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 چکيده

صادی است. یت اقتبا رویکرد امن یدر حوزه ورزش حرفه ا تدهایو توجه به فرآ ییتوسعه درآمدزا کردیرو یپژوهش بررس نیهدف از ا

ت. ادههاسد یجمع آور یچگونگ زیو ن قیطرح تحق یفلسف یفرضها شیپ یرندهیاست که در بر گ یراهبرد قتیروش این پژوهش، در حق

ز نفر ا 139 اریر اختدپرسشنامه را  یو محتوا یصور ییروا دییبود استفاده شد. پس از تأ یفیو ک یکمّ یکه شامل روشها ختهیآم کردیرو

با چرخش  یعناصر اصل لیاز روش تحل هیاول ۀپرسشنام یۀگو 50 لیوتحل هیتجز یبرا یاکتشاف یعامل لیقرارداده شد. در تحل طیشرا نیواجد

. که باشدیمعنادار م 001/0. آزمون بارتلت در سطح کندیم تیکفا لیتحل یانتخاب شده برا یاه استفاده شد  نمونه ماکسیوار کیو تکن یعمود

متر از کآنها  یاملعه بار ک ییها هیبا حذف گو زی. در پژوهش حاضر نباشدیدادهها م یعامل لیتحل یبرا یهمبستگ سیاز مناسب بودن ماتر یحاک

 اریعم. دیگرد ییاساشن ینه عامل اصل ،یو دوران عمود یاکتشاف یعامل لیتحل انجامبا  ن،یحذف شد. عالوه برا هیگو 9بود، تعداد  5/0

اعداد  یبحران ریادفرض نرمال( مق شیو آزمون دوطرفه )پ 0.05 ی. در سطح خطاباشدیدرنظرگرفتن بار هر عامل در هر پژوهش متفاوت م

وزه امنیت در ح ندهایو فرآ ییتوجه به درآمدزا یه اورزش حرف تیقاز عوامل موف یکینشان داد  جی. همانگونه نتاباشندیم -1.96و  1.96

ها و فروشگاه ساخت غات،یها، فروش برند باشگاه، تبلفروشگاه سیهمچون تأس نینو یابیبازار  قیاز طر رسدیست. به نظر ماقتصادی ورزش ا

 ییدرامد زا ینترنتیا یهادر شبکه یزپخش با کنان،یها، فروش بازبا برند باشگاه، ساخت و احداث موزه یلوازم ورزش
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the monetization development and pay attention to processes in 

professional sport with economic security approach. Because any amateur and professional sporting 

activity that enhances the value added of sporting goods and services is effective on economic security. 

The methodology of this research is, in fact, a strategy that encompasses the philosophical assumptions of 

the research design as well as how to collect data. A mixed approach involving both quantitative and 

qualitative methods was used. After confirming the face validity and content of the questionnaire, 139 

eligible people were provided. In exploratory factor analysis, for analysis of 50 basic questionnaires, 

vertical element rotation analysis and varimax technique were used to select the samples sufficient for 

analysis. The Bartlett test is significant at the 0.001 level. In the present study, 9 questions were removed 

by eliminating items with a factor load less than 0.5. In addition, nine exploratory factors were identified 

by exploratory and vertical factor analysis. The criteria for considering the load of each factor in each 

research are different; some researchers use a cut-off point of at least 0.30 and some use a cut-off point of 

maximum of 0.55. The model is in significant coefficients. At the 0.05 error level and the two-sided test 

(normal default) the critical values of the numbers are -1.96 and 1.96. As the results showed, one of the 

factors contributing to the success of the sports industry is economic security. Further Investigations are 

sujested. 
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 مقدمه

 د،یدر تول ریدرگ یهاوکارها و سازمانها، کسباست، که در آن افراد، شرکت یاقتصاد یاز بازارها یاگونهورزش حرفه ای، 

: شامل بازار، این در خریداران به شده عرضه محصوالت ند.باشیمتمرکز م یورزش یهاتیبر فعال یسازمانده ای جیترو ل،یتسه

 فراهم گسترش و توسعه این حوزه، با .هستند مرتبط ورزش با بصورتی که باشند،می هاییایده یا هامکان اشخاص، خدمات، کاال،

هر کس .دارد ورزش توسعه در مهمی نقش مالی، هایحمایت و خدمات کاال، تجهیزات، دسترس، قابل و پیشرفته امکانات آوردن

تواند اقتصاد داشته باشد یا مطالعاتی هر چند پراکنده و سطحی در این حوزه انجام داده باشد، می علمکه دانش مقدماتی در حوزه 

کی از یدهد که بیان این موارد به عنوان یک مسئله موثر در امنیت اقتصادی نشان می .یک دیدگاه مفید در ذهن خود ایجاد نماید

های توسعه  مسأله امنیت تضمین کننده مؤلفه .است» امنیت اقتصادی« های توسعه اقتصادی، ترین زیرساخت ترین و اساسیاصلی

اجتماعی، توسعه اقتصادی و محافظت از محیط زیست است. در حقیقت تصور توسعه پایدار، بدون در نظر گرفتن مقوله امنیت، 

های اخیر توجه  ه در دههک م، متأسفانه شاهد آن هستی»امنیت اقتصادی«اهمیت مسأله  علیرغم .تصوری موهوم و خیالی است

 و ورزشی خدمات و کاالها مصرف و تولید در نظری بعد از چه و عملی بعد از چه ورزش حاضر حال در .شودیچندانی بدان نم

بنگاه  یک عنوان به بخشی کههنگامی(. 2013،   1)آکساکال  و همکاراناست داشته اساسی نقش مختلف جوامع اقتصادی توسعه

 ه امنیت اقتصادیکشورها و بویژ اقتصاد در  تواند می را نقشی چه نمایند مشخص که هستند این دنبال به شود، می دیده درآمدزا

 در حتی و درصد 2 تا نیم بین تواند می ورزش سهم که شد مشخص است، شده انجام زمینه این در که هاییبررسی با.  کند ایفا

 روز ورزش به اقتصادی دیدگاه که شد این و دهد می اختصاص خود به را کشورها اقتصاد درصد 3 تا پیشرفته کشورهای برخی

 را انتظار مورد نتایج بنیادی صورت به که دارند وجود شماریبی عوامل فعالیت، از ایزمینه هر در. است شده تر پررنگ روز به

 با و گرفته قرار کنترل تحت عوامل این که باشد کامیابی و توفیق با همراه تواندمی صورتی در راهبرد لذا. دهندمی قرار تأثیر تحت

این نکته از آن  (.1393 اردکان، ابویی) دارند نام موفقیت در امنیت اقتصادی کلیدی عوامل عوامل، این. شوند گرفته کار به مهارت

 هاسازمان رودرروی هایچالش تنهانه یابد،می افزایش بازارها بین رقابت کههنگامیحیث دارای اهمیت و ضرورت است که، 

 کشورهای در حاضر حال . در.گیردمی دربر نیز را هاآن اثربخش و سریع اجرای بلکه شودمی رقابتی هایاستراتژی طراحی شامل

 این.رود می شمار به ملی اقتصاد توسعه و رشد در موثر عاملی مهم بسیار صنعت یک عنوان به سالم تفریحات و ورزش پیشرفته

 در.گردند مند بهره طریقی به آن از انسان میلیاردها تا نموده باور و دوانده دنیا گستره تمام در سرعت به را خود های ریشه صنعت

 جوامع اقتصادی توسعه و ورزشی خدمات و کاالها مصرف و تولید در نظری بعد از چه و عملی بعد از چه ورزش حاضر حال

 . (1393، اخواناست) داشته اساسی نقش مختلف

ی است. مکاتب ادهای توسعه اقتص ترین زیرساخت ترین و اساسی یکی اصلی» امنیت اقتصادی«همانطورکه پیشتر ذکر آن رفت، 

اره ان اشاند، لکن به ندرت در آثار ایش نظریات و راهکارهای مختلفی را ارائه کرده» توسعه اقتصادی«مختلف اقتصادی پیرامون

                                                           
1 Aksakal, E, Dağdeviren, M, Eraslan, E, & Yüksel, İ 
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ق عناصر اند. عدم تعیین دقی تهاشاره و تأکید داش» امنیت« ضوعرفته است، هر چند اغلب ایشان به مو »امنیت اقتصادی«مستقیمی به 

رین ابعاد امنیت ملی متامنیت اقتصادی یکی از مه .سازنده امنیت اقتصادی موجب تفاسیر مختلف از این مفهوم اساسی شده است

ی به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی محسوب های اساسی کشورها برای دستیاب و زیرساخت مهمو از اصول 

فقدان امنیت برای فعالیت . ریزان اقتصادی کشورها بوده است رد توجه سیاستگذاران و برنامهوشود و از این رو همیشه ممی

رکت اقتصادی خود اقتصادی با دو احتمال در ح فعاالناقتصادی، از مفهوم ریسک و عدم اطمینان مجزا است. در شرایط ریسک، 

خواهد داشت. در فضای عدم اطمینان، فعال اقتصادی با بیش از دو گزینه  یکی سود بیشتر و دیگری سود کمتو روبرو هستند که

 پیچیده اوضاعنیست. اما در شرایط ناامنی او  صهای احتمال موفقیت و شکست در آنها مشخ روبرو است که هیچ کدام از گزینه

انداز هر فعالیت م ی عمومی امنیت ناتوان هستند و چشالها در ایجاد کا است، چرا که در این حالت، دولت تر از دو حالت قبلی

 در تواندمی عوامل این تعیین باز، سیستم مثابۀ به هاسازمان رویکرد به توجه با .دهداقتصادی، تقریبا هیچ سودی را احتمال نمی

 حوزة متخصصان و اندیشمندان از بسیاری. باشد کارساز و مؤثر بسیار محیطی یازن با راستا هم و مناسب هایاستراتژی تدوین

 پررنگ نقش بر سویی از و اندکرده تأکید محیط و اقتصادی هایبنگاه هایگذاری سیاست و هافعالیت هماهنگی بر وکار، کسب

 به فقط درایران ایحرفه های. باشگاه(2010 ، گرنت) اندگذاشته صحه موفقیت، به دستیابی جهت در راستایی هم و هماهنگی این

 در که است درحالی این و هستند غافل است، بیشتری تاثیرات و ابعاد دارای که تجاری رقابت از و پردازندمی ورزشی رقابت

 شرکت شکل به اغلب که هاباشگاه مالکیت نوع علت به  فوتبال، ویژه به و انگلستان جمله از ورزش نام صاحب کشورهای

 مسابقه میدان از خارج در بیشتر درآمد کسب برای زیادی بسیار رقابت زمین، درون در ورزشی رقابت بر عالوه باشند،می تجاری

 لذا. (1390، امیریکنند) کسب را زیادی بسیار هایموفقیت حیطه دو هر در هاباشگاه این تا شده باعث امر این و دارد وجود

منیت اقتصادی عبارت است از آزادی از هر ااز آنجاییکه،  توجه به فرآیندها بسیار حائز اهمیت است.شناسایی عوامل درآمدزا و 

هایی که  تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت عدم اجرایترس، شک و ابهام در  عنو

عیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و ضامنیت اقتصادی، و . گیرددر زمینه تولید ثروت و مصرف آن صورت می

توانند به تولید،  روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به طور بهینه می

 .توزیع و مصرف ثروت بپردازند

درآمد  یو فرصت ها دینقش ورزش جامعه گرد تفسیرز شد موجب آغا 1980شدن ورزش که از دهه  یجهان ضرورتاز طرفی، 

 وندیکه موجب پ یعوامل نیاز مهمتر یکی .(1392، بنار) نمود جادیمختلف ا یافراد موسسات و رسانه ها یرا برا یاریبس ییزا

 ایاست که به منظور توسعه و گسترش آن در فرد  یا دهیا ایفکر و  یالقا یبه معنا غیو اقتصاد شده است تبل یورزش یدادهایرو

 صاتمشخ یبرا یو فروش به عنوان روش یابیدر بازار ژهیخدمت در عرصه اقتصاد بو کی ایکاال  کی غی.تبلردیگیگروه صورت م

از قبل  شتریبدست آوردن آن ب ایو  دیخر یبرا یآن نگرش مشتر هیکه در سا یباشد،به گونه ا یم نیمع یخدمت ایکاال 

 وزارت کشورها دیگر در که شویم می متوجه کنیم، مطالعه را جهان در ورزش مختلف ساختارهای اگر .(1394، بهبودی)باشد

 یا و بهداشت و ورزش یا المپیک های کمیته یا هستند ورزش وزارت تخصصی، صورت به معموالً ندارد؛ وجود جوانان و ورزش
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 معدود در جوانان، و ورزش مدل. دارند عهده بر را کشورشان ورزش رهبری و هدایت وظیفه پرورش، و آموزش ورزش

اطالعات دقیقی از سهم ورزش در تولید ناخالص  .شود می دیده فارس خلیج حاشیه عرب کشورهای در هم آن دنیا، کشورهای

 رانیا GDPصنعت ورزش از سهم است و نشان داد که:  1384تا  1380های ملی وجود ندارد اما اولین بررسی مربوط به سال

دهد آمار فعلی نسبت به آمار قب و نشان می استبوده  یتر از شاخص جهانکم یداریدرصد است که به طور معن1/1 تقریبا 

 اقتصادی هایبنگاه ورزشی، ایحرفه هایباشگاه (.1394)به نقل از ترابی، دارای رشد بوده است اما کماکان نیاز به افزایش دارد 

 ورزش توسعۀ بر ورزشی، و تجاری جنبۀ دو از مستقیم طور به ها،باشگاه این توسعۀ است بدیهی. روندمی شمار به ورزش صنعت

  .داشت خواهد تأثیر

 از اسـتفاده با تا کند می تالش و است مواجه متنوع نیازهای منابع کمبود با دیگری زمان هر از بیش اکنون بشری جامعۀبنابراین، 

 ورزش درآمدزایی در شدید با توجه به وابستگی  .باشد نامحدودش نیازهـای از قـسمتی پاسـخگوی.  موجـود محـدود منـابع

لذا با توجه به موارد فوق این سوال مورد  باشد. .ارائه راهکارهای موثر و مدون می نیازمند که نمده است فراهم را شـرایطی کشور

نظر است که آیا توجه به فرآیندها  درآمدزایی چقدر در پیشرفت ورزش حرفای  به عنوان یک صنعت و بنگاه اقتصادی، موثر 

رفه ای توسعه درآمدزایی و توجه به فرآیتدها در حوزه ورزش حنماید این است که بنابراین هدفی که این مقاله دنبال میاست. 

 با تاکید بر مبانی امنیت اقتصاد چگونه است.

 

 مباني نظری

شامل طراحی  ساختارهای موثرهای رودرروی تنها چالشیابد نهافزایش میدر حوزه صنعت ورزش، که رقابت بین بازارها هنگامی

ای برای عنوان وسیلهبه راهبردی، مدیریت  .گیردها را نیز دربر میبلکه اجرای سریع و اثربخش آن، شود های رقابتی میاستراتژی

را  ورزش شود، مدیران باید محیط بیرونی صنعتکه تجزیه و تحلیل موقعیت انجام میی. هنگامشودمی باال بردن امکانات شناخته

ین و اصلی تحلیل این مستند این است که شرایط بیرونی و درونی از جمله مهمتر .(1390، صادقی حاجی)مورد توجه قرار دهند

 موثر بر درآمدزایی در ورزش،  حیاتی عوامل" ترین موارد موثر بر امنیت اقتصادی ورزش با توجه به رویکرد درآمدزایی هستند.

 رقابتی کارایی و شوند، مزیت منجر مطلوب نتایج به چنانچه که دارد کار و کسب پروژه یا هر در محدودی هایحوزه به اشاره

همچنین از این عوامل به عنوان اصطالحاتی  "ورزش و بویژه ورزش حرفه ای به همراه خواهند داشت. حوزه  برای را مناسبی

ها ضروری است تا از طریق آن به مأموریتشان دست پیدا کنند نام برده است و اصطالح ها یا پروژهبرای عنصری که برای سازمان

 .(83، 1390،ساریخانیها و کسب و کار به کار برده شده است)ل دادهدرآمدزایی در جهان برای اولین بار در جهت تجزیه و تحلی

ترین ملزومات ایجاد توسعه پایدار اقتصادی است. یک نکته اصلی در خصوص امنیت  یکی از اساسی» امنیت اقتصادی«شک  بی

اقتصادی و اجتماعی کشور است. بدیهی است وجود چنین  الیه هایاقتصادی، ایجاد باور وجود امنیت اقتصادی در میان تمامی 

 یک در درآمدزایی کلیدی عوامل تحلیل و تجزیه پروسه  .باوری اثرات بسیار درخشانی در روند رو به رشد کشور خواهد داشت
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 مأموریت بیانیه در غالباً سازمان بنیادین مأموریت. شودمی شروع سازمان بنیادین مأموریت تعیین و تشخیص بررسی، با سازمان

 مبین و گردد متمایز مشابه سازمان هدف از سازمان یک هدف وسیله بدان که است عبارتی یا جمله آن از منظور که شودمی بیان

 اهداف برای این منظور تعیین اهداف بلند مدت در هر سازمان نیز حائز اهمیت است. .(1389، سلیمانی) است سازمان علی وجود

. گنجانید آورد، دست به خود بنیادین مأموریت تأمین در کوشدمی سازمان که خاصی نتایج صورت به توانمی نیز را بلندمدت

 ضروری و الزم سازمان موفقیت برای اهداف این نظر آن از. باشد سال یک از بیش که است ای دوره بلندمدت دوره از منظور

 این به دستیابی هایدستورالعمل آخر، مرحله در نهایت در و( 1396شعبانی، ) باشندمی سازمان تعالی کننده تعیین که هستند

 توانمی که است مرحله این در. باشند اهداف به نیل در مؤثر بنیادین فاکتورهای باید هادستورالعمل این. شوندمی تعیین اهداف

 کلیدی عوامل از ای زنجیره تواندمی تحلیل و تجزیه این پیامد. گرفت نظر در هاآن برای ای زنجیره و کرد تعیین را کلیدی عوامل

تحلیل  (.1394، ضیایی ) باشد کسب درآمد بیشتر در حوزه امنیت اقتصادی برای الزم العملهای دستور از لیستی نهایتاً و موفقیت

ع امنیت اقتصادی ورزش دهد که دستورالعمل های موجود به سبب برخی تاثیرات که بر درآمدزایی و بالتباین نکته نشان می

 گذارند به نظر از کارآمدی کافی بر خوردار نیستند.می

 توانسته ورزشی، معامالت انجام ورزشی، مختلف مسابقات برگزاری ورزشی، بازیکنهای صدور با که هستند متعددی کشورهای

در پیش،  نیم قرن. این کشور حدود .کرد یاد برزیل از توان می کشورها، جمله آن از. نمایند متمایز کشورها، سایر از را خود اند

میالدی، به مرز ورشکستگی اقتصادی رسیده بود.مقامات سیاسی این کشور در نشستی، مقرر کردند که چه تعداد  70-60دهه 

 بازیکن و مربی ورزشی و چگونه به جهان صادر کنند و با این روش و در کنار صادرات دیگر همچون کائوچو و ... توانستند

موفقیت در  کلیدی عوامل که؛ کنندمی بیان اولین بار برای (1978) 1 شندل و هافر همچنین .اقتصاد ورشکسته خود را نجات دهند

 آن در که هستند وظایفی و گیرند قرار تأثیر تحت توانندمی مدیریت توسط که هستند استراتژیکی عوامل عنوان به کسب درآمد

بنابراین،  (.1394، محمدپور) باشند داشته برتری بنگاهشان رقابتی جایگاه بهبود منظور به ورزش حوزه در ویژه به و مدیران باید

 روشن درنتیجه و هاآن اطالعاتی نیازهای شدن آشکار باعث گیردمی صورت ارشد مدیران خصوصبه مدیران با که هاییمصاحبه

 اطالعاتی نیازهای درنهایت که شودمی  آنها نظارت تحت عملیاتی واحدهای و هافعالیت از یک هر برای اطالعاتی نیازهای شدن

های قدم اول برای تعیین شیوه. آیدمی دست به امنیت اقتصادی در ورزش حوزه موفقیت بر موثر مجموعه و ساختار کل

 است. یک روش برای به دست آوردن نیازهای اطالعاتی مدیریت، آنهاگیری موردنیاز هر مدیر، درک اطالعات موردنیاز تصمیم

های سازمان شناسایی و سپس موفقیت برای در این فرآیند ابتدا اهداف و ماموریت است. 2گیریاستفاده از تکنیک تحلیل تصمیم

ساختارهای وابسته به اصلی  هایمعاونان یا بخش یتدر قالب ساختار به مأمور هاشود و ازآنجا که ماموریتهر هدف تعیین می

سازمان  که ساختار و  است آن بر تصور رویکرد این در .گرددشود، عوامل موفقیت مدیران هر بخش شناسایی میتقسیم می آنها

 و بهترین نیز بخش هر مافوق مدیران و دارد مشخصی هایاستراتژی و هاماموریت اهداف، موثر بر موفقیت صنعت ورزش

                                                           
1 Hofer and Shendel 
2 Decision Making Analysis Technique 
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توان اشاره از رویکرد نقد و تحلیل این مورد می (.2010 همکاران، و 1آرنوادینا) هستند موفقیت عوامل تعیین برای افراد ترینآگاه

 کرد که نگرش به ورزش به عنوان یک صنعت درآمد زا بسیار اهمیت دارد  در حال حاضر این صنعت به نظر ناکارآمد می رسد. 

زش ور یعت براصن صادی یابنگاه اقت شوندیاز پ توانیم م،یکنیم یبررس یاقتصاد دگاهیمرتبط با ورزش را از د یهاتیفعال یوقت

ل را شام یورزش یهامذکور همه شاخه فیتعرهمچنین ورزش را صنعت ورزش دانست.  توانیم گریاستفاده کرد. به عبارت د

و چه  شودیو اجرا م یزیرها برنامهکه توسط دولت ییآنهاچه و  ردیگیصورت م یچه آنها که توسط بخش خصوص شود،یم

 به معد ایران، در ورزش ودنب دولتی تبعات از یکی .شودیها انجام مدولت تیبا نظارت و حما ایکه به صورت مشترک  ییآنها

 ما کشور، در نتیجه رد شد؛ خواهد وریبهره کاهش باعث اقتصادی دید نداشتن است، ورزش در اقتصادی هایتئوری بستن کار

 این از حاصل درآمد با هاهزینه تطابق عدم علت به و است کوتاه آنها عمر ولی هستیم لیگ در مختلفی هایتیم ظهور شاهد

 دولتی ما، کشور در ورزش دی درامنیت اقتصا ساختاری ویژگی تریناصلی گفت توانمی اساسا شوند،می خارج صحنه از فعالیت

 ساختار اصالح داخلی، ناخالص تولید در آن سهم افزایش و کشور در ورزش شدن اقتصادی و پایداری راه تنها .است آن بودن

 تا است نعتص این محصوالت مصرف و توزیع تولید، فرایند در اقتصادی اندیشه حاکمیت و کارگیری به و طرف یک از ورزش

 نیست این ورزشی هایالیتفع در اقتصادی هاینظریه از استفاده از منظور .( 2013شود)بایی،  جلوگیری منابع اسراف و اتالف از

 این منظور بلکه گیریم؛ب نادیده را صنعت این در اخالقی و اجتماعی مسوولیت و باشد اقتصاد برمبنای بشری هایفعالیت همه که

 به توجه و جتماعیا مسوولیت داشتن پدیده، یک ارزشی و اخالقی هایجنبه به توجه بر عالوه. گردد رعایت اعتدال که است

 هایفعالیت که ادهایینه زیرا شود؛ فراموش نباید نیز اقتصادی ابعاد محصول، این از استفاده و توزیع تولید، در جامعه مصلحت

 این در پول حاکمیت را عرصه نای به اقتصاد ورود و کنند اداره اقتصادی غیر را نهادها این بخواهند اگر دهندمی سامان را ورزشی

 و شد خواهند تهورشکس بلندمدت در صورت آن در شوند، تبدیل ییخیریه بنگاه یک به صرفا کالم یک در و کنند تلقی صنعت

 به نسبت تواندنمی باشد، ییخیریه هم چقدر هر بنگاه یک بنابراین. دهند ادامه توانندنمی هم را سودآور هایفعالیت همان البته

 .باشد اعتنابی کامال اقتصادی مسائل

 مدل تبیین به( 1388) همکاران و معماریتوان اشاره کرد، از آنجمله: با مطالعه پیشینه تحقیقات انجام شده، به موارد مستند می

 از هدف  که، کردند عنوان و پرداختند کشور ورزش خدمات صنعت بازاریابی آمیخته عاملی چهار مدل کارایی بررسی و سازی

 از و بود کمّی و کیفی نوع از تحقیق روش. بود کشور ورزش خدمات صنعت بازاریابی چهارعاملی آمیخته سازی مدل تحقیق، این

 92/0 آن پایایی ضریب و تایید دانشگاه استادان توسط آن محتوایی روایی که بسته پاسخ سوال 45 پرسشنامه تهیه طریق

(P<0.01) است مدل این در عامل مدیران برای دستکاری قابل عامل تنها و اصلی محور گذاری، قیمت مدیریت .بود شده تعیین .

 توجهی قابل نتایج نظر این از و شده شریک محصول مدیریت با بازار این در شده هزینه انرژی از برداری بهره در مکان، مدیریت

 برای ابزاری عنوان به ترویج مدیریت عامل از مدیران مدل، این اساس بر همچنین. است کرده ایجاد نیز را موانعی و کرده مطرح را

 صنعت در مالی حامیان جذب موانع  بررسی به( 1388) همکاران و عامری سید .برند می بهره محصول و مکان مدیریت کنترل

                                                           
1 Arnoldina 
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 آمیخته عنصر عنوان به ورزش صنعت در حامیان گذاری سرمایه که کردند عنوان و پرداختند شرقی آذربایجان استان ورزش

 در مالی حامیان جذب راستای در موانعی حال، این با. رود می شمار به صنعت این در رایج و اصلی منابع از ورزشی، بازاریابی

 مناسب شرایط ایجاد ورزشی، بازاریابی متخصصان از گیری بهره با بایستی ورزشی مسوولین و مدیران .دارد وجود ورزش صنعت

 و بازیکنان جذب با نیز و تبلیغاتی مناسب امکانات و اماکن و تبلیغات ای، رسانه پوشش ها، شرکت با دولت بهتر ارتباط جهت

 اطمینان با حامیان تا نمایند ایجاد را ای بهینه و مناسب شرایط ورزشی مالی حامیان جذب موانع رفع راستای در مشهور، مربیان

دهد یکی از نکات اساسی توجه به قیمت رویکرد تحلیلی به این نتایج نشان می .نمایند گذاری سرمایه صنعت این در بیشتری

 گذاری و قوانین و دستورالعمل های مرتبط است. 

 وزارتخانه چهار: موردی مطالعه) ایران دولتی های سازمان در شدن جهانی های چالش بر تحلیلی به( 1392) همکاران و احمدی

  که کردند اظهار و پرداختند( جوانان و ورزش و تجارت و معدن صنعت اسالمی، ارشاد و فرهنگ فناوری، و تحقیقات علوم،

 مواجهه در کشورمان دولتی های سازمان های چالش تحلیل به که بودیم آن بر تحقیق این در شدن، جهانی پدیده اهمیت به باتوجه

 ارائه هشتگانه ابعاد از بعد چهار برای کلی صورت به ها چالش ترین مهم با مقابله برای راهکارهایی تعداد .بپردازیم شدن جهانی با

 و مناسب راهکارهای و سنجیدیم فازی صورت به را راهکارها این بودن عملی میزان خبرگان نظرات از استفاده با و نمودیم

 محققان معرفی شود. پژوهش و گذاران سیاست مدیران، و متخصصان استفاده برای را کشورمان موجود فرهنگی شرایط با متناسب

 فوتبال صنعت در خارجی گذاریسرمایه جذب بر اثرگذار اقتصادی موانع بررسی " مقاله در( 1392) همکاران و چالشتری مرادی

. است ایران فوتبال صنعت در خارجی هایگذاریسرمایه جذب بر اثرگذار اقتصادی موانع به پرداختن ،" ایران اسالمی جمهوری

 مثبت رابطه ایران فوتبال صنعت در خارجی هایگذاریسرمایه جذب و اقتصادی عامل بین که دهدمی نشان پژوهش این هاییافته

 عاملی بار بیشترین بورس در حضور و سازی خصوصی موجود، وضعیت بهبود بر اثرگذار عوامل بین در و دارد وجود معناداری و

 با مرتبط راهبردی اهداف و کالن راهبردهای و شده تعیین ساز جهت ارکان ابتدا چارچوب این براساس .اندآورده دست به را

 عوامل سپس شود،می استخراج( یادگیری و رشد و کلیدی فرایندهای مشتری، مالی،) متوازن امتیازی کارت مدل منظر 4 از هریک

 از) صنعت کارشناسان و نخبگان نظرات و کاوی بهینه فرایند نتایج به توجه با و شناسایی منظر 4 این با متناظر موفقیت کلیدی

 کلیدی عامل هر با متناظر( KPI)  عملکرد کلیدی هایشاخص نهایت در و شده بندی رتبه و بندی اولویت ،(پرسشنامه طریق

 عوامل از یک هر روی صنعت کارشناسان نظرات متوازن میانگین محاسبه اساس بر بندی اولویت این. شوندمی تعیین موفقیت

مورد دیگر که به عنوان نقد و تحلیل نتایج مورد نظر است این است که استفاده از کارشناسان خبره . گرددمی انجام موفقیت کلیدی

 و آگاه به صنعت وزش نیز الزامی است.

برای این منظور از  اند.  کوتاه پرداخته تدر مد نگینه بررسی تأثیر بازارهاای ماالی بر رفتار قیمت نفت خام سرضوی و همکاران ب

 2005ی ساال هاای طلف ین ایران در بازارهای مختنگروزانه نفت خام سنی های سری زما چند متغیره و داده GARCH تکنیک

دهد تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت نفت خام  نتایج حاص شده از این پژوهش نشان می. اند فاده کردهتاس 2013 الی

تأثیر منفی نرخ بهره،  لاز مهمترین عل .بر نفت خام منفی است (نرخ بهره)وده و نیز اثر تغییر شاخص بازار پول ایران مثبت ب
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 م و در نتیجه تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است همچنین، نتایج نشان میسازی نفت خا هداری و ذخیرهگهای ن افزایش هزینه

نال گسیاروپا،  بریران در بازارهای مدیترانه و شامل غین اگیین قیمت نفت خام سنورال برای تعت خام ادهد که استفاده از نف

متکی به نفت می توجه و تحلیل این نتایج حکایت از این دارد که اقتصاد تک قطبی  (.1393رضوی و همکاران، )دهد نادرست می

 به( 2015)  لی لیتواند ضمن آثار گسترده و موثر بر عدم رشد صنایع مختلف غیر نفتی بر صنعت ورزش نیز اثرگذار باشد. 

 با ورزشی هایسازمان مدیران به بتواند که قوی مدیریتی عملکرد یک اجرای و توسعه چگونه که پردازدمی مطلب این بررسی

 ابزار یک از نظری هایزیرساخت. نماید کمک بالقوه بطور اند،مواجه آن با هاسازمان این که ایچندگانه عملکردی هایچالش

 در هاسازمان اجرایی مدیریت از آمده بدست دیدگاه و ورزش بومی مدیریت سابقه از اطالعاتی اساس بر مدیریت عملکردی

 موفقیت کلیدی عوامل عنوان با ای مقاله( 2014)  1میلز آلوز، سانتس، .است شده ارائه مدیریت، عملکرد موضوع با رابطه

 عنوان ترتیب این به را موفقیت کلیدی عوامل و دادند ارائه برزیل دولتی هایسازمان در وکار کسب فرایند مدیریت هایطرح

 پیاده گروه کافی تجربه وجود سازمان، مشتریان بر کافی تمرکز وکار، کسب فرایند مدیریت حاکمیت از روشنی تعریف: نمود

 و دقیق رسانی اطالع وکار، کسب فرایند مدیریت سازی پیاده روند در مؤثر هماهنگی و ارتباطات برقراری فرایند، مدیریت سازی

 مدیریت سازی پیاده گروه مناسب مدیریت و ایجاد وکار، کسب فرایند مدیریت سازی پیاده الزامات مورد در افراد به کافی درک

 و مناسب سازمانی فرهنگ سازمان، شایسته رهبری و مدیریت از برخورداری کافی، و مناسب آموزش وجود وکار، کسب فرایند

 بازارهای در انسانی سرمایه گیریاندازه متون بر مروری( 3201)  همکاران و 2گیمستر مقاله.است مناسب هایزیرساخت وجود

 نشان همچنین دهد،می قرار هم مقابل و مقایسه را تحقیقاتی زمینه دو این سپس. دارد بزرگ هایشرکت مالی امور و ورزشی

 دو این ارتباط پژوهش، نهایی هدف. دارند مشترک پایه با جایگزین قابل ارتباطات زمینه دو هر در بسیاری مطالعات که دهدمی

( 2017) همکاران و لیو .است ورزشی کار و کسب صنعت در آن از استفاده درنتیجه و عملکرد و جبران فهم برای تحقیقاتی زمینه

 ورزش برای زیادی های فرصت چین ورزش صنعت رشد: که داشتند اظهار و گرداختند چین در ورزش دیدگاه صنعتی  بررسی به

 را بسیاری های چالش نیز شدن بزرگ وجود، این با است؛ آورده ارمغان به کشور خارج و داخل در ورزشی غیر های سازمان و

 به خاص موضوع این در مطالعات ه .دارد تعلق ورزشی جدید کار و کسب جدید مناطق به زیادی، حد تا چین. است برانگیخته

 بهبود را چین در قوی ورزشی صنایع پیشرفت و بندی فرمول بهبود نهایت در و کند کمک علمی تحقیق به بیشتر بخشیدن الهام

  .بخشد

 

 

 

 

                                                           
1 Miles 
2 Gamester 
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 روش شناسي

 نیز و تحقیق طرح فلسفی هایفرض پیش یگیرنده بر در که است راهبردی حقیقت در تحقیق، روش تحقیق، پارادایم به توجه با

بوده  ناگزیر کیفی ایمپاراد از پیروی واقعی، بستر در پدیده تبیین و چگونگی شناخت در سعی هاست،داده آوری جمع چگونگی

 هایروش گیریکار به نیازمند ورزش کشور در حداقل توصیفی بصورت آن اجزای و مدل وضعیت بررسی به نیاز طرفی، از. ایم

ا ترکیبی یمیکس متد  روش تحقیق از با توجه به پارادایم پژوهش و ابعاد و شاخص های مورد وثوق در این تحقیق  لذا بود، کمّی

 کیفیکه بصورت ولا بخش لذا در(. 1383همکاران، و سرمد)شد استفاده بود کیفی و کمّیرویکرد  استفاده شده است و لذا هردو 

 حالت به رسیدن و مصاحبه اتمام از پس ..جامعه آماری را تشکیل دادندورزش  وزرات متخصصین و ارشد مدیران کلیهانجام شد، 

 صوری و محتوی اییرو تأیید برای بار چندین و طراحی اولیه پرسشنامه و نموده قطع را مصاحبه هاپاسخ در اجماع و اشباع

 15 شامل کیفی رحلهم در آماری جامعه بنابراینه شد و استخراج مفایم صورت گرفت. داد قرار متخصصین اختیارم در را پرسشنامه

 جمع ابزار تریناصلی نعنوا به عمیق یمصاحبه از تحقیق این در ، ،. بودند هافدراسیون روسای و ورزش ارشد مدیران از نفر

 بتواند محقق تا شد اعثب رویه این اتخاذ. نمود هدایت را هامصاحبه تمامی محقق مطالعه، این در. شد استفاده هاداده آوری

 . بندد کار به بعدی هایمصاحبه در را پیشین هایمصاحبه از حاصل اطالعات

 تا ،هادهدا کفایت اصل به توجه با بنابراین. شوندیم مطالعه اشباع مرحلۀ تاها داده تنوع براساسها نمونه: کیفی نمونۀ حجم( الف

 این در. شود عیینت نظری/اطالعاتی اشباع یا کفایت حصول براساس و تحقیق فرایند طی نمونه حجم که دهیمیم ادامه جایی

 15 شوندگان مصاحبه دتعدا. شد تهیه شوندگان مصاحبه از فهرستی خبرگان و مطالعه مورد جامعۀ هاییژگیو به توجه با پژوهش

 . بود نفر

 صنعت ارشد مدیران نفر از 139در مرحله کمی نیز با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد  : کمی نمونۀ حجم( ب

 و صوری روایی تأیید از پس و انتخاب  دانشگاهی بین های ورزش جهانی فدراسیون جوانان، و ورزش وزارت در ورزش

 دقت وجود بدون: ابزار ییایپا و ییرواشد.  داده قرار شرایط واجدین از نفر 139 اختیار در را پرسشنامه تنظیم گردید محتوای

یی روا نییتع ابزار از ،ییروا نییتع یبرا. دهدیم دست از را خود مطلوبیت و بوده ارزش بی( کیفی یا کمی) پژوهش ،1علمی

 ییدتأ به عیتوز از قبل ،افراد واجد شرایط،  با مصاحبه متن اساس بر شده میتنظ پرسشنامه. شد استفاده ی و سازهمحتوا صوری و

 تبیین شد.بعد درآمدزایی و یعد  فرآیندها بر این اساس دو مولفه:  .دیرس موضوع خبرگاناساتید و  از تن چند

 

 های تحقيقها و یافتهوتحليل دادهتجزیه

هر دو  یراب کرونباخی لفاآ از ییپاپا آزمون یبرا شد. بررسی دو بعد درآمدزایی و  فرآیندها همانطور که پیش از این ذکر گردید، 

 :(ارائه شده است1در جدول ) . کهشد استفاده یفرع عامل

                                                           
1 Rigor 
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 یرهای شناسایی شدهمتغ( ضریب آلفای کرونباخ برای 1جدول )

 

 

 

 

دهدکه از کدگذاری باز نتایج به دست آمده است تبیین کننده آن ای که از تحلیل محتوا حاصل شده، است نشان میمفاهیم اولیه

 این کلیه استخراج از بعد و آمده دست به سؤاالت به پاسخ از که هستند کالمی هایگزاره همان شده شناسایی هایاست. شاخص

 مفاهیم آن براساس و شدند بندیدسته موجود نظری مبانی و ادبیات اساس بر که بودند اشتراک دارای برخی کالمی، هایگزاره

اختصاصی پرسش نامه رفتیم که با استفاده از نمره گذاری  سؤاالتی توصیفی متغیرها به سراغ هاآمارهبرای  .گرفتند شکل ثانویه

 .اندشدهی توصیفی مربوط به هر متغیر در ادامه ارائه هاآمارهو در نهایت  اندشدهطیف لیکرت استخراج 

 

 های توصیفی برای متغیرهای پژوهش( آماره3جدول )

 فرآیندها درآمدزایی بعد 

 139 139 تعداد

 5450/3 5891/3 میانگین

 73872/0 58397/0 انحراف معیار

 005/0 -061/0 چولگی

 -718/0 -510/0 کشیدگی

 دهد،می نشان را نرمال توزیع به نسبت توزیع یک ارتفاع یا برجستگی میزان که است شاخصی برجستگی ضریباز سوی دیگر، 

 .دینمایمضریب برجستگی مشاهدات در تمامی متغیرها از توزیع نرمال پیروی است،  صفر کشیدگی نرمال توزیع مورد در که

 

 های توصیفی برای متغیرهای پژوهش( آماره4جدول )

 ندهایفرآ بعد درآمدزایی بعد 

Z 0.96 0.99 

 0.17 0.347 معناداری

 نرمال عیتور نرمال عیتور جهینت

 آلفای کرونباخ در پرسشنامه سؤاالت تعداد سؤاالتتعداد  مؤلفه

 832/0 سوال 9 درآمدزاییبعد  1

 739/0 سوال 4 فرآیندها 3
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 و عمودی چرخش با اصلی عناصر تحلیل روش از اولیه های پرسشنامۀ  گویۀ وتحلیل تجزیه برای اکتشافی عاملی تحلیل در

 چون بنابراین 809/0 معادل  KMO  کرونباخ الفای ضریب اساس بر پایایی شاخص مقدار و شد استفاده واریماکس تکنیک

. باشدمی معنادار 001/0 سطح در بارتلت آزمون. کندمی کفایت تحلیل برای شده انتخاب هاینمونه. است نزدیک یک به شاخص

 و اکتشافی عاملی تحلیل انجام با براین، عالوه. باشدمی هاداده عاملی تحلیل برای همبستگی ماتریس بودن مناسب از حاکی که

 از برخی باشد؛می متفاوت پژوهش هر در عامل هر بار درنظرگرفتن معیار. گردید شناسایی اصلی عامل نه عمودی، دوران

( 1390 همکاران، و نژاد کاظم) کنندمی استفاده 55/0 حداکثر برش نقطۀ از دیگر برخی و 30/0 حداقل برش نقطۀ از پژوهشگران

 . شد حذف گویه 9 بود تعداد 5/0 از کمتر هاآن عاملی بار که هایی گویه حذف با نیز حاضر پژوهش در

 

 پرسشنامه KMOبارتلت و شاخص  آزموننتیجه  ( 5)جدول 

 KMO 809/0مقدار شاخص 

 آزمون کرویت بارتلت

 X2 102/1652مجذور 

 237 درجه آزادی

 001/0 سطح معنی داری

دهد (  نشان می6های آماری پرسشنامه در جدول )های اصلی استفاده شده است. شاخصمؤلفهبرای تحلیل عوامل از روش تحلیل 

 489/32درصد و روی هم رفته  483/13و  006/19باشند و به ترتیب های مورد بررسی دارای مقادیر باالتر از یک میکه عامل

 کنند.درصد واریانس کل را تبیین می

 

 های آماری پرسشنامه درآمدزایی و فرآیندهاشاخص (6جدول)

 شاخص

 عامل
 مقدار ویژه

درصد واریانس 

 تبیین شده

درصد تراکمی واریانس تبیین 

 شده

 006/19 006/19 973/7 اولمؤلفه 

 489/32 483/13 649/5 دوم مؤلفه

 در مدل عاملی بارهای. دهدمی نشان استاندارد تخمین حالت در را( درآمدزایی بعد) مکنون متغیرهای گیری اندازه مدل ( 1) شکل

 اصلی عامل یا متغیر نمرات واریانس تبیین و توضیح در را ها گویه یا و متغیرها از کدام هر تأثیر میزان استاندارد تخمین حالت

 مکنون متغیر با( پرسشنامه سؤال) گر مشاهده متغیر هر همبستگی میزان دهنده نشان عاملی بار دیگر عبارت به. دهدمی نشان

 دوم سؤال عاملی بار مثال برای. نمود مشاهده را تحقیق سؤاالت از یک هر عاملی بارهای تواندر این شکل می .باشدمی( هاعامل)

 تبیین را درآمدزایی  هایشاخص متغیر واریانس از درصد 83 تقریباً اول سؤال دیگر عبارت به. باشدمی 83/0 درآمدزایی بعد در
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 مقدار چه هر که است واضح نیست، تبیین قابل اول سؤال توسط که واریانسی مقدار) باشدمی خطا مقدار نیز 41/0 مقدار. نمایدمی

پارامترهای بدست آمده از طرفی،  (.دارد وجود مربوطه عامل و سؤال بین بیشتری همبستگی و باالتر تعیین ضرایب باشد کمتر خطا

اند. مقادیر دهد که تمامی ضرایب بدست آمده معنادار شدهمکنون )بعد توسعه فآیندها( را نشان می مدل اندازه گیری متغیرهای

نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات  -1.96تر از یا کوچک 1.96تر از آزمون معناداری بزرگ

و آزمون دوطرفه )پیش فرض نرمال(  0.05است. در سطح خطای  )معناداری روابط( بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری

باشند فرض صفر  -1.96تر از و یا کوچک 1.96باشند. چنانچه ضرایب معناداری بیشتر از می -1.96و  1.96مقادیر بحرانی اعداد 

 شود.رد و فرض یک یعنی وجود ارتباط معناداری تائید می

 
 استاندارد تخمین حالت و فرآیندها در زایی درآمد ابعاد مکنون های متغیر گیری اندازه مدل( 1) شکل

 که دهدمی نشان را( درآمدزایی بعد) مکنون متغیرهای گیری اندازه مدل آمده بدست پارامترهای و ظرایب معناداری (2) شکل

 معناداری دهنده نشان -1.96 از ترکوچک یا 1.96 از تربزرگ معناداری آزمون مقادیر. اندشده معنادار آمده بدست ضرایب تمامی

 سطح در. است معناداری ضرایب حالت در مدل بررسی( روابط معناداری) فرضیات شدن رد یا تائید مبنای. است روابط بودن

 .باشندمی -1.96 و 1.96 اعداد بحرانی مقادیر( نرمال فرض پیش) دوطرفه آزمون و 0.05 خطای
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 ی متغیرهای مکنون درون زا در حالت ضرایب معناداریهایریگ( مدل اندازه 2شکل )

شود، که این شاخص در مواردی که حجم نمونه باالست معنادار میاگرچه شاخص مجذور کای معنادار بود، ولی با توجه به این

آزادی جای شاخص مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری به نام نسبت مجذور کای بر درجه اغماض هست. در عوض بهقابل

(df/2Xمی ).پردازند 

 بعد درآمدزایی و توسعه فرآیند های برازش مدل ساختاری( شاخص7) جدول

 Df 2X /df2X RMSEA NFI AGFI CFI IFI GFI شاخص درآمدزایی

 91/0 91/0 91/0 91/0 93/0  070/0 70/2 96/72 27 مقدار

 Df X2 X2/df RMSEA NFI AGFI CFI IFI GFI شاخص توسعه فرآیندها

 90/0 92/0 92/0 93/0 91/0 065/0 53/2 46/68 27 مقدار

 

 5است که در مقایسه با مقدار بحرانی  70/2در متغیر درآمدزایی، حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با 

حد  که است 070/0 ( در این مدل برابر باRMSEAشاخص قابل قبولی است. شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

باشد که نشان می 93/0و  91/0، 91/0بترتیب برابر با  NFIو  GFI, AGFIهای شاخص است. RMSEA، 08/0 مجاز حدمجاز 

 مدل خوب برازش نشانگر جهیدرنت است، 9/0 یباال هاشاخص نیا ریمقاد کهنیا به توجه باباشند. دهنده برازش بسیار مناسبی می

 در که است 53/2 با برابر آزادی درجه بر کای مجذور شاخص تقسیم مولفه دوم که توسعه فرآیند است، حاصل . در مورد.هستند

 با برابر مدل این در( RMSEA) برآورد خطای مربعات میانگین ریشه شاخص. است قبولی قابل شاخص 5 بحرانی مقدار با مقایسه

 باشدمی 92/0 و 93/0 ،90/0 با برابر بترتیب NFI و GFI, AGFI هایشاخص. است RMSEA، 08/0 مجاز حد که است 065/0

 برازش نشانگر درنتیجه است، 9/0 باالی هاشاخص این مقادیر کهاین به توجه با و باشندمی مناسبی بسیار برازش دهنده نشان که
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و  238با درجه آزادی  به دست آمده دهد که مقادیرنشان می های مدلقسمتمحاسبه شده در تمام  tآماره . .هستند مدل خوب

 تفاوت  جامعه میانگین و شده مشاهده هایمیانگین بین که شودمی مشخص لذا بحرانی هستند. tتر از مقدار بزرگ 05/0آلفای 

 درصد 95 اطمینان با و است باالیی اعتبار دارای متخصصین نظر از شده ارائه مدل تناسب درجه نتیجه، در و دارد وجود معناداری

  .است گرفته قرار تأیید مورد

 

 نتیجه گیری 

این بخش  انه دروشبختن و شفافی در این زمینه وجود داشته باشد که خزم است قوانین روشالامنیت اقتصادی،  برای برقراری

ت الشکیود یک توجنه دارند. پس از آن انین و مقررات مکفی در این زمیدستی قوال ناد بامشکلی در کشور وجود ندارد و اس

ور در ت اقتصادی کشپایش مستمر حرک . انین و مقررات شودن قورای ایدار اج عهدهباید الزاما سد که ربه نظر می قویاجرایی 

ای ه ا فعالیتز متناسب بد، مؤثر و بروهای مفی هنام ررات و آیینو تصویب قوانین، مق مها، تدوین، تنظی ها و زمینه تمامی حوزه

و  های مفید شئه آموزای امنیتی، اراحوزه اقتصاد، حمایت دولت و دولتمردان از نیروهاقتصادی امروزی جهت برقراری امنیت در 

رشد آن  ایدر راستا تواند فضای اقتصاد کشور ر از جمله اقداماتی است که میتوجیه هر چه بهتر این نیروها، هدفمند در جهت 

 . تسریع بخشدبهبود و 

 حق که شود داده اجازه هاباشگاه و لیگ سازمان به باید شود، جبران خارجی ای رسانه یهاشبکه وسیلۀ به تواندیم ضعف این

 داده اختصاصی تلویزیونی یهاشبکه تأسیس اجازة باید هاباشگاه به همچنین. بفروشند خارجی یهارسانه به را هایباز پخش

 درآمدزایی توسعۀ به تنها نه تواندمی ملی صداوسیمای و دولت نظر زیر خصوصی رادیویی و تلویزیونی یهاشبکه تأسیس شود،

 بخشوشرکای تجاری است.  . بخش دیگر منابع مالی باشگاه همکاری با صنایعکند کمک نیز کشور یهابخش سایر توسعۀ به بلکه

، 1دلویت) دهدیم تشکیل حامیان یا تجاری شرکای با قرارداد عقد از حاصل درآمدهای را باشگاه یک تجاری درآمدهای اعظم

 تجاری شرکای با قرارداد عقد از حاصل درآمدهای راه سر بر موجود موانع نیترمهمبرای اینکه بتوانند  هاباشگاهبنابریان (. 2012

 بیشتر کشور در رقابتی اقتصاد عدم و کشور در مارک انحصار قانون نبود ها،باشگاه تجاری نشان ثبت عدمرا رفع نمایند. 

 در معتبر یهاباشگاه .(2012و همکاران،  2بایون)آینداز تهدیدات و نقاط ضعف درآمدزایی به شمار می دولتی بزرگی هاشرکت

 وجود مسابقه زمین درون ای حرفه یهاباشگاه بین که است رقابتی آن، از جنبه یک. نگرندیم ورزش به رقابتی جنبه دو از جهان

 چه هر مبالغ ساالنه کنندیم سعی یک هر آن در که است ای حرفه یهاباشگاه بین موجود تجاری رقابت همان دیگر، جنبه. دارد

 داشته وجود تنگاتنگی ارتباط تجاری و ورزشی رقابت نوع دو این بین است، گفتنی. بیفزایند خود باشگاه عملیاتی سود به را بیشتر

 یک اداره برای الزم هایمهارت و توانایی دارای هاباشگاه مدیران است الزم اینرو از .گذاردیم تأثیر دیگری بر متقابالً یک هر و

 به عنوان مثال در لیگ حرفه ای فوتبال به عنوان یکی از نمادهای صنعت و بنگاه داری ورزشی، در. باشند تجاری -اقتصادی واحد

                                                           
1 Deloitte. 
2 Byon 
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 هایباشگاه اکثر کلی نگاه یک تشکیل شده است.. از یک سو و در تیم 16 ایران است که از در فوتبال ای حرفه لیگ حاضر حال

 ورزش وزارت به وابسته و انتظامی و نظامی نیروهای به وابسته دولتی، صنایع به وابسته گروه سه در توانمی را فوتبال ای حرفه

 خودکفایی به مدیریتی و مالی نظر از نتوانند هاآن تا شده باعث دولت به کشور فوتبال هایباشگاه وابستگی. نمود بندی تقسیم

 و بلیط فروش به منحصر رد،یگیم قرار مدنظر ورزشی بازاریابی عنوان تحت ایراندر صنعت ورزش  چه آن حاضر حال در. برسند

 بازاریابی زمینه در ای حرفه افراد همکاری نیازمند مسیر این در تغییر برای. است هاباشگاه برخی از مالی چیزحامیان نا حمایت

 نشان خود، مطالعه در الهی. نماید اداره را بخش این در شاغالن و پولی گردش حجم تعامل از حاصل پیچیدگی تا است ورزشی

 بر زمینه این در شده انجام تحقیقات .شودیم نگریسته سطحی بسیار صورت به ورزش صنعت در بازاریابی یهاتیفعال به که داد

 یهاتهیکم در بازاریابی یهاطرح تدوین و هاباشگاه و لیگ سازمان فدراسیون، سطوح در تخصصی و قوی بازاریابی کمیته ایجاد

 درآمد افزایش به را شایانی کمک موضوعاتی چنین که است طبیعی (.1386 معماری، و 1395 الهی،. )اندنموده تاکید مذکور

 را سازی ( خصوصی2009)1ژانگ و ژانگ .داشت خواهد درآمدی منابع سایر و مالی حامیان تماشاگران، تبلیغات، از حاصل

 سازی خصوصی که معتقدند (2010) همکاران و 2سامنی تی دانندیم ورزشی تسهیالت در اجتماعی و اقتصادی رفاه بهبودموجب 

 بررسی به (1390) الدین شجاع. شودیم تولید کارایی و کارکنان آموزش بهبود مشتریان، رضایت افزایش خدمات، بهبود موجب

 در موفقیت عدم به جامعه در سیاسی عوامل به توجهی بی داد نشان وی تحقیق نتایج. پرداخت خصوصی روند در دولت نقش

 گذاری سرمایه جذب میزان با مدیران سیاسی نگرش که کندیم عنوان( 1390) عسکرزاده شد خواهد منجر سازی خصوصی ۀزمین

 و گذاری سرمایه که داد نشان تحقیقی در (1393) زاده خسروی. دارد معنی داری و مثبتۀ رابط ورزش سازی خصوصی ةحوز در

 و فرهنگی حقوقی، و قانونی مدیریتی، سرمایه، بازار و اطالعاتی اقتصادی، موانع با ترتیب به ورزش در خصوصی بخش مشارکت

 . است مواجه سیاسی و تشویقی، و حمایتی اجتماعی،

ها و لوازم ها، فروش برند باشگاه، تبلیغات، ساخت فروشگاهرسد از طریق بازار یابی نوین همچون تأسیس فروشگاهبه نظر می

البته  های اینترنتی درامد زایی داشته باشد.ها، فروش بازیکنان، پخش بازی در شبکهورزشی با برند باشگاه، ساخت و احداث موزه

تظار های نوین این است که مالکیت معنوی و حق کپی رایت در کشور رعایت شود. انین روشنکته حائز اهمیت در خصوص ا

به  و فرآیندها رود که مقاله حاضر از با رویکردی نوآورانه در پیشرفت دانش در حوزه امنیت اقتصادی در ابعاد  درآمدزاییمی

دلسازی میین و ه باشد. بر اساس ماهیت تحقیق که تبعنوان فاکتورهای موثر بر موفقیت در ورزش حرفه ای کمک ناچیزی کرد

 شود:میارائه به تفکیک و به شح زیر بود، پیشنهادهای برخاسته از تحقیق، پیشنهادهایی برای محققان دیگر 

های ایران در اولین اقدام برای موفقیت به شود باشگاهها پیشنهاد میبرای عدم وابستگی و دخالت دولت در باشگاه  -

  عنوان یک شرکت ثبت و به بخش خصوصی واگذار و وزارت ورزش نقش نظارتی بر آنها را  داشته باشند.

                                                           
1 Zhang & Zhang 
2 Tsameny 
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کنندگان منابع مالی گذاران و تامیند، سرمایهسازی به سودآوری نماینهای ایرانی حرکت به سمت خصوصیاگر باشگاه -

ها روی خوش نشان خواهند داد که با ایجاد درآمد زایی در امنیت اقتصادی موثر خواهد در بازارهای پول و سرمایه به آن

 بود. 

ریابی شود مدیران ورزشی با همکاری بخش بازاهمچنین به سبب نقش باالی اسپانسرینگ در منابع درامدی پیشنهاد می -

خود با صنایع، سازمان و نهادهای ملی و استانی و حتی بخش خصوصی در خارج کشور جهت جذب سرمایه اقدام 

 کنند. 

شوند و از این طریق، های تخصصی بازاریابی در صنعت ورزش، باعث ارتباط بین صنایع و ساختار ورزش میآژانس -

 کند. های معامله میسود زیادی را نصیب طرف

های تندرستی برای فراغت مردم، تولید لوازم و ابزار آالت ورزشی شامل نرم مد زایی بیشتر به ساخت مجموعهبرای درا -

  افزار و سخت افزار اقدام کنند .

همچنین حفظ و نگهداری هواداران از جمله ئیگر موارد ضروری برای درآمدزایی است، لذا حمایت از هواداران برای  -

 تیمشان را باید توسعه داد. ها بهافزایش وفادارای آن

 :منابع

 علوم، وزارتخانه چهار: موردی مطالعه) ایران دولتی های سازمان در شدن جهانی های چالش بر تحلیلی "(1392محسن ) جعفری, اکبر سیدعلی احمدی
 مطالعات)عمومی گذاری سیاست راهبردی مطالعات:   نشریه "(جوانان و ورزش و تجارت و معدن صنعت اسالمی، ارشاد و فرهنگ فناوری، و تحقیقات
 ; 11  شماره,  4  دوره,  1392 تابستان( :   شدن جهانی راهبردی

های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و (. بررسی عوامل بحرانی موفقیت توسعه محصول جدید در شرکت1393اخوان، امیر ناصر و آرمان معتمدی )
 سابداری، حسابرسی و مدیریت، اصفهان، موسسه آموزش عالی جامیتحقیقاتی اصفهان، اولین همایش ملی ح

( عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت فرآیند کسب وکار. دومین همایش 1390امیری، مجتبی. جشنی آرانی، مجتبی. خالویی، علی. هاشمیب ازار، سیدمرتضی. )
 6تا  1دانشگاه تهران. صفحات  های علمی جهاد دانشگاهیملی مدیریت فرایندهای. سازمانی، مرکز همایش

(، 1)1(. بررسی مشکالت ورزش قهرمانی زنان استان گیالن. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1392بنار، نوشین؛ احمدی، نسرین و کریمی، فریبا. )
11-25 

نشریه:   جغرافیا و برنامه ریزی :   "الص داخلی در ایرانحلیل تجربی فشارهای زیست محیطی تولید ناخ"(1394بهبودی داوود, برزگری دین آباد اسماعیل،)
 . 60تا صفحه  43از صفحه  ; 54, شماره   19, دوره   1394زمستان 

ی های فوتبال در کشورهای توسعه یافته و بررسی تطبیق(. پروش های نوین تأمین مالی باشگاه1394ترابی، تقی؛ قربانی، مهسا؛ باقری، میثم؛ طریقی، سمانه. )
 231-217آن با کشورهای در حال توسعه. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره سیزدهم، 

چارچوب سنجش میزان آمادگی پیادهسازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار در شرکت "( 1390حاجی صادقی، بهناز. نیرومند، پوراندخت. رنجبر، محبوبه. )
  201 -183، 63. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره "برق منطقه ای تهران

 http://www.khabaronline.ir،  28/07/1391بازار، تارنمای خبری تحلیلی خبر آنالین،  زنگنه، ص، عناصر موثر در ایجاد ثبات و استقرار

 (. جامعه شناسی ورزش زنان. تهران: انتشارات آوای ظهور.1392ساریخانی، ناهید، بخشی، فریده و طاهری، مرضیه )

های ریاضی. پایاننامۀ های مدیریتی و تلفیق با تکنیکران با استفاده از تکنیکهای لیگ برتر فوتبال ای(. ارزیابی عملکرد تیم1389سلیمانی دامنه، جهانگیر )
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 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 تهران" نشریه مدیریت استان بدنی تربیت کل اداره کارکنان شغلی تعهد و سازمانی توانمندسازی،تعهد بین رابطه "(1389سید عامری، )

  1389 زمستان ،7 شماره ،2 دوره ،8 ورزشی، مقاله

های لیگ برتر فوتبال ایران به روش (. تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه1396شعبانی بهار، غالمرضا؛ ایزدی، علیرضا؛ گودرزی، محمود؛ هنری، حبیب. )
swot34-21( 2)6های کاربردی در مدیریت ورزشی، . پژوهش 

( بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری در تشخیص فرصت های کارآفرینانه صنعت ورزش 1394ناهید مجتبی, طوطی فرطهران پور محمدمهدی) ضیایی بابک*,
 . 672تا صفحه  657از صفحه  ; 5, شماره   7, دوره   1394نشریه:   مدیریت ورزشی )حرکت( :   آذر و دی "شهر تهران

 "شناختی: مبانی نظری و اصول عملیعنوان سومین جنبش روش  های تحقیق ترکیبی بهروش  "(1389مهدی،)محمدپور احمد*, صادقی رسول, رضایی 
تا صفحه  77از صفحه  ;( 38)پیاپی  2, شماره   21, دوره   1389نشریه: جامعه شناسی کاربردی )مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان( :   تابستان 

100 . 

Aksakal, E, Dağdeviren, M, Eraslan, E, & Yüksel, İ. (2013). Personel Selection Based on Talent 

Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 68 – 72. 

Arnoldina, P. (2010). Factors of successful implementation of ERP systems.Economics AND 

Management, 15, 691-697. 

Bai, C. & Sarkis, J. (2013). A grey-based DEMATEL model for evaluating business process management 

critical success factors. International Journal of Production Economics, 146(1), 281-292. 

Grant, R. M. (2010). Contemporary Strategy Analysis Text and Cases. John Wiley, CRC, press, 

168 – 183. 

Gamester, H. (2013). Leader succession and effectiveness in team sport. Sport, Business and 

Management: An International Journal, 3(4): 285˚296. 

Lele, A. (2015). Formation of an Efficient Team by Improvising Employee Selection. Management and 

Labour Studies, 40, 22–33. 

Miles, A, & Sadler-Smith, E. (2014). “With recruitment I always feel I need to listen to my gut”: 

the role of intuition in employee selection". Personnel Review, 43(4), 606 – 627. 

 

 

 

 

 

 


