین عدم موفقیت در سطح ملی بر ناتوانی مالی و 

 همهنیها داللت دارد. باانشده آن هاي تأمینخواسته

دي و مدیریت بازاریابی هاي اقتصااستفاده از تمامی فرصت

ضرورتی انکارناپذیر  هااین هیئتمنظور افزایش درآمد به

است. با در نظر گرفتن موارد مذکور و نقش سازنده پژوهش 

رسد شناسایی وضع فعلی جانبه، به نظر میدر توسعۀ همه

ها بتواند منشأ و موانع اصلی و بحث و بررسی درباره آن

وضعیت موجود به مطلوب  راهکارهاي ضروري براي تغییر

 .باشد

نشان  ریاخ يهادر سال هاي ورزشیسازمان یبررس

با توجه  ییدرآمدزا يمطلوب برا طیدهد که باوجود شرایم

در  يمناسب، همچنان ازلحاظ اقتصاد یبه تعادل رقابت

 ،یید و ازلحاظ درآمدزانبریبه سر م يدشوار طیشرا

در  هاکشور و استانهاي ورزشی ها و خصوصاً هیئتسازمان

و  يساختار دون. فقدان نظام مستندین یمناسب گاهیجا

و  ییدرآمدزا یموارد مانع اصل نیتحقق ا يبرا يسازوکار

حاصل، منابع و مصارف  دیدر عوا تیموجب عدم شفاف

الزم  نیاز وضع موجود شده است. بنابرا یتیمربوط و نارضا

 يو از سو یبررس هاي ورزشیهیئت ییاست نحوه درآمدزا

بنابراین  شود. يریگیمطلوب پ جهیتا حصول نتمسئولین 

 ۀتوسعبر ثر ؤعوامل م ییباهدف شناسا قین تحقیا

د توانیم نیاستان قزو یورزش هايهیئت در ییدرآمدزا

کارگشا  براي متولیان حوزه ورزشی استان قزوین بسیار

مطرح  گونهنیا. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر باشد

 هايهیئت ییدرآمدزا ۀثر بر توسعؤعوامل مدد که گرمی

 اند؟ماکد نیاستان قزو یورزش
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 روش تحقیق

ی با رویکرد لتحلی – یفیحاضر از نوع  توص قیروش تحق

ر هدف از نوع ظو از ن ي معادالت ساختاري استسازمدل

و از  یها کمداده يگردآور شیوهبوده و  يکاربرد قاتیتحق

جامعه آماري . است یدانیم قاتینظر اجرا از دسته تحق

 که تعداد نیاستان قزو یورزش يهاتیئهکارکنان  تحقیق

، ریدب یس،رئیئت (هنفر عضو هر  5هیئت ورزشی با   48

. نفر است 240رئیسه) به تعداد یئتهو دو نفر عضو  دارخزانه

، حجم نمونه يمارآبا توجه به معلوم  بودن جامعه 

 مشخصنفر  147شده بر اساس فرمول کوکران انتخاب

بدون ها پرسشنامه یبرخ بودممکن  نکهیبا توجه به ا گردید.

 قیتحق نیدر ا ،داده نشود به محقق عودت ابماند یپاسخ 

پرسشنامه ، و از حجم نمونه محاسبه شد يشتریب تعداد

کامل  صورتپرسشنامه به 152 وجودینبااگردید.  عیتوز

 موردپرسشنامه  147برابر حجم نمونه   و داده شد عودت

حاضر پرسشنامه  قیابزار تحق .گرفت قرار وتحلیلیهتجز

-. در تحقیق حاضر براي جمعبود سؤالی 42 محقق ساخته

. شد استفاده ايکتابخانه و میدانی روش از اطالعات آوري

 تدوینمنظور به اطالعات آوريجمع براي که ترتیب بدین

 و ايي آن، از روش کتابخانهنظر مبانی و تحقیق ادبیات

 سؤاالت به پاسخگویی و شدهیم تنظ هايفرضیه آزمون براي

پس از بررسی  .گردید استفاده میدانی روش از پژوهش

ساختارمند با چندین مبانی موجود و مصاحبه نیمه

متخصص در حوزه درآمدزایی ورزشی و انجام چندین 

باز و بدون محدودیت، اطالعات  صورتبهمصاحبه دیگر 

بندي شد. پس از تحلیل دقیق اطالعات دسته آمدهدستبه

شده بود، يآورجمعها خام که از مبانی نظري و مصاحبه

هاي پرسشنامه مشخص گردیدند. براي یت مؤلفهدرنها

تدوین پرسشنامه نهایی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده 

هاي مرتبط با هر مؤلفه گانه و گویهههاي دوازدشد و مؤلفه

-با چرخش واریمکس مشخص گردید. براي پاسخ به گویه

اي استفاده شد. گزینه 5هاي پرسشنامه از مقیاس لیکرت 

کم،  2بسیار کم، گزینه  1گذاري پرسشنامه گزینه در نمره

بسیار زیاد را به  5زیاد و گزینه  4متوسط، گزینه  3گزینه 

صوري ابزار  ییروای منظور بررسبهد. خود اختصاص دادن

تن از متخصصان و  10 اریدر اخت تحقیق، پرسشنامه

قرار گرفت و  یورزش یابیبازارو اساتید حوزه کارشناسان 

 ییها پرسشنامه نهانظرات و اصالحات آن اعمال پس از

 یعامل لیتحل یی سازه ازروابراي تأیید  .دیگرد نیتدو

سنجش  يبرا يدأییت یعامل لیتحلشد.  استفادهتأییدي 

 شدسازه در پرسشنامه بکار گرفته  کی يهاشاخص ییروا

و  هاشاخص نیالزم ب ییو همسو یتا معلوم گردد هماهنگ

منظور بررسی پایایی به وجود دارد.پرسشنامه  االتؤس

نباخ محاسبه شد. بنابراین، پس از توزیع وضریب آلفاي کر

ي کرونباخ ، مقدار آلفاعنوان آزمون اولیهپرسشنامه به 30

 يآمار يهاداده وتحلیلتجزیهمنظور بهبه دست آمد.  83/0

ی استفاده شده استنباطی و فیاز دو روش آمار توص قیتحق

منظور بررسی مناسبت ابزار در آمار استنباطی بهاست. 

گیري (پرسشنامه) از تحلیل عاملی تأییدي با رویکرد اندازه

استفاده  8,8افزار لیزرل ورژن نرم وسیلهکوواریانس محور به

ها از منظور بررسی توزیع دادهشده است. همچنین  به

، که این آزمون با ضرایب چولگی و کشیدگی استفاده شد

 انجام گردید. 24نسخه  SPSSافزار نرم

محاسبه حجم نمونه پژوهش به روش فرمول کوکران 

 در ذیل آورده شده است:

n :نمونه حجم 

t :96/1 با است برابر که اطمینان ضریب 

P :5/0: جامعه در صفت وجود احتمال 

q :5/0: جامعه در صفت وجود عدم احتمال 

d :5/0: جامعه به نمونه نتایج تعمیم براي مطلوب دقت
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𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝑁𝑁2  𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑁𝑁𝑑𝑑2 + 𝑁𝑁2 𝑝𝑝𝑝𝑝
=

(240)(1.96)2 × (0.5)(0.5)
(300)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)

≅ 147 

 

 هاي پژوهشیافته
نفر  147 نیاز ب نشان دادنتایج آمار توصیفی 

 9/34( نفر 51درصد) مرد و  1/65( نفر 96دهنده، پاسخ

توزیع فراوانی تحصیالت همچنین  .باشندیدرصد) زن م

درصد از افراد داراي تحصیالت دیپلم و  8/12 نشان داد

درصد  6/41درصد داراي تحصیالت کاردانی،  8/20 از کمتر

درصد داراي تحصیالت  1/18داراي تحصیالت کارشناسی، 

درصد نیز داراي تحصیالت دکتري  7/6کارشناسی ارشد و 

درصد)  5/25( نفر 37دهنده، نفر پاسخ 147 نیاز ببودند. 

بودند. درصد) نیز کارشناس  5/74( نفر 110مدیر و 

سال بوده  40تا  31بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی 

و کمترین  شودیدرصد از وزن کل را شامل م 6/35که 

 4/17که  بودسال  50فراوانی مربوط به رده سنی بیشتر از 

 ند.درصد از حجم کل را تشکیل داد

 موردمطالعههاي توصیفی متغیرهاي شاخص .1جدول 
هاي ورزشی عوامل مؤثر در توسعه درآمدزایی هیئت

 استان قزوین
 تعداد گویه

تعداد 
 نمونه

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین

55/3 147 3 استان ورزش در علمی و عملی باتجربه افراد حضور  93/0  33/1  5 
99/3 147 4 جامعه فرهنگ تغییر  79/0  5/1  5 

يگذاراستیس 18/3 147 3 استانی بلندمرتبه مسئولین   99/0  1 5 
11/4 147 3 استانی  اقتصاد توسعه و رشد  78/0  33/1  5 

97/3 147 3 مطبوعات و هارسانه  76/0  2 5 
 و گذارانسیاست  سوي از  ورزش به جهانی دیدگاه

 قزوین  استان مسئولین
3 147 72/3  04/1  1 5 

59/3 147 4 ورزش در تسهیالت و تجهیزات کیفی و کمی رشد  97/0  1 5 
67/3 147 3 استان ورزش در استان ورزش کیفیت رفتن باالتر  09/1  1 5 

07/4 147 4 استان ورزش در علم با ورزش بیشتر ارتباط  88/0  5/1  5 
23/4 147 4 ورزشی رویدادهاي و مسابقات تعداد  85/0  5/1  5 
61/3 147 4 استان ورزشکاران تعداد کمی رشد  95/0  25/1  5 

15/4 147 4 استان ورزشی تماشاچیان رشد  86/0  5/1  5 

میانگین، انحراف معیار و کمترین و  1در جدول شماره 

که  طورهمانبیشترین نمره هر متغیر محاسبه شده است. 

 3شود میانگین نمرات همه متغیرها بیشتر از مشاهده می

دهد که میل افراد به انتخاب شده است و نشان می برآورد

) بیشتر بوده است. همچنین 5و  4هاي باالي (گزینه

 5تا  1کمترین و بیشترین مقدار براي همه متغیرها در بازه 

گزارش شده که نشان از ورود صحیح اطالعات پرسشنامه 

است که بیشترین  ذکر بهبوده است. الزم  افزارنرمبه 

و  ورزشی رویدادهاي و مسابقات تعدادمیانگین مربوط به 

 مسئولیني گذاراستیسکمترین میانگین مربوط به 

 .است استانی بلندمرتبه
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 استانداردشدهمدل تحلیل عاملی تأییدي در حالت ضرایب مسیر  .1شکل 

 
ضرایب در حالت  شدهاستخراجنمودار زیر ضرایب مسیر 

 دهد.را نشان می معناداري تی

 
 یت يمدل تحلیل عاملی تأییدي در حالت ضرایب معنادار .2شکل 
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 استانداردشدهي ضرایب ریگاندازهاز مدل  1در شکل 

بین متغیرهاي مکنون توان این برداشت را نمود که می

معناداري  همبستگی ،هاآنهاي متناظر با مربوطه و شاخص

بیانگر ضرایب  درواقع، استانداردشدهوجود دارد. ضرایب 

ها و بین عامل استانداردشدهمسیر یا بارهاي عاملی 

. براي داشتن روایی باید بین سازه و بعد و استنشانگرها 

بین بعد و شاخص، همبستگی معناداري وجود داشته باشد. 

 باشد، 4/0باالتر از  استانداردشدهبار عاملی  کهیدرصورت

از قدرت تبیین خوبی  موردنظرتوان گفت سؤاالت می

مقادیر آماره تی و  2برخوردار هستند.  همچنین شکل 

دهد و یک از پارامترهاي را نشان میمعنادار بودن هر 

باشد، پارامترهاي  96/1از  تربزرگچنانچه مقدار آماره تی 

 مدل معنادار هستند.

 
 کرونباخ يآلفا همراه بهبین سؤاالت و متغیرهاي مکنون   یر تیو مقاد استانداردشدهبار عاملی  .2جدول 

آلفاي  نتیجه
 کرونباخ

مقدار 
 tآماره 

ضریب 
 استاندارد

هاگویه  ابعاد 

809/0 مطلوب  87/9  74/0 استانی مسئولیت دارند و باتجربه  هستنددر ورزش افرادي که   -1  حضور افراد  
باتجربه 

و  یعمل
در  یعلم

ورزش 
 استان

782/0 مطلوب  38/9  71/0 در ورزش استان افراد معیار تجربه در ترفیع  -2   
 مطلوب

887/0  82/10  74/0 هاي سازمانی مهم در حوزه ورزش استانی به افراد باتجربهدادن پست -3   

934/0 مطلوب  22/9  70/0 در حوزه ورزش استانیجریان فرهنگى  - 4   
فرهنگ  رییتغ

 جامع

 

719/0 مطلوب  83/9  81/0 توسط  با جریان و تغییرات فرهنگیابزار و وسایل ویژه مرتبط سازي فراهم -5 
یورزش استان نیمسئول  

835/0 مطلوب  81/10  79/0  یفرهنگ راتییکه بر اساس تغ یلوازم خاص اجتماعرسمیت شناختن  -6 
یورزش استان نیمسئول گرفته توسط شکل  

851/0 مطلوب  27/7  85/0 که بر  یلوازم خاص اجتماعی از ورزش استان نیمسئول حمایت کردن -7 
گرفته استی شکلفرهنگ راتییاساس تغ  

884/0 مطلوب  88/11  82/0 در  یبلندمدت ورزش يهااستیبه س یبلندمرتبه استان نیمسئول توجه -8 
 استان

 استیس
 يارذگ

 نیمسئول
بلندمرتبه 

یاستان  

772/0 مطلوب  62/11  81/0 برنامه بلندمدت در حوزه  نیتدوی به بلندمرتبه استان نیاهتمام مسئول -9 
 ورزش

 مطلوب
791/0  86/12  87/0 برنامه بلندمدت در حوزه  ياجرابه  یبلندمرتبه استان نیاهتمام مسئول -10 

 ورزش
876/0 مطلوب  96/9  77/0 اثر رشد اقتصاد استانی در توسعه ورزش استان -11  رشد و توسعه  

اقتصاد  
یاستان  

893/0 مطلوب  27/12  85/0 توسعه ورزش استانبر  یاقتصاد استانو توسعه  رشد اثر -12   
808/0 مطلوب  45/10  76/0 ي ورزشی استانرشد و توسعه اقتصادبه استان  نیاهتمام مسئول -13   

811/0 مطلوب  01/9  79/0   ورزش در  غیرمستقیم صورتبهو مطبوعات   هارسانه بودن نقش   مشهود -1 
ها و رسانه استانی

782/0 مطلوب مطبوعات  85/10  88/0 استانیورزش و مسئولین ها و مطبوعات رسانه تعامل مناسب بین  -15   
752/0 مطلوب  10/13  91/0 در رسالت خود در حوزه ورزش استانی ها و مطبوعاترسانهموفقیت  -16   
843/0 مطلوب  95/11  82/0 استان ورزش نیمسئولبر نگرش به ورزش  یجهان دگاهیداثر  -17   یجهان دگاهید 

به ورزش  از 
  يسو

 گذاراناستیس
 نیو مسئول

نیاستان  قزو  

885/0 مطلوب  05/10  72/0 یاستانها در حوزه ورزش تصمیم نوع  به ورزش بر یجهان دگاهید تأثیر -18   
 مطلوب

872/0  11/12  77/0 در حوزه ورزش  هایمتصم اجرايبه ورزش بر  یجهان دگاهید اهمیت -19 
یاستان  
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آلفاي  نتیجه
 کرونباخ

مقدار 
 tآماره 

ضریب 
 استاندارد

هاگویه  ابعاد 

798/0 مطلوب  62/10  78/0 ورزش استانیرشد کمی تجهیزات  -20  و  یرشد کم 
 یفیک
و  زاتیتجه
در  التیتسه

 ورزش

817/0 مطلوب  18/9  71/0 یورزش استان زاتیتجه رشد تسهیالت در حوزه -21   
888/0 مطلوب  99/10  75/0 سطح کیفیتاز نظر  یورزش استان زاتیتجه مطلوبیت -22   
849/0 مطلوب  85/10  78/0 با استاندارهاي روز جهانی و ملی یورزش استان زاتیتجه متناسب بودن -23   

792/0 مطلوب  50/11  80/0 یورزش استان تیفیکمطلوب بودن سطح  -24  باالتر رفتن  
ورزش  تیفیک

استان در 
 ورزش استان

778/0 مطلوب  84/10  77/0 ورزش استان تیفیسطح کتأکید مسئولین ورزشی بر  -25   
 مطلوب

812/0  54/9  73/0 ی متناسب با شرایطورزش استان تیفیسطح ک مناسب بودن -26   

851/0 مطلوب  19/11  79/0 استان یورزش يهاتیبودن فعال یعلم -27   شتریارتباط ب 
ورزش با علم 

در ورزش 
 استان

 

789/0 مطلوب  78/11  78/0 استانهاي ورزش جایگاه علم در برنامه -28   
913/0 مطلوب  68/9  72/0 هاي توسعه علمی فعالیت و برنامهموفقیت مسئولین استانی ورزش در  -29 

 ورزشی
 مطلوب

817/0  02/11  78/0  يهاتیبودن فعال یعلمبر  ورزش یاستان مسئولین تیموفقمیزان تأکید  -30 
استان یورزش  

774/0 مطلوب  80/7  61/0 استانی در حوزه ورزشمسابقات  برگزاري داتعدمناسب بودن  -31  د اتعد 
مسابقات و 
رویدادهاي 

یورزش  

739/0 مطلوب  31/12  84/0 استاندر ملی  یورزش يدادهایمناسب دانستن  تعداد مسابقات و رو -32   
839/0 مطلوب  64/13  90/0 استاندر ی آسیایی ورزش يدادهایتعداد مسابقات و رو مناسب بودن -33   
911/0 مطلوب  98/8  68/0 استاندر جهانی  یورزش يدادهایتعداد مسابقات و رو دانستنمناسب  -34   
883/0 مطلوب  37/9  71/0 سال اخیر 5ی در هر زمینه در تعداد ورزشکاران استانرشد  میزان -35   یرشد کم 

تعداد 
ورزشکاران 

 استان

836/0 مطلوب  19/11  80/0 ریسال اخ 5در  یاستانزن  تعداد ورزشکاران میزان رشد -36   
773/0 مطلوب  87/9  76/0 ریسال اخ 5در  یاستان مرد رشد تعداد ورزشکاران  زانیم -37   
842/0 مطلوب  38/9  71/0 ریسال اخ 5 قهرمانان ورزش اعم مرد وزن دررشد تعداد  زانیم -38   
881/0 مطلوب  82/10  70/0  5در ورزش  نهیاستان در هر زم یورزش انیرشد تعداد تماشاچ زانیم -39 

ریسال اخ  
رشد 
 انیتماشاچ

استان یورزش  

789/0 مطلوب  22/9  72/0 هاي گروهی  حوزه ورزشاستان در  یورزش انیرشد تعداد تماشاچ زانیم -40 
ریسال اخ 5در   

803/0 مطلوب  83/9  73/0 انفرادي  يهااستان در حوزه ورزش یورزش انیرشد تعداد تماشاچ زانیم -41 
ریسال اخ 5در   

757/0 مطلوب  81/10  78/0  5در ورزش  نهیاستان در هر زم یورزش انیرشد تعداد تماشاچ زانیم -42 
ریسال اخ  

 

شود، مشاهده می 2که در جدول شماره  طورهمان

براي تمامی سؤاالت بیشتر از  استانداردشدهمقدار بار عاملی 

و با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداري (مقدار  است 4/0

ها با متغیرهاي مکنون مربوطه  بیشتر از عدد تی) بین گویه

گیري هاي اندازهآمده است، روایی سازه به دست 96/1

شود. تأیید می 05/0متغیرهاي مربوطه در سطح معناداري 

بنابراین نیاز به تغییر یا حذف سؤالی در مدل و پرسشنامه 

شود. نتایج ضریب آلفاي کرونباخ براي تحقیق احساس نمی

که نمایان است  طورهمانهمه متغیرها آورده شده است و 

 7/0مقدار ضریب آلفاي کرونباخ تمامی متغیرها بیشتر از 

 آمده است. به دست

جهت تأیید مدل تحلیل عاملی و مستند بودن نتایج 

هاي برازش مدل در حد حاصله الزم است تا شاخص

هاي شاخص 3قرار گیرد. در جدول شماره  قبولقابل

 به همراه مقادیر آن آمده است. رداستفادهمو
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 تأییدي هاي تحلیل عاملی هاي برازش مدلنتایج شاخص .3جدول 

شدهیبررسهاي شاخص  مقدار برآورد شده میزان استاندارد نماد التین 

3کمتر از  (x2/ df) کاي اسکوئر/درجه آزادي  
کارمینز و مکالور 

)1981(  
1,439 

08/0کمتر از  (RMSEA) ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد )1998هایر و همکاران (   0,055 

9/0بیشتر از  (NFI) برازش هنجار شده  
)1980بنتلر و بونت (  

0,93 
ياسهیمقابرازش   (CFI)  9/0بیشتر از  0,97 

9/0بیشتر از  (IFI) برازش فزاینده  0,97 

8/0بیشتر از  (GFI) نیکویی برازش  
اتزادي و فروهمند 

)1996(  
0,74 

7/0بیشتر از  (ALPHA) آلفاي کرونباخ کل )1999کرونباخ(   0,957 

 

شود، در مالحظه می 3طور که در جدول شماره همان

توان می شدهمحاسبههاي حالت کلی و باتوجه به شاخص

-برازش مطلوب مدل را نتیجه گرفت. جدول فوق نشان می

هاي پرسشنامه بکار برده دهد که تحلیل عاملی تأییدي سازه

هاي پرسشنامه شده داراي برازش مناسب بوده و سازه

 دهند.ی متغیرهاي مربوطه را نشان میخوببه

 
 گیريبحث و نتیجه

 نیترمهم و اولین که داد نشان پژوهش هايداده تحلیل

 عامل قزوین استان ورزشی هايسازمان درآمدزایی در عامل

 زمینه این در است ورزشی رویدادهاي و مسابقات برگزاري

 هايکمک و حقوقی و حقیقی اشخاص دولت، هايکمک

تواند دولت می و یالمللنیب هايسازمان و هافدراسیون مالی

بهره، معافیت مالیاتی، از طریق پرداخت وام و تسهیالت کم

شرط تملیک و حمایت ت اجاره بهصورواگذاري استادیوم به

از حقوق قانونی و مالکیت حق نشر کمک شایانی در توسعه 

. در همین راستا داشته باشد هاي ورزشیدرآمدزایی سازمان

کـه  نمودنددر تحقیق خود بیان ) 2018(همکاران  وگارا و

رویـدادهاي ورزشـی بـراي هـزاران گردشگر تبدیل به یکی 

. و مهم سفر به مقصدي شـده اسـت هاي اولیهاز انگیزه

همچنـین رویـدادهاي ورزشـی را بـراي شهرهایی که به 

عنوان یک استراتژي دنبال افزایش جذابیت خود هستند به

 ).26( اندمهم مطرح کرده

میزبانی مسابقات (با نگاهی به وضعیت ورزش کشور 

 ی)المللنیهاي بها و ورزشکاران در صحنهمهم، موفقیت تیم

که ورزش کشور  درخواهیم یافتهاي کالن کشوري برنامه و

اگرچه به دلیل اهمیت  .جایگاه مطلوب و موردنظر را ندارد

فراوان ورزش در سالمت و نشاط جامعه و آثار مثبت و 

سازنده آن در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و 

اقتصادي، پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران و در چهار 

مه توسعه دولت، همواره این مقوله موردتوجه خاص برنا

قرارگرفته و تالش شده است تا با شناخت وضعیت موجود، 

نقاط قوت و ضعف و عوامل اثرگذار درونی و بیرونی، 

گذاري الزم در این بخش صورت گیرد و اهداف سیاست

هاي خاصی در جهت پیشبرد آن تعیین و با پشتیبانی

ی، راه دستیابی به اهداف مصوب قانونی، مالی و تسهیالت

 .هموار شود

هاي ورزشی دومین عامل مؤثر در درآمدزایی سازمان

به  عالقهبا افزایش رشد تماشاچیان ورزشی استان است. 

عنوان ورزش، تمایل هواداران ورزشی نیز براي اینکه به

ها و کنندگان مطرح شوند، افزایش یافته است. تیممصرف

که ی تا جای هستند مندعالقهبسیار  هاي ورزشی نیزشرکت
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 يهاتیکنندگان بیشتري را براي خرید بلامکان دارد مصرف

ت خود جذب کنند تا از این المسابقات و در پی آن محصو

هایشان طریق بر درآمدزایی و سودآوري و جبران هزینه

)؛ 27نمایند (بیفزایند و بقاي خود را در این صنعت تضمین 

ثر براي کاهش موانع اقتصادي ؤار مچراکه یک راه بسی

-هاي ورزشی، افزایش و نیز حفظ تماشاگران براي تیمبرنامه

دلیل این امر این است که  .ورزشی است هايو سازمان ها

ثیرگذار در موفقیت تأتماشاگران، یکی از عناصر مهم و 

ورزشی هستند و حاضرند براي استفاده از  هايعرصه

. داشتن تماشاگران زیاد، مایندنرویدادهاي ورزشی هزینه 

، تیمنابع درآمدي پایداري را ازجمله افزایش فروش بل

ت الفروش مواد غذایی در استادیوم، پارکینگ و نیز محصو

آورند. هاي ورزشی فراهم میو یادبودهاي باشگاه براي تیم

 و سازمان براین، وجود هواداران بیشتر براي تیم عالوه

منبع و محرکی است که باعث  نیرتورزشی، بهترین و جذاب

 هاي تجاري از آن تیم حمایت مالی کنندشود شرکتمی

اولیه حامیان مالی این است  مالحظاتچراکه یکی از )؛ 20(

ت و خدمات خود را به تعداد بیشتري از الکه بتوانند محصو

 .افراد معرفی کنند

هاي سومین عامل مهم در توسعه درآمدزایی سازمان

با  .استورزشی استان قزوین توسعه اقتصادي استان 

 يهافرصت ،یمختلف ورزش يهادر حوزه يگذارهیسرما

ها فرصت نیازجمله ا د؛یآیبه وجود م يشماریب ییدرآمدزا

 م،یرمستقیو غ میمستق عیاشتغال در صنا جادیبه ا توانیم

جذب  ،یورزش يدادهایرو يبرگزار قیاز طر ییدرآمدزا

از  ياریمسابقات و بس یونیزیو پوشش تلو یگر ورزشگردش

 یداشتن صنعت ورزش ياشاره کرد. اما برا گرید يهافرصت

 يهاورزش و حوزه ياست تا بستر الزم برا ازیو سودآور ن ایپو

 یورزش به شکل کهییشود. ازآنجا یمختلف آن بررس

چون  یتیبر حوزه پراهم تواندیم میرمستقیو غ میمستق

ورزش را  رد يگذارهیبگذارد، بهتر است سرما ریثأت اقتصاد

 ینیکارآفر مبحث آغاز کرد. طریق توسعۀ اقتصادي استاناز 

 شودیحوزه انجام م نیکه در ا ییهاتیدر ورزش تمام فعال

 نیتنها به ا یورزش يهادر حوزه ینی. کارآفرردیگیرا در برم

و  میمستق راتیثأت تواندیو م شودیحوزه ختم نم

داشته باشد.  زیاقتصاد ن گرید يهابر جنبه یمیرمستقیغ

در  توانیرا م یمسابقه ورزش کی يدر برگزار ینیکارآفر

 یو پس از مسابقات ورزش نیسه زماِن قبل، در ح

 یبه شکل توانیقرار داد. در هر سه زمان، م یموردبررس

. )14( کرد ینیو کارآفر ییدرآمدزا میرمستقیو غ میمستق

با ورزش بهتر، درآمد  ییهانکته که کشور نیامروزه ا

طور که شناخته شده است. همان دارند کامالً يشتریب

 يموجب جذب گردشگر، نوساز یجهان جام یزبانیم

و  یحیتفر ،یارائه خدمات مناسب اقامت ،یورزش يفضاها

توسعه اقتصادي استان  شود،یمسافران م يبرا يگردشگر

هاي ورزشی خواهد شد. هم نیز سبب درآمدزایی سازمان

یک استان را  ییدرآمدزا زانیتنها منهتوسعۀ اقتصادي 

سبب جذب گردشگر و توریسم بلکه  د،دهیم شیافزا

 . دشویمورزشی 

-یکی دیگر از عوامل مهم در توسعه درآمدزایی سازمان

و مراکز ورزش با علم  شتریارتباط بهاي ورزشی استان 

 رتباط مطلوب صنعتامروزه ا آموزش عالی شناخته شد.

ه توسع يکارآمد در راستا ياعنوان مقولهو دانشگاه به ورزش

 ورزش یآت يهابرنامه تیو موفق یـ اجتماع ياقتصاد

ارتباط،  نی. ااست شده ریانکارناپذ یبه ضرورت لیجامعه، تبد

 کنند،یم فایدو نهاد در جامعه ا نیکه ا یبا توجه به نقش

است که بدون پرداختن به  ياژهیوي سازوکارها ازمندین

ي هاعنوان حلقهمناسب به يهانهیزم جادیبدون ا زیها و نآن

بود.  دواریها امآن يبه کارآمد توانیارتباط، نم نیا واسط

به دانشگاه،  يآوريرو خود و ییشکوفا يبرا ورزش صنعت

 نیاست که بدون آن، چن یو بلوغ خاص يسازنهیزم ازمندین

جذب  يبرا زی. دانشگاه نشودینم ممکني اییشکوفا
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 صورت دارد که در ازین یخاص يهايصنعت، به توانمند

صنعت  يآوريبه رو تواندیم هايآن توانمند ییشکوفا

دو نهاد است  نیا یختگیآم اتحاد و ت،یباشد. درنها دواریام

رشد خود  يهانهیمتقابل، زم يرگذاریو تأث يریرپذیکه با تأث

 يهمکار گر،یدعبارت. بهآوردیجامعه را به دنبال م توسعه و

 ندیبه فرا دنیبخش شتاب و تیموفق يبرا الزمدو، شرط  نیا

). 19( است داریپایی درآمدزاه توسع ژهیوتوسعه، به

اند از: عبارتورزش   صنعت دانشگاه و جیرا يهايهمکار

-پارك ،یآموزش ،يفرد ،یتیریمد ،یقاتیتحق يهايهمکار

و  یررسمیغ تبادالت ،يانتقال فناور ،يفناور وی علم يها

-دانشگاه که یطیدر شرا ،یاز طرف). 16( گرید يهايهمکار

و صرفاً  یعلم يهاتیوقت خود را صرف فعال شتریب ها

 یعمل يهاتیفعال مشغول صنعت ورزشو  کنندیم يتئور

 تواندیها مدر دانشگاه دشدهیدانش تول، هستند خدماتیو 

). 23( محسوب شود ورزش صنعت يبرا یرقابت تیمز کی

و  ورزش لزوم وجود روابط مناسب صنعت ،یبه عبارت

حفظ کارکرد و تعادل کل  ياست که برا مطرح دانشگاه

 .است يضرور ینظام اجتماع

-یکی دیگر از عوامل مهم در توسعه درآمدزایی سازمان

 .استهاي ورزشی استان قزوین تغییر و ارتقاي فرهنگی 

 يآوردر جامعه ورزش کمتر از مدال یفرهنگ يارتقا تیاهم

به توسعه در ورزش  یفرهنگ ۀتوسع ندیدر فرآ دی. باستین

ها که داشتن به باورها و ارزش یالتزام عمل شود، ژهیتوجه و

تالش کرد که  دیمهم است. با اریکنند؛ بسیم انیافراد ب

طریق شود. از  جیورزش در جامعه ترو لهیوسها بهارزش

 یبزرگ درآمدزاییتوان یم تغییر و ارتقاي فرهنگ در استان

 آورد به ارمغان استان هاي ورزشیورزش و سازمان برايرا 

 درآمدزایی توسعه ریدر مس فرهنگاز  حیصح تیریو با مد

کمبود  لیبه دل رانی. در ا)7برداشت ( يثرؤم يهاگام

 نیورزش، ا یشناسجامعه ◌ٴ نهیو مطالعات درزم قاتیتحق

است که  یدر حال نیناشناخته مانده است. ا یحوزه علم

و  یبدنتیورزش و ترب یو فرهنگ یاجتماع یچنانچه مبان

 یاصل يگسترده آن در ساختار جامعه و نهادها يکارکردها

درآمدزایی و توسعه نشود،  نییشده و تبشناخته یخوببه

 یفراوان با ابهامات از طریق تغییر و ارتقاي فرهنگ ورزش

 مواجه خواهد شد.

-یکی دیگر از عوامل مهم در توسعه درآمدزایی سازمان

با توجه به باشند. ها و مطبوعات میهاي ورزشی رسانه

اي توان نتیجه گرفت که پوشش رسانهمیهاي پژوهش یافته

هاي ورزشی استان سازمان توسعه درآمدزاییگوناگون در 

 افهدا توسعهو  یبایدست يابرنقش مهمی دارد.  قزوین

 يهاسانهشد، ر رهشاآن ا به قفودر  که یورزش مالی نحامیا

 مهمی ربسیا نقش نتلویزیوو  یوراد ،یداجرازجمله  هیوگر

 نمایندمی یفاا شیورز يهاادیدپخش و انتشار رو نیرا در ح

 به دنیرا در رس مالی نحامیا ننداتومی طریق ینو از ا

و  کوکوالکاکیس مک. نمایند ياری مناسب تتبلیغا

از  یکی که ندداد ننشا دخو تمطالعا) در 2018( همکاران

از ورزش،  هاشرکت مالی حمایتدر  ثرؤمو  صلیا ملاعو

الینس . )15( است جهانیو  ملی سطحدر  دهگستر پوشش

 ونیزیتلو ژهیوها بهبا رسانه ياارتباط ورزش حرفه) 2007(

مختلف،  يهایبررس جینتا .کندیم فیتوص کینزد اریبسرا 

 ژهیوورزش به يهااز مؤلفه یها در توسعه برخنقش رسانه

 یکی زین قاتیاز تحق یبرخ و اندکرده دییرا تأ یمال نیمأت

از  یدر برخ الزمفقدان توسعه  دالیل نیتراز مهم

در نظر را ها رسانه ورزش، يبرا ازیموردن يسازوکارها

 هستندمعتقد ) 2016تیبائوت و همکاران (. )17( اندگرفته

 ياقتصاد از سود یتوجهبخش قابل يارسانه يکه درآمدها

 . )25( شودیرا شامل م یورزش هايهاي و باشگاهسازمان

-یکی دیگر از عوامل مهم در توسعه درآمدزایی سازمان

  يبه ورزش از سو یجهان دگاهیدهاي ورزشی 

مروزه بنا بر اهمیت و . ااست نیو مسئول گذاراناستیس

هایی مانند ثیرگذاري شگرف ورزش (خصوصاً رشتهأت
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هاي و افزایش عالقه مردم به رقابت فوتبال) بر جوامع انسانی

جذاب و حساس ورزشی مانند جام جهانی فوتبال در جهان 

و نفوذ متولیان، کارگزاران و ارکان ورزش بر اذهان و افکار 

الملل براي توجه روابط بین ها، انتظارها از محققینانسان

در سطوح  بعد جهانیبیشتر به کارکردهاي ورزش در 

-ولی واقعیت این است که هنوز به .یابدمختلف افزایش می

هاي مرتبط با آن در روابط طور مطلوبی به ورزش و پویش

طرح است قابل هالملل توجه نشده است و این مفروضبین

رزش در زندگی که علیرغم وجود کارکردهاي شگرف و

ها و روابط بین جوامع خرد و کالن خصوصاً اجتماعی انسان

پژوهش و مطالعه درباره ارتباط  ۀنیها، نوعی غفلت درزمملت

علیرغم این بحث،  ).9( وجود دارد شدنیورزش و جهان

شاید هنوز براي برخی این ابهام وجود داشته باشد که واقعاً 

موردتوجه و جهانی  چه ضرورتی دارد که ورزش در حوزه

توان متصور مطالعه قرار گیرد؟ اصالً ارتباطی بین این دو می

شود که نبایستی سیاست بر شد؟ مگر مکرراً بیان نمی

ثیرگذار باشد و این دو باید از هم مجزا باشند؟ پس أورزش ت

از  سیاستدر این صورت آیا طرح بحث ارتباط ورزش و 

الملل کم بر روابط بین؟ زیرا ماهیت حاستیاساس نادرست ن

-سیاست و قدرت است و متولیان ورزش و نهادهاي بین

المللی المپیک المللی فعال در این حوزه مانند کمیته بین

عدم دخالت سیاست  ادعايالمللی فوتبال یا فدراسیون بین

ها در حوزه ورزش را داشته و با و مالحظات سیاسی دولت

 ).24( کنندمخالفت می يطورجدآن به

یکی دیگر از عوامل مهم در توسعه درآمدزایی ورزشی 

بررسی میزان رشد . استباال رفتن کیفیت ورزش استان 

، گواه المللیبیندر عرصۀ داخلی و  استانکنونی ورزش 

است، اما باید این  قزوین استانپیشرفت نسبی ورزش 

گذاري، تالش واقعیت را پذیرفت که در مقایسه با سرمایه

، میزان توجه و کشوررقبا و استانداردهاي موجود در ورزش 

کافی  قزوین استانریزي مسئوالن نسبت به ورزش برنامه

-طور مثال، کم بودن تعداد و کیفیت احراز پستنیست. به

هاي ورزشی، تئها و هیهاي مدیریتی و اجرایی فدراسیون

فاحش عدم کسب مدال در مسابقات المپیک، اختالف 

-دیگر استاندر مقایسه با  استانبودجۀ تخصیصی به ورزش 

). با توجه به مطالب 22( از موارد مهم در این زمینه است ها

پایـدار  ۀیکی از الزامات اولیه درآمدزایی و توسـع شدهگفته

باال بردن ، قزوین استاندر  هاي ورزشیسازمان اقتصـادي

تجهیزات ورزشی  کیفیت ورزش از طریق ارائه امکانات و

بدون شک اگر  است. تیفیباکبهتر و تربیت ورزشکاران 

مدیران و مربیان ورزش در استان بتوانند ورزشکارانی 

اي تربیت نمایند، از طرفی امکانات و باال و حرفه تیفیباک

 صورتبهتجهیزات را در اختیار این ورزشکاران قرار دهند و 

خود سبب باال رفتن  را حمایت نمایند، هاآنکلی بتوانند 

شود، کیفیت ورزش و جذابیت بیشتر آن در سطح استان می

-که مجموع این عوامل منجر به توسعۀ درآمدزایی سازمان

 هاي ورزشی استان خواهد شد.

هاي موفق یک وجه مشترك دارند امروزه همه سازمان

اند و و آن اینکه همگی، مشتري را کانون توجه قرار داده

ها کنند. این سازماند را معطوف بازاریابی میتمام تالش خو

ها تمام نیروي خود را صرف درك و ارضاي نیازها، خواسته

ها کل اعضاي سازمان را کنند. آنو تقاضاهاي مشتریان می

کنند تا ارزش باالتري را براي مشتریان به بار تشویق می

 .نمایندآورده و هر چه بیشتر موجبات رضایت آنان را فراهم 

بازاریابان موفق و نیز معرفی  يهایژگیشناخت بازار و و

طور خاص هاي مشتریان، کاالها و خدمات ورزشی بهویژگی

و تعیین پارامترهایی که بتواند در میزان استقبال از 

محصوالت و خدمات ورزشی مؤثر واقع شوند، از اهمیت 

بسزایی برخوردار است. در این بین نقش تبلیغات مؤثر و 

حامیان مالی در معرفی محصوالت و کاالهاي ورزشی نقش 

ورزشی و مسابقات ورزشی بسیار  يهاطور خاص درصحنهبه

مهم است. این موضوع هم به سود صاحبان کاالها و خدمات 
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است و هم به توسعه ورزش به شکل مستقیم و غیرمستقیم 

هاي طور حتم نقش رسانه. در این راستا بهرساندییاري م

نند نشریات، رادیو، تلویزیون هم در جهت گروهی ما

بنابراین در  .کنددستیابی به این اهداف بسیار مهم جلوه می

سساتی موفق خواهند ؤها و مجهان پر تحول امروز، شرکت

بود که به تحوالت سریع جهانی، تحوالت سریع بازار، 

-آوريهاي گروهی، فنهاي توزیع، رسانهوضعیت رقبا، نظام

درمجموع به بازاریابی و مدیریت بازار توجه هاي جدید و 

دست خواهند یافت  درآمدزایی بیشتربه  هاییسازمان .کنند

و از طریق ارضاي بهتر  نمایندکه به رضایت مشتري توجه 

نیازهاي آنان، از رقبا پیشی گیرند و رفاه اجتماعی و منافع 

 تواندیم یطورکلبه. کالن جامعه را در نظر داشته باشند

استان  قزوین از  این مطالعه نتایج  وان کرد با توجه بهعن

نیست  برخورداریی از وضعیت مناسب درآمدزاجهت توسعه 

در این تحقیق   هاي ضعیف در این حوزه است.و جزء استان

تعداد مسابقات یی نقش مدزاآتوسعه در نشان داده شد براي

 رشد، استان یورزش انیرشد تماشاچی و ورزش يدادهایو رو

از اهمیت باالتري نسبت به دیگر  و توسعه اقتصاد  استان

 نیورزش استان قزو يهائتیهعوامل از دیدگاه کارکنان 

با توجه  تیدرنهادر توسعه  درآمدزایی برخوردار بوده است. 

 درآمدزایی توسعهپژوهش حاضر در خصوص  يهاافتهیبه 

 ۀنی، درزمهااین سازماناست تا الزم ، هاي ورزشیسازمان

و  یتخصص میت جادیخود اقدام کرده و با ا منابعی ازسنجین

 شتریب در جهت کسب درآمد ،یمنابع سازمان تیبهبود و تقو

با توجه به  ن،ی. همچننماینداقدام  یسازمان توسعه قیاز طر

با  توانندیم هاي ورزشیسازمان ،یفراوان منابع مال تیاهم

 يسازادهیبه پ موفق و اهتمام هايسازماناز  يالگوبردار

 نیمنظور تأمبه ،یداخل بر منابع هیممکن و با تک طیشرا

 خود اقدام کنند. ی و درآمدزاییمال يازهاین
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Abstract 
The lack of structural system and a framework for the realization of the revenue of the 
country's sports organizations leads to a lack of transparency in the revenues, resources 
and relevant expenses and dissatisfaction with the current situation, which is necessary 
to follow up by the country's sports organizations to achieve a desirable result. The 
purpose of this study was to investigate and identify the factors affecting the revenue 
development of sports organizations in Qazvin province. This study was descriptive-
survey in terms of data collection and was applied in terms of purpose. The statistical 
population included the sports boards of Qazvin province, which consisted of 48 sports 
boards staff with 5 members of each board (chairman, secretary, treasurer and two board 
members) of 240 people, using Morgan table 147 people to Sample titles were selected. 
Data collection tool was a 42-item researcher-made questionnaire, the validity of which 
was confirmed by expert professors and its reliability was obtained by Cronbach's alpha 
of 0.83. Confirmatory factor analysis and structural equations were used to analyze the 
data Based on Findings, 12 factors were identified in the development of revenue for 
the sporting board of Qazvin province.The results also showed that the number of sports 
competitions and events, the growth of sports spectators and the economic development 
of the province has the most and the policy-making of high-ranking provincial officials 
and the presence of experienced people in sports in the province have the least impact 
on the revenue-generating development of sports organizations in the province, 
respectively. In this regard, according to the research findings of managers and officials 
of sports organizations in Qazvin province, by holding more sports competitions and 
more spectators, the field of economic development provides more provinces 
Eventually, sports organizations will achieve the desired revenue generation. 
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Events, Sports Boards. 
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