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های کیفی پژوهش حاضر از نوع پژوهش .انجام شداز درماندگی مالی های ورزشی استان خراسان رضوی تهیئ

. ابزار ته استفسیری انجام شد-کاربردی است که به روش ساختاری العاتطبود و از نوع م با ماهیت تحلیلی

شامل آماری پژوهش  بود. جامعة دلفی ، مصاحبه و پرسشنامةاسنادیمطالعات  ،پژوهش هایدادهآوری جمع

عنوان نمونه در هر بخش از پژوهش به هدفمند نفر به شیوۀ 25 که از این تعدادنظران در این حوزه بود صاحب

 33نهایت فاده شد. دراستتفسیری -اختاریس مدلاز  هادادهانتخاب شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل 

شدند و در پنج شناسایی از درماندگی مالی های ورزشی استان خراسان رضوی تهیئرفت بر برونشاخص موثر 

های آموزشی و اجرایی الیتهای بازاریابی و فعقانونی، فعالیت راهکارهای اقتصادی، مدیریتی، فعالیت راهکاربعد 

های ورزشی ت؛ درنتیجه هیئعنوان سطح سوم مدل شناسایی شدبهقانونی  راهکارتند که سطح قرار گرفو در سه 

ظهور و تحقق سایر قانونی داشته باشند تا زمینة  راهکارای به برای خروج از درماندگی مالی باید توجه ویژه
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 مقدمه
 با عدیبچند یک پدیدۀ عنوان بهو  ها پیدا کرده استچندانی برای دولتامروزه ورزش اهمیت دو

 و سالم فراغتاوقات گذراندن افراد، سالمتی اقتصاد، در را خود نقش و جایگاه گسترده، تأثیرات

 جامعه در گسترش به رو اخالقی انحرافات و اجتماعی مفاسد از پیشگیری اجتماعی، روابط بخش،لذت

در (. 167، 2018، پور و خطیبی، مهدینژادبتااست )جهان کرده دیگر متجلی متعدد کاربردهای و

بلکه از صنایع پردرآمد دنیا در قرن حاضر  دیگر تفریح و سرگرمی نیست؛ ،رزشدنیای کنونی، و

که توانایی زیادی در  (284، 2019، ، دهقان قهفرخی و علیدوست قهفرخیحیدریشود )محسوب می

 2ورزش صنعت از حاصل 1داخلی ناخالص لیدتو سهمهای داخلی و خارجی پایدار دارد. جذب سرمایه

 دیگر صنایع بین در صنعت این جایگاه ارتقای موجب درصد، دو از بیش با پیشرفته کشورهای برخی

 تا 5/0 بین کشورها داخلی ناخالص تولید از ورزش صنعت سهم دندهمی نشان مطالعات. است شده

 بوده دالر میلیارد 485 با برابر 2014 سال در آمریکا ورزش صنعت کل تخمینی اندازۀ .است صددو در

 سال همان در آمریکا دالر تریلیون 5/1 معادل جهان ورزش صنعت تخمینی اندازۀ کهحالیدر است؛

 صنعتی جدید اقتصاد قالب در انسانیین نو اقتصاد ظهور ورزش صنعت است. درحقیقت، شده گزارش

ها و هش. مطالعات، پژو(99، 2017 ،رالب؛ عسکریان، خدادادی و س2099، 2011، 3هوانگ) است

، 2014، 4پاولیک)نمیک و  اندتأمین مالی در ورزش انجام شدهاقتصاد و  های بسیاری در حوزۀتحلیل

مسائل اقتصادی و مالی ورزش دلیل پیچیدگی و وسعت عملکرد ورزش در جامعه، توجه به (. به538

مشارکت تمام  بهاست و ناپذیر جتناباها گی آنیافتدر همۀ کشورها بدون درنظرگرفتن سطح توسعه

 اقتصادی اهداف به دستیابی(. 114، 2012، 5، بارتولیک و کاستونجااست )اسکوریکنیازمند جامعه 

 ؛است ورزشی هایسازمان جملهاز سازمانی هر اساسی اهداف جزو بیشترهرچه مالی منابع کسب و

 اهداف تحقق ضرورت سویی از .اندکرده توجه شاخص این به هاریزان سازمانبرنامه دیرباز از روینازا

 سازمان آن نیاز مورد مالی منابع تأمین منظوربه کافی سرمایۀ دنبوفراهم درگرو سازمانی هر اقتصادی

ند )مرادی چالشتری، دانمی اقتصادی توسعۀ و تولید، رشد موتور را آن اقتصاددانان که عاملی ؛است

  (.156 ،2019، نظری و مرادی

های مند کمکد، نیازنشوکه سبب شکست بازار میی های اجتماعی بسیاردلیل پیچیدگیورزش به

جوی وواضح است که منابع دولتی محدود است و بسیاری از جوامع در جست مالی دولت است؛ هرچند
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؛ هستندبخش خصوصی  از استفادهریق طاز به منابع مالی بیشتر در ورزش  ابزارهایی برای دستیابی

رزش باشد، سیستم تأمین مالی واز ناپذیر منطقی است که منابع دولتی بخش جدایی  کامالًبنابراین 

، 2014، 1های ورزشی نیست )پاولیک و هروزاتنهایی پاسخگوی نیاز سازمانبهور قطع طبه اما این منابع

های شتیبان اصلی فعالیتایران، دولت حامی و پ مانندتوسعه (. در بسیاری از کشورهای درحال37

عه به منابع دولتی باعث شده توسورزشی است. وابستگی بیش از اندازۀ ورزش در کشورهای درحال

های ورزشی و دسترسی به فعالیت ت افراد جامعه در ورزش پایین باشدتنها سطح مشارکاست که نه

 رو شودههای بسیاری روبشواریدلیل کمبود بودجه با دد، بلکه مدیریت ورزش نخبه نیز بهدشوار باش

 در های ورزشیسازمان ایران در رسدمی نظربه(. 49، 2016، زاده و پاسوارنژاد، قلی، همتی)تسلیمی

 راه در ابتدای هنوز ساز،پول مستقل سازمان یک به پولۀ کنندمصرف سازمان یک از تبدیل رهگذر

 از یکی به کامل وابستگی داخلی سطح در هویژهای ورزشی بهسازمان بیشتر مشکل و دارند قرار

 هایظرفیت تمامی از استفاده برای بلندمدت و مدتمیان ریزیبرنامه نداشتن و های درآمدیروش

بودن اقتصاد در ایران با توجه به دولتی(. 16 ،2017است )آبنما،  درآمدزایی منظوربه بازار موجود در

ورزش با توجه به تورم  انی، بودجۀمت نفت در بازارهای جههای اقتصادی و کاهش قیو افزایش تحریم

ن ورزشی خواستار خودکفایی های ورزشی نیست و مسئوالز سازمانموجود در جامعه پاسخگوی نیا

ها و های بسیاری در مهارتسازی ورزش، شکافتجاری رغمبههای ورزشی هستند. اقتصادی سازمان

در چنین شرایطی از  (.2015، 2ورزشی وجود دارد )استوارتهای دانش تأمین مالی مدیران سازمان

خود را از منابع بالقوه  مورد نیاز ریزی بتوانند بودجۀدبیر و برنامهرود با تمدیران ورزشی انتظار می

های ورزشی اما کاهش وابستگی سازمان وابستگی خود را به دولت کم کنند، تدریجکسب کنند و به

هاست. برای آن خودکفایی مالیازی و ایجاد زمینۀ ای نیست و مستلزم بسترسدهبه منابع دولتی کار سا

 رفطباید شناسایی و برمیها قرار دارد که مسائل و مشکالت بسیاری بر سر راه این سازمان در این باره

 که دادند نشان پژوهشی ( در2008زاده )راد و محرمقیامی (.43، 2016، و همکاران تسلیمیشوند )

داوری و  مربیگری و هایکالس برگزاری راه فقط از بازاریابی نبود واحد دلیلبه ایران کاراتۀ راسیونفد

 گرفتن از واحدکمک با ژاپن کاراتۀ فدراسیون کهدرحالی ؛دکنمی درآمد کسب به صدور احکام اقدام

 چون تولید هاییروش از هشددیا موارد از غیر به فدراسیون، آن در موجود ورزشی بازاریابان و بازاریابی

آموزشی مثل کمک وسایل و...(، ارائۀ تشک میت، دستکش، کاراته )لباس، ورزشی محصوالت

 هنگام در فرهنگی هاین، چاپ تمبر و سکه، برگزاری نمایشگاههای آموزشی، استفاده از واقفادیسی

دردسترس  موجود امکانات و هاسالن از چندمنظوره برداریالمللی، بهرهبین و ملی مسابقات برگزاری
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راد و کند )قیامیورزشی نیز کسب درآمد می گردشگران جذب و ورزشی گردشگری بر گذاریسرمایه

ریزی کشورهای جهان برای سازماندهی و برنامهبا توجه به اهمیت ورزش در (. 89، 2008زاده، محرم

ومی و خصوصی در حوزۀ ورزش به عمهای های زیادی در بخشدقیق در بحث ورزش، امروزه سازمان

 فدراسیون جانشین و نمایندههای ورزشی هستند که تها هیئاین سازمان اند. از جملۀفعالیت مشغول

 کل ادارۀ هماهنگی با را درسطح استان مرتبط هایفعالیت و هستند هااستان در تبطمر ورزشی

 ورزشی تکنند. هیئمی و نظارت اجرا تبطمر مقررات و قوانین کامل رعایت با و استان بدنیتربیت

 انگیزه ایجاد ورزشی وۀ رشت گسترش هتدر ج مساعد زمینۀ کردنمفراه منظوربه که است تشکیالتی

 براساس ورزشی هایمهارت سطح افزایش و استعدادها کشف و ورزش به مردم یکیک جذب نیز و

امور  از . یکیشودایجاد می زش و جوانانوزارت ور و فدراسیون اهداف در دهشبینیمبانی پیش و اصول

برخورداری از  اهداف، به دستیابی و هااجرای برنامه و وظایف دادنانجام در ورزشی تهیئ هر ضروری

های شرکت مانند باید ورزشی هایسازمان و های ورزشیتهیئ اوضاع مالی مناسب است. درواقع

 مشکل برایشان کار ادامۀ د،نر درماندگی مالی شودچا اگر ورزشی هایتهیئ یعنی کنند؛ تجاری عمل

غیرانتفاعی مثل های (. منابع مالی برای سازمان79 ،2017 ،، رضایی و شیروانیود )اسمعیلیب خواهد

اعی ورزشی به حمایت مالی دولت های غیرانتفهای ورزشی حیاتی است. سازمانتها و هیئفدراسیون

های ورزشی را سازماندهی صورت مستقل فعالیتدهند بهیح مییاز دارند، اما ترجسات خصوصی نو مؤس

های غیرانتفاعی سوددهی نیست، (. با اینکه هدف سازمان389، 2010، 1و سچردر ، زینتزکنند )ویناند

هایی برای کسب درآمد هستند )هال و دنبال راههای اقتصادی خود را دارند و بهینگرانها این سازمان

 تأمین زمینۀ در خصوصبه خود وظایف اجرای در ورزشی هایتهیئ از بسیاری(. 55، 2006، 2لیو

 با استانی و ایمنطقه بعد در را هاآن هایفعالیت وعضمو این که اندشده روکمبودهایی روبه با مالی

های ورزشی تیئه مالی درماندگیدربارۀ  اوقات بعضی ها نیزکرده است. رسانه مواجه چالش

 و هاطرح در اجرای و استش افزای حال در مالی مشکالت این رسدمی نظرکنند. بهیم رسانیاطالع

هزینۀ  تأمین و مالی کند. درماندگیمی دچار مشکل را های ورزشیتشده هیئهای تدوینبرنامه

 هایتهیئ مدیران خصوصهب و در استان ورزش نمسئوال هایدغدغه همواره از ورزشی هایتهیئ

 مسابقات برگزاری زیاد هایبه هزینه توجه با دولتی هایبودجه به اکتفا شکبدون .است بوده ورزشی

باشد )فالح و آقاخانی،  پاسخگو کامل شکل به تواندورزشی نمی هایتهیئ در مختلف هایفعالیت و

 و مالی باید بازارهای مالی مسئولیت تأمین قبول با های ورزشیت(. رؤسا و مسئوالن هیئ71، 2016

بازارهای مالی،  در مناسب مالی کارگیری ابزارهایهب با تا بشناسند را موجود مالی ابزارهای
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چیان، دهند )شجیع، کوزه قرارمدنظر  را شدن از درماندگی مالیمالی و خارج تأمین شیوۀ تریناقتصادی

 درآمد ایجاد و مالی منابع به رسیدن برای ورزشی هایتئیه بنابراین (؛21، 2013، احسانی و امیری

درماندگی مالی  ثر در این زمینه بپردازند.شناسایی عوامل مؤ به باید درماندگی مالیز ا رهایی و بیشتر

جریان نقدی کافی  ن برای برآوردن تعهدهای مالی خودبرای یک سازمان وضعیتی است که آن سازما

 بلکه نیست؛ هاآن مالی تأمین چگونگی از ناشی درآمدزانبودن یک سازمان ورزشی نداشته باشد. گاهی

 و قوانین کشور، اقتصادی مسائل البته است؛ شده زمینه در این نشدنباعث موفق ساختاری مشکالت

ن مدیران و مسئوال اما باشند، زمینه تأثیرگذار این در ندنتوامی مذهبی و فرهنگی مسائل مقرارت،

 مالی، تأمین هایانواع روش بررسی و یمحیط مسائل تمامی به توجه با دنتوانمی سازمان ورزشی

 (. 153، 2013، 1، مونلس و لوپز)سانچزکنند  انتخاب را هاگزینه پذیرترینبهترین و امکان

های ث مالی در سازماندهد که پرداختن به مباحنشان می زمینه این در هاپژوهش پیشینۀ بررسی

( 2017نتایج پژوهش دانشفر و امیرتاش ) . در این راستابسیاری از پژوهشگران است ورزشی دغدغۀ

در فدراسیون برای درآمدزایی و جذب حامی مالی موانعی وجود دارد که یافتن راهکارهایی که نشان داد 

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فدراسیون شطرنج تواند موجب سرمایهبرای حل این مشکالت می

های های ورزشخودکفایی مالی فدراسیون که ند( در پژوهشی دریافت2016)و همکاران شود. تسلیمی 

افزاری و ها، امکانات سختت حقوقی فدراسیونپایه با موانع عّلی )مدیریت، نظارت و ارزیابی، ماهی

ریزی( و برنامه های قانونی وسازمانی، بودجه، شکافهای افزاری، مهندسی مالی، ساختار و قابلیتنرم

قانونی و حقوقی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل ای )دولت، رسانه، عوامل زمینه

ها که برای کارگیری این راهبردرو است. بههحاکمیتی، عوامل نهادی، عوامل تجاری و اقتصادی( روب

ه جملتواند پیامدهایی را برای آنان ازشوند، میهای پایه اتخاذ میهای ورزشخودکفایی مالی فدراسیون

 و آقاخانی فالح دنبال داشته باشد.ها بهوری و پوشش هزینهایش بهرههای درآمدزایی، افزلافزایش کانا

 نشان« ورزشی هایتمالی هیئ منابع تأمین بر جمعی هایرسانه أثیرت» عنوان با پژوهشی ( در2016)

 ورزشی هایتئیه مالی تأمین منابع بر را تأثیر بیشترین ترتیببه اینترنت و تلویزیون، مجالتکه دادند 

 منابع تأمین بر را تأثیر ترتیب کمترینبه روزنامه و ماهواره، رادیو و سینما، داشتند استان گلستان در

ورزشی استان  های( پژوهشی روی هیئت2017ند. آبنما )داشت استان این در ورزشی هایتئیه مالی

 در تجهیزات، و امکانات ال را نبودبسکتب تاولین مانع درآمدزایی در هیئ خوزستان انجام داد. وی

نیروهای  کشتی کمبود تئیه در و درآمدزایی برای مسئوالن نداشتن کافی انگیزۀ شنا و والیبال تهیئ

 مشارکت قراردادهایکه  داد ( نشان2013گزارش کرد. نتایج پژوهش رهبر ) متخصص بازاریابی

 از استفاده اسالمی، بانکداری هایروش از استفاده بورس، گذاری درو خصوصی، سرمایه عمومی

                                                           
1. Sanchez, Monelos & Lopez 
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 و المللیمالی بین حامیان همچون در کشورهای پیشرفته مالی تأمین و درآمدزایی متداول هایروش

 داخلی هایتسهیالت بانک دریافت شامل قرضی شیوۀ به داخلی مالی تأمین و خارجی گذارانسرمایه

( در بررسی 2004) 1حاماکوسد. ندار ثبتم نقش ایران ورزش تأمین مالی در ارزی، ذخیرۀ حساب و

های ورزشی باید مانند های ورزشی به این نتیجه رسید که فدراسیونبین تجارت و فدراسیونرابطۀ 

 تا درآمدزایی نداشته باشند، ادامۀهای ورزشی اساس فدراسیونهای تجاری عمل کنند؛ براینشرکت

کردند که منابع شان ( خاطرن1993) 2لک و هینینگس، ساتیبالتکار برایشان بسیار مشکل خواهد بود. 

 3هوداها حیاتی است. های ورزشی و باشگاههای غیرانتفاعی همچون فدراسیونمالی برای سازمان

ترین عامل جذب مهم گذاریه اصل انتظار سود حاصل از سرمایه( در پژوهشی دریافت ک2001)

تند که درآمد حاصل ( در پژوهشی دریاف2011) 4نگنریلی . ماتیو وگذاری مالی در ورزش استرمایهس

ان های مردمی تا سطوح باالی های ورزشی اعم از سازماز حمایت مالی یک منبع مهم برای سازمان

 را ورزشی هایسازمان درآمدی جریان ( در پژوهشی پنج2017) 5ویلی های حرفه ای است.ورزش

 گذاریقیمت هایمدل از استفاده تلویزیونی، دهایقراردا دربارۀ مذاکرات دقیق شامل که بررسی کرد

 موضوع و هاآشامیدنی و غذاها بارۀدر جدید رویکردهای پذیرش و حمایت، مشارکت رکردنحداکث پویا،

  بود. مشتریان به سازمان با برند تجاری کاالهای فروش

بر عملکرد  مباحث مالی و تأثیرگذاری آند که ۀ پیشینۀ پژوهش نشان داکلی مطالعصورتهب

های ورزشی واقعیت انکارناپذیری است که همگان دربارۀ آن توافق دارند و در هریک از ازمانس

ی در کمتر پژوهشی به مشکالت ول شده است، نحوی به این مقوله پرداختههای ذکرشده بهپژوهش

الی اشاره شده درماندگی م از های ورزشیتهیئ رفتهای مؤثر بر برونهای ورزشی و راهتمالی هیئ

سعی شده  6تفسیری-سازی ساختاریحاضر با استفاده از روش کیفی مدلدر پژوهش است؛ بنابراین 

رفت های مؤثر بر برونراهکاردقیق  بندیو همچنین سطح صورت کاربردی به شناساییاست به

 پرداخته شود.از درماندگی مالی  های ورزشی استان خراسان رضویهیئت

 مشهدشهر مقدس آن  است که مرکز ایراندر شرق  های خراساناستانضوی یکی از ستان خراسان را

که از این نظر پنجمین استان بزرگ کشور  استکیلومتر مربع  118854مساحت این استان  است.

 هایقطب یکی از همواره استان سطح در فعال ورزشی تهیئ 30 از بیش داشتن استان با این .است

                                                           
1. Hamakos 

2. Thibault, Slack & Hinings 

3. Huda 

4. Matthew   & NerileeHing 

5. Willie 
6. Interpretive Structural Modelling 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
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های ورزشی ، والیبال، بسکتبال، فوتسال و رشتهفوتبال هایتیم حضور. است آمده شماربه کشور ورزش

 از مختلف های ورزشیرشته به استان اهالی ویژۀ ۀعالق و هر رشته برتر هایلیگ درانفرادی 

 شدنانقباضی و کشور تحریم وضعیت به توجه با اخیر سال چند در. تاس استان مناسب هایظرفیت

 اختیار در را های کمتریبودجه جوانان و ورزش کل ادارات و ورزشی هایفدراسیون ها،بودجه

 شده هاسازمان این در عملکرد افت موجب تاحدودی آنۀ نتیج که اندداده قرار ورزشی هایتهیئ

 دولتی، اقتصادی نوسانات مختلف با است شده باعث ورزشی هایتهیئ دح از بیش بودنوابسته .است

های ورزشی استان خراسان رضوی تحاضر هیئگیرد. درحال قرار تأثیرتتح سرعتبه هاتئیه عملکرد

های ورزشی در اعزام که هیئتجایی؛ تابرنداز مشکالت مالی رنج می و هستند مالی درماندگی دچار

، حمایت از ورزشکاران نخبه و... ناتوان های مختلف سنیبرگزاری مسابقات در ردههای استانی، تیم

حیات  برای ادامۀ ضرورتی انکارناپذیر های ورزشی از درماندگی مالیشدن هیئتخارج بنابراین هستند؛

بروز مشکالت های ورزشی، موجب تنشدن درماندگی مالی هیئرفعرود. شمار میها بهآن موفقیت و

  در سطح استان و های ورزشیرشته آهستۀنهایت رشد در و هاریتی در ادارۀ امور هیئتمدی

 شده در این حوزه، تاکنون. همچنین در بیشتر مطالعات انجامشودهای استانی میتیم نگرفتننتیجه

ی از درماندگی مالهای ورزشی تهیئ رفتبرونثر بر مؤ راهکارهای کهنشده است  انجام جامعی پژوهش

 حاضر باپژوهش  بنابراین بندی کرده باشد؛کرده باشد و به لحاظ درجۀ اضطرار سطح را شناسایی

از درماندگی  های ورزشی استان خراسان رضویترفت هیئشناسایی راهکارهای مؤثر بر برونهدف 

   .کند ارائه این مشکل رفع برای عملیاتی رهنمودهایی تا جام شدانتفسیری -رویکرد ساختاریا بمالی 

ها معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخص ۀبا تجزی تفسیری-ساختاری روش

 های کیفی در این است کههای تحلیل دادهبا سایر روش تفسیری-یمدل ساختارتفاوت . پردازدمی

 کندن اند، تعییگروهی به یکدیگر وابسته صورت تکی یاکه بهرا  هاارتباط بین شاخص تواندمی

 از شودتالش می حاضر در پژوهش .(134، 2020، ، غالمی بیدخانی، ماهیان و یزدانیان)اسداللهی

 افزوده پژوهش غنای بر که است موضوعی استفاده شود و این اجرایی و دانشگاهی قشر دو هر نظرات

 و دارند آشنایی هاکاستی و هانقص با خوبیبه و اندموضوع درگیر نزدیک از اجرایی افراد چراکه ؛است

 سؤالکنند.  کمک پژوهش اعتبار به نظری بعد از توانندمینیز  دانشگاهی ناصمتخص دیگر سوی از

 های ورزشی استان خراسان رضویرفت هیئتباعث برونراهکارهایی  چه که است این پژوهش اصلی

در اولویت هستند؟ راهکارها  سایردر مقایسه با راهکارها ک از این یکدامشوند؟ و می درماندگی مالی از

های ورزشی ورزش و جوانان خراسان رضوی، هیئت کل های ورزشی نظیر ادارۀتردید سازمانبدون 

 توانند از نتایج این پژوهشند، میها که دچار درماندگی مالی هستاستان خراسان رضوی و سایر استان

 مند شوند.بهره
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  پژوهش روش
ها جزو تحقیقات جوی دادهوهدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع جست حاضر به لحاظ ماهیت و پژوهش

انجام شده تفسیری  -که به روش ساختاری است تحلیلی ها از نوعکیفی و از حیث روش تحلیل داده

ثر و کارا برای موضوعاتی است که در آن متغیرهای است. رویکرد ساختاری تفسیری یک روش مؤ

توان ارتباطات بر یکدیگر آثار متقابل دارند. با استفاده از این تکنیک میکیفی در سطوح مختلف اهمیت 

پیچیدۀ  روابط و جهت ترتیبروش  اینله را کشف کرد. های کیفی مسئهای بین متغیربستگیو وا

 بر توانمی آن وسیلۀبه که است ابزاری دیگر،عبارتبه کند؛را بررسی می یک سیستم عناصر میان

آماری، نمونۀ آماری،  جامعۀ(. 122، 2020، اسداللهی و همکاران) کرد غلبه ناصرع پیچیدگی بین

 گیری و حجم نمونۀ پژوهش حاضر در جدول شمارۀ یک ذکر شده است.روش نمونه
 

 گیری و حجم نمونة پژوهش، روش نمونهآماری جامعة آماری، نمونة -1جدول 

Table 1- Statistical Population, Statistical Sample, Sampling Method and Research 

Sample Size 

 روش

Method 

 جامعه

Society 

 نمونه
Sample 

روش 

 یریگنمونه

Sampling 

 حجم نمونه

Sample 

Size 

 مصاحبه

Interview 

و ن همۀ مدیران، معاونا

کارمندان ادارات ورزش، 

رؤسا، نواب رئیس و دبیران 

، مربیان، های ورزشیتهیئ

بازیکنان، پیشکسوتان 

استان خراسان رضوی، 

 خبرگان، اساتید دانشگاهی

و دانشجویان تحصیالت 

تربیت بدنی  تکمیلی رشتۀ

 و علوم ورزشی

 

 

 

 

 

 مدیران و معاونان ادارۀ

انان استان ورزش و جو

خراسان رضوی، دبیران، 

سا و نواب رئیس رؤ

ان، های ورزشی، مربیتئیه

 بازیکنان و پیشکسوتان

Managers and 

deputies of 

Khorasan Razavi 

Sports and Youth 

Department, 

secretaries, heads 

and vice presidents 

of sports boards, 

coaches, players and 

veterans 

 هدفمند

Targeted 
15 
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 گیری و حجم نمونة پژوهش، روش نمونهآماری جامعة آماری، نمونة -2جدول ادامة 

Table 1- Statistical Population, Statistical Sample, Sampling Method and 

Research Sample Size 

 روش

Method 

 جامعه

Society 

 نمونه
Sample 

روش 

 یریگنمونه

Sampling 

 حجم نمونه

Sample 

Size 

 دلفی

Delphi 

All managers, 

deputies and 

employees of sports 

departments, heads, 

vice presidents and 

secretaries of sports 

boards, coaches, 

players, veterans of 

Khorasan Razavi 

province, experts, 

university 

professors and 

graduate students in 

the field of physical 

education and 

sports sciences 

ورزش و  معاونان ادارۀ

جوانان استان خراسان 

خبرگان و اساتید  رضوی و

مدیریت  دانشگاه در رشتۀ

 ورزشی

Deputies of the 

Department of 

Sports and Youth of 

Khorasan Razavi 

Province and experts 

and university 

professors in the 

field of sports 

management 

 هدفمند

Targeted 
10 

-ساختاری

 تفسیری

Structural-

Interpretive 

خبرگان و اساتید دانشگاه، 

دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی مدیریت ورزشی

Experts and 

university 

professors, graduate 

students of sports 

management 

 هدفمند

Targeted 
25 

 

 روش مطالعۀ ابتدا از طریقدر دو بخش مصاحبه و دلفی باید گفت که  شدهاستفاده نمونۀ در توضیح

دلفی  استفاده از تکنیک با از رسیدن به اشباع نظری و بعد ها شناسایی شدگویه هاو مصاحبه یاسناد

تا  15تعداد نمونه بین تفسیری -در استفاده از روش ساختاری .اقدام شدها ن گویهاییید یا رد به تأ

 (.125، 2020، اسداللهی و همکارانباشد ) تواند پذیرفتنینفر می 20

 نخست گام درو پرسشنامه بود.  ای، مصاحبهها در این پژوهش مطالعات کتابخانهادهآوری دابزار جمع

از های ورزشی استان خراسان رضوی تشدن هیئمؤثر بر خارجراهکارهای  اسنادی مطالعۀ روش با

از  افتهیساختارمهین قیعم یهاا استفاده از مصاحبهب بخش نیا ادامۀ در شناسایی شد.درماندگی مالی 

های تئیه رفتبرونبر  ثر مؤراهکارهای بر یمصاحبه مبن هایالؤدرخواست شد به س یآمار ۀمونن
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بخش  نیدر ا افراد مشارکتاست  یپاسخ دهند. گفتناز درماندگی مالی  ورزشی استان خراسان رضوی

خواهند ماند.  یمحرمانه باقها پاسخ آن داده شد که نانیاطم هاآنو به  آزادانه بود  کامالًپژوهش  از

 یمشارکت-یصورت تعاملو به افتهیساختارمهیها از روش نداده یمصاحبه و گردآوراجرای  منظوربه

و  ضبط نیزها مصاحبهیند تمام فرابود که  قهیدق 35 مصاحبه هر جرایزمان ا میانگیناستفاده شد. 

 یسازیینها و یسازادهیمتن پالب قها، اطالعات در مصاحبه شدن اجرایتمامپس از  تیهان. درشد ثبت

های ورزشی استان خراسان رضوی تئیه شدنخارجثر بر مؤراهکارهای  از جامعی فهرستسپس  شد.

ی آورجمع افتهیساختارمهین قیعم یهاو مصاحبه اسنادیمطالعات  روشدر  کهاز درماندگی مالی 

 شده در مرحلۀهای شناساییگویهآن برای تأیید یا رد  اساسبر در ادامه. ، شناسایی شدبود شده

 مرحلۀ افتهیساختارمهین یهاپرسشنامه ها،بندی گویهتهمصاحبه و همچنین اطمینان از صحت دس

تأثیرگذار راهکارهای  مهم و بعادا خواسته شد کنندگان در پژوهششرکتاز  و شدند طراحی دلفی اول

 همچنین و کنند مشخص رااندگی مالی از درمهای ورزشی استان خراسان رضوی تئیهشدن بر خارج

 بود شاخص 42 شناسایی گام، این حاصل کنند. اضافه فهرست به را دیگر های احتمالیشاخص و ابعاد

 شدند. سپس بندیدسته بعد )عامل(پنج  زیرمجموعۀ در نظری مالحظات به با توجه هاشاخص این که

 به دستیابی منظوربه دوم )دلفی( مرحلۀ امۀپرسشن مقدماتی، از پرسشنامۀ حاصل نتایج به توجه با

 هایگزینه .شد طراحی لیکرت ایرتبهپنج طیف برمبنای ثر،های مؤشاخصبارۀ در نظرها اجماع

 امتیاز )با کم (،سه امتیار )با متوسط (،)با امتیاز چهار ، زیادپنج( )با امتیاز زیاد خیلی شامل پرسشنامه

 به شد خواسته کنندگان در پژوهشاز مشارکت و شد ظرگرفتهندر (یک امتیاز با کم ) خیلی (،دو

 کیهر در نهایی هایشاخص بندیالویت ونظرها  تلفیق برای ادامه دردهند.   امتیاز هاشاخص از یکره

 انتخاب اهمیت ترتیب به ثرمؤ هایشاخص هندسی، و حسابی میانگیناکسل  افزارنرم طریق از ابعاد، از

 هایپاسخ کل هندسی و حسابی میانگین از بیشترۀ نمر که هاییشاخص از هدست آن یعنی شدند؛

 هاشاخص از تعدادی و شدند انتخاب ترتیببه کردند، کسب ها(آزمودنی از ازای هریک)به را پرسشنامه

 حاصل شدند. حذف انتخاب یندفرا از داشتند، کل میانگین از کمتر هندسی حسابی یا میانگین که

های آن بود. این ابعاد و شاخص راهکار(بعد ) پنج زیرمجموعۀ در شاخص 33 ناساییش مرحله، این

قانونی )چهار راهکارهای شاخص(، های اقتصادی )سه شاخص(، فعالیت 12مدیریتی )راهکارهای شامل 

در  شاخص( بودند.های آموزشی و اجرایی )پنج و فعالیتشاخص( های بازاریابی )نُه شاخص(، فعالیت

 یکدیگر با عوامل ارتباط شیوۀ ابتدا روش این درتفسیری اجرا شد. -این مرحله فرایند ساختاریادامۀ 

 دیگرراهکارهای  ازراهکار  کدام شوند،می منجر دیگری بهراهکارها  کدام که شد مشخص و شد تعیین

 این سپس .دهستن ارتباط فاقدراهکارها  کدام ودارند  دوطرفه ارتباطراهکارها  کدام هستند، اثرپذیر

 عوامل غیرمستقیم ارتباطات بعد مرحلۀ در و شدند لحاظ جدول در یک و صفر اعداد صورتبه امتیازات
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راهکارهای  وراهکارها  سطوح تعداد و شد انجام عوامل بندیسطح انتها در. شدند لحاظ جدول در نیز

های ورزشی تهیئرفت ونمؤثر بر برراهکارهای  تفسیری-ساختاری نهایی مدل و شدند تعیین سطح هر

 و تحلیل تجزیه روش از استفاده با نهایتدر .آمد دستبهدرماندگی مالی از  استان خراسان رضوی

 .شد تعیین تفسیری-ساختاری اجزای وابستگی و نفوذ قدرت نمودار مکمیک

 
 

 
 تفسیری-شدن روش ساختاریمراحل انجام -1 شکل

Figure 1- Stages of Structural-Interpretive Method 
 

 تعیین برای .است شده حاصل محتوایی طریق به ساختاری ـ تفسیری پرسشنامۀ روایی پژوهش این در

ها و اساتید دانشگاهی باشگاه نظران، مدیرانصاحب تن از 10 هاینظر پرسشنامه از محتوایی روایی

نظر کرسول همچنین براساس . شد ییدتأ پرسشنامه ییروا و شد استفاده مدیریت ورزشی رشتۀ

مفصل و دقیق و کدگذاری ناشناس برداری دداشتاز یااطمینان از پایایی پژوهش نیز (، برای 2003)

 تیم پژوهش نبود، استفاده شد.  وجزکه 

 

 نتایج

ن های ورزشی استان خراساتهیئرفت برونثر بر مؤ راهکارهایگام اول: شناسایی ابعاد و 

  از درماندگی مالی رضوی

های ورزشی استان خراسان تهیئرفت برونبر  ثرمؤراهکارهای شناسایی منظور به این پژوهش در

 زمینۀ رشدۀ پژوهش دبه منابع موجود در ادبیات ارائه ، ابتدا با استنادز درماندگی مالیا رضوی

 که بعد هر بر ثرمؤراهکارهای و  ادابع قالب در عوامل های ورزشی،تئیهدرماندگی و مشکالت مالی 

 برمبنای روش هاو شاخص ابعاد شدند. سپس مشخص بودند، برخوردار بیشتری جامعیت و عمومیت از

 جمعی توافق با نهایتاختیار نمونۀ پژوهش در بخش دلفی قرار گرفت. در در مرحله چند طی دلفی

 (. ابعادشد )جدول شمارۀ دو اساییشن بعدپنج  مجموعۀزیر در شاخص 33مجموع تعداد در خبرگان،
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قانونی، اقدامات راهکارهای های اقتصادی، ریزی، فعالیتبرنامه مدیریت وراهکارهای شامل  )راهکارها(

 . هستند بازاریابی، اقدامات آموزشی و اجرایی
 

 مالی از درماندگیهای ورزشی تیئهرفت برونثر بر شدۀ مؤهای شناساییابعاد و شاخص -2جدول 

 Table 2 - Dimensions and Indicators Identified Affecting the Exit of Sports Teams 

from Financial Distress 

 ابعاد
Dimensions 

 هاها/گویهشاخص
Indicators / Items 

 منبع
Source 

های فعالیت
 اقتصادی

Economic 
Activities 

 خرید وضور در بازار بورس ح ای قانونی چگونگیهحلراهتدبیر و بررسی 
 سهام

Consider and Review Legal Solutions on How to 
Participate in the Stock Market and Buy Stocks 

 کاغذیان و نقدی،
 (2013افشارپی )

 ورزشی مرتبط با رشته اقالم ورزشی گذاری و تجارتسرمایه
Investing and Trading sports Items Related to Sports 

 مصاحبه
Interview 

 ورزشی تئیههای توسعۀ اموال و دارایی

Development of Property and Assets of the Sports 
Board 

 نقدی و همکاران
(2013) 

 
اقدامات آموزشی و 

 اجرایی

Educational 
and 

Executive 
Measures 

 ها، مربیگری و داوری(دارس، آکادمیاعطای مجوزها )م

Licensing (Schools, Academies, Coaching and 
Refereeing) 

 مصاحبه

Interview 

 هاها و شهریهحق عضویت

Membership Fees and Fees 

 مصاحبه

Interview 
 افزاییها و سمینارهای دانشهای آموزشی، کارگاهبرگزاری دوره

Holding training courses, workshops and Seminars 
to Increase Knowledge 

 مصاحبه

Interview 

هدف فروش بازیکن و  های پایه و استعدادیابی باگذاری روی تیمسرمایه
 استعدادورزشکاران با

Invest in Base Teams and Talent with the Goal of 
Selling Talented players and Athletes 

 مصاحبه

Interview 

ت اه با بازیکنان محبوب هیئرزشی همرهای فرهنگی وبرگزاری نمایشگاه
 ورزشی

Holding cultural and Sports Exhibitions with 
Popular Sports Team Players 

پناهی و سیف
 (2017حمیدی )
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 های ورزشی از درماندگی مالیتیئهرفت برونشدۀ مؤثر بر های شناساییابعاد و شاخص -2ادامة جدول 

 Table 2 - Dimensions and Indicators Identified Affecting the Exit of Sports 
Teams from Financial Distress 

 ابعاد
Dimensions 

 هاها/گویهشاخص
Indicators / Items 

 منبع
Source 

 عوامل قانونی

Legal Factors 

قانون برنامۀ چهارم  157ها )مادۀ استفاده از قوانین مالیاتی شرکت
 اهدر جهت جذب کمک توسعه(

Use of Corporate Tax Laws (Article 157 of the 
Fourth Development Plan Law) to Attract Aid 

 مصاحبه

Interview 

 ها در ورزشها و ارگانکرد شرکتاستفاده از قانون یک درصد هزینه

The Use of the Law Cost one Percent of Companies 
and Organizations in Sports 

 مصاحبه

Interview 

حامیان مالی پیگیری، اجرا و استفاده از مصوبات قانونی معافیت مالیاتی 
 ت ورزشیهیئ

Follow Up, Implement and Use the Legal Approvals 
of the Tax Exemption of the Sponsors of the Sports 

Board 

عسکریان  ،آزادان
 و رمضانی نژاد

(2012) 

 88 های مادۀفاده از ظرفیتاست

Utilization of the capacities of Article 88 

 مصاحبه

Interview 

 اقدامات بازاریابی

Marketing 
Measures 

 ن ورزشیجذب خیرا

Attract Sports Charities 

 مصاحبه

Interview 

 استفاده از ظرفیت وقف ورزشی

Use the Capacity of Sports Endowments 

و هی اسدالل
 (2020همکاران )

 جذب حامیان مالی
Attract Sponsors 

نقدی و همکاران 
(2013) 

 اقدامات بازاریابی و فروش

Marketing and Sales Measures 

نقدی و همکاران 
(2013) 

 ورزشی تیئهاعتبار و نام  افزایشدر جهت  تئیهبرندسازی 

Board branding to increase the reputation and Name 
of the Sports Board 

نقدی و همکاران 
(2013) 

ابزار ها با هدف فروش انحصاری تجهیزات، تولیدات و گرفتن نمایندگی
 ورزشی استاندارد و متناسب با رشتۀ

Getting Agencies with the Aim of Exclusively 
Selling Standard Equipment, Products and tools 

Appropriate to the Sport 

تجاری  ،اسداللهی
 (2017)و زارعی 

 ورزشی تیئهگیری از مدیران بازاریابی متخصص برای بهره

Benefit from Expert Marketing Managers for the 
Sports Board 

 (2016ایزدی )

ورزشی و استفاده از متخصصان  تیئههای بازاریابی در ایجاد کمیته
 بازاریابی

Establish Marketing Committees in the Sports Staff 
and Use Marketing Specialists 

 و همکاران آزادان
(2012) 

 ورزشی تئیهسایت برداری تجاری از وببهره

Commercial Operation of the Sports Board Website 

پناهی و سیف
 (2017حمیدی )
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 های ورزشی از درماندگی مالیتیئهرفت برونر بر شدۀ مؤثهای شناساییابعاد و شاخص -2ادامة جدول 

Table 2 - Dimensions and Indicators Identified Aaffecting the Exit of Sports 
Teams from Financial Distress 

 ابعاد
Dimensions 

 هاها/گویهشاخص
Indicators / Items 

 منبع
Source 

مدیریت و 
 ریزیبرنامه

Management 
and planning 

 

 هاهای مالی فدراسیونتالش در جهت جذب کمک

Efforts to Attract funding from federations 
 مصاحبه

interview 
 ها و اعتبارات ادارات کل ورزش و جوانانتالش در جهت جذب کمک

Efforts to attract donations and funds from the 
General Directorate of Sports and Youth 

 مصاحبه

interview 

 هاها و سازمانهای مالی سایر ارگانتالش در جهت جذب کمک

Efforts to attract financial support from other 
agencies and organizations 

 مصاحبه

interview 

جای نگری بهبه آینده هیئت استان و توجهاستمرار مدیریت 
 گرایینتیجه

Continuation of the management of the provincial 
board and attention to futurism instead of 

consequentialism 

 (2016ایزدی )

و جذب، حفظ و افزایش هواداران  برایهای مدیریتی مناسب ایجاد رویه
 ورزشیهیئت در ن داوطلبا

Establish appropriate management practices to 
attract, retain and increase fans and volunteers on the 

sports board 

 (2016ایزدی )

از عملکرد مدیران جدید گیری استفاده از تجارب مدیران قبلی و بهره
 مثبت آنان

Using the experiences of previous managers and 
benefiting new managers from their positive 

performance 

 مصاحبه

interview 

های تجاری و و تخصص ری از مدیران خالق و دارای تفکرگیبهره
 درآمدزایی

Benefit from creative managers with business 
thinking and expertise and income generation 

 (2016ایزدی )

تر در ارتباط جمعی در استان و حضور پررنگ هایارتباط با رسانه
 از آثار آن در جهت جذب حامی مالی ها و استفادهرسانه

Communication with mass media in the province 
and more prominent presence in the media and using 

its effects to attract sponsors 

اسداللهی و 
زاده اسماعیل

(2012) 
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 های ورزشی از درماندگی مالیتیئهرفت برونشدۀ مؤثر بر های شناساییابعاد و شاخص -2ادامة جدول 

Table 2 - Dimensions and Indicators Identified Affecting the Exit of Sports 
Teams from Financial Distress 

 ابعاد
Dimensions 

 هاها/گویهشاخص
Indicators / Items 

 منبع
Source 

 اقدامات بازاریابی

Marketing 
Measures 

ها و مراکز های ورزشی استان با دانشگاهیافته بین هیئتمانارتباط ساز
 علمی و پژوهشی

Organized communication between the sports 
delegations of the province with universities and 

scientific and research centers 

 (2016ایزدی )

 استان تیئههای درآمدزایی در ایجاد سند راهبردی مؤلفه

Creating a strategic document of revenue-generating 
components in the provincial board 

 (2018رضایی )

های مالی و مالیاتی برای تشویق بخش خصوصی درنظرگرفتن مشوق
 ورزشی تیئهگذاری در برای سرمایه

Consider financial and tax incentives to encourage 
the private sector to invest in the sports board 

 (2016ایزدی )

های آموزش اقتصادی و جذب سرمایه برای مسئوالن برگزاری کالس
 ورزشی تیئهها در کمیته

Holding economic training classes and raising funds 
for committee officials in the sports board 

 مصاحبه

interview 

 

های تئیهشدن خارجثر بر مؤراهکارهای  بین همبستگی رابطۀ پژوهش برای تعیین نوع دامۀا در

 فسیریت-ساختاری سازیمدل روش دوم گام ، ازاز درماندگی مالیورزشی استان خراسان رضوی 

 کارگیریهشدن از درماندگی مالی، با بمؤثر بر خارج ابعاد بین . در این مرحله روابطشد استفاده

ها ؛ یعنی مقایسهتحلیل شد«  منجر به»مفهومی  رابطۀ از استفاده و تفسیری-ساختاری ازیسمدل

گیرد و ردیف )سطر( و بعد ستون صورت می بعد بین و جدول یک درخبرگان توسط « دو به دو»

ساز تواند زمینهشود. اگر عامل سطر میصورت عالئم نوشته مییجه در محل تقاطع ردیف و ستون بهنت

، اگر X نماد از دوطرفه وجود دارد، اگر بین عامل سطر و ستون رابطۀ Vنماد  از ل ستون باشدعام

و اگر هیچ نوع ارتباطی میان دو عامل سطر  Aنماد  از ساز عامل سطر باشدتواند زمینهعامل ستون می

 شود.مفهومی استفاده می در این رابطۀ Oو ستون وجود نداشته باشد از نماد 

 (SSIM) 1عاملی ساختاری: تشکیل ماتریس خودتاول مرحلة

های ورزشی استان خراسان تئیهشدن خارجبر ثر مؤراهکارهای  از ،ساختاری خودتعاملی ماتریس

است.  شده تشکیل مفهومی روابط چهار حالت استفاده از با هاآن مقایسۀ واز درماندگی مالی رضوی 

                                                           
1. Structural Self-Interaction Matrix 
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تکمیل  ن ورزش و اساتید و خبرگان دانشگاهیمسئوال توسط مدیران و پرسشنامه قالب در ماتریس این

  .شد بندیجمع تفسیری -ساختاری سازیمدل روش براساس پرسشنامه از حاصل است. اطالعات دهش

های ورزشی استان خراسان تئیهشدن خارجثر بر مؤ راهکارهایبین گام دوم: تعیین رابطة 

 از درماندگی مالی رضوی

 است؛ سه شمارۀ جدول همانند آن شکل شد که طراحی ایپرسشنامه خستن اجرای این مرحله برای

 دهندگانپاسخ از و شد ذکر جدول اول ستون و سطر در شدهانتخاب عاملپنج  که این صورت به

 مشخص دو به دو را ابعاد ارتباطات ( نوعV, A, X, Oشده )معرفی نمادهای به توجه با شد خواسته

شدند.  انتخاب ،)مد( ندبود برخوردار نیافراو بیشترین از که مشترکی هایپاسخ این ترتیب به کنند؛

 در مد برمبنای و استناپارامتری  هایروش بر منطبق فسیریت-ازی ساختاریسمدل منطق درواقع

جدول  در که روابطی برمبنای نهایی ساختاری تعاملیخود ماتریس نهایتکند. درمی عمل هافراوانی

 تشکیل شد. شود،یم مشاهدهشمارۀ سه 
 

های ورزشی استان خراسان تئیهشدن بر خارجثر مؤ راهکارهایتعاملی ماتریس خود -3جدول 

 از درماندگی مالیرضوی 
Table 3- Self-Interaction Matrix of effective Strategies for Getting the Sports 

Delegations of Khorasan Razavi Province out of Financial Distress   

 ابعاد
Dimensions 

 عوامل مدیریتی

Management 

Factors 

های فعالیت

 اقتصادی

Economic 

Activities 

عوامل 

 قانونی

Legal 

Factors 

های فعالیت

 بازاریابی

Marketing 

Activities 

های فعالیت

آموزشی و 

 اجرایی

Educational 

and 

Executive 

Activities 
 عوامل مدیریتی

Management 

Factors 

 V A V X 

های فعالیت

 اقتصادی

Economic 

Activities 

  A X X 

 عوامل قانونی

Legal Factors 
   V V 
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های ورزشی استان تئیهشدن بر خارجثر مؤ راهکارهایتعاملی ماتریس خود -3جدول 

 از درماندگی مالیخراسان رضوی 
Table 3- Self-Interaction Matrix of effective Strategies for Getting the Sports 

Delegations of Khorasan Razavi Province out of Financial Distress   

 ابعاد
Dimensions 

 عوامل مدیریتی

Management 

Factors 

های فعالیت

 اقتصادی

Economic 

Activities 

عوامل 

 قانونی

Legal 

Factors 

های فعالیت

 بازاریابی

Marketing 

Activities 

های فعالیت

آموزشی و 

 اجرایی

Educational 

and 

Executive 

Activities 

 های بازاریابیفعالیت

Marketing 

Activities 

    X 

های آموزشی فعالیت

 و اجرایی

Educational 

and Executive 

Activities 

     

 

 دوم: ماتریس دریافتی مرحلة

 دوارزشی )صفر و یک( حاصل ماتریس یک به ساختاری خودتعاملی ماتریس تبدیل از دریافتی سماتری

و  Vو  Xهای عالمت جایگزینیک  عدد سطر هر در باید دریافتی، ماتریس استخراج است. برای دهش

ری شود. پس از تبدیل تمام تعاملی ساختادر ماتریس خود O و Aهای عدد صفر جایگزین عالمت

 شود )جدول شمارۀ چهار(.نامیده می «ماتریس دریافتی اولیه» شدهتیجۀ حاصلسطرها ن
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های ورزشی استان خراسان تئیهشدن خارجثر بر مؤ )ابعاد( راهکارهای ماتریس دریافتی اولیة -4جدول 

 با اجماع نظر خبرگاناز درماندگی مالی  رضوی
Table 4- The Initial Received Matrix (dimensions) of Effective Strategies on Getting 

the Sports Delegations of Khorasan Razavi Province out of Financial Distress with 

the Consensus of Experts  

 ابعاد
Dimensions 

 عوامل مدیریتی

Management 

Factors 

های فعالیت

 اقتصادی

Economic 

Activities 

عوامل 

 قانونی

Legal 

Factors 

های فعالیت

 بازاریابی

Marketing 

Activities 

های فعالیت

آموزشی و 

 اجرایی

Educational 

and 

Executive 

Activities 

 عوامل مدیریتی

Management 

Factors 

1 1 0 1 1 

 های اقتصادیفعالیت

Economic 

Activities 

0 1 0 1 1 

 عوامل قانونی

Legal Factors 
1 1 1 1 1 

 اریابیهای بازفعالیت

Marketing 

Activities 

0 1 0 1 1 

های آموزشی فعالیت

 و اجرایی

Educational 

and Executive 

Activities 

1 1 0 1 1 

 

 یعنی ؛وجود داشت ابعاد بین که شدند کنترلای ثانویه روابط از دریافت ماتریس اولیه، در ادامه بعد

 اگر ،نمونه برایآن نیز بررسی شد؛  درونی زگاریاـآمد، س دستدریافتی اولیه به ماتریس اینکه از پس

 «الف» متغیر باید شود، منجر «ج» متغیر بهنیز  «ب» متغیر و شود منجر« ب»متغیر به «الف»متغیر 

 شدهماتریس اصالح باید برقرار نبود، حالت این دریافتی ماتریس در اگر شود. و منجر «ج» متغیر به نیز

شوند. در  جایگزیناند، دهولی در جدول ذکر نش ر بین ابعاد وجود داردر مستقیم دطوبه که روابطی و

سایر عوامل با یکدیگر تعدیل شد و چنانچه ارتباط  این مرحله با اجماع نظر خبرگان ارتباط

جدول  غیرمستقیمی بین عوامل وجود داشت، در این مرحله لحاظ شد و تغییرات نهایی در امتیازهای

دست آمد. در ادامه نیز جدول هب شدهاصالح دریافتی ماتریس ثانویه، روابط شناسایی . باصورت گرفت
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ثر بر مؤراهکارهای گرفت و با اجماع نظر خبرگان ارتباط سایر ان قرار شده در اختیار خبرگاصالح

ارتباط با یکدیگر نیز بررسی شد و چنانچه از درماندگی مالی، های فوتبال رفت باشگاهبرون

 شده ارائه شمارۀ پنج جدول در ، در این مرحله لحاظ شد. نتایجن ابعاد وجود داشتمستقیمی بیغیر

وابستگی  و ستون است شده حاصل سطری از جمع نفوذ قدرت ستون شمارۀ پنج جدول است. در

 جمع از وابستگی سطر و نفوذ قدرت ستون دیگر،بیانبه است؛ دهش حاصل ستونی جمع )پیرو( از

دهندۀ وابستگی یک نشان شمارۀ پنجتون جدول در س از اعداد یک هریک ولی، اندشده حاصل جبری

  (.17، 2018 تبار،مدهوشی و هادی) بعد دیگر است بعد به
 

 میزان نفوذ و وابستگی عمال اجماع نظر خبرگان و با ارائةبا ا شدهتی اصالحماتریس دریاف -5جدول 

Table 5- Modified Received Matrix by Applying the Consensus of Experts 

and by Presenting the Degree of Influence and Dependence 

 ابعاد

Dimensions 

عوامل 
 مدیریتی

Manageme
nt Factors 

(1) 

های لیتفعا
 اقتصادی

Economic 
Activities 

(2) 

عوامل 
 قانونی
Legal 
Facto

rs 
(3) 

های فعالیت
 بازاریابی

Marketi
ng 

Activities 
(4) 

های فعالیت
آموزشی و 

 اجرایی

Education
al and 

Executive 
Activities 

(5) 

 قدرت نفوذ

Influence 

 عوامل مدیریتی

Management 
1 1 0 1 1 4 

 قتصادیهای افعالیت

Economic 
Activities 

0 1 0 1 1 3 

 عوامل قانونی

Legal factors 
1 1 1 1 1 5 

 های بازاریابیفعالیت

Marketing 
Activities 

0 1 0 1 1 3 
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 نفوذ و وابستگی با اعمال اجماع نظر خبرگان و با ارائة میزان شدهماتریس دریافتی اصالح -3جدول ادامة 
Table 5 - Modified Received Matrix by Applying the Consensus of Experts and by 

Presenting the Degree of Influence and Dependence 

 ابعاد

Dimensions 

عوامل 

 مدیریتی
Manageme

nt Factors 

(1) 

های فعالیت

 اقتصادی

Economic 

Activities 

(2) 

عوامل 

 قانونی

Legal 

factor

s 

(3) 

های فعالیت

 بازاریابی

Marketi

ng 

Activities 
(4) 

های فعالیت

آموزشی و 

 اجرایی

Education

al and 

Executive 

Activities 
(5) 

 قدرت نفوذ

Influence 

های آموزشی و فعالیت

 اجرایی

Educational and 

Executive 

Activities 

1 1 1 1 1 4 

 میزان وابستگی

Degree of 

Dependence 

3 5 1 5 5  

 

 بندی ابعادسوم: تعیین روابط و سطح مرحلة

از  بعد هر برای را هاورودی مجموعۀ و هاخروجی مجموعۀ باید ابعاد بندیسطح و روابط تعیین برای

 تأثیر آن از که است ابعادی و بعد خود شامل هاخروجی مجموعۀ .کرد استخراج دریافتی ماتریس

 گذارند. سپسمی ثیرتأ آن بر که است یابعادمجموعۀ  و بعد خود شامل هاورودی پذیرند. مجموعۀمی

 ورودی مجموعۀ دو در که ابعادی تعداد یعنی شود؛می مشخص ابعاد از هریکدوطرفۀ  روابط مجموعۀ

معمول  طورهشوند. بمی بندیسطح شدهحاصل هایمجموعه براساس است. ابعاد شده تکرار و خروجی

 باالیی سطح ابعاد باشند، داشته یکسان دوطرفه روابط مجموعۀ و خروجی مجموعۀ ابعادی که

ورودی  وعۀمجم و خروجی مجموعۀ اشتراك چنانچه ،دیگرعبارتبه دهند؛می را تشکیل مراتبسلسله

 درتفسیری -مراتب مدل ساختاریسلسله در باشد، برابر خروجی مجموعۀ مشترك( با )مجموعۀ

 بود. هنگامی نخواهند دیگری بعد هیچ منشأ باالیی سطح بنابراین ابعاد گیرد؛می قرار سطح باالترین

 سطوح همسان یندفرا یک واسطۀهب شود. سپسمی تفکیک ابعاد دیگر از د،ش باالیی تعریف سطح که

ثر بر مؤراهکارهای  برای حاصل (. نتایج17، 2018تبار، شوند )مدهوشی و هادیمشخص می بعدی

است. الزم است ذکر  شده ارائه شمارۀ شش جدول دراز درماندگی مالی  های فوتبالگاهرفت باشبرون

  اند.داده شده نشان 5، 4، 3، 2، 1 اعداد با ترتیببه ابعاد جدول، شدنطوالنی از جلوگیری برای کهشود 
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از  های ورزشی استان خراسان رضویتئیهشدن خارجثر بر مؤ راهکارهایتعیین روابط و سطوح  -4ول جد

 درماندگی مالی

Table 6- Determining the Relations and Levels of Effective strategies on 

getting the Sports Delegations of Khorasan Razavi Province out of 

Financial Distress 

 ابعاد

Dimensions 
 ورودی مجموعة

Input Set 

 جیخرو مجموعة

Output Set 

 مشترک جموعةم

Common 

Collection 

 سطح

Level 

 عوامل مدیریتی

Management 
1,3,5 1,2,4,5 1,5 2 

 های اقتصادیفعالیت

Economic 

Activities 
1,2,3,4,5 2,4,5 2,4,5 1 

 عوامل قانونی

Legal Factors 
3 1,2,3,4,5 3 3 

 های بازاریابیفعالیت

Marketing 

Activities 
1,2,3,4,5 2,4,5 2,4,5 1 

های آموزشی و فعالیت

 اجرایی

Educational and 

Executive 

Activities 

1,2,3,4,5 1,2,4,5 1,2,4,5 1 

 

های ورزشی استان تئیهشدن خارجثر بر مؤراهکارهای بندی و سطح با توجه به جدول شمارۀ شش

در سطح اول  قرار دارند.مشخص شد که ابعاد در سه سطح  از درماندگی مالی خراسان رضوی

در این که ابعاد  های آموزشی و اجرایی قرار دارندهای بازاریابی و فعالیتهای اقتصادی، فعالیتفعالیت

تنهایی در سطح ، عوامل مدیریتی بهراهکارهابندی سطح سطح دو به دو بر یکدیگر مؤثرند. در ادامۀ

رفت ثر بر برونمؤراهکارهای بندی سطح ومسقانونی در سطح راهکارهای ند و اهدوم قرار گرفت

 .قرار دارنداز درماندگی مالی  های ورزشی استان خراسان رضویتئیه

از های ورزشی تئیهشدن مؤثر بر خارجراهکارهای تعامالت  گام سوم: ترسیم مدل و شبکة

 درماندگی مالی 

های ورزشی استان تئیهدن شخارجثر بر مؤراهکارهای بندی در ادامه برای ترسیم مدل و سطح

استفاده شد. در  تفسیری-ساختاری سازیمدل روش از گام سوم ،از درماندگی مالیخراسان رضوی 

یک مدل ترسیم شمارۀ شکل صورت توان بهتعامالت بین ابعاد موجود در پژوهش را میاین گام شبکۀ 
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)تعیین روابط  جدول شمارۀ شش هایها طبق دادهحسب سطح آند. به همین منظور ابتدا ابعاد برکر

 باال به پایین ترسیم شدند )شکل شمارۀ دو(. ترتیب ازها( بهو سطح آن

 
از  های ورزشی استان خراسان رضویتئیه رفتمؤثر بر برون راهکارهایتفسیری -مدل ساختاری -2 شکل

 درماندگی مالی

Figure 2- Structural-Interpretive Model of Effective Strategies for the Exit 

of Sports Delegations of Khorasan Razavi Province from Financial Distress 

های ورزشی تهیئرفت برونمؤثر بر راهکارهای شود، مشاهده میطورکه در شکل شمارۀ دو همان

 تفسیری-ساختاری . در مدلاندبندی شدهقهسطح طبدر سه از درماندگی مالی  استان خراسان رضوی
روابط متقابل و تأثیرگذاری بین ابعاد و ارتباط ابعاد سطوح مختلف نمایان است. در سطح اول، 

ارتباط جهت وزشی و اجرایی قرار دارند که های آمهای بازاریابی و فعالیتهای اقتصادی، فعالیتفعالیت

ند و مدیریتی قرار دارراهکارهای . در سطح دوم است شدههم با خطوط پیکانی مشخص ها با آن

اند که به لحاظ اولویت در همدل قرار گرفت ترین سطح یعنی سطح سومقانونی در پایینراهکارهای 

نتیجه ند؛ درکند و مانند سنگ زیربنایی مدل عمل مینسایر ابعاد در اولویت اول قرار دارمقایسه با 

ای به شدن از درماندگی مالی باید توجه ویژهن رضوی برای خارجزشی استان خراساهای ورتئیه

   فراهم شود. سایر عوامل در سطوح باالی مدل ظهور و تحقق قانونی داشته باشند تا زمینۀراهکارهای 

 قدرت تجزیه و تحلیل ماتریس، تحلیل از هدف. شد ارائه رقابت تجزیه و تحلیل ماتریس بعد مرحلۀ در

 و هدایت قدرت دارای که است معیارهایی شامل اول خوشۀ .متغیرهاست بستگیوا قدرت و هدایت

 سیستم با ضعیف اتصاالت دارای زیرا شوند؛می جدا سیستم از تقریباً متغیرها این .اندضعیف وابستگی
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 وابستگی قدرت اما ضعیف هدایت قدرت که گیرندمی قرار دوم خوشۀ در وابسته متغیرهای .هستند

 وابستگی قدرت هم و هدایت قدرت هم که دارند قرار پیوندی معیارهای سوم خوشۀ در .ددارن زیادی

. بگذارد تأثیر سیستمبر  تواندمی آنان در تغییر نوع هر زیرا هستند؛ غیرایستا متغیرها این .دارند قوی

کی اند وابستگی قدرت همراهبه زیادی هدایت قدرت که است مستقل معیارهایی شامل چهارم خوشۀ

 (.194، 2020، دارزاده و کشتیاعیلزاد، اسمخرسندی، پیمانیدارند )
 

 ابعاد تیو هدا ی، قدرت وابستگیابیمجموع دست -5جدول 

Table 7- Total Acquisition, Dependency Power and Dimensional Guidance 

 عوامل
Factors 

 عوامل مدیریتی

Management 
(1) 

های فعالیت

 اقتصادی

Economic 

Activities 
(2) 

عوامل 

 قانونی

Legal 

Factors 
(3) 

های فعالیت

 بازاریابی

Marketing 

Activities 
(4) 

های فعالیت

آموزشی و 

 اجرایی

Educational 

and 

Executive 

Activities 
(5) 

 قدرت نفوذ
Influence 

4 3 5 3 3 

 میزان وابستگی

Degree of 

Dependence 

3 5 1 5 5 

 

 مککیبا استفاده از روش م یوابستگ-نفوذرت قد یینها سیماتر -8جدول 

Table 8- Final Matrix of Influence-Dependence Power Using Mikmak 

Method 

 پیوندی
Connective 

 نفوذ    
Influence 

6 

     3 5 

   1   4 

 2,4,5     3 

      2 

 وابسته
Dependent 

 خودمختار    
Autonomous 

1 

6 5 4 3 2 1  

 

وذ
 نف

ت
در

 ق

 ستگیواب میزان
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وابستگی با استفاده از -ماتریس نهایی قدرت نفوذو در با توجه به جداول شمارۀ هفت و شمارۀ هشت 

عوامل  و( جزهای یک و سهقانونی و مدیریتی )شمارهراهکارهای شود که مک، مشاهده میروش میک

( یابی )شمارۀ چهارهای بازارهای اقتصادی )شمارۀ دو(، فعالیتفعالیتراهکارهای مربوط به و  اندنفوذی

 .اندهای آموزشی و اجرایی )شمارۀ پنج( جزو عوامل وابسته در این پژوهشعالیتو ف

 

 گیریبحث و نتیجه
 دارند قرار مطلوب از حد کمتر در مالی عملکرد و عملیاتی ییکارا از لحاظ ورزشی هایسازمان امروزه

از  بسیاری روازاین (؛145، 2012زاده، نیستند )اسداللهی و اسماعیل جامعه عموم دلخواه چندان و

 متخصصازآنجاکه مدیران غیر .(2019شوند )پیدایی، می مواجه بودجه کمبود با ورزشی ایهسازمان

مچون درآمدزایی نیز با کارکردهای مدیریتی آنان ه ،گیرندمیهای ورزشی قرار تئیدر راس ه

 (.115، 2018، دار و ماهیانوین، کشتیاسداللهی، زیرك، فهیم د) های بسیاری همراه شودضعف

ها فدراسیوناگر  وخود به منابع کافی نیاز دارند  فعالیت ۀبرای ادام ی ورزشیهاتئیهها و فدراسیون

د، دچار درماندگی نتوانایی کافی نداشته باش انهایشدر کسب منابع برای رفع نیاز های ورزشیئتیهو 

  .(35، 2017، و همکاران )اسداللهی دنشومالی می

استان  های ورزشیئتیه رفتمؤثر بر برون راهکارهای ،مشاهده شد در این پژوهش کهطورهمان

مدیریت  راهکارهای :ند ازاعامل شناسایی شدند که عبارتاز درماندگی مالی در پنج  ویضخراسان ر

آموزشی و  راهکارهایهای اقتصادی، فعالیت راهکارهایاقدامات بازاریابی،  راهکارهایریزی، و برنامه

 قانونی. راهکارهایاجرایی و 

بین  ثیرگذاریتأ و متقابل روابطتفسیری -مدل ساختاری گراف نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در

 فضای بهتر درك موجب که است خوبی نمایانهب مختلف سطوح معیارهای ارتباط و معیارها
های بازاریابی های اقتصادی، فعالیتفعالیتبه  راهکارهای مربوطدر سطح اول،  .شودگیری میتصمیم

خطوط پیکانی تعیین شده  هم باها با های آموزشی و اجرایی قرار دارند که جهت ارتباط آنو فعالیت

 ترین سطحقانونی در پایینراهکارهای ند و درنهایت مدیریتی قرار دارراهکارهای است. در سطح دوم 

سایر ابعاد در اولویت اول قرار د که به لحاظ اولویت در مقایسه با انهمدل قرار گرفت سوم سطحیعنی 

از درماندگی مالی  های ورزشیتئیهخروج  اهکارهایر بارۀدر جدید بینشی پژوهش این در .دندار

 تحلیل و تجزیه و طراحی برای روشی که شدهاستفاده روش اصلی منطق به توجه با است. شده ارائه

 راهکارها ترینمهم عنوانبه ،اندداشتهراهکارها  دیگر بر را اثرگذاری بیشترین هکعواملی  ،ستهاسیستم

شده از روش مدل گرافیکی حاصل ،آمده از این پژوهشدستاولین نتیجۀ کلیدی به .اندشده شناسایی

این مدل پنج  نشان داده شده است. در شمارۀ دوتفسیری است که در شکل -سازی ساختاریمدل
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طورکه در . هماناست بندی شدهسطحاز درماندگی مالی های ورزشی ئتیهرفت ثر بر برونمؤ راهکار

ند. شناسایی شد راهکارهاگذارترین عنوان اثرقانونی به راهکارهایشود، شکل شمارۀ دو مشاهده می

یری گذاری و اثرپذکه دارای اثر میانی شناسایی شدند راهکارعنوان ریزی بهعوامل مدیریت و برنامه

های ادی، اقدامات بازاریابی و فعالیتهای اقتصی نظیر فعالیتراهکارهاینهایت متوسط هستند. در

دهندۀ نشان راهکارهاشناسایی شدند. روابط میان  راهکارهاترین عنوان اثرپذیرآموزشی و اجرایی به

 این دری مالی است. از درماندگ های ورزشیتئیه رفتی بهبود و ایجاد زمینه برای برونگذاری برااثر

 عمل مدل زیربنایی سنگ مانند که اندگرفته قرار سطح تریندر پایین قانونی راهکارهای بخش

و  کرد متغیر آغاز این از بایداز درماندگی مالی  های ورزشیتئیهرفت برای برون درنتیجه کنند؛می

تیجه گرفت که این مدل گرافیکی ن توانیافته میبا توجه به این  داد. تعمیم متغیرها سایر بهآن را 

از ورزشی  تئیهرفت مؤثر بر برون راهکارهایتصویر درستی از تواند به مدیران کمک کند می

گذارترین عوامل، موفقیت ترین و اثررند و با توجه به تمرکز بر کلیدیودست آبهدرماندگی مالی 

 چشمگیری در این زمینه کسب کنند.

 (،2013رهبر )، (2008زاده )راد و محرمقیامی(، 2005مولز و میستلیس ) ایهدر پژوهش نتایج اینبه 

 اشاره شده (2019پیدایی )( و 2017آبنما )(، 2016)و همکاران  (، تسلیمی2016) و آقاخانی فالح

( در 2016) و همکاران تسلیمید. همسویی دارحاضر  پژوهشها با نتایج که در برخی از جنبه است

های پایه با موانع علّی )مدیریت، نظارت های ورزشخودکفایی مالی فدراسیون د کهنپژوهشی دریافت

افزاری، مهندسی مالی، ساختار و افزاری و نرمتها، امکانات سخو ارزیابی، ماهیت حقوقی فدراسیون

نونی ای )دولت، رسانه، عوامل قاریزی( و زمینههای قانونی، برنامههای سازمانی، بودجه، شکافقابلیت

و حقوقی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل حاکمیتی، عوامل نهادی، عوامل تجاری 

قانونی، مدیریتی و اقتصادی  های پژوهش حاضر در بخش راهکارهایکه یافته ستروهو اقتصادی( روب

در جهت حل ید باهای ورزشی میویژه هیئتهای ورزشی به؛ به این معنی که سازمانکندرا تأیید می

ریزی و های خود از برنامهجه به قوانین کسب درآمدی در اساسنامهمشکالت مالی خود، ضمن تو

نتایج . بهره ببرندهای اقتصادی شده و همچنین فعالیتبینیت پیشجذب اعتبارامنظور ارتباط به

 سیاسی،-ونیانسانی، قان-اقتصادی، مدیریتی عوامل درکل که داد نشان (2019پژوهش پیدایی )

 خصوصی بخش ذاریگسرمایه جذب رب تشویقی و حمایتینیز  و اجتماعی و جغرافیایی، فرهنگی

های پژوهش حاضر همسویی وجود با یافتهکه در بعد عوامل اقتصادی، مدیریتی و قانونی  دارند ثیرتأ

دلیل نبود ایران بهفدراسیون کاراتۀ که ( در پژوهشی نشان دادند 2008زاده )راد و محرمقیامی .دارد

دور احکام اقدام به کسب درآمد های مربیگری و داوری، صزاریابی فقط از راه برگزاری کالسواحد با

در گرفتن از واحد بازاریابی و بازاریابان ورزشی موجود ه فدراسیون ژاپن با کمکک؛ درحالیکندمی
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صوالت ورزشی کاراته، ارائۀ وسایل ولید محهایی چون تفدراسیون به غیر از موارد یادشده از روش

های فرهنگی در اپ تمبر و سکه، برگزاری نمایشگاه، چکنندگان وقفآموزشی و نوار، استفاده از کمک

ها و امکانات موجود برداری چندمنظوره از سالنالمللی، بهرهرگزاری مسابقات ملی و بینهنگام ب

ورزشی کاراته نیز کسب درآمد  ب گردشگرروی گردشگری ورزشی و جذگذاری دردسترس، سرمایه

های پژوهش حاضر بر اهمیت راهکارهای اقدامات بازاریابی و راهکار آموزشی یافته همسو باکه  ندکمی

لب الزم است که طاین مذکر . کندهای ورزشی تأکید میحل مشکالت مالی سازمان درو اجرایی 

از  شتر تمرکز خود را بر راهکارهای کسب درآمدورزشی بیهای های ورزشی نظیر هیئتبیشتر سازمان

که الزم اند اشتهافزایی گذهای دانشها و دورههای مربیگری، داوری و کارگاهکالسطریق برگزاری 

 1. همچنین مولز و میستلیسنیز توجه کنندهای خود است به سایر راهکارهای تأمین مالی فعالیت

ماشاگران، حامیان مالی، ورزشی فوتبال در یونان را ت شتۀترین منابع درآمدزایی در ر( مهم2005)

 کردن فوتبال یونان عنوان کردندالمللیگذاری بخش خصوصی در بینپخش زندۀ تلویزیونی و سرمایه

ش برای جذب حامیان مالی تال هکار اقدامات بازاریابی را در راستایهای پژوهش حاضر در راکه یافته

 . کندپایدار تأیید می

های پژوهش حاضر را توان یافتهمیدر این زمینه  های سایر پژوهشگرانمجموع برمبنای یافتهدر

ترین راهکارها در جهت عنوان کلیدیشده بهشناسایی یک از راهکارهایتبیین کرد که هرگونه این

ی راهکارهادر این راستا . استفاده شوند وانندتمی های ورزشیکردن مشکالت مالی هیئتمرتفع

اساس میزان بر ای مالی از فدراسیونهبه جذب کمکریزی مدیریت و برنامه شده در سطحشناسایی

کل  ها و اعتبارات ادارۀ، جذب کمکاندهای قبلی که داشتهب رتبه و موفقیتفعالیت ساالنه و کس

ر های توجیهی دبراساس تخصیص بودجۀ ساالنه و همچنین براساس برنامه ورزش و جوانان استان

های نیازمند به خدمات ورزشی ها و سازمانای مالی سایر ارگانه، جذب کمکتدر هیئ حال اجرا

های و استفاده از ظرفیت ورزشی تئیهدر  نو داوطلبا هوادارانگیری از ظرفیت بهره، تبطت مرهیئ

پایدار،  بخش وی اثرهاهای کسب درآمددر زمینه گذشتههای تجربه، استفاده از هامادی و معنوی آن

 ،ها، ارتباط با رسانهرئیسه و چارت سازمانی خوددر هیئت درآمدزاگیری از مدیران دارای تفکرات بهره

در جهت جذب  ایرسانهظرفیت و استفاده از  شدنها و دستاوردهای ورزشی خود، دیدهگزارش فعالیت

 دارد. اشاره حامی مالی 

ریزی و تمرکز برنامه شود:پرداخته می ، به این مواردزاریابیاقدامات با مربوط به شدۀراهکار شناساییدر 

 وورزشی ت های جاری هیئبرای برنامه استفاده از ظرفیت وقف ورزشی ورزشی و نجذب خیرا برای

در برنامه ها و  حامیان مالی استفاده از ظرفیت، در سطح استان بوطورزش مر کمک به توسعۀ

                                                           
1. Molze & Mistellis 
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 ورزشی تئیهاعتبار و نام  افزایشدر جهت ورزشی  تئیهسازی برندتالش برای ، رورویدادهای پیش

ثر ن و همچنین در جذب حامیان مالی مؤورزش و جوانا ستان که در جذب اعتبارات از ادارۀا در سطح 

تبط در استان که در مر ورزشیا هدف فروش انحصاری تجهیزات رشتۀ ها بنمایندگی گرفتن، است

گیری از ، بهرهشودامر مهم احساس میهنوردی و سوارکاری این های ورزشی نظیر کوبعضی از رشته

 راهکارورزشی. در  تئیههای بازاریابی در کمیته دربازاریابان ورزشی متخصص  ها و تجربۀتوصیه

چگونگی حضور در بازار بورس و  منظوربه های قانونیحلراهمجوز و  گرفتن ،های اقتصادیفعالیت

ورزشی، توسعۀ  تغیر با هدف کسب سود برای افزایش درآمدهای هیئ ش سهامو خرید و فرو سهام

 ،ت ورزشینفع هیئدن از نوسانات قیمت و تورم ایجادشده بهبرو بهره ورزشی تئیههای اموال و دارایی

 .شناسایی شدند

جهت ها )برنامۀ چهارم توسعه( در استفاده از قوانین مالیاتی شرکت به قانونی شدۀهای شناساییراهکار

ها در ورزش و استفاده از ها و ارگانکرد شرکتاستفاده از قانون یک درصد هزینهها، جذب کمک

 های مادۀی و درنهایت استفاده از ظرفیتورزش تئیهانونی معافیت مالیاتی حامیان مالی مصوبات ق

بتواند این  است تانیاز یک کمیتۀ مشخص در هیئت ورزشی به  بهشایان ذکر است که دارد.  اشاره 88

 کند. و جذب موارد را پیگیری 

های ورزشی های ساده، ثابت و همیشگی برای هیئتیکی از راهکار آموزشی و اجرایی راهکارنهایت در

های مربیگری و دوره، هامدارس، آکادمیحاصل از مجوزهای درآمد  به . این نوع راهکارستبوده و ا

ها و های آموزشی، کارگاهدوره نام درصل از ثبتدرآمد حاها، ها و شهریه، حق عضویتداوری

با  های پایه و استعدادیابی با هدف فروش ورزشکارانگذاری روی تیمافزایی، سرمایهسمینارهای دانش

های فرهنگی ورزشی همراه با بازیکنان برگزاری نمایشگاهو  رازمدتدر د ایهای حرفهاستعداد به تیم

ه یک منبع درآمدی د حتی بنتوانمیموارد که این  ها اشاره داردۀ غرفهو درآمد حاصل از اجار محبوب

درآمد جای تمرکز صرف بر های ورزشی بهد؛ بنابراین هیئتنپایدار برای هیئت ورزشی تبدیل شو

ها دوختن به دست ادارۀ کل ورزش و جوانان و فدراسیونهای آموزشی و چشمفعالیت حاصل از

درماندگی مالی برای انجام دیگری نیز بهره ببرند تا بتوانند از شدۀ شناساییتوانند از راهکارهای می

 خارج شوند. در سطح استان های خودفعالیت

 ماتریس این کرد. در اشاره همبستگی نفوذ ماتریس نتایج به توانمی ضرپژوهش حا دیگر نتایج از

 وابستگی میزان و دیگر هایدر شاخص شاخص هر نفوذ قدرت به توجه با یندمحوریفرا هایشاخص

راهکار نتایج نشان داد که  است. شده بندیسطح تقسیم چهار به دیگر ایهشاخص به شاخص هر

های فعالیتراهکارهای مربوط به نفوذی و راهکارهای  وجز ریزیمدیریت و برنامه راهکار قانونی و

سته در این پژوهش وابراهکارهای  زوهای آموزشی و اجرایی جو فعالیتهای بازاریابی اقتصادی، فعالیت
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قدرت  ها بربردن از آنها توجه کنند و برای بهرههای ورزشی باید به آنتئیه هستند که مسئوالن

 . شان تمرکز کنندنفوذ و وابستگی

های موتور محرك سازمان، درآمد و منابع مالیتوان نتیجه گرفت که با توجه به نتایج پژوهش حاضر می

ثر ؤریزی مد. درآمدزایی برای توسعه، برنامهشونا شناخته میهها و لیگباشگاه ها،تئیهر نظی ورزشی

های ورزشی تئیها و هورزش، باشگاه ۀوزه در عرصامراست، اما ها ضروری و حفظ استقالل این سازمان

نند از این لی هستند تا بتوادنبال جذب حامیان ماها بهرو مدیران آنازاین ؛ماهیتی خصوصی دارند

ولیت ئبنابراین مدیران ورزشی با قبول مس ؛ها را پوشش دهندتهیئهای مین منابع مالی هزینهأطریق ت

کارگیری ابزارهای هباید بازارهای مالی و راهکارهای درآمد مالی موجود را بشناسند تا با ب مین مالیأت

طلبد رو میازاین ؛قرار دهنددنظر را م مین مالیۀ تأترین شیومناسب در بازارهای مالی، اقتصادیمالی 

های هیئترفع موانع و مشکالت  ،ریزی بلندمدتبا برنامه استانگیرندگان کالن ورزش که تصمیم

کار خود قرار دهند و ضمن توانمندسازی اقتصادی  را در دستور استان خراسان رضویدر  ورزشی

 کنند.آن ورزش ملی را هموار  دنبالها و بهتئیهای ورزشی هموفقیتها، مسیر تهیئ

 بندیتوان شناسایی و سطحمی را پیشین هایدر مقایسه با پژوهش حاضرپژوهش  افزودۀ ارزش اولین

؛ دانست های ورزشی استان خراسان رضوی هستندئتیهسازمانی که  خاص محیط برای اهکارهار این

آمده در دستها استفاده از سطوح بتوانند بهای ورزشی استان خراسان رضوی میکه هیئتصورتیبه

برای جذب منابع مالی پایدار در جهت اجرای امور ورزشی  ،پژوهش حاضر و اهمیت و الویت هر سطح

 . های الزم کنندریزیبرنامهخود 

 ارائه کرد نیبه مدیران و مسئوال کاربردیتوان پیشنهادهای پژوهش حاضر میهای با توجه به یافته

ها تئیهیند کسب درآمد مندند و ناگزیر با فراعالقههای ورزشی تئیهمین مالی تعهدات به فرایند تأکه 

براساس میزان تأثیرگذاری و  راهکارهابندی الزم است این مدیران و مسئوالن به سطحدرگیر هستند. 

 هکارهایراتا از این طریق زمینه و بستر را برای تحقق ای کنند ها توجه و تمرکز ویژهتأثیرپذیری آن

افزایی در این زمینه فراهم کنند تا بر اثر این هماز درماندگی مالی ورزشی  تئیهرفت مؤثر بر برون

 راهکارهایتبط در زمینۀ مرمدیران و مسئوالن شود رو پیشنهاد میکسب کنند؛ ازاینهایی وفقیتم

دارات ا و اعتبارات اهها، جذب کمکهای مالی فدراسیونریزی در جهت جذب کمکمدیریت و برنامه

های مدیریتی مناسب ایجاد رویهها، ها و سازمانهای مالی سایر ارگانکل ورزش و جوانان، جذب کمک

ورزشی، استفاده از تجارب مدیران قبلی و  تئیهدر  نو داوطلبا جذب، حفظ و افزایش هوادارانبرای 

مدیران خالق و دارای تفکرات و گیری از گیری از عملکرد مثبت آنان توسط مدیران، بهرهبهره

تر در ارتباط جمعی در استان و حضور پررنگهای ری و درآمدزایی، ارتباط با رسانههای تجاتخصص

های ورزشی تئیهیافته بین جذب حامی مالی، ارتباط سازمان منظوراز آثار آن به ها و استفادهرسانه
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 تئیههای درآمدزایی در لفهاد سند راهبردی مؤی و پژوهشی، ایجها و مراکز علماستان با دانشگاه

 تئیهها در اقتصادی و جذب سرمایه برای مسئوالن کمیتههای آموزش استان و برگزاری کالس

 . ورزشی تالش کنند

این موارد تمرکز کنند: شود بر پیشنهاد میهای ورزشی به مسئوالن هیئتاقدامات بازاریابی  راهکاردر 

در جهت  تئیهستفاده از ظرفیت وقف ورزشی، جذب حامیان مالی، برندسازی ا ورزشی ون جذب خیرا

گرفتن  خود، های جاری و آیندۀها و برنامهتبلیغ و گزارش فعالیت ورزشی، تئیهاعتبار و نام  افزایش

ورزشی،  ابزار استاندارد و متناسب با رشتۀها با هدف فروش انحصاری تجهیزات، تولیدات و نمایندگی

 تئیههای بازاریابی در ورزشی، ایجاد کمیته تئیهری از مدیران بازاریابی متخصص برای گیبهره

 . ورزشی تئیهسایت برداری تجاری از وبریابی و بهرهورزشی و استفاده از متخصصان بازا

های حلبررسی راهبه  تبطمر شود مدیران و مسئوالنپیشنهاد می های اقتصادیفعالیت راهکاردر 

در اقالم ورزشی مرتبط با رشتۀ  گذاری و تجارتور در بازار بورس و سهام، سرمایهحضچگونگی قانونی 

 ورزشی بپردازند.  ئتیهای هو توسعۀ اموال و دارایی تحت پوشش

ها استفاده از قوانین مالیاتی شرکت پیگیر موارد تبطمرن شود مسئوالقانونی پیشنهاد می راهکاردر 

ها و کرد شرکتها، استفاده از قانون یک درصد هزینهدر جهت جذب کمک)برنامۀ چهارم توسعه( 

 تئیه قانونی معافیت مالیاتی حامیان مالیها در ورزش و پیگیری، اجرا و استفاده از مصوبات ارگان

 باشند.  88 های مادۀظرفیتنهایت استفاده از ورزشی و در

بردن از برای بهره تبطمر مدیران و مسئوالن شودآموزشی و اجرایی پیشنهاد می راهکارنهایت در در

ها، برگزاری ها و شهریهها، مربیگری و داوری(، حق عضویت درآمد اعطای مجوزها )مدارس، آکادمی

ای پایه و استعدادیابی هگذاری روی تیمافزایی، سرمایهها و سمینارهای دانشهای آموزشی، کارگاهدوره

های فرهنگی ورزشی همراه با نمایشگاه استعداد و برگزاری با ا هدف فروش بازیکن و ورزشکارانب

 ورزشی اقدامات الزم را انجام دهند. تئیهبازیکنان محبوب 

 گذار که یر میثپذیری نتایج تأکه بر تعمیم دارد وجودیی هامحدودیت پژوهشی هر در کشبدون

 روش به توانمی حاضر ژوهشپ هایمحدودیت ازجمله. نیست امر مستثنا این از نیز حاضر پژوهش

 سایر از استفاده با که دارد وجود احتمال این کرد. اشاره آماری آن نمونۀ و نمونۀ جامعۀ پژوهش،

 این موضوع نفعانذی ازجامعه دیگر یهاگروه مشارکت استفاده از با نیز و کیفی و کمّی هایروش

 با پژوهش هایسؤال به پرداختن روایناز شود؛ حاضر گرفته پژوهش با متفاوتی گاهی نتایج ،پژوهش

در این پژوهش شود. همچنین باید گفت که توصیه می نفعذی هایگروه و هاروش سایر از استفاده

که ؛ درحالیشناسایی شده استاز درماندگی مالی های ورزشی تئیهرفت فقط پنج عامل مؤثر بر برون

ها اشاره د که در این پژوهش به آناشته باشممکن است عوامل مؤثر و کلیدی دیگری نیز وجود د
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ها ای دارد که از آننشده است. همچنین نتایج این پژوهش وابستگی زیادی به نظرهای افراد خبره

تغییرات جزئی در نتایج  ،شدهآزمونپرسش شده است و ممکن است با تغییر در نمونۀ آماری 

ها از استان خراسان ژوهش حاضر این است که دادههای پمحدودیت دیگر از وجود آید.آمده بهدستبه

 ها باید با احتیاط از نتایج پژوهش حاضر استفاده شود.آوری شده است که در سایر استانرضوی جمع

این امر انجام  عیتضو بهترین در تا استشده  تالشبیشترین  اهوری دادهآجمع یندفرا در همچنین

مکانی  و زمانی عیتضو تابع هاسؤال به گوییپاسخ چگونگی و دقت میزان است ممکن ولی ،باشد شده

 .باشد بوده نظرانصاحب

بررسی و تحلیل  اند؛ بنابرایناز نظر آماری بررسی و تحلیل نشدهشده در این پژوهش های ارائهمدل

به سازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر میان این عوامل از طریق روش مدل روابط و تعامل

شود. همچنین ه پژوهش در این زمینه عالقمندند، پیشنهاد می، استادان و دانشجویانی که برانپژوهشگ

 رویدر مقیاس کالن  و های کشوردر سایر استان که پژوهشی در همین زمینه شودپیشنهاد می

 .ای ورزش کشور انجام شودهای حرفههای ورزشی یا باشگاهفدراسیون
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Abstract 
 The aim of the present study was to identify effective solutions to exit from the financial 

helplessness of sports delegations of Khorasan Razavi province. The present study is a 

qualitative research with an analytical nature and is a type of applied research that was 

performed by interpretive structural method. The data collection tools were research, 

documentary studies, interviews and Delphi Questionnaire. The statistical population of 

the study included experts in this field, of which 25 people were selected as the target in 

each part of the study as a sample. An interpretive structural model (ISM) was also used 

to analyze the data. Finally, 33 indicators affecting the financial helplessness of Khorasan 

Razavi sports delegations were identified and in 5 dimensions of management solutions, 

economic activities, legal solutions, marketing activities and educational and executive 

activities were placed in 3 levels is identified That The legal solution was identified as the 

third level of the model. As a result, in order to get out of financial helplessness, sports 

delegations must pay special attention to the legal solution to provide the ground for the 

emergence and realization of other factors at the top levels of the model, Also, paying 

attention and focusing on the leveled solutions in the present study can be an effective 

move in solving the financial problems of sports delegations. 

 

Keywords: Financial Helplessness, Sports Delegations, Interpretive Structural 

Approach, Effective Solutions, Khorasan Razavi. 
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