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چکيده
هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه ای که باعث افزایش ارزش افزوده کاا و خادماو ورزشای
شود ،صنعت ورزش نامیده می شود .ورزش از بعد عملی و تماشایی بودن ،به تولید و مصار

کا هاا و

خدماو ورزشی می انجامد که این امر سهم به سزایی را در رشد صنعت ورزش کشورها باازی مایکناد.
هد

از این پژوهش تحلیل جامعه شناختی درآمادزایی در صانعت ورزش ایاران اسات .زیارا هرگوناه

فعالیت ورزشی آماتور و حرفه ای که موجباو افزایش ارزش افزوده کا و خادماو ورزشای را فاراهم
کند ،در این گروه قارار مای گیرناد .روش ایان پاژوهش در حقیقات راهباردی اسات کاه دربرگیرناده
پیش فرضهای فلسفی طرح تحقیق و نیز چگونگی جمعآوری دادهها است .رویکارد آمیختاه کاه شاامل
روشهای کمّی و کیفی بود ،استفاده شد .پس از تأیید ،روایی صوری و محتوای پرسشنامه در اختیار 239
نفر از واجدین شرایط قرار داده شد .در تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیهوتحلیل  50گویاه پرسشانامه
اولیه ،از روش تحلیل عناصر اصلی با چرخش عمودی و تکنیک واریمااکس اساتفاده شاد .نتاای نشاان
می دهد که مقدار شاخص پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  KMOمعادل  0/809اسات ،بناابراین
چون شاخص به یک نزدیک است .نمونههای انتخابشده برای تحلیل کفایت میکند .آزمون بارتلات در
سطح  0/001معنادار میباشد که حاکی از مناسب بودن ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی دادهها می
باشد .در پژوهش حاضر نیز با حذ

گویههایی که بار عاملی آن ها کمتر از  0/5بود 41 ،گویه به دسات
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1دانشجوی دکتری تخصصی جامعهشناسی ورزشی ،دانشکده علوم انساانی ،گاروه جامعاهشناسای و علاوم اجتمااعی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاو تهران
 .2دانشیار ،عضو هیأوعلمی گروه جامعهشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاو تهران
 .3استادیار ،رئیس مرکز مطالعاو بینالملل ،عضو هیاأوعلمای دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد آشتیانسنویسانده مسا ول
)sepkamis@gmail.com
 .4استادیار ،عضو هیأوعلمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 .5استادتمام دانشگاه شهید بهشتی





آمد و تعداد  9گویه حذ

شد .نتای نشان داد که این  9عامل درمجماو  63/383درصاد از واریاانس

عوامل کلیدی موفقیت صنعت ورزش را تبیین میکنند که مقدار قابل قبولی است .بررسی الگو در حالت
ضرایب معناداری است .در سطح خطای  0.05و آزمون دوطرفه سپیشفرض نرمال) ،مقادیر بحرانی اعداد
 1.96و  -1.96میباشند .همانگونه نتای نشان داد یکی از عوامل موفقیت صنعت ورزش ،تاأمین مناابع
مالی و درآمدزایی است.
کليد واژهها :درآمدزایی ،صنعت ورزش ،تحلیل عاملی ،جامعهشناختی ،ایران.
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

مقدمه
در حال حاضر در کشورهای پیشرفته ،ورزش و تفریحاو سالم باهعناوان یاک صانعت
بسیار مهم عاملی مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد ملی به شمار میرود .این صنعت ریشههای
خود را به سرعت در تمام گستره دنیا دوانده و باور نموده تا میلیاردها انسان از آن به طریقی
بهرهمند گردند .جیمز مولین س1983م) برای اولین بار از ورزش بهعناوان یاک صانعت یااد
کرد .او اشاره داشت هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفهای که موجبااو افازایش ارزش
افزوده کا و خدماو ورزشی را فراهم کند ،صانعت ورزش محساوب مایشاود .صانعت
ورزش گونهای از بازارهای اقتصادی اسات کاه در آن افاراد ،شارکتهاا ،کسابوکارهاا و
سازمان های درگیر در تولید ،تسهیل ،تروی یا سازماندهی ،بر فعالیتهای ورزشی متمرکاز
میباشند .محصو و عرضه شده به خریداران در این بازار ،شامل کا  ،خادماو ،اشاخا

،

مکانها یا ایدههایی می باشند که به صورتی باا ورزش مارتبط هساتند .صانعت ورزش ،باا
فراهم آوردن امکاناو پیشرفته و قابل دسترس ،تجهیازاو ،کاا  ،خادماو و حمایاتهاای
مالی ،نقش مهمی در توسعه ورزش دارد سوالکر  .)2010در حال حاضر در کشورهای پیشرفته،
ورزش و تفریحاو سالم به عنوان یک صنعت بسیار مهم ،عااملی ماؤثر در رشاد و توساعه
اقتصاد ملی به شمار میرود .این صنعت ریشههای خود را بهسارعت در تماام گساتره دنیاا
دوانده و بارور نموده تا میلیاردها انسان از آن به طریقی بهارهمناد گردناد .در حاال حاضار
ورزش چه از بعد عملی و چه از بعد نظری در تولید و مصر
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توسعه اقتصادی جوامع مختلا

کا ها و خدماو ورزشی و

نقاش اساسای دارد .در هار زمیناهای از فعالیات ،عوامال


بیشماری وجود دارند که بهصورو بنیادی نتای مورد انتظار را تحت تأثیر قرار مایدهناد.
درنتیجه راهبرد در صورتی می تواند همراه با توفیق و کامیابی باشد کاه ایان عوامال تحات
کنترل قرار گرفته و با مهارو به کار گرفته شوند .این عوامل ،عوامال کلیادی موفقیات ناام
دارند سابویی اردکان .)1393 ،تنها با شناسایی عوامل کلیدی نمایتاوان باه نتیجاهای قابال قباول
دست یافت .صنعت ورزش از ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصاادی دارای اهمیات
بسیار با یی است .مطالعاو اخیر حاکی از آن است که سهم صنعت ورزش از جی دی پای
کشورهای مختل

1

حدود  0/۷5تا  4/4درصد است .در حالی که سهم ایان صانعت از جای

صنعت  152میلیارد د ری ورزش در آمریکا با رشدی  50درصادی در طااول یااک دهاه
اشتغال  24000نفر بهطور مستقیم و  4/5میلیون شغل بهطور غیرمستقیم ،باهعناوان یکای از
 10صنعت برتر در ایالت متحده آمریکا بهسرعت درحالتوسعه است .در کشورهای صنعتی
مانند ایتالیا ،انگلستان و آلمان ،نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلای باه ترتیاب 2
درصد 1/۷5 ،درصد و  1/4درصد بیان شده است ،در حالی که این نسبت در ایران 0/0038
اعالم میشود ساتاق بازرگانی .)139۷ ،پس از تعیین مأموریت بنیادین ،اهدا
ارائه میشود .اهدا

بلندمادو ساازمان

بلندمدو را نیز میتوان بهصورو نتای خاصی که سازمان مایکوشاد

در تأمین مأموریت بنیادین خود به دست آورد ،گنجانید .منظور از دوره بلندمادو ،دورهای
است که بیش از یک ساال باشاد .از آن نظار ایان اهادا

بارای موفقیات ساازمان زم و

ضروری هستند که تعیینکننده تعالیاو سازمان میباشاند

و همکااران .)2016 2،وابساتگی

سلیانا
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دی پی ایران  1/1درصد بهطور معنیداری کمتار از شااخص جهاانی باوده اسات .اماروزه

شدید صنعت ورزش کشور به دولاات شاارایطی را فاراهم سااخته کاه نیازمناد همکااری
محققان و متخصصان در این زمینه و مادیران بااتجربه حرفاهای ایان صانعت اسات تاا باا
مطالعه تحلیل پیچیدگی حاکم بر بازار ورزش کشور ،حجم عظیم گردش پولی افراد شااغل
در آن با مدیریتی علمی و صحیح اداره شود .پدیده ورزش به دلیل قدمت و سابقه تااریخی
و همچنین نفوذ قابل توجه در روابط انسانی ،ابعااد گونااگونی دارد .درنتیجاه اهادا

ایان

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. GDP
2
. Liang, H., Ren, J. Gao, Z., Gao, S., Luo, X., Dong, L., & Scipioni, A.
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پژوهش پاسخ نظری به پرسشهای تحقیق است که باه دنباال آن ذکار شادهاناد .درنتیجاه
تحقیق حاضر به دنبال پاسخ این سؤال اسات کاه تبیاین جامعاهشاناختی صانعت ورزش و
کسب درآمد در ایران چه نتایجی را به همراه دارد؟
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
گیل ویلکل1چنین بیان میدارد :عوامل حیاتی موفقیات ،فرصات ،منفعات یاا ضارورو
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

بالقوه ای است که هنوز برخی از عوامال باه فعلیات رسایدن آن مهیاا نشاده اسات .مواناع
فراهمشده این عوامل ،گلوگاههای راهبردی را تشکیل میدهند و کارکرد اصلی راهکارهاای
راهبردی ،مرتفع کردن آنها است سسرمد .)1390 ،بخشنده و همکاران س )1399اظهار کردند که
ورزش از ابزارهای تأثیرگذار در هدایت نیروهاای اجتمااعی بارای تحقاق توساعه پایادار،
به ویژه در جوامع با رشد جمعیت زیاد است .ورزش نهتنها کمترین هزینه را در مقابل ساایر
هزینههای مدیریتی به خود اختصا

میدهد .نتای نشان میدهد که مناابع انساانی بخاش

ورزش در کوتاهمدو و بلندمدو بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصاادی صانعت ورزش ایاران
دارد؛ بنابراین بهمنظور رشد اقتصادی صنعت ورزش ،بهتر اسات سارمایهگاذاری در بخاش
منابع انسانی صورو گیرد .توجاه باه درآمادزایی و ورزش باه ساالیان قبال باازمیگاردد.
عسگریان و همکاران س )138۷عنوان کردند که ورزش از بعد عملای و تماشاایی باودن باه
تولید و مصر

کا ها و خدماو ورزشی میانجامد که این امر سهم باهسازایی را در رشاد

صنعت ورزش کشورها بازی مایکناد سعساگری .)138۷ ،جمشایدی و همکااران س )1396باه
واکاوی چالش های اشتغال و درآمدزایی زنان با رویکرد کیفی پرداختند و عنوان نمودند کاه
با توجه به اهمیت اشتغال زنان عشایر در بهبود اقتصاد خانواده ،مشکالو تولیدی و کااهش
سطح تولیداو زنان تعاملی است در مقابل شرایط حاکم بار منااطق کاه پیاماد منفای تنازل
جایگاه اقتصادی زنان را به دنبال دارد سجمشایدی  )1396و به نظر میرسد که توجه به صانعت
ورزش میتواند بهعنوان راهگشایی بر درآمدزایی این گروه باشد .غفاریان و کیانی در کتااب
خود برای عوامل حیاتی موفقیت از اصطالح گلوگاه استفاده کردهاناد و بیاان مایکنناد کاه
10

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Geel Wilcker




فرصتها از طریق منافع بالقوه نهفته در آنها کش

میشوند ولی دساتیابی باه ایان مناافع

مستلزم فراهم شدن عوامل زم است .این عوامل عناصر مفقودشده منافع بالفعال هساتند و
به سه گروه کلی تقسیم میشوند:
 .1اولین گروه عواملی هستند که فراهم ساختن آنها برای همه امکاانپاذیر باوده و از
پیچیدگی خاصی برخوردار نمیباشند.
 .2دومین گروه عوامل هستند که دستیابی به آنها با پیچیدگی همراه است ولی در حال
حاضر در سازمان وجود دارند.
و دستیابی به آنها با پیچیدگی هایی هماراه اسات .باه ایان عوامال ،عوامال حیااتی
موفقیت یا گلوگاه گفته میشود.
موفقیت آتی یک مجموعه به معنی تحقق آرمانهای آن است و دستیابی به این آرمانهاا
نیازمند وجود فاکتورهای زم است .این سبک در ابتدا جهات بررسای نیازهاای اطالعااتی
مدیران استفاده شد ستافتی و همکاران .)201۷ 1،شناسایی عوامل کلیدی موفقیات ،مسایر واضاحی
را از انوا مختلفی از اطالعاتی که باید گردآوری شود فاراهم نماوده و باه ساازمان اجاازه
میدهد چهارچوب نگرشی خود را به آنچه مطلوب است ،متمرکز کند سکوماار و شارما.)2014 2،
پارکز و همکاران س 2006م) ،اجزای صنعت ورزش را بر اساس نو فرآورده مرتبط با آنهاا
به سه دسته تقسیم کرده اند که شامل سه بخش عملکرد ورزشی ،تولیداو ورزشی و توسعه
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 .3سومین گروه عواملی هستند که در تحقق منافع نهفته در فرصت نقش کلیدی داشاته

ورزشی در صنعت ورزش می باشد .دایر ملور ،میستیلیس و مولز س2005م) مهمتارین نقاش
رویدادهای ورزشی را جذب گردشگر و پوشش رسانهای معرفی میکنند .ولی عالوه بر آن،
به نقل و انتقا و بازیکنان ،صدور مربی ،فروش بلیت ،تبلیغاو میدانهای ورزشای ،ایجااد
امکاناو و تأسیساو ورزشی ،شار بنادی هاا و جاذب حامیاان ماالی کاه ازجملاه دیگار
دستاوردهای رویدادهای ورزشی بهعنوان اصلیترین محصول این صنعت است نیز میتاوان
اشاره کرد .هانی س2006م) در تحقیقی که در مورد ارزیابی جایگاه صنعت ورزش در اقتصاد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Tafti, M. M et al
2
. Kumar, V., & Sharma, R. R. K.
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ملی استرالیا انجام داده ،بیان کرد که اگر هد

ورزش مقایسه صنعت ورزش با کل اقتصااد

جهان باشد ،نتیجه متفاوو است و مقایسه تولید ناخالص ملی بخش ورزش

GDSP

با تولید

ناخالص داخلی1ممکن است تا حد کمی بههم مربو باشند.
کینیچ اهمائی 2،استراتژیست مشهور ژاپنی مدل  3cرا برای کلیه صنعتهاا مطارح کارده
است که البته میتواند برای ورزش نیز کاربرد داشته باشد و معتقد است که میتوان صانعت
را از سه بعد بررسی و عوامل حیاتی را کش

کرد .این سه منظر شامل مشاتری 3،ساازمان4و

فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

رقابت5هستند.
مشتري :بدون شک موفقیت بیش از آنکه در گرو رضایت سهامداران آن باشد ،در گارو
رضایت مشتریان به دست می آید ،پس اولین و مهامتارین منظار بحاث شاناخت مشاتری،
شناخت نیاز مشتری و عوامل مؤثر در افزایش رضایت مشتری در صنعت ورزش میباشد.
سازمان :برای باقی ماندن در جرگه رقابت صنعت ورزش ،ساختار باید قادر به شناسایی
نقا قوو اصلی و عوامل برتری خود باشد تا بتواند از طریق تمرکز بار روی نقاا قاوو
اصلی و کلیدی خود ،بقای خود را تضمین نماید سدر این منظر ،تمرکز بیشتر بر روی مناابع
است).
رقابت :در این بخش ،تمرکز بر روی رقباا و شارایط فعلای رقابات در صانعت ورزش
می باشد و باید مواردی را که عوامل اصالی پیاروزی یاا شکسات در رقابات مایباشاند را
شناسایی نمود تا بتوان با تقویت آنها بر رقبا غلبه نمود سآکساکال.)2013 6،
اهمائی بیان میکند این سه عامل با همدیگر مثلث راهبردی را تشکیل میدهند که تلفیق
آنها می تواند مزیت رقاابتی پایادار را باه وجاود بیااورد .ضایایی و همکااران س )1394در
پژوهشی به بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری در تشخیص فرصتهاای کارآفریناناه صانعت
ورزش شهر تهران پرداختند و عنوان نمودند که تغییر و تحو و سریع علام و فنااوری در
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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جهان و تلقی ورزش به مثابه یک حرفه از یک طر

و تبدیل آن به صنعت از طر

دیگار،

دستاندرکاران ورزش را با چالشهای جدیدی روباهرو سااخته اسات کاه گاذر از آنهاا
نیازمند بهکارگیری رویکردها و روشهای خالقانه اسات و موفقیات باالقوه ساازمانهاا در
قابلیتهای فکری آنها ریشه دارد .نتای حاکی از آن است که سرمایه فکری تأثیر مثبات و
معناداری در تشخیص فرصتهاای کارآفریناناه دارد و از باین ابعااد ساهگاناه آن ،سارمایه
رابطه ای یا مشتری ،بیشترین تأثیر را در تشخیص فرصت صنعت ماذکور دارد .خسارومنش
و همکاران س )1398به طراحی الگاوی مفهاومی صانعت ورزش ایاران پرداختناد و اظهاار
ورزش شناسایی و تعیین شده است .این مقولهها عبارواند از -1 :نهادهاای حااکمیتی؛ -2
مشاوران؛  -3مراکز آموزشی؛  -4حمایتکنندگان درآمدزا؛  -5فرهن ساازان؛  -6امااکن و
تأسیساو ورزشی؛  -۷کا ها و تجهیزاو ورزشی و  -8رسانهها .مشاوران پدیده نوظهاوری
هستند که با اقتصاد دانش بنیان متناسب هستند و روزبهروز به اهمیت و حجم فعالیاتهاای
آنان افزوده میشود .مقوله قابل توجه دیگر ،فرهن سازان هستند که تاکنون کمتر به آنها و
مس ولیتی که در زمینه تروی فرهن

ورزش در کشور دارند ،پرداخته شده اسات .پاژوهش

مرادی چالشتری و همکاران س )1392در مقاله بررسی مواناع اقتصاادی اثرگاذار بار جاذب
سرمایه گذاری خارجی در صانعت فوتباال جمهاوری اساالمی ایاران ،پارداختن باه مواناع
اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایهگاذاری هاای خاارجی در صانعت فوتباال ایاران اسات.

مقاله پژوهشی :تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران

نمودند که هشت مقوله اصلی بهعنوان مقولههاای بخاش پشاتیبانی درآمادزایی در صانعت

یافتههای این پژوهش نشان می دهد که بین عامل اقتصاادی و جاذب سارمایهگاذاریهاای
خارجی در صنعت فوتبال ایران ،رابطاه مثبات و معنااداری وجاود دارد و در باین عوامال
اثرگذار بر بهبود وضعیت موجود ،خصوصیسازی و حضور در بورس بیشترین باار عااملی
را به دست آوردهاند .صیادی و همکااران س )1394باه ارزیاابی مقایساهای دیادگاه مادیران
صنایع در خصو

مزایای اکتسابی صنعت از ایجاد ارتباا باا دانشاگاه سمطالعاه ماوردی:

بخش تولیدی صنعت ورزش ایران) پرداختند و اظهار داشتند که ارتبا صانعت و دانشاگاه
موضوعی است که در دهه های اخیر در بسیاری از صانایع و دانشاگاههاای دنیاا باهعناوان
راهکارهایی جهت افزایش درآمد ،ارتقای علمی دانشاگاههاا و صانایع و درنهایات توساعه
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کشور مطرح شده است .هد

از پژوهش حاضر شناساایی و رتباهبنادی مزایاای اکتساابی

بخش تولیدی صنعت ورزش از ایجاد ارتبا با دانشگاه در گساتره جغرافیاایی ایاران باود.
نتیجه بررسی نشان داد که بهطور کلی برای صنایع تولیدی ،محصو و ورزشای مهامتارین
عامل جهت ارتبا با دانشگاهها ،کسب منافع و مزایا بهصورو مستقیم بوده کاه هماناا ایان
منافع و مزایا همان توسعه تولیداو شرکت بوده اسات .هاامفری و همکااران س2008م) باه
بررسی گستردگی و صنعت ورزش ایا و متحده پرداختناد و عناوان کردناد کاه محادوده
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

اقتصادی در حوزه ورزش در ایا و متحده را مورد ارزیابی قرار دادهاند .بار اسااس طیا
وسیعی از داده ها ،میزان اقتصادی مشارکت ورزشی ،مشاهده ورزشی و بازار عرضه و تقاضا
در بازار ورزشی در ایا و متحده بررسی شد .برآورد حجم درآمد صنعت ورزش بر اساس
تقاضای کل و مجمو عرضه از  44د ر در دهه 1960م به  ۷3میلیاارد د ر در ساال 2015
م رسیده اسات .عاالوه بار ایان مشاارکت در ورزش و هزیناه فرصات بارای حضاور در
رویدادهای ورزشی نیز ازجمله موارد مهم هستند ،اما بیشترین کااربرد را در تعیاین ارزش،
اجزای صنعت وزش دارند .قربانی و همکاران س )1395به طراحای الگاوی شایساتگیهاای
کارآفرینان در صنعت ورزش ایران پرداختند و الگوهای کارآفرینی میتواناد بار درآمادزایی
در حوزه صنعت ورزش مؤثر باشد.
مقاله گیمار و همکااران1س2016م) ماروری بار متاون انادازهگیاری سارمایه انساانی در
بازارهای ورزشی و امور مالی شرکتهای بازر

دارد .سا س ایان دو زمیناه تحقیقااتی را

مقایسه و مقابل هم قرار میدهد ،همچنین نشان میدهاد کاه مطالعااو بسایاری در هار دو
زمینه ،ارتباطاو قابل جایگزین با پایه مشترک را دارند .هد

نهایی پژوهش ،ارتبا این دو

زمینه تحقیقاتی برای فهم جبران و عملکرد و درنتیجه استفاده از آن در صنعت کسابوکاار
ورزشی است .وجود شکا

در صنعت ورزش هم ازجمله ماوارد بسایار مهام و ماؤثر بار

درآمدزایی می باشد .کوشا و همکاران س )139۷به تحلیال شاکا
منظر میزبانی رویدادهای بزر
صنعت ورزش ،اختال
14

صانعت ورزش ایاران از

ورزشی پرداختند و عناوان نمودناد کاه منظاور از شاکا

بین انتظار مشتریان ورزش از وضع مطلوب و ادراک آنها از وضع
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Garner, J., Humphrey, P. R., & Simkins, B.




موجود ا ست .گام اساسی برای جبران این شکا  ،شناخت وضاعیت موجاود و مطلاوب و
میزان شکا

میان آن دو است .نتیجه بررسی آن ها نشان داد که وضع موجود به ترتیاب در

ابعاااد فرهناا  -اجتماااعی ،عملیاااتی ،قااانونی ،مااالی ،بازاریااابی ،دانااش و فناااوری و
زیستمحیطی ،وضع نامطلوبی ارزیابی شد و بیشترین شکا

برای بهبود ابعااد یادشاده در

بعد دانش و فناوری ،زیستمحیطی ،مالی ،بازاریابی ،قانونی ،فرهنگای و عملیااتی مشااهده
شده است .سایمونز و همکااران س2011م) باه بررسای وضاعیت زناان در ردههاای باا ی
مدیریت در صنعت ورزش پرداختند و عنوان نمودند که حتی با پیشرفتهایی کاه زناان در
یافتهاند .نتای این مطالعه نشان می دهد که زنان در مواجهه با موانعی کاه در گذشاته ایجااد
شده است ،توانستهاند بر آنها غلبه کنند و امروزه زناان بیشاتر در نقاشهاای مادیریت در
صنعت ورزش موفق هستند.
لیو و همکاران س201۷م) به بررسی صنعت ورزش در چین پرداختند و اظهار داشتند که
رشد صنعت ورزش چین ،فرصتهای زیادی را برای ورزش و سازمانهای غیر ورزشی در
داخل و خارج کشور به ارمغان آورده است؛ با این وجود بازر

شادن ابعااد اقتصاادی در

صنعت ورزش نیز چالشهای بسیاری را به وجود آورده است.
روششناسي تحقيق

مقاله پژوهشی :تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران

طول تاریخ ایجاد کردهاند ،تعداد بسیار کمی از زنان در با ی ساازمانهاای ورزشای ارتقاا

با توجه به پارادایم تحقیق ،روش تحقیاق در حقیقات راهباردی اسات کاه دربرگیرناده
پیشفرض های فلسفی طرح تحقیق و نیز چگونگی جمعآوری دادهها است .در این تحقیاق
به دلیل اتخاذ رویکرد چندجانبه عامل درآمدزایی در صنعت ورزش و شناخت چگاونگی و
تبیین پدیده در بستر واقعی فرآیند تحقیق ،پیروی از پارادایم اجارای کیفای تحقیاق الزامای
بود .از طرفی نیاز به بررسی وضعیت الگو و اجزای آن بهصورو توصیفی ،حداقل در لیا
کشور نیازمند بهکاارگیری روشهاای کمّای باود ،درنتیجاه از رویکارد آمیختاه کاه شاامل
روش های کمّی و کیفی بود استفاده شد .در این پژوهش برای جمعآوری اطالعااو از هار
دو روش میدانی و کتابخانهای استفاده شاد .در ایان مطالعاه محقاق تماامی مصااحبههاا را
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هدایت نمود .اتخاذ این رویه باعث شد تا محقق بتواند اطالعااو حاصال از مصااحبههاای
پیشین را در مصاحبه های بعدی به کار بندد .در این مطالعه ،جماعآوری دادههاا تاا مرحلاه
اشبا نظری مقولهها و به بیان واضحتر تا جایی که امکان دستیابی به دادههای جدیاد دیگار
فراهم نبود ،ادامه یافت .ال ) حجم نمونه کیفی :نمونهها بر اساس تناو دادههاا تاا مرحلاه
اشبا مطالعه شدند .جامعه آماری این تحقیق شامل دو بخش اسات؛ بخاش اول در مرحلاه
کیفی شامل کلیه مدیران ارشد و متخصصین وزارو ورزش و مدیران ماؤثر صانعت ورزش
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

در کشور و دفتر بینالملل فدراسیون جهانی ورزشهای بین دانشگاهی بود .در این مرحلاه
محقق با مشاهده مستقیم و مصاحبه رو در رو با نخبگاان ،باه جماعآوری اطالعااو کیفای
پرداخت .با هدایت استاد راهنما درمجماو  15نفار از نخبگاان انتخااب شادند کاه افاراد
صاحب نام در حوزه صنعت ورزش پس از اتمام مصاحبه و رسیدن به حالت اشبا و اجما
در پاسخ ها مصاحبه را قطع نموده و پرسشنامه اولیه طراحی شد و چندین باار بارای تأییاد
روایی محتوا و صوری ،پرسشنامه در اختیار متخصصین قرار داده شد و پس از تأیید روایای
صوری و محتوای پرسشنامه ،در اختیار  239نفر از واجدین شرایط که به روش کال شامار
انتخاب شدند قرار داده شد؛ بنابراین جامعه آماری در مرحله کیفی شامل  15نفر از مادیران
ارشد ورزش و رؤسای فدراسیونها بودند .از آنجا که با ابزار مصاحبه میتوان بهتر به زباان
خود شرکتکنندگان از تجربه آنان آگاه شد ،در ایان تحقیاق از مصااحبه عمیاق باهعناوان
اصلیترین ابزار جمعآوری دادهها استفاده شد .روایای و پایاایی ابازار بادون وجاود دقات
علمی 1،پژوهش سکمی یا کیفای) بایارزش باوده و مطلوبیات خاود را از دسات مایدهاد؛
بنابراین دغدغه نسبت به پایایی و روایی در همه شیوههای پژوهش ،مورد توجه بسایاری از
پژوهشگران قرار دارد .چالشها نسبت به دقت علمی در پژوهشهای کیفی باا گساترش و
تروی نرمافزارهای آماری و توسعه سامانههای محاسباتی در پژوهشهاای کمای هامزماان
شده است .برای تعیین روایی ،از ابزار تعیین روایی صوری و محتاوا و ساازه اساتفاده شاد.
پرسشنامه تنظیمشده بر اساس متن مصاحبه با افراد واجد شارایط ،قبال از توزیاع باه تأییاد
چند تن از اساتید و خبرگان موضو رسید .بر این اساس عوامال اجتمااعی و اقتصاادی در
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چهار مؤلفه بعد درآمدزایی ،پیشرفت و فراگیاری ،فرآینادها و چهاارچوب نظاام مادیریتی
تبیین شد.
برای تعیین روایی ،از ابزار تعیین روایی صوری و محتوا و سازه استفاده شد .پرسشانامه
تنظیم شده بر اساس متن مصاحبه با افراد واجد شرایط ،قبل از توزیع باه تأییاد چناد تان از
اساتید و خبرگان موضو رسید .بر این اساس عوامل اجتماعی و اقتصادی در چهاار مؤلفاه
بعد درآمدزایی ،پیشرفت و فراگیری ،فرآیندها و چهارچوب نظام مدیریتی تبیین شاد .بارای
آزمون پایایی از آلفای کرونباخ برای کلیه عوامل فرعی استفاده شاد کاه در جادول  1ارائاه
جدول  :1ضريب آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي شناساييشده
مؤلفه

تعداد سؤاالت

شماره سؤاالت در پرسشنامه

آلفای کرونباخ

1

بعد درآمدزایی

 1الی 9

0/832

2

پیشرفت و فراگیری

 10الی 25

./811

3

فرآیندها

 26الی 34

0/۷39

4

چهارچوب نظام مدیریتی

 35الی 42

0/901

با بهره گیری از مبانی نظری پژوهش ،به شناسایی مؤلفهها و س س شاخص سگویهها) در
بخش کمّی پژوهش پرداخته شد .نتاای حاصال از تحلیال محتاوای مصااحبه ،در جادول
شماره  2ارائه شده است:
جدول  :2نتايج تحليل محتواي مصاحبه
مفاهيم استخراجي

مقاله پژوهشی :تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران

شده است و روایی کل آن  0/۷۷1است.

کد
مصاحبهشونده

صنعت ورزش نباید وابسته به دولت باشد .در حال حاضر کل ساختار صنعتی ورزش ازجمله
باشگاههای کشور بهطور مستقیم و غیر مستقیم وابسته هستند که این مایتواناد موجاب کناد
شدن و درآمدزایی کم باشگاه شود .دادن حق پخش تلویزیاونی ازجملاه ماوارد بسایار مهام

I3,I5,I9,I11,11
2.I8.I13

میباشد که بهطور کامل انحصاری است.
بخش های وابسته به صنعت ورزش ازجمله باشگاههای ورزشای بایاد گاردش ماالی شافافی

I6,I13,I14,I8,I
9.I1

امروز صنعت ورزش حتی در مهمترین باشگاههای ماا فقاط تایمداری اسات و در ردههاای

I7,19,114,I5,I2
.I10

داشته باشند که این میتواند بسیاری از مشکالو این حوزه را کاهش دهد.

1۷




مفاهيم استخراجي

کد
مصاحبهشونده

پایین سرمایهگذاری نمیکنند.
زمه موفقیت در صنعت ورزش این است که باید برای تشویق و انگیزه بیشتر ،حمایاتهاای
مادی و معنوی از کارکنان و بازیکنان بهویژه در تیمهای مهم وجود داشته باشد.
جهت موفقیت در صنعت ورزش باید باشگاه ها بتوانند همچون سایر کشورهاای اروپاایی در
ساخت مجتمع های تفریحی و ورزشی جهت درآمدزایی و جذب هوادار بیشتر سرمایهگذاری
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

وجود یک برنامه بازاریابی مسنجم برای تأمین منابع مالی مطلوب ،امری انکارناپذیر است.
باید تمامی راه های غیرقانونی و د لی را متوق

کرد و برنامه کاملی برای مبارزه با پولشویی

وجود داشته باشد.
برای درآمادزایی و سارپا نگاه داشاتن صانعت ورزش ،بایاد باا صانایع ماادر و سانگین و
سازمانهای خصوصی همکاری داشته و هماهن

باشند تا بتوانند سرمایه کافی جذب کنند.

وجود یاک برناماه منساجم جهات اساتعدادیابی و پارورش بازیکناان بااساتعداد باهعناوان
محصو و صنعت ورزش زم و ضروری است.

I5,I8,I10,I1,I6,
I14
I2,I4,I7,I12,11
4
I1,I5,I9,112

I3,I4,I9

I1,I2,I5,I9,I13

موفقیت در صنعت ورزش در ساایه تعامال باشاگاه هاای ورزشای جهات جاذب هاوادار و
درآماادزایی بیشااتر از بازیکنااان و مربیااان ،کارکنااان باکیفیاات و متخصااص و باار اساااس

I12,I14

استانداردهای جهانی و منطقهای است.
توجه به مسائل محیطزیست ،پیشکسوتان و زنان اهمیت دارد.
ثباو مدیریتی در موفقیت صنعت ورزش بسیار مهم و حیاتی است.
ثباو مربیان و کادر فنی و عوامل مؤثر بر محصو و صنعت ورزش بایاد ماورد توجاه قارار
گیرد.
و صنعت ورزش ،باید به مسائل فرهنگی و اخالقی نیز توجاه

بیشتری شود.
مدیران باید از دخالت بیمورد در امور فنی و اجرایی ب رهیزند.
حمایتهای پزشکی برای پیشگیری از آسیبهای ورزشاکاران در هماه ردههاای سانی بایاد
وجود داشته باشد.
اطال از قوانین بینالمللی برای مدیران ارشد مؤثر در صنعت ورزش الزامی است.
صنعت ورزش باید برای ایجاد آکادمیهای ورزشی برنامه داشته باشند.
وجود آیین نامه انضباطی جامع و کامل مطابق با قوانینی بینالمللی برای همه باشگاههای مهام



1

کنند.

به سبب تعامل دوسویه فرهن
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13.I6.114.I۷.I1

که در حوزه صنعت ورزش فعال هستند ،الزامی است.

I5,I8,I9
I7,I9,I13,I14
I1,I4,I4

I10,I11,I13
I3,I7,I8,I9,I10
I13,I14
I6,I8,I9,I13
I3,115,I8
I2,I5,I9,I10


مفاهيم استخراجي
استفاده از سامانههای اطالعاو مدیریت برای مدیران و کادر اداری امری انکارناپذیر است.

کد
مصاحبهشونده
I5,I9

یک نظام ارزیابی عملکرد در تمام سطوح باید وجود داشته باشد.

I6,I7,I9,I13

چشمانداز باید روشن باشد و جذب نیروهای انسانی باید مطابق با چشمانداز صورو گیرد.

I1,I4,I6,I7

دریافت گواهینامهها و صدور آنها باید بر مبنای استانداردهای بینالمللی باشد.
وجود قراردادها باید شفا

و قانونی باشد.

حق مالکیت معنوی برای باشگاهها وجود داشته باشد.
و جذب هوادار الزاماً در تورنمتهای ملی و بینالمللی شرکت بنمایند و حضوری مساتمر در
مسابقاو داشته باشند.
باید در ورزش زنان سرمایهگذاری و توجه بیشتری داشته باشند.
باید از اساسنامه معتبار و منطباق باا مقارراو قاانونی ،مادنظر مجاامع و کنفدراسایونهاای
بینالمللی استفاده کنند.
توجه به کانونهای هواداری بیشتر شود.
برای جذب سرمایه و حمایت از صنایع ،باید کمیتههای بازاریابی وجود داشته باشند.
وجود کمپهای تمرینی و باکیفیت و استاندارد برای زیرساختهای صنعت ورزش ضاروری
است.

I7,I13,I5,I9,I1
2
I1,I4,I7,I8.I3.I
11.I14
I6,I9,I11,I14
I5,I7,I8,I6,I9,I
14
I1,I3,I6,I12
I4,I8,I9,I13

بسیاری از رشتههای ورزشی مؤثر در موفقیت صنعت ورزش ،از قبیل باشگاههاای فوتباال از

I1,I3,I111,I6,I
8

وجود موزه از دستاوردهای صنعت ورزش ،افتخاراو و اسناد مهم زم است.

I1,I9,I13,I10,I
6. I9
I14,I13,I5, I1

باید از مشاوران متخصص در سایر حوزههاای وابساته باه صانعت ورزش مثال حاوزههاای

I11,I2,I15,I5,I
10.I6

باید برای درآمدزایی بیشتر و به دنبال آن جذب هوادار بیشتر به تأسیس فروشگاههای لوازم و

I10,I4,I15,
I8.I7.I9

عدم وجود مدارس استاندارد فوتبال و آکادمیهای مرتبط رن میبرند.

از مشاوران متخصص در حوزههای مدیریت صنعت ورزش استفاده شود.
روانشناسی و تغذیه استفاده کنند.
تجهیزاو ورزشی جهت فروش کا های ورزشی اقدام کنند.

مقاله پژوهشی :تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران

اماکن مؤثر بر موفقیت صنعت ورزش باید در زیرساختهای خود برای جذب سرمایهگذاری

I1,I3,I5
I2,I3,I15,I6,I1
2
I3,I14,I5,I9

اطالعاو جدول فوق بیانگر محور اساسی سؤال پژوهش اسات .ساتون سامت راسات
جدول پاسخهای ارائهشده توسط مصاحبهشوندگان را نشان میدهد که از کدگذاری بااز باه
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دست آمده است و در ستون سمت چپ یعنی کد ،کد مربو به مصاحبهشونده آورده شاده
است .در برخی از جداول ،تعدادی از مصاحبهشوندگان به سؤال یا سؤا تی پاساخ ناداده و
یا در پاسخ به برخی سؤا و به چندین عامل اشاره کردهاند .شااخصهاای شناسااییشاده
همان گزاره های کالمی هستند که از پاسخ به سؤا و به دست آمده و بعد از استخراج کلیه
این گزاره های کالمی ،برخی دارای اشتراک بودناد کاه بار اسااس ادبیااو و مباانی نظاری
موجود دستهبندی شدند و بر اساس آن مفاهیم ثانویه شکل گرفتند.
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یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقيق
برای آماره های توصیفی متغیرها به سراغ سؤا و اختصاصی پرسشناماه رفتایم کاه باا
استفاده از نمرهگذاری طی

لیکرو استخراج شدهاند و درنهایت آمارههای توصیفی مرباو

به هر متغیر در ادامه ارائه شدهاند.
ب :تجزيهوتحليل يافتهها
جدول ( )3آمارههاي توصيفي براي متغيرهاي پژوهش
بعد درآمدزایي

پيشرفت و
فراگيری

فرآیندها

چهارچوب نظام
مدیریتي

تعداد

239

239

239

239

میانگین

3/5891

3/6۷98

3/5450

3/۷08۷

0/5839۷

0/5۷384

0/۷38۷2

0/۷1238

چولگی

-0/061

-0/031

0/005

0/022

کشیدگی

-0/510

-0/۷2۷

-0/۷18

-0/86۷

انحرا

معیار

ضریب برجستگی شاخصی است که میزان برجستگی یا ارتفا یاک توزیاع نسابت باه
توزیع نرمال را نشان می دهد که در ماورد توزیاع نرماال ،کشایدگی صافر اسات ،ضاریب
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برجستگی مشاهداو در تمامی متغیرها از توزیع نرمال پیروی مینماید.



جدول  :4آمارههاي توصيفي براي متغيرهاي پژوهش
بعد

بعد پيشرفت

بعد

بعد چهارچوب

درآمدزایي

و فراگيری

فرآیندها

نظام مدیریتي

Z

0.96

0.83

0.99

0.89

معناداری

0.34۷

0.21۷

0.1۷

0.319

نتیجه

توزیع نرمال

توزیع نرمال

توزیع نرمال

توزیع نرمال

نمونههای انتخابشده برای تحلیل کفایات مایکناد .آزماون بارتلات در ساطح 0/001
می باشد .عالوه بر این با انجام تحلیل عاملی اکتشاافی و دوران عماودی ،ناه عامال اصالی
شناسایی گردید .معیار درنظرگرفتن بار هر عامل در هر پژوهش متفاوو میباشد؛ برخای از
پژوهشگران از نقطه برش حداقل  0/30و برخی دیگر از نقطه برش حاداکثر  0/55اساتفاده
میکنند سکاظمنژاد و همکاران .)1390 ،در پژوهش حاضر نیز با حذ

گویاههاایی کاه باار

عاملی آنها کمتر از  0/5بود 41 ،گویه به دست آمد و تعداد نه گویه حاذ

شاد .ایان ناه

عامل درمجمو  63/383درصد از واریانس عوامل کلیدی موفقیت صنعت ورزش را تبیاین
میکنند که مقدار قابل قبولی است.
جدول  :5نتيجه آزمون بارتلت و شاخص  KMOپرسشنامه عوامل کليدي موفقيت باشگاه داري
مقدار شاخص KMO
آزمون کرویت بارتلت

0/809
مجذور X2

1652/102

درجه آزادی

235

سطح معنیداری

0/001

مقاله پژوهشی :تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران

معنادار میباشد که حاکی از مناسب بودن ماتریس همبساتگی بارای تحلیال عااملی دادههاا

برای تحلیل عوامل از روش تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شاده اسات .شااخصهاای
آماری پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت صنعت ورزش در جادول س )6نشاان مایدهاد کاه
عامل های اول تا چهارم دارای مقادیر با تر از یک میباشند و به ترتیاب ،1۷/901 ،19/006
 13/483و  12/993درصد و رویهمرفته  63/338درصد واریانس کل را تبیین میکنند.
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جدول  :6شاخصهاي آماري پرسشنامه عوامل کليدي موفقيت صنعت ورزش
درصد واریانس

درصد تراکمي

شاخص

تبيينشده

واریانس تبيينشده

مؤلفه اول

۷/9۷3

19/006

19/006

مؤلفه دوم

۷/512

1۷/901

36/906

مؤلفه سوم

5/649

13/483

50/390

مؤلفه چهارم

5/529

12/993

63/383

عامل

فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399
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مقدار ویژه

شکل  1الگوی اندازه گیری متغیرهای مکناون سبعاد درآمادزایی) را در حالات تخماین
استاندارد نشان می دهد .بارهای عاملی الگو در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر کادام
از متغیرها و یا گویهها را در توضیح و تبیین واریانس نمراو متغیر یاا عامال اصالی نشاان
میدهد؛ به عبارو دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهدهگر سساؤال
پرسشنامه) با متغیر مکنون سعاملها) میباشد .در این شکل میتوان بارهای عاملی هار یاک
از سؤا و تحقیق را مشاهده نمود .برای مثال بار عاملی سؤال دوم در بُعد درآمدزایی 0/83
میباشد؛ به عبارو دیگار ساؤال دوم تقریبااً  83درصاد از واریاانس متغیار شااخصهاای
درآمدزایی را تبیین مینماید .مقدار  0/41نیز مقدار خطاا مایباشاد سمقادار واریانسای کاه
توسط سؤال اول قابل تبیین نیست ،واضح است که هرچه مقدار خطا کمتر باشاد ،ضارایب
تعیین با تر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل مربوطه وجود دارد).

شکل  :1الگوي اندازهگيري متغير مکنون بعد درآمدزايي در حالت تخمين استاندارد


شکل  2معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمده الگوی اندازهگیری متغیرهاای مکناون
سبعد مالی) را نشان میدهد که تمامی ضرایب بهدستآمده معناادار شادهاناد .مقاادیر آزماون
معناداری بزر تر از  1.96یا کوچکتر از  -1.96نشاندهنده معناداری بودن روابط است.

جدول  :7آمارههاي مربوط به ضرايب تحليل عاملي تأييدي بُعد درآمدزايي
ESTIMATE

C.R.

P

S.E.

STANDARDIZE
D ESTIMATE
.۷1

0.000

3.64

.۷۷

3.6۷

0.000

5.۷9

0.000
0.000

سؤال  > A9درآمدزایی

1

سؤال  > A8درآمدزایی

1.094

9.816

سؤال  > A7درآمدزایی

.۷03

5.9۷4

.8۷

سؤال  > A6درآمدزایی

.534

4.869

.81

4.96

سؤال  > A5درآمدزایی

.۷48

6.591

.86

5.25

0.000

سؤال  > A4درآمدزایی

.893

۷.۷84

.85

14.19

0.000

سؤال  > A3درآمدزایی

.899

۷.۷6۷

.81

13.05

0.000

سؤال  > A2درآمدزایی

.982

9.5۷0

.83

13.80

0.000

سؤال  > A1درآمدزایی

.995

9.395

.۷6

11.۷0

0.000

مقاله پژوهشی :تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران

شکل  :2الگوي اندازهگيريهاي متغيرهاي مکنون درونزا در حالت ضرايب معناداري
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اگرچه شاخص مجذور کای معنادار بود ،ولی با توجه به اینکه این شاخص در ماواردی
که حجم نمونه با است معنادار میشود ،قابل اغماض است .در عوض باهجاای شااخص
مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری به نام نسبت مجذور کای بر درجاه آزادی س)X2/df
میپردازند.
جدول  :8شاخصهاي برازش الگوي ساختاري بُعد مالي
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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

حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با  2/۷0است که در مقایسه باا
مقدار بحرانی پن  ،شاخص قابل قباولی اسات .شااخص ریشاه میاانگین مربعااو خطاای
برآورد1در این الگو برابر با  0/0۷0است که حد مجاز  0/08 ،RMSEAاست .شااخصهاای
 GFI, AGFIو  NFIبه ترتیب برابر با  0/91 ،0/91و  0/93میباشند که نشااندهناده بارازش
بسیار مناسبی میباشند .با توجه به اینکه مقادیر این شاخصهاا باا ی  0/9اسات ،درنتیجاه
نشانگر برازش خوب الگو هستند.
حال باید به این سؤال پاسخ داد کاه درجاه تناساب الگاوی ارائاهشاده عوامال کلیادی
موفقیت در صنعت ورزش چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال از آزمون تای تاکنموناه
استفاده شده است که نتای آن در جدول  8آورده شده است.
جدول  :9نتايج آزمون  tتکنمونهاي براي تعيين درجه تناسب الگوي ارائهشده
ميانگين جامعه = 3
ابعاد

ميانگين

انحراف استاندارد

t

df

Sig

درآمدزایی

3.5891

0.5839۷

15.690

238

0.001

آماره  tمحاسبهشده در تمام قسمتهای الگو نشان میدهد که مقادیر باهدساتآماده باا
درجه آزادی  238و آلفای  0/05بزر تر از مقدار  tبحرانی هساتند .درنتیجاه فارض صافر
مبنی بر عدم تفاوو بین میانگینهای مشاهده شده و میانگین جامعه ،سه رد شده و مشخص
میشود که بین میانگینهای مشاهدهشده و میانگین جامعه تفااوو معنااداری وجاود دارد و
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درنتیجه درجه تناسب الگوی ارائه شده برای عوامل کلیدی موفقیت صانعت ورزش از نظار
متخصصین دارای اعتبار با یی است و با اطمینان  95درصد مورد تأیید قرار گرفته است.
نتيجهگيری و پيشنهاد
همان گونه که نتای نشان داد یکی از عوامل موفقیت صنعت ورزش ،تأمین منابع مالی و
درآمدزایی است که این درآمدزایی از راههای گوناگون تأمین میشاود .یکای از مهامتارین
منابع حق پخش تلویزیونی است .در سال  2011م لی

ورزشی استرالیا حق پخش بازیهاا

مبلغ بسیار بیشتر از قرارداد قبلی به مبلغ  ۷80میلیون د ر بود .همچنین در آلمان ،بونادس
لیگا ،با فروش حق پخش رسانهای چهار فصل از بازیهاایش کاه از فصال  2013-2014م
آغاز میشود ،مبلغ  2 2/5میلیارد یورو به دست آورده است .با توافق بر سار ایان قارارداد،
بوندس لیگا آلمان بابت هر سال  628میلیون یورو به دست میآورد .در حالی که تا به حال
درآمد سا نه آن از محل فروش حقوق رسانهای خود  412میلیون یاورو باوده اسات .حاق
پخش رسانهای لی

برتر انگلیس نیز در حال حاضر برای سه فصل 2 ،میلیارد و  16میلیاون

یورو است ،اما انتظار می رود با انعقاد قرارداد جدیاد بارای ساال 2020م ،ایان مبلاغ رشاد
چشمگیری داشته باشد .در حال حاضر حق پخش رسانهای لی

برتار فوتباال ایاران 13/5

میلیارد تومان برای یک فصل است ،این در حالی است که این مبلغ شامل تبلیغاو محیطای
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را برای یک دوره پن ساله س2012-2016م) به مبلغ  1/25میلیارد د ر به فروش رساند ،ایان

دور زمین هم میشود ،یعنی صداوسیما نهتنها مبلغ بسیار کمی بابت حاق پخاش مساابقاو
می دهد ،بلکه تبلیغاو محیطی دور زمین را نیز که درواقع حق مسلم باشگاهها و محال درج
نشان تجاری حامیان آنها است ،از آنهاا گرفتاه اسات .پخاش رساانهای مساابقاو ،باازار
باشگاهها را بهشدو توسعه میدهد و رویداد زنده ورزشی را به مصر

مشتریان بیشماری

که در خانههای خود هستند ،مای رسااند .پیاماد ایان توساعه باازار ،درآمادهای مساتقیم و
غیرمستقیم برای باشگاهها است .علت کم بودن درآمد حاصال از حاق پخاش رساانهای در
باشگاههای فوتبال ایران بهعنوان یکی از مهامتارین بخاشهاای صانعت ورزش کشاور در
مقایسه با باشگاه های برتر در سایر نقا جهان ،دولتی بودن صداوسایما و انحصااری باودن
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آن ،نبود شبکههای رسانهای خصوصی و اجازه ندادن صداوسایما باه باشاگاههاا و ساازمان
لی

برای فروش مسابقاو به شبکههای رسانهای خارجی است .تصویب قانون حمایات از

باشگاهها در این مورد میتواند به فدراسیونها ،سازمانهای برگزارکننده لی ها و باشگاههاا
کمک کند و زم است فدراسیون و باشگاهها نهایت تالش خاود را بارای تحقاق ایان امار
انجام دهند.
به نظر میرسد و پیشنهاد میشود که این ضع
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

خارجی جبران شود ،باید به سازمان لی

میتواند بهوسیله شابکههاای رساانهای

و باشگاهها اجازه داده شود که حق پخش بازیها

را به رسانههای خارجی بفروشند .همچنین به باشاگاههاا بایاد اجاازه تأسایس شابکههاای
تلویزیونی اختصاصی داده شود ،تأسیس شبکههای تلویزیونی و رادیویی خصوصی زیر نظر
دولت و صداوسیمای ملی میتواند نه تنهاا باه توساعه درآمادزایی بلکاه باه توساعه ساایر
بخشهای کشور نیز کمک کند.
بخش دیگر منابع مالی باشگاه همکاری با صنایع و شرکای تجاری اسات .بخاش اعظام
در آمدهای تجاری یک باشگاه را درآمدهای حاصل از عقد قارارداد باا شارکای تجااری یاا
1

حامیان تشکیل میدهد سدلویات)2012 ،؛ بنابراین باشگاههاا ساعی مایکنناد مهامتارین مواناع
موجود بر سر راه درآمدهای حاصل از عقد قرارداد با شرکای تجاری را رفع نمایند.
عدم ثبت نشان تجاری باشگاه ها ،نبود قانون انحصار مارک در کشاور و عادم اقتصااد
رقابتی در کشور از جمله مشکالو بیشتر شرکت های بزر
و نقا ضع

دولتی در رابطه با تهدیاداو

درآمدزایی به شمار می آینادسباایون2و همکااران .)2012 ،باشاگاه هاای معتبار در

جهان از دو جنبه رقابتی به ورزش می نگرناد .یاک جنباه از آن ،رقاابتی اسات کاه باین
باشگاه های حرفه ای درون زمین مسابقه وجود دارد .جنباه دیگار ،هماان رقابات تجااری
موجود بین باشگاه های حرفه ای است که در آن هر یک سعی می کنند سا نه مبالغ هرچاه
بیشتر را به سود عملیاتی باشگاه خود بیفزایند .گفتنای اسات ،باین ایان دو ناو رقابات
ورزشی و تجار ی ،ارتبا تنگاتنگی وجود داشاته و هار یاک متقاابالً بار دیگاری تاأثیر
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می گذارند .از این رو زم است مدیران باشگاه ها دارای توانایی و مهارو های زم بارای
اداره یک واحد اقتصادی -تجاری باشند .در حال حاضر لی

حرفاه ای فوتباال در ایاران

 16تیم را شامل می شود که در یک نگاه کلی اکثر باشگاه های حرفه ای فوتبال را میتاوان
در سه گروه وابسته به صنایع دولتی ،وابسته به نیروهای نظاامی و انتظاامی و وابساته باه
وزارو ورزش تقسیم بندی نمود .وابستگی باشگاه های فوتبال کشور به دولت باعث شده
تا آن ها نتوانند از نظر مالی و مدیریتی باه خودکفاایی ب رساند .در حاال حاضار آنچاه در
صنعت ورزش ایران تحت عنوان بازاریابی ورزشی مادنظر قارار مای گیارد ،منحصار باه
مسیر نیازمند همکاری افراد حرفه ای در زمینه بازاریابی ورزشی است تا پیچیدگی حاصل
از تعامل حجم گردش پولی و شاغالن در این بخش را اداره گردد  .الهی در مطالعه خاود،
نشان داد که به فعالیت های بازاریابی در صنعت ورزش به صورو بسیار سطحی نگریساته
می شود .طبیعی است که چنین موضوعاتی کمک شایانی را به افازایش درآماد حاصال از
تبلیغاو ،تماشاگران ،حا میان مالی و سایر منابع درآمدی خواهد داشات .ژانا

1

س2009م)

خصوصیسازی را موجب بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی در تسهیالو ورزشی میدانند.
2

تی سامنی و همکاران س2010م) معتقدند کاه خصوصای ساازی موجاب بهباود خادماو،
افزایش رضایت مشتریان ،بهبود آموزش کارکنان و کارایی تولید مای شاود .شاجا الادین
س ) 1390به بررسی نقش دولت در روند خصوصی پرداخت .نتای تحقیاق وی نشاان داد
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فروش بلیت و حمایت ناچیز حامیان مالی از برخی از باشگاهها است .برای تغییر در ایان

بی توجهی به عوامل سیاسی در جامعه به عدم موفقیت در زمیناه خصوصایساازی منجار
خواهد شد .عسکرزاده س )1390عنوان می کند که نگرش سیاسی مدیران باا میازان جاذب
ساارمایهگااذاری در حااوزه خصوصاای سااازی ورزش رابطااه مثباات و معناااداری دارد.
خسروی زاده س ) 1393در تحقیقی نشان داد که سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی
در ورزش به ترتیب با موانع اقتصاادی ،اطالعااتی و باازار سارمایه ،مادیریتی ،قاانونی و
حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی ،حمایتی و تشویقی و سیاسی مواجه است.
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به نظر میرسد و پیشنهاد میشود که تأسیس فروشگاهها ،فروش برند باشگاه ،تبلیغااو،
ساخت فروشگاهها و لوازم ورزشی با برناد باشاگاه ،سااخت و احاداز ماوزههاا ،فاروش
بازیکنان ،پخش بازی در شبکههای اینترنتی درآمدزایی داشته باشد .البته نکته حاائز اهمیات
در خصو

این روشهای نوین این است که مالکیت معنوی و حق ک ایرایات در کشاور

رعایت شود .انتظار می رود که مقاله حاضر باا رویکاردی نوآوراناه در پیشارفت داناش در
حوزه امنیت اقتصادی در ابعاد درآمدزایی و فرآیندها بهعنوان فاکتورهای مؤثر بار موفقیات
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

در ورزش حرفهای کماک نااچیزی کارده باشاد .بار اسااس ماهیات تحقیاق کاه تبیاین و
الگو سازی بود ،پیشنهادهای برخاسته از تحقیق ،برای محققان دیگر به تفکیک ارائه میشود:
 )1برای عدم وابستگی و دخالت دولت در باشگاهها پیشنهاد میشود که باشگاههاای ایاران
در اولین اقدام برای موفقیت بهعنوان یک شرکت ثبت و به بخش خصوصی واگذار شوند و
وزارو ورزش نقش نظارتی بر آنها را داشته باشد )2 .اگر باشگاههاای ایرانای حرکات باه
سمت خصوصیسازی و سودآوری نمایند ،سرمایهگذاران و تأمینکننادگان مناابع ماالی در
بازارهای پول و سرمایه به آن ها روی خوش نشان خواهند داد که باا ایجااد درآمادزایی در
امنیت اقتصادی مؤثر خواهد بود )3 .همچنین به سبب نقاش باا ی اس انسارین

در مناابع

درآمدی پیشنهاد میشود که مدیران ورزشی با همکاری بخاش بازاریاابی خاود باا صانایع،
سازمان و نهادهای ملی و استانی و حتی بخاش خصوصای در خاارج از کشاور در جهات
جذب سرمایه اقدام کنند )3 .آژانسهای تخصصی بازاریابی در صنعت ورزش باعث ارتبا
بین صنایع و ساختار ورزش میشوند و از این طریاق ساود زیاادی را نصایب طار هاای
معامله میکنند )4 .برای درآمدزایی بیشتر به ساخت مجموعههای تندرساتی بارای فراغات
مردم ،تولید لوازم و ابزارآ و ورزشی شامل نرمافزار و سختافزار اقدام کنند )5 .همچناین
حفظ و نگهداری هواداران ازجمله دیگر موارد ضروری بارای درآمادزایی اسات ،درنتیجاه
حمایت از هواداران برای افزایش وفاداری آنها به تیمشان را باید توسعه داد.
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خسرومنش ،رحیم؛ خبیری ،محمد؛ خنیفر ،حسین؛ علی دوست قهفرخای ،اباراهیم و زراعای متاین،

حسنس« ،)1398طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران» ،نشوريه :مطالعوات موديريت ورزشوي


(پژوهش در علوم ورزشي) ،دوره  ،11شماره  ،5۷صص .1۷-38
رحمتی ،محمدمهدی س ،)1388انتشارات علمي و فرهنگي :جامعهشناسي خشونت ورزشي ،چ اول،
تهران،



.19

ساریخانی ،ناهید؛ بخشی ،فریده و طاهری ،مرضایه س ،)1392جامعوهشناسوي ورزش زنوان ،تهاران:
انتشاراو آوای ظهور.

فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399



سلیمانی دامنه ،جهانگیر س ،)1389ارزيابي عملکرد تيمهاي ليگ برتر فوتبال ايوران بوا اسوتفاده از
تکنيک هاي مديريتي و تلفيق با تکنيکهاي رياضي ،دانشگاه تهران ،دانشکده تربیاتبادنی و علاوم
ورزشی ،پایاننامه کارشناسی ارشد.



قربانی ،محمدحسین و وحدانی ،محسنس« ،)1395طراحی الگوی شایستگیهای کارآفرینان در صنعت
ورزش ایاران» ،نشريه مطالعات مديريت ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي) ،دوره  ،8شاماره ،39
صص .205 -228




شجیع ،رضا س ،)1394رويکردها و نظريههاي نوين در جامعهشناسي فوتبال ،شرکت نشر نقد افکار.
شعبانی بهار ،غالمرضا؛ ایزدی ،علیرضا؛ گودرزی ،محمود؛ هناری ،حبیاب س ،)1396تادوین برناماه
راهبردی بازاریابی باشگاههای لی



برتر فوتبال ایران باه روش  ،SWOTپژوهشهاي کواربردي در

مديريت ورزشي6 ،س ،)2صص .21-34
ضیایی ،بابک؛ ناهید ،مجتبی و طوطی فرطهرانپور ،محمدمهدی س ،)1394بررسی تأثیر ابعاد سارمایه

فکری در تشخیص فرصتهاای کارآفریناناه صانعت ورزش شاهر تهاران ،آذر و دی  ،1394نشوريه


مديريت ورزشي (حرکت) ،دوره  ،۷شماره  ،5صص  6۷2تا .65۷
عصاری ،محمدحسین؛ حسینی شکیب ،مهرداد و خمسه ،عباس س ،)1393تدوین الگوی عوامل کلیدی

موفقیت در توسعه محصول جدید در صانایع دفااعی ،کنفوران

بوينالمللوي اقتصواد ،موديريت،

حسابداري و علوم اجتماعي ،خرداد .1393


کوشا ،محمد؛ عیدی ،حسین و یوسفی ،بهرامس« ،)139۷تحلیل شکا

صانعت ورزش ایاران از منظار

میزبانی رویدادهای بزر ورزشای» ،نشوريه :مطالعوات موديريت ورزشوي (پوژوهش در علووم


ورزشي) ،دوره  ،10شماره  ،49صص  15تا .36
محمدپور ،احمد؛ صادقی ،رسول و رضایی ،مهدی س ،)1389روشهای تحقیق ترکیبی بهعنوان سومین
جنبش روششناختی :مبانی نظری و اصول عملی ،مجله پژوهشي علوم انساني دانشوگاه اصوفهان،
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تابستان  ،1389دوره  ،21شماره  ،2سپیاپی  ،)38صص .۷۷-100
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