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چکیده
هرگونه فعاليت ورزشي مااوور و ررفهاي كه باعث افزايش ارزش افزوده كاال و خداات ورزشي را فراه كدد
صدعت ورزش ناايده ا شود ..ورزش از بعد عمل و وماشاي بودن به ووليد و اصرف كاالها و خداات ورزش ا
انجااد كه اين اار سه به سزاي در رشد صدعت ورزش كشورها بازي ا كدد .هدف از اين پژوهش وحليل جااعه
شداخت درمادزاي در صدعت ورزش ايران است .زيرا هر گونه فعاليت ورزش مااوور و ررفهاي كه اوجبات افزايش
ارزش افزودة كاال و خداات ورزشي ي را فراه كدد در اين گروه قرار ا گيرند .روش اين پژوهش در رقي قت
راهبردي اسيييت كه در بر گيرندهي پيش فرضهاي فلسي ي
رويکرد مايخته كه شاال روشهاي كمّ و كي

طرح وحقيق و نيز چگونگ جمع موري دادههاسيييت.

بود است اده شد .پس از وأييد رواي صوري و احتواي پرسشدااه را

در اختيار  239ن ر از واجدين شرايط قرارداده شد .در وحليل عاال اكتشاف براي وجزيه ووحليل  50گويۀ پرسشدااۀ
اوليه از روش وحليل عداصر اصل با چرخش عمودي و وکديک واريماكس است اده شد نتايج نشان ا دهد كه اقدار
شاخص پاياي بر ا ساس ضريب ال اي كرونباخ  KMOاعادل  0/809بدابراين چون شاخص به يک نزديک ا ست.
نمونههاي انتخاب شييده براي وحليل ك ايت ا كدد .مزاون بارولت در سيي

 0/001اعدادار ا باشييد .كه راك از

اداسب بودن ااوريس همبستگ براي وحليل عاال دادهها ا باشد .در پژوهش راضر نيز با رذف گويه هاي كه بار
عاال منها كمتر از  0/5بود  41گويه به دسيييت ماد و وعداد  9گويه رذف شيييد .نتايج نشيييان داد كه اين  9عاال
دراجموع  63/383درصيييد از واريانس عواال كليدي اوفقيت صيييدعت ورزش را وبيين ا كدد كه اقدار قابل قبول
ا ست .برر س ادل در رالت ضرايب اعداداري ا ست .در س

خ اي  0.05و مزاون دوطرفه (پيش فرض نراال)

اقادير بحران اعداد  1.96و  -1.96ا با شدد .همانگونه نتايج ن شان داد يک از عواال اوفقيت صدعت ورزش وااين
ادابع اال و درمادزاي است.

کلیدواژهها :درمادزاي

صدعت ورزش وحليل عاال

جااعه شداخت

ايران
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مقدمه
در رال راضر در كشورهاي پيشرفته ورزش و و ريحات سال به عدوان يک صدعت بسيار اه عاال اوثر
در رشد و ووسعه اقت صاد ال به شمار ا رود.اين صدعت ريشه هاي خود را به سرعت در ومام گ ستره
دنيا دوانده و باور نموده وا ايلياردها انسيييان از من به طريق بهره ادد گردند .جيمز اولين ( )1983براي
اولين بار از ورزش به عدوان يک صدعت ياد كرد .او اشاره داشت هر گونه فعاليت ورزش مااوور و ررفه
اي كه اوجبات افزايش ارزش افزودة كاال و خداات ورز ش را فراه كدد صدعت ورزش اح سوب ا
شييود .صييدعت ورزش گونهاي از بازارهاي اقتصييادي اسيت كه در من افراد شييركتها كسييبوكارها و
سييازاانهاي درگير در ووليد وسييهيل ورويج يا سييازاانده بر فعاليتهاي ورزشيي اتمركز ا باشييدد.
احصييوالت عرضييه شييده به خريداران در اين بازار شيياال :كاال خداات اشييخا

اکانها يا ايدههاي

ا با شدد كه ب صورو با ورزش اروبط ه ستدد .صدعت ورزش با فراه موردن ااکانات پي شرفته و قابل
د سترس وجهيزات كاال خداات و رمايتهاي اال نقش اهم در وو سعه ورزش دارد (والکر .)2010
در رال راضر در كشورهاي پيشرفته ورزش و و ريحات سال به عدوان يک صدعت بسيار اه عاال اوثر
در رشد و ووسعه اقت صاد ال به شمار ا رود.اين صدعت ريشه هاي خود را به سرعت در ومام گ ستره
دنيا دوانده و بارور نموده وا ايلياردها انسييان از من به طريق بهره ادد گردند.در رال راضيير ورزش چه از
بعد عمل و چه از بعد نظري در ووليد و اصييرف كاالها و خداات ورزش ي و ووسييعه اقتصييادي جوااع
اختلف نقش ا سا س دارد .در هر زايدهاي از فعاليت عواال ب شماري وجود دارند كه به صورت بديادي
نتايج اورد انتظار را وحت وأثير قرار ا دهدد .لذا راهبرد در صورو ا وواند همراه با ووفيق و كااياب باشد
كه اين عواال وحت كدترل قرار گرفته و با اهارت به كار گرفته شيييوند .اين عواال عواال كليدي اوفقيت
نام دارند (ابوي اردكان  .)1393صرفا با شدا ساي عواال كليدي نم ووان به نتيجه اي قابل قبول د ست
يافت .صدعت ورزش از ابعاد فرهدگ

اجتماع

سيا س و اقت صادي داراي اهميت ب سيار باالي ا ست.

ا العات اخير راك است كه سه صدعت ورزش از ج دي پ 1كشورهاي اختلف ردود  0/۷5وا 4/4
درصييد اسييت .در رال كه سييه اين صييدعت از ج دي پ ايران 1/1درصييد به طور اعد داري كمتر از
شاخص جهان بوده است .ااروزه صدعت  152ايليارد دالري ورزش در ماريکا با رشدي  50درصيدي در
طيييول ييييک دهه اشتغال  24000ن ر به طور استقي و  4/5ايليون شغل به طور غيراستقي  .به عديييوان
يک از  10صدعت برور در ايالت اتحده ماريکا به سرعت در رال وو سعه ا ست .در ك شورهاي صدعت
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ااندد ايتاليا انگلسييتان و ملمان نسييبت اقتصيياد ورزش به ووليد ناخالص داخل به ورويب  2درصييد 1/۷5
1GDP

 .)139۷پس از وعيين اأاوريت بديادين اهداف بلددادت سيييازاان ارائه ا شيييود .اهداف بلددادت را نيز
ا ووان به صييورت نتايج خاص ي كه سييازاان ا كوشييد در وأاين اأاوريت بديادين خود به دسييت مورد
گدجانيد .ادظور از دوره بلددادت دوره اي اسييت كه بيش از يک سييال باشييد .از من نظر اين اهداف براي
اوفقيت سيازاان الزم و ضيروري هسيتدد كه وعيين كددده وعال ات سيازاان ا باشيدد (ليان
 .)2016وابستگ شديد صدعت ورزش كشور به دوليييت شيييراي

و

همکاران1

را فراه ساخته كه نيازادد همکاري

احققان اتخصصان در اين زايده  .اييييديران بييييا وجربييييۀ ررفه اي اين صدعت است وا با ا العه وحليل
پيچيدگ راك بر بازار ورزش كشييور  .ايييييين بخش .رج عظي گردش پول افراد شيياغل در من  .با
اديريت علم صييحي اداره شييوند  .پديدة ورزش به دليل قدات و سييابقۀ واريخ و همچدين ن وذ قابل
ووجه در روابط انسييان

وبيين جااعه شداخت صدعت ورزش و كسب درماد در ايران

درصد و  1/4درصد بيان شده است دررال كه اين نسبت در ايران  0/0038اعالم ا شود (.اواق بازرگان

ابعاد گوناگون دارد لذا اهداف اين پژوهش پاسييخ نظري به پرسييش هاي وحقيق

ا ست كه اتعاقبا ذكر شده اند .لذا وحقيق را ضر به دنبال پا سخ اين سوال ا ست كه وبيين جااعه شداخت
صدعت ورزش و كسب درماد در ايران چه نتايج به همراه دارد؟
مباني نظری و پیشینه شناسي تحقیق
گيل ويلکل2چدين بيان ا دارد :عواال رياو اوفقيت فرصييت اد عت يا ضييرورت بالقوه اي اسييت كه
هدوز برخ از عواال به فعليت رسيييدن من اهيا نشييده اسييت .اوانع فراه شييده اين عواال گلوگاههاي
ا ستراوژيک را و شکيل ا دهدد و كاركرد ا صل راهکارهاي ا ستراوژيک ارو ع كردن منها ست ( .سراد
 .)1390بخشيييدده و همکاران ( )1399اظهار كردند كه ورزش از ابزارهاي واثيرگذار در هدايت نيروهاي
اجتماع براي وحقق وو سعه پايدار به ويژه در جوااع با ر شد جمعيت زياد ا ست .ورزش نه ودها كمترين
هزيده را در اقابل سيياير هزيده هاي اديريت به خود اختصييا

ا دهد .نتايج نشييان ا دهد كه ادابع

ان سان بخش ورزش در كوواه ادت و بلددادت بي شترين واثير را بر ر شد اقت صادي صدعت ورزش ايران
دارد .بدابراين به ادظور ر شد اقت صادي صدعت ورزش بهتر ا ست سراايه گذاري در بخش ادابع ان سان
صييورت گيرد .ووجه به درمادزاي و ورزش به سيياليان قبل باز ا گردد .عسييگريان و همکاران ()138۷
عدوان كردند كه ورزش از بعد عمل و وماشيياي بودن به ووليد و اصييرف كاالها و خداات ورزش ي ا
انجااد كه اين اار سييه به سييزاي در رشييد صييدعت ورزش كشييورها بازي ا كدد( .عسييگري .)138۷
جمشيدي و همکاران ( )1396به واكاوي چالش هاي اشتغال و درماد زاي زنان با رويکرد كي

پرداختدد
1Liang,

H., Ren, J., Gao, Z., Gao, S., Luo, X., Dong, L., & Scipioni, A
Wilcker
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و عدوان نمودند كه با ووجه به اهميت ا شتغال زنان ع شاير در بهبود اقت صاد خانواده ا شکالت ووليدي و
كاهش سيي

ووليدات زنان وعاال اسييت در اقابل شييرايط راك بر اداطق كه پيااد اد

ودزل جايگاه

اقت صادي زنان را به دنبال دارد(.جم شيدي  )1396و به نظر اير سد كه ووجه به صدعت ورزش ا وواند به
عدوان راه گشاي بر درمادزاي اين گروه باشد .غ اريان و كيان دركتاب خود براي عواال رياو اوفقيت
از ا ص الح گلوگاه ا ست اده كردهاند و بيان ا كددد كه فر صتها از طريق ادافع بالقوه نه ته در منها ك شف
ا شوند ول د ستياب به اين ادافع ا ستلزم فراه شدن عواال الزم ا ست اين عواال عدا صر ا قود شده
ادافع بال عل هستدد و به سه گروه كل وقسي ا شوند:
 .1اولين گروه عواال هسيييتدد كه فراه سييياختن منهابراي همه ااکان پذير بوده و از پيچيدگ
خاص برخوردار نم باشدد.
 .2عواال هستدد كه دستياب به منها با پيچيدگ همراه است ول در رال راضر در سازاان وجود
دارند.
 .3عواال هسييتدد كه در وحقق ادافع نه ته در فرصييت نقش كليدي داشييته و دسييتياب به منها با
پيچيدگ هاي همراه است به اين عواال عواال رياو اوفقيت يا گلوگاه گ ته ا شود.
اوفقيت مو يک اجموعه به اعد وحقق مراانهاي من اسيييت و دسيييتياب به اين مراانها نيازادد وجود
فاكتورهاي الزم ا ست .اين سبک در ابتدا جهت برر س نيازهاي اطالعاو اديران ا ست اده شد (وافت و
همکاران .)201۷ 1شييداسيياي عواال كليدي اوفقيت اسييير واضييح از انواع اختل

از اطالعاو كه بايد

گردموري شود را فراه نموده و به سازاان اجازه ا دهد چارچوب نگرش خود را به منچه ا لوب است
اتمركز كددد (كواار و شييراا .)2014 2پاركز و همکاران ( )2006اجزاي صييدعت ورزش را براسيياس نوع
فرمورده اروبط با منها به سه دسته وقسي كردهاند كه شاال سه بخش عملکرد ورزش

ووليدات ورزش و

ووسعه ورزش در صدعت ورزش ا باشد .داير الور ايستيليس و اولز ( )2005اهمترين نقش رويدادهاي
ورزشيي را جذب گردشييگر و پوشييش رسييانهاي اعرف ا كددد .ول عالوه بر من به نقل و انتقاالت
بازيکدان صييدور ارب فروش بليت وبليغات ايادين ورزشيي ايجاد ااکانات و واسيييسييات ورزشيي
شرطبدديها و جذب راايان اال كه از جمله ديگر دستاوردهاي رويدادهاي ورزش به عدوان اصل ورين
احصييول اين صييدعت اسييت نيز ا ووان اشيياره كرد .هان ( )2006در وحقيق كه دراورد ارزياب جايگاه
صدعت ورزش در اقتصاد ال استراليا را انجام داده و بيان كرد كه اگر هدف ورزش اقايسه صدعت ورزش
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ناخالص داخل ) (GDPامکن است وا رد كم به ه اربوط باشدد
كيديچ اهمائ  1ا ستراوژي ست ا شهور ژاپد ادل  3cرا براي كليه صدعت ها ا رح كرده ا ست كه البته ا
وواند براي ورزش نيز كاربرد داشته باشد و اعتقد است كه ا ووان صدعت را از سه بعد بررس و عواال
رياو را كشف كرد .اين سه ادظر شاال اشتري 2سازاان3و رقابت4هستدد.
اشتري :بدون شک اوفقيت بيش از من كه در گرو رضايت سهااداران من باشد در گرو رضايت اشتريان
بدست ا ميد پس اولين و اه ورين ادظر بحث شداخت اشتري شداخت نياز اشتري و عواال اؤثر در
افزايش رضايت اشتري در صدعت ورزش ا باشد.
سازاان :براي باق ااندن در جرگهي رقابت صدعت ورزش ساختار بايد قادر به شداساي نقاط قوت اصل

وبيين جااعه شداخت صدعت ورزش و كسب درماد در ايران

با كل اقتصاد جهان باشد نتيجه ات اوت است و اقايسه ووليد ناخالص ال بخش ورزش  GDSPبا ووليد

و عواال بروري خود با شد وا بتواند از طريق ومركز بر روي نقاط قوت ا صل و كليدي خود بقاي خود را
وضمين نمايد( .در اين ادظر ومركز بيشتر بر روي ادابع است).
رقابت :در اين بخش ومركز بر روي رقبا و شرايط فعل رقابت در صدعت ورزش ا باشد .و بايد اواردي
را كه عواال اصل پيروزييا شکست در رقابت ا باشدد را شداساي نمود وا بتوان با وقويت منها بر رقبا
غلبه نمود(مكساكال.)2013 5
اهمائ بيان ا كدد اين سه عاال با همديگر اثلث ا ستراوژيک را و شکيل ا دهدد كه ول يق منها ا وواند
ازيت رقابت پايدار را بوجود بياورد .ضياي و همکاران ( )1394در پژوهش

به بررس واثير ابعاد سراايه

فکري در وشخيص فرصت هاي كارمفريدانه صدعت ورزش شهر وهران پرداختدد و عدوان نمودند كه وغيير
و وحوالت سيييريع عل و فداوري در جهان و ولق ورزش به اثابه يک ررفه از يک طرف و وبديل من به
صدعت از طرف ديگر دست اندركاران ورزش را با چالش هاي جديدي روبه رو ساخته است كه گذر از
منها نيازادد به كارگيري رويکردها و روش هاي خالقانه ا ست و اوفقيت بالقوه سازاان ها در قابليت هاي
فکري منها ريشييه دارد .نتايج راك از من اسييت كه سييراايه فکري واثير اثبت و اعداداري در وشييخيص
فر صت هاي كارمفريدانه دارد و از بين ابعاد سه گانه من سراايه راب ه اي يا ا شتري بي شترين واثير را در
و شخيص فر صت صدعت اذكور دارد.خ سرو ادش و همکاران( )1398به طرار ادل ا هوا

صدعت

ورزش ايران پرداختدد و اظهار نمودند كه هشيييت اقوله اصيييل به عدوان اقوله هاي بخش پشيييتيبان
Ohmae

1Kenichi

2costumer
3corporation
4competition
5Aksakal
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درمادزاي در صييدعت ورزش شييداسيياي و وعيين شييده اسييت .اين اقوله ها عبارت اند از-1 :نهادهاي
راكميت ؛ -2اشيياوران؛ -3اراكز ماوزشيي ؛ -4رمايت كدددگان درمادزا؛ -5فرهد

سييازان؛ -6اااكن و

وا سي سات ورز ش ؛ -۷كاالها و وجهيزات ورز ش ؛ -8ر سانه ها .ا شاوران پديده نوظهوري ه ستدد كه با
اقتصاد دانش بديان اتداسب هستدد و روزبه روز به اهميت و رج فعاليت هاي منان افزوده ا شود .اقوله
قابل ووجه ديگر فرهد

سييازان هسييتدد كه واكدون كمتر به من ها و اسيي وليت كه درزايده ورويج فرهد

ورزش در كشييور دارند پرداخته شييده اسييت ..پژوهش ارادي چالشييتري و همکاران ( )1392در اقاله
بررس اوانع اقتصادي اثرگذار بر جذب سراايهگذاري خارج در صدعت فووبال جمهوري اسالا ايران
پرداختن به اوانع اقت صادي اثرگذار بر جذب سراايهگذاريهاي خارج در صدعت فووبال ايران ا ست.
يافتههاي اين پژوهش نشان ا دهد كه بين عاال اقتصادي و جذب سراايهگذاريهاي خارج در صدعت
فوو بال ايران راب ه اث بت و اع داداري وجود دارد و در بين عوا ال اثر گذار بر بهبود وضيييع يت اوجود
خصوص سازي و رضور در بورس بيشترين بار عاال را به دست موردهاند .صيادي و همکاران ()1394
به ارزياب اقايسه اي ديدگاه اديران صدايع در خصو

ازاياي اكتساب صدعت از ايجاد اروباط با دانشگاه

(ا العه اوردي :بخش ووليدي صدعت ورزش ايران) پرداختدد و اظهار داشتدد كه اروباط صدعت و دانشگاه
اوضوع است كه در دهه هاي اخير در بسياري از صدايع و دانشگاه هاي دنيا به عدوان راهکارهاي جهت
افزايش درماد اروقاي علم دان شگاه ها و صدايع و در نهايت وو سعه ك شور ا رح شده ا ست .هدف از
پژوهش راضيير شييداسيياي و روبه بددي ازاياي اكتسيياب بخش ووليدي صييدعت ورزش از ايجاد اروباط با
دانشييگاه در گسييتره جغرافياي ايران بود .نتيجه بررسيي نشييان داد كه به طور كل براي صييدايع ووليدي
احصوالت ورزش اه ورين عاال جهت اروباط با دانشگاه ها كسب ادافع و ازايا به صورت استقي بوده
كه همانا اين ادافع و ازايا همان ووسعه ووليدات شركت بوده است .هاا ري و همکاران ( )2008به بررس
گ ستردگ و صعت ورزش اياالت اتحده پرداختدد و عدوان كردند كه احدوده اقت صادي در روزه ورزش
در اياالت اتحده را اورد ارزياب قرار داده اسييت .بر اسيياس طيف وسيييع از داده ها ايزان اقتصييادي
اشاركت ورزش اشاهده ورزش و بازار عرضه و وقاضا در بازار ورزش در اياالت اتحده بررس شد.
برمورد رج درماد صدعت ورزش بر اساس وقاضاي كل و اجموع عرضه از  44دالر در دهه  1960به ۷3
ايليارد دالر در سال  2015رسيده است .عالوه بر اين اشاركت در ورزش و هزيده فرصت براي رضور
در رويدادهاي ورزشيي

نيز از جمله اوارد اه هسييتدد ااا بيشييترين كاربرد را در وعيين ارزش اجزاي

صدعت وزش دارند .قربان و همکاران ( )1395به طرار الگوي شاي ستگ هاي كارمفريدان در صدعت
6

ورزش ايران پرداختدد و الگوهاي كارمفريد ا وواند بر در مادزاي در روزه صدعت ورزش اوثر باشد.

اال شييركتهاي بزرگ دارد .سي س اين دو زايده وحقيقاو را اقايسييه و اقابل ه قرار ا دهد همچدين
نشييان ا دهد كه ا العات بسييياري در هر دو زايده اروباطات قابل جايگزين با پايه اشييترر دارند .هدف
نهاي پژوهش اروباط اين دو زايده وحقيقاو براي فه جبران و عملکرد و درنتيجه اسيييت اده از من در
صدعت كسب و كار ورزش است .وجود شکاف در صدعت ورزش ه از جمله اوارد بسيار اه و اوثر
بر درمادزاي ا با شد .كو شا و همکاران ( )139۷به وحليل شکاف صدعت ورزش ايران ازادظر ايزبان
رويدادهاي بزرگ ورزشيي پرداختدد و عدوان نمودند كه ادظور از شييکاف صييدعت ورزش اختالف بين
انتظار اشتريان ورزش از وضع ا لوب و ادرار من ها از وضع اوجود است .گام اساس براي جبران اين

وبيين جااعه شداخت صدعت ورزش و كسب درماد در ايران

اقاله گيمر و همکاران )2016(1اروري بر اتون اندازهگيري سييراايه انسييان در بازارهاي ورزشيي و ااور

شکاف شداخت وضعيت اوجود و ا لوب و ايزان شکاف ايان من دو است .نتيجه بررس منها نشان داد
كه وضييع اوجود به ورويب در ابعاد فرهد -اجتماع
زي ست احي

عملياو

قانون اال بازارياب

دانش و فداوري و

و ضع ناا لوب ارزياب

شد و بي شترين شکاف براي بهبود ابعاد ياد شده در بعد دانش و

اال بازارياب

قانون فرهدگ و عملياو اشيياهده شييده اسييت .سيييمونز و

فداوري زيسييت احي

همکاران ( )2011به بررس وضعيت زنان در رده هاي باالي اديريت در صدعت ورزش پرداختدد و عدوان
نمودند كه :رت با پيشرفت هاي كه زنان در طول واريخ ايجاد كرده اند وعداد بسيار كم از زنان در باالي
سازاان هاي ورز ش اروقاء يافته اند .نتايج اين ا العه ن شان ا دهد كه زنان در اواجهه با اوانع كه در
گذشييته ايجاد شييده اسييت ووانسييته اند بر منها غلبه كددد و ااروزه زنان بيشييتر در نقش هاي اديريت در
صدعت ورزش اوفق هستدد.
ليو و همکاران ( )201۷به بررس ي صييدعت ورزش در چين پرداختدد و اظهار داشييتدد كه :رشييد صييدعت
ورزش چين فرصييت هاي زيادي براي ورزش و سييازاان هاي غير ورزش ي در داخل و خارج كشييور به
اراغان مورده است؛ با اين وجود بزرگ شدن ابعاد اقتصادي در صدعت ورزش نيز چالش هاي بسياري را
بوجود مورده است.
روششناسي تحقیق

با ووجه به پاراداي وحقيق روش وحقيق در رقيقت راهبردي است كه در بر گيرندهي پيش
فرضهاي فلس

طرح وحقيق و نيز چگونگ جمع موري دادههاست .در اين وحقيق بدليل اوخاذ

رويکرد چددجانبه عاال درمادزاي در صدعت ورزش و شداخت چگونگ و وبيين پديده در بستر
J., Humphrey, P. R., & Simkins, B.

1Garner,
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واقع فرميدد وحقيق پيروي از پاراداي اجراي كي
وضعيت ادل و اجزاي من بصورت ووصي

وحقيق الزاا بود .از طرف

رداقل در لي

نياز به بررس

كشور نيازادد به كارگيري روشهاي

كمّ بود لذا از رويکرد مايخته كه شاال روشهاي كمّ و كي

بود است اده شد .در اين پژوهش

براي جمع موري اطالعات از هر دو روش ايدان و كتابخانه اي است اده شد .در اين ا العه احقق
وماا اصاربهها را هدايت نمود .اوخاذ اين رويه باعث شد وا احقق بتواند اطالعات راصل از
اصاربههاي پيشين را در اصاربههاي بعدي به كار بددد .در اين ا العه جمع موري دادهها وا
اررلهي اشباع نظري اقولهها و به بيان واض ور وا جاي كه ااکان دست ياب به دادههاي جديد
ديگر فراه نبود ادااه يافت .الف) رج نمونۀ كي  :نمونهها براساس ودوع دادهها وا اررلۀ اشباع
ا العه شدند.جااعه مااري اين وحقيق شاال دوبخش است؛ بخش اول در اررله كي

شاال كليه

اديران ارشد و اتخصصين وزرات ورزش و اديران اوثر صدعت ورزش در كشور و دفتر بين
الملل فدراسيون جهان ورزش هاي بين دانشگاه

بود .در اين اررله احقق با اشاهد استقي و

اصاربه رو در رو با نخبگان به جمع موري اطالعات كي

پرداخت .با هدايت استاد راهمدا اجموعا

 15ن ر از نخبگان انتخاب شدند كه افراد صارب نام در روزه صدعت ورزش پس از اومام اصاربه
و رسيدن به رالت اشباع و اجماع در پاسخها اصاربه را ق ع نموده و پرسشدااه اوليه طرار و
چددين بار براي وأييد رواي احتوي و صوري پرسشدااه را در اختيارم اتخصصين قرار داد و پس
از وأييد رواي صوري و احتواي پرسشدااه را در اختيار  239ن ر از واجدين شرايط كه به روش كل
شمار انتخاب شدند قرار داده شد .بدابراين جااعه مااري در اررله كي

شاال  15ن ر از اديران

ارشد ورزش و روساي فدراسيونها بودند .از من جا كه با ابزار اصاربه ا ووان بهتر به زبان خود
شركت كدددگان از وجربهي منان مگاه شد در اين وحقيق از اصاربهي عميق به عدوان اصل ورين
ابزار جمع موري دادهها است اده شد رواي و پاياي ابزار بدون وجود دقت علم  1پژوهش (كم يا
كي ) ب ارزش بوده و ا لوبيت خود را از دست ا دهد .بدابراين دغدغه نسبت به پاياي و رواي
در همه شيوههاي پژوهش اورد ووجه بسياري از پژوهشگران قرار دارد .چالشها نسبت به دقت
علم در پژوهشهاي كي

با گسترش و ورويج نرم افزارهاي مااري و ووسعه سيست هاي احاسباو

در پژوهشهاي كم همزاان شده است .براي وعيين رواي

از ابزار وعيين رواي صوري و احتواي

و سازه است اده شد .پرسشدااه ودظي شده بر اساس اتن اصاربه با افراد واجد شرايط قبل از ووزيع
8
1Rigor

چهار اول ه :بعد درمادزاي
براي وعيين رواي

پيشرفت و فراگيري فرميددها و چهارچوب نظام اديريت وبيين شد.

از ابزار وعيين رواي صوري و احتواي و سازه است اده شد .پرسشدااه ودظي شده

بر اساس اتن اصاربه با افراد واجد شرايط

قبل از ووزيع به وأييد چدد ون از اساويد و خبرگان
پيشرفت و

اوضوع رسيد .بر اين اساس عواال اجتماع و اقتصادي در چهار اول ه :بعد درمادزاي

فراگيري فرميددها و چهارچوب نظام اديريت وبيين شد .براي مزاون پاپاي از مل اي كرونباخ براي
كليه عواال فرع است اده شد .كه در جدول ()1ارائه شده است و رواي كل من  0/۷۷1است.
جدول ( )1ضريب مل اي كرونباخ براي اتغيرهاي شداساي شده
شماره سؤاالت در پرسشدااه

مل اي كرونباخ

اؤل ه

 1ال 9

0/832

2

پيشرفت و فراگيري

 10ال 25

./811

3

فرميددها

 26ال 34

0/۷39

 35ال 42

0/901

1

4

وعداد سؤاالت
بعد درمادزاي

چهارچوب نظام اديريت

وبيين جااعه شداخت صدعت ورزش و كسب درماد در ايران

به وأييد چدد ون از اساويد و خبرگان اوضوع رسيد .بر اين اساس عواال اجتماع و اقتصادي در

با بهرهگيري از ابان نظري پژوهش به شداساي اول هها و س س شاخص (گويهها) در بخش كمّ
پژوهش پرداخته شد .نتايج راصل از وحليل احتواي اصاربه در جدول شماره ( )2ارائه شده است:
جدول ( )2نتايج وحليل احتواي اصاربه
مفاهیم استخراجی

کد
مصاحبه شونده

صدعت ورزش نبايد وابسته به دولت باشد در رال راضر كلساختار صدعت ورزش ان جمله
باشگاههاي كشور ب ور استقي و غير استقي وابسته هستدد كه اين ا وواند اوجب در كدد شدن و درااد زاي
ك باشگاه شود .دادن رق پخش ولويزيون از جمله اوارد بسيار اه ا باشد كه كااال انحصاري است.

I3,I5,I9
,I11,112,I8,I
13

بخش هاي وابسته به صدعت ورزش ان جمله باشگاههاي ورزش بايد گردش اال ش اف داشته باشدد

I6,I13,I
14,I8,I9,I1

ااروز صدعت ورزش رت در اهمترين باشگا ه هاي اا فقط وي داري است و در ردههاي پايين سراايه

I7,19,1
14,I5,I2.I10

كه اين ا وواند بسياري از اشکالت اين روزه را كاهش دهد.
گذاري نم كددد
الزاه اوفقيت در صدعت ورزش اين است كه بايد براي وشويق و انگيزه بيشتر رمايتهاي اادي و
اعدوي از كاركدان و بازيکدان بويژه در وي هاي اه وجود داشته باشدد
جهت اوفقيت در صدعت ورزش بايد باشگاهها بتواندد همچون ساير كشورهاي اروپاي درساخت
اجتمع هاي و ريح و ورزش جهت درااد زاي و جذب هوادار بيشتر سراايه گذاري كددد
وجود يک برنااه بازار ياب اسدج براي وأاين ادابع اال ا لوب ااري انکار ناپذير است

13,I6,11
4,I7,I11
I5,I8,I1
0,I1,I6,I14
I2,I4,I7
,I12,114
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بايد وماا راههاي غير قانوان و دالل را اتوقف و برنااه كاال براي ابارزه با پولشوي وجود داشته
باشدد
براي درااد زاي وسرپا نگهداشتن صدهت ورزش بايد با صدايع اادر و سدگين و سازاانهاي
خصوص همکاري و هماهد

I1,I5,I9
.112
I3,I4,I9

باشدد وا بتواندد سراايه كاف جذب كددد

وجود يک برنااه ادسج جهت استعداياب و پرورش بازيکدان با استعداد در به عدوان احصوالت
صدعت ورزش الزم و ضروري است
اوفقيت در صدعت ورزش در سايه وعاال باشگاههاي ورزش جهت جذب هوادار و درااد زاي بيشتر

I1,I2,I5
,I9,I13
I12,I14

از بازيکدان و اربيان كاركدان با كي ت و اتخصص و بر اساس استانداردهاي جهان و اد قه اي است
ووجه به اسائل احيط زيست پيشکسووان و زنان اهميت دارد.
ثبات اديريت در اوفقيت صدعت ورزش بسيار اه و رياو است.
ثبات اربيان و كادر فد و عواال اوثر بر احصوالت صدعت ورزش بايد اورد ووجه قرار گيرد
به سبب وعاال دوسويه فرهد

و صدعت ورزش بايد به اسائل فرهدگ و اخالق نيز ووجه بيشتري

شود.
اديران بايد از دخالت ب اورد در ااور فد و اجراي ب رهيزند
رمايتهاي پزشک براي پيشگري از اسيبهاي ورزشکاران در همه رده هاي سد بايد وجود داشته

I5,I8,I9
I7,I9,I1
3,I14
I1,I4,I4
I10,I11,
I13
I3,I7,I8
,I9,I10
I13,I14

باشدد
اطالع از قوانين بين الملل براي اديران ارشد اوثر در صدعت ورزش الزاا است.
صدعت ورزش بايد براي ايجاد اكادا هاي ورزش

برنااه داشته باشدد

وجود ميين نااه انضباط جااع و كاال ا ابق با قوانيد بين الملل براي همه باشگاه هاي اه كه در
روزه صدعت ورزش فعال هستدد الزاا است.
است اده از سيست هاي اطالعات اديريت براي اديران و كادر اداري ااري انکار ناپذير است
يک نظام ارزياب عملکرد در وماي س وح بايد وجود داشته باشد
چش انداز بايد روشن باشد و جذب نيروهاي انسان

بايد ا ابق با چش انداز صورت گيرد

دريافت گواهيدااهها و صدور منها بايد بر ابداي استاندارد هاي بين الملل باشد
وجود قرادد ها بايد ش اف و قانون باشد
رق االکيت اعدوي براي باشگاه ها وجود داشته باشد
اااكن اوثر بر اوفقيت صدعت ورزش بايد در زير ساخت هاي خود براي جذب سراايه گذاري و
جذب هوادار الزااا در وورنمت هاي ال و بين الملل شركت بدمايدد و رضوري استمر در اسابقات داشته

I6,I8,I9
,I13
I3,115,I
8
I2,I5,I9
,I10
I5,I9
I6,I7,I9
,I13
I1,I4,I6
,I7
I1,I3,I5
I2,I3,I1
5,I6,I12
I3,I14,I
5,I9
I7,I13,I
5,I9,I12

باشدد
بايد در ورزش زنان سراايه گذاري و ووجه بيشتري داشته باشدد
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I1,I4,I7
,I8.I3.I11,I14

كددد
ووجه به كانون هاي هواداري بيشتر شود
براي جذب سراايه و رمايت صدايع بايد كميته هاي بازار ياب وجود داشته باشدد
وجود كمپهاي ومريد و با كي يت و استاندارد براي زيرساخت هاي صدعت ورزش ضروري است
بسياري رشته هاي ورزش اوثر در اوفقيت صدعت ورزش از قبيل باشگاهها فووبال از عدم وجود
ادارس استاندارد فووبال و و اكادا هاي اروبط رنج ا برند
وجود اوزه از دستاوردهاي صدعت ورزش افتخارات و اسداد اه الزم است
از اشاوران اتخصص در روزههاي اديريت صدعت ورزش است اده شود
بايد از اشاوران اتخصص در ساير روزه هاي وابسته به صدعت ورزش اثل روزههاي روانشداس و
وغذيه است اده كددد
بايد براي درااد زاي بيشتر و به دنبال ان جذب هوادار بيشتر به وأسيس فروشگاههاي لوازم و وجهيزات
ورزش جهت فروش كاالهاي ورزش اقدام كددد

I5,I7,I8
,I6,I9,I14
I1,I3,I6
,I12
I4,I8,I9
,I13
I1,I3,I1
11,I6,I8
I1,I9,I1
3,I10,I6, I9
I14,I13,
I5, I1
I11,I2,I
15,I5,I10,I6

وبيين جااعه شداخت صدعت ورزش و كسب درماد در ايران

بايد از اساسدااه اعتبر و اد بق با اقررات قانون

ادنظر اجااع و كد دراسيونهاي بين الملل است اده

I6,I9,I1
1,I14

I10,I4,I
15, I8.I7.I9

اطالعات جدول فوق بيانگر احور اساس سؤال پژوهش است .ستون سمت راست جدول پاسخهاي
ارائه شده ووسط اصاربه شوندگان را نشان ا دهدكه از كدگذاري باز به دست ماده است و در
ستون سمت چپ يعد كد كد اربوط به اصاربه شونده مورده شده است .در برخ از جداول
وعدادي از اصاربه شوندگان به سؤال يا سواالو پاسخ نداده و يا در پاسخ به برخ سؤاالت به
چددين عاال اشاره كردهاند .شاخصهاي شداساي شده همان گزارههاي كالا هستدد كه از پاسخ
به سؤاالت به دست ماده و بعد از استخراج كليه اين گزارههاي كالا

برخ داراي اشترار بودند

كه بر اساس ادبيات و ابان نظري اوجود دستهبددي شدند و براساس من ا اهي ثانويه شکل گرفتدد.
یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها
الف :یافته های تحقیق

براي ماارههاي ووصي

اتغيرها به سراغ سؤاالت اختصاص پرسش نااه رفتي كه با است اده از نمره

گذاري طيف ليکرت استخراج شدهاند و در نهايت ماارههاي ووصي

اربوط به هر اتغير در ادااه

ارائه شدهاند.
11
ب :تجزیه و تحلیل یافته ها
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جدول ( )3ماارههاي ووصي

براي اتغيرهاي پژوهش
پيشرفت و

بعد
درمادزاي

چهارچوب

فرميددها

نظام اديريت

فراگيري

وعداد

239

239

239

239

ايانگين

3/5891

3/6۷98

3/5450

3/۷08۷

انحراف اعيار

0/5839۷

0/5۷384

0/۷38۷2

0/۷1238

چولگ

-0/061

-0/031

0/005

0/022

كشيدگ

-0/510

-0/۷2۷

-0/۷18

-0/86۷

ضريب برجستگ شاخص است كه ايزان برجستگ يا ارو اع يک ووزيع نسبت به ووزيع نراال را
نشان ا دهد كه در اورد ووزيع نراال كشيدگ ص ر است ضريب برجستگ اشاهدات در وماا
اتغيرها از ووزيع نراال پيروي ا نمايد.
جدول ( )4ماارههاي ووصي

براي اتغيرهاي پژوهش

بعد درمادزاي
Z

بعد پيشرفت و بعد فرميددها

بعد چهارچوب نظام

فراگيري

اديريت

0.96

0.83

0.99

0.89

اعداداري

0.34۷

0.21۷

0.1۷

0.319

نتيجه

ووريع نراال

ووريع نراال

ووريع نراال

ووريع نراال

نمونههاي انتخاب شده براي وحليل ك ايت ا كدد .مزاون بارولت در س

 0/001اعدادار ا باشد.

كه راك از اداسب بودن ااوريس همبستگ براي وحليل عاال دادهها ا باشد .عالوه براين با
انجام وحليل عاال اكتشاف و دوران عمودي نه عاال اصل شداساي گرديد .اعيار درنظرگرفتن بار
هر عاال در هر پژوهش ات اوت ا باشد؛ برخ از پژوهشگران از نق ۀ برش رداقل  0/30و برخ
ديگر از نق ۀ برش رداكثر  0/55است اده ا كددد (كاظ نژاد و همکاران  )1390در پژوهش راضر
نيز با رذف گويه هاي كه بار عاال منها كمتر از  0/5بود  41گويه به دست ماد و وعداد  9گويه
رذف شد .اين  9عاال دراجموع  63/383درصد از واريانس عواال كليدي اوفقيت صدعت ورزش
12

را وبيين ا كدد كه اقدار قابل قبول است.

اقدار شاخص KMO

0/809

مزاون كرويت بارولت

اجذور X2

1652/102

درجه مزادي

235

اعد داري

س

0/001

براي وحليل عواال از روش وحليل اؤل ههاي اصل است اده شده است .شاخصهاي مااري پرسشدااه
عواال كليدي اوفقيت صدعت ورزش در جدول ( )6نشان ا دهد كه عاالهاي اول وا چهارم داراي
اقادير باالور از يک ا باشدد و به ورويب  13/483 1۷/901 19/006و  12/993درصد و روي ه
رفته  63/338درصد واريانس كل را وبيين ا كددد.

وبيين جااعه شداخت صدعت ورزش و كسب درماد در ايران

جدول ( )5نتيجه مزاون بارولت و شاخص  KMOپرسشدااه عواال كليدي اوفقيت باشگاه داري

جدول( )6شاخصهاي مااري پرسشدااه عواال كليدي اوفقيت صدعت ورزش
شاخص

اقدار ويژه

عاال

درصد
واريانس وبيين

درصد وراكم
واريانس وبيين شده

شده
اؤل ه اول

۷/9۷3

19/006

19/006

اؤل ه دوم

۷/512

1۷/901

36/906

اؤل ه سوم

5/649

13/483

50/390

اؤل ه چهارم

5/529

12/993

63/383

شکل ( )1ادل اندازه گيري اتغيرهاي اکدون (بعد درمادزاي ) را در رالت وخمين استاندارد نشان
ا دهد .بارهاي عاال ادل در رالت وخمين استاندارد ايزان وأثير هر كدام از اتغيرها و يا گويه ها
را در ووضي و وبيين واريانس نمرات اتغير يا عاال اصل نشان ا دهد .به عبارت ديگر بار عاال
نشان دهدده ايزان همبستگ هر اتغير اشاهده گر (سؤال پرسشدااه) با اتغير اکدون (عاالها)
ا باشد .در اين شکل ا ووان بارهاي عاال هر يک از سؤاالت وحقيق را اشاهده نمود .براي اثال
بار عاال سؤال دوم در بعد درمادزاي  0/83ا باشد .به عبارت ديگر سؤال دوم وقريبا  83درصد
از واريانس اتغير شاخصهاي درمادزاي را وبيين ا نمايد .اقدار  0/41نيز اقدار خ ا ا باشد
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فصلدااه علم ا العات بينرشتهاي دانش راهبردي شماره  40پاييز 1399

(اقدار واريانس كه ووسط سؤال اول قابل وبيين نيست واض است كه هر چه اقدار خ ا كمتر
باشد ضرايب وعيين باالور و همبستگ بيشتري بين سؤال و عاال اربوطه وجود دارد).

شکل ( )1ادل اندازه گيري اتغير اکدون بعد درماد زاي در رالت وخمين استاندارد
شکل ( )2اعداداري ضرايب و پارااترهاي بدست ماده ادل اندازه گيري اتغيرهاي اکدون (بعد اال )
را نشان ا دهد كه وماا ضرايب بدست ماده اعدادار شدهاند .اقادير مزاون اعداداري بزرگور از
 1.96يا كوچکور از  -1.96نشان دهدده اعداداري بودن روابط است

شکل ( )2ادل اندازه گيريهاي اتغيرهاي اکدون درون زا در رالت ضرايب اعداداري
14

ESTIMATE

S.E.

STANDARDIZE
D ESTIMATE

وبيين جااعه شداخت صدعت ورزش و كسب درماد در ايران

جدول ( )۷ماارههاي اربوط به ضرايب وحليل عاال واييدي بعد درمادزاي
C.R.

P

.۷1

3.64

0.000

.۷۷

3.6۷

0.000

5.۷9

0.000
0.000

سؤال  > A9درمادزاي

1

سؤال  > A8درمادزاي

1.094

9.816

سؤال  > A7درمادزاي

.۷03

5.9۷4

.8۷

سؤال  > A6درمادزاي

.534

4.869

.81

4.96

سؤال  > A5درمادزاي

.۷48

6.591

.86

5.25

0.000

سؤال  > A4درمادزاي

.893

۷.۷84

.85

14.19

0.000

سؤال  > A3درمادزاي

.899

۷.۷6۷

.81

13.05

0.000

سؤال  > A2درمادزاي

.982

9.5۷0

.83

13.80

0.000

سؤال  > A1درمادزاي

.995

9.395

.۷6

11.۷0

0.000

اگرچه شاخص اجذور كاي اعدادار بود ول با ووجه به اينكه اين شاخص در اواردي كه رج
نمونه باالست اعدادار ا شود قابلاغماض هست .در عوض بهجاي شاخص اجذور كاي به و سير
شاخص ديگري به نام نسبت اجذور كاي بر درجه مزادي ( )X2/dfا پردازند.

جدول ( )8شاخصهاي برازش ادل ساختاري بعد اال
شاخص

DF

X2

X2/DF

RMSEA

NFI

AGFI

CFI

IFI

GFI

مقدار

27

27/96

2/70

0/070

0/93

0/91

0/91

0/91

0/91

راصل وقسي شاخص اجذور كاي بر درجه مزادي برابر با  2/۷0است كه در اقايسه با اقدار بحران
 5شاخص قابل قبول است .شاخص ريشه ايانگين اربعات خ اي برمورد ( )RMSEAدر اين ادل
برابر با  0/0۷0است كه رد اجاز رد اجاز  0/08 RMSEAاست .شاخصهاي  GFI, AGFIو
 NFIبترويب برابر با  0/91 0/91و  0/93ا باشد كه نشان دهدده برازش بسيار اداسب ا باشدد .ماد
و با ووجه به اينكه اقادير اين شاخصها باالي  0/9است درنتيجه نشانگر برازش خوب ادل هستدد.
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رال بايد به اين سؤال پاسخ داد كه درجه وداسب ادل ارائه شده عواال كليدي اوفقيت در صدعت
ورزش چگونه است؟ براي پاسخ به اين سؤال از مزاون و وک نمونه است اده شده است كه نتايج
ان در جدول ( )8مورده شده است.
جدول ( )9نتايج مزاون  tوک نمونهاي براي وعيين درجه وداسب ادل ارائه شده
ايانگين جااعه = 3
ابعاد
درمادزاي

ايانگين

انحرافاستاندارد

3.5891

0.5839۷

t
15.690

df
238

Sig
0.001

مااره  tاحاسبه شده در ومام قسمتهاي ادل نشان ا دهد كه اقادير به دست ماده با درجه مزادي
 238و مل اي  0/05بزرگور از اقدار  tبحران هستدد .لذا فرض ص ر ابد بر عدم و اوت بين
ايانگينهاي اشاهده شده و ايانگين جااعه  3رد شده و اشخص ا شود كه بين ايانگينهاي اشاهده
شده و ايانگين جااعه و اوت اعداداري وجود دارد و در نتيجه درجه وداسب ادل ارائه شده براي
عواال كليدي اوفقيت صدعت ورزش از نظر اتخصصين داراي اعتبار باالي است و با اطميدان 95
درصد اورد وأييد قرار گرفته است.
نتیجهگیری و پیشنهاد

همانگونه نتايج نشيييان داد يک از عواال اوفقيت صيييدعت ورزش وااين ادابع اال و درمادزاي
اسيييت .كه اين درااد زاي از راههاي گوناگون وأاين ا شيييود يک از اه ورين ادابع رق پخش
ولويزيون است .در سال  2011لي

ورزش استراليا رق پخش بازيها را براي يک دورة پدج ساله

( )2012-2016به ابلغ  1/25ايليارد دالر به فروش رساند اين ابلغ بسيار بيشتر از قرارداد قبل به
ابلغ  ۷80ايليون دالر بود .همچدين در ملمان بوندس ليگا با فروش رق پخش رسيييانه اي چهار
فصل از بازيهايش كه از فصل  2014-2013مغاز ا شود ابلغ  2 2/5ايليارد يورو به دست مورده
اسييت .با ووافق بر سيير اين قرارداد بوندس ليگا ملمان بابت هر سييال  628ايليون يورو به دسييت
ا مورد .دررال كه وا به رال درماد ساالنۀ من از احل فروش رقوق ر سانه اي خود  412ايليون
يورو بوده است .رق پخش رسانه اي لي
16

برور انگليس نيز در رال راضر براي سه فصل  2ايليارد

و  16ايليون يورو ا ست ااا انتظار ا رود با انعقاد قرارداد جديد براي سال  2020اين ابلغ ر شد
چشمگيري داشته باشد .رال راضر رق پخش رسانه اي لي

برور فووبال ايران  13/5ايليارد وواان

يعد

صداو سيما نه ودها ابلغ ب سيار كم بابت رق پخش ا سابقات ا دهد بلکه وبليغات احي

دور زاين را نيز كه در واقع رق ا سل با شگاهها و احل درج ن شان وجاري راايان منها ست از
منها گرفته ا ست .پخش ر سانهاي ا سابقات بازار با شگاهها را به شدت وو سعه ا دهد و رويداد
زندة ورز ش را به ا صرف ا شتريان ب شماري كه در خانههاي خود ه ستدد ا ر ساند .پيااد اين
ووسعۀ بازار درمادهاي استقي و غيراستقي براي باشگاهها است .علت ك بودن درماد راصل از
رق پخش رسييانه اي در باشييگاههاي فووبال ايران به عدوان يک از اهمترين بخش هاي صييدعت
ورزش كشييور در اقايسييه با باشييگاههاي برور در سيياير نقاط جهان دولت بودن صييداوسيييما و
انح صاري بودن من نبود شبکههاي ر سانه اي خ صو ص و اجازه ندادن صداو سيما به با شگاهها و
سازاان لي
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براي يک فصل است اين در رال است كه اين ابلغ شاال وبليغات احي

دور زاين ه ا شود

براي فروش اسابقات به شبکههاي رسانه اي خارج است . .وصويب قانون رمايت

از با شگاهها در اين اورد ا وواند به فدرا سيونها سازاانهاي برگزار كددده ليگها و با شگاهها كمک
برساند و الزم است فدراسيون و باشگاهها نهايت والش خود را براي وحقق اين اار انجام دهدد.
به نظر ا ر سد و پي شدهاد ا شود كه اين ضعف ا وواند به و سيلۀ شبکههاي ر سانه اي خارج
جبران شود بايد به سازاان لي

و باشگاهها اجازه داده شود كه رق پخش بازيها را به رسانههاي

خارج ب رو شدد .همچدين به با شگاهها بايد اجازة وأ سيس شبکههاي ولويزيون اخت صا ص داده
شييود وأسيييس شييبکههاي ولويزيون و راديوي خصييوصي زير نظر دولت و صييداوسيييماي ال
ا وواند نه ودها به ووسعۀ درمادزاي بلکه به ووسعۀ ساير بخشهاي كشور نيز كمک كدد.
بخش ديگر ادابع اال با شگاه همکاري با صدايع و شركاي وجاري ا ست .بخش اعظ درمادهاي
وجاري يک باشگاه را درمادهاي راصل از عقد قرارداد با شركاي وجاري يا راايان وشکيل ا دهد
(دلويت .)2012 1بدابريان باشيگاهها براي ايدکه بتواندد اه ورين اوانع اوجود بر سير راه درمادهاي
راصل از عقد قرارداد با شركاي وجاري را رفع نمايدد.
عدم ثبت نشان وجاري باشگاهها نبود قانون انحصار اارر در كشور و عدم اقتصاد رقابت در كشور
بيشييتر شييركتهاي بزرگ دولت از وهديدات و نقاط ضييعف درمادزاي به شييمار ا ميدد(بايون2و
همکاران  .)2012باشيييگاههاي اعتبر در جهان از دو جدبه رقابت به ورزش ا نگرند .يک جدبه از
من رقابت اسييت كه بين باشييگاههاي ررفه اي درون زاين اسييابقه وجود دارد .جدبه ديگر همان
1Deloitte.
2Byon
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رقابت وجاري اوجود بين با شگاههاي ررفه اي ا ست كه در من هر يک سع ا كددد ساالنه ابالغ
هر چه بيشتر را به سود عملياو باشگاه خود بي زايدد .گ تد است بين اين دو نوع رقابت ورزش
و وجاري اروباط ودگاودگ وجود داشيييته و هر يک اتقابال بر ديگري وأثير ا گذارد .از ايدرو الزم
اسييت اديران باشييگاهها داراي وواناي و اهارتهاي الزم براي اداره يک وارد اقتصييادي -وجاري
با شدد .در رال را ضر لي

ررفه اي فووبال در ايران  16وي را شاال ا شود كه در يک نگاه كل

اكثر باشگاههاي ررفه اي فووبال را ا ووان در سه گروه وابسته به صدايع دولت

وابسته به نيروهاي

نظاا و انتظاا و وابسته به وزارت ورزش وقسي بددي نمود .وابستگ باشگاههاي فووبال كشور
به دولت باعث شده وا منها نتواندد از نظر اال و اديريت به خودك اي بر سدد .در رال را ضر من
چه در صدعت ورزش ايران وحت عدوان بازارياب ورز ش ادنظر قرار ا گيرد ادح صر به فروش
بليط و رمايت نا چيزراايان اال از برخ باشيييگاهها اسيييت .براي وغيير در اين اسيييير نيازادد
همکاري افراد ررفه اي در زايده بازارياب ورزش است وا پيچيدگ راصل از وعاال رج گردش
پول و شييياغالن در اين بخش را اداره نمايد .اله در ا العه خود نشيييان داد كه به فعاليتهاي
بازارياب در صدعت ورزش به صورت ب سيار س ح نگري سته ا شود .طبيع ا ست كه چدين
او ضوعاو كمک شايان را به افزايش درماد را صل از وبليغات وما شاگران راايان اال و ساير
ادابع درمادي خواهد داشت .ژان

و ژان  )2009(1خصوص سازي را اوجب بهبود رفاه اقتصادي

و اجتماع در و سهيالت ورز ش ا داندد و

سااد 2و همکاران ( )2010اعتقدند كه خ صو ص

سييازي اوجب بهبود خداات افزايش رضييايت اشييتريان بهبود ماوزش كاركدان و كاراي ووليد
ا شود .شجاع الدين ( )1390به بررس نقش دولت در روند خصوص پرداخت .نتايج وحقيق وي
ن شان داد ب ووجه به عواال سيا س در جااعه به عدم اوفقيت در زايدۀ خ صو ص سازي ادجر
خواهد شييد عسييکرزاده ( )1390عدوان ا كدد كه نگرش سييياس ي اديران با ايزان جذب سييراايه
گذاري در روزة خصوص سازي ورزش راب ۀ اثبت و اعن اداري دارد .خسروي زاده ( )1393در
وحقيق نشييان داد كه سييراايه گذاري و اشيياركت بخش خصييوصي در ورزش به ورويب با اوانع
اقتصيييادي اطالعاو و بازار سيييراايه اديريت
وشويق

قانون و رقوق

فرهدگ و اجتماع

رمايت و

و سياس اواجه است.

به نظر ا ر سد و پي شدهاد ا شود كه با وأ سيس فرو شگاهها فروش برند با شگاه وبليغات ساخت
18

Zhang & Zhang 1
Tsameny 2

در شبکههاي ايدترنت درااد زاي دا شته با شد .البته نکته رائز اهميت در خ صو
نوين اين ا ست كه االکيت اعدوي و رق ك

اين روشهاي

رايت در ك شور رعايت شود .انتظار ا رود كه اقاله

را ضر از با رويکردي نومورانه در پي شرفت دانش در روزه ااديت اقت صادي در ابعاد درمادزاي و
فرميددها به عدوان فاكتورهاي اوثر بر اوفقيت در ورزش ررفه اي كمک ناچيزي كرده باشيييد .بر
اساس ااهيت وحقيق كه وبيين و ادلسازي بود پيشدهادهاي برخاسته از وحقيق پيشدهادهاي براي
احققان ديگر به و کيک ارائه ا شود( )1براي عدم وابستگ و دخالت دولت در باشگاهها پيشدهاد
ا شيييود باشيييگاههاي ايران در اولين اقدام براي اوفقيت به عدوان يک شيييركت ثبت و به بخش
خصوص واگذار و وزارت ورزش نقش نظارو بر منها را داشته باشدد )2( .اگر باشگاههاي ايران

وبيين جااعه شداخت صدعت ورزش و كسب درماد در ايران

فروشگاهها و لوازم ورزش با برند باشگاه ساخت و ارداث اوزهها فروش بازيکدان پخش بازي

رركت به سمت خصوص سازي به سودموري نمايدد سراايهگذاران و وااينكدددگان ادابع اال در
بازارهاي پول و سييراايه به منها روي خوش نشييان خواهدد داد كه با ايجاد درماد زاي در ااديت
اقتصادي اوثر خواهد بود )3( .همچدين به سبب نقش باالي اس انسريد

در ادابع دراادي پيشدهاد

ا شود اديران ورزش با همکاري بخش بازارياب خود با صدايع سازاان و نهادهاي ال و استان
و رت بخش خصوص در خارج كشور جهت جذب سراايه اقدام كددد )3( .مژانسهاي وخصص
بازارياب در صدعت ورزش باعث اروباط بين صدايع و ساختار ورزش ا شوند و از اين طريق
سود زيادي را نصيب طرفهاي اعااله ا كدد )4( .براي درااد زاي بيشتر به ساخت اجموعههاي
وددر ست براي فراغت اردم ووليد لوازم و ابزار مالت ورز ش شاال نرم افزار و سخت افزار اقدام
كددد  )5( .همچدين ر ظ و نگهداري هواداران از جمله ئيگر اوارد ضروري براي درمادزاي است
لذا رمايت از هواداران براي افزايش وفاداراي منها به ويمشان را بايد ووسعه داد.
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