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 چکیده

اي فوتبال ایران هاي حرفهسودآوري باشگاهمنابع سازمانی و مزیت رقابتی بر بررسی  این پژوهش،هدف 

کیفی و  . در مطالعةبود که به روش آمیخته انجام شدهمبستگی  -توصیفینوع  پژوهش حاضر از .بود

از اشباع اطالعاتی استفاده  ،در بخش کیفی. ندآماري  بود جامعة فوتبال نخبگان آگاه در صنعت همة ،کمی

اي انتخاب فمند طبقهصورت هدبه هانمونه ،این بخشدر  .اشباع رسیدمصاحبه به 14ا شد که اطالعات ب

نفر از اساتید مدیریت ورزشی و  100گیري هدفمند استفاده شد که از نمونه ،در بخش کمیشدند. 

 ةنامپرسش هاداده يآورجمع ياستفاده براابزار مورد  بخش کمی،در کارشناسان فوتبال بودند. 

. تن از اساتید خبرة مدیریت ورزشی رسید هشتیید آن به تأ محتوایی که روایی بودساخته محقق

مشخص  وستفاده شد ا و پایایی ترکیبی آلفاي کرونباخ ضریببراي بررسی پایایی متغیرها از  ،همچنین

تحلیل از روش ، نامتخصص يهامصاحبه یبررسبراي . از پایایی مناسبی برخودار بودند هادادهکه شد 

استفاده  اس.ال.افزار اسمارت پینرمي و از روش معادالت ساختارپژوهش، مدل  یبررسبراي و  محتوا

در  يسودآور زانیبر م ،یرقابت تیو مز یمنابع سازمان ،شپژوهمدل  براساسنشان داد که  جیشد. نتا

منابع  که توان چنین استنباط کردبنابراین، می شتند؛دا يمعنادار ریثأت رانیا يافوتبال حرفه يهاشگاهبا

اي فوتبال ایران بهبود هاي حرفهگاهباشدر را د میزان سودآوري نتوانخوبی میسازمانی و مزیت رقابتی به

 و توسعة هاي فوتبال ایران با بهبود وضعیت منابع سازمانیباشگاه شود کهپیشنهاد میرو، ازاین بخشند؛

 .یابی به سودآوري اقدام کنندبراي دستمزیت رقابتی، 
 

 فوتبال يهاباشگاه ي،سودآور ،یرقابت تیمز ،یمنابع سازمان: یدیکل واژگان

                                                           
 Email: lkaregar@yahoo.com                                                                           نویسندۀ مسئول *
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 مقدمه
ای، حرفه ورزش صنعت پایدار توسعة بر مؤثر اقتصادی مفهوم یك عنوانبه رقابت ،اخیر ایهسال در

 رقابتی موقعیت که است المللیبین کاروکسب در اساسی مفاهیم از ،رقابتی مزیت است.شده  مطرح

 دهد. یكیم را رقبایش مناسب دربرابر موقعیت ایجاد توانایی سازمان به و کندمی را تعیین سازمان

 هایسازمان با مقایسه در مشتریان خود برای زیادی ارزش که رسدمی رقابتی مزیت به سازمان زمانی

تا  باشد قادر سازمانی یا شرکت . اگر(767، 1394 ،زاده و طالییایجاد کند )وحدانی، محرم رقیب

 ایجاد مشتریان برای را فردیمنحصربه هایشارز واندتمی دهد، انجام یشرقبا از بهتر را فعالیت خاصی

 هافعالیت آن سادگیبه نتوانند رقبا اگر شد. خواهد رقبای خود برابر در برتری موجب ،نهایتدر که کند

 مزیت کسب باشد، داشته مشتری برای بیشتری اهمیت و ارزش خدمت کاال یا آن و کنند تقلید را

 هایمزیتاین است که  پژوهشگران از بسیاری مسئلة(. 1999، 1شد )بارنی خواهد تضمین رقابتی

 دربارۀ متفاوتی هایدیدگاه .چیست در رقابتی هایمزیت ریشة و آیندمی وجودبه چگونه رقابتی

 رقابتی هایمزیت پیدایش عوامل به متفاوتی نگاه دیدگاه، هر و دارد وجود رقابتی مزیت ایجاد چگونگی

ای برای مزیت کنندهامل محیطی را عوامل مسلط و تعییندیدگاه سازمان صنعتی که عو ،جملهدارد؛ از

پردازان مقابل این دسته از نظریات، تعدادی از نظریه(. در112، 9819 ،2هیل و جونز)د دانرقابتی می

توان به نگرش دارند که از آن جمله می کیدرقابتی تأسازمانی در کسب مزیت بر اهمیت عوامل درون

، 6چنگفنگ و اشاره کرد ) 5مبنای شایستگیو نگرش رقابت بر 4های پویا، نگرش قابلیت3مبنای منابعبر

ها، آن چیزی هستند ت شرکت هستند و توانمندیمالکیحتور تهای بهرهمنابع، دارایی(. 93، 2008

ها باید برای آن ،بلکه شوند؛منجر به مزیت رقابتی نمیك منابع تتواند انجام دهد. تكشرکت میکه 

 عنوان همةبهمنابع یك شرکت  ،کلیطوربه. های سازمانی با یکدیگر ترکیب شوندایجاد توانمندی

د. زمانی منابع نشودارد، تعریف میفرایندها و دانشی که در شرکت وجود ها، ها، توانمندیدارایی

ها را کاهش اضای زیادی برای محصوالت شرکت ایجاد کنند یا هزینهارزشمند هستند که بتوانند تق

 شوند:بندی میصورت زیر دستهمنابع سازمانی به(. 1999دهند )بارنی، 

 در بازار مالی؛ هاییمنابع مالی: وجه نقد و دارایی -1

 خام و تجهیزات؛ ، موادمنابع فیزیکی: کارخانه، فروشگاه -2

                                                           
1. Barney 

2. Hill & Jones 

3. Resource- Based View (RBV). 

4. Dynamic Capability View 

5. Competence-Based Competition  

6. Fang & Cheng 
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 و مجوزهای رسمی؛: مانند مارک تجاری منابع قانونی -3

 : مهارت و دانش کارکنان؛منابع انسانی -4

 گی کارآفرینی؛: فرهنگ سازمانی و شایستزمانیمهارت سا -5

 رقبا و فناوری؛های بازار، بخش منابع اطالعاتی: دانش درزمینة -6

، 2012 ،1کاسترو و گیمنزدیو، مین کنندگان و مشتریان )آدبای، تأای: روابط با رقبامنابع رابطه -7

351 .) 

 ابزار سنجش عنوانرود که بهمی شماربه اقتصادی تصمیمات در همیتابا اطالعات ازجمله ،سود

 گذاران،سرمایه استفادۀمورد همواره ها،گیریتصمیم و ارزیابی بینیشپی وسیلة و مدیریت اثربخشی

ازمان رشد سو  یابی به سودآوریدست ،بازاریابی نوینهدف نهایی  .است بوده مالی تحلیلگران و مدیران

نوع صنعت، اندازۀ توان به ها میثر بر سودآوری شرکتاز عوامل مؤ .استهای بازار در متن سیاست

 (. 7  ،1373 )ثقفی، اشاره کردتبلیغات  شرکت، عمر شرکت و هزینة

( است. این دو محقق در 1998زمینه، مدل هیل و جونز )شده دراینهای ارائهترین مدلیکی از کامل

 شامل منابع ، به توضیح کامل هریك از اجزای مدل خودتئوری مدیریت استراتژیكکتاب خود به نام 

نوآوری و  ،کارایی ،چهار بعد کیفیت ،، مزیت رقابتی و سود پرداختند. در این مدلهاو صالحیت

طبق (. 118، 1998)هیل و جونز،  اندعاد مزیت رقابتی معرفی شدهعنوان اب، بهگویی به مشتریانپاسخ

یك شرکت مزیت رقابتی دارد که نرخ سودآوری آن بیشتر از  گوییمنز، زمانی میمدل هیـل و جـو

کرد که  توان به مدل بارنی اشارهزمینه میهای مهم درایناز دیگر مدل متوسط صنعت باشد.

ایجاد مزیت رقابتی  را از عوامل مهم درمنابع یا تقلیدپذیری ناقص ارزشمندی، کمیابی، تقلیدناپذیری 

  کند.معرفی می

 طی. هستند درآمد کسب نیازمند مسابقات، در حضور و خود حیات ادامة برای فوتبال هایباشگاه

 اقتصادی یك بنگاه مانند آن هایباشگاه و است کرده فراوانی تغییرات فوتبال صنعتاخیر،  هایدهه

اساس گزارش سایت  هستند. بر  درآمد و سودآوری کسب مختلف هایشرو و منابع دنبالبه قدرتمند

از:  نداعبارت که پردازندمی درآمد کسب به طریق سه از فوتبال هایباشگاهجهان،  سراسر در، 2دلویت

  ،6ماتیو، کریس و کریستوفر ساموئل،) 5های تجاریو فعالیت 4رسانه پخش حق ،3مسابقه روز درآمد

                                                           
1. Adebayo, De Castro & Gimenez  
2. Deloitte analysis 

3. Match day 

4. Broadcasting 

5. Commercial 

6. Samuel, Matthew, Chris & Christopher 
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کارهای ترین راهتواند از مهمحیح آن میهای باشگاه و مدیریت صکیه بر منابع و داراییت(. 8، 2017

مستلزم طراحی مسیر  ،به این هدف یابیدستبدیهی است که های فوتبال باشد و درآمدزایی باشگاه

رند باشگاه استادیوم اختصاصی، مدارس فوتبال، فروشگاه، آرم و ب .رقابتی بسیار هوشمندانه است

نقش مهمی در سودآوری  هستند که های فوتبالجمله منابع سازمانی مهم باشگاهبازیکنان و مربیان، از

 واسطةاستادیوم اختصاصی بهفوتبال، ای های حرفهباشگاه در بیشترکنند؛ برای مثال، باشگاه ایفا می

 منبع اصلی ،برند و آرم باشگاه است.نبع مهم درآمد روز مسابقه فروش بلیت و لوازم باشگاه، م

طریق پرورش بازیکن، لیت تجاری است و مدارس فوتبال ازطریق فعادرآمدزایی و سودآوری باشگاه از

 د.نکنمی رآمدزایی باشگاه ایفاها و دهزینهنقش مهمی در کاهش 

شریعتی، یزدانی . اندت رقابتی و سودآوری انجام شدهمنابع سازمانی، مزی های مختلفی در حوزۀپژوهش

ثر در را از عوامل مؤ یانسان یروین یزیربرنامه و یاطالعات ستمیوجود س ،موزشآ ،(1384) و حقیقت

های ه نوآوری و استراتژیک پژوهش خود دریافتند( در 1384یزاده و عرب )سودآوری برشمردند. عل

منجر به سودآوری که  هستند هامزیت رقابتی در سازمان جدید، ازجمله مسائل مهم ایجادکنندۀ

گویی پاسخ جملههایی ازسازی استاندارد(، پیاده1384ی و پورسینا )سلطانبه عقیدۀ  .دنشوسازمان می

منابع ، (1385) فقری، کریمی و حیدریبه عقیدۀ . شودمی، سبب ایجاد مزیت رقابتی به مشتریان

 1نیروتی و راگوسیودر پژوهشی، . ها هستندمهم و اساسی در سازمانجمله منابع از ارتباطی و اطالعاتی

های منابع گسترش مهارت برعالوه های اطالعاتیدند که ایجاد سیستماین نتیجه رسیبه ( 2017)

 خوبی افزایش یابد.ها بهتا مزیت رقابتی این شرکت شودمیسبب  ،هاانسانی و سازمانی شرکت

سبب توانایی بهبود مزیت ها ها نشان داد که کارایی و کیفیت در سازمانآن نتایج پژوهش ،همچنین

اهمیت به  (2017) 2سابرامنیان و پاپادوپولوسگوناسکاران، ای، در مطالعهشود. میها رقابتی در سازمان

این نتیجه ها به آن .ها اشاره کردندمزیت رقابتی شرکتجمله نوآوری در بهبود مختلفی ازمسائل 

خوبی ها بهشود تا سازمانها سبب میرتباطات در سازمانسازی فناوری اطالعات و ارسیدند که پیاده

ین زیت رقابتی اتا وضعیت م شودمهارت و اطالعات موردنیاز را کسب کنند که این امر موجب می

جمله ( دریافتند که منابع سازمانی، از2015) 3عثمان، ارشد، آریس و عاریف د.ها بهبود یابشرکت

به بهبود و گسترش  خوبی، بههاافزایش عملکرد سازمان برند عالوهنتواانسانی ماهر و متعهد مینیروهای 

، منابع مالی (1390) حاجیطاهرپور، رهنمود و به باور  .دنها نیز کمك کنابتی این سازمانمزیت رق

ای روی پنجاه مطالعه. مدیریت شوند یت مناسبصورازجمله منابع مهم سازمانی هستند که باید به

                                                           
1. Neirotti & Raguseo 

2. Gunasekaran, Subramanian & Papadopoulos 

3. Othman, Arshad, Aris & Arif 
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ند و توسط مالکان هست هایی که از منابع سازمانی قوی برخوردارباشگاه اروپا نشان دادباشگاه فوتبال 

منابع های ضعیف که باشگاهلیحاکنند؛ درمیتهاجمی استفاده اتژی از استر ،شوندثروتمند اداره می

، 1)سینر و کاراپوالتجیاتخاذ استراتژی تدافعی هستند دارند و مجبور به سازمانی و مالی کمتری 

)تصمیمات استراتژیك، ارتباط  را های مدیریتی(، مهارت2008) 2، گالیلی و اسرایلیبارلی(. 17، 2015

مونیخ معرفی کردند. قیت باشگاه فوتبال بایرنترین عامل موفاصلیی با رسانه، خالقیت و نوآوری( قو

( نیز مدیریت موفق، استادیوم، حمایت مالی کافی و برند را عوامل موفقیت 2011) 3اندرسون و بیرر

( در پژوهش 1394) ترابی، قربانی، باقری و طریقی تیم بسکتبال مردان دانشگاه گنزاگا معرفی کردند.

مین منابع مالی تبلیغات و درآمد روز مسابقه، ازجمله مسائل مهم در سودآوری و تأ هکخود دریافتند 

حامیان مالی مطرح کرد که ( 2004) 4کشاکای، در مطالعه .ای ایران هستندهای فوتبال حرفهباشگاه

ا هصادی باشگاهاقت و د. وی اشاره داشت که اطالعات شفاف مالینها دارنقش مهمی در سودآوری باشگاه

( نیز درآمدهای 1201) 5باشند. امنزوامند به حضور در ورزش تواند سبب شود تا حامیان مالی عالقهمی

 کنندۀترین منابع تأمینای را از مهمها و حق پخش رسانههای تجاری باشگاهروز مسابقه، درآمد فعالیت

 ای فوتبال انگلستان معرفی کرد.همسائل مالی در باشگاه

نیروی  نظیر ،سازمانیمختلف های توان گفت که منابع و داراییشده میهای انجامپژوهشبا توجه به 

 مهمی نقشانسانی توانمند، منابع مالی، منابع اطالعاتی و ارتباطاتی، منابع فیزیکی، برند و سایر منابع، 

 یمختلف هایشروهای موفق از باشگاه براین،. عالوهکنندها ایفا میسازمان و سودآوری موفقیتدر 

های فوتبال باشگاهکنند. سود زیادی کسب می های تجاری، رسانه و فعالیتدرآمد روز مسابقه نظیر

 ،هاآنمنابع مختلف سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی در ی سازو پیادهتقویت ، با شناسایی توانندمی

یشتر به سود ب یابیبه مشتریان، از این منابع برای دست گوییطریق کارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخاز

 بهره برند.

باالیی برای افتخارآفرینی و کسب جایگاه شایسته  ان دارند که فوتبال ایران ظرفیتنظران اذعاحبص

نشان داده است که سرعت حرکت و جایگاه فوتبال  المللی دارد؛ اما، روند گذشتههای بیندر عرصه

 سان نبوده است و نیازمند حرکتنظر مردم و کارشناا وضعیت مطلوب و موردان متناسب بایر

 هایباشگاه ،است جهان کشورهای بیشتر گیرگریبان که مالی هاینبحرا وجودبا. ی استترمنسجم

 فوتبال هایباشگاه ،ایران در کهحالیدر ؛هستند باال مالی تراز و دارای سودآور همچنان فوتبال بزرگ

                                                           
1. Şener & Karapolatgi 

2 . Barli, Galily & Israeli 

3  . Anderson & Birrer 

4. Keshock 

5. Mnzava  
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با . گیرند بهره کشورمان فوتبال هایتظرفی از اندنتوانسته و هستند مالی شدید مشکالت درگیر هنوز

 صنعت از کشورمان فوتبال که شویممی متوجه دنیا روز فوتبال و ایران فوتبال بین یکوتاه ةمقایس

است و این،  باشگاهی فوتبال برای یبزرگ تهدیداین موضوع  که است ماندهعقب دنیا بسیار فوتبال

 و دارانسهام کهطوریت؛ بهاس افزایشدرحال روزروزبه هانگهداری باشگاه هایهزینه که است درحالی

 برای یدیگر منابع سراغ دلیل،همینبه بینند.سخت می را هاهزینه این بر آمدنفائق نیز دولت حتی

 فوتبال معضالت ترینبزرگ از یکی (.3، 1393روند )عیدی و یوسفی، می خود باشگاه هایههزین مینتأ

ها است که سال است. درآمدزایی بوده در هاباشگاه نداشتنتوانایی اکنون،ت سیستأ ابتدای از ایران

ها همچنان شمار، سایر باشگاهند و به غیر از چند باشگاه انگشتوابسته به دولت هستهای ایران باشگاه

صنعتی و نظامی( از منابعی که های مستقیم )پرسپولیس و استقالل( و غیرمستقیم )تیم صورتبه

ی است که کنفدراسیون فوتبال گذرانند و این در شرایط، امور خود را میکندها تزریق میلت به آندو

ن بر داشتهای تجاری اداره شوند و عالوهصورت مؤسسات و شرکتها بهکه باشگاه دارد کیدآسیا تأ

 های سودآور نیز تبدیل شوند.تنها از منابع مالی خود استفاده کنند، بلکه به بنگاهاستقالل کاری، نه

مین مالی و اشتن این رشته در ایران، موضوع تأدشدن مقولة اقتصاد فوتبال و عمومیتدلیل جهانیبه

وابستگی شدید  ،مچنینه کند.ایران، ضرورت بیشتری پیدا میای فوتبال های حرفهسودآوری باشگاه

بودن این منبع اقتصادی، لزوم توجه به سایر پذیرنفت، نوسانات قیمت و پایان اقتصاد ایران به صادرات

 بهبود براین،ند، دوچندان کرده است. عالوهدرآمدزایی هست مانند فوتبال را که دارای ظرفیتصنایع 

فنی در ابعاد ورزش  توجهی درزمینةرفت قابلتواند منجر به پیشها میوضعیت مالی و اقتصادی باشگاه

 با رقابتی و سودآوری منابع سازمانی، مزیت در حوزۀ تاکنون مطالعات زیادیقهرمانی و ملی شود. 

 حوزۀ در موضوع این در رابطه با چندانی کاربردی و جامع مطالعات ،اما اند؛انجام شده مختلف مقاصد

 ترینبنیادی و ترینمهم از یکیکه  رسدنظر میبنابراین، به ؛اندانجام نشده کشورمان فوتبال صنعت

های فوتبال و عوامل انی باشگاهمنابع سازم و تحلیل شناخت ایران، ورزشی بازاریابی در پژوهشی ابعاد

 ت برایصنع این رکردنهای ورزشی، با هدف پویاتها و سازمانباشگاه ثر بر ایجاد مزیت رقابتیمؤ

 ال اصلی پژوهش این استسؤارائه شد، با توجه به مطالبی که  .استها سودآوری در باشگاه رسیدن به

 د؟نثیر دارای فوتبال ایران تأهای حرفهبر میزان سودآوری باشگاه ،رقابتی که آیا منابع سازمانی و مزیت

 

 پژوهش شناسیروش
 یبر سودآور یرقابت تیو مز یمنابع سازمانر یثأت ینییتب یالگو یطراححاضر با هدف  پژوهش

همبستگی  -توصیفی های پژوهشاز طرح در این مطالعه،. انجام شد رانیفوتبال ا یاحرفه یهاباشگاه

طریق های کیفی ازگردآوری داده محقق ابتدا به شناسایی ومنظور، بدین. استفاده شد به روش آمیخته
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های کمی، الگوی استخراجی وری دادهآبا تدوین الگو و جمع ،و در ادامه های اکتشافی پرداختمصاحبه

زمون قرار آرا مورد ای فوتبال ایرانهای حرفهمنابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاهر یثأت

با استفاده از روش تحلیل  ،و سپس تاحد اشباع نظری ادامه یافتند هامصاحبه، کیفی در مرحلة. داد

 هشتبه تأیید آن،  یشد که روایی محتوایطراحی ای نامههای اصلی، پرسشمحتوا و کدگذاری مؤلفه

 السؤ 87نهایی شامل  نامةپس از انجام اصالحات، پرسش. دیریت ورزشی رسیدم تن از اساتید خبرۀ

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

لفه و مؤهفت ال( و سودآوری )سؤ 35لفه و مؤ چهارال(، مزیت رقابتی )سؤ 29 لفه ومؤ پنجسازمانی )

 یروایی واگراو  روایی همگرا (،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی)پایایی . ال(، تدوین گردیدسؤ 23

 همة شامل ،آماری پژوهش کیفی جامعة .یید شدتأ 1اساسمارت پی.ال. افزارطریق نرمها ازنامهپرسش

عامل  یون فوتبال و سازمان لیگ، مدیرانمدیران ارشد فدراس نظیر بود؛ نخبگان آگاه از صنعت فوتبال

و  مدیریت ورزشی شامل اساتیدنیز  یآماری پژوهش کم مدیریت ورزشی. جامعة ها و اساتیدباشگاه

شونده بودند مصاحبه 14ها تعداد نمونهدر بخش کیفی، . فوتبال بودفوتبال آشنا با صنعت کارشناسان 

نفر از مدیران  دوعامل باشگاه، مدیر چهارانتخاب شدند )ای گیری هدفمند طبقهروش نمونهکه به 

 صنعتنفر از اساتید مدیریت ورزشی خبره در  پنجنفر از مدیران سازمان لیگ و  سهارشد فدراسیون، 

شناسان مدیریت ورزشی آگاه در و کار اساتیدنفر از  100شامل  اری پژوهش کمی. نمونة آم(فوتبال

گیری هدفمند استفاده شد. از این تعداد، در این بخش از روش نمونه بود که حوزۀ بازاریابی فوتبال

نظر برای های موردن اینکه آیا تعداد دادهبرای تعیی .صورت صحیح بازگردانده شدندنامه بهپرسش 85

استفاده شد.  3و آزمون بارتلت 2الکین -مایر  –کایزر  تحلیل عاملی مناسب است یا خیر، از شاخص

دهندۀ باشد، نشان 7/0تا یك قرار دارد و اگر بیشتر از صفر  الکین در دامنة -مایر  –شاخص کایزر 

گر سطح معناداری کمتر ، ا. همچنینای انجام تحلیل عامل اکتشافی استگیری برکفایت مناسب نمونه

(. 178، 2005، 4نفایت مدل پذیرفته شده است )لیچ، بارت و مورگاککه توان گفت باشد، می 05/0از 

و میزان بود   76/0با الکین برابر  -مایر  –مقدار عددی شاخص کایزر نامة پژوهش حاضر، برای پرسش

 95، با سطح اطمینان بنابراین (؛05/0دست آمد )کمتر از به 001/0، داری آزمون بارتلتسطح معنا

متغیرهای موردنظر، دارای کفایت الزم  ها برای تحلیل عاملیتعداد نمونهتوان گفت که درصد می

. همة استفاده شد برای بررسی مدل پژوهش 5معادالت ساختاریاز روش مدل  براین،هستند. افزون

                                                           
1. PLS Smart 

2. Kaiser - Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy  

3. Bartlett`s Test of Sphericity  

4. Leech, Barret & Morgan   
5. Structural Equation Model 
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افزار و نرم 22نسخة  1اساس.پی.اس. افزارنرمالب های پژوهش حاضر، در قوتحلیل دادهروند تجزیه

 .انجام شد 2رگرسیون حداقل مربعات جزئی
 

 نتایج
شرح زیر است: های آماری بخش کمی بهنهشناختی نموهای جمعیتتوصیفی مربوط به ویژگینتایج 

درصد  3/15بدنی و درصد تربیت 7/84درصد زن(، رشتة تحصیلی ) 2/8درصد مرد و  8/91جنسیت )

 16 /5سال،  10درصد بین شش تا  2/28درصد زیر پنج سال،  1/14فعالیت ) بدنی(، سابقةغیرتربیت

درصد کارشناسی،  5/16سال( و سطح تحصیالت ) 16درصد باالی  2/41سال و  15تا  11درصد بین 

 درصد دکتری(. 40درصد دانشجوی دکتری و  8/18درصد کارشناسی ارشد،  7/24

های منابع سازمانی، مزیت رقابتی و سودآوری در برای بررسی مؤلفهفی پژوهش، در بخش کی

های کیفی از شد. برای تحلیل دادههای کیفی استفاده ، از مصاحبهای فوتبال ایرانهای حرفهباشگاه

های متغیرهای ها، مؤلفه، پس از تحلیل مصاحبهنهایتشد. درروش تحلیل محتوا و کدگذاری استفاه 

 ،یمنابع انسانلفه مؤ پنجدهد، نشان می یك شمارۀ که نتایج جدولطورهماند. مشخص گردی پژوهش

های لفهی، مؤو امکانات ورزش هارساختیزنیز و  یمنابع مال ،یو اطالعات یمنابع ارتباط ،یمعنو ییدارا

عامل  چهارنتایج نشان داد که  ،. همچنینهستند ای فوتبال کشورهای حرفهمنابع سازمانی باشگاه

 غات،یرسانه، تبل مؤلفة هفتهای مزیت رقابتی و لفهی، مؤبه مشتر ییگوو پاسخ ینوآور ت،یفیک ،ییکارا

، منابع و سایر درآمد روز مسابقه ،هواداران ،یتجار تیبرند و فعال قیطردرآمد از ،یمال انیحام

 ای فوتبال کشور هستند:های حرفههای سودآوری در باشگاهلفهمؤ
 

 مربوط به  هايهاي کالمی سؤالشده از گزارههاي استخراجویژگی -1جدول 

 منابع سازمانی، مزیت رقابتی و سودآوري در مصاحبه

 هامؤلفه متغیرها

 منابع سازمانی

 منابع انسانی

 دارایی معنوی

 منابع ارتباطی و اطالعاتی

 منابع مالی

 زیرساخت ها و امکانات ورزشی

 

                                                           
1. Statistical Package of Social Sciences (SPSS) 

2. Partial Least Squares 
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 مربوط به  هايهاي کالمی سؤالشده از گزارههاي استخراجویژگی -1جدول ادامه 

 منابع سازمانی، مزیت رقابتی و سودآوري در مصاحبه

 هامؤلفه متغیرها

 مزیت قابتی

 کارایی

 کیفیت

 نوآوری

 گویی به مشتریپاسخ

 سودآوری

 رسانه

 تبلیغات

 حامیان مالی

 طریق برند و فعالیت تجاریدرآمد از

 هواداران

 درآمد روز مسابقه

 سایر

 

چولگی و کشیدگی استفاده از تفسیر  ،حاضر کمی پژوهشبخش های بودن دادهرسی نرمالبربرای 

و کشیدگی چولگی  شده است. با توجه به نتایج این جدول، آمارۀ نشان داده دوشمارۀ که در جدول  شد

 ،و سودآوری 61/2و  -28/1، مزیت رقابتی، 37/1و  -87/0، منابع سازمانیمتغیر برای هر سه ترتیب به

توان گفت که می ،بنابراین ؛دنقرار دار -3و  3در بازۀ ها دست آمد که تمامی آنبه 82/1و  -93/0

بودن چولگی و کشیدگی، از پس از اطمینان از نرمال توزیع از تقارن و کشیدگی نرمال برخوردار است.

با توجه به نتایج ها استفاده شد. بودن توزیع دادهاسمیرنوف برای بررسی نرمال -آزمون کلموگروف

توان نتیجه میاست،  05/0از برای هر سه متغیر، بیشتر  معیار تصمیم ازآنجاکه، دوشمارۀ جدول 

 ند.هست ها از توزیع نرمال برخوردارگرفت که نمونه

 
 اسمیرنوف -نتایج آزمون کلموگروف  -2جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد

 آمارة

 اسمیرنوف -کلموگروف 
 فراوانی

سطح معناداري 

 )معیار تصمیم(

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

 059/0 85 33/1 52/0 003/4 مزیت رقابتی

 243/0 85 03/1 54/0 77/3 سودآوری
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روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی  هاییلازطریق تحل ،)مدل بیرونی( مدل یریگاندازه بخش

 ،بیشتر است؛ یعنی 4/0از ها تمام گویهاعداد ضرایب بارهای عاملی نتایج نشان داد که  شود.یبررسی م

بودن این معیار مناسب ۀدهندقبول بود که نشانحد قابلاش درمربوطه ۀها با سازواریانس شاخص

و  1راروایی محتوا، روایی همگ :ه شداز سه نوع روایی استفاد ،یریگبرای تأیید روایی ابزار اندازه است.

از دو معیار  ،نامهین پایایی پرسشتعی. برای شدتأیید خبرگان از روایی واگرا. روایی محتوا با نظرسنجی 

ضریب آلفای  نتایج ،سه شمارۀ استفاده شد. در جدول ترکیبیضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی 

 .شده استآورده  روایی همگراترکیبی و  پایایی کرونباخ،
 

 پایایی و روایی همگرا یبضرا -3جدول 

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

 نتایج، چهاردر جدول شمارۀ  ،همچنین .بودن پایایی و روایی همگرا تأیید شداست، مناسب 5/0 با برابر

 .نمایش داده شده استمربوط به روایی واگرا 

 
 واگرا ییروا -4جدول 

 

 سودآوری مزیت رقابتی منابع سازمانی 

   1 منابع سازمانی

  1 77/0 مزیت رقابتی

 1 73/0 75/0 سودآوری

 

، ابزار چهارشمارۀ و  شمارۀ سه هایجدولافزار در نرم هاییشده و نتایج خروجبیانبراساس مطالب 

 .ار استواگرا( و پایایی مناسب برخورداز روایی )محتوا، همگرا و  یریگاندازه

                                                           
1. Average Variance Extracted  
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 3و نیکویی برازش 2تعیین، ضریب1برای بررسی برازش کلی مدل از سه شاخص اعداد معناداری تی

، اعداد بین متغیرها در بخش ساختاری مدل برای سنجش رابطةترین معیار استفاده شد. ساده

دهندۀ درستی بیشتر شود، نشان 58/2و  96/1ز که مقدار این اعداد امعناداری تی است. درصورتی

 است. با درصد 99و  95های پژوهش در سطح اطمینان ، تأیید فرضیهنتیجهرابطة بین متغیرها و در

 58/2از  ها بیشتررابطه برای تی، مقدارپنج، مارۀ شو جدول  دوشمارۀ و  یكشمارۀ شکل  دو به توجه

 درصد 99با سطح اطمینان  ،بنابراین است؛ شده ییدتأ درصد اطمینان 99ها با فرضیه همة و است

ای فوتبال کشور های حرفهاشگاهبر میزان سودآوری ب ،منابع سازمانی و مزیت رقابتیکه توان گفت می

ابتی بر سودآوری نشان ثیر منابع سازمانی و مزیت رق، تأپنج شمارۀ داری دارد. در جدولتأثیر معنا

 است. شدهداده 

 
 (یپژوهش )بارهاي عامل ةشدمدل آزمون -1 شکل

                                                           
1. T-Value  

2. R Square  

3. Goodness of Fit  
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 (داريناپژوهش )ضرایب مع ةشدمدل آزمون -2شکل 

 

 داري مدل پژوهشضرایب مسیر و سطح معنا یجنتا -5جدول 

 هامؤلفه مقدار تی مسیرضریب  نتیجه

 ثیر منابع سازمانی بر سودآوریتأ 989/3 462/0 فرضیه ییدتأ

 ثیر مزیت رقابتی بر سودآوریتأ 843/2 368/0 فرضیه ییدتأ

 

 عنوان مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قویرا به 67/0و  33/0، 19/0ه مقدار (، س1998) 1چین

در اینجا یك  ،صفر استبا تعیین متغیرهای مستقل برابر ازآنجاکه ضریبکند. معرفی می تعیینضریب

مد که آدست به 61/0 با تعیین برای آن برابرمقدار ضریب کهمتغیر وابسته )سودآوری( داریم 

شاخص (، 2005) 2هاوس، وینچنزو، چاتلین و الئوروباور تننبه  بودن آن است.دهندۀ مناسبنشان

و همانند  دل استم حلی عملی برای بررسی برازش کلی اس، راه.ال.در مدل پینیکویی برازش 

 توان برای بررسی اعتبار باکند و از آن میعمل می محورهای کوواریانسروش های برازش درشاخص

                                                           
1. Chin 

2. Tenenhaus, Vincenzo, Chatelin & Lauro 
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که مقادیر  شاخص بین صفر تا یك قرار داردصورت کلی استفاده کرد. این اس، به.ال.کیفیت مدل پی

برابر فرمول آن و  اندمعرفی شدهضعیف، متوسط و قوی  عنوان مقادیرهب ترتیب، به36/0و  25/0، 01/0

، شششمارۀ با توجه به جدول  .(2تعییندر ضریب 1مقادیر اشتراکمیانگین ضرب حاصل)است با: 

که بیشتر از مقدار قوی  است 85/0 با برابر ،در این پژوهش آمدهدستمقدار شاخص نیکویی برازش به

 ها دارد.ساختار مدل تناسب خوبی با داده ،؛ بنابرایناست 36/0

 
 مدل کلی برازش - 6جدول 

 سودآوري
 نیکویی برازش مقادیر اشتراک تعیینضریب

61/0 55/0 58/0 

 

  بحث و نتیجه گیری
شامل زمانی ترین منابع سامهم ،ای ایرانهای فوتبال حرفهدر باشگاهکه نشان داد  تایج پژوهشن

و  هارساختیو ز یمنابع مال ،یو اطالعات یمنابع ارتباط ،یمعنو ییدارا ،یانسانمنابع جمله مواردی از

با نتایج  ،هامورد اهمیت منابع انسانی در موفقیت سازماندر نتایج پژوهش حاضر. ی استامکانات ورزش

 (2015) عثمان و همکاران ( و2008بارلی و همکاران ) (،1384شریعتی و همکاران ) مطالعات

های در باشگاه عنوان یك منبع مهم دیگرآمده، منبع مالی بهدستبراساس نتایج به دارد.همخوانی 

( و سینر و 1390طاهرپور و همکاران ) هایبال معرفی شد که این یافته با نتایج پژوهشفوت

عنوان یکی دیگر از منابع مهم براین، منبع اطالعاتی بهراستا است. عالوههم (2015کاراپوالتجی )

(، نیروتی و راگوسیو 1384شریعتی و همکاران )عرفی شد که این یافته با مطالعات های فوتبال ماشگاهب

نتایج پژوهش  .همسو است ،(2017) گوناسکاران و همکاران ( و1385همکاران ) فقری و (،2017)

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

با ایجاد منابع  .ی داردخوانهم وفقیت تیم بسکتبال مردان دانشگاهاستادیوم، برند و حمایت مالی( در م

و  یمنابع مال ،یو اطالعات یمنابع ارتباط ،یمعنو ییدارا ،یمنابع انسانجمله ها ازمختلفی در باشگاه

های فوتبال باشگاههای مختلف، حوزهدر شت که انتظار دا توانمی ،یو امکانات ورزش هارساختیز

ند نقش شایانی در موفقیت نتوامیمنابع انسانی  ،های فوتبالدر باشگاه خروجی مناسبی داشته باشند.

د نقش نتوانمیهای پایه تیمصورت مدیریت صحیح، درمثال،  ند؛ برایو سودآوری باشگاه داشته باش

                                                           
1. Communality  

2.  GOF = √Communalites̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∗ R2̅̅ ̅ 
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که وجود ند و اینفروش بازیکنان ایجاد کن واسطةبه هها و افزایش درآمد باشگامهمی در کاهش هزینه

جمله های معنوی باشگاه از، داراییهمچنینثر است. مؤ 1ر بازاریابی در جذب حامیان مالییك مدی

تماشاگران بیشتری  ،نتیجهند و دربزرگ داربازیکنان جذب سزایی در ، نقش بباشگاه و برند قدمت

با استفاده از  .نقش حیاتی دارد حتی در جذب حامیان مالی. این موضوع شوندجذب استادیوم می

 ،رودست آورد؛ ازاینتوجهی بهتواند سود قابلنیز باشگاه می 2حق انتشارهایی نظیر برند و ارایید

توانند قش مهمی در افزایش عملکرد خود میهای معنوی نهای فوتبال با استفاده از داراییباشگاه

باشگاه  را نصیبتواند سود زیادی توان مالی باالی باشگاه همراه با مدیریت صحیح، می داشته باشند.

ستادیوم، فروشگاه، رستوران هایی نظیر ادهد تا با ایجاد زیرساختکند. توان مالی به باشگاه اجازه می

ابع سازمانی منعنوان یکی دیگر از ، مدارس فوتبال بهبه درآمدزایی باشگاه کمك کند. همچنین و غیره،

تبدیل  های کشورمهم درآمدزایی باشگاهد به منبع نتوانصورت مدیریت صحیح میباشگاه فوتبال، در

آنان  تواند از این منابع انسانی، بعدها در تیم اصلی استفاده کند یا با قیمتی باالباشگاه میند؛ زیرا، شو

ناپذیری نبع درآمد بسیار مهم و اجتنابماختصاصی استادیوم امروزه،  ها بفروشد.را به سایر باشگاه

شود. درآمد حاصل از فروش بلیت و درآمدهای جنبی استادیوم ای محسوب میبرای یك باشگاه حرفه

، بخش مهمی از درآمد روز بوفه، فروش پیراهن و پرچم، فروش غذا و نوشیدنی ، ماننددر روز مسابقه

 (.1248، 5201، 3د )دیماندهتشکیل میهای معتبر دنیا مسابقه را در بیشتر باشگاه

و  ینوآور ت،یفیک ،ییاز عوامل مختلف ازجمله کارا یبیترک ایعامل که  نشان داد یج پژوهشنتا

 شود. نتایج پژوهشیرقبا م ریبا سا سهیباشگاه فوتبال در مقا كی یبرتری، سبب به مشتر ییگوپاسخ

سلطانی  پژوهشبا مورد اهمیت کارایی و کیفیت، در( 2017نیروتی و راگوسیو ) ر با نتایج مطالعةحاض

( 2017) گوناسکاران و همکاران مطالعة با ،گویی به مشتریانسخمورد اهمیت پا( در1384و پورسینا )

همخوانی دارد. مورد اهمیت خالقیت و نوآوری در ایجاد مزیت رقابتی، ( در2008و بارلی و همکاران )

راهکارهایی نظیر داشتن تیم کامل  ای کشور با ایجادفوتبال حرفههای باشگاهکه رسد نظر میبه

 ستعدایابی و استعدادپروری در باشگاه، تجهیزات نوینا استادیوم اختصاصی، استقرار نظام گری،مربی

های جدید، ارائة خدمات به مشتریان ان شاخص، استفاده از فناوریو استاندارد، جذب بازیکنان و مربی

بهبود  درراستایصورت مناسبی توانند بهمی ،کنندگانامکانات رفاهی برای شرکت آوردنو فراهم

  .سبب بهبود مزیت رقابتی خود شوندو  گویی به مشتری حرکت کنندکارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخ

                                                           
1. Sponsers 

2. Copy Right 

3. Dima 



 245                                                                                  ...یرقابت تیو مز یمنابع سازماناثر  ینییتب يالگو
 

برند  قیطردرآمد از ،یمال انیحام غات،یرسانه، تبل لیقباز عواملیکه  نشان داد پژوهش حاضر نتایج 

ای های فوتبال حرفهتر باشگاهمناسبسبب سودآوری  ،درآمد روز مسابقه و هواداران ،یتجار تیو فعال

 نتایج مطالعة. ها پرداخته شده استمختلفی به بررسی سودآوری سازمان شوند. در مطالعاتکشور می

مورد نقش رسانه، در( 2017)ساموئل و همکاران ( و گزارش 2011)امنزوا  هاینتایج پژوهش باحاضر 

 زمینة در( 2004کشاک ) با نتیجة مطالعةها، فعالیت تجاری و درآمد روز مسابقه در سودآوری باشگاه

درآمد روز درمورد نقش تبلیغات و  ( 1394ترابی و همکاران ) نتیجة پژوهشبا نقش حامیان مالی، 

 ،رانیا در ،اما ؛گذردیم شدنیاحرفه ریدر مس رانیاز حرکت فوتبال ا هاسالی دارد. همخوانمسابقه 

برخالف  یورزش ةرشت نیو چرخ اقتصاد در ا ستیصنعت سودآور و درآمدزا مطرح ن كیعنوان بهفوتبال 

 دیشد یو وابستگ یکند. کمبود منابع مالیحرکت م یکنددر فوتبال به مطرحی کشورها ریسا

 ،دولت ةها به بودجباشگاه ةیاست. تک رویداد نیا لیدال نیترمهم از ،فوتبال کشور به دولت یهاباشگاه

 یدولت یهاوجود کمكبا یحت ینظر اقتصادکه از است ده ساختهانیبر و زنهیهز ییهاها مجموعهاز آن

طول در تیوضع نیا ةرا ندارند. ادام یورزش سال كی انیمثبت در پا یمال ةترازنام كی ةتوان ارائ

 را وادار کرده ایفوتبال آس ونیکنفدراس ،گذردیم رانیفوتبال ا یاحرفه گیل اتیکه از ح ییهاسال

 ییامر درآمدزا در مجدد یدهرا به سازمان رانیفوتبال ا یهاباشگاه یاپیبار پ نیچندم یتا برا است

جذب حامیان مالی و انجام  ای،رسانههای تبلیغاتی و سازی فعالیترسد که پیادهنظر میهب دعوت کند.

های ابقه نقش مهمی در سودآوری باشگاهجذب درآمدهای روز مس ،های تجاری و همچنینبرنامه

درآمد  ،یمال انیحام غات،یرسانه، تبلکه  توان چنین استنباط کردمی د.نفوتبال ایران داشته باش

تا گردش مالی  شوندهمگی سبب می، درآمد روز مسابقه و هواداران ،یتجار تیبرند و فعال قیطراز

 .فوتبال از منابع مالی مناسب شوند هایسبب برخوداری باشگاهو  های فوتبال جریان پیدا کندباشگاه

ای فوتبال ایران حرفه هاینشان داد که منابع سازمانی بر میزان سودآوری باشگاهنتایج پژوهش حاضر 

های شگاهبر میزان سودآوری با، نتایج نشان داد که مزیت رقابتی همچنینگذاری دارند. ثیرنقش تأ

الگو از برازش مناسبی نشان داد که این  ای فوتبال ایران تأثیرگذار است. الگوی پژوهش حاضر نیزحرفه

ای ، مطالعهاما ؛مختلفی به بررسی این متغیرها پرداخته شده است هایدار است. در پژوهشربرخو

منابع سازمانی و سودآوری را بررسی متغیرهای مزیت رقابتی،  ،الب یك الگودر قصورت جامع و به

بارلی و  (،1384علیزاده و عرب ) با نتایج مطالعاتدر این حوزه، حاضر  نکرده است. نتایج پژوهش

منابع  .دارد یهمخوان (2015و سینر و کاراپوالتجی ) (2017نیروتی و راگوسیو )(، 2008همکاران )

و  هارساختیو ز یمنابع مال ،یو اطالعات یمنابع ارتباط ،یمعنو ییدارا ،یمنابع انسانشامل سازمانی 

شوند که سبب می ،های فوتبالفعالیت باشگاه درراستای مناسب بر ایجاد محیطی، عالوهامکانات ورزش

 سبب خوبیبه سازمانیمنابع ، روها با موفقیت انجام شود و ازاینهای این باشگاهها و برنامهغالب طرح
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منابع سازمانی، شرایط  که رود. انتظار میدنای فوتبال ایران شوهای حرفهافزایش سودآوری باشگاه

 و هواداران ،یتجار تیفعال ،یمال انیحام غات،یسانه، تبلر واسطةبهرا های فوتبال سودآوری باشگاه

های های تجاری باشگاهها و فعالیتبرنامه توسعةنوعی به گسترش و بهد و نفراهم آور درآمد روز مسابقه

های فوتبال کشور ر باشگاهمزیت رقابتی و افزایش آن د ،همچنین د.نای فوتبال کشور منجر گردحرفه

برند یك باشگاه در مقایسه با سایر رقبا شهرت و اعتبار چشمگیری داشته باشد که  شوند کهسبب می

که رسد نظر میهب ،روشود؛ ازاینهای فوتبال کشور ختم میباشگاهه به افزایش سودآوری مسئل این

 که این مسئله زمینةتا میزان آگاهی و عالقه به باشگاه فوتبال افزایش یابد  شودمزیت رقابتی سبب می

و  گرانتماشا طریق، کسب درآمدهای مختلف را ازهای تجاری باشگاه و همچنینانجام فعالیت

به آرم  شدهاهن و لوازم نشانتوان به فروش پیرراستا میکند. دراینمیم فراههای خصوصی شرکت

باشگاه، مدارس فوتبال، بازاریابی مشارکتی، احداث فروشگاه، رستوران و هتل با نام باشگاه، نقل و 

نظران صاحباین موارد، از منظر اندازی تورهای گردشگری و غیره اشاره کرد که راهانتقال بازیکنان، 

ت، خرید محصوالت طریق حق عضویهواداران از ،همچنین. اندبازاریابی فوتبال مطرح شده حوزۀ

امیان ح ،در این شرایط. توانند به درآمدزایی باشگاه کمك کنندخرید بلیت می ها وکمكباشگاه، هدایا، 

 سبب ،تبلیغاتکنار افزایش مالی استقبال بیشتری برای حمایت از باشگاه خواهند داشت که این امر در

 گردد.سودآوری مناسب این باشگاه ها می

جه شده بود و ها تومختلفی به اهمیت منابع درآمدزایی و سودآوری باشگاه هایپژوهشدر  ،تاکنون

 ،اما های ورزشی تأیید شده بود؛خصوص سازمانها بهضرورت بررسی و توسعة این منابع در سازمان

خصوص در ورزش فوتبال، باتوجه به منابع های ورزشی و بهباشگاهودآوری در منابع درآمدزایی و س

بر در پژوهش حاضر، عالوه به شکل منظم بررسی نشده بود. ،سازمانی باشگاه و عوامل مزیت رقابتی

ها و اجزای متغیرهای مزیت رقابتی، لفه، به بیان مؤر سودآوریشناسایی و تحلیل متغیرهای مؤثر د

منابع سازمانی و  جمله نقش، مسائل مهمی ازمطالعهدر این . وری پرداخته شدمنابع سازمانی و سودآ

 .خوبی شناسایی و موردبحث قرار گرفت، بههادر سودآوری باشگاهمزیت رقابتی 

نی و مزیت رقابتی در سودآوری و اهمیت منابع سازماپژوهش حاضر درزمینة های با توجه به یافته

سایی، های فوتبال برای شناباشگاهکه الزم است رسد نظر میفوتبال، به ایهای حرفهی باشگاهمین مالتأ

با افزایش کارایی، کیفیت و و های خود تالش جدی کنند و داراییمنابع  گیری، کنترل و توسعةاندازه

بیشتر  سودآوری در مسیرگویی مناسب به مشتریان، نوآوری در منابع و محصوالت خود و نیز پاسخ

گیری ریزی اصولی و بهرهبا برنامه که شودها پیشنهاد میبه مدیران باشگاه بهره حرکت کنند؛ بنابراین،

ایجاد  های معنوی و منابع فیزیکی و بااز منابع مختلف سازمانی نظیر منابع مالی، منابع انسانی، دارایی
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مین برای تأ و سودآوری درآمدزایی درراستای ،های نوین بازاریابیگیری از شیوهبهره نیزمزیت رقابتی و 

  .کنند نیازهای مالی خود اقدام
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Abstract 

The purpose of present research was to investigate organizational resources and 

competitive advantage on the profitability in Iranian professional football clubs. The 

present research was descriptive-correlative done with mixed method. The research 

population included all of the football industry informant elite in both qualitative and 

quantitative method. Information saturation was used in the qualitative phase that 

information was saturated with 14 interviews. To this end, stratified purposeful 

sampling was used. Then, purposeful sampling was used for quantitative phase 

containing 100 football experts and university professors in sport management. The 

instrument used to collect data in quantitative phase was a structured questionnaire 

that its content validity was approved by eight sport management professors. Also, 

Cronbach's alpha and composite reliability were used to determine the reliability of 

variables that it was found that the data had good reliability. Content analysis was 

used to analyze the interviews with experts and structural equation model using Smart 

PLS was applied to evaluate the model. The results showed that in the format of 

research model, the organizational resources and competitive advantage had 

significant influence on the profitability of professional football clubs. Therefore, it 

can be inferred that the organizational resources and competitive advantage can 

greatly improve the profitability of professional football clubs in Iran. So, it is 

recommended that Iranian football clubs develop the status of the organizational 

resources and competitive advantage to reach profitability. 
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