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چکیده
هدف

پدهشهح ضا،ددرا ایا دای ش اشلویدتبیددف اداص

هدا اقتصدداد مدثرر بدر مددفیریت فدرشش بدرددت در

رشیفادها شرزا کشورهای دنرا بود .این پهشهح بر مبیا هف ا کاربرد ش به رشش تدفرق کرفد ش کید
بوده ا ت .جامعه آمار در بخح کرف کدره کشورها

را ر دنرا بودنف ش نیونه آمدار ایدن پدهشهح ربدار

بودنف از کشورها آمریکاا ا ترالراا چرنا کره جیوب ا انگدرسا فیالنفا کاناداا قطرا آلیانا ترکرده ش ایدران ش در
بخح کی  21نفر از نخبگان بازاریاب شرزا بودنف .در این پهشهح از ایتها مختدف اییترنت ا باند

هدا

اطالرات ش کتب ش مقاال گوناگونا برگه یادداات ش نرز ربت مشاهفا ا یاد ا تفاده افه ا ت .هد چیدرنا
در بخح کی ا ابتفا پر شیامها جهت مقایسۀ زشجد اداص

هدا طراضد ش د س در بدرن  21نفدر از نخبگدان

بازاریاب شرزا توزیع گردیف ش از طریق تحدرل دسده مراتب مورد تجزیه ش تحدرل قرار گرفت .نتدای پدهشهح
تحدرل دسده مراتب نشدان داد کده اداص

بدردت هوادییف ش چیدف میردوره بدا شزن  1/238در رتبدۀ اش ش باجده
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بدرتفرشا با شزن نسب  1/111در جایگاه آصر اهیرت از دیفگاه صبرگان قرار دارنف .نتدای پدهشهح در بخدح
کرف نشان داد که در کشورها میتخب دنرا از چه ااص
درآمفها اقتصاد ا تفاده افه ا ت که هر ی

های جهت مدفیریتا تهرده ش توزیدع بدردت ش کسدب

از این رواملا نتای ش د تاشردهای را به هیراه دااتهانف نررر

جدوگرر از ایجاد بازار راها فرشش بدرتا کیتر ش امیرت رشیفادا درآمفزای ش ایر مزایا مطرح افه.
واژههایکلیدی:رشیفادها بزرگ شرزا ا مفیریتا فرشش بدرتا ااص


ها اقتصاد

مقدمه
شرزش کاال ش صفمت جهان ا ت بهگونها که بسرار از مردم را ر دنرا از شرزش
کردنا تیااا مسابقا
جرأ

ش رشیفادها شرزا ش مشارکت در انواع شرزشها لذ

م برنف .به

م توان گفت کیتر صیعت در جهان ا ت که تیاااچران مردرون را به طور ه زمان از

را ر جهان برا ی

میا بت صاص گرد ه آشرد .از طرف این تیاااچران برا ضضور در

رشیفادها شرزا نرازمیف تهره بدرت م باایف .به هیرن دلرل ا ت که بسرار از صاضبنرران
بر اهیرت اروهها صحرح مفیریت فرشش بدرت از جیبهها مختدف تأکرف دارنف ش هیگ بر
این مسئده اتفاق نرر دارنف که تیاااچ شرزا نقح اصد را در صیعت شرزش ش کسب
درآمف ایفا م کیف ش فرشش بدرت برا موفقرت ی

ازمان شرزا ضرفها بسرار مه ا ت

(کر 2ا .)1121
امرشزه رشیفادها

شرزا

مختدف در را ر دنرا مردرونها نفر را به ریوان بازیکنا

تیاااچ ش هوادار به یت صود جذب م کییف .این مشارکت ضفاکثر در شرزش بب
1. Kim, 2012

08
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تقویت جیبهها اقتصاد صیعت شرزش افه ا ت .هرچیف در ا ها اصرر باشجود ضق
پخح تدویزیون ش ضامران مال ا کسب درآمف از طریق فرشش بدرت از نقطه اشج صود فاصده
گرفته ا تا بااینضا هیوز ه در رشیفادها

شرزا با طوح مختدفا بدرتفرشا از

مه ترین راهها کسب درآمف محسوب م اود (کوتز2ا .)1117با توجه به ارایط اقتصاد
کشورهاا یک از روامل مه در مرزان ضضور تیاااچران ش صریف بدرت رشیفادها شرزا ا
متغرر اقتصاد ا ت ش اییکه قریت بدرتا نحوه پرداصت آن ش چگونگ ارائه بدرت به مردم
م توانف بر مرزان فرشش بدرت تأرررا چشیگرر دااته بااف (آیهو1ا .)1121
بر ا اس تحقرقا

بیار  2391به نقل از ها

3

 1119ضضور تیاااگران در رشیفادها

شرزا نشاندهیفه جریان درآمفزای قابل توجه برا بااگاهها ش ازمانها شرزا با
میافع اقتصاد برا اهرها ش کشورها م بااف .بیار از قو دهقان قهفرص  2389نقل م کیف
که تیاااگران با ضضور گسترده صود با صریف بدرتا بخش از هزییهها تر را تأمرن م کییف
(بیارا .)2391هیچیرن از روامل مثرر بر درآمفزای

مسابقا

م توان به تعفاد مرزبان هاا

ظرفرت شرزاگاهها ش تعفاد تیاااگران اااره کرد؛ یعی هر رامد که بارث ضضور برشتر
تیاااچران ش افزایح انگرزهها آنها جهت ضضور در مسابقا

اود بارث فرشش برشتر بدرت

م گردد که درنهایت میجر به افزایح درآمف صواهف اف (نقف ا .)2391البته در ا ها اصرر
کشورهای

چون برزیلا رش رها هیف ش آفریقا

جیوب

جهت مرزبان رشیفادها

بزرگ

1.Coates,2007
2.Aiho,2010
3.Hall,2009
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شرزا به اف

به لحاظ امیرت دچار مشکل افهانف ش از آنجائ که راف گرداگر ش

ضضور تیاااچران از کشورها

را ر دنرا امر بسرار مه در موفقرت تو عه اقتصاد به

ضساب م آیفا مسئولرن این کشورها درصفد رفع مشکال فعد هستیف (توماس پرترز2ا.)1122
یک از رمایهها ارزاییف بااگاهها شرزا ا تیاااگران آن محسوب م اونف (ایزد ش
هیکارانا  .)2392تیاااگران نهتیها با صریف بدرت مسابقا

بهصور

مستقر درآمفهای را

برا بااگاهها ش ازمانها شرزا کسب م کییفا بدکه بهطور غررمستقر نرز ه ریفها
از راه جذب ضامران مال

در درآمفزای

ش صفما

جانب

دارنف (فردرپ1ا .)1111از

د تاشردها مختدف که برگزار هر رشیفاد به هیراه دارد م توان به ارتقا فرهیگ ا تو عه
اقتصاد ا اخصرت اجتیار ا درآمفزای ا رشابط را

ش بسرار موارد دیگر اااره کرد

(داشن شارد3ا  .)1121هیچیرن نوال آگها در تحقرق صود ا  1121دریافت که پذیرش
مرزانها کوچ

نسبت به رشیفادها بزرگ ه راضتتر ا ت ش ه درآمف اقتصاد صوب

دارد ش مرزبان متحیل هزییهها
تجربرا

یگرن رشیفادها بزرگ نی اود (آگها2ا.)1121

کشورها مختدف نشان داده اروهها نوین فرشش بدرتا ،ین ایجاد نر ش

آرامح در شرزاگاها موجب اضترام به ضقوق تیاااگران ش افزایح ،ریب امیرت مسابقا
صواهف اف ش از و دیگر از برشز بازار راه جدوگرر به ریل صواهف آمف .هیچیرن صفما

1.Thomas Peeters,2014
2.Philipp,2002
3.Downward,2010
4.Agha,2015
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دیگر نررر بدرتفرشا هیراه با قررهکش ا دادن هفیها فرشش بدرت از طریق د تگاهها
الکترشنرک بارث رر،ه ریعتر ش آ انتر بدرت م اود (شیدفر2ا .)2991
با نگاه به ش،عرت اقتصاد صیعت شرزش ایرانا ه صیعت شرزش از تولرف ناصال
داصد  %2/2 1ا ت که این مرزان بهطور معیادار کیتر از ااص
ه در کشورها

جهان ا ت .درضال که این

مختدف در ضفشد  1/71تا  2/2درصف م بااف؛ بیابراینا این ااص

اقتصاد م توانف قریت بدرت را تحت تأررر قرار دهف (رسگریانا  .)2382فرشش بدرت از طریق
گرشه که رشش مر وم بدرتفرشا در ایران به ایار م رشد بارث اتال

شقتا ایجاد بازار

راه ش بهنور از برن رفتن المت اقتصاد افه ا ت .پرشا،ح ا ت که امرشزه در هر
ازمان د تراب به اهفا

با ضفاکثر کارای ش ارربخش ا مه ترین ر الت ازمان ا ت ش

برا ر رفن به این مقصود بایف تیام فعالرتها
دیفگاه ش رعا کدره مشکال

ازمان طبق برنامه صاص انجام اود ش با

ش موانع پرح رش ایا ای ش راهکارهای برا رفع آن ارائه اود

(طالب پورا  .)2392مطابق با اصل چهل ش چهارم قانون ا ا
کیففرا رونها شرزا مبی بر صصوص

کشور ایران ش تأکرف دشلت ش

از ا تیام بااگاهها چارها جز ایجاد درآمف از

طریق بخحها صصوص نفارنف .در ضا ضا،ر در ایران بدرتفرشا میبع ناچرز از درآمف
بااگاهها را تأمرن م کیف ش از آنجائ که هزییهها مال بااگاهها برشتر تو ط ازمانها
دشلت تأمرن م اود در ارایط کیون اگر دشلت از بااگاهها ش تر ها معتبر شرزا ضیایت
نکیفا ادامه ضرا آنها امکانپذیر نی بااف (ایزد ا .)2392
1.Wilder, 1995
)2.Gross Domestic Product (GDP
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با توجه به اهیرت مطالب ذکر افها پهشهح ضا،ر ع بر آن دارد تا با مطالعها تطبرق
در ضوزه ایا ای ااص

ها اقتصاد مثرر بر مفیریت فرشش بدرت در رشیفادها بزرگ

شرزا ا به تحدرل ش،ع موجود پرداصته ش با بهرهگرر از یافتهها این پهشه راهکارها میا ب
در ضوزه بدرتفرشا را برا ایران ارائه نیایف.

پیشینه
 شرزش به طور رشزافزشن در ضا تجار افن ا ت ش ط

الران متیاد برشتر نهادها

شرزا به یت ضرفها افن م رشنف .شرزشها ضرفها نررر فوتبا گرشهها کثرر از
مردم را جذب صود کرده ا ت ش امرشزه تجار

مردرارد یورشی را بههیراه دارد .درآمفها

شرزا از ر انههاا بدرتفرشا ا ضامران مال ا فرشش کاال ش صفما ش ایر میابع م بااف .ط
الران گذاتها شرزش برح از پرح جهان
کام روتر

ش اییترنتا رشیفادها

شرزا

افه ا ت ش با کی
به راضت

ر انهها ش تجهرزا

در رتا ر دنرا گسترش م یابیف

(رضری زادها  .)2392رشیفادها برنالیدد شرزا محد ا ت که در آن ارتبار ش میزلت
کشورها مرزبان هویفا م اود ش م بایست این مه با دقت ش جفیت مورد توجه قرار گررد.
از د تاشردها مختدف که برگزار هر رشیفاد به هیراه دارد م توان به ارتقا فرهیگ ا تو عه
اقتصاد ا اخصرت اجتیار ا درآمفزای ا رشابط را

ش بسرار موارد دیگر اااره کرد.

یک از مه ترین فرآییفها درآمفزای در رشیفادها شرزا که درآمف مستقر ضاصل از
دیفار تیاااچران م بااف ربار ا ت از فرشش بدرت (کاتکا 2ا .)1123
1. Katkat,2013
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1

فرشش اشلرن بدرتها اتوبوس ارکت شاضف تهران به تاریخ  2332برم گردد که بدرتها
کاغذ بودنف ش از آن تاریخ تاکیون انواع بدرتها ارتبار زماندار با رکس مسافرا بدرتها
ارتبار

فر ا بدرتها

مبدغدارا بدرت هواییفا بدرت شیهه اقشار صاص ش غرره

ارتبار

طراض ش مورد ا تفاده قرار گرفتهانف .برا اشلرن بار به طور ر ی فرشش بدرت در مسابقا
شرزا در ا  2978برا مسابقا

مقفمات جام جهان اتفاق افتاد .فوتبا در میدکت ما با

ماهرت آماتوریس کار صود را آغاز کرد .هرچیف ذا

فوتبا در این جهان از بفش پرفایح

ضرفه ای بوده ش به هیرن دلرل ا ت که فوتبا در الی ر
راتهها جفا کرد .طبق میشور الی ر
شرزا الی ر

ها نوین ضساب صود را از ایر

تیها شرزاکاران آماتور ضق ضضور در رقابتها

را دااتیف ش فوتبا به ریوان شرزش ضرفهای از ابتفا قرن  11با ضضور

غررضرفها ها شارد ررصه الی ر

اف (با تان رادا .)2381

بر ا اس تحقرقا طالب پورا فرشش بدرت در ایران ریفتاً از طریق گرشه انجام م اود ش یا
اییکه یک از ضامران مال کل بدرتها رشیفاد را صریفار م کیف .این اروه در جهت
تشویق تیاااچران برا ضضور در شرزاگاهها م بااف .در ا ها اصرر فرشش بدرت اییترنت
برا راتهها شرزا هیچون فوتبا ش شالربا انجام گرفته ش تا ضفشد موفق بوده ا ت اما
درصصوص پراده از بدرتفرشا اییترنت در لرگ برتر فوتبا یکسر موانع شجود دارد که
در  2د ته مال ا ازمان ا فی ش رفتار طبقهبیف افهانف ش شجود موانع فی نسبت به ایر
موانع پررنگتر بوده ا ت .با پرشرفت رد ش تکیولوژ ا صریف ش فرشش کاال ش صفما
اکل تازها به صود گرفته ش از اکل یت آن صارج افه ا ت (طالب پورا .)2392

نرز
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پرادیساتاپورن 2در ا  1121به برر
پکن اااره نیوده ش اروه بدرت دیجرتال
تامیوپولوس 1111 1اروه تحقرقا

اروهها فرشش بدرت در باز ها الی ر
ش چیف میروره ش مزایا

1118

آن را برایرده ا ت.

بازاریاب ش ا تراته ها ترشیج را در باز ها الی ر

 1111رفن مطرح نیود ش به این نترجه د تیافت که با شجود ناکام ها اشلره در فرشش
بدرتا کیرته برگزار با این رشش توانست رالشه بر فرشش میا ب بدرت به رکورد جفیف نرز
د ت یابف ش  87/9درصف فرشش بدرت را برا این رشیفاد الی رک رق زتف.

روشتحقیق
این پهشهح از لحاظ هف

کاربرد ا از نرر رششایا

آمرخته (کرف ش کی ) م باادف

که ابتفا رشش کرف ش س رشش کی اجرا اف .رششها کرف این امکان را ایجاد م کییدف
تا قرائتها مختدف از ی
هف

از تحقرقت کرف ا برر

شاقعرت بده ظهدور بر دف (امدام

درگارشد ش هیکدارانا .)2392

ریرق پفیدفههدا ش آگداه یدافتن از دیدفگاه ادرکتکییدفگان

درباره آن پفیفه ا ت (کر و ش کالرکا .)1122 3در پدهشهح ضا،در ابتدفا دادههدا کرفد
جیعآشر اف انجام این مرضده محقق را به توصرف جیبهها ب ایار از پفیفه هفایت نیود.
پس از آن پهشهشگر از طریق گردآشر دادهها کی به اشلویتبیف ااص

هدا بده د دت

آمفه در صصوص تأرررگذار بر فرشش بدرت پرداصت .در طدرح تحقردق آمرختدها بده دادههدا

1.Pradisathaporn,2010
2.Thamnopolos,2006
3.Creswell J w, et al,2011

1
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کرف اهیرت برشتر داده م اود .هیچیرن در توال گردآشر دادهها ابتدفا دادههدا کرفد ش
س دادهها کی گردآشر م اونف (امام

رگارشد ش هیکارانا .)2392

جهت گردآشر دادهها کی ا از تحدرل دسده مراتب ش نرمافدزار اکسد ر چدویس 22
برا اشلویتبیف ااص

2

ها اقتصداد مدثرر بدر بدردتفرشاد در دطح کشدور ا دتفاده ادف

(کرم ا  .)2393هیچیرن بر ضسدب ادروه گدردآشر اطالردا ا رشش پدهشهحا از ندوع رشش
ترکرب گرشه متیرکز ش الگوبردار تطبرق ش به گونها تحدرد ا دت کده بده صدور مطالعده
مورد ش با برر

ش،عرت موجود در داصل کشور ش کشورها میتخب انجام م گررد کده در

این پهشهح از ایت ها مختدف اییترنت ا بان

ها اطالردات ش کتدب ش مقداال گونداگونا

برگه یادداات ش نرز ربت مشاهفا ا یاد ا تفاده افه ا ت .ه چیرنا در بخح تحدرل دسده
مراتب ابتفا پر شیامه جهت مقایسۀ زشج طراض ش س در برن  21نفدر از نخبگدان بازاریداب
شرزا توزیع گردیف.

یافتههایکمی)
یافتههایکمیوکیفی (:

در فراییف تحدرل دسده مراتب ابتفا متغررها مربوط به هر معرار به طور جفاگانه ش به
صور

زشج با یکفیگر مقایسه افه ش شزن نسب هر کفام نسبت به معرار صود مشخ

گردیفه ا تا س شزن معرارها نرز نسبت به یکفیگر مورد یجح قرار م گررد ش با ترکرب
نهای شزن هر معرار با شزن هر متغرر در هیان معرار شزن نهای متغرر تعررن م اود.

1.Expert Choice 11

فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی ،سال هشتم ،شماره دهم ،زمستان 81

1

ااص

ها بکار رفته ربارتیف از:

 F1برشن ار ا F2بدرت اتوماتر
بستهها انعطا پذیرا  F6کیتر

ا F3بسته هوادار ا  F4تحقرقا

بازاریاب ا F5

هیره ش پردازش آن ا F7بدرت هواییف ش چیف میرورها F8

پرحفرشش بدرتا  F9تبدرغ ش فرشش از طریق موبایلا F10بدرت اییترنت ا F11باجه
بدرتفرشا

نمودار  .1تدوین شاخصهای بلیتفروشی

مقیاسمقایسهزوجی
مقایسه زشج با توجه به اصتار دسده مراتب انجام گرفت این مقایسه با ا تفاده از مقراس
طراض افه از ارجحرت یکسان تا ب انفازه مرجح انجام اف.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های اقتصادی موثر بر مدیریت ...

1

جدول  .1مقیاس مقایسه زوجی

ترجرحا (قضاش افاه )

مقفار رفد

ترجرح یکسان

2

یکسان تا نسبتاً ترجرح داده افه

1

نسبتاً ترجرح داده افه

3

نسبتاً تا قویاً ترجرح داده افه

2

قویاً ترجرح داده افه

1

قو تا بسرار قو ترجرح داده افه

1

ترجرح بسرار قو

7

بسرار تا ب انفازه ترجرح داده افه

8

ب انفازه ترجرح داده افه

9

محاسبهمیانگینهندسی
پس از تکیرل پر شیامهها تو ط صبرگانا نررا گوناگون برا هری

از گزییهها مطرح

اف به میرور ضل این مشکلا جفاش مقایسها با ه ترکرب گردیف .در این رششا م توان از
مرانگرن هیف

مطابق با فرمو زیر ا تفاده نیود

که در آن:
 : aijمرانگرن هیف

معرار a
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 :aمعرار که با گزییهها مقایسه م اود.
 :Kکف تکیرل کییفه پا خنامه
 :nتعفاد پا خدهیفها که گزییهها معرار را مقایسه کردهانف.
F1
1
1.4
2
5.3
7
2.5
2
4.2
4.6
1
5.6
5
4.2
7
5.7
9
5.8

F1
0
0.1
8
0.4
3
0.4
5
1.9
8
0.5
8
0.2
6
2.5
6
0.6
6
1.3
2

7.0
4
0.1
4

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

0.2
2
0.3
6
0.6
6
2.7
3
1.6

0.3
1
1.5
3
0.6
0
2.8
1
2.7
9
1.6

0.2
1
0.5
1
0.5
3
1.0
9
1.6
7
1.1
1

0.8
2
1.5
3
2.6
8
1.8
9
3.5
2

0.7
8
1.1
7
0.5
5
0.5
8

0.7
2
1.4
8
2.2
3

0.3
9
1.5
8

0.3
7

0.5
6
1.1

3.6

1.1
2

0.7
5
0.1
7

0.8
9
1.5
0.1
7

0.2
7
0.9
0.3
9
0.2
3

1.7
0.2
8
0.6

0.9
0
0.6
2
1.7
6
3.8

0.3
6
0.6
2
1.7

0.1
7

0.2
1

0.5
3
0.9
2
0.3
5
0.3
6
0.5
0
0.2
4

0.4
4
1.8
1
0.3
7
1.8
6
1.6
4
1.5
2.1
8
0.3
9

0.6
3
0.6
7
0.8
5
0.6
5
1.8
8
0.6
5
2.7
4
2.2
8
0.1
8

جدول  .2ماتریس مقایسات زوجی پس از تلفیق نظرات خبرگان

F1
F1
2.6
9
2.5
2
1.3
8
1.2
7
1.2
1
4.6
6
3.2
1
4.5
3
5.3
5
0.7
0

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F1
0
F1
1
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محاسبهوزننسبیشاخصهابعف از تهره اصتار دسده مراتب
ااص

ا به میرور اشلویتبیف

ش محا به مرانگرن هیف

ها بدرتفرشا در طح شرزش کشور ریدرا ریا ،در محرط نرمافزار

 Choiceانجام اف .در این مرضده ابتفا شزن نسب

Expert

س شزن مطدق ارائه گردیفه ا ت.

بهبودناسازگاریبرا هر ماتریس ضاصل تقسر ااص
ه بعفش معرار میا ب برا قضاش
م نامر چیانچه این رفد کوچ

نا ازگار بر ااص

نا ازگار ماتریس تصادف

در مورد نا ازگار م بااف که آن را نرخ نا ازگار
تر یا مساش  1/2بااف ازگار

رست قابل قبو ا ت

شگرنه بایف در قضاش ها تجفیفنرر نیود.

نمودار  .2نتایج نهایی مقایسه زوجی شاخصها در حالت وزن نسبی

0
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در نیودار  1نتای برر

مقایسه زشج ااص

آشرده افه ا ت .بر ا اس این نیودار ااص

ها

به د ت آمفه برا بدرتفرشا

بدرت هواییف ش چیف میروره با شزن نسب

 1/238در جایگاه اش ا بدرت اییترنت با شزن  1/231در جایگاه دشما بستهها انعطا پذیر با
شزن نسب  1/23در جایگاه وما تحقرقا

بازاریاب با شزن نسب  1/229در جایگاه چهارما

تبدرغ ش فرشش از طریق موبایل با شزن نسب  1/222در جایگاه پیج ا بدرت اتوماتر

با شزن

نسب  1/191در جایگاه اش ا بسته هوادار با شزن نسب  1/181در جایگاه هفت ا پرحفرشش
بدرت با شزن نسب  1/171در جایگاه هشت ا کیتر

هیره ش پردازش آن با شزن نسب  1/113در

جایگاه نه ا برشن ار با شزن نسب  1/138در جایگاه ده ش باجه بدرتفرشا با شزن نسب
 1/111در جایگاه یازده ش آصر اهیرت از دیفگاه صبرگان قرار گرفتیف.
هیچیرن نرخ نا ازگار با توجه به اییکه کیتر از  1/2به د ت آمفه ا ت لذا م توان بران
کرد که ازگار در ضف مطدوب قرار دارد.
در نهایت با ترکرب شزن ااص
ضالت شزن مطدق نشان م دهف.

هاا ریل تدفرق صور

گرفتها نیودار  3ریل تدفرق را در

شناسایی و اولویت بندی شاخص های اقتصادی موثر بر مدیریت ...

نمودار  .3نتایج نهایی مقایسه زوجی شاخصها در حالت وزن مطلق

یافتههایکیفی

در صصددوص یافتددههددا کرفد بددا توجدده بدده رشیددفادها شرزاد ش اددروه فددرشش بدرددت در
کشورها میتخبا نتای زیر به د ت آمف که هر رشش هیدراه بدا بدرآشرد اقتصداد در جدفش
ایاره  3ارح داده افه ا ت.
اایان ذکر ا ت که اروهها به کارگرفته افه در کشورها میتخب این پهشهح بدا توجده
به موقعرت آن کشور ش ارایط محرط ش اقتصاد موجود بوده ا ت ش محقق دع بدر آن دارد
تا بر ا اس ارایط ش شیهگ ها موجود در ایران از د تاشردها این تحقرق بهره الزم را برده ش
میا بتر اروه به هیراه برشترین درآمف اقتصاد را برا ایران ارائه نیایف.
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کشور
ایران

رویدادورزشی

درآمداقتصادی

شیوهفروشبلیت

مسابقا فوتبا ش شالربا

باجه بدرتفرشا -

صفها طدوالن  -بدرشز بدازار دراه-

در داصل کشور

ضامران مال -

درامف ناچرز از فرشش بدرت

بدرتفرشا اییترنت
جرن

باز ها الی ر

1118

پکن

فرشش بدرت هواییف ش

درآمددددف ضاصددددل از ضددددق پخددددح

چیف میروره

تدویزیددون -فددرشش بدرددت -تبدرغددا -

(با ا تفاده از ابکه  Adمسابقا
)Hoc, RFID

تجار -جدوگرر از صدفشر

بدرددت جعد د ش در نترجدده کیتددر بددازار
راه

ا ترالرا

باز ها الی ر

1111

رفن

تحقرقا بازاریاب ش

ضدددفاکثر نیدددودن درآمدددف -ضفد د ش

ا تراته ها ترشیج

نگهفار ش بهبود تصدویر مثبدت بداز

فرشش بدرت

هددا-رکددورد جفیددف در درصددف بدرددت
فرشصته افه

کانادا

باز ها الی ر

بدرتفرشا اامل

برگزار موفق در ضوزه فرشش بدرت ش

زمستان 1121

قررهکش تصادف در

ضضددور تیاادداچران برشددتر-جیایددت از

 3مرضده

ایجدداد درآمددفها مددال –بدده ضددفاقل

( 23اکتبر 1- 1118

ر انفن فرشش غرر مجاز بدرتها

جون  1119ش 22
نوامبر )1119
انگدرس

رشیفادها مختدف

پرحفرشش بدرت –

کسب درامف از طریق زیر داصت هدا

شرزا

تبدرغ ش فرشش از طریق

الکترشنر

موبایل
کددددددددره هففهیرن دشره باز ها
جیوب

آ رای  1122اییچئون

برشن ار

بهبود کرفرت صفما  -تیرکز بر میدابع
داصد د
بددرا

ددازمان -ذصرددره کددردن پددو
ددازمان-کسددب مزیددت رقددابت

برشتر-موفقرت در ضوزه فدرشش بدردتا
مفیریت ش توزیع میا ب بدرت

شناسایی و اولویت بندی شاخص های اقتصادی موثر بر مدیریت ...
آلیان

1

رشیفادها شرزا

بدرت اتوماتر

رفم نراز به ضضور ش ا دتخفام کارمیدف

مختدف

()ATM

فددرشش-تسددهرل صریددف بدرددت در تیددام

فیالنف

لرگ فوتبا فیالنف

فرشش راد بدرت

درآمف ضاصل از بدرتفرشا ش ضضور

(متو ط قریت بدرت

تیاادداچران کیتددر از ددایر لرددگهددا

نسبت به ایر کشورها

ارشپددددای ش ا ددددکانفییاش ا ددددت –

پائرن تر ا ت)-

پرحفرشش تعهف را افزایح م دهف

ایددددداال

 2لرگ اصد  :برس با -

ددارا اددبانهرشز ش افددزایح فددرشش
بدرت

پرحفرشش بدرت
قریتگذار افتراق -

ارائدده بدرددت باقریددتهددا مختدددف ش

متحدددددفه بسکتبا -فوتبا ش هاک

قریت گذار

فرشش بالل بدرت-بسته هدا مختددف

آمریکا

انعطا پذیر بدرت

بددرا

فصل،-یانتها

تضیری برا بازگردانفن پو بدرت بده

برگشت پو ش

مصدددر کییدددفگان نارا،د د  -بدردددت

ترکره

برست ش پیجیرن
یونرور راد زمستان

ددالیق مختدددف – ،ددیانتهددا

بدرتفرشا از طریق

اییترنت بارث کاهح هزییهها

شب ایت

زمان ش انترار م اود

دفر-

رست فرشش بدرت بر

جذب تیااداچران بده شرزشهدای کده

هیره ش

مخاطددب کیتددر دارنددف یددا از ددطح

ا اس کیتر
پردازش ان

اقتصدددددداد -اجتیددددددار پددددددائری
برصوردارنف–اجدازه فدرشش برشدتر از 2
بدرددت بددرا هیددان صددیفل در هیددان
رشیفاد-

قطر

جام مدتها آ را 1122

فرشش بدرت مستقریاً از

کوتاه کدردن د دت جدارالن –کیتدر

طریق شب ایت ر ی

بددازار ددراه -کسددب درآمددف از طریددق

کیففرا رون فوتبا

مرزبدددان معتبرتدددرین ش پدددو دددازترین

آ را

تورنیت ها برنالیدد

جدول  :3دادههای کیفی بر اساس شیوه فروش بلیت و درآمد اقتصادی
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در رابطه با یافتهها کرف ضاصدل از برر د ادروههدا فدرشش بدردت در کشدورها

میتخب در مورد بدرت دیجرتال هواییف ش چیف میروره با ا تفاده از ادبکه ادهداک در الی رد
 1118پکنا از آنجائ که طرحها امیرت ،ف جعل بدرت از و بخح چاپ ا کیاس باند
چرن تهره افها این امر موجب گردیف از هر گونه اقفام جارالن جدوگرر بده ریدل آمدفه ش بده
دنبا چیرن موفقرت در رابطه با تأمرن امیرت تیاااچران ش شرزاکاران ش ایر افراد ارکتکییفه
با ا تفاده از رست آر ا

آ د 2ا در نیایشگاه جهان اانگها نرز ایدن ادروه مدورد ا دتفاده

قرار گرفت ش  71مردرون بدرت برا این رشیفاد مه به فدرشش ر درف .بداز هدا الی رد

پکدن

برا بسرار از بازاریابان از جذابرت ش اهیرت بسزای برصوردار بود زیرا ایدن بداز هدا فرصدت
میا ب برا تأرررگذار بر اذهان ریوم جهان ش راه برا نفوذ به بازار چیدف مردردارد دالر
چرن به ایار م آمف .در ط این بداز هدا چدرن مرزبدان  181111شرزادکارا داشرا صبرنگدار از
برشتر از  111کشور ش ضفشد  1مردرون گردادگر ش بدرح از  211مردردون مسدافر داصدد بدود ش 7
مردرون تیاااچ که به طور زنفه این مسابقا را تیااا کردنف (پرادیساتاپورن1ا .)1121


در صصوص باز ها الی ر

 1111رفن ا تعفاد کل  9/1مردرون بدردت صدادر ادف.

طبق گزارش کیرته برگزار این مسابقا بدرتفرشا یک از مه ترین برنامهها این باز هدا
بشیار م رفت ش درآمف بسرار زیاد را برا کیرته برگزار در برداات .هف

رفن ر درفن

به  111مردرون دالر ا ترالرا بابت فرشش بدرت بود ش به جدرأ مد تدوان گفدت فدرشش بدردت بدر
موفقرت یا رفم موفقرت مال تأررر دارد؛ اما به دنبا ناکام بدرتفرشا در پدائرز 2992ا کیرتده

1.RFID System
2.Pradisathaporn,2010
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برگزار ا تراته ترشیج را با کی

1

ارکتها صصوص جرج پرتر دون بردتس2ا ادرکت

تحقرقدات شش کدا  1ش ادرکت تحقرددق ش تجزیده مدفیا ا ددکرپ 3انجدام داد .درفن  1مرضددده
ا تراته را با هف

تحویل فراییف بدرتفرشاد مدثررا ترکردب تبدرغدات ش بازاریداب مسدتقر ش

ایجاد هرجان در جامعه در مورد اهیرت ضضور در الی ر

بکدار گرفدت .ایدن  1مرضدده ربدار

بودنف از :نفوذ در افکارا اطالعر ان ا زمریه از بدرا صدحیه نیدایحا رها داز ا آزاد داز
ذهی ش تب لحره آصر .پس از این فعالردت بازاریداب ا طد  2هفتده قبدل از بداز هدا ش در طدو
باز ها کیرته برگزار ااهف فرشش برح از ی

مردرون بدرت بود (تقریباً  91درصف بدردتهدا در

اصترار مردم قرارگرفتیف) ش این آغاز رکورد جفیدف در تداریخ بدردتفرشاد الی رد

بدود .در

نهایت از تعفاد  7122271بدرت  7118371بدرت فرشصته اف .کیرته برگدزار نده تیهدا بده هدف
صود یعی  111مردرون دالر ا ترالرا ر رف بدکه رکورد جفیف در درصف بدرت فرشصتده ادفه در
بددداز هدددا الی رددد

ر رقددد زد یعیددد بددده  87/9درصدددف فدددرشش بدردددت د دددت یافدددت

(تامیوپولوس2ا.)1111

کی

در رابطه با الی ر

زمستان  1121شنکوشر کانداداا پدس از  3مرضدده بدردتفرشاد بدا

ارکای چون جت ت ا ور  1ش شیزا دا ترکت 1بدرتها این دشره از بداز هدا بده

فرشش ر رف قریت نری از بدرتها کیتر از  211دالر کانادا بود .تعفاد  211هزار بدرت بده قریدت

1.George Peterson Bits Co.
2. Wool Kat Research co.
3.Media scape analysis co.
4. Thamnopolous,2006
5.Jet set Sport
6.Visa.tickt.com
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 11دالر کانادا رر،ه اف .هف

کیرته الی ر

کانادا کسب درآمف  118مردرون دالر کانادا بدود

ش این نشانگر آن ا ت که  91درصف بدردتهدا فرشصتده ادفنف .در مدورد ادروه بدرن د ار د ر
باز ها آ رای  1122کره جیدوب اداهف درآمدفها نامشدهود اقتصداد بدودی مانیدف بهبدود
کرفرت صفما ا توزیع میا ب بدرت ش کسب مزیت رقابت برشدتر .در رابطده بدا فدرشش بدردت از
طریق د تگاهها اتوماتر

در آلیان ااهف ذصرره کردن رمایه با توجه به رفم نراز به ضضدور

کارمیف فرشش در پایانهها فرشش بودی .


در مورد اروه پرحفرشش در لردگ فوتبدا فیالندف مد تدوان گفدت از آنجدائ کده در

فیالنف ش،عرت اقتصاد لرگ مد فوتبا نسبتاً ،عرف ا دت امدا ایدن رادته جدذابتدرین رادته
شرزا فیالنف ا ت .بر ا اس تحقرقا در  1ضوزه اقتصاد ش بازاریاب شرزش فیالنفا هیدواره
روامد شجود دارنف که بر مرزان ضضور تیاااچران در مسابقا مثررنف .این روامل ربارتیف از:
-

اکل درقه مشتر

-

فاکتورها اقتصاد مانیف قریت بدرتا درآمف هوادارانا طح برکار

-

فاکتورها کرف مانیف تسهرال ا تادیوما روامل آب ش هوای ا پرحفرشش بدرت

-

شیهگ ها رشیفاد مانیف کرفرت مسابقها نامشخ

بودن درآمفا اهیرت اهرآشرد

-

امکانا تفارکات مانیف ظرفرت ا تادیوم.

1
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در پهشهح ضا،ر مسئولرن در لرگ فوتبا فیالنف از طریق پرحفرشش بدرت ع بر افدزایح
درآمف نیودنف البته در مقایسه با ایر کشورها ارشپدای ش ا دکانفییاش ایدن مردزان ضضدور ش
فرشش بدرت هیچیان پائرن ا ت (آیهو2ا.)1121


ایاال متحفه آمریکاا به دلردل شجدود رکدود اقتصداد بدا کداهح ش درع از ضضدور

تیاااچران ش در نترجه کاهح درآمف برا

ازمانها شرزا مواجده ادف .ازایدنرش  2ادروه

مطرح افه یعید بدردتفرشاد افتراقد ا بسدته انعطدا پدذیر فصدل ش ،دیانت برگشدت پدو ش
بدرتفرشا اییترنت را برا  2لرگ اصد برس با ا فوتبا ا بسکتبا ش هیدفبا بکدار گرفتیدف ش
توانستیف با توجه به الیق مختدف مردم ش دطوح درآمدف گونداگون فدرشش صدوب را داادته
باایف ش رالشه بر درآمفها مشهود اقتصاد ا به درآمفها نامشهود چون کاهح هزییههدا
مرتبط با زمان فرا زمان انترار ش تحقرق د ت یافتیف (هوشارد1ا.)1112


ترکره در برست ش پیجیرن یونرور راد زمستان از ادروه فدرشش بدردت از طریدق کیتدر

هیره ش پردازش آن ا تفاده نیود .این اروه بدرتفرشا را م توان در فستروا ها هیر کده
ه زمان چیفین راته ش در برح از ی

رشز اجرا م اونف بکار گرفت .بدهشیدهه در رشیدفادها

بزرگ شرزا که اضتیاالً چیفین مسدابقه هد زمدان در ید

رشز انجدام مد ادونف .هدف

ایدن

رست افزایح تعفاد تیاااچران ا ت که در رشیفاد ضضور دارنف ش این رست به تشویق مدردم
برا ضضور در رشیفادها در مکانهای که از دطح اقتصداد – اجتیدار پدائری برصوردارندف
بسرار میا ب ا ت .این اروه به مفیریت رشیفاد اجازه فرشش برشتر از ی

بدرت را بدرا هیدان

1.Aiho,2010
2.Howard,2004
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1

صیفل در هیان رشیفاد م دهف .این رست به کسب درآمفها اقتصاد رشیفاد کی

کرده

ش بارث م ادود بدردتهدا برشدتر فرشصتده ادود ش دیدفگاه جفیدف را ه مدفیریت ش اقتصداد
شرزا معرف م کیف .تعفاد کل بدرتهدا فرشصتده ادفه در ایدن رشیدفاد  218917ردفد بدود
(کا کا 2ا.)1123


بردن در رابطه با اروه برشن ار که در باز آ رای  1122اییچئون انجدام ادف بردان

کرده این اروه از نرر برگزار رشیفاد ش تیرکز ازمان بدر رش میدابع داصدد ا بهبدود کرفردت
صفما ش کسب مزیت رقابت برا برگزارکییفه بسرار ضائز اهیردت بدود امدا در بعدف اقتصداد
آنچیان تأرررگذار نبوده ا ت (بردن1ا.)1119


ش اددروه درآمددفزای قطددر ندده بدده دلرددل اددروه صدداص بدرددتفرشادد کدده بدده صدداطر

رمایهگذار هدا زیر داصت ش انجدام مرزبدان هدا در معتبرتدرین ش پدو دازترین رشیدفادها
برنالیدد بوده ا ت .دشضه مبدغ  111مردرارد دالر در بخح پرشژهها زیر داصت هزییده کدرده
ا ت .بخش از این هزییده صدر

بداز هدا جدام جهدان صواهدف ادف  3مردردارد دالر صدر

شرزاددگاههددا ش  27مردرددارد دالر صددر

هتددلهددا ایددن کشددور صواهددف اددف؛ ش قطددر بددا ایددن

رمایهگذار ها به درآمفها اقتصاد زیاد در آییفه د ت صواهف یافت (کساشسا .)1122



1.Katkat,2011
2.Burden,2009
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8

یجهگیریوپیشنهادها
بحث،نت 
با توجه به دادها کرف ش کی ضاصل از این پهشهحا اروه بدرت هواییف ش چیف میردوره
با باالترین آمار درآمف اقتصاد ش شزن  ./238در تحدرل دسده مراتب در رتبه اش جدا دارد ش
نشانگر این ا ت که با ا تفاده از این ادروها مسدئولرن برگدزار رشیدفادها مد توانیدف بده لحداظ
اقتصاد ا امیرت ش تبدرغات به د تاشردها صوب د ت یابیدف .بدردت اییترنتد بدا شزن  1/231در
جایگاه دشم قرار دارد ش مطابق با دادهها کرف ا رشیفادها که در آنها از اروه فدرشش بدردت
اییترنت ا تفاده گردیفه به نسبت درامف زای صوب دارد .تههدا انعطدا پدذیر بدا شزن نسدب
 1/23در جایگاه وم م بااف ش برانگر انسدت کده بدا توجده بده دالیق مختدل ش دطوح درامدف
اقتصاد گرشهها مختدف مردم م توانیف بدرت مدورد نردر صدود را دریافدت دارندف .تحقرقدا
بازاریاب با شزن نسب  1/229در جایگاه چهارم م باادف کده ایدن مدورد در بداز هدا الی رد
 1111رفن رامل موفقرت بودا تبدرغ ش فرشش از طریق موبایل با شزن نسدب  1/222در جایگداه
پیج قرار دارد ش نترجه فرشش بدرت از این طریق آنچیان ودآشر نبوده ا ت .بدردت اتوماترد
با شزن نسب  1/191در جایگاه اش م باادف ش در شاقدع تسدهرال ش امکاندا صریدف آ دان را
فراه نیوده اما به لحاظ اقتصاد صرد

ودآشر نبوده ا ت .بسته هوادار با شزن نسدب 1/181

در جایگاه هفت ش پرحفرشش بدرت با شزن نسدب  1/171در جایگداه هشدت در زمدره رششهدا
فرشش ک درآمف به ضساب م آییدف .کیتدر

دهیره ش پدردازش آند بدا شزن نسدب  1/113در

جایگاه نه برشتر میا ب مکانهای با طح اقتصاد – اجتیار پائرن م باادف ش ادایف امکدان
صریف بدرت را برا اقشار ک درآمف مهرا کیف اما به لحاظ کسب درآمف نی توانف به ریوان ید

10

ااص
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اررگذار رش آن ضساب کرد .برشن ار با شزن نسب  1/138در جایگداه دهد جدا

گرفته که این اروه برشتر درآمفها نامشهود اقتصاد را در بردااته ا ت ش باجه بدردتفرشاد
با شزن نسب  1/111در جایگاه یازده ش آصر اهیرت از دیفگاه صبرگان قدرار گرفتده ا دت کده
این رشش بدرتفرشا هیواره بارث کسب کیترین درآمفا شجدود صدفهدا طدوالن ا ایجداد
بازار راه ش به نور بارث از برن رفتن المت اقتصاد جامعه م گردد.
از ایدددنرش پرشدددیهاد مد د گدددردد مسدددئولرن شرزش کشدددورا ففرا دددرونهدددا شرزاد د ش
برگزارکییفگان رشیفادها شرزا با توجده بده ادرایط موجدود در کشدور ش بدا بهدرهگردر از
یافتهها این پهشهح به انتخاب میا بترین اروه فرشش بدرت اهتیام شرزنف تا بدفینش درده هد
بتوانیف فرشش باال بدرت ش افزایح تیاااچران را برا رشیفادها شرزا دااته باایف ش هد از
لحاظ اقتصاد بتوانیف برا صیعت شرزش درآمفزای کییف.
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ایزد ا بهزاد ش ضسرن دیدی (« .)2392برر
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 «ایا ای ش اشلویدتبیدف روامدل تأرررگدذار بدر.)2393( کرم ا اهره؛ رد برگ ا امرر ضسرن
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.2393

 «تحدرل روامل اقتصاد مثرر بر درآمدف.)2391( نقف ا یزدان؛ کاغذیانا هرال ش افشارپ ا امرر
. تهرانا دش فصدیامه مفیریت ش تو عه شرزش.»)بااگاهها فوتبا (بااگاهها میتخب جهان
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