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  و صنعت  ورزش در استان مرکزيمنابع درآمدي مطالعه 

  1عباس شعبانی

  2علیرضا بهرامی

 

١/٨/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
١/١٢/١٣٩٥:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

 

روش  .ورزش در اسـتان مرکـزي مـی باشـد    مدي و صنعت مطالعه منابع درآ ،هدف از انجام این پژوهش

ي داده ها، از براي جمع آور. بودکاربردي  ،از نظر هدف و پیمایشی  -پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی

براي تعیین روایی محتوایی ایـن پرسشـنامه از نظـرات اسـاتید و      .استفاده گردید پرسشنامه محقق ساخت

جامعه مـورد  . گزارش گردید 90/0ن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ متخصصان استفاده شد و پایایی آ

 و هیئت هـاي ورزشـی اسـتان    کل ورزش و جوانان و مدیران اداره مطالعه در این پژوهش شامل کارکنان

در  .بودنـد  و حامیان ورزشی اسـتان  دانشگاه هاي استان مرکزي تربیت بدنی اعضاي هیئت علمی مرکزي،

نفر نمونـه   165که از مجموع  گردید تعیین شمار تمام صورت به و تحقیق جامعه برابر هاین پژوهش نمون

 جهـت . پرسشنامه به صورت صحیح و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت   148 ،پژوهش

نتـایج  . استفاده گردید کروسکال والیساز آمار توصیفی و آزمون هاي فریدمن و  ،داده ها تجزیه و تحلیل

می باشند که به علت نیاز به مطرح ) اسپانسرها(حامیان ورزشی ،استان درآمدشان داد مهمترین منبع تامین ن

نتـایج نشـان داد از عوامـل مهـم      ،همچنین. شدن برند و کسب اعتبار، در ورزش سرمایه گذاري می کنند

و در نهایـت رشـد   کاهش درآمد حاصل از تماشاگران عوامل تبلیغات و سطح پایین مسابقات مـی باشـد   

نیاز به حضور افراد با تجربه عملی و علمی، تغییر فرهنگ جامعه و تغییـر سیاسـت    ،صنعت ورزش استان

  .ن داردهاي مسئوال

  یشحامیان ورز و عوامل رشد ، صنعت ورزش،درآمديمنابع  :گان کلیديواژ

                                                           
                 )نویسنده مسئول(ایران تهران،  واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی،مدیریت ورزشی، استادیار،  1

   E-mail: Shabani1362@yahoo.com  
 ، اراك، ایراندانشگاه اراكروانشناسی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،  ،استادیار 2
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  مقدمه

بدون درآمـد   .اري خود می باشدو ماندگ براي بقا رمز موفقیت یک سازمان و جامعه کسب درآمد ،امروزه

و نمـی تواننـد در محـیط رقـابتی      می روندمطمئن جامعه و سازمان هاي مختلف رو به انحالل و نابودي 

درآمد مطمئن و پایدار می تواند امکانات الزم را بـراي رویـارویی بـا هزینـه هـا و مخـارج        .دوام بیاورند

به عنوان موتور محرك سازمان هاي ورزشی، باشگاه ها و درآمد و منابع مالی  .وجود بیاورده سازمان ها ب

هـا   ، برنامه ریزي موثر و حفـظ اسـتقالل ایـن سـازمان    درآمدزایی براي توسعه. ه می شوندلیگ ها شناخت

ورزش در . در دهه هاي گذشته، صنعت ورزش به صورت تصاعدي رشد کرده اسـت . ضروري می باشد

و هم به دلیل ارتباطش با مشاغل دیگر در سایر  -صدي از بازاربه عنوان در -سطح جهانی هم به پاي خود

) 2014( 1ژانـگ   ).1387احسـانی،  ( آورده اسـت  به دسـت حوزه ها، جایگاه شایسته اي در بازار اقتصاد 

بـه  داند و ورزش را  ورزشی می تسهیالت در اجتماعی و اقتصادي رفاه بهبود  موجب را صنعت ورزش 

صـنعت  . معرفـی مـی نمایـد   کشورهاي پیشرفته  در میان دیگر صنایعو موفق یک صنعت درآمد زا  عنوان

در باشـگاه هـا و ورزش    را دارد و ایـن امـر بیشـتر    یورزش قابلیت افزایش قابل توجه درآمدهاي ورزش

      منبع مالی که به طـرق مختلـف بـه یـک سـازمان تزریـق       یک  :از عبارت استدرآمد . باشدقهرمانی می 

براسـاس قـوانین کلـی     .ن ها توسط این درآمدها به تولید کاال و خـدمات مـی پردازنـد   و سازما می شود

ورزشـی، راه هـاي کسـب در آمـد یـک باشـگاه        هاي سازمانو  ها ها، انجمن ها، کنفدراسیون فدراسیون

هاي تجاري به غیر از اینکه  این روش .ل فرهنگی پیگیري شوندئدر چارچوب ورزش و مسا بایدی ورزش

مناطق را زیر پا گذارند، همچنین نباید از محـدوده فرهنـگ و ورزش نیـز خـارج      و ن کشورهاانینباید قو

به عنوان نمونه، در سـازمان هـاي ورزشـی تحـت نظـر جنـبش        ).1382طرح جامع ورزش کشور، (شوند

المپیک، حمایت ها و مشارکت شرکت هاي مختلف در جهان بسیار بیشـتر از صـرف کمـک هـاي مـالی      

با بهترین فناوري را در اختیـار   از کمک هاي فنی، خدمات و کارکنانکت ها، طیف وسیعی این شر. است

در حوزه ورزش کشور نیز با مطرح شـدن   ).2011و همکاران،  2توماس(سازمان هاي ورزشی می گذارند
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خصوصی سازي در برنامه اول توسعه، واگذاري ورزش و امور تصدي گري آن در برنامه سوم توسعه در 

، به نظر می رسد موضوع خصوصی سازي در ورزش کشور با این با وجود. ر کار دولت قرار گرفتدستو

مستقیم با میـزان سـرمایه   اي که سهم ورزش در اقتصاد ملی، رابطه  گفته می شود  .مشکالتی مواجه باشد

راي گذاري در ورزش دارد که در حال حاضر با توجه به محدودیت ها و تنگناهایی که بخش خصوصی ب

صداقتی و (مشارکت در توسعه ورزش کشور دارد، در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته بسیار پایین است

بر این اساس، عقیده بر این است که خصوصی سازي و درآمدزایی هدفمند و هوشمند   ).1389همکاران، 

مـه هـاي   برنا یک ضرورت اجتناب ناپذیر براي رشد و توسعه اقتصادي هر کشور است و بایـد سـرلوحه  

   ).1384،یوسفی( توسعه آن قرار گیرد

درآمـدزایی   و گـذاري  سـرمایه  که داد درآمدزایی ورزش نشانپیرامون  در تحقیقی )1393( زاده خسروي

 حمایتی و اجتماعی، فرهنگی قانونی، مدیریتی، اطالعاتی، اقتصادي، موانع با ترتیب به ورزش در خصوصی

ورود بخش خصوصی براي سرمایه گـذاري و مشـارکت   که در حالی  -روبه روست  سیاسی و تشویقی و

 سـازي  خصوصـی  معتقدنـد کـه   )2014(همکـاران  و  1سامنی تی .در ورزش داراي مزایاي بسیاري است

ج نتـای . شـود  مـی  تولید کارایی و کارکنان آموزش بهبود رضایت مشتریان، افزایش خدمات، بهبود موجب

شان داد که بین اجراي برنامـه خصوصـی سـازي و توسـعه ورزش     ننیز ) 1391(و همکاران تحقیق کشکر

بنابراین، خصوصـی سـازي در ورزش در راسـتاي سیاسـت     .  هاي همگانی رابطه معنی داري وجود دارد

هاي برنامه هاي پنج ساله دولت، اگر به درستی صورت پذیرد می تواند ظرفیت ها و قابلیت هاي حـوزه  

) 2013(2نتـایج تحقیـق هـودا   . ل و بهره وري بهتر آن را فـراهم سـازد  تحو زمینهو  هدورزش را افزایش د

حاکی از آن است که اصل انتظار سود حاصل از سرمایه گذاري، مهمترین عامـل جـذب سـرمایه گـذاري     

آنگـاه   ،مالی در ورزش است و حامیان مالی اگر مطمئن شوند که بیش از سایر گزینه ها سود خواهند برد

هـاي مـرتبط بـا تولیـد و      صنعت ورزش به مجموعه فعالیـت  ،در کل .ي می کننددر ورزش سرمایه گذار

 ،امـروزه  .شود که در ارتقاي ارزش افزوده نقش داشـته باشـند   بازاریابی کاالها و خدمات ورزشی گفته می
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 و دولتـی  هاي و سازمان ها شرکت تبلیغاتی ابزارهاي از یکی عنوان به مالی حمایت نقش چشمگیر رشد

 بـر  کـه  اسـت  تـأثیري  مالی شرکت ها، حمایت هاي هدف ترین مهم از یکی. است آمده یدپد خصوصی

 رشـد  دلیل به ورزشی حمایت مالی .)2015، 1هان(می گذارند  شده حمایت مورد با مرتبط افراد وفاداري

 زا یکـی  شـوند،  می مسابقات این که درگیر افرادي زیاد بسیار تعداد نیز و حوزه این در اي رسانه پوشش

مهمترین نقش ) 2005 ( و همکاران 3دایر .)2016، 2چن( باشد  می مالی حمایت زمینه هاي ترین محبوب

ولی عـالوه بـر آن، بـه نقـل و     . کنند اي معرفی می رویدادهاي ورزشی را جذب گردشگر و پوشش رسانه

و تاسیسـات  انتقاالت بازیکنان، صدور مربی، فروش بلـیط، تبلیغـات میـادین ورزشـی، ایجـاد امکانـات       

ها و جذب حامیان مالی که از جمله دیگر دستاوردهاي رویدادهاي ورزشی به عنوان  ورزشی، شرط بندي

  )1390به نقل از کارکن، (توان اشاره کرد نیز می  ترین محصول این صنعت است، اصلی

ی امـروزه ورزش حرفـه اي و صـنعت پیشـرفته ورزش بـدون درآمـدزای       گفت که طور کلی می توان  ه ب

و  متکی به درآمد هـاي دولتـی مـی باشـد    ورزش  ،در کشور ما متاسفانه. ورزش قادر به حیات نمی باشد

لذا با توجه به نتایج مطالعات قبلی  .همین امر به توسعه ورزش در کشورمان آسیب جدي وارد کرده است

استان مرکـزي ایـن   این پژوهش قصد دارد که با بررسی منابع  جدید درآمدزایی در  ،هاي موجودو چالش

  :موضوع را بررسی و به سواالت زیر پاسخ دهد

 ؟ندمنابع سرمایه گذاري و درآمدي در ورزش استان مرکزي کدام ا  

 ؟یستعلل حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی چ  

 ند؟ کدام استان مرکزي عوامل تاثیر گذار بر رشد صنعت ورزش ا  

 ؟یستچماشاگران در رویداد هاي ورزشی استان مرکزي عوامل  کاهش در آمد حاصل از ت  

 آیا  درآمدزایی ورزشی  بر سطح کمی و کیفی ورزش استان مرکزي تاثیري داشته است؟  
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   شناسی پژوهش روش

       از نـوع کـاربردي    ،از نظـر ماهیـت و اهـداف    وپیمایشـی   -از نـوع توصـیفی   ،این تحقیق روش پژوهش

 پرسشنامه بستهبصورت  میدانیمطالعات کتابخانه اي و  ،در این پژوهشروش گردآوري اطالعات . است

 .طراحی گردیـد، مـی باشـد    بعدي 5 لیکرتبا استفاده از طیف که  مولفه اصلی 6سوال در  45با مجموع 

کـه پـس از اعمـال    از نظرات اساتید و متخصصان استفاده شد  ،براي تعیین روایی محتوایی این پرسشنامه

بـه منظـور انـدازه گیـري قابلیـت پایـایی، از روش آلفـاي        . رسشنامه مورد تایید قرار گرفتنظرات آنها، پ

که نشان دهنده آن اسـت کـه    محاسبه گردید 90/0) نفر 18(بخش کوچکی از جامعه آماري  در کرونباخ 

ـ     .الزم برخوردار می باشد اعتبارپرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت  ژوهش جامعه مـورد مطالعـه در ایـن پ

شامل کارکنان و مدیران اداره کل ورزش و جوانان و هیئت هاي ورزشی اسـتان مرکـزي، اعضـاي هیئـت     

 برابر در این پژوهش نمونه. علمی تربیت بدنی دانشگاه هاي استان مرکزي و حامیان ورزشی استان بودند

ژوهش  نمونه هـاي پ صورت مقطعی بین ه پرسشنامه ب .گردید تعیین شمار تمام صورت به و تحقیق جامعه

یافـت و  و کامـل در  پرسشنامه به صورت صحیح 148 نمونه پژوهشنفر  165 که از مجموع توزیع گردید

باطی      از آمـار توصـیفی و اسـتن    داده هـا براي تجزیـه و تحلیـل آمـاري     .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

از آزمون   واي رتبه بندي کردن موارد در بخش آمار استنباطی از آزمون هاي فریدمن برکه  بهره گیري شد

  . کروسکال والیس براي مقایسه میانگین هاي گروه هاي مستقل استفاده گردید

  ي پژوهشیافته ها

درصد را زنان با میانگین سنی  18پژوهش را مردان و درصد نمونه  82ي توصیفی نشان داد نتایج یافته ها

و   بودنـد  هـاي پـژوهش داراي تحصـیالت کارشناسـی    همچنین بیشتر نمونـه   .سال تشکیل می دهند 40

در ادامه یافتـه  . روساي هیئت ها و مدیران ورزشی بیشتر فراوانی را در  بین نمونه هاي پژوهش داشته اند

معنـاداري آزمـون    زیـر، در تمـامی جـداول    .صورت جداول ارائه گردیده استه هاي استنباطی پژوهش ب

مولفه هاي متغیرهـاي پـژوهش بـا رتبـه هـاي       ه مشخص گردیدکآمد  به دست 001/0فریدمن در سطح 

  .وجود دارد متفاوت
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  سهم تامین منابع ورزشی استان مرکزي جهت تعییننتایج آزمون فریدمن   :1جدول 

)به ترتیب اهمیت و اثرگذاري(متغیرها  ردیف )وزن دهی(میانگین رتبه ها    

)اسپانسر هاي ورزشی(حامیان ورزشی   48/7  

ها رودیه از باشگاه ها براي ورود به بازيدریافت و   56/6  

ها حق تبلیغات در بازي   41/6  

47/5 فروش مواد غذایی در روز مسابقات و رویدادها   

46/5 حق بخش تلویزیونی مسابقات   

32/5 بلیط فروشی روز مسابقه   

)کمیته انضباطی(درآمد حاصل از جرائم   07/5  

54/4 تورهاي گردشگري ورزشی   

بازي هاامتیاز خرید و فروش کاالهاي مربوط به    51/4  

07/5 قرعه کشی و بخت آزمایی بلیط   

  

، دریافـت ورودیـه از باشـگاه هـا     )اسپانسر هاي ورزشی(حامیان ورزشی  ، 1جدول  با توجه به اطالعات

 بیشترین تیببه ترو فروش مواد غذایی در روز مسابقات  بازي ها، حق تبلیغات در بازي هابراي ورود به 

و تورهاي گردشگري ورزشی، امتیاز خرید و فروش کاالهـاي مربـوط    سهم تامین منابع ورزشی در استان

  .و قرعه کشی و بخت آزمایی بلیط کمترین سهم تامین منابع ورزشی استان را بر عهده دارند بازي هابه 

  ویدادها و مسابقات ورزشیعلل حضور حامیان ورزشی از رنتایج آزمون فریدمن جهت تعیین  :2جدول 

)به ترتیب اهمیت و اثرگذاري(متغیرها  )وزن دهی(میانگین رتبه ها    

تبلیغاتی نیاز به مطرح شدن شرکت و  برند  37/5  

86/4 کسب اعتبار عمومی  

حامی) برند( نامتبلیغات براي کسب درآمد بیشتر براي نما  38/4  

46/3 تشویق به ورزش  

43/3 تفریح  

ن پول مالیات در ورزشهزینه کرد  38/3  

12/3 حضور با هدف خیر خواهانه  
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تبلیغـاتی، کسـب اعتبـار     برنـد  نیاز به مطرح شدن شـرکت و مالحظه می گردد،  2همانطور که در جدول 

با اهمیـت تـرین علـل حضـور     به ترتیب از عمومی و تبلیغات براي کسب درآمد بیشتر براي برند حامی 

  .و مسابقات ورزشی استان مرکزي می باشدحامیان ورزشی از رویدادها 

عوامل اثر گذار بر کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد هاي نتایج آزمون فریدمن جهت تعیین  :3جدول 

  ورزشی

)به ترتیب اهمیت و اثرگذاري(متغیرها  )وزن دهی(میانگین رتبه ها    

38/6 تبلیغات و اطالع رسانی ضعیف رویداد هاي ورزشی استان  

21/6 پایین بودن سطح کیفیت عملکرد باشگاه هاي استان  

هاي ورزشیپرداختن  ضعیف رادیو و تلوزیون استان با نگاه کارشناسی به رویدا  17/6  

05/6 عدم امکان حضور بانوان براي تماشاي رویداد هاي ورزشی  

74/5 فقدان مدیریت و رویه هاي مناسب جذب، حفظ و توسعه هواداران  

ریت نامناسب فرایند برگزاري رویدادهاي ورزشیمدی  62/5  

37/5 کیفیت پایین امکانات فیزیکی و ویژگی هاي محل برگزاري مسابقات  

84/4 تاثیر پایین بودن سرانه درآمد ملی در کشور  

41/4 فقدان رویه هاي مناسب و منطقی قیمت گذاري بر روي محصوالت ورزشی  

طبقات اجتماعی حضور صرف از طیف هاي مشخصی از  21/4  

  

عوامل تبلیغات و اطالع رسانی ضعیف، پایین بودن سطح کیفیت عملکرد  ، 3جدول  با توجه به اطالعات

از با اهمیت ترین عوامل اثر گذار بر کاهش به ترتیب  باشگاه هاي استان و ضعف رادیو و تلویزیون استان

  .ن می باشداستا ز تماشاگران در رویداد هاي ورزشیدر آمد حاصل ا

  عوامل اثر گذار بر رشد صنعت ورزش استان مرکزينتایج آزمون فریدمن جهت تعیین  :4جدول 

)به ترتیب اهمیت و اثرگذاري(متغیرها  )وزن دهی(میانگین رتبه ها    

43/8 حضور افراد با تجربه عملی و علمی در ورزش استان  

39/8 تغییر فرهنگ جامعه  

رتبه کشورسیاستگزاري مسئولین بلند م  27/8  

63/7 رشد و توسعه اقتصاد جامعه  
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51/7 جهانی شدن ورزش  

28/7 اثر گذاري رسانه ها و مطبوعات ورزشی  

21/7 رشد کمی و کیفی تجهیزات و تسهیالت در ورزش  

62/6 باالتر رفتن کیفیت ورزش استان  

55/6 ارتباط بیشتر ورزش با علم  

51/6 تعدد مسابقات و رویداد هاي ورزشی  

56/5 رشد کمی تعداد ورزشکاران استان  

56/5 رشد تعداد رشته هاي ورزشی در استان  

46/5 رشد تماشاچیان ورزشی  

  

مالحظه می گردد، حضور افراد با تجربه عملـی و علمـی در ورزش اسـتان، تغییـر فرهنـگ       4در جدول 

با اهمیت ترین  به ترتیب ازامعه جامعه، سیاستگزاري مسئولین بلند مرتبه کشور و رشد و توسعه اقتصاد ج

  .عوامل اثر گذار بر رشد صنعت ورزش استان از دید نمونه هاي پژوهش می باشد

  ارتباط بین منابع درآمدي و رشد ورزش استان مرکزينتایج آزمون فریدمن جهت تعیین : 5جدول 

)به ترتیب اهمیت و اثرگذاري(متغیرها  )وزن دهی(میانگین رتبه ها    

ب منابع درآمدي ورزش در رشد ورزش قهرمانی استان تاثیر جذ  92/3  

74/3 تایر جذب منابع درآمدي در رشد کیفی ورزش استان   

62/3 تاثیر جذب منابع درآمدي ورزش برشد ورزش همگانی استان   

35/3 تاثیر جذب منابع درآمدي ورزش  بر رشد کمی ورزش استان   

ورزش آموزشی استان  تاثیر جذب منابع درآمدي ورزش  بر رشد  21/3  

هاي استان تاثیر جذب منابع درآمدي ورزش بر رشد ورزش در مدارس و دانشگاه  16/3  

  

تاثیر جذب منابع درآمدي ورزش بر رشد ورزش قهرمانی از دید نمونه هاي پژوهش  ،5جدول  با توجه به

تاثیر جـذب منـابع درآمـدي بـر      -اشدباالترین اثر را دارد و بعد از آن تاثیر آن بر رشد کیفی ورزش می ب

  .رشد ورزش مدارس و دانشگاه ها از کمترین اثر نسبت به سایر عوامل برخوردار می باشد
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عوامل رشد صنعت ورزش استان از دید تاثیر منابع درآمدي بر مقایسه  جهتآزمون کروسکال والیس نتایج  : 6جدول 

  نمونه هاي پژوهش

)شغل نمونه هاي پژوهش(متغیر ها  سطح معنی داري درجه آزادي میزان آزمون خی دو میانگین رتبه 

92/18 عضو هیئت علمی     

03/30 رئیس هیئت ورزشی     

59/32 مدیر ورزشی  601/3  4 463/0  

05/27 کارشناس ورزش     

00/25 اسپانسر ورزشی     

  

نشانگر ایـن   دن آزمون،و معنی دار نش 463/0 سطح معناداري مشاهده می گردد 6همانطور که در جدول 

 تاثیر منابع درآمدي بر عوامل رشد صنعت ورزش استان که بین نظرات نمونه هاي پژوهش در مورد است

  .مرکزي تفاوت نظر معنی داري وجود ندارد

  بحث و نتیجه گیري

، دریافت ورودیه )اسپانسر هاي ورزشی(حامیان ورزشی :بررسی هاي کلی نتایج تحقیق نشان که به ترتیب

و فروش مواد غذایی در روز مسابقات، حق  بازي ها، حق تبلیغات در بازي هااز باشگاه ها براي ورود به 

، تورهـاي  )کمیته انضباطی(بخش تلویزیونی مسابقات،  بلیط فروشی روز مسابقه، درآمد حاصل از جرائم

بخت آزمایی بلـیط  و قرعه کشی و  بازي هاگردشگري ورزشی، امتیاز خرید و فروش کاالهاي مربوط به 

نتایج این پژوهش نشان داد که مهمتـرین  . به ترتیب بیشترین سهم تامین منابع ورزشی در استان داشته اند

 متداول مبنی بر اینکه )1385( منبع تامین مالی باشگاه هاي استان حامیان مالی می باشد که با نتایج رضوي

هاي ورزشی، کسب حامی و پ سط باشگاه یا کلوپوشش دهی هزینه ها تو را  ترین راه هاي کسب درآمد

حمایت حامیان مالی از ورزش ضمن سود رسانی بـه   در واقع، .داند همخوانی دارداسپانسرهاي مالی می 

براي  .خواهد بودبراي خود شرکت ها نیز سود رسان و مفید  ،خصوص در حیطه قهرمانیبتوسعه ورزش 

 کردن شرکت که رسید  نتیجه این به ورزشی حامیان مالی دمور در پژوهشی طی )2016( 1استوتالر نمونه

                                                           
1 . Stotlar 
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 ایـن،  و کنند پیدا اسپانسرها از بیشتري مردم شناخت که شود می باعث خاص، ورزشی به دادن اهمیت و

هیئت ورزش شانگهاي اعالم کـرد   1993در می  .می شوداسپانسر  شرکت یا کمپانی رسانی بهسود  باعث

شـیوه و   5شرق آسیا، حمایت هاي مالی دولتی وجود نداشته و هزینه هـا از  ي بازي هاکه در اولین دوره 

قرعـه کشـی و بخـت آزمـایی بـیلط، تورهـاي گردشـگري        : نـد از ا استراتژي تامین شده است که عبارت

  -بازي هاو حامیان مالی  بازي ها، امتیاز خرید و فروش کاالهاي مربوط به بازي هاورزشی، حق تبلیغات 

           بع مالی تـامین شـده باشـگاه هـاي اسـتان البتـه بـا تفـاوت در اولویـت هـاي تـامین منـابع              که مشابه منا

نـابع مـالی عمـده ورزش در    م ،در طرح جامع ورزش کشور). 1382طرح جامع ورزش کشور، (می باشد

ا ، معافیت هاي مالیاتی، حمایت شرکت هـ ...)مثل وقف و(حمایت هاي دولت، کمک هاي مردمی ایران را

شناسـایی  ) بـازي هـاي ملـی   (و سازمان ها، حق عضویت باشگاه ها، فروش بلیط و حق پخش تلویزیونی

نتایج پـژوهش نشـان داد کـه تـامین منـابع      . نموده است که تقریبا مشابه منابع تامین مالی استان می باشد

فته عمده منابع خصوصی و حق بخش تلویزیونی می باشد اما در کشور هاي پیشر از استان کمتر درآمدي

زیونی، فروش محصوالت می باشد نتایج پژوهشی نشان می داد کـه مهمتـرین   منابع تامین حق پخش تلوی

خـش  پ، حـق  1حمایـت شـرکت هـا   : نـد از ا منابع مالی عمده ورزش و تفریحات کشـور کانـادا عبـارت   

الت و خدمات ورزش، حق عضویت باشگاه هاي ورزشی، شرط بندي و کمک تلویزیونی، فروش محصو

که در کشور مـا بسـیار    ق پخش تلویزیونی براي ورزشدر ارتباط با اهمیت درآمد زایی از ح. هاي دولتی

 يا حرفـه  فوتبـال  هاي منابع درآمدي باشگاه پیراموندر پژوهش خود ) 2015( 2دلویتکمرنگ می باشد 

 زایـی  درآمـد  در مـالی  تـأمین  روش هـاي  تمامی میان در سهم بیشترینکه  نمود بیان انگلستان برتر لیگ

  . می باشد یتلویزیون حق پخش از حاصل درآمد ،انگلستان ایی حرفه فوتبال هاي باشگاه

تبلیغـاتی، کسـب اعتبـار    ) برنـد ( نامنیاز به مطرح شدن شرکت و نما :که به ترتیبداد نتایج تحقیق نشان 

، تشویق به ورزش، تفریح، هزینـه کـردن پـول    کسب درآمد بیشتر براي برند حامی غات برايعمومی، تبلی

 درمالیات در ورزش و حضور با هدف خیر خواهانه  از با اهمیت تـرین علـل حضـور حامیـان ورزشـی      

                                                           
1. Sponsorship  
2 . Deloitte 
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در ارتباط با انگیزه حمایت مالی شرکت هـا جهـت    .رویدادها و مسابقات ورزشی استان مرکزي می باشد

 و ورزشـی  هـاي  تـیم  میـان  ارتبـاط  کـه  داشته است بیاندر پژوهشی ) 2015( 1شدن شرکت ها، کوبرند 

 هویت پیوند .باشد می حرفه اي در ورزش برند سازي مهم بسیار جنبه هاي و ابعاد از یکی آنها هواداران

 حبـوب م ورزشی تیم هاي میشود سبب طرفداران شان و تجاري به عنوان برندهاي ورزشی تیم هاي میان

 هویـت  از خـویش  تعریـف  و شناخت براي در واقع، و شود تبدیل آنها هویت از بخشی قابل اتکا به آنها

ران به محصوالت و خدمات شـرکت  اببرند و این موضوع می تواند وفاداري طرفد بهره محبوب خود تیم

زمان ها یکی دیگر نیاز به تبلیغات براي محصوالت شرکت ها و سا ،همچنین .را در پی داشته باشدحامی 

 در پژوهش خـود  )1385(رضوي ،از انگیزه هاي حامیان مالی ورزش است که همسو با نتایج این پژوهش

 شرکت هاهاي تبلیغاتی بوجود آمده توسط خود را به  باشگاه ها با جذب حامی مالی، موقعیت کرد اذعان

نتـایج  . هـاي خـود فـراهم سـازند    ه می دهند تا در عوض منبعی براي پوشش هزینـه  ئو تاجران بزرگ ارا

تحقیقات گوناگون موید این قضیه است که معموال شرکت ها با این هدف در ورزش ورود پیدا می کننـد  

هاي اخیر و پس از حرفـه   سال طیدر ایران همچنین . که به اهداف و غرائض مادي و معنوي خود برسند

امـروزه  . ه استله توجه شدئتر به این مس هاي ملی، خوشبختانه کمی جدي تنها و تورنم اي شدن لیگ

. داراي حامیـان مـالی هسـتند    -گرچه با وجود مشـکالت   -اکثر باشگاه هاي حرفه اي و قوي در کشور 

      ، تجار و صنایع بزرگ نیز به این تفهیم رسـیده انـد کـه بـا سـرمایه گـذاري در بخـش ورزش        شرکت ها

هـاي تجـاري بوجـود آمـده بهـره       و هم از موقعیـت  می توانند هم به ورزش و سالمت کشور کمک کند

آمده از پژوهش که یکی از دالیل عمده سرمایه گذاري  به دستاین نتایج با موارد ). 1387احسانی،(گیرند

 دانـد حامیان مالی در استان مرکزي را کسب درآمد، سالمت و تفریح جامعه و اهـداف خیرخواهانـه مـی    

آمده پژوهش بررسی عوامل اثر گذار بر کاهش در آمد حاصـل از   دستبه از دیگر نتایج  . همخوانی دارد

 :تماشاگران در رویداد هاي ورزشی استان از دید نمونه هاي پژوهش بود  که نتایج نشان داد که به ترتیب

عوامل تبلیغات و اطالع رسانی ضعیف، پایین بودن سطح کیفیت عملکرد باشگاه هاي استان، ضعف رادیو 

ستان،  عدم امکان حضور بانوان براي تماشاي رویداد هاي ورزشی، فقدان مـدیریت و رویـه   و تلویزیون ا
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هاي مناسب جذب، حفظ و توسعه هواداران و مدیریت نامناسب فرایند برگزاري رویدادهاي ورزشـی  از  

ه با توج. با اهمیت ترین عوامل کاهش درآمد حاصل از تماشاگران در رویدادهاي ورزشی استان می باشد

این بخش درآمدي براي باشـگاه هـاي    ،به عالقه مردم ایران و ثبت رکورد هاي زیاد در جذب تماشاگران

داشت که وجود تماشاگران عالوه بر جذاب و مهیج  بیان) 1388( فالحی. ورمان بسیار با اهمیت استکش

حرفـه اي   مهمترین بخش براي کسب درآمد اکثـر لیـگ هـا و باشـگاه هـاي      ،نمودن رویدادهاي ورزشی

تماشاگران عالوه براینکه با خرید بلیط مسابقات درآمدي رابه صورت مستقیم براي . سراسر دنیا می باشد

لیگ هاي حرفه اي به ارمغان مـی آورنـد،  بـه صـورت غیـر مسـتقیم هـم سـهم عمـده اي در           باشگاه و

نتـایج پـژوهش    ،نهمچنـی . درآمدزایی از طریق جذب حامیان مالی و فروش حق پخش تلویزیونی دارند

 جذب(مختلفی هاي روش ازد خو منابع تأمین براي درسراسرجهانه ها باشگانشان داد ) 1387(معصومی 

 خـدمات  ئـه ارا و ورزشی محصوالت و یطبل فروش بازیکن، فروش تجاري، کاالهاي تبلیغ حامیان مالی،

ورزش حرفه اي خواهد توانست تـا  با افزایش تعداد تماشاگران در استادیوم ها، . کنند می استفاده) جانبی

کاهش  با اما. برآید عهده هزینه هاي روزافزون خود از دهد وافزایش  را خود باسرعت کافی میزان درآمد

و باشگاه  می یابدکاهش  نیز باشگاه ها از طریق فروش بلیط تماشاگران بدیهی است که میزان درآمد تعداد

زون خود برآیند و مسئوالن هم ناچـار بـه صـرف هزینـه بـدون      ها نمی توانند از عهده هزینه هاي روز اف

آمده از ایـن پـژوهش مبنـی علـل کـاهش حضـور        به دستعالوه بر نتایج . برگشت سرمایه خواهند بود

عوامل دیگري مانند اسـتادیوم هـاي قـدیمی، تجهیـزات و امکانـات فرسـوده،       ) 1390(کارکن ،تماشاگران

بدبین بودن خانواده ها نسبت  فیت بازي هاي لیگ برتر فوتبال، کاهش کیدسترسی مشکل به حمل و نقل، 

نتیجه نگرفتن تیم ملی فوتبال درچندسال اخیر، نبود انگیزه کافی  اجتماعی ورزشگاه ها، به جو فرهنگی و

 در برگزار شدن بازي هـا  ،مسابقاتگران شدن بلیط  بین بازیکنان فوتبال براي ارائه بازي هاي جذاب، در

 هـا و اسـتفاده از   امکانات رفاهی در ورزشگاه ها و حتی پخش زنـده بـازي   نبود غیرتعطیل، و ایام عادي

   .می دانددر بازي هاي فوتبال ایران  جمله دالیل کاهش تماشاگر از را  دوربین هاي جدید

 حضور افراد با تجربه عملی و علمی در ورزش استان، تغییر فرهنگ :نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب

       ن بلند مرتبه کشور، رشـد و توسـعه اقتصـاد جامعـه، جهـانی شـدن ورزش،      جامعه، سیاستگزاري مسئوال
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اثر گذاري رسانه ها و مطبوعات ورزشی و رشد کمـی و کیفـی تجهیـزات و تسـهیالت در ورزش از بـا      

از ایـن   .اهمیت ترین عوامل اثر گذار بر رشد صنعت ورزش استان از دید نمونه هاي پژوهش مـی باشـد  

جهت این صنعت با اهمیت است که رابطه مستقیمی با حرفه اي شدن ورزش و توسـعه ورزش قهرمـانی   

ها با یکـدیگر بـه تعامـل پرداختنـد و رونـد       اقتصاد و ورزش به مدد گسترش رسانه ،1960 از دهه .  دارد

اي متقابلی بـراي  ه این تعامل داراي سودمندي. موسوم به تجاري شدن ورزش شکل نوینی به خود گرفت

اقتصاد به کمک مخاطب پرشمار در عرصه ورزش توانسـت   ،از یک سو. نهاد ورزش و اقتصاد بود دو هر

ورزش نیز توانست  ،و از سوي دیگر ست و پا نمایدبازار مناسبی براي تبلیغ و ترویج فرآورده هاي خود د

هـا و رشـد و    دي در عرصـه زیرسـاخت  هاي اقتصادي، ضمن افزایش توانمن گذاري گیري از سرمایه با بهره

اي  گسترش کمی و کیفی، وضعیت اقتصادي ورزشکاران را متحول کند و فضاي جدیدي موسوم به حرفه

تواند به نوبـه خـود بـر روي تولیـد ناخـالص       هر کدام از محصوالت ورزشی می. شدن را به وجود آورد

از صنعت ورزش برخـی از کشـورهاي   حاصل  1GDP سهم. و ارزش افزوده تاثیر بگذارد (GDP) داخلی

پیشرفته بیش از چهار درصد گزارش شده است و جایگاه این صنعت را بین دیگر صنایع ارتقـا بخشـیده   

نشان داد که تاثیر جذب منابع درآمدي ورزش بر رشد ورزش  یپژوهش طی )2009 ( 2استاتلر و پیتز .است

تاثیر آن بر رشد کیفی ورزش و تاثیر  ،ارد و بعد از آنقهرمانی از دید نمونه هاي پژوهش باالترین اثر را د

امـروزه ورزش   گفـت مـی تـوان    . جذب منابع درآمدي ورزش بر رشد ورزش همگانی استان قـرار دارد 

 ،در کشـور مـا متاسـفانه   . حرفه اي و صنعت پیشرفته ورزش بدون درآمدزایی  قادر به حیات نمی باشـد 

و همین امر می تواند به توسعه ورزش قهرمـانی و حرفـه اي در    استمنابع دولتی  رب متکیورزش بیشتر 

ورزش کشـور بـر اثـر عـدم تمایـل       اظهار می دارد که) 1385(رضوي. کشورمان آسیب جدي وارد نماید

بخش خصوصی به سرمایه گزاري در ورزش هاي پایه، فقدان قوانین حمایتی سـرمایه گـزاري خـارجی،    

افی مردمی، عدم حمایت از توسعه صنعت ورزش کشـور، ناکـ   عدم شفافیت نحوه جذب کمک هاي مالی

ناچیز بودن هزینـه   ،به ویژه تسهیالت بانکی براي سرمایه گزاري در ورزش بودن منابع مالی و سرمایه اي

                                                           
Gross Domestic product 1. 

2 . Pitts & Stotlar 
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اتالف منابع مالی بر اثر فقدان مدیریت یکپارچه ورزش در کشـور بـا    هاي ورزشی سبد مصرف خانوار و

  .تهدید هاي بزرگی روبروست

مهمترین منبع تامین منابع مـالی اسـتان حامیـان     گفتنتایج این پژوهش می توان  ، با توجه بهطور کلیه ب

در ورزش سـرمایه   دن برنـد و کسـب اعتبـار   می باشند که به علت نیاز به مطـرح شـ  ) اسپانسرها(ورزشی

مـانی و بعـد از آن   صورت مستقیم ابتدا بر توسعه ورزش قهره گذاري می کنند و این سرمایه گذاري ها ب

مشاهده گردید که رشـد صـنعت ورزش در اسـتان     .بر توسعه ورزش همگانی تاثیر مثبت خواهند داشت

 .ن می باشداحضور افراد با تجربه عملی و علمی، تغییر فرهنگ جامعه و تغییر سیاست هاي مسئو مندنیاز

     ات و سـطح پـایین مسـابقات    عوامـل تبلیغـ   ،از عوامل مهم کاهش درآمد حاصل از تماشـاگران  همچنین،

و یکی از  استصنعت ورزش و منابع مالی بسیار با اهمیت  يارتقا ،امروزه براي توسعه ورزش. می باشد

خصـوص در  بـه  رکن هاي اصلی آن اصالح و توسعه نحوه بازاریابی ورزشی و خصوصی سازي ورزش 

   .بخش حرفه اي و قهرمانی می باشد

به سهم زیـاد حامیـان مـالی در کسـب درآمـد و       نظرپیشنهاد می گردد پژوهش با توجه به یافته هاي این 

. تامین منابع ورزشی، حمایت هاي معنوي و مالیاتی موثرتري از طرف دولت از این قشـر صـورت گیـرد   

   درآمد حاصل از حـق پخـش تلویزیـونی     ،همچنین یکی از منابع مهم درآمد براي باشگاه هاي بزرگ دنیا

ن مورد نیز در کشور به سود باشگاه ها اجرا نمی گردد کـه ایـن موضـوع نیـز در صـورت      می باشد که ای

  . درآمد هاي ورزشی را افزایش خواهد داد ،اصالح

از طرفی پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت برند در تبلیغات ورزشی و حمایت از شرکت هـاي حـامی   

منابعی ماننـد تورهـاي    همچنین،. جدي اجرا گرددقانون کپی رایت در کشور به طور  ،ورزش و برند آنها

بع مـالی  گردشگري ورزش و امتیاز خرید و فروش کاالهاي مربوط به بازي ها که یکی از موارد تامین منا

پیشنهاد می گردد . ن ورزش کشور قرار گیردبیشتر مدنظر مسئوال ،می باشد در ورزش کشورهاي پیشرفته

ر ورزش همراه با روش هاي نوین بازاریابی مثل برگزاري همایش هـا  موارد بازاریابی سنتی و کالسیک د

  .ترکیب گردد... و آموزش هاي علمی، مشاوره هاي ورزشی، استفاده از اینترنت و 
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در نهایت پیشنهاد می گردد با توجه به رشد صنعت ورزش در دنیا و اقتصادي شدن ورزش به عنوان یک  

مبانی علمی به این مقوله پرداخته شود و زیر ساخت هاي آن از طرف اقتصاد مستقل، در کشور و استان با 

دولت فراهم گردد تا مسیر رشد سنتی تامین منابع مالی در کشور به مسیر علمی و رشد و توسعه صـنعت  

  .شودنوین ورزش منجر 
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The study is to examine the sources of income and sports industry in Markazi 
Province. The method of study was a descriptive survey and an applied study. 
To collect the data, a researcher made questionnaire was used. The validity of 
the questionnaire was determined by professors and specialists in the field.  
After all the corrective actions, the necessary changes were made. Measured 
by Cronbach's alpha, the questionnaire reliability was obtained as 0.90, 
respectively. The statistical population of the study consisted of employees 
and directors of the General Administration of Sport and Youth and Markazi 
Province Sports Bureau, faculty members of physical education in Markazi 
Province and Sports supporters' province. In this study, the sample was 
determined as equivalent to the research population and by counting all. Of 
165 questionnaires sent to members of the research population, 148 
questionnaires were filled. For data analysis, descriptive statistics and 
inferential tests including the Friedman's analysis of variance and Kruskal-
Wallis test (H) were applied. The results showed that the most important 
source of income for the province, Sports supporters' (sponsors) were, that the 
need to Introducing brand and earn credits, Invest in sport. The results also 
showed an important factor in reducing the proceeds from the audience 
Advertising agents and the low level of competition was. The results showed 
that the growth of the sports industry Province requires the participation of 
people with practical experience and scientific, changing the culture of society 
and changes in the policies of the authorities.  

Key words: Sources of Income, Sports Industry, Growth Factors and Sports 
Supporters 


