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 بررسی تأثیر عوامل خانوادگی  بر فرآیند تجاری سازی خدمات باشگاه های ورزشی استان قزوین

 .حمید یزدان جو2 .فریبا محمدیان 1

 .استادیارمدیریت ورزشی  دانشگاه آزاداسامی قزوین1
 انشگاه ازاد قزوین .کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی/بازاریابی ورزشی د2

نقش و سهم باشگاه های ورزشی به عنوان بنگاه های اقتصادی در ایجاد مشاغل مختلف ، کاهش امور تصدی گیری دولت ، جذب مقدمه :
سرمایه گذاری ها و مشارکت های مردمی ودر نتیجه در آمدزایی ها در سطوح ملی، استانی شهری وحتی محله ای در جهان بسیار مهم بوده 

 (1336ر کشورهای پیشرفته سهم بسزایی دردرآمد ناخالص ملی دارند.) جوان ود

پیمایشی بود و جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران باشگاه های ورزشی، کارکنان و مدیران اداره کل -تحقیق حاضر توصیفیروش شناسی :
نفر بود.. ابزار تحقیق  321شکیل می دادند.که تعداد انها ورزش و جوانان استان و همچنین متخصصانی فعال در حوزه ورزش استان قزوین ت

حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی)به روش تحلیل عاملی تأییدی( آن مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه توسط 
لی اکتشافی و تی یک طرفه از طریق نرم افزار گزارش شد. داده های تحقیق با استفاده از روش آماری تحلیل عام 2/ 34آلفای کرونباخ 

SPSS .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. است 

مخالفت والدین با ورزش بر میزان مشارکت افراد و  - 1:که شامل گویه های نتایج تحقیق همچنین نشان داد که عوامل خانوادگی یافته ها :
از افت تحصیلی بر میزان مشارکت افراد و حضور در باشگاه های ورزشی تاثیر دارد .  ترس والدین  -2حضور در باشگاه های ورزشی تاثیر دارد 

 ترس از آسیب رسیدن به اعتقادات مذهبی بر میزان مشارکت و حضور زنان در باشگاه های ورزشی تاثیر دارد -3

 

 
 عامل

 24 = ارزش آزمون

Tدرصد 15ن سطح اطمینا اختاف میانگین سطح معناداری درجه ازادی مقدار  

 باا تر پایین تر
165236 خانوادگی عوامل 231 221. 151222 156615 251325

 
درصد اطمینان عوامل خانوادگی برفرآیند تجاری سازی خدمات باشگاه های ورزشی استان  11نتایج نشان همچنین نشان می دهد:  با احتمال 

 قزوین تاثیر تاثیردارد.

( ناهمسو است.با 1334الهی )(همسو و با نتایج 1313(وسیدجوادین وهمکاران )1313قیق با .نتایج تحقیق چگینی)یافته های تحنتیجه گیری:
ی توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد باشگاه های ورزشی استان قزوین با ایجاد برنامه های فرهنگی ،نظیربرگزاری همایش های دوروزه برا

 ی فرهنگی متنوع به این مقوله مهم در جهت بهبود فرآیند تجاری سازی خدمات باشگاه ورزشی عمل نمایند.خانوادها وهمچنین ارائه بسته ها

 : تجاری سازی، باشگاه های ورزشی، استان قزوینواژگان کلیدی

 منابع:

ه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.                          های ورزشی خصوصی شهرستان ارومی ریزی و بودجه باشگاه (. بررسی وضعیت ساختاری، برنامه1336.جوان، عیسی. )1
(شناسایی وتبیین عوامل موثر بر روند تجاری سازی خدمات باشگاه های ورزشی استان قزوین .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 1313.چگینی منصورپور،نازی )2

                                                                                                                                                               آزاد قزوین                                 
. الهی، علیرضا. 15-33: 23لعات مدیریت ورزشی، مند در صنعت ورزش، مطا (. بازاریابی رابطه1313.سید جوادین، سیدرضا، براری، مجتبی، ساعت پیان، وحید.)3
 ی اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسامی ایران. رساله دکتری. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. (. موانع و راهکارهای توسعه1334)
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