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  ورزشی استان مرکزي هايهیئتدرآمدزایی  و بازاریابی هايشیوه بررسیشناسایی و 

 1محسن اسمعیلی

  2طهماسب شیروانی

 

٢٥/٢/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ  

٣١/٤/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

هاي ورزشی اسـتان مرکـزي بـوده    هیئت زاییدرآمدبازاریابی و هاي شیوهبررسی شناسایی و  ،تحقیقهدف این 

ائـب  نجامعه آمـاري تحقیـق شـامل کلیـه رؤسـا و       ،پیمایشی -در تحقیقی کاربردي و توصیفی ،رواز این .است

نفـر   118بـه تعـداد   ادارات شهرستان هاي ورزشی استان مرکزي، مدیران و کارشناسان اداره کل و هیئت رئیسان

هـا بـه   احتمال عدم بازگشت برخی پرسشـنامه نمونه آماري با توجه به تعداد محدود و . توجه قرار گرفتمورد 

. پرسشنامه تکمیل شده مورد بررسـی قـرار گرفـت    84در نظر گرفته شد که در نهایت تعداد  شمارتمامصورت 

اعتبار محتوایی  .بودپرسشنامه محقق ساخته  استاندارد، پرسشنامۀ فقدان دلیل به تحقیق، این در گیرياندازه ابزار

مـورد تاییـد قـرار گرفـت و همچنـین پایـایی        متخصصـان  و استادان دانشگاه از نفر 12گیري توسط ابزار اندازه

زمـون هـاي   به منظور تحلیل داده ها از آ. گزارش شده است 88/0پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

 .شد استفاده اساسپیافزار اس نرم از استفاده با اکتشافی عاملی تحلیل آزمون و دو فریدمن، تی تک نمونه، خی

صورت شامل  6هاي ورزشی استان مرکزي به هیئتي بازاریابی و جذب سرمایه در روش هاکه  نتایج نشان داد

 بـر  مبتنـی  مجازي، روش بر مبتنی محیط، روش بر مبتنی رویداد، روش بر مبتنی ذینفعان، روش بر مبتنی روش

هـاي بازاریـابی و جـذب سـرمایه و     بندي شیوهاز نظر تقسیم .کار بوده است و کسب بر مبتنی روش محصول و

داراي بیشترین اهمیت و راهکارهاي مبتنی بـر   27/4 بتنی بر ذینفعان با میانگین رتبهبندي آنها، راهکارهاي مرتبه

  . اندکمترین اهمیت را داشته 53/2با میانگین رتبه کسب و کار 

 ، استان مرکزي و هیئت ورزشیبازاریابی ورزشی، درآمدزایی :کلیدي واژگان
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  مقدمه

ترکیب تاًثیر اقتصادي ورزش همراه با . است شده تبدیل درآمدزا و المللیبین صنعتی به ورزش ،در عصر حاضر

هاي مختلف پییدا کند و در سال اي را در بین صنعتکه جایگاه ویژهاهمیت اجتماعی و فرهنگی آن باعث شده 

درصـد از فعالیـت اقتصـادي جهـان را بـه خـود        3میلیـارد دالر   145میالدي صـنعت ورزش بـا ارزش    2015

 در کـه  دارد مشتریانی زیرا، استثناست جهانی، ورزش تجارت عرصۀ در). 2018، 1مانولی(اختصاص داده است 

 براي جهان سراسر در ايحرفه هايباشگاه. کنندمی پول پرداخت آن مصرف یا خرید نه و ورزش تماشاي ازاي

 فروش تجاري، کاالهاي تبلیغ جهت حامیان جذب همچون مختلفی هاي روش خود از هايهزینه و منابع تأمین

 ).1391همکـاران،  رجبی و (کنند می استفاده جانبی خدمات ارائه و ورزشی محصوالت و فروش بلیت بازیکن،

 یجـان، ه ی،تندرسـت  ی،سـالمت  یعنـی همه جانبه آن  هاي يسودمند یلخاص و به دل هاي یتجذاب یلورزش به دل

 یها محصول منحصر به فرد مشابه، در کنـار محصـوالت   قدرت، شهرت و ده ي،رقابت، مهارت، افتخار و سربلند

 ی،محصـوالت ورزشـ   یرپوشـاك و سـا   غـذایی،  يها ها، مکمل داروها، نوشابه ی،ورزش یزاتچون لوازم و تجه

و بـه   یابـد مـردم ب  یـان همتا، میو ب یژهصنعت و یکرا به عنوان  يا محکم و گسترده یاربس یگاهتوانسته است جا

یـد  و انگلسـتان کسـب نما   یکـا مثـل آمر  یـا دن یشـرفته پ یصنعت ياول را در کشورها  رتبه یع،صنا یندر ب یراحت

 4صـنعت ورزش و تفریحـات در کشـور انگلسـتان در مجمـوع       2015در سال   .)1385و همکاران،  2هاوکینز(

میلیارد پوند درآمد داشته است که سه درصد تولید ناخالص ملـی اقتصـاد    200میلیون شغل ایجاد کرده و تقریبا 

-15و  2018-2017هـاي   میلیارد پوند افزایش براي سـال  10این در حالی است که . انگلستان برآورد می شود

که دولـت هـاي محلـی از    طورياست؛ به پیش بینی شده  2020-2019هاي  میلیارد پوند افزایش براي سال 20

سرمایه هاي ورزشی به عنوان یک پیامـد   2015پیش بینی می شود بعد از سال . زیر فشار اقتصادي خارج شوند

   ).2015، 3هایز(جاي نرخ مشارکت را بگیرد 

هـاي ورزشـی بـه خـود     رنگی در سازمان هاي اخیر نقش پردي که در سالعملکرهایی یکی از حوزهبی شک، 

بـه   ورزشی بازاریابی و در این بین است ايپیچیده مبحث ،بازاریابی .گرفته است، حوزه بازاریابی ورزشی است

                                                           
١. Manoli 
٢ Hawkins 
٣ Hayes 
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رشـد   بـه  رو حرکت. )2015، 1اسمیت و استوارت(باشد می ترپیچیده ورزش، فرده برحصمن هايویژگی واسطه

 العاده فوق پتانسیل عظیم، پولی گردش و توانسته داشته جهان ورزش توسعه در اي ویژه اثرات ورزشی، بازاریابی

 و فرهنگـی  سیاسـی،  فوایـد  و بسـیار  تبلیغاتی هاي جنبه مالی خارجی، منابع جذب متعدد، شاغلین جذب براي

توان  در فضاي رقابتی امروز می). 2014، 2شانک( آورد فراهم صنعت این افراد ذینفع براي را اي گسترده اجتماعی

 و اسـت  شـده  مبـدل  هاي ورزشیسازمان دغدغه ترین اساسی به بازاریابی، زمینه در عملکرد بهترین گفت ارائه

).  1392فیض و زنگیان، ( یابند دست برتر عملکرد به مختلف، هاي تکنیک از گیري بهره با تا کوشند ها میسازمان

 جملـه  سازمانی از هر اساسی اهداف وجز بیشتر هرچه مالی منابع کسب و اقتصادي اهداف به بیهمچنین دستیا

 بـوده  هـا نسازما ریزانبرنامه توجه مورد دیرباز از شاخص این رو، این از .شود شناخته می ورزشی هايسازمان

 سـرمایه  بودن فراهم گرو در سازمانی هر اقتصادي اهداف تحقق ضرورت ،سویی از ).2014 ،3جیسنبرگ( است

 و رشـد  تولیـد،  موتـور  راآن اقتصـاددانان  که عاملی. است سازمان آن نیاز مورد منابع مالی تأمین منظور به کافی

 هـاي  روش از ورزشـی  هـاي  سـازمان  امـروزه ). 1395 همکاران، و چالشتري مرادي( دانندمی اقتصادي توسعه

 حـق  همچـون  کـالن  سـطح  در درآمدزایی به توان می آن جمله از که کنند می استفاده درآمدزایی براي مختلفی

 فروش و بازیکنان انتقال حق و رویداد تماشاگران عضویت حق گذاري، صحه و مالی حامیان تلویزیونی، پخش

 شـده  بیـان  کاالها فروش و آموزشی هاي برنامه تجاري، حامیان اسم، حق دولتی، وجوه همچنین. باشد می آنها

 لباس و تجهیزات فروش نوشیدنی، و غذا فروش اماکن، از استفاده و عضویت شهریه نیز تر پایین سطح در. اند

توجه به رویدادهاي ورزشی و برگزاري منظم لیگ هـاي   ).2015 ،4لی هون( است شده مطرح گذاري سرمایه و

از منابع مهم کسـب  ورزشی در رشته هاي مختلف با توجه به حضور هواداران و توجه رسانه ها و حامیان مالی 

جذابیت این کسب درآمد تا حدي اسـت کـه برخـی از صـنایع بـزرگ غیـر       . هاي ورزشی است درآمد سازمان

 6سایت آمـاري استاتیسـتا  ). 2012، 5کوتس(ورزشی نیز وارد عرصه تیم داري و حضور در رویداد ها می شوند 

ش از ده میلیارد دالر آمریکا برآورد کـرده  بالغ بر بی 2018درآمد حاصل از بخش رویدادهاي ورزشی را در سال 

میلیون  13774به مبلغی حدود  2022تا  2018درصد در سال هاي  1/8است که پیش بینی می شود با نرخ رشد 

                                                           
١. Smith & Stewart 
٢. Shank 
٣ .Gijsenberg 
٤ .Hoon Lee 
٥ .Coates 
٦ .Statista 
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هاي مبتنی بـر محصـول و    هاي کسب درآمد همچون روش امروزه برخی روش). 2018استاتیستا، (دالر برسد 

 افراد و حاضرین بین روابط بر مثبتی تاثیر بلکه ،شوند می سازمان اهداف به نیل موجب تنها نه تجاري کاالهاي

 يروش هـا  زمینه در ). 2016 ، 1فکت. (دهد می توسعه ورزش در را فردي مشارکت واقع در که دارند ورزشی

 بـه  ادامـه  در که است گرفته صورت کشور خارج و کشور داخل در تحقیقاتی ورزش در درآمدزایی و بازاریابی

  . شودمی اشاره آنها

 و یافته توسعه کشورهاي در فوتبال هايباشگاه مالی تأمین نوین يروش ها بررسی به تحقیقی در) 1394( ترابی

 هايباشگاه مالی تأمین چگونگی داد نشان تحقیق نتایج. پرداخت توسعه حال در کشورهاي با آن تطبیقی بررسی

 بیشتر. دارد آشکار تفاوت انگلیس فوتبال هايباشگاه مالی تأمین هايشیوه با ایران برتر لیگ ايحرفه فوتبال

 اما بوده،) درصد 56( صنعتی هايسازمان و دولت مستقیم هايکمک بر مبتنی ایران ياحرفه فوتبال هايباشگاه

 و) درصد 91( مسابقه روز درآمد ،)درصد 91( تلویزیونی پخش حق طریق از و خصوصی انگلیس هايباشگاه

 با) 1394( همکاران و آرارزم تحقیق هايیافته. شدندمی مالی تأمین) درصد 99( تجارت از حاصل نقد جریان

 نشان »کردستان استان بدنی تربیت ادارات مدیران دیدگاه از ورزشی بازاریابی مؤثر يروش ها ارزیابی« عنوان

مسابقات ورزشی،  برگزاري مسابقات، پخش حق فناوري، هايسیستم تبلیغات، مطبوعات، از استفاده داد

 و بمناسهایی هاي آموزشی، خرید و فروش براي بازاریابی ورزشی روش ها و کارگاهبرگزاري همایش

ي درآمدزایی روش هامقایسه تطبیقی «در تحقیق خود با عنوان ) 1386(راد و همکاران قیامی. ندتأثیرگذار بود

هاي برگزاري به این نتیجه رسیدند که فدراسیون کاراته ایران از راه »فدراسیون کاراته کشورهاي ایران و ژاپن

ي بازاریابی بهره هاروش کنند و کمتر از هاي مربیگري، داوري، صدور احکام، اقدام به کسب درآمد میدوره

بازاریابی، به غیر از موارد  واحد و متخصص کارگیري بازاریابانه ژاپن با بکه فدراسیون کاراته  درحالی ،برندمی

یاد شده

                                                           
١ . Fekete 
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هاي ي چون تولید محصوالت ورزشی کاراته، ارائه وسائل کمک آموزشی، برگزاري نمایشگاهروش هااز 

  . کندبه درآمدزایی میفرهنگی ورزشی و چاپ تمبر و سکه اقدام 

 هـاي بازاریـابی ورزش دانشـگاهی کشـورهاي ایـران و ترکیـه      مقایسـه شـیوه  در تحقیقی به ) 1385(زاده محرم

-استفاده دانشگاهی و ورزشی فضاهاي ها از دانشگاه در ترکیه کشور نتایج این تحقیق نشان داد که در. پرداخت

چـاپ   نیـز  و شودمی واریز دانشگاهی فوتبال ورزش ب کلوپحسا به آن هايهزینه و شودمی منظوره چند هاي

 را ورزشـی  خـدمات  بازاریـابی  ترکیـه  کشور در ورزشی رویداد هر از برگزاري بعد خاص هايیادمان و تمبرها

 و امکانـات  ایجـاد  بلیط، تبلیغات، فروش مربی، صدور بازیکنان، انتقاالت و نقل ترکیه کشور در .کندتسهیل می

 جملـه  از ورزشی رویدادهاي دیگر دستاوردهاي جمله از مالی حامیان جذب و هابنديشرط ورزشی، تأسیسات

 آمـوزش  را ترکیـه  هـاي هدانشگا در ورزشی رشته هر که هاي ورزشیکلوپ طرفی، از .است بازاریابی هايکانال

 .دارند وجود دانشگاه خارج در هم و داخل در هم غیرمتمرکز صورت به و هاي ورزشیرشته تمام براي دهند،می

 اداره در قالب فقط و متمرکز صورت به بلکه ندارد، وجود تنها نه وضعیتی چنین ایران هايدانشگاه آنکه در حال

 در) 1380(اتقیا . کندمی دانشگاه فعالیت داخل در فقط و ندارد هم درآمدزایی که است دانشگاه بدنی تربیت کل

 بازاریابان هايویژگی و بازاریابی معرفی ضمن انجام داد، ورزش در بازاریابی مؤثر هايشیوه پیرامون که پژوهشی

 .کـرد  اشـاره  ورزش در بازاریـابی  عوامل ترینمهم از یکی عنوان به مالی حامیان و تبلیغات عامل تاثیر به مؤفق،

در ایـن  . ورزشـی پرداخـت   هايآل درآمدزایی در باشگاههاي ایدهاي به بررسی راهدر مقاله) 2011( 1دیسبوردز

هاي تجاري به عنوان بیشـترین منـابع درآمـدي    تحقیق، درآمدهاي روز مسابقه، حق پخش تلویزیونی و فعالیت

هـاي   سـازمان ) 2012( 2ویکر. هاي آنها متفاوت بوده استمطرح شده است که در کشورهاي مختلف و باشگاه

هـاي   نمـوده و جـذب منـابع مـالی دولتـی را در سـازمان      ورزشی را به دو بخش سودآور و غیرسودآور تقسیم 

  .  غیرسودآور حیاتی فرض نموده است

 حصـول  و رشـته  یـک  پیشبرد در اصلی مسئول ملی، ورزش فدراسیون هر به لحاظ ساختاري در ورزش کشور

و (ورزشـی   فدراسیون هر ضروریات از یکی .است ورزشی رشته آن کمک به فدراسیونی و سازمانی ملی اهداف

 مالی منابع وجود اهداف، به دستیابی و هابرنامه اجراي و وظایف انجام در )هاورزشی در استان هیئتبه تبع آن 

                                                           
١ . Desbordes 
٢ .Wicker 
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 .است نموده شاخص مالی، منابع تعیین در مهم يروش ها از یکی عنوان به را بازاریابی مهم، این .است مناسب

 هـاي برنامـه  جوابگـوي  ورزش، وزارت تخصیصـی  بودجـه  هاو به تبع آن در هیئت هافدراسیون از بسیاري در

 و درآمـدزایی  به ورزش، وزارت گذاريسیاست در هافدراسیون برخی ،سویی از و نیست هاهیئتفدراسیون و 

 صـنعتی  رویکرد گسترش و مسائل این). 1384هنرور و غفوري، (  اندشده ملزم مالی منابع تامین در خودکفایی

-هیئـت ها و نفدراسیو در ورزشی بازاریابی قرارگرفتن اولویت در زمینه دنیا، سطح در هارشته برخی در ورزش

-هیئتو  هايفدراسیون در بازاریابی ، رواین از .است نموده فراهم را ورزشی از نهادهاي بسیاري و هاي ورزشی

 مانند باید ورزشی هايسازمانو  هاي ورزشی هیئتدر واقع،  .یابدمی بیشتري اهمیت روز به روز هاي ورزشی

ها فدراسیون. بود خواهد مشکل برایشان کار ادامۀ ،باشند نداشته درآمدزایی اگر و  کنند عمل تجاري هايشرکت

و  ورزشـی  گردشـگري  مـالی،  حامیـان  تبلیغات، از درآمدزایی افزایش راستاي در توانندهاي ورزشی میهیئتو 

 ورزشـی  عوامـل بازاریـابی   عنوانبه تجاري عالمتی به ورزش تبدیل براي تلویزیون ویژهبه گروهی، هاي رسانه

شهرستان به مرکزیت شهر اراك از سـابقه   12استان مرکزي با داشتن ). 1387احسانی و همکاران، (کنند  استفاده

 هیئت 43 ورزش در بخش آقایان و هیئت 50این استان با داشتن . طوالنی در ورزش کشور برخوردار می باشد

در بخش بانوان داراي پتانسیل مناسبی در رشته هاي ورزشی است که از نتـایج آن حضـور برخـی ورزشـکاران     

از طـرف  . استاز جمله نقاط قوت استان همچنین داشتن صنایع بزرگ . باشدهاي مختلف ملی میاستان در تیم

ن ورزش در استان و بخصوص هاي مسئوالدغدغههاي ورزشی همواره از هیئت منابع مالی و تامین هزینه ،دیگر

هاي دولتـی بـا توجـه بـه هزینـه هـاي بـاالي        اکتفا به بودجه ،بدون شک. وده استهاي ورزشی بهیئتمدیران 

رو ضرورت دارد از این. تواند پاسخگو باشدهاي ورزشی نمیهیئتهاي مختلف در تبرگزاري مسابقات و فعالی

اي اسـت کـه   مسئلهها آمدزایی باشند که شناخت این شیوهدربازاریابی و ي جدید روش هاها به دنبال هیئتکه 

  .باشدتحقیق به دنبال پاسخ به آن میاین 

 اجتماعی بهداشتی، سالمتی، هايزمینه از بسیاري در ورزش با توجه به مطالب ذکر شده و با توجه به اهمیت   

 ،رواز ایـن  .رسـد مـی  نظـر  بـه  ضروري ورزش به اقتصادي نگاه و مقوله این در گذاريامروز، سرمایه فرهنگی و

سـتان مرکـزي را از   هاي ورزشی اهیئتهاي بازاریابی و جذب سرمایه در محققان این پژوهش قصد دارند شیوه

هاي ورزشی این استان و همچنین متخصصان مدیریت بازاریابی ورزشی مـورد بررسـی قـرار    هیئتدید مدیران 

. سـازد هـا ضـرورت انجـام تحقیـق را روشـن مـی      هیئـت ي بازاریابی درآمـدزایی  روش ها عدم شفافیت. دهند
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این موضوع در استان تحقیقی به انجام نرسیده است و اطالعـات حاصـله در ایـن     بارهبخصوص اینکه هنوز در

اداره کـل   در گیـران تصـمیم  و ریـزان برنامه به تحقیق این امیدوار هستند که نتایج محققان .باشدمورد ضعیف می

 بـا  بتواننـد  تا کند کمک خاصطوربه هاي ورزشی این استانهیئت و عام طوربه ورزش و جوانان استان مرکزي

 ورزش در مالی حامیان بیشتر چه هر جذب و جلب موجب نوین بازاریابی هايو شیوه مناسب راهکارهاي ارائۀ

 .کنند کمک اقتصادي، فرهنگی و غیره اجتماعی، ابعاد تمام در منطقه پایدار توسعۀ به طریق این از و استان شوند

هاي ورزشـی اسـتان   هیئتي مورد استفاده روش هااین تحقیق به دنبال پاسخ به این سئوال است که  ،رو از این

  مرکزي در ارتباط بازاریابی و کسب درآمد چگونه است؟ 

  شناسی پژوهش روش

 .اسـت  تحلیلـی  - توصـیفی  نـوع  از هاداده آوريجمع نظر از و کاربردي تحقیق، انجام هدف نظر از تحقیق این

 49رئیس یا دبیـر و   49(هاي ورزشی استان مرکزي رییسه هیئت هیئتجامعه آماري تحقیق شامل کلیه اعضاي 

. )نفـر  118در مجمـوع  ( نفـر بـوده اسـت    20و مدیران و کارشناسان اداره کل و ادارات شهرستان  )نایب رئیس

در نظـر   شمارتمام ها به صورتتوجه به تعداد محدود و احتمال عدم بازگشت برخی پرسشنامهنمونه آماري با 

 34و شـده  پرسشـنامه بـه صـورت تکمیـل      84تعـداد   ،بعد از توزیع پرسشنامه به صورت حضوري. گرفته شد

 در یـري گانـدازه  ابزار. درصد را نشان می دهد 71بازگردانده شد که نرخ بازگشت پرسشنامه مخدوش و ناقص 

بیش  مطالعۀ با پرسشنامه تهیۀ براي. بودپرسشنامه محقق ساخته  -استاندارد پرسشنامۀ فقدان دلیل به -تحقیق این

ي بازاریـابی  روش هـا زمینـه   در قبلـی  هـاي پرسشـنامه  وکتب مرتبط با بازاریابی ورزشـی  بررسی ، مقاله 30از 

اسـتاد   5 کمـک  بـا  و شـد  طراحـی  ايپرسشـنامه و کسب درآمد و همچنین تجربه میدانی تـیم تحقیـق   ورزشی 

. نهـایی رسـید   تأییـد  به و شد اصالح و بازنگري سؤاالت مرحله چند در ورزشی بازاریابی مقولۀ در نظرصاحب

در  اصـالحات  انجـام  و نظرات ارائۀ با متخصصان و استادان دانشگاه از نفر 12اعتبار محتوایی پرسشنامه توسط 

مـورد بررسـی و بعـد از     اصالحی پیشنهادات و سؤاالت تعداد تحقیق، اهداف با سؤاالت تجانس نگارش، زمینه

هـا از تکنیـک آمـاري آلفـاي کرونبـاخ      براي تعیین اعتبار پرسشنامه .اعمال نظرات ایشان مورد تایید قرار گرفت

  همبسـتگی درونـی   بر تاًکید با آزمون یا پرسشنامه یک پایایی تعیین براي کرونباخ آلفاي ضریب از. شداستفاده 

نفـر از اعضـاي    30به منظور بررسی پایایی پرسشنامه، پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بـین   .می گردد استفاده
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 ها، مبادرت به محاسبه واریانس جامعـه بـه منظـور تعیـین ضـریب آلفـاي      هاي آن  آوري پاسخنامه نمونه و جمع

ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه مورد اسـتفاده   SPSS٢٢افزار ها به نرم پس از ورود داده .کرونباخ گردید

  :گردیدصورت زیر محاسبه ه ب

  نفر از اعضاي منتخب 30نتایج ضریب آلفاي کرونباخ بر روي  :1جدول 

  ضریب کلی  تعداد گویه  ضریب آلفاي کرونباخ  مؤلفه  متغیر

  

  

بازاریابی و ي روش ها

  درآمدزایی

  

    7  691/0  ذینفعان

  

882/0  

  6  804/0  رویداد

  7  841/0  محیط

  3  780/0  مجازي

  8  865/0  محصول

  7  885/0  کسب و کار

  38    مجموع  

 

و یا نزدیک به آن هستند  7/0ها داراي بار عاملی باالتر از مولفه بیشتردهد نشان می 1طور که نتایج جدول  همان

از آمار توصیفی و ها براي تجزیه و تحلیل داده. تحقیق دارد ها و پرسشنامهکه نشان از مناسب بودن پایایی مولفه

بندي نمرات خـام و توصـیف    به منظور سازمان دادن، خالصه کردن، طبقه .گردیداستنباطی به شرح زیر استفاده 

هـا، درصـدها، انحـراف اسـتانداردها و رسـم نمودارهـا و        ها، میانگین فراوانی(هاي نمونه از آمار توصیفی  اندازه

همچنین . ها بهره گرفته شداز آزمون کولموگراف اسمیرنف براي تعیین نرمال بودن داده. گردیداستفاده ) جداول

و آزمون تحلیل عاملی  ، تحلیل واریانس یکطرفهخی دو، تی تک گروهی، بندي فریدمن براي رتبه هاي از آزمون

ایـن  . در این تحقیق بجاي فرضیه از سئوال استفاده شـد  .شد ستفادهاSPSS٢٢ با استفاده از نرم افزار اکتشافی 

  :پژوهش به دنبال پاسخ به این سئواالت بود

  هاي بازاریابی استفاده می کنند؟ هاي ورزشی استان مرکزي از انواع روشهیئتآیا  

  آماري معنی دار است؟میزان استفاده از روش هاي بازاریابی به لحاظ آیا  

 میزان اهمیت روش هاي بازاریابی چگونه است؟  

 ند؟ا هاي بازاریابی کدام مولفه هاي پرسشنامه روش  
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  انواع روش هاي بازاریابی تفاوت معنی داري با هم دارند؟  آیا    

  ي پژوهشهایافته

 123(مرد  درصد 81، پرسشنامه برگشتی 84 از مجموعداد  نشان آماري نمونه شناختیجمعیت عوامل بررسی

 )درصد 6/78(سال  31- 50 بین بیشترین رده سنی متاهل و 9/67مجرد و  1/32، )نفر 28( زن درصد 19و  )نفر

 همچنین .سال بود 32/7سابقه مدیریتی  سال و میانگین 92/14میانگین سابقه ورزشی نمونه آماري . بودند

) درصد 8/54( کارشناسی مدرك داراي نمونه آمارياکثریت  داد نشان کنندگانشرکت تحصیلی سطح بررسی

پرسشنامه وضعیت  ،2در جدول . در ادامه با استفاده از آمار استنباطی به تحلیل داده ها پرداخته شد  .بودند

   .و تفاوت هر روش در گروه نمونه مورد بررسی قرار گرفت ي بازاریابی و کسب درآمد روش هاموجود 

  ي بازاریابی و درآمدزاییروش هاو تفاوت معنی داري تحلیل توصیفی  :2جدول

مقدار کاي   خیر  بلی  گویه  ردیف

  دو

sig  

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  275/0  190/1  44  37  56  47  حامیان ورزشی و اسپانسرها  1

  363/0  762/0  8/54  46  2/45  38  دریافت ورودیه از باشگاه ها و ورزشکاران براي ورود به مسابقات  2

  513/0  429/0  6/53  45  4/46  39  و در مسابقات هیئتحق تبلیغات در اماکن ورزشی و اداري   3

  000/0  33/58  7/91  77  3/8  7  در زمان مسابقات هیئتفروش مواد غذایی یا سایر محصوالت از طرف   4

  000/0  190/25  4/77  65  6/22  19  حق پخش تلویزیونی مسابقات  5

  000/0  429/72  4/96  81  6/3  3  فروشی روز مسابقهبلیط   6

  000/0  762/45  9/86  73  1/13  11  )کمیته انظباطی(درآمد حاصل از جرائم   7

  000/0  190/25  4/77  65  6/22  19  تورهاي گردشگري ورزشی  8

  000/0  333/58  7/91  77  3/8  7  براي درج روي کاالها و فروش  هیئتامتیاز واگذاري برند   9

  000/0  429/72  4/96  81  6/3  3  کشی و بخت آزمایی بلیط مسابقات قرعه  10

  000/0  190/76  6/97  82  4/2  2  فروشگاه اینترنتی محصوالت، تجهیزات و خدمات  11

  000/0  048/55  5/90  76  5/9  8  هیئتورود به عرصه هاي اقتصادي غیر مرتبط با رشته ورزشی   12

  000/0  000/21  75  63  25  21  حرفه اي راه اندازي دفاتر مشاور ورزشی و خدمات  13

  000/0  429/27  6/78  66  4/21  18  راه اندازي مجالت، روزنامه، هفته نامه و کتب تخصصی  14

  000/0  048/55  5/90  76  5/9  8  ایجاد باشگاه مشتریان و کانون هاي هواداري  15

  127/0  333/2  3/58  49  7/41  35  اجاره اماکن و سالن هاي ورزشی و واگذاري به بخش خصوصی  16

  827/0  048/0  8/48  41  2/51  43  برگزاري همایش هاي علمی ورزشی  17

  000/0  429/72  6/3  3  4/96  81  فروش نام سالن ها و اماکن   18



١٠ 
 

  000/0  500/39  6/47  40  4/52  44  استفاده از تبلیغات محیطی  19

  000/0  643/113  9/91  77  3/8  7  ایجاد واحدهاي تولیدي یا توزیعی در رشته ورزشی  20

  029/0  762/4  1/38  32  9/61  52  دریافت اعتبارات از اداره کل ورزش و جوانان  21

  190/0  714/1  9/42  36  1/57  48  دریافت اعتبارات از فدراسیون هاي ورزشی مربوطه  22

  000/0  214/101  7/85  72  3/14  12  دریافت اعتبارات از دفاتر نمایندگان مجلس  23

  000/0  214/89  2/82  69  9/17  15  اعتبارات از استانداري، فرمانداري و سایر نهادهادریافت   24

  029/0  762/4  3/39  33  7/60  51  استفاده از ورودي کالسهاي داوري و مربیگري  25

  000/0  071/43  7/41  35  3/58  49  دریافت شهریه از ورزشکاران در کالسهاي آموزشی  26

  000/0  357/109  3/89  75  7/10  9  ورزشیاجاره کاالها و تجهیزات   27

هاي  ها و شرکت هاي ورزشی با سازمان تهاتر و مبادله در انجام فعالیت  28

  دیگر

32  1/38  52  9/61  000/42  000/0  

  663/0  190/0  4/52  44  6/47  40  صدور مربی و بازیکن  29

  000/0  190/25  4/77  65  6/22  19  تاسیس فضاهاي ورزشی جدید  30

  000/0  786/118  7/91  77  3/8  7  بندي هاي مجازشرط   31

  000/0  500/46  5/65  55  5/34  29  جذب منابع از خیرین  32

  000/0  048/40  5/84  71  5/15  13  اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی  33

  009/0  857/6  3/64  54  7/35  30  حق میزبانی بازي هاي ملی و منطقه اي  34

  000/0  048/41  5/84  71  5/15  13  هاي رایانه اي استفاده از بازيراه اندازي لیگ مجازي و   35

یا رشته  هیئتاستفاده از فرصت هاي تبلیغاتی مسکات و کارکتر   36

  ورزشی

21  25  63  75  786/64  000/0  

مثل سالن ( هیئتکسب منابع مالی از فضاهاي اداري و آموزشی   37

  ...)کنفرانس و 

12  3/14  72  7/85  857/42  000/0  

  000/0  190/65  94  79  6  5  ....)رستوران ورزشی، (ورود به عرصه هاي تجاري مثل   38

  

براي بررسی میزان تفاوت  ،ي بازاریابی و جذب درآمدروش هاها در پرسشنامه با توجه به مقیاس اسمی گویه

نشان می فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در هر گویه و برازش گویه از آزمون کاي دو استفاده شد که نتایج 

بودند داري بین کسانی که پاسخ بلی و خیر داده تفاوت معنی) 1،2،3،16،17،22،29( تنها در هفت گویه دهد

ابتدا هاي ورزشی هیئت یعنی در  ؛)p>05/0(دار بوده است تفاوت معنیها این وجود نداشت و در سایر گویه

دست آمده اختالف میزان ه وضع موجود استفاده از هر روش مورد سوال قرار گرفت و با توجه به نتایج ب

تفاوت هاي معنی داري به لحاظ استفاده از انواع روش هاي کسب درآمد استفاده از هر روش بررسی شد که 

  . دگردیمشاهده  
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به بررسی اهمیت هر  ،ي بازاریابی و درآمدزاییروش هاهاي ورزشی از نظر هیئتپس از تبیین وضع موجود 

بندي فریدمن براي این کار از آزمون رتبه. آمده است 3ي پرسشنامه پرداخته شد که در جدول روش هایک از 

  . استفاده شد

  

  مختلف بازاریابی و درآمدزاییي روش هانتایج آزمون فریدمن در مورد  :3جدول 

  میانگین رتبه  گویه  ردیف

  92/23  حامیان ورزشی و اسپانسرها  1

  08/19  دریافت ورودیه از باشگاه ها و ورزشکاران براي ورود به مسابقات  2

  90/24  و در مسابقات هیئتحق تبلیغات در اماکن ورزشی و اداري   3

  70/17  در زمان مسابقات هیئتفروش مواد غذایی یا سایر محصوالت از طرف   4

  39/25  حق پخش تلویزیونی مسابقات  5

  45/19  بلیط فروشی روز مسابقه  6

  79/14  )کمیته انظباطی(درآمد حاصل از جرائم   7

  99/19  تورهاي گردشگري ورزشی  8

  03/20  براي درج روي کاالها و فروش  هیئتامتیاز واگذاري برند   9

  21/18  قرعه کشی و بخت آزمایی بلیط مسابقات  10

  39/18  فروشگاه اینترنتی محصوالت، تجهیزات و خدمات  11

  10/19  هیئتورود به عرصه هاي اقتصادي غیر مرتبط با رشته ورزشی   12

  61/20  راه اندازي دفاتر مشاور ورزشی و خدمات حرفه اي  13

  08/20  راه اندازي مجالت، روزنامه، هفته نامه و کتب تخصصی  14

  26/20  ایجاد باشگاه مشتریان و کانون هاي هواداري  15

  93/22  اجاره اماکن و سالن هاي ورزشی و واگذاري به بخش خصوصی  16

  52/22  برگزاري همایش هاي علمی ورزشی  17

  90/17  فروش نام سالن ها و اماکن   18

  63/21  از تبلیغات محیطیاستفاده   19

  33/18  ایجاد واحدهاي تولیدي یا توزیعی در رشته ورزشی  20

  23/23  دریافت اعتبارات از اداره کل ورزش و جوانان  21

  95/21  دریافت اعتبارات از فدراسیون هاي ورزشی مربوطه  22

  36/21  دریافت اعتبارات از دفاتر نمایندگان مجلس  23

  70/19  از استانداري، فرمانداري و سایر نهادهادریافت اعتبارات   24

  60/20  هاي داوري و مربیگري استفاده از ورودي کالس  25

  39/17  هاي آموزشی دریافت شهریه از ورزشکاران در کالس  26
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  22/17  اجاره کاالها و تجهیزات ورزشی  27

  25/18  هاي دیگر ها و شرکت هاي ورزشی با سازمان تهاتر و مبادله در انجام فعالیت  28

  50/20  صدور مربی و بازیکن  29

  57/18  تاسیس فضاهاي ورزشی جدید  30

  48/13  شرط بندي هاي مجاز  31

  99/18  جذب منابع از خیرین  32

  66/18  اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی  33

  98/19  حق میزبانی بازي هاي ملی و منطقه اي  34

  80/16  استفاده از بازیهاي رایانه ايراه اندازي لیگ مجازي و   35

  41/16  یا رشته ورزشی هیئتاستفاده از فرصت هاي تبلیغاتی مسکات و کارکتر   36

  25/16  ...)مثل سالن کنفرانس و ( هیئتکسب منابع مالی از فضاهاي اداري و آموزشی   37

  46/16  ....)رستوران ورزشی، (ورود به عرصه هاي تجاري مثل   38

  000/0= داري معنی سطح    37=آزادي درجه    749/233=اسکوئر کاي  84=تعداد

 36، 37، 7، 31هاي رتیب داراي بیشترین اهمیت و گویهبه ت 16و  21، 1، 3، 5هاي شماره نتایج نشان داد گویه

  . کمترین اهمیت را دارا می باشند 38و 

را در قالب چند مؤلفه ها تحقیق تصمیم گرفت انواع راههاي بازاریابی و جذب سرمایه تیم با توجه به تعدد راه

تحقیق شش بدین منظور با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و نظر کارشناسی تیم . بندي نمایداصلی تقسیم

داري کمتر از سطح و سطح معنی 5/0مایر بیش از همچنین مقدار ضریب کایزر . عامل اصلی مستخرج گردید

   :باشدقابل رویت می 4ول جد آمده در به دستنتایج . ها داردنشان از کفایت دادهبوده است که  05/0

  ي بازاریابیروش هاتایج تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه ن :4 جدول

  کسب و کار  محصول  مجازي  محیط  رویداد  ذینفعان  گویه  سئوال

            635/0  حامیان ورزشی و اسپانسرها  1

            724/0  اداره کل ورزش و جواناندریافت اعتبارات از   21

            711/0  دریافت اعتبارات از فدراسیون هاي ورزشی مربوطه  22

            658/0  دریافت اعتبارات از دفاتر نمایندگان مجلس  23

            679/0  دریافت اعتبارات از استانداري، فرمانداري و سایر نهادها  24

            511/0  جذب منابع از خیرین  32

            787/0  اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی  33

          682/0    دریافت ورودیه از باشگاه ها و ورزشکاران براي ورود به مسابقات  2

          852/0    قرعه کشی و بخت آزمایی بلیط مسابقات  10

          767/0    حق میزبانی بازي هاي ملی و منطقه اي  34
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          697/0    در زمان مسابقات هیئتفروش مواد غذایی یا سایر محصوالت از طرف   4

          658/0    حق پخش تلویزیونی مسابقات  5

          656/0    بلیط فروشی روز مسابقه  6

        509/0      و در مسابقات هیئتحق تبلیغات در اماکن ورزشی و اداري   3

        684/0      به بخش خصوصیاجاره اماکن و سالن هاي ورزشی و واگذاري   16

        508/0      فروش نام سالن ها و اماکن   18

        727/0      استفاده از تبلیغات محیطی  19

        532/0      تاسیس فضاهاي ورزشی جدید  30

        670/0      یا رشته ورزشی هیئتاستفاده از فرصت هاي تبلیغاتی مسکات و کارکتر   36

        698/0      ...)مثل سالن کنفرانس و ( هیئتکسب منابع مالی از فضاهاي اداري و آموزشی   37

      790/0        فروشگاه اینترنتی محصوالت، تجهیزات و خدمات  11

      593/0        ایجاد باشگاه مشتریان و کانون هاي هواداري  15

      738/0        راه اندازي لیگ مجازي و استفاده از بازیهاي رایانه اي  35

    774/0          )کمیته انظباطی(درآمد حاصل از جرائم   7

    670/0          تورهاي گردشگري ورزشی  8

    /.696          براي درج روي کاالها و فروش  هیئتامتیاز واگذاري برند   9

    690/0          راه اندازي دفاتر مشاور ورزشی و خدمات حرفه اي  13

    676/0          نامه و کتب تخصصیراه اندازي مجالت، روزنامه، هفته   14

    758/0          برگزاري همایش هاي علمی ورزشی  17

    710/0          استفاده از ورودي کالسهاي داوري و مربیگري  25

    683/0          هاي آموزشیدریافت شهریه از ورزشکاران در کالس  26

    516/0          صدور مربی و بازیکن  29

  835/0            هیئتورود به عرصه هاي اقتصادي غیر مرتبط با رشته ورزشی   12

  538/0            ایجاد واحدهاي تولیدي یا توزیعی در رشته ورزشی  20

  536/0            اجاره کاالها و تجهیزات ورزشی  27

  594/0            هاي ورزشی با سازمانها و شرکتهاي دیگرتهاتر و مبادله در انجام فعالیت  28

  566/0            شرط بندي هاي مجاز  31

  560/0            ....)رستوران ورزشی، (ورود به عرصه هاي تجاري مثل   38

  001/0= داري معنی سطح  703= آزادي درجه      597/3721= بارتلت کرویت آزمون   662/0= اولکین مایر کایزر

  

  



 

ها بوده اند و هیچ کدام از گویه 0

شش عامل با عناوین ذینفعان، رویداد، محیط، مجازي، محصول و کسب و کار 

قابل مشاهده  1شکل بندي این عوامل نیز از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج در 

  
  ي بازاریابی و جذب درآمد 

، مبتنی بر رویداد، مبتنی بر محصول، میتنی بر 

بنابراین با . را بسنجد روش هابا توجه به اطالعات حاصل شده تیم تحقیق بر آن شد تا تفاوت میانگین هر یک 

با اندازه گیري  حلیل واریانس یکطرفه

استفاده از آزمون اثرات درون این آزمون پیش فرض 

مقدمات انجام  05/0و سطح معنی داري کمتر از 

در  Greenhouse-Geisserاز اعداد طبقه 

پس از . در مقاله ذکر نشده است ،جدول آزمون کرویت ماخلی استفاده شد که به علت محدودیت تعداد جداول

روش داري در انواع آزمون ماخلی به بررسی اثرات درون گروهی پرداخته شد که نتایج نشان دهنده تفاوت معنی

براي مشخص نمودن اینکه کدام گروه ها به لحاظ میانگین با هم 
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5/0ها داراي بار عاملی بیشتر از شاخص ایج بیانگر آن بود که تمامی گویه

شش عامل با عناوین ذینفعان، رویداد، محیط، مجازي، محصول و کسب و کار  ترتیب،

بندي این عوامل نیز از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج در براي رتبه

ي بازاریابی و جذب درآمد روش هانتایج آزمون فریدمن عوامل مستخرج  :1شکل   

  

، مبتنی بر رویداد، مبتنی بر محصول، میتنی بر مبتنی بر ذینفعان هاي روشبه ترتیب 

 . اهمیت بیشتري داشتندو روش مبتنی بر کسب و کار 

با توجه به اطالعات حاصل شده تیم تحقیق بر آن شد تا تفاوت میانگین هر یک 

حلیل واریانس یکطرفهتاز روش آزمون  ،توجه به وجود یک گروه و چندین روش بازاریابی

  .شودنتایج در بخش ذیل قابل مشاهده می

این آزمون پیش فرض . ماخلی استفاده شد از آزمون کرویت

و سطح معنی داري کمتر از ) 255/0(گروهی است که با توجه به عدد آزمون ماخلی 

از اعداد طبقه  05/0با توجه به سطح معنی داري کمتر از 

جدول آزمون کرویت ماخلی استفاده شد که به علت محدودیت تعداد جداول

آزمون ماخلی به بررسی اثرات درون گروهی پرداخته شد که نتایج نشان دهنده تفاوت معنی

براي مشخص نمودن اینکه کدام گروه ها به لحاظ میانگین با هم . هاي ورزشی بود
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ایج بیانگر آن بود که تمامی گویهنت

ترتیب،بدین . حذف نشدند

براي رتبه. مستخرج شدند

  :است

    

به ترتیب نتایج بیانگر آن بود که 

و روش مبتنی بر کسب و کار محیط، مجازي 

با توجه به اطالعات حاصل شده تیم تحقیق بر آن شد تا تفاوت میانگین هر یک 

توجه به وجود یک گروه و چندین روش بازاریابی

نتایج در بخش ذیل قابل مشاهده می -استفاده شد مکرر

از آزمون کرویتکار ابتدا براي این

گروهی است که با توجه به عدد آزمون ماخلی 

با توجه به سطح معنی داري کمتر از  .آزمون برقرار می باشد

جدول آزمون کرویت ماخلی استفاده شد که به علت محدودیت تعداد جداول

آزمون ماخلی به بررسی اثرات درون گروهی پرداخته شد که نتایج نشان دهنده تفاوت معنی

هاي ورزشی بودهیئتي بازاریابی در ها

روش مبتنی 
بر کسب و 
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نتایج با توجه به محدودیت حجم مقاله در ادامه از مقایسات زوجی بهره برده شد که  ،تفاوت معنی داري دارند

 . شودي بازاریابی مشاهده میروش هامقایسات زوجی درون گروهی بین 

  ي بازاریابیروش هامقایسات زوجی  :5جدول 

خطاي   تفاوت میانگین  عامل ها  عامل

  استاندارد

سطح معنی 

  داري

  فاصله اطمینان

  حد باال  حد پایین

  507/0  -021/0  099/0  087/0  243/0  محیط  ذینفعان

  554/0  -013/0  076/0  094/0  270/0  رویداد

  833/0  084/0  006/0  124/0  459/0  مجازي

  496/0  -065/0  340/0  093/0  216/0  محصول

  885/0  302/0  000/0  096/0  594/0  کسب و کار

  021/0  -507/0  099/0  087/0  -243/0  ذینفعان  محیط

  199/0  -145/0  000/1  057/0  027/0  رویداد

  497/0  -066/0  348/0  093/0  215/0  مجازي

  126/0  -182/0  000/1  051/0  -028/0  محصول

  559/0  141/0  000/0  069/0  350/0  کسب و کار

  013/0  -554/0  076/0  094/0  -270/0  ذینفعان  رویداد

  145/0  -199/0  000/1  057/0  -027/0  محیط

  410/0  -033/0  178/0  073/0  188/0  مجازي

  138/0  -247/0  000/1  064/0  -055/0  محصول

  505/0  142/0  000/0  060/0  323/0  کسب و کار

  -084/0  -883/0  006/0  124/0  -459/0  ذینفعان  مجازي

  066/0  -497/0  348/0  093/0  -215/0  محیط

  033/0  -410/0  178/0  073/0  -188/0  رویداد

  036/0  -522/0  151/0  092/0  -243/0  محصول

  347/0  -077/0  868/0  070/0  135/0  کسب و کار

  065/0  093/0  093/0  093/0  -216/0  ذینفعان  محصول

  182/0  051/0  051/0  051/0  028/0  محیط

  247/0  064/0  064/0  064/0  055/0  رویداد

  522/0  092/0  092/0  092/0  243/0  مجازي

  580/0  067/0  067/0  067/0  378/0  کسب و کار

  -302/0  096/0  096/0  096/0  -594/0  ذینفعان  کسب و کار

  -141/0  069/0  069/0  069/0  -350/0  محیط

  -142/0  060/0  060/0  060/0  -323/0  رویداد

  077/0  070/0  070/0  070/0  -135/0  مجازي

  -176/0  067/0  067/0  067/0  -378/0  محصول
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اطمینان بین روش مبتنی بر درصد  95هاي بازاریابی بیانگر آن بود که در سطح  مقایسات زوجی بین روش

همچنین بین . ي مجازي و روش مبتنی بر کسب و کار تفاوت معنی داري مشاهده می شودروش هاذینفعان با 

ي میتنی بر محیط با کسب و کار و روش مبتنی بر رویداد با کسب و کار تفاوت معنی داري مشاهده روش ها

  .گردید

  گیريبحث و نتیجه

اکثر در  .محدوده میانسالی بودنددامنه سنی و در  هل ها متانمونه تحلیلی بر نتایج توصیفی نشان داد بیشتر  

ا داراي هنمونه. ارکت داشتندکه تعدادي در طرح مشهاي ورزشی نایب رییس بانوان حضور داشته هیئت

بدنه ورزش استان  دراین موضوع نشان دهنده حضور افراد تحصیلکرده و علمی . اندتحصیالت قابل قبولی بوده

   .مرکزي می باشد که می تواند در آینده با تلفیق مناسب علم و عمل منجر به پیشرفت بهتر ورزش استان شود

روش بندي ریق آزمون تحلیل اکتشافی به دستهاز ط روش هاي درآمدزایی و با توجه به تعدد روش هااز نظر   

دارد  روش هاها هم بررسی وضع موجود و هم میزان اهمیتی که هر یک از این مولفه زمینهدر . اخته شدپرد ها

  . مورد توجه قرار گرفت

- ذینفعان مجموعه افراد یا سازمان. ذینفعان بود ي مبتنی برروش هاها ترین روش جذب درآمد از نظر نمونهمهم

در این تحقیق حامیان ورزشی به عنوان یکی از . سهیم باشند هیئتتوانند در درآمدزایی که می هستندهایی 

این . شود می  هاي صنعتی کشور محسوباستان مرکزي به عنوان یکی از استان. ذینفعان مطرح شده است

ه اگر تعامل مناسبی بین ورزش و صنعت ب به شمار آید،رصتی در حوزه ورزش موضوع می تواند به عنوان ف

 ؛ها وجود نداشته استداري در پاسخ نمونهدهد تفاوت معنیاز نظر وضع موجود نتایج نشان می .وجود آید

درصد  56. ه این کار نبودندها توانسته بودند از حامیان مالی استفاده نمایند و برخی قادر بهیئتیعنی برخی 

ها به عنوان یکی از مهمترین هیئتاین روش از نظر . هاي مالی از حامیان یاد کردندها از دریافت کمکنمونه

، )1388(این موضوع در اهمیت آن براي تامین سرمایه در تحقیقات مختلفی همچون الهی . بوده است روش ها

درصد  40کسب درآمد در حدود . شاره شده استا) 2013(دتز   و) 2008( پارامیو و همکاران، )1394(ترابی 

  ).1388، الهی (ان مالی در تحقیقات بیان شده است حاصل از حامی

در . از دیگر منابع تامین مالی بود ،هاي ورزشی و اداره کل ورزش و جواناندریافت اعتبارات از فدراسیون   

در حالی که از ، ها وجود داشتهاري از نظر نمونهدورزش و جوانان استان تفاوت معنی مورد منابع مالی اداره کل

رده و ها از منابع اداره کل استفاده کهیئتاین بدان معنی است که برخی  ؛ها مشهود نبوده استطریق فدراسیون

هاي هیئتها بستگی به عوامل مختلفی از جمله عملکرد البته اختصاص بودجه. اندمناسبی نداشته یبرخی دریافت

هاي تابعه به دریافت اعتبارات از دفاتر نمایندگان مجلس، یا استانداري و فرمانداري و سازمان. داردورزشی 
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ها تفاوت ت که در همه آنها بین پاسخ نمونهشکل مستقیم نیز از دیگر منابه تامین مالی از راه ذینفعان بوده اس

توانستند از این ) درصد 15میانگین (ندك بوده ها که تعداد آنها اهیئتیعنی برخی  است؛ داري وجود داشتهمعنی

  . منابع استفاده نمایند

البته حدود . اندنظر وضع موجود چندان مطلوب نبودههاي بانکی هم از جذب منابع از خیرین و دریافت وام  

 داري بین استفاده کنندگان واوت معنیهر چند تف - اندها از کمک خیرین استفاده کردههیئتدرصد   35

ورزشی توانسته اند عالقه خیرین را براي  هیئتیعنی فقط چند  ؛باشد ها وجود داشتهمحرومان از این کمک

همچون فوتبال، . کمک جلب کنند که معموال رشته هایی می باشند که براي خیرین شناخته شده تر هستند

توجیه خیرین براي . ه اندهاي ورزشی از این موضوع بی بهره ماند هیئتدرصد  65حدود . والیبال کشتی و

تسهیالت با سودهاي باال  همچنین. ورود به عرصه ورزشی از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد

مگر اینکه سودآوري  ،هاي بانکی نداشته باشندچندان رغبتی براي استفاده از وامها هیئتشود که باعث می

هاي مشارکتی با به فعالیت) 2015(وارموس . یالت بانکی باشدضمانتی براي دریافت تسه هیئتهاي فعالیت

تمایل کم . هاي جذب درآمد اشاره نموده استادهاي ورزشی به عنوان یکی از راهها در نهدیگر سازمان

- هاي تجاري میهاي ورزشی به نسبت سایر فعالیت سود کمتر فعالیت ه دلیلها احتماال بموسسات مالی و بانک

- هاي ورزشی سازمانفعالیت بهبه عدم پرداخت تسهیالت ) 1388(و سیدعامري ) 1383(همچنین ایزدي . باشد

  . هاي ورزشی اشاره نموده اند

برگزاري . هاي تعریف شده در این تحقیق بوده استاز دیگر قسمت ،یی مبتنی بر رویدادي درآمدزاروش ها  

ورزشی می باشد که می تواند در سطوح مختلف شهرستانی یا هاي هیئترویدادهاي ورزشی یکی از وظایف 

تواند یکی آمدهاي مرتبط با این رویدادها میدر. استانی  و یا حتی میزبانی مسابقات کشوري یا لیگ انجام شود

البته . باشدمی روش هادریافت ورودي مسابقات یکی از  ،به عنوان مثال. ي درآمدزایی باشدروش هااز منابع 

در این تحقیق از این نظر تفاوت محسوسی بین . تواند متفاوت باشدبه رشته ورزشی نوع مسابقات میته بس

شاید . وجود نداشته است ،نده اهایی که استفاده نکردهیئتاند با ایی که از این روش استفاده نمودهههیئت

ي برگزاري مسابقات معموال در هاولی با توجه به هزینه ،یر نباشدگدرآمدهاي حاصل از این روش خیلی چشم

روش هاي شهرستانی که ممکن است سایر هیئتویژه در این روش به. گیردها مورد توجه قرار میهیئتبیشتر 

درآمدهاي روز مسابقه نیز مربوط به این . شیوع بیشتري دارد ،ي درآمدزایی کمتر مورد استفاده قرار گیردها

مسائل آزمایی که البته با توجه به کشی و بختفروشی روز مسابقه، قرعهامل بلیط تواند شی شود که میقسمت م

هاي دیگر به شکل رسمی شایع ون اسب دوانی و سوارکاري در رشتهها همچشرعی و دینی بجز برخی رشته

. درآمد لحاظ شودتواند در پذیرش میزبانی مسابقات مختلف به عنوان منبع کسب حق میزبانی نیز می. باشدنمی
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. هاي مالی خواهد داشتکنند کمکی که میزبانی مسابقات را قبول میاستان هیئتها به عموال فدراسیونم

ی را دریافت اي مختلف را به عهده گیرد و مبالغهها و نهادمیزبانی مسابقات ارگان هیئتاست  همچنین ممکن

حتی  البته در کشور ما. ي شده استبندقات هم در این گروه دستهاي و تلویزیونی مسابحق پخش رسانه. نماید

این موضوع در مورد حق موبایل نیز صدق می . اي هنوز معمول نشده استدر سطح ملی هم حق پخش رسانه

. هاي مهم درآمدزایی اشاره نموده استعنوان یکی از راهبلیط فروشی به به موضوع) 1998(هانسن . کند

ها باید در این زمینه  هیئتو  رداست که نیاز به مهارت داراهکارهاي مختلف فروش بلیط نیز از مسائلی 

و ) 2011(هاي دیسبوردز اي با یافتهنتایج تحقیق در بخش پخش رسانه. دتمهیدات الزم را در نظر داشته باشن

هاي ورزشی مربوط به حق پخش بیان نمود بیشترین درآمد باشگاه وي. همخوانی نداشت)  2012(کوکس 

داري در تفاوت معنی روش هادر سایر راهکارها و  ،نتایج نشان داد بجز حق ورودي مسابقات. دباشاي میرسانه

  . یی براي درآمدزایی استفاده نشده استروش هاها چنین هیئتدر بیشتر . ها به لحاظ استفاده مشاهده شدهیئت

هاي ورزشی استان هیئتي مهم درآمدزایی از دیدگاه روش هاسومین گروه از  ،راهکارهاي مبتنی بر محصول  

ها در بخش کاال نیز فعالیت دارند هیئتبرخی از . مات و کاالها باشدمحصوالت می تواند شامل خد. بوده است

تواند مورد استفاده نیز در برخی کاالها می هیئتنام  درج آرم و. و با تولید یا فروش کاال کسب درآمد می نمایند

در این بین برگزاري . ها در این بخش مربوط به حوزه خدمات می باشدهیئتولی بیشتر درآمد  ،یردقرار گ

هایی همچون هیئتدر این بخش بیشتر . شودها انجام میهیئتتورهاي ورزشی گردشگري در برخی 

راه اندازي مجله یا هفته نامه و امثال آن و همچنین دفاتر مشاوره ورزشی از . کوهنوردي و همگانی فعالیت دارند

هاي علمی ورزشی و دادن همایشبرگزاري سمینارهاي سخنرانی و یا . تواند باشدها میهیئتدیگر خدمات 

به طور کلی یکی از . باشداهکارهاي قابل استفاده میدیگر ر گواهینامه حضور و مشارکت به شرکت کنندگان از

ي و هاي داوربرگزاري کالس. هاي ورزشی موضوعات آموزشی استهیئتهاي اصلی درآمدزایی در حوزه

همچنین شهریه ورودي در . ها از عوامل مهم درآمدزایی در این بخش استمربیگري و دریافت ورودي دوره

. باشدمی هیئتی و بازیکن نیز از خدمات صدور مرب. جزو راهکارهاي مهم می باشد هیئتهاي آموزشی کالس

به روش صدور ) 1385(محرم زاده . در این بخش تخصص نیروي انسانی به عنوان محصول قلمداد می شود

هاي ورزشی را از جمله برگزاري همایش) 1394(رزم آرا . تمربی در ورزش دانشگاهی ترکیه اشاره کرده اس

هاي ورزشی به حق خدمات در باشگاه) 2012(کر وی. منابع درآمدي ادارات تربیت بدنی بر شمرده است

ها درآمد حاصل از صدور هیئتاز جمله دیگر منابع کسب درآمد در . غیرانتفاعی کشور آلمان اشاره نموده است

  .بر شمرده شود هیئتخدماتی تواند به عنوان بخش که می. احکام مربوط به جرائم کمیته انضباطی می باشد
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- بررسی نشان می. شده در تحقیق استهاي شناسایی رآمد مبتنی بر محیط از دیگر گروهرویکردهاي کسب د  

این اماکن معموال در مرکز استان . باشندان داراي سالن یا اماکن ورزشی میهاي ورزشی در استهیئت بیشتردهد 

معموال . باشدهاي ورزشی میي درآمدزایی اجاره اماکن و سالنروش هاترین از رایج. ها قرار دارندا شهرستانی

. دهندرآمدزایی به اجاره میهاي آموزشی خود را جهت دهاي خارج از کالسهاي ورزشی ساعتهیئت

همچنین فضاها ممکن است شامل . شودپذیر میتبلیغات محیطی از این طریق امکانهمچنین امکان انجام 

تاسیس فضاهاي ورزشی جدید و فرصت هاي تبلیغی متنوعی . نیز شود هیئتري و آموزشی فضاهاي ادا

هاي بیان نمود شرکت) 2013( گیجسنبرگ. شوداز جمله راهکارها می هیئتاراکتر همچون مسکات و ک

همچنین . هاي سریع براي رسیدن به هواداران تیم ها می داندمختلف، محیط ورزشی را به عنوان یکی از راه

ي از تبلیغات از طریق تلویزیون و ربیان نمود تبلیغات از طریق ورزش می تواند تاثیر ماندگارت) 2012(پیون 

به موضوع اجاره و تاسیس اماکن ورزشی در ورزش دانشگاهی ) 1395(زاده محرم. تبلیغات آنالین داشته باشد

از تبلیغات به عنوان یک راه کسب درآمد در ورزش  به موضوع استفاده) 1394(آرا رزم. ترکیه اشاره داشته است

  . ها می باشدشاره داشته است که همسو با یافتها

این نوع از درآمدزایی مبتنی بر فضاي . ي کسب درآمد بودروش هاي مجازي پنجمین گروه از روش ها  

نیرو انسانی یا واگذاري این وسیله ه داشتن مهارت در حوزه فضاي مجازي ب. باشداینترنت می مجازي و عموماً

ا به ها محصوالت خود ربرخی از شرکت. تواند مورد توجه قرار گیردها یا افراد بیرونی میبخش به شرکت

داشتن سایت . رسانند که موجب سهولت دسترسی و فروش به مخاطب می شودشکل اینترنتی هم به فروش می

-بسیار شایع می یکی از مسائلی که هم اکنون در ورزش. باشدها میاینترنتی یکی از الزامات این نوع فعالیت

کنند با استفاده از هاي ورزشی سعی میباشد که سازمانهاي هواداري و باشگاه مشتریان میایجاد کانون ،باشد

 داشتن اطالعات در دنیاي کنونی به. عامل عالقه مخاطبان به ورزش از آن در راستاي اهداف خود استفاده نمایند

نکته . البته به شرطی که بتوان از این سرمایه به شکل مناسبی استفاده نمود. عنوان یک سرمایه محسوب می شود

روش هاي مطرح شده در این گروه عدم وجود هیچ یک از  ،اي که هم اکنون در ورزش استان قابل توجه است

 ،به عنوان نمونه. استها به سمت این نوع از روش هاي درآمدزایی نرفته هیئتتقریبا هیچ یک از . باشدمی

هاي خارجی شایع شده است که با توجه به عالقه قشر جازي هم اکنون در برخی از باشگاههاي مبرگزاري لیگ

-زیرساختاستفاده مناسب از این . تواند طرفداران خود را داشته باشداي میهاي رایانه و جوان به بازي نوجوان

ی، قرعه کشی و حتی بلیط فروش به عنوان مثال،. تواند بر روي درآمدزایی از طرق دیگر نیز تاثیر بگذاردها می

تواند از طریق مجازي انجام شود که با توجه به سهولت دسترسی مشتري امکان افزایش کرایه سالن می

  .   درآمدزایی را به همراه خواهد داشت
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بی شک . ي درآمدزایی مربوط به آن چیزي است که به عنوان کسب و کار یاد می شودهاروش گروه آخر از    

ریزي کنند که بتوانند با توجه به ماهیت غیردولتی خود از منابع هاي ورزشی باید طوري برنامههیئتامروزه 

هاي اقتصادي در عرصهورود به . خود را پیش ببرند دولتی رها و قادر باشند بدون وابستگی به منابع دولتی امور

بعضی . ها قرار بگیردهیئتارتباط با رشته ورزشی و یا حتی غیرمرتبط با رشته ورزشی می تواند در دستور کار 

اگر این . توانند در حوزه هاي تولیدي یا توزیعی محصوالت مرتبط با رشته ورزشی فعالیت نمایندها میهیئتاز 

  .      هاي تولید شودریزي مناسب موجب کاهش هزینهتواند با برنامهل توجیه باشد میی قابهیئتموضوع براي 

هاي برخی از تجهیزات در رشته. ی باشداجاره کاالها و تجهیزات نیز از جمله راهکارهاي درآمدزایی م   

- د عالقهان با اجاره آنها به افراصرفه اقتصادي براي خریداران ندارد که می تو قیمت بوده و معموالًورزشی گران

رانی، ورزش هاي ی رشته ها مثل اتومبیلرانی، قایقاین موضوع در برخ. مند از مزایاي درآمدي آن استفاده نمود

هاي هیئتهتري در هاي بتوان از مدلالبته در بحث کسب و کار می. دارداسکی گسترش بیشتري  هوایی و

از مزایاي غیر مادي یا کاال و  ،مشتریان و ذینفعان به هیئتورزشی استفاه نمود و در عوض ارائه خدمات 

ورود . هاي غیر نقدي استفاده نموددریافت درآمدهاي نقدي از دریافت یعنی بجاي ؛تجهیزات آنها استفاده نمود

تواند قرار می هیئتنیز جزو سایر خدمات ...  هاي تجاري مثل رستوران ورزشی، باشگاه ورزشی وبه عرصه

اي اند و علی رغم نگاه در حد میانه ها بسیار ضعیف بودههیئتبیانگر آن بود که در این بخش هم نتایج . بگیرد

اي که در نکته.  اندادههاي خاصی در این زمینه انجام نداقدام ،ها دارندت این گونه فعالیتکه نسبت به اهمی

اگر چه  -باشدمی روش هاها از نظر اهمیت این نزدیکی عددي این گروه ،بل ذکر استقا روش هااین  مورد

باشد با یی که بیشتر متداول میروش ها معموالً. داري بوده استها به شکل معنیاین اختالف بین برخی گروه

قلمرو زمانی تحقیق می تواند . داري داشته استتفاوت معنی ،اندها کاربرد داشتههیئتیی که کمتر براي روش ها

ها با تغییر رییس روش هاي بازاریابی هم  هیئتکه معموال در برخی  طوري ؛ بهمحدودیت ها باشداز جمله 

. همچنین میزان دقت آزمودنی ها در تکمیل پرسشنامه ها در اختیار محقق نبوده است. ممکن است فرق کند

  .وسیله برخی نمونه ها نیز خارج از حدود اختیار محقق بوده عدم تکمیل پرسشنامه ها ب

- ن ورزشی استان مرکزي ارائه مییی کاربردي براي مدیران و مسئوالهاپیشنهاد ،در پایان با توجه به نتایج تحقیق

  : گردد

 ؛هاي ورزشیهیئترسانی مستمر در اندازي سایت اینترنتی و بروز راه 

 ؛بینی برگزاري و میزبانی رویدادهاي مهم ورزشیپیش 

 ؛فروش بلیط مسابقات در نظر داشتن راهکارهاي متفاوت براي 

 ؛تولید و یا فروش محصوالت مرتبط با رشته ورزشی 
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 هاي ورزشی آبی، ی و گردشگري ورزشی استان در رشتههاي طبیعها و قابلیتاستفاده از فرصت

 .فضاهاي طبیعی و هوایی

 هاي هیئت اصلی کنندگان حمایت از توانند می بزرگ اقتصادي نهادهاي و ذینفعان اینکه به توجه همچنین با

 حمایت زمینه در روانی هاي انگیزه بر موثر عوامل با ارتباط در پژوهشی که گردد می پیشنهاد باشند ورزشی

 .گیرد انجام ورزشی هاي هیئت و ورزشکاران از آنها هاي
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The study is to identify and investigate the marketing and revenue generating 
methods of the sport boards of Markazi province. Therefore, in a descriptive-
applied survey, the statistical population of the study included all the presedents 
and vice presedents of the Sports boards in the Markazi province and managers and 
experts of the sport and youth general administration (N=١١٨). The sample was 
considered as a census, due to the limited number and probability of not returning 
some of the questionnaires. Finally, ٨٤ completed questionnaires were evaluated. 
Measurement tool in this research was a researcher-made questionnaire due to lack 
of standard questionnaire. The content validity of the measurement tool was 
confirmed by ١٢ university professors and experts and also the reliability of the 
questionnaire was reported using Cronbach's alpha coefficient of ٠٫٨٨. For data 
analysis, Friedman test, T single sample, Chi-square and exploratory factor 
analysis were used by SPSS software. 

 The results showed that marketing and capital marketing methods in the sports 
departments of the Markazi province included six methods including stakeholder 
method, event-based method, environment-based method, virtual-based method, 
product-based method, method-based approach Business has been. In terms of 
categorization of marketing methods and attracting funds and ranking them, 
stakeholders-based solutions with the average rating of ٤/٢٧ had the most 
importance and business-based solutions with a mean score of ٢/٥٣ had the least 
importance. 

Key Words: Sport Marketing, Income Generation, Markazi Province and Sport 
Board 


