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های فراوانی در برگزاری رویدادهای ورزشی بخصوص در زمینه صنعت ورزش با داشتن قابلیت
ترین عنوان یکی از مهمتوان درآمدزایی بسیار باالیی دارد. لیگ برتر فوتبال به ،ایهای حرفهلیگ

کسب و کارهای صنعت ورزش ایران می باشد. لذا پرداختن به این امر از موضوعاتی است که 
کسب و  تبیین مدلتحقیق حاضر با هدف . برای صنعت ورزش کشور بسیار الزم و ضروری است

با دو رویکرد کیفی و کمی انجام گرفت. بخش کیفی به و  کار لیگ برتر فوتبال ایران در دو بخش
های نیمه ساختاریافته از با روش پدیدارنگاری و با استفاده از مصاحبه مکس کیوداافزار کمک نرم

ند، انتخاب شدنفر از خبرگان که به روش گلوله برفی  32هایها و برداشتطریق تفسیر دیدگاه
. در این بخش، بوم کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر پایه هستی شناسی استروالدر به انجام شد
به  از افراد مطلع نفر 22مشارکت  استفاده از پرسشنامه استاندارد و . بخش کمی تحقیق بادست آمد

شد. تحلیل داده های  عنوان نمونه تحقیق که با روش غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند، انجام
نتایج نشان داد بین شرکای کلیدی . اسمارت پی ال اس انجام شد با استفاده از نرم افزار این بخش

ای پیشنهادی و کانال توزیع و با ساختار هزینه ها و منابع کلیدی، منابع کلیدی با ارزش ه
تحقیق حاضر، نقشه راهی های مشتری با جریان درآمدی رابطه ی معنادار وجود ندارد. نتایج بخش

برای آسیب شناسی ساختاری و تدوین استراتژی های جبرانی در راستای ایجاد ساختار یکپارچه و 
 چارچوب ارتباطی جامع در تمام ابعاد بوم کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران می باشد. 

 .لیگ برتر فوتبال، بوم کسب و کار، استروالدر و هستی شناسی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
امروزه صنعت ورزش به عنوان عاملی مؤثر در رشد و توسعه ابعاد اجتماعی و اقتصادی با 

کند به طوری که از بزرگترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می
(. تحقیقات کالیگنان و 2211آید )ویسی و همکاران، به شمار می 21 قرنصنایع پردرآمد در 

صنعت ورزش هر ساله به طور متوسط  2214تا  2227دهد از سال ( نشان می2214)1نیکوالس
هفت درصد رشد داشته است که این مقدار رشد از متوسط نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از 

های (. صنعت ورزش با داشتن ظرفیت1371کشورهای دنیا باالتر است )محمدکاظمی و همکاران، 
ای ورزشی توان درآمدزایی بسیار باالیی دارد. در های حرفهلیگ مینهزیادی به خصوص در ز

ای فوتبال باعث رشد صنعت باشگاه داری حرفه و ایهای حرفهبسیاری از کشورها، برگزاری لیگ
(. 1371ها شده است )رضایی و همکاران، و توسعه اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال آن

های متفاوت بیان رزشی را نوعی واحدهای کسب و کار با اندازههای و( باشگاه2223) 2زیمانسکی
ترین بخش صنعت فوتبال عنوان کرده و ادامه ها را مهم( باشگاه1372کند. نقدی و همکاران )می

تر های اخیر شاهد رقابتیدانند. در سال ها میحیات صنعت فوتبال را منوط به ادامه حیات باشگاه
ایم. بنا بر نظر محققان عرصه کسب و کار، صنایع مختلف بودهشدن عرصه کسب و کار در 

دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار 
رویکرد اول، جنبه  :پذیر است. دو رویکرد اصلی در خصوص مدل کسب و کار وجود داردامکان

گذارند که مدل تمرکز دارند و فرض را بر این می بودن؛ برخی محققان بر این رویکرد "مدل"
دهد یک شرکت چگونه کسب و کار ابزاری برای کاهش پیچیدگی دنیای واقعی است و نشان می

( مدل 2224(. استروالدر )2212، 4)استروالدر و پیگنر 3شناسیهستیکند و رویکرد دوم، کار می
ای از اهداف و مفاهیم و ارتباط شامل مجموعهکند که کسب و کار را یک ابزار مفهومی تعریف می

ها است که با هدف بیان منطق اختصاصی یک بنگاه گردآوری شده است. این مجموعه نشان آن
شود و عواید مالی آن چیست. استروالدر و دهد که چه چیز و چگونه به مشتریان پیشنهاد میمی

تر از صرف مدل یعنی وسیع ر سطحی( مدل کسب و کار را با نگاهی جامع، د2221) 1همکاران
گرفته و هستی شناسی کسب و کار   اند. تحقیق حاضر از رویکرد دوم بهرههستی شناسی پذیرفته

هستی شناسی استروالدر، یک طرح کسب و کار را در قالب ساختاری  .استروالدر را برگزیده است
آید. هستی شناسی ها به حساب میبرای سازمان راهبردیکند و یک ابزار منظم و جامع ارائه می

های مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال توزیع، ارتباط با مشتریان، جریان عنصر است؛ بخش 7دارای 
ینه  که در کنار یکدیگر زهای کلیدی، شرکای کلیدی و ساختار هدرآمدی، منابع کلیدی، فعالیت

(. 1دهند )شکلتشکیل میاندازی منسجم از عوامل کلیدی محرک یک کسب و کار را چشم
های کسب و کارهای پیشنهاد شده توسط سایر استروالدر پس از شناسایی سنگ بناهای مدل

ها مدل جدیدی را ایجاد نموده است که این مدل، یکپارچه شده نویسندگان این حوزه، بر مینای آن
 (. 1372تمامی موارد قبلی است )نقدی و همکاران، 
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کسب و کار فوتبال ایران را بر اساس هستی شناسی استروالدر بررسی  هرچند تاکنون تحقیقی   
گانه هستی  7تحقیقات زیادی وجود دارد که به صورت مجزا به هریک از عناصر  نکرده است ولی
دو مدل  ( ترکیب1376). ملکیان و همکاران شودها اشاه میآن ای ازاند که به نمونهشناسی پرداخته

جهت  را به عنوان ابزاری کاربردی یدجفراغت  اههیو س یابیارزمقیاس و  یروانشناختپیوستار 
 از یو آگاه یتماشاگران ورزش یبندبخش یها براو صاحبان باشگاه نباایبازار ییاستفاده و راهنما

 یوفادار یبا هدف حفظ و ارتقا بازاریابی هدفمند یراهبردها یطراح وها اهداف مشارکت آن
( به نیاز 1373)(. ایزدی و همکاران 1377معرفی کردند )ملکیان و همکاران، تماشاگران 

 هواداران جذب جاری و هواداران نگهداری و برای حفظ ایگسترده تالش به کشور هایباشگاه
های مشتری محور و ایجاد دانش و هدایت برنامه ، مدیریتمناسب امکانات نمودن فراهم با جدید

کنند. نریمانی و اشاره میهای مختلف ارتباطی نیاز از طریق کانالو اطالعات مورد نیاز 
 مسابقاتتصمیم تماشاگران  بر مسابقات کیفیت بازی و نتایجنشان دادند  (1371)خسروجردی 

( 1373)دارد. احسانی و همکاران  مثبت تأثیر هابرای حضور مجدد در ورزشگاه فوتبال برتر لیگ
فاصله دیدگاه دانشگاهی و دیدگاه اجرایی در مورد جذب حامیان  در تحقیق خود به وجود خالء و

مالی در صنعت فوتبال کشور اشاره نمودند و رفع موانع موجود در جذب حامیان مالی را منوط به 
( در تحقیق 1376)فالح کاظمی و همکاران  ها گزارش کردند.های تمامی گروهاستفاده از دیدگاه

ترین ها را مهمیم و هزینه بلیط،رفت و آمد و تغذیه در استادیومها و تخود عدم جذابیت بازی
نتایج تحقیق  های استادیوم گزارش کردند.عوامل عدم حضور تماشاگران و خالی بودن صندلی

منابع انسانی، دارایی معنوی، منابع ارتباطی و )( نشان داد منابع سازمانی 1376)سلطانی و همکاران 
کارایی، کیفیت، نوآوری و )ها و اماکن ورزشی( و مزیت رقابتی زیرساختاطالعاتی، منابع مالی، 

ای ایران تأثیر معناداری دارد. های فوتبال حرفهپاسخ گویی به مشتری( بر میزان سودآوری باشگاه
ای ایران مبتنی بر های فوتبال حرفه( نشان داد اکثر باشگاه1373نتایج تحقیق نادریان و همکاران )

ها، عدم ( و دولتی بودن باشگاه%61باشد )های صنعتی میستقیم دولت و سازمانهای مکمک
ها، های مالی، امتناع صداو سیما از پرداخت حق پخش آگهی مسابقات به باشگاهشفافیت صورت

ها، ریزی نامناسب مسابقات، عدم موفقیت بازاریابی باشگاهعدم رعایت قانون حق مؤلف، برنامه
های تأمین مالی، استفاده محدود از مدیران خالق و با ها از روشن باشگاهعدم آگاهی مدیرا

های های تجاری و مالی در سطوح مختلف، از جمله موانع مهم تأمین مالی در باشگاهتخصص
( نشان داد؛ بین دو متغیر 1371)نتایج پژوهش شعبانی  باشد.ای لیگ برتر ایران میفوتبال حرفه

برتر فوتبال کشور رابطه معنادار معکوس وجود دارد. بدین معناکه هرچه  هزینه و رتبه در لیگ
ها نشانگر این بینیها در لیگ کاهش پیدا کرده است و پیشها باالتر رفته است رتبه تیمهزینه تیم

 باشد.های لیگ میدرصد تغییرات رتبه در لیگ برتر فوتبال مرتبط با هزینه 24است که حدود 
خود را به  یاتکا دبای هاسازمان کشور، ابعاد و هادر همه سازمان سازییبا گسترش خصوص 

به دنبال  دینبوده و با یقاعده مستثن نیاز ا زین یورزش هایکاهش دهند. سازمان یبودجه دولت
 یهاتیمز یو ارتقا ییدرآمدزا یبرا قیدق یزریرو برنامه نیباشند از ا ییدرآمدزا یراهکارها

بدان معناست که  نیا ابدییم یدوچندان تیاهم یورزش هایگیل یتوان تجار شیو افزا یابترق
در  رییامر باعث تغ نیشده و ا تیو تقو سازینهیبه ستباییکسب و کار م هایتمام قسمت

 رقابتی مزیت منشا تواندمی خود نوبه به کار و کسب شود. مدلیکسب و کار م یالگوها اتیجزئ
تواند باعث پرش یک مدل کسب و کار جدید می ،های رقابتی مختلفمزیتگیری از با بهرهباشد 

. مطالعه ادبیات کسب و کار لیگ برتر فوتبال های اقتصادی باشدو جهش قابل توجهی در رقابت
اند؛ برخی، دهد پژوهشگران قبلی به فهرست کردن ارکان پیشنهادی خود پرداختهایران نشان می

اند. این مطالعه، کارهای انجام ها را مفهوم سازی کردهو گروهی دیگر آناند ها را توضیح دادهآن
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ای چندین صفحه های سنتیبرنامهمندی از مدل بوم به جای شده قبلی را یکپارچه کرده و با بهره
اندازی منسجم از عوامل کلیدی محرک کسب چشم ،ساختاری منظم و جامعقالب در کسب و کار، 

دیگر،  و تأثیر هر جز بر اجزایکند و با تحلیل کمّی ارتباط فوتبال ایران عرضه میلیگ برتر و کار 
 دهد. توصیفی شفاف از وضعیت مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران ارائه می

 

 
 
 
 
 
 
 

 : بوم کسب و کار استروالدر8شکل 
 

 شناسی پژوهشروش
 انجام گرفت به طوری که بابه روش ترکیبی و در دو بخش کیفی و کمی  حاضر، پژوهش

با استفاده  اطالعات در دو بخش کمی و کیفی آوریجمع و باشدمی کاربردی نوع از هدف به توجه
حاضر را کلیه مدیران و  پژوهش آماری یجامعه. است گرفته و مصاحبه انجام پرسشنامه از

سازمان لیگ فوتبال ایران،  ای فوتبال ایران، مسئوالن فدراسیون وحرفه ها و لیگمسئوالن باشگاه
پژوهشگران و استادهای )اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور که در حوزه های اقتصاد 

های مدیریت ورزشی، ورزشی، بازاریابی ورزشی و کسب و کار ورزش مطالعه کرده اند( حوزه
زشی تلویزیونی و گران برنامه های ور)تحلیل های ورزشیاقتصاد، بازاریابی و کسب و کار و رسانه

نفر با  32اند. برای بخش کیفی داده ( تشکیلسندگان روزنامه ها و مجالت ورزشیرادیویی و نو
ها تا مرحله اشباع مصاحبهگلوله برفی و تا حصول اشباع نظری انتخاب شدند  گیرینمونه روش

و کار  مصاحبه بر مبنای سواالت اساسی و استاندارد طراحی بوم کسب .رفت شیها پداده
های نیمه های کیفی از خالل مصاحبهانجام گرفت. داده (2212)استروالدر و پیگنر،  استروالدر

محتوا با نرم  زیبه روش آنال یفیک لیو تحلکنندگان در پژوهش گردآوری ساختار یافته با مشارکت
مند، تعداد گیری غیرتصادفی هدفدر بخش کمّی بر اساس روش نمونه. انجام شد 1مکس کیودا افزار
برابر بیشترین روابط  12نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین تعداد نمونه از روش  22

مربوط به یک متغیر موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که توسط بارسلی و همکاران 
 بخشتحقیق در این  ابزار. ( استفاده شد1771، 2( ارائه شده است )بارسلی و همکاران1771)

 اطالعات بخش دو شامل (2212)استروالدر و پینگر،  استاندارد بوم کسب و کار پرسشنامه
سازه منطبق بر  7و سواالت مربوط به هستی شناسی استروالدر در قالب  دهندگانپاسخ دموگرافیک

 باشد.شد، می امتیازدهی لیکرت ارزشی پنج مقیاس اساس بر گانه هستی شناسی که 7های بلوک
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 7های معادالت ساختاری جهت بررسی وجود، میزان و جهت ارتباط بین متغیرها )بلوک مدل
 مربعات حداقل روش از که ساختاری معادالت مدل گانه بوم( مورد استفاده قرار گرفت. یک

 قرار تفسیر و تحلیل مرحله مورد دو در بایستمی است، شده استفاده آن حل در (PLSی )جزی
 و (2مکنون )شکل متغیرهای بارهای و هاوزن بررسی گیری،اندازه مدل بررسی از منظور. گیرد

 مدل .(3باشد )شکلمی مکنون متغیرهای بین مسیر ضرایب بررسی ساختاری مدل بررسی از منظور
 متغیرهای بین روابط درباره فرضیه هایی آزمون برای جامعی آماری رویکرد ساختاری معادالت
 هایمدل بودن قبول قابل توانمی رویکرد این طریق از. است مکنون متغیرهای و شده مشاهده

 آزمون آزمایشی و غیرآزمایشی همبستگی، هایداده از استفاده با خاص هایجامعه در را نظری
 بسیار متغیری تحلیل چند تکنیک یک ساختاری معادالت سازیمدل ،(1373) هومن نظر به بنا. کرد
 آزمون برای جامع رویکرد یک است و متغیری چند رگرسیون خانواده از نیرومند و کلی

 روش این با .(1373 هومن،)است  متغیرها بین مستقیمغیر و مستقیم روابط درباره هاییفرضیه
 آزمود. مشخص هایجامعه در را نظری هایمدل قبول بودن قابل توانمی

 

 های پژوهشیافته
 بخش کیفی

 

 نمونه یها یژگیو: 8جدول 
 بخش کیفی

 نوع و درصد فراوانی ویژگی

 سن
 سال 12باالی  سال 12تا  42 سال 42تا  32 سال 32زیر 
 درصد 22 درصد 32 درصد 42 درصد 12

 تحصیالت
 دکتری فوق لیسانس لیسانس پایین تر از لیسانس

 درصد 17 درصد 23 درصد 22 درصد 2

 یحرفه ا گینوع ارتباط با ل
 رانیفوتبال ا

 مدیر یا مسئول
کارشناس یا 

 پژوهشگر
 اصحاب رسانه

استاد مدیریت یا 
 اقتصاد ورزش

 درصد 42 درصد 17 درصد 42 درصد 33
 یحرفه ا گیسابقه ارتباط با ل
 رانیفوتبال ا

 سال 11بیشتر از  سال 11 تا 12 سال 12تا  1 سال 1تا  1
 درصد 23 درصد 27 درصد 22 درصد 32

 بخش کمی
 نوع و درصد فراوانی ویژگی

 سن
 سال 12باالی  سال 12تا  42 سال 42تا  32 سال 32زیر 
 درصد 1271 درصد 21 درصد 3771 درصد 21

 تحصیالت
 دکتری فوق لیسانس لیسانس پایین تر از لیسانس

 درصد 21 درصد 21 درصد 3771 درصد 1271

 یحرفه ا گینوع ارتباط با ل
 رانیفوتبال ا

 مدیر یا مربی
کارشناس یا 

 پژوهشگر
 اصحاب رسانه

استاد مدیریت یا 
 اقتصاد ورزش

 درصد 3771 درصد 12771 درصد 12771 درصد 21
 یحرفه ا گیسابقه ارتباط با ل
 رانیفوتبال ا

 سال 11بیشتر از  سال 11تا  12 سال 12تا  1 سال 1تا  1
 درصد 3771 درصد 21 درصد 21 درصد 1271
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گانه بوم کسب و کار انجام شد و  7های های بلوکفرایند تحلیل محتوا برای تعیین زیربخش
کد اولیه استخراج گردید. با بازبینی و ادغام کدها بر اساس تشابه در چندین  1174در این فرایند 

بلوک به عنوان بوم کسب و  7عنوان کدهای محوری در قالب زیربخش به  33مرحله در نهایت 
 (.1و  4، 3، 2کار لیگ برتر فوتبال ایران استخراج گردید. )جداول 

 

 : بعد مشتری بوم کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران5جدول 
 فراوانی مصاحبه شونده کدهای باز کد محوری مقوله

 بخش های  مشتری

 

-I1-I6,I8 -I21,I24 تماشاگران -هواداران بازار انبوه

I26,I30 
42 

 بازار بخشی

، سنین مختلف ،وفاداران
 -جنسیت مختلف

 -داوران -هافوتبالیست
 مربیان

I1,I2,I4-
I7,I9,I10,I12-

I14,I16,I18,I20,I22,I
24,I27,I28,I30 

24 

بازار خاص 
 کوچک

 -های فوتبال خارجیباشگاه
های تجاری و شرکت

 رسانه -تبلیغاتی

I2,I5,I8, I11-I13,
 I15,I17,

 I19-
I21,I23,I26,I29,I30 

21 

 ارتباط با مشتری

 

 انجمن ها
 کانال ها و گروه های

همایش ها و کانون  -مجازی
 نهوادارا

I1,I2-I11,I17-

I24,I26,I27,I32 
27 

سرویس های 
مساعدت 
 خودکار

 -فناوری های نوین ارتباطی
 سایت اینترنتی

I1,I9,I10,I12,I17,I22,
I23,I26,I30 

7 

 سلف سرویس
-ی عمومی رسانه ها

 -های اختصاصیرسانه
 حضور در استادیوم و اماکن

I1,I4-I9, I11-I16,
 I18-I21,

 I25-
I27,I29,I30 

14 

مساعدت 
 فردی

 I9 1 روابط عمومی

مساعدت 
فردی 

 اختصاصی

ارتباط از طریق نمایندگان 
 I5,I13,I24 3 باشگاه ها

 کانال توزیع

 

کانال توزیع 
 مستقیم

رویدادها و کنگره های 
 -کانون هواداران -فوتبال

 استادیوم ها و اماکن

I1,I2,I4- I19,I21-
I25,I27,I30 

46 

کانال توزیع 
 غیر مستقیم

 -فروشگاه های اختصاصی
 ها اماکن عمومی و نمایشگاه

 فضای مجازی -رسانه -
I1-I30 21 
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 خدمات بوم کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بعد محصول و: 8جدول 
 فراوانی مصاحبه شونده کدهای باز کد محوری مقوله

 های پیشنهادیارزش
 

 

 انجام کامل کار
پرکردن اوقات فراغت 

ارائه خدمات به  -تماشاگران
 هوادار و تماشاگر

I2-I4,I7-I11,I15-
I22,I24,I26,I30 22 

 I11,I12,I15,I28 4 برند برند

 تازگی

غیرقابل  -تنوع -گستره وسیع
 -پیش بینی بودن رقابت ها
 -کیفیت خوب مسابقات

بازی های  -جذابیت
 تماشاگرپسند

I2,I4-I8, I10-I16,
 I18,I20-

I22,I24,I25,I27,I28 
44 

 سفارشی سازی
جذب -توسعه تیم و باشگاه

 بازیکنان و مربیان مطرح
I2,I3,I5,I7,I8,I10,I1

7,I20 
2 

به  طراحی منحصر
 فرد

 I5,I29 2 پرورش بازیکن

 عملکرد

 -تعهد و مسئولیت پذیری
-شفافیت مالی و مدیریتی

اثر اقتصادی  -اثرات سیاسی
 اثر فرهنگی و اجتماعی-

I1-I11,I13,I14,I16-
I23,I25-

I27,I29,I30 
62 

I10,I11,I16,I18,I25 دسترسی آسان به استادیوم ها قابلیت دسترسی
,I27,I28 7 

 I2,I5,I24 3 کاهش هزینه هزینهکاهش 
 

 بعد مالی بوم کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران: 4جدول 
 فراوانی مصاحبه شونده کدهای باز کد محوری مقوله

 جریان درآمدی
 

 

درآمدهای 
 تراکنشی

بلیت  -فروش بازیکن -پاداش قهرمانی
درآمد حاصل از برگزاری  -فروشی
  -فروش محصوالت تبلیغی -رویداد 

پروژه های اقتصادی غیر  -آموزش 
 فوتبالی

I1-I28,I30 71 

درآمدهای 
 تکرارپذیر

حق عضویت و حمایت مالی 
درآمد از  -حامیان مالی  -هواداران

پخش   -اجاره اماکن -قرارداد تبلیغ
 کمک مالی دولت  -تلویزیونی

I1-
I20,I22,I24,I25

,I27-I30 
67 

  ساختارهزینه
 

 

 هزینه های ثابت
تجهیز  -هزینه های زیرساختی فناورانه

ساخت اماکن و  -اماکن و استادیوم
 استادیوم

I1-I16,I18-
I23,I25-I30 12 

 هزینه های متغیر

برنامه های  -حقوق پرسنل -مالیات
هزینه  -خدمات رفاهیفرهنگی و 

هزینه  -قراردادهای ورزشی -آموزش
هزینه  -ایاب و ذهاب، اسکان و تغذیه

 برگزاری مسابقات

I1-I10,I12-I30 17 



 استروالدر یشناس یبر اساس هست رانیبرتر فوتبال ا گیمدل کسب و کار ل نییتب 
 

 

322 

 بعد فعالیت بوم کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران: 2لجدو
 فراوانی مصاحبه شونده کدهای باز کد محوری مقوله

فعالیت های 
  کلیدی

 

های فعالیت
 تولید کلیدی

 -های فرهنگی آموزشیبرنامه
کشف، جذب و پرورش 

تامین  -استعدادهای فوتبال
 -رضایت تماشاگران و هواداران

بهبود اماکن  -مدیریت بهینه منابع 
 -های فوتبالو استادیوم

ریزی موثر برگزاری و پخش رنامهب
 رویدادها

I1-I8,I10,I12-
I18,I20-I25,I27-

I29,I30 
22 

های فعالیت
کلیدی حل 

 مسئله

 -برنامه های راهبردیتوسعه 
کاهش وابستگی به دولت و 

حرکت به سوی  -درآمدزایی
مبارزه با فساد  -خصوصی سازی 

 و تقلب

I1,I3-I7, I9-
I12,I14-

I23,I25,I26,I28-I30 
41 

فعالیت کلیدی 
 پلتفرم

اجتماعی  هایشبکهایجاد و حفظ 
با صاحبنظران  ارتباط -موثر

ارتباطات توسعه  -فوتبال
و  فناوریتوسعه  -المللبین

 جریان دانش فوتبال

I1-I4,I6-I9,I11-
I13,I15,I16,I18-
I21,I24-I28,I30 

27 

 شرکای کلیدی
 

 

 تامین کنندگان
مدارس  -تولیدکنندگان ورزشی

 I2-I8,I10- I23,I27 32 فوتبال

 رقبای شریک
 -های خصوصیمالکان باشگاه

 دولت
I1-I7,I9-I14,I16-

I22,I24,I25,I27,I28
,I30 

61 

سرمایه گذاران 
 شریک

شرکت های  -هاسهامداران باشگاه
 حامیان مالی -خصوص و دولتی

I4,I6-I17,I19-
I23,I26-I28,I30 34 

همکاران 
 استراتژیک

های تشکل -کمیته ملی المپیک
فدراسیون ملی و  -صنفی فوتبال

 رسانه -المللی فوتبالبین

I1-I13,I15-
I26,I28,I30 12 

 منابع کلیدی
 

 

 منابع انسانی

تیم ها و  -داوطلبان
 -های مطرح و محبوبفوتبالیست
مربیان  -مدیران موثر-هواداران

 برتر

I1-I14,I16-
I18,I21,I22,I24-I30 42 

منابع فکری و 
داشته های نا 

 مشهود

 -هاالمللی لیگ و تیمجایگاه بین
لیگ و سازمان  -برند -رسانه

 -باشگاه های فوتبال ساختارمند
 قوانین و مقررات حمایتی

I2-I8,I10-I12,I14-
I16,I18-I20,I22

 -
I25,I27,I29,I30 

36 

 منابع فیزیکی
 -اماکن اختصاصی و استاندارد

 های فوتبالپشتیبانی لجستیک تیم
I2-I8,I10-

I14,I16,I18,I21,I25
-I28,I30 

26 

 منابع مالی
حامیان  -حمایت مالی دولت

 حق پخش -مالی
I1,I6,I8,I10-

I12,I14-I21,I25-
I27,I30 

32 
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 بخش کمی
دارد.  قرار پژوهشگران از بسیاری توجه مورد پژوهش هایشیوه همه در پایایی و روایی دغدغه

ها پراکنش داده زانیکرونباخ براساس م یکرونباخ است. آلفا یآلفا یی،ایمحاسبه پا یسنت اریمع
 یبیترک ییایپا گرید یاست. از سو ییایسنجش پا یعامل اصل اریانحراف معشود و یم نییتع

ست )حبیبی ا یترقیدق اریمع نیشود بنابرایسواالت هر عامل محاسبه م یدرون یبراساس هماهنگ
 استخراج شده انسیوار نیانگیممقدار  پایایی، و درونی همسانی بررسی (. برای1376ور، و عدن

(AVE) مرکب ییایپا و (CRبررسی ) ایاستخراج شده  انسیوار نیانگیم .(6شود )جدولمی 
AVE  مخففAverage Variance Extracted وجود دارد که  یهمگرا زمان یی. رواباشدیم
AVE ایمرکب  ییایپا تر باشد.بزرگ 1/2 از CR  مخففComposite Reliability باشدیم .

تر بزرگ AVEاز  دیبا CR نیتر باشد. همچنبزرگ 7/2از  CRوجود دارد که  یهمگرا زمان ییروا
کلیه  6با توجه به نتایج جدول همگرا وجود خواهد داشت.  ییهر شرط روا نصورتیباشد. در ا

 و برای همبستگی ضریب از هاداده وتحلیلتجزیه شرایط روایی و پایایی محقق شده است. برای
استفاده  Smart PLSافزار ، از نرمSEM(1( ساختاری معادالت سازیمدل روش از مدل طراحی

 شد.
 

 ها، اعتبار ترکیبی، واریانس تبیین شده و ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق: واریانس سازه5جدول 

 متغیرها
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ش پ
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ا

ی
هاد

شن
ی

 

ارتباط با 
 مشتری

67/2 27/2 22/2 22/1 61/2 67/2 62/2 43/2 67/2 42/2 62/2 47/2 

بخش های 
 مشری

12/2 71/2 46/2  22/1 12/2 62/2 32/2 13/2 41/2 42/2 41/2 

ساختار 
 هزینه

27/2 76/2 43/2   22/1 64/2 62/2 64/2 42/2 14/2 16/2 

 63/2 72/2 62/2 76/2 11/2 22/1    13/2 27/2 17/2 کانال توزیع

جریان 
 درآمدی

17/2 72/2 32/2     22/1 46/2 44/2 43/2 11/2 

فعالیت 
 کلیدی

16/2 23/2 21/2      22/1 12/2 72/2 16/2 

شرکای 
 کلیدی

22/2 74/2        22/1 12/2 43/2 

 12/2 22/1        61/2 21/2 61/2 منابع کلیدی

ارزش 
 پیشنهادی

017/2 21/2 33/2         22/1 

(P<0/001) *    

                                                           

1. structural equation model 
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 بعدی بودنتک گیرد، قرار توجه مورد باید سنجش، هایمدل ارزیابی در که عاملی اولین
 عاملی بار یک مقدار با باید ها،شاخص مجموعه در شاخصی هر یعنی. است مدل هایشاخص
از  تربزرگ عاملی بار باید مقدار منظور بدین. گردد بارگذاری نهفته، متغیر یا بعد یک به تنها بزرگ،

 مجموعه از باید و شده کوچک محسوب %42از  ترکوچک عاملی بار مقدار و باشد 62%
(.  2هایی که دارای بار عاملی کم بودند، حذف شدند )شکلگردد. بنابراین گویه حذف هاشاخص

 اطمینان قابلیت ارزیابی در که است عامل دیگری 1ساختاری اطمینان قابلیت ضریب مقدار
 است متغیر 1تا  2از  نیز، ضریب این مقدار. است قابل استفاده سنجش هایمدل درونی سازگاری

 گردد.می ارزیابی نامطلوب %62از  ترکم مقادیر و شده پذیرفته %72از  باالتر مقادیر که
 

 
 مدل پیشنهادیهای عاملی مربوط به گویه: بارهای 5 شکل

 
 هایشاخص با همبستگی مقایسه در را سازه یک هایشاخص زیاد همبستگی همگرایی، اعتبار

 اعتبار ارزیابی منظور به. شود باید ارزیابی سنجش هایمدل در که دهدمی نشان دیگر هایسازه
 1تا  2از  نیز، ضریب این شود. مقداراستفاده می AVE2از  PLSافزار اسمارت نرم در همگرایی

 وجود اعتبار بیانگر تشخیصی، است. اعتبار شده پذیرفته %12از  باالتر مقادیر که است متغیر
 دارد مسئله به این اشاره الرکر -فرونل معیار. شود ارزیابی باید سنجش هایمدل در که تشخیصی،

 آن همبستگی مقادیر تر ازبزرگ سازه، ( هرAVEشده ) داده شرح مقادیر واریانس دوم ریشه که
 می سنجد. اگر را هاسازه گیریاندازه مدل کیفیت 3اشتراک اعتبار .باشد دیگر هایسازه با سازه

 از لذا. است گیریاندازه مدل خوب کیفیت دهنده نشان باشد اشتراک مثبت اعتبار وارسی شاخص
 متغیرها از هرکدام توسط شده بینیپیش تغییرات درصد از آگاهی جهت 4شده تبیین واریانس میزان

                                                           

1. Composite Reliability (CR) 

2. Average variance extracted 

3. Communality 

4. R Square 
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 ترکیبی اعتبار دارای مدل هایسازه همه دهدمی نشان( 6)جدول  شود. بنابراین نتایجمی استفاده
 هست. مدل پایایی شرط تحقق یدهندهنشان این و هستند قبولقابل

 این مرحله، در. رسدمی ساختاری مدل ارزیابی به نوبت سنجش، هایمدل ارزیابی از پس
 ضریب اندازه. بررسی نماید را آن داریمعنی سطح و اندازه ضریب، جبری عالمت باید محقق،
 هستند باور این بر محققین است. برخی نهفته متغیر دو بین رابطه قوت و قدرت دهنده نشان مسیر،

 به نتایج. دهدمی نشان را مدل در تأثیر از میزان مشخصی یک %122از  تر بزرگ مسیر ضریب که
 داده نمایش 4 و 3 هایشکل در هاآن داری)آماره تی(معنی و سطح مسیر ضرایب برای آمده دست
 است. شده

 اگر. دهدمی نشان برهم را متغیرها اثر بودن دارمعنی  ،«1تی» ارزش ،«اس.ال.پی» افزار نرم در
 و+ 76/1 بین اگر. است دارمعنی و دارد وجود مثبت اثر یعنی باشد 76/1 از بیشتر  ،«تی» مقدار

 ولی دارد منفی اثر یعنی باشد -76/1 از ترکوچک اگر و ندارد وجود داریمعنی اثر باشد، -76/1
 آمار مقدار این اگر است فرضیات رد یا تأیید اصلی مالک واقع در تی آماره مقدار. است معنی دار

 و 71 ،72 سطوح در فرضیه آن که گیریممی نتیجه باشد بیشتر 12/2 و 76/1 ، 64/1 از ترتیب به
 ارتباط که است معنی بدین باشد 6/2 باالی اگر مسیر ضرایب همچنین. می شود تأیید درصد 77

 ارتباط باشد 3/2 زیر اگر و متوسط ارتباط باشد 6/2و 3/2بین  اگر. دارد وجود متغیر دو میان قوی
 21/2سطح  در 12/2 از و باالتر 21/2 سطح در 76/1 از باالتر اعداد همچنین. دارد وجود ضعیفی

 مستقل مکنون متغیر بین مسیر ضریب مقدار اگر که گفت باید همچنین. (6هستند )جدول  دارمعنی
 در افزایش شاهد مستقل متغیر افزایش با که می گیریم نتیجه باشد مثبت وابسته مکنون متغیر و

 متغیر و مستقل مکنون متغیر بین مسیر ضریب مقدار اگر بالعکس. بود و خواهیم وابسته متغیر
 وابسته متغیر در کاهش شاهد مستقل متغیر افزایش با که گیریممی نتیجه باشد منفی وابسته مکنون

 مقدار حقیقت در است سازه توصیف در مدل توانایی دهندهنشان ،«2دو.آر» مقدار. بود خواهیم
 وابسته متغیر تغییرات از درصد چند که دهندمی نشان و است مدل برازندگی میزان بیانگر ،«دو.آر»

 بیشتری برازش باشد ترنزدیک یک به قدر هرچه مقدار این. شودمی تبیین مستقل متغیرهای توسط
 دهد. می نشان را

 :  ضرایب مسیر8 شکل

                                                           

1. T  

2. R2 
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 :  معنی داری ضرایب مسیر4 شکل

 مدل نهایی به توانمی پژوهش، هایفرضیه متغیرهای یرابطه بودن معنادار به توجه با حال
 ساختاری، معادالت سازیمدل مبنای بر پژوهش هایفرضیه آزمون نتایج. پرداخت پژوهش

 نشان 1 شکل در مربوط جزئی هایشاخص مقادیر و رگرسیونی ضرایب همراه به علّی مسیرهای
 .است شده داده

مدل نهایی پژوهش :2شکل   
 

 گیریبحث و نتیجه
با دو و  کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران در دو بخش تبیین مدلتحقیق حاضر با هدف 

در بخش کیفی، بوم کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر پایه  رویکرد کیفی و کمی انجام گرفت.
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تحلیلی از ارتباط و تأثیر هر جزء بوم  هستی شناسی استروالدر به دست آمد و در بخش کمی
زاء دیگر انجام شد.نتایج نشان داد بین شرکای کلیدی با کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر اج

ساختار هزینه ها و منابع کلیدی، منابع کلیدی با ارزش های پیشنهادی و کانال توزیع و بخش های 
 ی معنادار وجود ندارد.مشتری با جریان درآمدی رابطه

فی از وضعیت نرمال و روابط معنادار بین متغیرها که اکثرا  مثبت و در حد متوسط بودند. توصی
 در اصطالحها یا باشد. در حالی که عدم ارتباطمتوسط مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران می

معنی، نشان از خالء ها و کمبودهای مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران های بیارتباط
 باشد.باشد و نیازمند بررسی و تحلیل میمی

توان در نقش دولت در بین شرکای کلیدی و ساختار هزینه را  میعمده دلیل عدم ارتباط 
های لیگ برتر فوتبال ایران های باشگاهفوتبال ایران جستجو کرد؛ جبران سهم بسیار باالیی از هزینه

، دولت را تبدیل به یکی از منابع مالی لیگ برتر فوتبال ایران (1372ی، )کردنوراز طریق دولت 
باشد و به عنوان رقیب در ساختار لیگ برتر فوتبال ایران مطرح می است در حالی که دولتکرده 

تحقیقات بسیاری وجود دارد که این منبع را مورد نکوهش قرار داده و دخالت آن را عامل اثرات 
؛ السان، 2217، سلطانی و همکاران، 1376دانند )رمضانی زاده و همکاران، منفی در فوتبال ایران می

1372.) 
های لیگ برتر فوتبال ایران رویه هزینه باشگاهیگر عدم شفافیت مالی و افزایش بیو از طرف د

رویه قیمت بازیکنان و مربیان )دلدار ، مناسب نبودن قوانین مالیاتی و افزایش بی(1372 ی،)کردنور
، (1372 ی و همکاران،)خدامراد( و نظام ناقص ارزیابی و انتخاب بازیکنان 1376و همکاران، 

دهد و این یکی از دالیل عدم ای نابسامان از ساختار هزینه لیگ برتر فوتبال ایران نمایش میچهره
بخش خصوصی به عنوان حامیان مالی در لیگ برتر فوتبال ایران و قبول سهمی از تمایل حضور 

 باشد. ها میهزینه
های نامشهود را میتوان از دالیل عدم ارتباط بین شرکای کلیدی و ضعف منابع فکری و داشته

 ;1371 ی و همکاران،رضائ ؛1373 ران،ی و همکا)احسانمنابع کلیدی عنوان کرد؛ تحقیقات زیادی 
های ش مؤثر منابع فکری و داشتهبر نق (1376 زارعی و همکاران،  ;1376و همکاران،  یسلطان

ها های اقتصادی و تجاری و حامیان مالی و رسانهنامشهود لیگ برتر فوتبال ایران بر جذب بنگاه
اند. در حالی که ساختار نامناسب فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر )همتی نژاد و تأکید کرده
، (1377 ،افروزه و یعیشف ؛2217رمضانی زاده و همکاران، )( ضعف قوانین 1374همکاران، 

و کیفیت کم و  (1376و همکاران،  )دلدارهای فوتبال ناشناخته بودن و اعتبار کم برند باشگاه
ها را ، انگیزه مشارکت حامیان مالی و رسانه(1372 یری و همکاران،)امها سیاسی رسانه گیریسو

 برد. برتر فوتبال ایران از بین می در لیگ
های پیشنهادی در تحقیق حاضر، هم سو با داری ارتباط منابع کلیدی با ارزشعدم معنی

( بر ضعف برند 1376باشد؛ دلدار و همکاران )ها میتحقیقات قبلی و توصیفی جامع از نتایج آن
( 1371کردند. رضایی و همکاران ) لیگ برتر فوتبال ایران در ارائه یک تصویر قوی و معتبر تاکید

کنند. های فوتبال لیگ برتر ایران را عامل عملکرد و نتایج ضعیف معرفی میثباتی مدیران باشگاهبی
( نبود مدیر متخصص، نداشتن امکانات فیزیکی مناسب و نبود نیروی 1371) رسولی و همکاران

( وجود 1374انند. نادریان و همکاران )دهای فوتبال میهای برند باشگاهانسانی متخصص را چالش
ها ها دانسته و تکیه باشگاههای فوتبال از اهداف اصلی آنمدیران سیاسی را عامل دور شدن باشگاه
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کنند. بر منابع مالی دولتی را موجب عدم شفافیت مالی، هزینه بر و زیان ده شدن آنها معرفی می
ت تماشاگران را استادیوم ها و خدمات ضعیف ( علت عدم رضای 1373اکبری یزدی و همکاران )

 .(1373 و همکاران، یزدی ی)اکبرکنند اعالم می
نابسامانی حق پخش تلویزیونی باشگاه های فوتبال ایران را می توان یکی از دالیل عدم ارتباط 

ن درآمدی عنوان کرد. درآمد از حق پخش، در کنار درآمد روز مسابقه و کانال توزیع با جریا
به  (2217ساموئل، )باشد حامیان مالی یکی از سه منبع مهم درآمدی باشگاه های فوتبال جهان می

درصد از درآمد کل،  31های فوتبال انگلستان با سهم ترین منبع درآمدی باشگاهطوری که اصلی
یان و )نادردرصد  از درآمد کل باشگاه های فوتبال  73/2باشد در ایران نیز برخالف سهم ناچیز می

 ،(1374 همکاران،
شود های فوتبال عنوان میباشگاهحق پخش به عنوان منبعی بالقوه برای درآمدزایی 

ای انحصار دولتی پخش . السان طی مطالعه(1372 ی و همکاران،سلطان ؛1372 ی،)خدامراد
وصی ورزشی مسابقات ورزشی را مورد نکوهش قرار داده و بر ضرورت تاسیس تلویزیون خص

ای شدن ورزش کشور، های فوتبال را در مواجهه با حرفهتاکید کرده و پذیرش حق پخش باشگاه
(. این در حالی است که شکری و عنایت 1372السان، است ) بدون منافات و ضروری بیان کرده

( تخصیص نامناسب و عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی را 1376( و دلدار و همکاران )1372)
 دانند.ای فوتبال کشور میهای حرفهترین مانع خصوصی سازی باشگاهاولین و اصلی

و جبران سهم  (1376 و همکاران، ی)سلطاناز طرفی حاشیه سود کم لیگ برتر فوتبال ایران 
های فوتبال کشور از طریق کمک مستقیم درصد باشگاه 72درصد( از هزینه های بیش از  61باالیی)

و از طرف دیگر عدم  (1374 ،یان و همکاراننادر ؛1372 ی،)کردنورهای صنعتی دولت یا سازمان
تمایل بخش خصوصی و حامیان مالی به حضور در لیگ برتر فوتبال ایران، تحت تاثیر وجود شبه 

ها تادیومویگردانی تماشاگران از اسهای دولتی، رها در ورزش و عدم توانایی رقابت با باشگاهدولتی
یند سیستماتیک و یکپارچه جهت و نهایتاً نبود یک فرا (1376 ،کاظمی و همکارانفالح )

عدم ارتباط معنا دار بین  (1372 ،السان)گذاری و فروش بلیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران نرخ
 کند.های مشتریان و جریان درآمدی لیگ برتر فوتبال ایران را توجیه میبخش

آسیب شناسی ساختاری در راستای ایجاد  ی جهتمبنا و نقشه راه تواندینتایج این مطالعه م
بوم کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران و ساختار یکپارچه و چارچوب ارتباطی جامع در تمام ابعاد 

های جبرانی بوده و ها و استراتژیاستیس تدوینمطالعات بعدی با هدف برای ی آغازی نقطه
 مناسب هایها و تصمیماتخاذ رویه برای کشور ورزش و مسئوالن هاباشگاه رانیبرای مدراهنمایی 

 باشد. فوتبال کشور ایحرفه گیل بهبود و توسعه مدل کسب و کار جهت در
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 منابع

 هسیمقا»(. 1373هدی. )م ،آزادان ریبا وف ،انیکرعس ، رحیم؛نژادیرمضانحمد؛ م ،یاحسان 
 تیریمد .«رانیا یادر فوتبال حرفه یمال انیخبرگان در خصوص موانع جذب حام دگاهید

 .31-17، صص(2)3و توسعه ورزش. 
 (. 1373. )محمد ،خبیریو  سیدنصراهلل ، سجادی ؛مهرزاد ،حمیدی ؛حسین ،اکبری یزدی

 .«مدل سروکوال یبر مبنا رانیبرتر فوتبال ا گیخدمات در ل تیفیک لیو تحل یبررس»
 . 32-11، صص (21)6. یورزش تیریمطالعات مد

 و  نییتب» (.1372) .اطمهف ،راغب یدلبر رجان وم ی،صفارهرزاد؛ ش ی،رینمجتبی؛  ی،ریام
در توسعه  یو مشارکت بخش خصوص یساز یخصوص یموانع فرارو یبند تیاولو

 . 126-23، صص (4)1مدیریت ورزشی )حرکت(.  .«ورزش
 یعامل لیو تحل یمعادالت ساختار یابیمدل» (.1376) .ن ور، مریمعد رش وآی، بیحب 

 یتهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاه .(LISREL)رافزانرم یآموزش کاربرد
 و انتخاب  یابیارز» (.1372) .هسام ی،قربانیثم و م ی،باقر سعود؛م ،انینادر سعید؛ ی،خدامراد

و  یحسابدار .«یو ورزش یمال ییبرتر بر اساس شاخص ها گیفوتبال در ل کنانیباز
 .61-12، صص(2)2. یمال تیریمد

 ( .1371دلدار، ابراهیم؛ کارگر، غالمعلی و غفوری، فرزاد .)« بررسی موانع اقتصادی
 (،2)1مدیریت و توسعه ورزش.  «.ای فوتبال کشورهای لیگ حرفهسازی باشگاهخصوصی

  .62-13صص
 یعوامل و چالش ها»(. 1371). رسولی، مهدی، خبیری، محمد؛ الهی، علیرضا وآقایی، نجف 

. یورزش تیریمطالعات مد. «رانیبرتر فوتبال ا گیل یبرند باشگاه ها تیریمد یدرون
(31.)66-11 . 
 انتشارات ایالم:  اقتصاد ورزش، اوقات فراغت و گردشگری. (.1371) .نیشمس الد ضائی،ر

 دانشگاه ایالم
 هموانع توسع یبررس»(. 1371). اشمه ،انیکوزه چ جتبی ومی، ریام مس الدین؛شی، رضائ 

. یورزش تیریمد هینشر .«رانیدر ا مایفوتبال و سازمان صداوس یهاروابط متقابل باشگاه
 .226-127، صص(2)2

 با رانیفوتبال ا یهاباشگاه ییمدل درآمدزا یطراح»(. 1377) .ئی، شمس الدینرضا :
 .121-16، صص(23) .یورزش تیریدر مد یکاربرد یهاپژوهش .«یگراندد تئور کردیرو

 ،هایپژوهش. ورزشی پخش حق واگذاری قرارداد تطبیقی مطالعه (.1372) .مصطفی السان 
 .3. تطبیقی حقوق

 اثر  ینییتب یالگو» (.1377) .رزادف ی،غفورارا و س ،کشکر المعلی؛غ ،کارگر صطفی؛م ی،سلطان
مطالعات  .«رانیفوتبال ا یاحرفه یهاباشگاه یبر سودآور یرقابت تیو مز یمنابع سازمان

 .231-12، صص(41)7. یورزش تیریمد
 در بروز فساد  ثرمؤ یهامؤلفه نییو تب ییشناسا» (.1377) .کیمهح ،افروزههرام و ش ی،عیشف

 .66-37، صص(47)12. یورزش تیریمطالعات مد .«رانیدر فوتبال ا
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 فوتبال  یهاسهام باشگاه یواگذار یبررس» (.1372) .یدابراهیمس، تیعنا زاده وآی، شکر
 یزارع ؛قدرت اهلل اقری،ب ی؛مهد دیس یبی،ط. 127-124، صص 37. هیبازار و سرما .«رانیا
برتر  گیل یها مینفعان ت یذ نیمهم تر ییشناسا»(. 1376)غالمرضا.  ندقی،ج و حسن تین،م

 .34-17، صص(41. )یورزش تیریمطالعات مد .«رانیفوتبال ا
 عوامل مؤثر بر وجود  لیتحل»(. 1376). نیحس یدی،ع و نگار ور،پیقل ؛میمر اظمی،فالح ک

مطالعات  .«TOPSISفوتبال با استفاده از روش  یها ومیدر استاد یخال یها یصندل
 . 216-237، صص (43) ی.ورزش تیریمد

 .اقتصاد.  وبانک  «.در صنعت فوتبال یاقتصاد ورزش: کنکاش»(. 1372) کرد نوری، مجتبی
 .4-2، صص(2)127

 یآزمون مدل مفهوم» (.1376) .هراز یی،انزها یاجرشاد و حف ی،تجار لی؛ع ،انیملک 
و  یابیارز اسیو مق یشناختروان وستاریمدل پ کردیبا رو یتماشاگران ورزش یبندبخش
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