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 چکیده

گری با میانجیای فوتبال ایران های حرفهسودآوری باشگاهمنابع سازمانی بر نقش بررسی حاضر  قیهدف تحق

ی آماری . جامعههمبستگی بود که به روش آمیخته انجام شد -توصیفیاز نوع تحقیق حاضر،  .بودمزیت رقابتی 

در بخش کیفی از اشباع بود.  فوتبال کلیه نخبگان آگاه در صنعتشامل ی تحقیق حاضر در مطالعه کیفی و کم

ای به صورت هدفمند طبقه هااین بخش نمونهدر  ،مصاحبه به اشباع رسید 14ا اطالعاتی استفاده شد که اطالعات ب

نفر از اساتید مدیریت  100گیری هدفمند استفاده شد که شامل انتخاب شدند. همچنین در بخش کمی از نمونه

 شامل پرسشنامه بخش کمی،اطالعات در  یآورجمع یابزار مورد استفاده برابودند. ورزشی و کارشناسان فوتبال 

گرفت. تن از اساتید خبره مدیریت ورزشی قرار  هشت تأییدآن مورد  محتوایی که روایی بود ساختهمحقق

ستفاده شد که مشخص گردید ا و پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ ضریببرای بررسی پایایی متغیرها از  همچنین
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و از  نیمتخصص یمصاحبه ها یدر جهت بررستحلیل محتوا از روش از پایایی مناسبی برخودار بودند.  هاکه داده

استفاده شد.  قیمدل تحق یدر جهت بررس اس .ال .افزار اسمارت پیی و با استفاده از نرمروش معادالت ساختار

فوتبال  یهاشگاهدر با یسودآور زانیبر م یرقابت تیو مز یمنابع سازمان ق،یالب مدل تحققنشان داد که در  جینتا

نتایج نشان داد که مزیت رقابتی در این رابطه، نقش میانجی جزئی را همچنین  دارد. یمعنادار تأثیر رانیا یاحرفه

و توسعه مزیت  منابع سازمانیهای فوتبال ایران با بهبود وضعیت گردد تا باشگاهبنابراین پیشنهاد می ؛کندمیبازی 

 در جهت رسیدن به سودآوری اقدام نمایند.رقابتی، 

 ، میانجی.فوتبال یهاباشگاه ی،سودآور ،یرقابت تیمز ،یمنابع سازمان :کلیدی هایواژه

 مقدمه

 صنعت پایدار توسعه بر مؤثر اقتصادی مفهوم یك به عنوان رقابت اخیر یهاسال در

 است المللیبین کسب و کار در اساسی مفاهیم از رقابتی مزیت است. مطرح ای،حرفه ورزش

 مناسب در موقعیت ایجاد توانایی سازمان به و کندمی تعیین را سازمان رقابتی موقعیت که

 برای زیادی ارزش که رسدمی رقابتی مزیت به زمانی سازمان یك. دهدمی را رقبایش برابر

 شرکت اگر. (1394کند )وحدانی و همکاران، ایجاد رقیب هایسازمان با مقایسه در مشتریانش

 به منحصر هایشارز اندتومی دهد، انجام رقبا از بهتر را خاصی فعالیت باشد قادر سازمانی یا

 شد. خواهد هاآن برابر در برتری موجب نهایت در که کند ایجاد مشتریان برای را فردی

 اهمیت و ارزش خدمت کاال یا آن و کنند تقلید را آن سادگی به نتوانند رقبا اگر البته،

(. 1999، 1)بارنی شد خواهد تضمین رقابتی مزیت کسب باشد، داشته مشتری برای بیشتری

                                                           
1. Barney 
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 مسئله ست،یچ در یرقابت یهاتیمز شهیر و ندیآیم به وجود چگونه یرقابت یهاتیمز نکهیا

 وجود یرقابت تیمز جادیا یچگونگ درباره یمتفاوت یهادگاهید است. محققان از یاریبس

از جمله دیدگاه دارد.  یرقابت یهاتیمز شیدایپ عوامل به یمتفاوت نگاه دگاه،ید هر و داشته

دانند برای مزیت رقابتی می کنندهتعیینسازمان صنعتی که عوامل محیطی را عوامل مسلط و 

پردازان بر اهمیت عوامل (. در مقابل این دسته از نظریات، تعدادی از نظریه9819 ،1هیل و جونز)

توان به: نگرش بر مبنای دارند که از آن جمله می تأکیدسازمانی در کسب مزیت رقابتی درون

، 5چنگفنگ و )اشاره کرد  4و نگرش رقابت بر مبنای شایستگی 3های پویا، نگرش قابلیت2منابع

2008.) 

 عنوان رود که بهمی شمار به اقتصادی تصمیمات در اهمیت با اطالعات جمله از سود 

مورد  همواره ها،گیریتصمیم و ارزیابی بینیوسیله پیش و مدیریت اثربخشی ابزار سنجش

 ،هدف نهایی بازاریابی نوین .است بوده مالی تحلیلگران و مدیران گذاران،سرمایه استفاده

بر  مؤثرز عوامل ا د.باشهای بازار میسازمان در متن سیاسترشد و  دستیابی به سودآوری

اشاره نوع صنعت، اندازه شرکت، عمر شرکت و هزینه تبلیغات توان به میها، سودآوری شرکت

 (.1373)ثقفی، کرد

                                                           
1. Hill & Jones 

2. Resource- Based View (RBV). 

3. Dynamic Capability View 

4. Competence-Based Competition 

5. Fang & Cheng 
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( است. این دو 1998های ارائه شده در این زمینه، مدل هیل و جونز )ترین مدلیکی از کامل

ه نام تئوری مدیریت استراتژیك به توضیح کامل هر یك از اجزای محقق در کتاب خود ب

چهار بعد  ،مزیت رقابتی و سود پرداختند. در این مدل، هاو صالحیت ل منابعمدلشان شام

نوآوری و پاسخگویی به مشتریان به عنوان ابعاد مزیت رقابتی معرفی  ،کارایی ،کیفیت

یك شرکت مزیت  گوییمنز، زمانی میهیـل و جـوطبق مدل (. 1998اند )هیل و جونز، گردیده

های مهم در این از دیگر مدل رقابتی دارد که نرخ سودآوری آن بیشتر از متوسط صنعت باشد.

و یا تقلیدپذیری  یدناپذیریتقلتوان به مدل بارنی اشاره کرد که ارزشمندی، کمیابی، زمینه می

 کند.از عوامل مهم در ایجاد مزیت رقابتی معرفی می ،رامنابع ناقص 

می درآمد کسب نیازمند مسابقات، در حضور و خود حیات ادامه برای فوتبال هایباشگاه

 یك مانند آن هایباشگاه و است کرده فراوانی تغییرات اخیر هایدهه طی فوتبال . صنعتباشند

 درآمد و سودآوری کسب جهت مختلف هایشرو و منابع دنبال به قدرتمند اقتصادی بنگاه

 به طریق سه از جهان سراسر در فوتبال های، باشگاه1. بر اساس گزارش سایت دلویتباشندمی

های فعالیتو  3رسانه پخش حق ،2مسابقه روز از: درآمد عبارتند که پردازندمی درآمد کسب

تواند از های باشگاه و مدیریت صحیح آن میکیه بر منابع و داراییت(. 2017)دلویت،  4تجاری

بدیهی است که رسیدن به این هدف های فوتبال باشد و کارهای درآمدزایی باشگاهترین راهمهم

 .مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است

                                                           
1. Deloitte analysis 

2. Match day 

3. Broadcasting 

4. Commercial 
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ام شده است. تحقیقات مختلفی در حوزه منابع سازمانی، مزیت رقابتی و سودآوری انج

 یزیربرنامه و یاطالعات ستمیوجود س ،موزشآ؛ ( در تحقیق خود1384و همکاران )شریعتی 

( در تحقیق 1384در سودآوری برشمردند. علیزاده و عرب ) مؤثررا از عوامل  یانسان یروین

های جدید از جمله مسائل مهم ایجاد کننده مزیت رقابتی خود پی بردند که نوآوری و استراتژی

( در 1396) همکارانسلطانی و  گردد.به سودآوری سازمان منجر میهاست که در سازمان

پاسخگویی به مشتریان سبب  هایی از جملهاستاندارد سازیپیادهتحقیق خود اشاره داشتند که 

( در تحقیق خود اشاره داشتند که منابع 1385فقری و همکاران )گردد. ایجاد مزیت رقابتی می

 1نیروتی و راگوسیوباشد. ها میارتباطی و اطالعاتی از جمله منابع مهم و اساسی در سازمان

اطالعاتی ضمن گسترش  هایسیستمکه ایجاد  ( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند2017)

ها به گردد تا مزیت رقابتی این شرکتمیها سبب های منابع انسانی و سازمانی شرکتمهارت

ها نشان داد که کارایی و کیفیت در سازمان هاآننتایج تحقیق همچنین  خوبی افزایش یابد.

( نیز 2017) 2گوناسکاران و همکارانشود. ها باعث میتوانایی بهبود مزیت رقابتی را در سازمان

ها به اهمیت مسائل مختلفی از جمله نوآوری در بهبود مزیت رقابتی شرکتدر تحقیق خود 

فناوری اطالعات و ارتباطات در  سازیپیادهاین نتیجه رسیدند که به  هاآن اشاره داشتند.

ها به خوبی مهارت و اطالعات مورد نیاز را کسب نمایند که گردد تا سازمانها سبب میسازمان

 3عثمان و همکاران ها بهبود یاید.گردد تا وضعیت مزیت رقابتی این شرکتاین امر سبب می

نیروهای انسانی ماهر و متعهد  ( در تحقیق خود پی بردند که منابع سازمانی از جمله2015)

                                                           
1. Neirotti and Raguseo 

2. Gunasekaran, Subramanian & Papadopoulos 

3. Othman, Arshad, Aris & Arif 
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ها به بهبود و گسترش مزیت رقابتی این تواند به خوبی ضمن افزایش عملکرد سازمانمی

( نیز در تحقیق خود اشاره داشتند که 1390طاهرپور و همکاران ) ها نیز کمك نماید.سازمان

مناسب مدیریت گردد. بایستی به صورت باشد که میمنابع مالی از جمله منابع مهم سازمانی می

هایی که از منابع سازمانی قوی دهد باشگاهباشگاه فوتبال اروپا نشان می 50مطالعه در 

کنند؛ در شوند از استراتژی تهاجمی استفاده میبرخوردارند و توسط مالکان ثروتمند اداره می

اتخاذ و مجبور به  برخوردارندهای ضعیف از منابع سازمانی و مالی کمتری حالی که باشگاه

های (، مهارت2008) 2بارلی و همکاران(. 2015، 1)سینر و کاراپوالتجیاستراتژی تدافعی هستند 

ترین عامل مدیریتی )تصمیمات استراتژیك، ارتباط قوی با رسانه، خالقیت و نوآوری( را اصلی

نیز مدیریت موفق،  (2011) 3معرفی کردند. اندرسون و بیرر مونیخبایرنموفقیت باشگاه فوتبال 

استادیوم، حمایت مالی کافی و برند را عوامل موفقیت تیم بسکتبال مردان دانشگاه گنزاگا 

( در تحقیق خود پی بردند که تبلیغات و درآمد روز 1394ترابی و همکاران ) معرفی کردند.

ای ایران فههای فوتبال حرمنابع مالی باشگاه تأمینمسابقه از جمله مسائل مهم در سودآوری و 

( نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که حامیان مالی نقش مهمی در 2004) 4کشاک باشد.می

ها اقتصادی باشگاه ها دارد. وی اشاره داشت که اطالعات شفاف مالی وسودآوری باشگاه

( نیز 2012) 5تواند سبب گردد تا حامیان مالی جهت حضور در ورزش عالقمند باشند. امنزوامی

                                                           
1. Şener & Karapolatgi 

2. Barli, Galily & Israeli 

3.Anderson & Birrer 

4. Keshock 

5. Mnzava 
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ای را از ها و حق پخش رسانههای تجاری باشگاهدرآمدهای روز مسابقه، درآمد فعالیت

 کند.های فوتبال انگلستان معرفی میمسائل مالی در باشگاه کنندهتأمینمنابع  ترینمهم

 نظیرسازمانی مختلف های توان گفت که منابع و داراییبا توجه به تحقیقات انجام شده می

وی انسانی توانمند، منابع مالی، منابع اطالعاتی و ارتباطاتی، منابع فیزیکی، برند و سایر منابع، نیر

های موفق از باشگاه که. ضمن آنکنندها ایفا میسازمان و سودآوری موفقیتدر  مهمی نقش

های تجاری سود زیادی کسب ، رسانه و فعالیتدرآمد روز مسابقه نظیرمختلف  هایروش

منابع مختلف سازمانی و  سازیپیادهو تقویت ، با شناسایی توانندمیهای فوتبال باشگاهکنند. می

از طریق کارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان، از این  هاآنایجاد مزیت رقابتی در 

 یرند.منابع در جهت رسیدن به سود بیشتر بهره گ

نظران اذعان دارند که فوتبال ایران پتانسیل باالیی برای افتخارآفرینی و کسب احبص

روند گذشته، نشان داده است که  المللی دارد؛ با این حالهای بینجایگاه شایسته در عرصه

سرعت حرکت و جایگاه فوتبال ایران متناسب با وضعیت مطلوب و مورد نظر مردم و 

در حوزه  گرچه تاکنون مطالعات زیادیباشد. تر میکارشناسان نبوده و نیازمند حرکتی منسجم

 جامع مطالعات اما گرفته، صورت مختلف مقاصد با ی و سودآوریرقابت تیمزمنابع سازمانی، 

صورت  در کشورمان فوتبال صنعت نهیزم در موضوع، نیا با رابطه در یچندان کاربردی و

 در پژوهشی ابعاد ترینبنیادی و ترینمهم از یکی رسدمی نظر بنابراین، به ؛است نگرفته

بر  مؤثر های فوتبال و عواملمنابع سازمانی باشگاه تحلیل و شناخت ایران، ورزشی بازاریابی

، در عتصن نیا نمودن اتریپو منظور بههای ورزشی ها و سازمانایجاد مزیت رقابتی باشگاه
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با توجه به مطالبی که در فوق ارائه شد،  .باشدمیها سودآوری در باشگاه رسیدن بهجهت 

 ایحرفه هایباشگاهکه آیا منابع سازمانی بر میزان سودآوری  اصلی پژوهش این است سؤاالت

گری مزیت رقابتی بر رابطه منابع سازمانی و سودآوری و نوع میانجی دارد؟ تأثیرفوتبال ایران 

 ها چیست؟باشگاه

 شناسیروش

فوتبال  یاحرفه یهاباشگاه یبر سودآور یمنابع سازمان بررسی نقشتحقیق حاضر با هدف 

 –توصیفی های تحقیق در این پژوهش از طرح. انجام شد گری مزیت رقابتی، با میانجیرانیا

گردآوری  ور، محقق ابتدا به شناسایی وبرای این منظ. استفاده شد همبستگی به روش آمیخته

وری آهای اکتشافی پرداخته و در ادامه با تدوین الگو و جمعهای کیفی از طریق مصاحبهداده

های سودآوری باشگاهمنابع سازمانی و مزیت رقابتی بر  تأثیرهای کمی، الگوی استخراجی داده

ها در مرحله کیفی تا حد اشباع نظری . مصاحبهزمون قرار دادرا مورد آ ای فوتبال ایرانحرفه

-های اصلی، پرسشنامهادامه داشت و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری مؤلفه

مدیریت  تن از اساتید خبره هشتشد که روایی محتوای آن، توسط ای بدین منظور طراحی 

با  سؤال 87پس از انجام اصالحات، پرسشنامه نهایی شامل قرار گرفت.  تأییدورزشی مورد 

منابع اصلی سه بخش در  )از یك = بسیار کم تا پنج = بسیار زیاد(،ارزشی لیکرت  پنجمقیاس 

هفت ( و سودآوری )سؤال 35و  مؤلفه چهار(، مزیت رقابتی )سؤال 29 و مؤلفه پنجسازمانی )

و  روایی همگرا (،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی)پایایی . (، تدوین گردیدسؤال 23و  مؤلفه

 .قرار گرفت تأییدمورد  1اسمارت پی. ال. اس افزارها از طریق نرمنامهپرسش یروایی واگرا

مدیران ارشد  نظیر فوتبالکلیه نخبگان آگاه از صنعت  شامل ،جامعه آماری پژوهش کیفی

                                                           
1. PLS Smart 
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جامعه  وورزشی  مدیریت ها و اساتیدفوتبال و سازمان لیگ، مدیران عامل باشگاه فدراسیون

آشنا با صنعت فوتبال و کارشناسان  مدیریت ورزشی اساتیدشامل نیز  میآماری پژوهش ک

گیری روش نمونهشونده بودند که به مصاحبه 14در بخش کیفی، ها تعداد نمونه. فوتبال، بودند

و  اساتیدنفر از  100نمونه آماری پژوهش کمی، شامل اب شدند. انتخای هدفمند طبقه

در این بخش از روش  آگاه در حوزه بازاریابی فوتبال، بود کهورزشی  کارشناسان مدیریت

پرسشنامه به صورت صحیح عودت داده شده  85گیری هدفمند استفاده شد. از این تعداد، نمونه

های مورد نظر برای تحلیل عاملی برای تعیین اینکه آیا تعداد داده و مورد تحلیل قرار گرفت.

استفاده شد. شاخص  2و آزمون بارتلت 1الکین -مایر  –کایزر  مناسب است یا خیر، از شاخص

( باشد، نشان از 7/0الکین در دامنه صفر تا یك قرار دارد و اگر بیشتر از ) -مایر  –کایزر 

انجام تحلیل عامل اکتشافی دارد. همچنین اگر سطح معناداری  گیری برایکفایت مناسب نمونه

(. 2005، 3توان گفت کفایت مدل پذیرفته شده است )لیچ و همکاران( باشد، می05/0کمتر از )

 (76/0الکین برای پرسشنامه پژوهش حاضر، برابر ) -مایر  –چون مقدار عددی شاخص کایزر 

(، بنابراین با سطح 05/0( به دست آمد )کمتر از 001/0داری آزمون بارتلت )و میزان سطح معنا

متغیرهای مورد نظر، دارای ها برای تحلیل عاملی توان گفت تعداد نمونهدرصد، می 95اطمینان 

در جهت بررسی مدل تحقیق  4معادالت ساختاریاز روش مدل  باشد. در ضمنکفایت الزم می

افزار اس. پی. اس. های تحقیق حاضر در غالب نرمداده. کلیه روند تجزیه و تحلیل استفاده شد

 انجام گردید.، 6جزئی رگرسیون حداقل مربعات و نرم افزار 22نسخه  5اس

                                                           
1. Kaiser - Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett,s Test of Sphericity 

3. Leech, Barret & Morgan 

4. Structural Equation Model 

5. Statistical Package Of Social Sciences 

6. Partial least squares 
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 نتایج

های آماری بخش کمی تحقیق های جمعیت شناختی نمونهنتایج توصیفی مربوط به ویژگی

 7/84درصد زن(، رشته تحصیلی ) 2/8درصد مرد و  8/91حاضر به شرح زیر است: جنسیت )

درصد زیر پنج سال،  1/14درصد غیرتربیت بدنی(، سابقه فعالیت ) 3/15و  بدنیتربیتدرصد 

سال(  16درصد باالی  2/41سال و  15تا  11درصد بین  16/ 5ال، س 10درصد بین شش تا  2/28

درصد  8/18درصد کارشناسی ارشد،  7/24درصد کارشناسی،  5/16و سطح تحصیالت )

 درصد دکتری(. 40دانشجوی دکتری و 

منابع سازمانی، مزیت رقابتی و  هایمؤلفهدر بخش کیفی تحقیق، به منظور بررسی 

شد. جهت تحلیل  استفادهکیفی  هایمصاحبهای فوتبال ایران از رفههای حسودآوری در باشگاه

پس از تحلیل  درنهایتشد.  استفادهکیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری  هایداده

، نشان (1طور که نتایج جدول )همانمتغیرهای تحقیق مشخص گردید.  هایمؤلفهها، مصاحبه

و  یمنابع مال ،یو اطالعات یمنابع ارتباط ،یمعنو ییدارا ،یمنابع انسان مؤلفه پنجدهد، می

ای فوتبال کشور های حرفهمنابع سازمانی باشگاه یهامؤلفهی، و امکانات ورزش هارساختیز

به  ییو پاسخگو ینوآور ت،یفیک ،ییکاراعامل  چهارباشد. همچنین نتایج نشان داد که می

 قیدرآمد از طر ،یمال انیحام غات،یرسانه، تبل مؤلفه هفتمزیت رقابتی و  یهامؤلفهی، مشتر

سودآوری در  یهامؤلفه، منابع و سایر درآمد روز مسابقه ،هواداران ،یتجار تیبرند و فعال

 باشد.ای فوتبال کشور میهای حرفهباشگاه
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رقابتی و های کالمی سؤاالت مربوط به منابع سازمانی، مزیت های استخراج شده از گزارهویژگی _1جدول 

 سودآوری در مصاحبه

 هامؤلفه متغیرها

 

 

 منابع سازمانی

 منابع انسانی

 دارایی معنوی

 منابع ارتباطی و اطالعاتی

 منابع مالی

 زیرساخت ها و امکانات ورزشی

 

 مزیت رقابتی

 کارایی

 کیفیت

 نوآوری

 پاسخگویی به مشتری

 

 

 سودآوری

 رسانه

 تبلیغات

 حامیان مالی

 درآمد از طریق برند و فعالیت تجاری

 هواداران

 درآمد روز مسابقه

 سایر 

چولگی و کمی تحقیق حاضر از تفسیر بخش های رسی نرمال بودن دادهدر ادامه به منظور بر

، (2شده است. با توجه به نتایج جدول ) ، نشان داده(2)که در جدول  کشیدگی استفاده گردید
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، (37/1و  -87/0) منابع سازمانیمتغیر برای هر سه به ترتیب و کشیدگی چون آماره چولگی 

در  هاآن( به دست آمد که تمامی 82/1و  -93/0)و سودآوری ( 61/2و  -28/1)مزیت رقابتی 

توزیع از تقارن و کشیدگی نرمال برخوردار توان گفت که بنابراین می ،( قرار دارد-3و  3بازه )

نرمال بودن چولگی و کشیدگی، از آزمون کلموگروف اسمیرنوف پس از اطمینان از  است.

، چون معیار (2)جدول با توجه به نتایج ها استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده

ها از توان نتیجه گرفت که نمونهبراین میاست، بنا 05/0تصمیم برای هر سه متغیر، بیشتر از 

 توزیع نرمال برخوردارند.

 اسمیرنوف -نتایج آزمون کلموگروف  _2جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

آماره کلموگروف 

 اسمیرنوف -

سطح معناداری  فراوانی

 )معیار تصمیم(

منابع 

 سازمانی

75/3 53/0 28/1 85 074/0 

مزیت 

 رقابتی

003/4 52/0 33/1 85 059/0 

 243/0 85 03/1 54/0 77/3 سودآوری

 

روایی و پایایی و تحلیل عاملی  هاییلطریق تحل )مدل بیرونی( از مدل یریگاندازه بخش

 4/0از ها تمام گویهاعداد ضرایب بارهای عاملی نتایج نشان داد که  شود.یتأییدی بررسی م

دهنده قبول بود که نشان اش در حد قابلها با سازه مربوطهبیشتر است؛ یعنی واریانس شاخص
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 .ه شداز سه نوع روایی استفاد یریگبرای تأیید روایی ابزار اندازه است.مناسب بودن این معیار 

 تأییدمورد خبرگان از و روایی واگرا. روایی محتوا با نظرسنجی  1اگرروایی محتوا، روایی هم

ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ین پایایی پرسشنامه از دو معیار . برای تعیقرار گرفت

 روایی همگراترکیبی و  پایایی ضریب آلفای کرونباخ، نتایج( 3)استفاده شد. در جدول  ترکیبی

 شده است.آورده 

 پایایی و روایی همگرا یبضرا _3جدول 

 روایی همگرا پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 70/0 92/0 89/0 منابع سازمانی

 75/0 93/0 89/0 مزیت رقابتی

 55/0 90/0 86/0 سودآوری

و برای روایی  7/0آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برابر با توجه به اینکه مقدار مناسب برای 

همچنین نتایج  گردید. تأییدباشد، لذا مناسب بودن پایایی و روایی همگرا، می 5/0همگرا برابر 

 (، نمایش داده شده است.4ل شماره )مربوط به روایی واگرا در جدو

 

 

 

                                                           
1. Average Variance Extracted 



 98پاییز  نهم،شماره  ، سال هشتم، مدیریت ورزشی پژوهش در فصلنامه                         138   

 

 واگرا ییروا _4جدول 

 سودآوری مزیت رقابتی منابع سازمانی 

   1 منابع سازمانی

  1 53/0 مزیت رقابتی

 1 187/0 101/0 سودآوری

 

، ابزار (4( و )3) یهاافزار در جدولنرم هاییشده و نتایج خروجبر اساس مطالب عنوان

 .استار واگرا( و پایایی مناسب برخورداز روایی )محتوا، همگرا و  یریگاندازه

و نیکویی  2ضریب تعیین، 1برای بررسی برازش کلی مدل از سه شاخص اعداد معناداری تی

ترین معیار برای سنجش رابطه بین متغیرها در بخش ساختاری مدل، استفاده شد. ساده 3برازش

بیشتر شود، نشان از  58/2و  96/1اعداد معناداری تی است. در صورتی که مقدار این اعداد از 

درصدی  99و  95های تحقیق در سطح اطمینان فرضیه تأییدابطه بین متغیرها و در نتیجه صحت ر

 58/2از  ها بیشتررابطه برای تی، مقدار (،5( و جدول )2( و )1شکل ) دو به توجه است. با

 99بنابراین با سطح اطمینان  ؛است شده تأیید درصد اطمینان 99ها با فرضیه همه و باشدمی

ای های حرفهتوان گفت منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر میزان سودآوری باشگاهدرصدی می

 به نمایش گذاشته شده رابطه سه متغیر،(، 5داری دارد. در جدول )معنی تأثیرفوتبال کشور 

 است.

                                                           
1. T-Value 

2. R Square 

3. Goodness of Fit 
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 (یمدل آزمون شده پژوهش )بارهای عامل _1 شکل

 

 (دارییآزمون شده پژوهش )ضرایب معنمدل  _2شکل 
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 مدل پژوهش دارییمعنضرایب مسیر و سطح  یجنتا _5جدول 

رمسیضریب  نتیجه هامؤلفه مقدار تی   

هفرضی تأیید  398/0  885/5 منابع سازمانی بر سودآوری تأثیر   

هفرضی تأیید  484/0  440/7 مزیت رقابتی بر سودآوری تأثیر   

 تأثیر منابع سازمانی بر مزیت رقابتی 3/651 0/315 تأیید فرضیه

توان شده است لذا می تأیید، چون تمام روابط بین متغیرها، 5و جدول  1با توجه به شکل 

نتیجه گرفت که مزیت رقابتی در رابطه بین منابع سازمانی و مزیت رقابتی، نقش میانجی جزئی 

 دارد.

را به عنوان مالک برای مقادیر ضعیف،  67/0و  33/0، 19/0(، سه مقدار 1998) 1چین

از آنجا که ضریب تعیین متغیرهای مستقل برابر کند. معرفی می ضریب تعیین متوسط و قوی

مقدار ضریب تعیین  سودآوری( داریم کهمزیت رقابتی و متغیر وابسته ) دوصفر است در اینجا 

به  مد که نشان از مناسب بودن آن است.آدست  به 175/0و  148/0برابر  به ترتیب، هاآنبرای 

اس، راه حلی  .ال .در مدل پیشاخص نیکویی برازش (، 2005) 2هاوس و همکارانباور تنن

های روش های برازش دردل بوده و همانند شاخصعملی برای بررسی برازش کلی م

توان برای بررسی اعتبار باکیفیت مدل پی ال اس، به کند و از آن میعمل می کوواریانس محور

                                                           
1. Chin 

2. Tenenhaus, Vincenzo, Chatelin & Lauro 
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و  25/0، 01/0شاخص بین صفر تا یك قرار دارد که مقادیر صورت کلی استفاده کرد. این 

برابر است فرمول آن و  به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی شده است به ترتیب 36/0

مقدار ، (6با توجه به جدول ) .(2در ضریب تعیین 1مقادیر اشتراکمیانگین ضرب حاصل)با: 

که بیشتر از  است 60/0و  35/0برابر  ،در این تحقیق شاخص نیکویی برازش به دست آمده

 ها دارد.ساختار مدل تناسب خوبی با داده؛ بنابراین است 36/0مقدار قوی 

 مدل کلی برازش _ 6جدول 

ینضریب تعی مقادیر اشتراک نیکویی برازش   

335/0  55/0  سودآوری 517/0 

60/0  75/0  مزیت رقابتی 481/0 

 

 گیرینتیجهبحث و 

ای ایران شامل های فوتبال حرفهزمانی در باشگاهمنابع سا ترینمهمکه تایج تحقیق نشان داد ن

و  یمنابع مال ،یو اطالعات یمنابع ارتباط ،یمعنو ییدارا ،یمنابع انسانمواردی از جمله 

در مورد اهمیت منابع انسانی نتایج تحقیق حاضر باشد. ی میو امکانات ورزش هارساختیز

بارلی و همکاران  (،1384با نتایج تحقیقات شریعتی و همکاران )ها در موفقیت سازمان

بر اساس نتایج به دست آمده، منبع مالی  همخوانی دارد. (2015) عثمان و همکاران(، 2008)
                                                           
1. Communality 

2. GOF = √Communalites̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∗ R2̅̅ ̅ 
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های فوتبال معرفی شد که با نتایج تحقیقات به عنوان یك منبع مهم دیگر، در باشگاه

باشد. همچنین، همخوان می ،(2015( و سینر و کاراپوالتجی )1390طاهرپور و همکاران )

های فوتبال معرفی شد که با منبع اطالعاتی به عنوان یکی دیگر از منابع مهم باشگاه

همکاران  فقری و (،2017(، نیروتی و راگوسیو )1384ن )شریعتی و همکاراتحقیقات 

همچنین نتایج تحقیق حاضر،  باشد.همخوان می ،(2017) گوناسکاران و همکاران (،1385)

در مورد اهمیت منابع سازمانی مختلف )مدیریت،  (2011با نتایج تحقیق اندرسون و بیرر )

با  ال مردان دانشگاه، همخوان است.استادیوم، برند و حمایت مالی( در موفقیت تیم بسکتب

و  یمنابع ارتباط ،یمعنو ییدارا ،یمنابع انسانها از جمله ایجاد منابع مختلفی در باشگاه

شت که باشگاهتوان، انتظار دای میو امکانات ورزش هارساختیو ز یمنابع مال ،یاطالعات

های منابع انسانی در باشگاه خروجی مناسبی داشته باشند.های مختلف، های فوتبال در حوزه

تواند نقش شایانی در موفقیت و سودآوری باشگاه داشته باشد. به عنوان مثال، میفوتبال 

ها و افزایش تواند نقش مهمی در کاهش هزینهدر صورت مدیریت صحیح، میهای پایه تیم

بازاریابی در  که وجود یك مدیر آندرآمد باشگاه به واسطه فروش بازیکنان ایجاد کند و یا 

 و برند های معنوی باشگاه از جمله قدمتهمچنین داراییاست.  مؤثرجذب اسپانسرها، 

بزرگ دارد و در نتیجه تماشاگران بیشتری جذب بازیکنان جذب باشگاه نقش به سزایی در 

همچنین با  .شوند. این موضوع حتی در جذب اسپانسرها نقش حیاتی دارداستادیوم می

تواند عاید باشگاه شود. ، سود قابل توجهی میرایتکپیهایی نظیر برند و استفاده از دارایی

های معنوی نقش مهمی در افزایش عملکرد های فوتبال با استفاده از داراییاز این رو باشگاه

تواند سود توان مالی باالی باشگاه همراه با مدیریت صحیح، می داشته باشند. توانندمیخود 



 143                         ... ای فوتبال ایرانهای حرفهباشگاه نقش منابع سازمانی بر سودآوری

 

هایی نظیر دهد تا با ایجاد زیرساختباشگاه کند. توان مالی به باشگاه اجازه می زیادی عاید

به درآمدزایی باشگاه کمك کند. همچنین مدارس  ...استادیوم، فروشگاه، رستوران و 

فوتبال به عنوان یکی دیگر از منابع سازمانی باشگاه فوتبال، در صورت مدیریت صحیح 

تواند از این های ما تبدیل شود؛ چرا که باشگاه میمهم درآمدزایی باشگاهبه منبع  تواندمی

ها آنان را به سایر باشگاه منابع انسانی، بعدها در تیم اصلی استفاده کند یا با قیمتی باال

برای یك  ناپذیریاجتنابامروزه منبع درآمدی بسیار مهم و اختصاصی استادیوم  بفروشد.

شود. درآمد حاصل از فروش بلیت و درآمدهای جنبی ای محسوب میباشگاه حرفه

بوفه، فروش پیراهن و پرچم، فروش غذا و نوشیدنی بخش  ماننداستادیوم در روز مسابقه 

 (.2015، 1دهد )دیماهای معتبر دنیا را تشکیل میمهمی از درآمد روز مسابقه اکثر باشگاه

 ت،یفیک ،ییجمله کارا از عوامل مختلف از یبیترک ایعامل که  یق نشان دادنتایج تحقهمچنین، 

یرقبا م ریبا سا سهیباشگاه فوتبال در مقا كی یبرتری، سبب به مشتر ییو پاسخگو ینوآور

( در مورد اهمیت 2017نیروتی و راگوسیو ) ر با نتایج تحقیق. نتایج تحقیق حاضگردد

سخگویی به در مورد اهمیت پا (،1396) همکارانتحقیق سلطانی و کارایی و کیفیت، 

(، در مورد 2008و بارلی و همکاران )( 2017) و تحقیق گوناسکاران و همکاران مشتریان

رسد باشگاههمخوانی دارد. به نظر میاهمیت خالقیت و نوآوری در ایجاد مزیت رقابتی، 

م کامل مربیگری، استادیوم داشتن تی نظیرراهکارهایی  ای کشور با ایجادهای فوتبال حرفه

، تجهیزات مدرن و باشگاهدر  پروری استعدادو  استعدادیابیاختصاصی، استقرار سیستم 

های جدید، ارائه خدمات استاندارد، جذب بازیکنان و مربیان شاخص، استفاده از تکنولوژی
                                                           
1. Dima 
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توانند به صورت می کنندگانبه مشتریان و فراهم آوردن امکانات رفاهی برای شرکت

در جهت بهبود کارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخگویی به مشتری حرکت کرده و مناسبی 

 سبب بهبود مزیت رقابتی خود گردند.

درآمد  ،یمال انیحام غات،یرسانه، تبل لیاز قب عواملیکه  تحقیق حاضر، نشان داد نتایجهمچنین  

تر مناسبسبب سودآوری  ،درآمد روز مسابقه و هواداران ،یتجار تیبرند و فعال قیاز طر

مختلفی به بررسی سودآوری  گردد. در تحقیقاتای کشور میفوتبال حرفه هایباشگاه

در مورد نقش رسانه، فعالیت تجاری و نتایج تحقیق حاضر . ها پرداخته شده استسازمان

( و گزارش 2012)امنزوا ات نتایج تحقیق باها، درآمد روز مسابقه در سودآوری باشگاه

( و در مورد نقش 2004(، در مورد نقش حامیان مالی با نتیجه تحقیق کشاک )2017دلویت )

که در حوزه ( همخوان است؛ ضمن آن1394تبلیغات با نتیجه تحقیق ترابی و همکاران )

 نیبا وجود ا( همخوانی دارد. 1394درآمد روز مسابقه نیز با نتیجه تحقیق ترابی و همکاران )

 به رانیا گذرد، اما فوتبال دریم یگریاحرفه ریدر مس رانیاز حرکت فوتبال ا هاساله ک

 یرشته ورزش نیو چرخ اقتصاد در ا ستیصنعت سودآور و درآمدزا مطرح ن كیعنوان 

و  یکند. کمبود منابع مالیحرکت م یدر فوتبال به کند مطرحی کشورها ریبرخالف سا

 هیاتفاق است. تک نیا لیدال ترینمهم فوتبال کشور به دولت از هایباشگاه دیشد یوابستگ

که از نظر  است ده ساختهانیو ز برهزینه ییهامجموعه هاآنها به بودجه دولت از باشگاه

 كی انیمثبت در پا یترازنامه مال كیتوان ارائه  یدولت یهابا وجود کمك یحت یاقتصاد

 یاحرفه گیل اتیکه از ح ییهادر طول سال تیوضع نیرا ندارند. ادامه ا یورزش سال
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 یاپیبار پ نیچندم یرا وادار کرده تا برا ایفوتبال آس ونیکنفدراس گذردیم رانیفوتبال ا

ه نظر میب دعوت کند. ییامر درآمدزا در مجدد دهیسازمانرا به  رانیفوتبال ا هایباشگاه

جذب حامیان مالی و انجام برنامه ای،رسانهتبلیغاتی و  هایفعالیتایجاد  سازیپیادهرسد که 

 هایباشگاههای تجاری و همچنین جذب درآمدهای روز مسابقه نقش مهمی در سودآوری 

 ،یمال انیحام غات،یرسانه، تبلتوان چنین استنباط نمود که می فوتبال ایران داشته باشد.

گردد همگی سبب می بقههواداران، درآمد روز مسا ،یتجار تیبرند و فعال قیدرآمد از طر

های باشگاه برخوردارید و به نوعی سبب های فوتبال جریان پیدا نمایتا گردش مالی باشگاه

 فوتبال از منابع مالی مناسب گردد.

بر میزان سودآوری و مزیت رقابتی نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که منابع سازمانی 

همچنین  سؤالباشد. نتایج این را دارا می تأثیرگذاریای فوتبال ایران نقش حرفه هایباشگاه

میزان سودآوری  بیشتری بر تأثیر ،مزیت رقابتیگری میانجی منابع سازمانی با نشان داد که

. در تحقیقات مختلفی به بررسی این متغیرها پرداخته دارندای فوتبال ایران های حرفهباشگاه

غالب یك الگو متغیرهای مزیت رقابتی، منابع شده است اما تحقیقی به صورت جامع و در 

با در این حوزه، . نتایج تحقیق حاضر اندندادهسازمانی و سودآوری را مورد بررسی قرار 

نیروتی و راگوسیو (، 2008بارلی و همکاران ) (،1384علیزاده و عرب ) نتایج تحقیقات

 ،یمنابع انسانسازمانی شامل منابع  باشد.میهمخوان  (2015و سینر و کاراپوالتجی ) (2017)

ی، و امکانات ورزش هازیرساختو  یمنابع مال ،یو اطالعات یمنابع ارتباط ،یمعنو ییدارا

 گردد تا اکثریتفوتبال سبب می هایباشگاهفعالیت ضمن ایجاد محیطی مناسب در جهت 



 98پاییز  نهم،شماره  ، سال هشتم، مدیریت ورزشی پژوهش در فصلنامه                         146   

 

خوبی منابع ها با موفقیت به انجام رسد و از این رو به های این باشگاهو برنامه هاطرح

رود ای فوتبال ایران گردد. انتظار میهای حرفهافزایش سودآوری باشگاه سازمانی سبب

 انیحام غات،یسانه، تبلبه واسطه ررا های فوتبال منابع سازمانی، شرایط سودآوری باشگاه

به نوعی به گسترش و فراهم آورد و  درآمد روز مسابقه و هواداران ،یتجار تیفعال ،یمال

همچنین  ای فوتبال کشور منجر گردد.های حرفههای تجاری باشگاهها و فعالیته برنامهتوسع

گردد تا برند یك باشگاه های فوتبال کشور سبب میر باشگاهمزیت رقابتی و افزایش آن د

به افزایش  مسئله در مقایسه با سایر رقبا شهرت و اعتبار چشمگیری داشته باشد که این

رسد مزیت رقابتی ه نظر میگردد. از این رو بهای فوتبال کشور ختم میسودآوری باشگاه

زمینه  مسئلهکه این گردد تا میزان آگاهی و عالقه به باشگاه فوتبال افزایش یابد سبب می

و  گرانتماشا طریقهای تجاری باشگاه و همچنین کسب درآمدهای مختلف از انجام فعالیت

توان به فروش پیراهن و لوازم ید. در این راستا مینمامیرا فراهم های خصوصی شرکت

ممهور به آرم باشگاه، مدارس فوتبال، بازاریابی مشارکتی، احداث فروشگاه، رستوران و 

اشاره کرد که  ...اندازی تورهای گردشگری و هتل با نام باشگاه، نقل و انتقال بازیکنان، راه

هواداران از طریق حق  همچنیناند. ئه شدهاز نظر صاحبنظران حوزه بازاریابی فوتبال ارا

به درآمدزایی  توانندمی بلیت خرید وها عضویت، خرید محصوالت باشگاه، هدایا و کمك

همچنین در این شرایط حامیان مالی استقبال بیشتری در جهت حمایت  ؛باشگاه کمك کنند

سودآوری مناسب این  از باشگاه را خواهند داشت که این امر در کنار افزایش تبلیغات سبب

 گردد.می هاباشگاه



 147                         ... ای فوتبال ایرانهای حرفهباشگاه نقش منابع سازمانی بر سودآوری

 

ها توجه شده بود و تحقیقات مختلفی به اهمیت منابع درآمدزایی و سودآوری باشگاهتاکنون در 

های ورزشی مورد ها به خصوص سازمانضرورت بررسی و توسعه این منابع در سازمان

های ورزشی و به اما منابع درآمدزایی و سودآوری در باشگاه ؛قرار گرفته بود تأیید

به منابع سازمانی باشگاه و عوامل مزیت رقابتی به شکل  توجه باخصوص در ورزش فوتبال، 

 منظم بررسی نشده بود.

و اجزای  هامؤلفهبر سودآوری به بیان  مؤثرتحقیق حاضر ضمن شناسایی و تحلیل متغیرهای 

ی، منابع سازمانی و سودآوری پرداختند. مطالعه حاضر به خوبی مسائل متغیرهای مزیت رقابت

ها به خوبی مهمی از جمله نقش منابع سازمانی و مزیت رقابتی را در سودآوری باشگاه

 شناسایی و مورد بحث قرار داد.

حاضر در خصوص اهمیت منابع سازمانی و مزیت رقابتی  تحقیقهای در نهایت با توجه به یافته

رسد الزم است تا ای فوتبال، به نظر میهای حرفهمالی باشگاه تأمینودآوری و در س

های خود گیری، کنترل و توسعه منابع و داراییهای فوتبال برای شناسایی، اندازهباشگاه

با افزایش کارایی، کیفیت و نوآوری در منابع و محصوالت خود و نیز تالش جدی نموده و 

بیشتر بهره گیرند. لذا به مدیران  سودآوری جهت درپاسخگویی مناسب به مشتریان، 

گیری از منابع مختلف سازمانی نظیر ریزی اصولی و بهرهشود تا با برنامهها پیشنهاد میباشگاه

 باایجاد مزیت رقابتی و  های معنوی و منابع فیزیکی و بایمنابع مالی، منابع انسانی، دارای

 تأمیندر جهت  و سودآوری های نوین بازاریابی در جهت درآمدزاییگیری از شیوهبهره

 نمایند. نیازهای مالی خود اقدام
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 فارسی منابع

های فوتبال مالی باشگاه تأمینهای نوین روش»(. 1394ترابی، تقی؛ قربانی، مهسا؛ باقری، میثم )

. فصلنامه علمی «و بررسی تطبیقی آن با کشورهای در حال توسعه یافتهتوسعهدر کشورهای 

 .217- 231، ص: 13، سال چهارم، شماره گذاریسرمایهپژوهشی دانش 

اثر  ینییتب یلگوا»(. 1396سلطانی، مصطفی؛ کارگر، غالمعلی؛ کشکر، سارا؛ غفوری، فرزاد )

مطالعات  .«نرایفوتبال ا یاحرفه یهاباشگاه یسودآور رب یرقابت تیو مز یسازمانمنابع 

 .231- 249، ص: 45، شماره مدیریت ورزشی

بر  یمنابع انسان تیریمد تأثیر ی(. بررس1384فرشته ) قت،یحقو  تایب ،یزدانی ن؛یحس ریام ،شریعتی

، 10، شماره 3دوره  ،یگردشگر تیریمطالعات مد. شهر اصفهان یهاهتلدر  یسودآور تیقابل

 .79 – 104صص: 

بر اجرای  مؤثرشناسایی عوامل »(. 1390طاهرپور، حبیب اله؛ رهنمود، فرج اله؛ حاجی، مونا )

، 76، شماره فرایند مدیریت توسعه. «دولتی هایسازمانمنابع سازمان در  ریزیبرنامهموفق نظام 

 .5 -22ص: 

ی. منابع انسان قیاز طر داریپا یرقابت تیکسب مز. (1384) عرب، محبوبه و محسن ی،ثان زادهیعل

 .اجالس المللیبین هایهمایشتهران، مجموعه  ت،یفیک رانیمد یالمللنیکنفرانس ب نیششم

مدیریت اطالعات بیمارستان و (. 1385فقری، جمشید؛ کریمی، مجید؛ حیدری، صفورا )

 .113-123، ص: 2شماره ، مدیریت اطالعات سالمت. طراحی منابع سازمانی
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در میزبانی  مؤثرتحلیل عوامل (. »1394زاده، مهرداد؛ طالیی، رضا )وحدانی، محسن؛ محرم

-778، ص 5، ش 7، دوره نشریه مدیریت ورزشی، «رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه

765. 
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