
 

 
 
 
 

   ي نوين در مديريت  ورزشيهارويكرد
  1399 بهار  ،  28 شمارة، 8دورة 

  147 – 158 ص ص : 
  

 وكار ليگ برتر فوتبال ايراناي كسبتحليل توسعه

  
   3حمدرسول خدادادي م  – 2 يعقوب بدري آذرين – 1 خيام اكبري اصل هاسوني

ز، تبريز، . دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه تبري2انشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشگاه تبريز، تبريز، ايران . د1
  استاديار مديريت ورزشي دانشگاه تبريز،تبريز، ايران . 3ايران 

 )1399 /01 / 15 ، تاريخ تصويب :   1398/ 01 / 19(تاريخ دريافت : 

 

 
 
 
 

 چكيده

ي توان درآمدزايي بسيار اهاي حرفهخصوص در زمينة ليگي فراواني در برگزاري رويدادهاي ورزشي بههاتيقابلصنعت ورزش با داشتن 
رو پرداختن به اين امر از موضوعاتي است كه براي صنعت ورزش كشور بسيار الزم و ضروري است. تحقيق حاضر با بااليي دارد. ازاين

ترين عنوان يكي از مهمبال بهليگ برتر فوت نظرانهاي صاحبو برداشت هادگاهيداستروالدر، در پي تفسير  روكاكسبمحوريت بوم 
 مصاحبهاي و تابخانهكة اين بوم بوده است. تحقيق با رويكرد كيفي و با استفاده از مطالعات مؤلف 9ي صنعت ورزش ايران، دربارة وكارهاكسب

هاي حاصل از ). دادهn=20ي، تا حصول اصل اشباع نظري استفاده شد (برفگلولهي ريگنمونهاز تكنيك  ه،انجام گرفت. براي انتخاب نمون
هاي پژوهش حاضر، اقدامات تحليل شد. يافته MAXQDAافزار كمك نرم بهاي با استفاده از روش تحليل پديدارنگاري و مطالعات كتابخانه

استراتژي  عنوانبهتواند استراتژيكي را در چارچوب الگوي عملي چهار اقدامي حذف، ايجاد، كاهش و افزايش ارائه كرده است كه مي
  .گيرندگان صنعت ورزش و فوتبال كشور باشداقيانوس آبي مورد توجه مسئوالن و تصميم

  

  هاي كليديواژه

 صنعت ورزش، فوتبال ايران، ليگ ورزشي. ،وكاركسباقيانوس آبي، بوم 
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 مقدمه

 كشورهاي در سالم تفريحات و ورزش حاضر حال در

 در اثرگذار عامل و مهم صنعت يك عنوانبه يافتهتوسعه

 درآمدزاترين از يكي و است  توجه مورد اقتصاد ملي رشد

 خود هايريشه صنعت رود. اينشمار ميبه 21قرن  صنايع

 ميلياردها تا دنيا دواندهاست  گسترة تمام در سرعتبه را

 ورزش حاضر حال در شوند. مندبهره طريقي به آن از انسان

 كاالها مصرف و توليد در نظري، بعد از چه و عملي از بعد چه

 نقش جوامع مختلف اقتصادي توسعة و ورزشي خدمات و

 هايظرفيتصنعت ورزش با داشتن ). 12دارد ( اساسي

 توان يورزش ايحرفه هايگيل ةنيبخصوص در زم ياديز

 كشورها، از بسياري . دردارد ييباال اريبس ييدرآمدزا

 ايحرفه داريباشگاه صنعت و ايحرفه هايليگ برگزاري

 صنعت در مطلوبي توسعة اقتصادي و رشد فوتبال سبب

 اسپانيا، چون كشورهايي است. در شده فوتبال آنها

 منزلةبه فوتبال هايفرانسه باشگاه و آلمان، ايتاليا انگلستان،

 دالر هاميليون ساالنه كه كنندمي عمل اقتصادي ماشيني

 ) طي تحقيقي2001( و همكاران 1. هميل)10(درآمد دارند 

 هاي فوتبالسازي باشگاهاثر مثبت اقتصادي تجاري

 )2005(2ماهوني و هاروارد .)20(كنند انگلستان را بيان مي

 هادر مطالعة خود مديريت مالي خالق و اداره باشگاه

 صورت شركت سهامي را عامل مؤثر بر توسعة بازار ورزشبه

 )2005(3. تحقيقات ميچي و آكتون)24(دانند اي ميحرفه

 سازيتوانند با شفافهاي ورزشي ميد باشگاهنشان دا

 اطالعات مديريتي و مالي سود بيشتري را عايد خود سازند

 هاي ورزشي را نوعي) باشگاه2003( 4. زيمانسكي)25(

 كندهاي متفاوت بيان ميوكار با اندازهواحدهاي كسب

 همواره و برانگيزچالش محيطي با وكارهاكسب . امروزه)26(

 براي رقابت وادار به را آنها كه هستند روروبه تغيير حال در

                                                            
1.  Hamil  
2.  Mahony &  Harward 

 موضوع اين است. كرده نوآوري و مستمر بهبود به دستيابي

 اهميت جهاني بازارهاي در لزوم حضور و شدن جهاني با

 اي از ابزارها. تفكر درباره مجموعه)11(است  يافته بيشتري

 تا درك كنند الگويدهد وكار اجازه ميكه به صاحبان كسب

 وكارشان چيست و چه عوامل حياتي آن را تشكيلكسب

 تواند جالب باشد. ابزارهايي كه آنها را قادرداده است، مي

 سازد اين الگو را به الگوهاي ديگر مرتبط كنند و آن رامي

 وكارهاي كسبواسطة آن در رابطه با فرصتتغيير دهند و به

 وكار محبوب شد، چراكهي كسبنكاتي بياموزند. مفهوم الگو

 بايست ارزشمديران امروزي براي انتخاب زماني كه مي

 قابل ارائة خود، پيكربندي شبكة ارزش، انتخاب مسير شركا،

 وجوي مشتريان و بسياري از تصميمات مشابه ديگرجست

 اند. اين مسائل اساساً نتيجة تعاملرا تعريف كنند، ناتوان

 رات محيطي و فناوري و جهانيميان سرعت فزايندة تغيي

 را در قالب وكاركسبطرح بوم يك  . مدل)17(شدن است 

 استراتژيك يابزار د وكنساختاري منظم و جامع ارائه مي

 عنصر 9داراي  بوم مدل. آيدحساب ميها بهبراي سازمان

 ع،كانال توزي، ارزش پيشنهادين، مشترياهاي (بخش است

 كليدي،منابع دي، جريان درآم، ارتباط با مشتريان

 كه ا)هساختار هزينهي و كليدشركاي كليدي، هاي فعاليت

 اندازي منسجم از عوامل كليديدر كنار يكديگر چشم

  .دهندرا تشكيل مي وكاركسبمحرك يك 

  تمركز: .1: عبارت است از در واقع ثمرة اصلي اين مدل

 را دور وكاركسباي سنتي هاي چندين صفحهكل برنامه

 يد شفافيتتوانمي وكاركسببوم مدل  كارگيريبهبريزيد، با 

 خود داشته وكاركسبو تمركز بهتري روي عوامل محرك 

 سادگيبه وكاركسبپذيري: در بوم مدل انعطاف .2د. باشي

 توان مدل را تغيير داد و تمامي تأثيراتهر چه تمام مي

 شفافيت: با. 3د. مشاهده كر ايصفحهيكتغيير را در مدل 

3.  Michie & Oughton 
4.  Szymanski 
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 شناخت توانداي تيم شما ميصفحهوجود اين مدل تك

 وكاركسبانداز شما در خصوص بهتري از مدل و چشم

 د. در واقع رويكردي به مديريت فرايندمدنظرتان كسب كنن

 وكار دارد. مشتريان ما هواداران و تماشاگراندر يك كسب

 روند، كه جز منابعاي به شمار ميهاي حرفهما در ليگ

 شوند. ما چه ارزشوكار محسوب ميدرآمدي ما در كسب

 پيشنهادي براي ارائه به اين مشتريان هستيم (البته اين امر

 با توجه به ماهيت متفاوت محصول ما كه در اينجا بازي

 هايفعاليتمنابع كليدي و  هايبخشدر است). همچنين 

 ، استخدامبحث نيروي انساني، پول، تجهيزات بهكليدي 

 شود همة اين موارد جزء مواردنيرو و ... پرداخته مي

 وكارعنوان يك كسباي بههاي حرفهاند كه در  ليگهميم

 تمام كساني كه قرارشوند.  شركاي كليدي به كار گرفته مي

 مواد اوليه، توليد يا رساندن ارزش تأميننحوي در ست بها

 (حاميان مالي). به دست مشتري با شركت همكاري كنند

 يگوكار براي لرو به داليل ذكرشده مدل بوم كسبازاين

 اي فوتبال ايران مدل مناسبي است. هرچند تاكنونحرفه

 وكار فوتبال ايران را براساس مدل بومتحقيقي كسب

 وكار استروالدر بررسي نكرده است، ولي تحقيقاتكسب

 هايصورت مجزا به هريك از مؤلفهزيادي وجود دارد كه به

 اشارهاي از آنها اند كه به نمونهوكار پرداختهگانة بوم كسب 9

 ايمجموعه شامل فوتبال هايباشگاه سازيشود. تجاريمي

 ثبت پرتو در كه هست مالي و اقتصادي فني، هايفعاليت از

 حقوقي جنبه تجاري، بنگاه يك عنوانبه هاباشگاه تجاري

 . الهي و)9( كندمي پيروي تجارت قوانين از و پيدا كرده

 هايليگ برگزاريكنند كه ) عنوان مي1384همكاران (

 و رشد فوتبال سبب ايحرفه داريصنعت باشگاه و ايحرفه

  .)2( شده است فوتبال صنعت در مطلوبي اقتصادي توسعة

 هواداران و ) طرفداران2011( همكاران و جوانمردي  

 اصلي منابع از و يكي مهم اقتصادي عامل را فوتبال

 و . جواني)11(كردند  عنوان فوتبال هايباشگاه درآمدزايي

 از يكي تجاري نام كه كردند ) عنوان2012( همكاران

 خانيقره .)21(است  هواداران وفاداري در مهم هايشاخص

 ترينمهم را فوتبال هايباشگاه سازيتجاري ) عدم1389(

 عنوان فوتبال هايباشگاه سازيخصوصي در ساختاري مانع

 كه كردند بيان )2012(  همكاران و اميرتاش .)6(كرد 

 تجاري بعد ترينمهم ايران فوتبال در صنعت مالي حمايت

   .)19( است فوتبال هايباشگاه كردن

 در تصويري رسانة نقش ) بر2013( همكاران و ظهرابي

 ايران فوتبال در خارجي و داخلي هايگذاريسرمايه جذب

 كردند عنوان )1392( همكاران و . نقدي)28(كردند  تأكيد

 و ادامة هستند فوتبال صنعت بخش ترينمهم هاباشگاه كه

 هاستباشگاه حيات ادامة به منوط فوتبال صنعت حيات

 ) در تحقيق خود عنوان كرد به خاطر1384(. خبيري )18(

 مديريت بخش دولتي بر بيشتر فضاهاي ورزشي، ظرفيت

  .)3(اي شدن براي ليگ فوتبال ايران فراهم نيست حرفه

 ها) ضعف نظارت بر حسن اجراي برنامه1380داوري (

 . الهي)7(در سازمان ليگ برتر فوتبال ايران را آشكار ساخت 

 هاي فوتبال كشور را) وضعيت استاديوم1383و همكاران (

 ) از عدم1383. جاللي فراهاني ()1(نامطلوب بيان كردند 

 هاو اعمال نفوذ ساير ارگان استقالل فدراسيون فوتبال ايران

 )1384. الهي ()13(و مسئوالن غيرمتخصص پرده برداشت 

 در پژوهش خود وابستگي شديد سازمان ليگ به فدراسيون

 ثباتي مديريت در فدراسيون فوتبال را بيانفوتبال و بي

 از پرداخت صداوسيما) امتناع 1395( دوستي .)2(كند مي

 ترين دليل عدمحق و پخش تلويزيوني ليگ برتر را مهم

  .)8( دكرهاي فوتبال كشور معرفي نمالي باشگاه ةتوسع

 ) طي تحقيقي نشان داد مديران فوتبال1381كردي (

 مندي پيروي نكرده و براساساز راهبرد روشن و ضابطه

 9) 1387. الهي ()15(گيرند ساليق شخصي تصميم مي

 اه توسعة اقتصادي صنعت فوتبال را به اينمانع مهم  سر ر

 گذاري و حمايت مالي، عدمشرح بيان داشت: عدم سرمايه
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 هاي دولتي، عدم سازماندهي وتوسعة نهادها، حمايت

 اي، نيروي انساني، امكانات وهدايت هواداران، پخش رسانه

 فضاهاي ورزشي، توسعهة حقوقي و قانوني و عدم توسعة

 ) عنوان1397. سلطاني و همكاران ()4(علمي و پژوهشي 

 تبليغات پخش تلويزيوني، حق دريافت عدم دليل به كه كرد

 مؤلفة تريندولتي، مهم هايكمك از بعد اسپانسرها و

 نتايج تحقيق )10(است  ايران فوتبال هايباشگاه درآمدزايي

 ،57/14) نشان داد كه اسپانسرها 1394ترابي و همكاران (

 درصد از درآمد 95/0فروشي و بليت 72/8تبليغات 

 و . فراهاني)5(دهند هاي فوتبال ايران را تشكيل ميباشگاه

 بر برند هويت عامل كه كردند ) عنوان1393همكاران (

 فوتبال هواداران در محصوالت خريد براي برند وفاداري به

  .)14(دارد  مستقيم تأثير ايران

 كه خود است حدي تا وكاركسب مدل يك توانمندي 

 ارزيابي و آزمون تحليل، براي قدرتمند ابزاري تواندمي

 قرار سازمان يك پيش روي كه باشد راهبردي هايانتخاب

 هاي نوين در علم مديريت راهبرد، در پي. نگرش)16(دارد 

 د بازاري بدون رقيب و پرسود در عين رشد پايدار ازايجا

 1طريق نوآوري هستند. چنين فضايي را كيم و مابورنه

   .)23() تحت عنوان اقيانوس آبي معرفي كردند 2005(

 نوين تفكر در حوزه تدوين و اجراي ةارزش شيونوآوري 

 گيري ازاستراتژي است كه به خلق اقيانوس آبي و كناره

 مهم اينكه، نوآوري ارزش يكي از ةنكت شود.رقابت منتج مي

  كشد:هاي مبتني بر رقابت رايج را به چالش مياستراتژي

 رايج اعتقاد بر اين است طوربهانتخاب ارزش يا هزينه. 

 توانند ارزش بيشتري براي مشتريان باها يا ميشركتكه 

 كمتر، خلق كنند. ةباالتر يا ارزش قابل قبولي با هزين ةهزين

 هايي كه به دنبال خلق اقيانوساين اعتقاد، شركت برخالف

 پايين تمركز ةهمزمان به تمايز و هزين طوربهآبي هستند، 

 .)23( دارند

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 . فرايند نوآوري ارزش1شكل

 
شمار فوتبال بخش مهمي از صنعت ورزش در جهان به

رود كه به لحاظ اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آثار مي

زيادي بر جوامع مختلف دارد. از گذشته تاكنون فوتبال و 

هاي مختلفي اداره اي آن در ايران با اصول و شيوهليگ حرفه

دليل نداشتن رغم ظرفيت بسيار باال بهشده است، ولي علي

هاي مدون به جايگاه وكار مشخص و استراتژيدل كسبم

وكار كه توسعة كسبواقعي خود نرسيده است. درحالي

                                                            
1 . Kim & Mauborgne 

عنوان بخش مهمي از صنعت ورزش كشور اهميت فوتبال به

هاي بسياري از لحاظ اقتصادي دارد، عدم كارايي روش

وكار محور سنتي مديريتي در فوتبال ايران و نبود نگاه كسب

گرا، وابسته به دولت بال كشور را به بخشي مصرفبه آن، فوت

رو محقق بر آن شد بر ور تبديل كرده است. ازاينو غيربهره

وكار استروالدر و با تمركز بر پاية مدل مفهومي بوم كسب

گانة آن و با استفاده از نظر خبرگان و  9هاي مؤلفه
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نظران به تعيين و ارائة استراتژي و راهكارهاي صاحب

وكار ليگ برتر فوتبال جهت بهبود وضعيت كسب مناسب

ايران و هدايت آن به طرف وضعيت اقيانوس آبي به 

 مسئوالن امر، بپردازد. 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

  . مسئلة اصلي پژوهش2شكل 
 

  روش تحقيق
صورت كيفي و با رويكرد تفسيري با تحقيق حاضر به

پديدار نگاري به تفسير ديدگاه و گيري از روش بهره

وكار فوتبال ايران پرداخته نظران كسبهاي صاحببرداشت

مرتبط با ليگ برتر  مقالة  200است. در اين تحقيق ابتدا 

وكار گانة بوم كسب 9 هايفوتبال ايران و با محوريت مؤلفه

كانال ، ارزش پيشنهادين، مشترياهاي (بخش 2استروالدر

كليدي، منابع دي، جريان درآم، با مشتريانارتباط ع، توزي

ا) از هساختار هزينهي و شركاي كليدكليدي، هاي فعاليت

داده نورمگز (شامل تمامي مجالت علمي و  پايگاه طريق

تاريخي  بازة پژوهشي در حوزة مديريت ورزشي) در

 شد كه پس  بررسي شناسايي و 1396 تا 1380 هايسال

باكيفيت  مقالة عنوانبه مقاله 105 غربالگري، مرحله دو از

فرايند تحليل پديدار نگاري با  ادامه، در شدند. شناسايي

و با كدگذاري  MAXQDAافزار هاي نرماستفاده از قابليت

در قالب كدهاي آزاد صورت گرفت. پس از كدگذاري، با 

بررسي و مقايسة كدها و موضوعات آنها با هم و تشخيص 

 ا طبقات توصيفي وهاي آنهها و شباهتتفاوت

هاي مربوط به هريك از طبقات با محوريت زيرمجموعه

  شدند. وكار استروالدر شناساييگانه بوم كسب 9هاي مؤلفه

                                                            
1 . Osterwalder 

  هاي تحقيقنتايج و يافته
هر  ةبراي پژوهش دربار توانميروش پديدارنگاري را 

آن  ةجنبه از واقعيت طبيعي يا اجتماعي كه افراد دربار

پديدار نگاري نشان كار برد. به اند،آوردهدست برداشتي به

و  سازندميچطور معناي يك پديده را  هاانسانكه  دهدمي

اين معاني چگونه در ميان افراد متفاوت است. در اين روش، 

. شودميبين فرد و جهان ديده  گرفتهشكل ةمعنا چون رابط

دروني  ةكه رابط شودميدروني شدن رابطه به چيزي منجر 

شود. در اين تحقيق با مراجعه به مباني نظري و ميده نامي

تحقيق بود،  105يافته در حوزة موردنظر كه تحقيقات انجام

افزار هاي نرمفرايند تحليل پديدارنگاري با استفاده از قابليت

مكس كيودا و با كدگذاري در قالب كدهاي آزاد صورت 

 گرفت. پس از كدگذاري، با بررسي و مقايسه كدها و

هاي ها و شباهتها با هم و تشخيص تفاوتموضوعات آن

هاي مربوط به هريك از زيرمجموعه آنها طبقات توصيفي و

وكار گانه بوم كسب 9هاي طبقات با محوريت مؤلفه

 شدند. استروالدر شناسايي

 وكار استروالدرگانة بوم كسب 9 هاي، مؤلفه1جدول 

ارتباط ع، نال توزيكا، ارزش پيشنهادين، مشترياهاي (بخش

هاي فعاليتكليدي، منابع دي، جريان درآم، با مشتريان

:وضعيت فعلي

ي وضـعيت اسـتراتژ  مشخص نبودن 
بـال  اقيانوس آبي دركسب و كار  فوت

ايران  

مسئله
:وضعيت مطلوب

 وضـعيت اسـتراتژي  مشخص بـودن  
بـال  اقيانوس آبي دركسب و كار  فوت

ايران  
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ا) را كه اين هساختار هزينهي و شركاي كليدكليدي، 

تحقيق با محوريت اين ابعاد شكل گرفته است، نشان 

 دهد. مي

 وكار ليگ برتر فوتبال ايرانبوم كسب. 1جدول 

 شركاي كليدي 

 دولت 

  فدراسيون ملي
ي المللنيبو 

 فوتبال

 رسانه 

 حاميان 

 هاي اصليفعاليت 

  كاهش بدهي و افزايش
 درآمد 

 استانداردسازي 

 بازاريابي 

 مديريت استعدادها 

  المللنيبارتباطات 

  ارزش
 پيشنهادي

 مسابقات 

  اماكن و
 خدمات

 برند 

  ارتباط با
 مشتريان

  مشتريان
 موجود

 مشتريان بالقوه 

  بخش
 مشتريان

  ملي و
 يالمللنيب

 سن 

 وفاداري 

 منابع كليدي 

 اماكن 

  ،مديران، بازيكنان
 مربيان و داوطلبان

 بخش خصوصي 

 كانال توزيع 

 هاومياستاد ،
دفاتر و 
 هافروشگاه

 راديو ونيزيتلو ،
 و مطبوعات

 فضاي مجازي 

 ساختار هزينه 

 ي جاريهانهيهز 

 ي زيرساختيهانهيهز 

 قرارداد 

 جريان درآمد 

 حاميان 

  تلويزيونيحق پخش 

 فروش بليت 

 ي قهرمانيهاپاداش 

 تجارت 

 كمك دولت و ديگر نهادها 
 

 

گيري اي مبتني بر سؤاالت الگوي تصميممصاحبه طي

ليگ  نظرانهاي صاحبو برداشت هادگاهيد ،چهار اقدامي

وكار گانه بوم كسب 9هاي در مورد مؤلفهبرتر فوتبال ايران، 

هاي مربوط به هريك از آنها در قالب كدهاي و زيرمجموعه

بندي شد. براي انتخاب نمونه از آزاد سازماندهي و اولويت

رفي استفاده شده است در انتخاب گيري گلولهتكنيك نمونه

هاي موردنظر، سابقة پژوهشي در ارتباط با ليگ برتر نمونه

 20ل ايران مدنظر قرار گرفته است. بعد از مصاحبه با فوتبا

منظور نظران، اصل اشباع نظري حاصل شد. بهنفر از صاحب

اطمينان از اعتبار و روايي مصاحبه، از روش بازخور 

منظور، متن كننده استفاده شده است. بدينمشاركت

كنندگان ارسال شده و به شده براي مشاركتمصاحبة پياده

شان رسيده است. نتايج توصيفي خبرگان در جدول تأييد اي

دهد كه بيشترين تعداد ، ارائه شده است. نتايج نشان مي2

نمونه مرد و كمترينشان زن بودند و بيشترينشان داري 

ساله  40تا  30مدرك كارشناسي ارشد و در بازة سني 

 بودند. 



  153                                                                                 ل ايرانوكار ليگ برتر فوتبااي كسبتحليل توسعه
 

 

 مشخصات خبرگان . 2جدول 

  فراوانينوع و   ويژگي

  جنسيت
  زن  مرد

  درصد 25  درصد 75

  سن
  سال 50باالي   سال 50تا  40  سال 40تا  30  سال 30تا  20

  درصد 5  درصد 25  درصد 50  درصد 20

  مدرك
  دكتري  كارشناسي ارشد

  درصد 25  درصد 75

  گرفتهانجامنوع تحقيق 
  طرح  رساله  نامهانيپا  مقاله

  درصد 5  درصد 10  درصد 15  درصد 70

تجديد  منظوربه يچهار اقدامگيري تصميملگوي ا

يجاد يك ابراي مشتري در  آفرينارزش هايمؤلفهساختار 

نقض كردن  منظوربهمنحني ارزش جديد ايجاد شده است. 

ابي جايگزيني ميان تمايز و كاهش هزينه و براي دستي ةرابط

وجود دارد كليدي  سؤالبه يك منحني ارزش جديد، چهار 

ش را به چال وكاركسبكه منطق استراتژيك صنعت و مدل 

  كشد:مي

آنها را بديهي فرض وكار كسباز بين عواملي كه .1

  ها بايد حذف شوند؟كند، كداممي

تر از كدام عوامل را بايد تا سطح قابل توجهي پايين.2

  كاهش داد؟وكار كسباستاندارد 

 ايجاد كسب و كاراز بين عواملي كه تا به حال در .3

  اند، كدام عوامل بايد خلق شوند؟نشده

اي باالتر از كدام عوامل را بايد تا سطح قابل مالحظه.4

 افزايش داد؟وكار كسباستاندارد 

دادن) مربوط  كاهشحذف كردن و (دو پرسش ابتدايي 

دو  بوده ونسبت به رقبا  ةساختار هزينكاهش  گيچگون به

 ارتقاي گيچگوند) مربوط به ايجاافزايش و (پرسش بعدي 

  ست.منابع جديد تقاضاو خلق  ارزش قابل ارائه به مشتريان

  
  شاخص حذف: 

 هاي حاصل از مصاحبه با خبرگانهاي حذف با استفاده از بررسي و تجميع دادهبندي شاخصاولويت. 3جدول 

  وكاركسبمربوطه از بوم  مؤلفه  موارد
  بخش مشتريان  ها حذف ممنوعيت ورود بانوان به استاديوم

  شركاي كليدي  در مديريت ليگ برتر فوتبال هاارگانحذف دخالت دولت و ساير 
  منابع كليدي  هاي از ساختار سازماني ليگ و باشگاهارابطهحذف مديران سنتي و 

  هاي اصليفعاليت  هاي فوتبال ايرانباشگاهي سازيتجاري عمدي از روند هاينظميبحذف پيچيدگي و 
  هاي اصليفعاليت  حذف اعمال نفوذ فدراسيون فوتبال بر سازمان ليگ برتر فوتبال ايران

  هاي اصليفعاليت  از طريق تلويزيون ژهيوبهي كمين ابيبازارحذف 
  هاي اصليفعاليت  ي رانت و فساد موجود در فوتبال كشورهاشهيرحذف 
  ساختار هزينه  مربي و بازيكنان وانتقالنقلي پشت پرده هاداللحذف 

  فعاليت اصلي  حذف مسائل مربوط به سحر، جادو و رمالي موجود در فوتبال ايران
  ارزش پيشنهادي  هاومياستادكنترلي در  مأمورانحذف برخورد نامناسب مسئوالن و 

  شركاي كليدي  هارسانهپردازي افراطي حذف حاشيه
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  شاخص كاهش:  
 حاصل از مصاحبه با خبرگان هايداده عيو تجم يبا استفاده از بررس كاهش هايشاخص بندياولويت . 4جدول 

  وكاركسبة مربوطه از بوم مؤلف  موارد
  جريان درآمدي  ها ي مالي دولت از باشگاههاتيحماكاهش 

  ارزش پيشنهادي  يتكنولوژكاهش اشتباهات داوري با استفاده از 

  ريان درآمديج -ساختار هزينه  هاي در سيستم حسابداري باشگاهنظميبكاهش 

  ارزش پيشنهادي  كاهش برگزاري مسابقات در روزهاي غير تعطيل

  هاي اصليعاليتف-شركاي كليدي  خارجي گذارانهيسرماكاهش بروكراسي سر راه 

  كانال توزيع  كاهش انحصار پخش مسابقات از طريق تلويزيون

  ارزش پيشنهادي  ليگ كاهش وقفه و تعطيلي

 
  شاخص ايجاد:  

 هاي حاصل از مصاحبه با خبرگانهاي ايجاد با استفاده از بررسي و تجميع دادهبندي شاخصاولويت . 5جدول 

  وكاركسبة مربوطه از بوم مؤلف  موارد  
  فعاليت اصلي  هاي فوتبال ايرانسازي باشگاهخصوصي

  هاي اصليعاليتف -كليديشركاي   تدوين قوانين حمايتي از بخش خصوصي

  جريان درآمدي  هااحقاق حق كپي براي باشگاه

  هاي اصليعاليتف -شركاي كليدي  لحاظ بخش ويژة ورزش در اتاق بازرگاني ايران

  جريان درآمدي  ها با مديريت خود باشگاه تيبلي متغير و فروش گذارمتيقايجاد سامانة 

  ارزش پيشنهادي  ها برندسازي و ارتقاي ارزش برند سازمان ليگ و باشگاه

  ارتباط با مشتريان  تماشاگران و ساماندهي كانون هواداران هاي اطالعاتيايجاد پايگاه

  ساختار هزينه  سيستم سنجش ارزش بازيكنان در سيستم حسابداري

  هاي اصليعاليتف -شركاي كليدي  هاي فوتبالباشگاهي ورزشي جهت مديريت هايتعاون سيتأسحمايت از 

  ارتباط با مشتريان  هاي فوتبالهاي اينترنتي سازمان ليگ و باشگاهي يا ساماندهي و كارامدسازي سايتاندازراه

  هاي اصليعاليتف -شركاي كليدي  فوتبال ايران وكاركسبتدوين حقوق مالكيت فكري و معنوي در 

  جريان درآمدي  اينترنتي مسابقاتي پخش بسترساز

  هاي اصليعاليتف -شركاي كليدي  ها در بازار بورسي بستر حضور باشگاهسازفراهم

  هاي اصليعاليتف -شركاي كليدي  فوتبال ايران وكاركسبتدوين نظام حقوقي 

  جريان درآمدي  ي و اقتصادي وابسته به سازمان ليگگذارهيسرماشركت  سيتأس

  هاي اصليفعاليت  ي تخصصي بازاريابي  هاآژانس سيتأس

  هاي اصليفعاليت  ها به عموم مردم و هوادارانواگذاري سهام باشگاه

  اختار هزينهس -جريان درآمدي  ايجاد سيستم مناسب نقل و انتقال بازيكنان در حيطة قراردادها

  اختارهزينهس-هاي اصليفعاليت  ارائة خدمات بيمة بازيكنان (بيمة عمر، بازنشستگي، بيكاري و ...)
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  شاخص افزايش:
 هاي حاصل از مصاحبه با خبرگانهاي افزايش با استفاده از بررسي و تجميع دادهبندي شاخصاولويت. 6جدول 

  وكاركسبة مربوطه از بوم مؤلف  موارد
  شركاي كليدي  ي تشويقيهابستهافزايش انگيزه بخش خصوصي با ارائه 

  هاي اصليفعاليت  هافدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و مديريت باشگاه رأسافزايش ثبات مديريت در 
  منابع كليدي  هادر مديريت ليگ و باشگاه وكاركسبافزايش حضور متخصصان اقتصادي و 

  جريان درآمدي  يالمللنيبهاي افزايش ميزباني رقابت
  ي توزيعهاكانال  فوتبال ارتقاي كيفيت مطبوعات ورزشي از نظر دانش

  هاي اصليفعاليت  هاي مديريت حقوقي و مالي در سازمان ليگ و باشگاهسازنهيبه
  ارزش پيشنهادي  و تجهيز آنها به امكانات پيشرفته هاورزشگاهبهسازي 

  شركاي كليدي  هاي محصوالت حاميان ليگ و باشگاهارسانهارتقاي كميت و كيفيت پوشش 
  ارزش پيشنهادي  ها  ي دسترسي به ورزشگاههاراهو  ونقلحملارتقاي كيفيت سيستم 

  يشنهاديپارزش   ريزي دقيق مسابقات ليگ برنامه
  جريان درآمد –اختار هزينه س -فعاليت اصلي  هاي مالي سازمان ليگ و باشگاههاگزارشي سازشفافارائه و 

  هاي اصليفعاليت  المللي ينها با استانداردهاي بتطبيق كيفيت باشگاه
  جريان درآمدي  هارعايت حقوق مربوط به پخش تلويزيوني براي باشگاه

  ريان درآمديج -شركاي كليدي  ي كالن اقتصادي كشورهابرنامهافزايش اهميت ورزش و فوتبال در 
  هاي اصليفعاليت  ها در باشگاه المللنيبارتقاء ارتباطات 

  ارتباط با مشتريان  هاي مشتري مداري در باشگاهسازفرهنگي جهت زيربرنامه
  هاي اصليفعاليت  ها تعهد و عمل به مسئوليت اجتماعي توسط باشگاه

  هاي اصليفعاليت  ها افزايش خدمات آموزشي توسط سازمان ليگ به داوران، مربيان و مديران باشگاه
  

  گيري بحث و نتيجه
براساس نتايج تحقيق حاضر كه همسو با نتايج مطالعات 

، )2005و آكتون ( يچيم، )2005( و هاروارد يماهون

)، قره 1384)، الهي و همكاران (1392الدين رضايي (شمس

وكار ) است، توسعة كسب1381) و كردي (1389( خاني

هاي فوتبال ايران سازي باشگاهفوتبال ايران در سايه تجاري

گذاران بخش با تمركز بر حمايت و تسهيل حضور سرمايه

گذاران خارجي خواهد بود كه اين ويژه سرمايهخصوصي به

امر با تدوين، بسط و عمل به نظام حقوقي و مالي باثبات و 

اندازي اقتصادي و وكار فوتبال ايران با چشمشفاف در كسب

دور از رانت، فساد و اعمال نفوذهاي  رويكرد درآمدزا و به

اي هاي تخصصي و حرفهخارج از ضابطه و در كنار آژانس

هايي مسئول، ها و باشگاهمانند  بازاريابان، بيمه گران، تعاوني

المللي ميسر خواهد بود پويا و منطبق بر استانداردهاي بين

ترين عنوان باارزشاز منابع انساني به ).2،  9، 15، 24، 25(

شود، ليكن نتايج اين تحقيق سرماية هر سازمان ياد مي

وكار فوتبال ايران از حضور مديران دهد كسبنشان مي

سنتي، كامالً غيرورزشي يا صرفاً ورزشي و تأثيرپذير از 

شدت نيازمند حضور جريانات سياسي متضرر بوده و به

زمينه اقتصادي و مسلط به اصول مديراني متخصص با پيش

وكار است كه همسو با نتيجة مطالعات هاي كسبو مهارت

هاي ). يافته4، 15است ( )1387(ي الهو  )1381(ي كرد

عنوان دو شريك اصلي ها را بهتحقيق، نقش دولت و رسانه

زمينة حضور حاميان مالي وكار فوتبال ايران، پيشكسب

رتر فوتبال ايران عنوان عنوان شريك سوم در ليگ ببه

تواند با جايگاه سازي براي كه دولت ميطوريكند، بهمي

هاي كالن اقتصادي اقتصاد ورزش و صنعت فوتبال در برنامه

ها، ارائة لوايح كشور، اعتماد به بخش خصوصي و تعاوني
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هاي تشويقي و حذف بروكراسي سر راه حمايتي، بسته

يم در مديريت فوتبال گذاران و عدم دخالت مستقسرمايه

هاي متنوع، باكيفيت و به دور از كشور در كنار رسانه

هاي افراطي مقدمات جذب و حفظ حاميان پردازيحاشيه

مالي را در ليگ برتر فوتبال ايران فراهم آورد كه اين مهم 

)، 1395الدين رضايي (توان در نتايج تحقيقات شمسرا مي

 )2013و همكاران ( يظهراب)، 2012( و همكاران رتاشيام

، 28وضوح مشاهده كرد () نيز به1383و  جاللي فراهاني (

19 ،13 ،10.(  

وكاري هاي باارزش، اساس رونق هر كسبپيشنهاد

هاي تحقيق كه همسو با نتيجه تحقيقات هست. بنا بر يافته

ي الهو   )1383( و همكاران ياله)، 1390كتايون ناصري (

تنها ضا براي فوتبال ايران نهاست، خلق و رشد تقا) 1387(

در گرو ساخت برندي تأثيرگذار و ماندگار براي ليگ و 

ها و هاي فوتبال ايران است، بلكه نيازمند رقابتباشگاه

ريزي هايي با برنامهاماكني در خور آن برند است؛ رقابت

محور و به دور از اشتباهات فني و اماكني دقيق، مشتري

آسان؛ محلي كه حس كرامت و  امن، مدرن و با دسترسي

  ).4،1، 17تجربة خوشايند براي تماشاگران ايجاد كند (

و  يظهرابنتايج تحقيق حاضر همسو با مطالعات 

 و همكاران يالهو  )1384(ي ريخب، )2013همكاران (

هاي توزيع متنوع براي ارائة ، بر ايجاد كانال)1383(

ار پخش هاي ليگ برتر فوتبال ايران و حذف انحصرقابت

مسابقات از طريق تلويزيون و رسانه دولتي، تمركز بيشتر بر 

هاي چاپي و فضاي مجازي و اينترنت و كيفي سازي رسانه

  ). 1، 3، 28راديو تأكيد دارد (

و  يجوانمردنتايج تحقيق حاضر، نتايج تحقيقات 

و  فراهانيو ) 2012و همكاران ( يجوان، )2011همكاران (

خصوص اهميت هواداران و  را در )1393( همكاران

 هايسرماية تيم ترينعنوان  بزرگورزشي به تماشاگران

محصوالت ورزشي،  كنندگانمصرف و بخش بزرگ ورزشي

ها لزوم حذف ممنوعيت ورود بانوان به استاديوم تأييد و بر

  ).14،  21، 22تأكيد دارد (

محوريت مشتري در استراتژي سازمان ليگ و 

هاي فوتبال از طريق بسط ارتباطات مجازي، باشگاه

هاي اطالعاتي هاي اينترنتي، ايجاد پايگاهكارامدسازي سايت

و ساماندهي و به رسميت شناختن كانون هواداران اشاره 

كند. از جمله نتايج تحقيق حاضر است كه با مطالعات مي

ي اله،  )1383( و همكاران ياله، )2012( و همكاران يجوان

، 14، 21همسوست ( )1393( فراهاني و همكارانو ) 1387(

4 ،1.( 

،  )1395(يي رضانتايج تحقيق حاضر همسو با تحقيقات 

 دوستي)، 2012( و همكاران رتاشيام، )1389( يخانقره

دهد ، نشان مي)1394( و همكاران يترابو  )1395(

هاي فاف و نامتوازن دولت از باشگاههاي مالي غيرشحمايت

فوتبال موجب بيماري سيستم مالي و جريان درآمدي 

تنها به لزوم افزايش فوتبال كشور شده است نتايج تحقيق نه

هاي كالن اقتصادي كشور اهميت ورزش و فوتبال در برنامه

ها از طريق احقاق و استقالل مالي سازمان ليگ و باشگاه

ند حق پخش و كپي و اختيار تام در حقوق مسلم آنها مان

كند بلكه اصالح عوامل مالي فروشي اشاره ميمديريت بليت

نظمي در ها را مانند كاهش بيدروني سازمان ليگ و باشگاه

هاي مالي ها با محوريت گزارشسيستم حسابداري باشگاه

هاي جاري، ايجاد سامانه شفاف در حوزه قراردادها و هزينه

هاي جديد، غير و فروش بليت با روشگذاري متقيمت

گذاري و اقتصادي وابسته به سازمان تأسيس شركت سرمايه

المللي، اشاره دارد هاي بينليگ و افزايش ميزباني رقابت

)27 ،19 ،10  ،8 ،6 ،5.(  

، )2005و هاروارد ( يماهونهاي تحقيق حاضر يافته

را در خصوص لزوم  )1387(ي لهو ا) 2005و آكتون ( يچيم

هاي پشت پرده ها و حذف داللسازي هزينهكاهش و معقول

نقل و انتقال مربي و بازيكنان ، رفع سوء مديريت مالي 
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هاي مالي شفاف در حوزة قراردادها ها با ارائة گزارشباشگاه

هاي جاري، ايجاد سيستم مناسب نقل و انتقال و و هزينه

اردادها و توجه به سنجش ارزش بازيكنان در حيطه قر

  ).4، 24، 25كند (صنعت بيمه را تأييد مي

توان بيان كرد كه صنعت برمبناي نتايج تحقيق مي

فوتبال ايران توانايي توسعه و رشد دارد و با ايجاد بسترها و 

هاي درست در حوزة ساختاري، سياسي و چارچوب

رو با تأكيد بر مديريتي به سرمنزل نهايي دست يابد. ازاين

ها و استفاده از منابع سازي و حمايت دولت و رسانهخصوصي

ترين سرماية آن عنوان باارزشانساني كه در هر سازماني به

توان ليگ برتر فوتبال را در شوند، ميسازمان محسوب مي

 ها و كشور قرار داد.مسير توسعه و درآمدزايي براي باشگاه

هاي باشگاه سازيوكار فوتبال ايران در ساية تجاريكسب

فوتبال ايران و همچنين با تمركز بر حمايت و تسهيل حضور 

مداري گذاران بخش خصوصي و با محوريت مشتريسرمايه

در استراتژي سازمان ليگ برتر فوتبال، قابليت پيشرفت را 

خواهد داشت. اميد است نتايج پژوهش حاضر گام مثبتي 

  در اين زمينه برداشته باشد. 
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Abstrct 
The sports industry has the potential to earn a very high income in sports events, 

especially in the field of professional leagues. So addressing this subject is one of the 

issues that are essential for the sports industry of our country. The present study was 

based on the nine components of the Osterwalder’s Business Canvas, which seeks to 

interpret the views and perceptions of experts of the soccer Premier League as one of 

the main businesses of the Iran sports industry. The research was conducted using a 

qualitative approach using library studies and interviews. To select the sample, the 

snowball sampling technic was used to get theoretical saturation principle (n = 20). Data 

from the library studies were analyzed using the phenomenological analysis method 

with the use of MAXQDA software. The findings of the research, based on the experts' 

opinion, present strategic measures in the framework of the four-factor practical model, 

including the elimination, creation, reduction and increase indicators, which can be 

considered as a Blue ocean strategy by the officials and decision makers of the country's 

sports and soccer industry. 
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