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Abstract 
The aim of this study was to determine the innovation strategies in sports clubs based on the 

Blue Ocean approach. in this qualitative and purposeful study, the data were collected via 

library studies, interviews, and Delphi questionnaires were used. The statistical population was 

professors of sport management of universities, sports specialists and sports entrepreneurs in 

Khuzestan province. Using the purposive sampling method, 17 persons participated in the first 

round, 29 in the second round and 27 in the third round of the Delphi panel. Due to the degree 

of convergence, the Delphi approach was terminated in the third round. The findings showed 

that according to the decision-making model of the four actions of the Blue Ocean approach, 

including the strategies of creation, incremental strategy, reduction strategy and elimination 

strategy, the activities that the sports clubs have not started and should be based on the strategy 

of creation included nonprofit social partnerships and the creation of advertising campaigns. 

Based on the incremental strategy, the activities in which sports clubs should invest and 

compete included the increased use of creative exercise approaches. According to the 

downsizing strategy, the activities that sports clubs needed to decrease included reducing 

financial costs through the use of creative approaches and retaining former customers of 
sports clubs, and finally, strategies to eliminate activities that sports clubs should refrain from, 
including incorrect training activities and errors in sports clubs and eliminating delays in 

providing services to sports clubs’ stakeholders. Sports clubs seem to be able to focus on 

unnecessary competition by creating distinct value for their customers and thus enter the 

market without competitors by identifying, analyzing and applying a four-act decision-making 

model based on the Blue Ocean approach to improve innovative approaches. As a result, such 

an approach can provide sports managers with a more realistic understanding of what is 

required in sports clubs. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose  
The current issue in sports businesses is the lack of sufficient attention to 

innovation in sports, one of which can be due to the lack of innovative strategies 

in sports businesses and especially sports clubs. In this regard, the duration of the 

business sustainability of sports has decreased over time (1); one of the reasons 

for the non-continuity of sports businesses may be the lack of innovative 

performance in these types of businesses. The consequence is the disappearance 

of current fierce competition, which doubles the attention and importance of 

innovative approaches, including the Blue Ocean approach. Despite the 

importance of the Blue Ocean strategy, research in this area is still scant. Thus, 

the aim of this study was to determine the innovation strategies in sports clubs 

based on the Blue Ocean approach (the Kim and Maburne (2005) model)  

 
Method:  

The qualitative study was conducted based on the Delphi approach. Participants 

included managers of sports clubs, professors, and marketing experts in the field 

of sports business, who were interviewed in person. The sampling method was 

purposeful. The data collection method was library study, interview, and Delphi 

questionnaire. This questionnaire was designed and developed by the researcher 

based on previous studies as well as the content analysis of the first-round 

interviews. The qualitative section consisted of participants in the Delphi panel 

includinginterviewers, experts, sports management professors and club managers. 

Researchers were those with more than 5 years of experience in the sports business 

or those with scientific backgrounds. In the Delphi panel, 17 participants in the 

first round (interview), 29 in the second round (Delphi questionnaire) and 27 in 

the third round (Delphi questionnaire) participated in the study, including 7 

professors, 15 club managers and 7 experts in the sports business. The Kendall 

Coordination coefficient was used to determine the degree of convergence and the 

agreement among individuals. This scale is useful for studying the views of 

experts, especially Delphi. To obtain the Kendall coordination coefficient, SPSS 

24 was used. The Kendall coordination coefficient in the third round was W 

Kendall =0.761, χ2=395.509, which was significant (p ≤0.001). Overall, since the 

Delphi phase was repeated three times, the agreement was reached in the third 

round of expert group members, indicating a high level of consensus in the 

experts' opinions to determine the different strategies criteria in the ongoing study.  

 

Results  

In this study, the innovation strategies resulting from activities that did not address 

the needs of the sports businesses were 15 ones including the use of virtual 

services, charity, creating publicity campaigns to inform the community about 
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sports participation and sports clubs, creating free on-site training courses on 

sports and sports-related issues such as quality of life, exercise, and corrective 

exercises, organizing cultural sports competitions in the city with hosting clubs, 

and creating services for mothers attending clubs. Findings of this research on 

defining innovation strategies resulting from increased activities that sports 

businesses invest and compete in using the Delphi method were factors such as 

increasing activities related to the development and brand positioning of sports 

business, virtual services for the sports business (specialized sites and related 

services), increased use of new technologies in clubs such as EMS (Electric 

Muscle Stimulation), increased use of creative training approaches (cross-fit, 

training methods), developing up-to-date sports and presentations this type of 

service in clubs such as TRX, body pump and body combat, using creative 

advertising approaches in the sports business. The results of the current study to 

describe innovation strategies resulting from the reduction of activities in which 

sports companies invest and with which they compete, using the Delphi process, 

included the reduction of financial costs through the use of innovative approaches 

in sports companies to reduce costs, the reduction of similar inter-club activities 

and processes and the retention of former customers of sports companies. The 

findings of the present study to define innovation strategies resulting from the 

elimination of activities in which sports companies invest and compete included 

the elimination of incorrect training activities and training errors in sports clubs, 

provision of services to stakeholders of sports companies, administrative 

bureaucracy in the process of establishing and operating sports companies, and 

the factors identified in determining the innovation strategies resulting from the 

elimination of activities in which sports companies invest and compete with. 
 

Conclusion  
The results of this study on the development ofinnovative strategies are consistent 

with the research of Buser et al. (2019), Vieira and Ferreira (2018), Ratten (2019) 

(2-4). The incremental strategy was in line with Fidel et al (2015), Ringuet-Riot 

and James (2013) (5-6), the reduction strategies were in line with research 

strategies of Gül and Ebru (2018) and Sheehan and Vaidyanathan (2009) (7-8), 

and finally, the elimination strategy was in line with Vieira and Ferreira (2018) 

(3). By identifying, analyzing, and applying a four-step Blue Ocean approach to 

decision-making, sports clubs can focus on the unnecessary competition by 

creating distinct value for their customers, thus entering the market without 

competition and promoting innovative approaches. As a result, such an approach 

can provide sports managers with a more realistic understanding of what is 

required in the sports club sector. 

 



Papi: Determining Innovation Strategies in Sports...                                                210 

Keywords: Innovation, Blue Ocean, Sports Club, Decision-Making Pattern, 

Strategy 

 

References  
1. Kishani, P. (2017). The Impact of Strategic Entrepreneurship and Institutional 

Environment on the Performance of Sporting Businesses in Markazi Province, MA 

Thesis, Faculty of Sport Sciences, Arak University (In Persian). 

2. Buser, M., Woratschek, H., & Galinski, L. (2019). E-sports: The Blue Ocean in the 

Sport Sponsorship Market. ESMQ New Researcher Award, 456. 

3. Vieira, E. R. M., & Ferreira, J. J. (2018). Strategic framework of fitness clubs based 

on quality dimensions: the blue ocean strategy approach. Total Quality Management 

& Business Excellence, 29(13-14), 1648-1667. 

4. Ratten, V. (2019). Social Entrepreneurship in Sport. In Sports Technology and 

Innovation. Palgrave Macmillan, Cham. pp: 73-93.  

5. Fidel, Rebón, Gloria, OcarizJon, Kepa, Gerri, kagoitia, AurkeneAlzua-Sorzabal. 

(2015), Discovering Insights within a Blue Ocean Based on Business Intelligence, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175, (12): 66-74. 

6. Ringuet-Riot, C., & James, D. A. (2013). Innovating to grow sport: The wider context 

of innovation in sport. Proceedings of ASTN, 1(1), 40-42.  

7. Gül, DENKTAŞ ŞAKAR, Ebru, SÜRÜCÜ (2018), Augmented Reality as Blue 

Ocean Strategy In Port Industry, Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 

Vol:10 Issue:1 Year:2018 pp:127-153. 

8. Sheehan, T.N. and Vaidyanathan, G., (2009). Using value creation compass to 

discover "Blue Ocean". Strategy & Leadership, 2: 13-20. 

 

 



 412-410صص  ؛ 3011 خرداد و تیر ؛ 66، شماره 31دوره                                     مطالعات مدیریت ورزشی

 مقالة پژوهشی

 وسانیاق رویکرد براساس یورزش هایباشگاهدر  ینوآورهای تعیین استراتژی

 1یآب
 

 3وندیان، کریم زهره2*زاده، زینب مندعلی1محمود پاپی
 

 ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایرانکارشناسی -1
 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران )نویسندۀ مسئول( -*2
 استادیار مدیریت ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران -3

 

 41/12/3131تاریخ پذیرش:                36/10/3131تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
. انجام شد یآب انوسیاق کردیبراساس رو یورزش هایباشگاهدر  ینوآور هاییاستراتژحاضر با هدف تعیین  پژوهش

 ةنامو پرسشی، مصاحبه ااز مطالعات کتابخانهها برای گردآوری داده. بودنظر هدف، کاربردی  از کیفی وپژوهش این 

 کارآفرینانو ن ورزشی ها، متخصصای دانشگاهورزش تیریمد دیاساتی پژوهش، آمار ةجامعدلفی استفاده شد. 

 نفر در دور دوم و 43در دور اول، نفر  32 ،گیری هدفمند. با استفاده از روش نمونهبودند استان خوزستان یورزش

نفر در دور سوم پانل دلفی در پژوهش مشارکت کردند. با توجه به میزان درجة همگرایی، رویکرد دلفی  42تعداد 

گیری چهار اقدام در رویکرد اقیانوس آبی که نشان داد که براساس الگوی تصمیمها یافتهدر دور سوم خاتمه یافت. 

که  ییهاتیفعالاز جمله های ایجاد، استراتژی افزایشی، استراتژی کاهشی و استراتژی حذف است، شامل استراتژی

 یمشارکت اجتماعامل ش به وجود آید، جادیا برمبنای استراتژی دیاند و باها نپرداختهبه آن یورزش هایباشگاه

باید  یرزشو هایباشگاهکه  هایییتفعالی بود. برمبنای استراتژی افزایشی، غاتیتبل یهانیکمپ جادیاو  رخواهانهیخ

برمبنای استراتژی  بود. خالق ینیتمر یکردهایاستفاده از رو شیافزاکنند، و رقابت  یگذارهیها سرماروی آن

 یکردهایبا استفاده از رو یمال یهانهیکاهش هزکمتر شود،  ی بایدورزش هایباشگاه در که ییهاتیفعالکاهشی، 

 که ییهاتیفعالدرنهایت براساس استراتژی حذف، از جمله  ی بود.ورزش هایباشگاه یقبل انیحفظ مشترو  خالقانه

ر د ینیتمر اتو اشتباهغلط  ینیتمر یهاتیحذف فعالنباید انجام شود، عبارت بودند از:  یورزش هایباشگاه در

های رسد باشگاهی. به نظر میورزش هایباشگاه نفعانیخدمات به ذ ةدر ارائ ریتأخی و حذف ورزش یهاباشگاه

ر براساس رویکرد اقیانوس آبی، بتوانند بگیری چهار اقدام کارگیری الگوی تصمیمشناسایی، تحلیل و به ورزشی با

تولید ارزش متمایز برای مشتریان و درنتیجه ورود به جایگاه بازارِ بدون رقیب غیرضروری از طریق اجرای رقابت 

تواند مدیران ورزشی را برای تمرکز کنند و باعث افزایش رویکردهای نوآورانه شوند؛ درنتیجه، چنین رویکردی می

 شود، توانا کنند.های ورزشی تقاضا میتر از آنچه در بخش باشگاهکسب آگاهی واقعی

 

 گیری، استراتژی.نوآوری، اقیانوس آبی، باشگاه ورزشی، الگوی تصمیم :گان کلیدیواژ
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 مقدمه
پذیری، بودن، ریسکای است که نوآورانهرشد، فرایند کارآفرینانهعنوان صنعت روبهبهورزش 

 ؛استصنعت ورزش متنوع  (.555، 2212، 1بودن و ایجاد ارزش در آن بسیار مهم است )رتنپیشگام

به  ینوعبه هرکدامکه  وکارهای نوپای ورزشیو کسبورزشی های ورزشی گرفته تا تولیدات از باشگاه

یکی از  .کنندکنندگان ایجاد ارزش پردازند تا برای مصرفهای بازار میبرداری از فرصتبهره

های جدید است که بتواند نوآوری شامل شناسایی موفق ایدهرویکردهای ایجاد ارزش، نوآوری است. 

 (.196، 1991، 2)دامنپورکند ارزش ایجاد 

و نوآوری در فرایندهای سازمانی در  است. نوآوری در خدمات گستردههای ورزشی نوآوری در باشگاه

 فرایندهای جدیدی یخدمات هاینوآوری(. 2215، 3است )رتن و فریرا شدنیتعریفهای ورزشی اشگاهب

یا تصرف شوند.  کاریدستتوانند از نظر فیزیکی نمی روازاین (؛515، 2225، 6)هیپ و گراپ هستند

 منظوربهها برای اولین بار شامل همۀ خدمات جدیدی است که توسط سازمان یهای خدماتنوآوری

، 5و آرویند )دامنپور شوندمی ارائهکنندگان، اثربخشی یا کیفیت آن برای کاربران افزایش رضایت مصرف

کنند یا توانند مشتریانی باشند که خدمات جدیدی را خریداری میمی (. کاربران نیز686 ،2212

ک )الوالپردازند اعضایی باشند که برای دسترسی به خدمات شامل نوع جدید آن حق عضویتی را می

(، مشتریان ورزشی نقش 2226) 8لوسجی ( و2223) 5فرانک و شه به عقیدۀ(. 21، 2226، 1و گامسون

-ند که مشتریان ورزشپژوهشگران خاطرنشان کردکنند. این های جدید ایفا میدر ایجاد ایده مهمی

کردن نیاز فردی است که ها برآوردهآن بلکه هدف ؛شونددلیل سود جذب نمیهای نوآورانه، تنها به

های فناورانه که ها از جمله نوآورینوآوریایجاد دلیل به معموالً عملکرد ورزشی آنان را بهبود بخشد.

. به وجود آمده است، تغییرات چشمگیری در ورزش کنندها از آن استفاده میبسیاری از باشگاه

اند و مزایای بازی در ورزش را تغییر داده و مشاهده ها نحوۀفرایندهای نوآورانه و استفاده از ربات

 شده جاداینیز موجود  فرایندهایتی در تغییرا بر وجود چنین مزایایی،عالوهکه  اندمثبتی را ایجاد کرده

 عنوانبهکه  اندهایی پدید آمدهجدید یا فعالیت یهای ورزشاین، رشتهبرعالوه(. 2222است )رتن، 

 های. زومبا )یک برنامۀ آمادگی حرکات موزون(، مثالی از فعالیتاندشده شناختههای خدماتی نوآوری
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های جسمانی تفریحی، نوع های جدید یا فعالیتزشاست. ور 92جسمانی تفریحی جدید در دهۀ 

های جدید فراهم شدن ورزشتجربه شرایطی را برای ز نوآوری خدمات هستند. این عواملخاصی ا

جایی که بخواهند وسایل جدیدی  هر زمان و هرگیرند د. زمانی که مشتریان ورزشی تصمیم مینکنمی

دورۀ در  هاآناین موضوع نباید خدمتی تصور شود که عملکردهای جدید بخرند،  ها ورا برای ورزش

ک خرند و مالمی هاآندر نظر گرفته شود که محصولی بلکه باید  ،کنندخریداری می یزمانی مشخص

 جمله ازها اهمیت خالقیت و نوآوری برای شرکت نتیجه در ؛(61، 2215)رتن و فریرا،  شوندآن می

 است. دوچندانرقابت پایدار  منظوربهها وکارهای ورزشی در فضای کسبباشگاه

اساس همراه ایجاد ارزش بردنبال تمایز و هزینۀ کم بهدر مفهوم نوآوری بههای ورزشی باشگاهامروزه 

ساختارهای  واسطۀبهکه  حال عین در واستی شرکت از مشتریان خود هستند.سودآوری و قیمت درخ

ارزش را برای مشتری نیز  بیشترین ،دهندارزش بازگشتی به شرکت را افزایش می قیمت و هزینه

)رتن  اندهگرفت پیشمبنای نوآوری، رویکرد اقیانوس آبی را در هایی برچنین باشگاه درواقع .ایجاد کنند

ایجاد نوآوری، در حیطۀ مدیریت  هایاستراتژیوآوری و پوشانی بین نهم (.163، 2215و فریرا، 

 چیه، درواقع .در دنیا ایجاد کرده است «رویکرد اقیانوس آبی»عنوان  جنبشی را با ستراتژیکا

 یهابا توجه به اهداف، فرصت دیبا یباشد. هر شرکت نیها بهترسازمان ۀبرای هم تواندینمای استراتژی

 تیمز دنبال( و چنانچه به2212 ،یلی)خل ندیرا برگز شیمناسب خواستراتژی  شیخو منابع و یطیمح

که  ییضافدر این راستا،  .ندیافریبرای مشتری ارزش ب بیاز رق شیب دیبا ،استاستراتژیک  یرقابت

 نیدهد و در اشکل می قرمز را انوسیدر آن حضور دارند، اق یکنون عیو صنا وکارها، کسبهاشرکت

 زیبازی ن نیقوان. رقبا مشخص و است شدهرفتهیو پذ شدهفیتعر عیصنا تیفعال ۀعرصه محدود

ت دارند سهم بازار محصوال ی، سعکنندیهم رقابت م با فضا نیکه در ا ییهاهستند. شرکت شدهفیتعر

 ،باشد ترشیتر و ازدحام رقبا ب. هرچه فضای رقابت شلوغندیدرواقع بربا ای بگیرند را گریکدیو خدمات 

 اهاز شرکت ارییرفتن بسنیبرقابت موجب از نیا تیکمتر خواهد بود و درنها زیو رشد ن بازار سهم

در مقابل در واقع، (. 126، 1995، 1و مابورن میخواهد کرد )ک نیرا خون یآب انوسیاق نیشد و ا خواهد

ایعی همۀ صن دهندۀنشاناقیانوس آبی است که این استراتژی  ،شدهمطرحرویکرد دیگر  اقیانوس قرمز

واند تتقاضا می در آندهد که یک بازار ناشناخته را تشکیل می نتیجه دراست که هنوز وجود ندارد و 

استراتژی »رویکرد این هایی برای سطوح باالیی از رشد و سودآوری وجود دارد. ایجاد شود و فرصت

  (.161، 2215)رتن و فریرا،  نامیده شده است «اقیانوس آبی
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. وی کرد ارائه گانیشیم یالتیدانشگاه ادر  1988در سال  1لیرا ابتدا پروفسور ه یآب انوسیاق ۀدیا

 که یباشد و شرکت نهیهز ی رهبریبه معن تواندیم زیتما رایز ؛ناقص است 2پورتر ۀدیادعا کرد که ا

که  کردرا دارد. وی خاطرنشان  زیتما استراتژی از یوجه ،ارائه کند ترکم متیق محصول خود را با

را  زیو تما هنیهز ،رهبری یهایاز استراتژ یبیترک دیبا داریپا یرقابت تیمزبه  یابیها برای دستشرکت

 ،دنبال خالقیت هستنددر این راستا، کسانی که به .(192، 2215، آقازاده، مهدوی و الهیبرند )ب به کار

ز رقابت ا آوردن منابع کمیابدستکنند با بهها تالش میکنند؛ بلکه آنبر اقیانوس قرمز تمرکز نمی

 (.651، 2219، 3قیانوس آبی برسند )بوسر، وراتسچک و گالینسکیو به ا کنند پیشگیری

-میمنوآورانه، الگوی تصهای استراتژیبردن به پی منظوربهدر رویکرد اقیانوس آبی  شدهاستفادهابزار 

برای اقدام  نیو همچن صیبرای تشخ یارچوببوم استراتژی چگیری چهار اقدام است. در این راستا، 

 عناصر بازسازی برای .رودمیبه کار  یآب انوسیجذاب اق اریبس هایاستراتژیساخت  در است که

 به رسیدن برای کند کهرا مطرح می چهارپرسشی طی اقدامیچهار چارچوب نیز خریدار طرف ،ارزشی

 با .رودمی کار بهاندک  هزینۀ مدل و تمایز بین جایگزینی رابطۀ شکستن و جدید ارزش منحنی

 در را شرکت هزینۀ ساختار باید چگونه که دریافت توانیم کاهش و حذف پرسش دو به ییگوپاسخ

 چگونه کرد، ایجاد را درکی و تشخیص قدرت، خلق و افزایش عامل دو ادامه در و کم کرد رقبا با مقایسه

 ابزارها این کمک به درمجموع .آورد وجود به جدید تقاضای و داد ارتقا را خریداران نزد ارزش توانیم

 اندک نیز را شرکت هزینۀ ساختار حالنیدرع و کرد عرضه خریداران به جدید کامالً  یاتجربه توانیم

توانند نیازهای بردن این مدل تحلیلی میکارها با بهشرکت (.116، 2225 مابورن، و کیم) داشت نگه

(. استراتژی اقیانوس آبی 1332، 2213، 6پنهان و انتظارات مشتریان خود را شناسایی کنند )یانگ

، 5، اسچاتی، لوترز و کنون)تمات شودمینیز محسوب  وکارکسبچارچوبی برای تدوین و طراحی مدل 

2213 ،192). 

ین ا توجه کافی به نوآوری در ورزش است که یکی ازوکارهای ورزشی، نبود مسئلۀ کنونی در کسب

 هایطور خاص باشگاهوکارهای ورزشی و بهکسب های نوآورانه درتواند به فقدان استراتژیعوامل می

توسعه همانند کشورهای دلیل آنکه اقتصاد کشورهای درحال، بهگردد. از طرف دیگرورزشی بر

محور و در حال گذر از اقتصاد عاملمحور نیست نوآور اصطالحبهو  بنیاندانشو پیشرفته،  یافتهتوسعه

شود. در این راستا، براساس وجو نمیچندان جست اوکارهکسبها یا بنگاهنوآوری در  است،

                                                           
1. Hill 

2. Porter 

3. Buser, Woratschek & Galinski   

4. Yang  

5. Themmat, Schutte, Lutters & Kennon  
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ن کاهش داشته است وکارهای ورزشی در طول زماشده نیز مدت استمرار کسبانجام هایپژوهش

تواند فقدان عملکرد وکارهای ورزشی میکسب نیافتناستمرار(. یکی از دالیل برای 2215)کیشانی، 

های فشردۀ کنونی است. این شدن در رقابتامد آن محووکارها باشد که پیوع کسبنوآورانه در این ن

 کند.رویکردهای نوآورانه از جمله رویکرد اقیانوس آبی را دوچندان می و اهمیتتوجه  موضوعات

 هایپژوهش در این حوزه هنوز بسیار اندک است. هاپژوهش رغم اهمیت استراتژی اقیانوس آبی،به

 ،استار در این .اندوس آبی در ایران انجام شدهاستفاده از مدل اقیانو ورزشی باشگاه ی در حوزۀ اپراکنده

 یگردشگر ۀتوسع یراهکارهابه بررسی  (2211)، دوست محمدی، صفا، پارسازاده و نوروزی عبدالشاه

ژیک استرات اقدام چهار هاآنپژوهش در ی پرداختند. آب انوسیاق یبا استفاده از استراتژ رانیدر ا یورزش

اساس نظر خبرگان برحذف، ایجاد، کاهش و افزایش  یهاشامل شاخصدر چارچوب الگوی عملی 

ن و مسئوال دنظرم تواندیعنوان استراتژی اقیانوس آبی در این صنعت مکه به شد تعیین

نوس آبی اقیااستراتژی در پژوهشی به بررسی  (2212توالیی ) این صنعت باشد. رندگانیگمیتصم

منظور معرفی و تبیین به وی پژوهش خود را. پرداختاستراتژیک مدیریت  ۀعنوان انقالبی در حوزبه

 .داد ها انجامسازماناستراتژیک اقیانوس آبی و بررسی نقش آن در تغییر و تحول استراتژی مفهوم 

بازار حامیان مالی ورزش پتانسیل ( در پژوهشی کیفی به ارزیابی 2219) وراتسچک و گالینسکی، بوسر

-زشتیجه رسیدند که پتانسیل وربه این نها اقیانوس آبی پرداختند. آن رویکرد براساس فعالیت برای

های ویژگیدلیل آبی در بخش حامیان مالی ورزش به یک اقیانوس عنوانبهالکترونیک های 

 گسترشبه  های الکترونیکبازارهای بالقوۀ ورزش. پیدایش اهمیت زیادی داردبازار  فردمنحصربه

 ردفمنحصربههای الکترونیک مزایای ماهیت ورزش . توسعۀشودمنجر میهای حامیان مالی استراتژی

زیرا  ؛حمایت مالی توانسته است توسعه یابد دهد. درواقع بازار گستردۀدنیای مجازی را نشان می

 کنند.دید حمایت مالی استفاده میهای جهای دیجیتال برای کمک به مسیرحامیان مالی از نوآوری

سیدن برای ر انقالبیروشی  عنوانبهلکترونیکی رویدادهای ورزشی اها، ورزشکاران و مالی از تیم حمایت

 ویرا. (2219وراتسچک و گالینسکی، )بوسر،  کندبه حامیان مالی کمک می های هدف جدیدبه گروه

ر رویکرد برا براساس ابعاد کیفیت مبتنی اندام تناسبهای چارچوب استراتژیک باشگاه (2218) 1و فریرا

 ها، امکانات، خدمات اصلی و خدمات تکمیلیشایستگینتایج نشان داد که . بررسی کردنداقیانوس آبی 

-های بدنباشگاه است ذکر شود بیشترالزم  .هستند سازیهای بدنعوامل اصلی در استراتژی باشگاه

عوامل اصلی اهمیت زیادی  دهند، به همۀع خدماتی که ارائه میو تنواز قیمت  نظرصرفسازی 

مشخصی استراتژی سازی های بدننشان داد که باشگاهها پژوهش آن نتایج ،اینبرعالوه دهند.می

                                                           
1. Vieira & Ferreira  
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حتی با وجود قیمت اندک،  کنند وهمچنین کیفیت خدمات را با قیمت فروش تنظیم نمی ندارند.

ر ب (2218رتن ) .دهندبه مهارت، امکانات و خدمات اصلی کارکنان اهمیت زیادی می همچنانمدیران 

اساس . براست کردهاشارهسبک زندگی های ورزشبر طبیعت و های مبتنینوآوری اجتماعی ورزش

ی روش ،اندداده جایبر طبیعت و سبک زندگی که محیط طبیعی را در خود های مبتنیورزش، نظر وی

 ارۀهایی دربهایی به تدوین برنامهاند که طبیعت چنین ورزشرای ترغیب مسائل اجتماعینوآورانه ب

( 2213) 1ریوت و جیمز-رینگیتشود. میمنجر  زیستمحیطهایی از ارتباط با نوآوری اجتماعی در واژه

ستم و مختلفی از جمله نوآوری در ساختار، خدمات، محصول، سی هاینوآوری در ورزش را به شکل

ست ا شده معرفیحل مشکل  منظورها نوآوری فراتر از نیاز بهفرایند بازار معرفی کردند. در پژوهش آن

 است. دهش تأکیدو بر نوآوری بازارهای ورزشی نیز 

از طرفی،  است. اقیانوس آبی های اندک در زمینهشدن پژوهشحاکی از انجام هاپژوهشبندی جمع

رغم هو سالمتی، ب اندام تناسباس اقیانوس آبی در بخش باشگاه اسنوآوری بر گیری استراتژیکجهت

 وکارهایکسبگفت با رشد  توانمی در این راستاتوجه کمی را به خود جلب کرده است. اهمیت زیاد 

 ،اقعوبرخوردار است. در صدچندانی، رویکرد اقیانوس آبی از اهمیت هاآنبین  ورزشی و رقابت فزایندۀ

 هایباشگاه. (62، 2213ریوت و جیمز، -کند )رینگیوتنوآوری در ورزش مزیت رقابتی را تسهیل می

و به نسبت هم فرایندهای مشابهی را طی  کنندمیفرایندهای یکسانی را طی  عمدتاًورزشی که 

ویکرد ما را ،نداشته باشند در مقایسه با هم ندارند و شاید دوام چندانی نیز برتری وجایگاه  ،کنندمی

 شدهرائهابا توجه به مطالب  بنابراین ورزشی ایجاد کند؛ هایباشگاهتمایز را در بین  تواندمیاقیانوس 

 یزشور هایباشگاه یدر فضا ینوآور یراهکارها تعیین دربارۀدر داخل کشور پژوهشی  تاکنونو اینکه 

 (2225) کیم و مابورنمدل  اساسبر اصلی پژوهش حاضر سؤالاست،  انجام نشدهی آب انوسیاساس اقبر

براساس استراتژی  چهارگانههای لفهدر مؤورزشی  هایباشگاههای نوآوری در که استراتژی این است

و  توسط کیم شدهتعیینچارچوب  توانندمیچگونه مدیران و مشاوران  کهاین اند؟اقیانوس آبی کدام

ا سطح عملکرد پایینی ر شرکت آنان اگرچه؛ ببرندکار  هکامل ب صورتبهسازی پیاده مابورن را برای

 رت، تشخیصپیامد این مقاله شامل ارائۀ ابزاری برای حمایت از مدیران در نظا نتیجه در نتیجه دهد؛

 .دهندمیبه مشتری خود ارائه  هاارزش پیشنهادی است که شرکت و اصالح مشکالت دربارۀ

                                                           
1. Ringuet-Riot & James  
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 (330، 4110)کیم و مابورن،  رویکرد اقیانوس آبی اقدامیالگوی چهار -3شکل 

Figure 1- Four-Step Model of Blue Ocean Approach (Kim & Mauborgne, 2005, 

114) 

 
های پژوهش سؤال اساس این مدل،شده است. بر نشان دادهپژوهش در شکل شمارۀ یک  نظریمدل 

 از: اندعبارت

 اندنپرداخته هاآنبه ی ورزش وکارهایکسب یکه فضا هاییفعالیتنوآوری حاصل از  هایاستراتژی -1

 اند؟شوند، کدام جادیا دیو با

 هاآنروی ی ورزش وکارهایکسبکه  هاییفعالیت شینوآوری حاصل از افزا هایاستراتژی -2

 اند؟، کدامکنندمیو رقابت  گذاریسرمایه

 هاآنروی  یورزش وکارهایکسبکه  هاییفعالیتنوآوری حاصل از کاهش  هایاستراتژی -3

 اند؟، کدامکنندمیو رقابت  گذاریسرمایه

 هاآنروی  یورزش وکارهایکسبکه  هاییفعالیتنوآوری حاصل از حذف  هایاستراتژی -6

 اند؟، کدامکنندمیو رقابت  گذاریسرمایه

منحنی ارزش 

 جدید

 

 افزایش

اندارهای امل باید به حدی باالتر از استیک از عوکدام

 داری افزایش پیدا کند؟صنعت ورزش و بخش باشگاه

 

 ایجاد

گاه صنعت هیچ هستند که یک از عواملکدام

ها را عرضه داری آنورزش و بخش باشگاه

 ؟شوندنکرده است و باید خلق 

 

 حذف

کدام عامل باید در صنعت 

ورزش و  بخش و 

 بین برود؟داری از باشگاه

 

 کاهش

تر از یک از عوامل باید به پایینکدام

نداردهای صنعت ورزش و بخش استا

 داری کاهش پیدا کند؟باشگاه
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 پژوهش روش
ر د کنندگانمشارکتبود. )رویکرد دلفی(  کیفی ،روش ، کاربردی و از لحاظاز نظر هدف این پژوهش

 وکارهایکسب بازاریابی در حیطۀ، استادان و کارشناسان ورزشی هایباشگاهمدیران  ،بخش کیفی

 هدفمند بود. گیرینمونه. روش حضوری با آنان مصاحبه شد صورتبهکه  ندبود ورزشی

 ۀپرسشنام درنهایتی، مصاحبه و اکتابخانه طالعۀمبر اطالعات در این پژوهش مبتنی گردآوریروش 

از  تحلیل محتوای حاصل اساس مطالعات قبلی و نیزپژوهشگر و بردلفی بود. این پرسشنامه توسط 

ود که دلفی ب پانلکنندگان در بخش کیفی شامل مشارکتهای دور اول تنظیم و تدوین شد. مصاحبه

 اهیمدیران باشگمصاحبه را متخصصان، استادان مدیریت ورزشی و در  کنندگانمشارکتبر این اساس 

اشتند ورزشی بیشتر از پنج سال د وکارکسب از کسانی در پژوهش استفاده شد که سابقۀ. نددادتشکیل 

نفر  29ه(، نفر در دور اول )مصاحب 15دلفی  پانلدر بخش یا متخصصان علمی در این زمینه بودند. 

مشارکت کردند  در دور سوم )پرسشنامۀ دلفی( در پژوهشنفر  25 دلفی( و در دور دوم )پرسشنامۀ

باشگاهی و هفت نفر کارشناس بازاریابی در  نفر مدیران 15شگاه، نفر استاد دانکه از این تعداد، هفت 

 ورزشی بودند. وکارکسب حیطۀ

دین منظور ستفاده شد که با دنظرمهای تعیین گویه منظوربهر رویکرد دلفی بابتدا از پرسشنامۀ مبتنی

در  شدهمطرح هایسؤالاساس کنندگان خواسته شد براز مشارکت ایطی مصاحبه اول، در مرحلۀ

از ادبیات پیشینه استفاده  ،اینبر. عالوهخود را بیان کنند ( نظرهای2225و مابورن ) ل نظری کیممد

بین اعضای ای در دور دوم طی پرسشنامهها حاصل از مصاحبه شدهاستخراجهای گویه جهینت درو شد 

دوم پس از اصالحات و بازخورد حاصل  و نظرهای آنان به دست آمد. در مرحلۀ پانل دلفی توزیع شد

د. دور وزیع شبین آنان ت دوباره دور سوم پرسشنامۀآنان( کنندگان )میانگین و نظر شارکتاز پاسخ م

 23به  در دور سومو  نفر 29 که این میزان در دور دومبودند نفر  15 کنندگاناول تعداد کل مشارکت

دوم و سوم، همگرایی )ضریب هماهنگی کندال( بین دور  با توجه به میزان درجۀ. نفر کاهش یافت

 آوری نظرهایروش دلفی عبارت است از بررسی و جمع رویکرد دلفی در دور سوم خاتمه یافت.

 کارشناساندر میان  نظرتبادلهای خاص از طریق پرسشنامه. اگر اتفاق آراء یا کارشناسان در زمینه

کند. اگر نظر جمعی انتخاب می عنوانبهنتیجه را  درصد 52وجود نداشته باشد، پژوهشگر میانگین 

رار شود باید تک آوری نظرها، این بررسی و جمعنتیجه با استاندارد همگرایی مطابقت نداشته باشد این

شامل  شدهبررسیهای ورزشی باشگاه (.552، 2211 ،1)وو و فونگ استاندارد مطلوبی به دست آیدتا 

                                                           
1. Wu & Fong 
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کس ای.آر.های مرتبط از جمله ایروبیک، تیو رشتههای آمادگی جسمانی ، باشگاهسازیبدنهای باشگاه

 .ندهای مرتبط بودو رشته

استفاده  1هماهنگی و توافق بین افراد از ضریب هماهنگی کندال در این پژوهش برای تعیین درجۀ

س یژه دلفی مفید است. مقدار مقیاوبهشد. این مقیاس برای مطالعات مربوط به بررسی دیدگاه خبرگان 

یک و در زمان نبود کامل هماهنگی  با است. مقدار مقیاس هنگام توافق کامل برابر تا یکصفر بین 

دیر بسیار کوچک نفر، حتی مقا 12برای اعضای پانل دلفی بیشتر از  گفتنی است با صفر است. برابر

آوردن ضریب هماهنگی کندال دست(. برای به553، 2211 وو و فانگ،)دار است این ضریب نیز معنا

 استفاده شد. میزان ضرایب هماهنگی کندال در دور سوم به میزان 2اساسپیافزار اسنرم زا

511/0 = Kendall W ،529/395 = 2χ  امعنو( 221/2دار ≥ pبود )  که این مقیاس با توجه به تعداد

 ۀلمرح کهازآنجا ،یطورکلبهمیزان مناسبی از توافق است.  دهندۀنفر( نشان 25ر سوم دلفی )اعضای دو

(  W= 511/2) توافق بین اعضای گروه خبرگان حاصل شد سومبار تکرار شد، در دور  سهدلفی برای 

ای هاستراتژی تعیین معیارهای دهندۀ میزان اجماع زیاد در نظرهای خبرگان برایکه این میزان نشان

پرسشنامه تغییر ور سوم که ضریب همبستگی کندال در د. ازآنجااست مختلف در این پژوهش

 .دشهای دلفی متوقف دور بود، 25/2و میزان معناداری این آزمون نیز کمتر از  چشمگیری نداشت

 ریپذماداعتباشد. یک مطالعه وقتی  ریپذاعتمادباید روایی داشته باشد،  کهآنکیفی پیش از  مطالعۀ

-اجتماعی خود تشخیص دهند. یکی از روش ها را در زمینۀودن و درستی یافتهباست که افراد معقول

شناسی(، )اجماع روش 3سویهگوناگون مانند اجماع سههای استراتژی بردنکار، بههای اعتمادپذیری

 پژوهشبنابراین در این  ؛(13، 2212و کسب اطالع از همگنان است )هومن، توسط اعضا بررسی 

ها استفاده شد که شامل مطالعات آوری دادهسویه در روش جمعتحقق این هدف از اجماع سه منظوربه

 تیدرنهاها( و آوردن گویهدستبه منظوربهها گذشته، مصاحبه )تحلیل محتوای کیفی مصاحبه

دو  صاحبه توأم با حداقلهمراه استفاده از مدرواقع استفاده از پرسشنامۀ دلفی بهدلفی بود.  نامۀپرسش

افراد درگیر  ،اساس(؛ براین512، 2222را افزایش دهد )لو،  تواند اعتمادپذیریمستقل می نوع نمونۀ

لمی ع صورتبهبودند که  وکارکسب وع و شامل استادان و متخصصان حوزۀبیش از دو ن دلفی، پانلدر 

یا عملی با فرایند مدیریتی ورزشی در ارتباط بودند. وابستگی و اتکاپذیری، جانشینی برای پایایی است 

توانند مناسبت و کفایت تحلیل را از طریق پیگیری خوانندگان گزارش پژوهشی میمقصود آن است که 

ر و آزمایشی تییر تفکر دربارۀ طرح سنتیاتکاپذیری تغ ،درواقعگیری ارزیابی کنند. فرایندهای تصمیم
                                                           
1. Kendall's Coefficient of Concordance (W) 

2. SPSS  
3. Triangulation  
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ی ا در دنیاند، امهای آزمایشی بر کنترل یعنی تثبیت چیزها تأکید داراست. طرح ترشدهکنترل شدتبه

طبیعی برای پژوهش کیفی است، انتظار تغییر وجود دارد و بنابراین تکرار پژوهش  یمحیطواقعی که 

روش دلفی در سه دور اجرا دستیابی به اتکاپذیری  منظوربه(. 15، 2212خواهد بود )هومن، سازمسئله

 شد.

 

 نتایج
گویان درصد از پاسخ 8/13سن  که نشان داد کنندگان(در دور دوم )کل مشارکت توصیفی هاییافته

سن سال و  52تا  61بین درصد  8/13سن  سال، 62تا  31بین درصد  2/55سن  سال، 32کمتر از 

وضعیت سطح تحصیالت براساس چهار سطح  .سال سن بود 51گویان بیشتر از درصد از پاسخ 2/15

درصد  5/36ردانی، کادرصد  8/13افراد دیپلم، از درصد  6/3نشان داد که سطح تحصیالت تحصیلی 

دارای  گویانپاسخاز  درصد 3/68. بوددرصد دکتری  2/15ارشد و درصد کارشناسی 31کارشناسی، 

 (کارشناس بازاریابی) دارای شغل آزاد درصد افراد 6/61 شغل کارمندی ودرصد  3/12 ،معلمی شغل

 است. شدهتفکیک ارائه دور دوم به کنندگانمشارکت. در جدول شمارۀ دو ندبود
  

 در دور دلفی )دور دوم(  کنندگانمشارکت -3 جدول

Table 1- Participants in the Delphi Round (Second Round) 

 ردیف

Row 

 تعداد
Number 

 موقعیت شغلی

Job Status 

 مدرک تحصیلی
Academic 

Degree 

 نوع تخصص

Type of 

Specialization 

 مدیریت ورزشی دکتری استاد دانشگاه 1 1

 مدیریت ورزشی دکتری استاد دانشگاه 1 2

 مدیریت ورزشی دکتری استاد دانشگاه 1 3

 مدیریت ورزشی دکتری استاد دانشگاه 1 4

 مدیریت ورزشی دکتری استاد دانشگاه 1 5

 مدیریت ورزشی ارشدکارشناسی مدرس دانشگاه 1 6

 مدیریت ورزشی ارشدکارشناسی مدرس دانشگاه 1 7

 مدیریت ورزشی ارشدکارشناسی یورزشمدیر باشگاه  1 8

 مدیریت ورزشی کارشناسی یورزشمدیر باشگاه  1 9

 مدیریت ورزشی کارشناسی  یورزشمدیر باشگاه  1 10
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 کنندگان در دور دلفی )دور دوم( مشارکت -3جدول 

Table 1- Participants in the Delphi Round (Second Round) 

 ردیف

Row 

 تعداد
Number 

 موقعیت شغلی

Job Status 

 مدرک تحصیلی
Academic 

Degree 

 نوع تخصص

Type of 

Specialization 
 مدیریت ورزشی کاردانی یورزشمدیر باشگاه  1 11

 مدیریت ورزشی کارشناسی یورزشمدیر باشگاه  1 12

 مدیریت ورزشی ارشدکارشناسی یورزشمدیر باشگاه  1 13

 مدیریت ورزشی کارشناسی یورزشمدیر باشگاه  1 14

 مدیریت ورزشی ارشدکارشناسی یورزشمدیر باشگاه  1 15

 مدیریت ورزشی کاردانی یورزشمدیر باشگاه  1 16

 مدیریت ورزشی کارشناسی یورزشمدیر باشگاه  1 17

 مدیریت ورزشی ارشدکارشناسی مدیر باشگاه ورزشی 1 18

 مدیریت ورزشی کارشناسی  مدیر باشگاه ورزشی 1 19

 مدیریت ورزشی ارشدکارشناسی مدیر باشگاه ورزشی 1 20

 مدیریت ورزشی ارشدکارشناسی مدیر باشگاه ورزشی 1 21

 مدیریت ورزشی کارشناسی مدیر باشگاه ورزشی 1 22

23 
ار وککارشناس بازاریابی کسب 1

 ورزشی
 بازاریابی ورزشی کارشناسی

24 
ار وکبازاریابی کسبکارشناس  1

 ورزشی
 بازاریابی ورزشی ارشدکارشناسی

25 
ار وککارشناس بازاریابی کسب 1

 ورزشی
 بازاریابی ورزشی دیپلم

26 
ار وککارشناس بازاریابی کسب 1

 ورزشی
 بازاریابی ورزشی کارشناسی

27 
ار وککارشناس بازاریابی کسب 1

 ورزشی
 بازاریابی ورزشی کاردانی

28 
ار وکبازاریابی کسب کارشناس 1

 ورزشی
 بازاریابی ورزشی کارشناسی

29 1 
ار وککارشناس بازاریابی کسب

 ورزشی
 بازاریابی ورزشی کاردانی
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 دادهنشان های شمارۀ دو تا شمارۀ پنج در جدولدوم و سوم  هایدورگویان پاسخ مقایسۀ نظرهای

 است. شده
 در استراتژی ایجاد انیگوپاسخ هایتفاوت نظر زانیم یبررس -4جدول 

Table 2- Investigating The Differences between The Respondents' Opinions on the 

Creation Strategy 

 سوممیانگین دور 
The Average 

of The Third  

Round 

 دوممیانگین دور 
The Average 

of The 

Second  

Round 

 عبارات
Phrases 

 ردیف

Raw  

 استراتژی

Strateg

y  

88384 88739 
های تخصصی استفاده از خدمات مجازی )سایت

 ورزشی(
1 

استراتژی 

 ایجاد

88158 88206 
مشارکت اجتماعی خیرخواهانه )کمک به 

 مؤسسات خیریه و...(
2 

88115 88678 
 کردنبرای آگاههای تبلیغاتی ایجاد کمپین

 های ورزشیجامعه از ورزش و باشگاه
3 

88191 88785 

های آموزشی رایگان در محل باشگاه دورهایجاد 

در ارتباط با ورزش و مسائل مرتبط با ورزش 

مانند کیفیت زندگی، حرکات و تمرینات اصالحی 

 و...

4 

88262 88642 
برگزاری مسابقات ورزشی فرهنگی در شهرستان 

 هابه میزبانی باشگاه
5 

88102 88275 

اره ستپوش و گیری از حضور بازیکنان ملیبهره

منظور ارتقای جایگاه های ورزشی بهدر باشگاه

 باشگاه ورزشی
6 

88185 88482 
های تشویق و تقدیر از مشتریان فعال در باشگاه

 ورزشی
7 

88076 78962 

یت ایجاد مشارکت در جامعه از طریق مسئول

ارتباط آن با  واسطۀاجتماعی باشگاه ورزشی به

 جامعه
8 

78925 88275 

مشتریان در  مداری و استفاده از نظرهایمشتری

راستای ایجاد ارزش و نوآوری در بخش خدمات 

و تولیدات ورزشی با برگزاری جلسات با این 

 مشتریان

9 

78729 88488 
کننده در ایجاد خدمات برای مادران شرکت

 (...ها )ایجاد مکان بازی برای کودکان وباشگاه
10 
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 در استراتژی ایجاد انیگوپاسخ هایتفاوت نظر زانیم یبررس -4جدول ادامة 

Table 2- Investigating The Differences between The Respondents' Opinions on the 

Creation Strategy 

 میانگین دور سوم
The Average 

of The Third 

Round 

 میانگین دور دوم
The Average 

of The 

Second 

Round 

 عبارات
Phrases 

 ردیف

Raw 

 استراتژی

Strateg

y 

88148 78896 
ایجاد روابط و همکاری با شهرداری، مدارس و 

 سایر نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با ورزش
11 

استراتژی 

 ایجاد

88111 88206 

خدمات به گروه  ایجاد مشتریان جدید )ارائۀ

سالمندان، زنان باردار،  جدیدی از مشتریان مانند

 (تیستیک و...ان دارای اختالل یادگیری و اوکودک
12 

78769 78927 

درمانی برای خدمات جدید مانند بازی ارائۀ

پزشک در سطح باشگاه، ارائه  کودکان، استفاده از

 های ورزشیها و کتابدیسی
13 

78416 78758 
های جدید باشگاهی در سطح ایجاد نمایندگی

 شهر یا کشور
14 

88222 78931 

منظور کشف در باشگاه به ایجاد نمایندگی

های ورزشی ها به سازماناستعدادها و معرفی آن

 در سطح منطقه
15 

 

اساس نظر خبرگان به دست آمد استراتژی ایجاد بر 15، دهدنشان می دوشمارۀ که جدول  گونههمان

های تبلیغاتی برای ایجاد کمپیننه، که شامل استفاده از خدمات مجازی، مشارکت اجتماعی خیرخواها

 ... بود.های ورزشی وعه از ورزش و باشگاهجام کردنآگاه
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 یافزایش در استراتژی انیگوپاسخ هایتفاوت نظر زانیم یبررس -1جدول 

Table 3- Investigating the Differences between Respondents' Opinions on 

Increasing Strategy 

 استراتژی

Strategy  
 ردیف

Raw  
 عبارات

Pharase  

میانگین 

 دور دوم
The 

Average 

of The 

Second 

Round  

 

میانگین دور 

 سوم
The 

Average 

of The 

Third 

Round 

ی استراتژ

 افزایشی

1 
های مربوط به توسعه و جایگاه برند افزایش فعالیت

 ورزشی باشگاه
83333 83152 

2 
ورزشی  برای باشگاهافزایش ارائۀ خدمات مجازی 

 های تخصصی و خدمات مربوط به آن()سایت
83161 83812 

3 
ها های جدید در باشگاهافزایش استفاده از فناوری

 ( و...عضله یکیالکتر کیتحر) EMSمانند 
53888 53582 

6 
 )کراسافزایش استفاده از رویکردهای تمرینی خالق 

 و...( نینو ینیتمر هایروش ت،یف
83636 8329 

5 

روز و جدید و ارائۀ این نوع به هایتوسعه ورزش

پامپ ها مانند تی.آر.ایکس، بادیخدمات در باشگاه

 و...

53192 83261 

1 
 استفاده از رویکردهای تبلیغاتی خالق در باشگاه

 ورزشی
83122 83123 

5 

افزایش کیفیت و بهبود مستمر خدمات ورزشی 

خدمات تندرستی )خدمات پس از فروش، ضمانت، 

 شده به مشتریانو...( ارائه

83153 83361 

8 
رسانی از طریق افزایش مشاوره و خدمات اطالع

 های ورزشیهای مجازی در باشگاهشبکه
83598 83255 

 

اساس نظر خبرگان به دست ، هشت استراتژی افزایشی بردهدنشان می سه شمارۀ که جدول گونههمان

دمات خ ورزشی، افزایش ارائۀ های مربوط به توسعه و جایگاه برند باشگاهفعالیتآمد که شامل افزایش 
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های تخصصی و خدمات مربوط به آن(، افزایش استفاده از ورزشی )سایت مجازی برای باشگاه

 ( و... بود.عضله یکیالکتر کیتحر) EMSها مانند های جدید در باشگاهفناوری

 
 در استراتژی کاهشی انیگوپاسخ هایتفاوت نظر زانیم یبررس -0جدول 

Table 4- Investigating The Differences between the Respondents' Opinions on the 

Reduction Strategy 

 استراتژی

Strategy  
 ردیف

Raw  
 عبارات

Pharase  

میانگین 

 دور دوم
The 

Average 

of The 

Second  

Round  

 

میانگین دور 

 سوم
The 

Average 

of The 

Third  

Round 

استراتژی 

 کاهشی

1 
های مالی با استفاده از رویکردهای کاهش هزینه

 های ورزشیخالقانه در باشگاه
83592 5392 

 53616 53538 های ورزشیهای انسانی در باشگاهدادن هزینهکاهش 2

 53668 53153 ها و فرایندهای مشابه بین باشگاهیفعالیت کاهش 3

 83222 53518 های ورزشیحفظ مشتریان قبلی باشگاه 6
 

اساس نظر خبرگان به ، چهار استراتژی کاهشی بردهدنشان می چهارشمارۀ که جدول  گونههمان

های ورزشی، قانه در باشگاههای مالی با استفاده از رویکردهای خالدست آمد که شامل کاهش هزینه

 ... بود.های ورزشی ودر باشگاه ای انسانیهدادن هزینهکاهش
 

 در استراتژی حذف انیگوپاسخ هایتفاوت نظر زانیم یبررس -0جدول 

Table 5- Investigating The Extent of Respondents' Differences in The Elimination 

Strategy 

 استراتژی

Strategy 
 ردیف

Raw 
 عبارات

Pharase 

میانگین دور 

 دوم
The Average 

of The 

Second  

Round 

 میانگین دور سوم
The Average 

of The Third  

Round 

استراتژی 

 حذف
1 

های تمرینی غلط و اشتباهات حذف فعالیت

 های ورزشیتمرینی در باشگاه
53532 83238 
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2 
نفعان تأخیر در ارائۀ خدمات به ذی

 های ورزشیباشگاه
63923 63115 

3 
اداری در فرایند ایجاد و فعالیت بروکراسی 

 های ورزشیباشگاه
13192 13222 

 ناساس نظر خبرگا، سه استراتژی مبتنی بر حذف بردهدنشان می پنجشمارۀ که جدول  گونههمان

های ورزشی، باشگاههای تمرینی غلط و اشتباهات تمرینی در به دست آمد که شامل حذف فعالیت

های ورزشی و بروکراسی اداری در فرایند ایجاد و فعالیت نفعان باشگاهخدمات به ذی تأخیر در ارائۀ

 های ورزشی بود.باشگاه

 

 یریگجهینتبحث و 
 وزی اهمیت زیادی برای بقا و توسعۀ کارآفرینی دارد. مزیت رقابتیوکار امررقابت در فضای کسب

ی در خلق نوآورهای استراتژیاز  یکی کند تا به فکر نوآوری باشند.بسیاری از کارآفرینان را وادار می

ی های ورزشی نیز نیازمند نوآورورزشی، رویکرد اقیانوس آبی است. فضای باشگاه وکارهایکسبفضای 

ری در وهای نوآتعیین استراتژی این پژوهش با هدف روازاین دستیابی به رقابت پایدار است؛ منظوربه

 .آبی انجام شد های ورزشی براساس رویکرد اقیانوسباشگاهفضای 

ی رزشو هایباشگاه یکه فضا ییهاتینوآوری حاصل از فعال یهایاستراتژدر این پژوهش برای تعیین 

 باره ایند که در ، از روش دلفی استفاده ششوند جادیا دیاند و بانپرداخته هاآن( به یخدمات/یدی)تول

و  ربوس هایبا بخشی از نتایج پژوهش پژوهشهای ی، یافتهطورکلبهشناسایی شد.  استراتژی 15

، اوکاریز، کپا (، فیدال2218) 1گل و ابرو (،2218(، رتن )2218(، ویرا و فریرا )2219همکاران )

  .( همسوست2229) 3تایپ ( و2213ریوت و جیمز )-رینگیت(، 2215)2گریکاگوتیا و الزو سورزابال

ث های اجتماعی خیرخواهانه باعیتفعالتوان بیان کرد که پرداختن به یمپژوهش این در تبیین نتایج 

نقش آن در بهبود  و موضوعاین به  یدولت یهاسازمان یو حت یاقتصاد یهانگاه بنگاهکه  شودمی

 در حال یابیبازار دیجد یاستراتژ نیا .شود یجد فروش شبردیپ درنهایتبه برند و نگرش مردم 

سیت توجه به حسا نیز باما در کشور  .استامروز کشور  یرقابت یدر فضا یجد یانیبه جر شدنیلتبد

 اکنونت. از سوی دیگر صحیح و اصولی از بازاریابی خیرخواهانه، ضرورت دارد ۀاستفاد، بسیار زیاد مردم

، کمپینبا استفاده از یک است.  ایجاد کمپین تبلیغاتی توجه محدودی شده موضوعدر ایران به 

همراه خواهد داشت. خواهد شد که مزایای متعددی را بهاستراتژی بازاریابی یکپارچه ایجاد 

                                                           
1. Gül & Ebru 

2. Fidel, Ocariz, Kepa Gerrikagoitia & Alzua-Aorzabal  

3. Pitta 
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، مثالعنوانبه ؛را نیز افزایش خواهد داد وفاداری به برند بلکه ،داد خواهد افزایش را فروش و سود تنهانه

ارتباطی )پست  هایای از کانالموفق استفاده از مجموعه ۀبخش کلیدی ایجاد یک کمپین یکپارچ

 هایی مناسب وهای اجتماعی( برای فرستادن پیامو شبکه اساماسهای تلفن همراه، مستقیم، برنامه

ر این راستا د .ن بتوانند با هر فرمتی از آن ارتباط برقرار کننداکلمات کلیدی مرتبط است که مخاطب با

نوان عکه به استاری ارتباط در این بخش برای برقر هاترین ابزاراستفاده از خدمات مجازی یکی از مهم

 هاآن( به ی/خدماتیدی)تول یورزش هایباشگاه یکه فضا ییهاتیفعالسومین عامل در تعیین 

  .است شده مشخص ، در این پژوهشندشو جادیا دیاند و بانپرداخته

 ریمدارس و سا ،یبا شهردار یروابط و همکار جادیاپنجمین فعالیت نوآوری در این بخش یعنی  دربارۀ

های یتفعالی در هابرنامهباید بیان کرد که ایجاد چنین  مرتبط با ورزش یو خصوص یدولت ینهادها

دولتی و مردمی  یهاارگانوکارهای ورزشی در های برندها و کسبیتفعال ورزشی باعث گسترش حوزۀ

باعث افزایش تقاضای مشتری برای  یجهدرنتباعث شناخت بهتر برند ورزشی و  درنهایتکه شود یم

ی سازمان یاجتماع ۀیسرما (2211) 1، شاکوان و ژیابوانگژ. شودیمی ورزشی وکارهاکسبمحصوالت 

 یدارا یاجتماع ۀیاند. سرماکردهبیان وکار در مدل کسب ینوآور تیموفق نییتع یبرا یدرون یروین را

تواند آن را شرکت می ،ابدیخود دست  اهداف تا به کندیمهم است: به شرکت کمک م یژگیچهار و

در  ی. درروند نوآورتاس و منابع بالقوه و بالفعل هایتو شامل قابل فرد است به منحصر کند،کنترل 

 نیاست؛ بنابرا یسازمان ینوآور تیقابل ۀدهندطور ملموس نشانبه یاجتماع ۀی، سرماوکارکسب مدل

 ت.خواهد داش ترییقو ینوآور تیداشته باشد، قابل یبیشتری اجتماع ۀیهرچه سرما وکارکسبیک 

 کسب یتواند مبنامی یاجتماع ۀیسرما ،شودرو میروبه هایتها و موقعشرکت با رقابت که یهنگام

 یاعاجتم ۀیسرما مؤثر یبازمهندس ندیاوکار، فرمدل کسب یاساس، نوآورنیابر ؛باشد یرقابت تیمز

 .(1، 2211)جهرمی،  است

نظور مبه یورزش یهاو ستاره در باشگاه پوشیمل کنانیاز حضور باز یریگبهره، هااستراتژیدیگر از 

شتر بیترشدن هرچهتواند به شناختهن رویکردی میو برند باشگاه ورزشی بود. چنی گاهیجا یارتقا

تواند یم یک باشگاهگرفتن جایگاه برند و اهمیت به نام و نشان . درنظرورزشی کمک کند وکارکسب

آن را  ؤثر باشد ویرمالی باشگاه ورزشی مغدر ارتقا و جذب مشتریان بیشتر و درنهایت عملکرد مالی و 

ممکن است عاملی باشد  بهبود آن ی و تالش براینامخوشاهمیت به اعتبار و  ،واقعافزایش دهد. در

 ، برندهاهای گذشتهل دههواقع در طوهای ورزشی مؤثر باشد. درکه بتواند در بهبود عملکرد باشگاه

 وکارها و عملکردشانبرای رشد سودآوری کسب یاند و مالکوکار داشتهر جهان کسبمعناداری ب تأثیر

                                                           
1. Zhang, Shukuan & Xiaobo   
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تواند بر مدل عملکرد اثر آن می یهااستراتژیمربوط به برند و  های. تصمیماندشده گرفتهدر نظر 

از دیگر رویکردهای  یورزش یهافعال در باشگاه انیاز مشتر ریو تقد قیتشو(. 2213، 1بگذارد )اریکسون

ز مشتریان نی در آنمهم برای نوآوری است. یکی از راهکارهای نوآوری، نوآوری از پایین به باالست که 

، واقعکنند. درها مطرح میا در باشگاههای نوآورانه رو ایده هاحلراهبا تشویق مدیریت و مشارکت خود 

( 2221، 2است )فوگلسانگ شده اشاره« نوآوری جزئی»عنوان  گاهی با« پایین به باالاز »های نوآوریبه 

-د. غالباً کارمندان یا ذیندهرخ می روزروزبههای مبنای آن نوآوریکه شامل فرایندهایی است که بر

 د.کننها را خلق مینوآوریهای جدید این نوع بهتر و ایده حلراهنفعان دیگر به کمک دانش به ایجاد 

 از ارتباط آن با جامعه ۀواسطبه یباشگاه ورزش یاجتماع تیمسئول قیمشارکت در جامعه از طر جادیا

 برای نوآوری ویک استراتژی  عنوانبههای دیگر است که در آن مسئولیت اجتماعی جمله استراتژی

ای است که گستره دربرگیرندۀاست. مسئولیت اجتماعی  شده معرفیها عملکرد رقابتی شرکت

د پایدار را بهبود ببخشن راسی، پیشرفت جامعه و اهداف توسعۀها باید حقوق انسانی، دموکوکارکسب

ا یشرکتی افزایش سود، شناخت و توسعۀ جامعه  ( غالباً هدف مسئولیت اجتماعی2225، 3)همینگوی

رای کارآفرین را به اج به این معنی که قانون افراد ؛مسئولیت اجتماعی فراتر از قانون است شرکت است.

نکرده است و فقط این کار باعث بهبود اعتبار اقتصادی و ملزم مسئولیت اجتماعی و اثرات اجتماعی 

دارد بهبود عملکرد شرکت و وجهۀ اجتماعی آن را به همراه  درنتیجهشود که مدیریتی شرکت می

ارزش و  جادیا یدر راستا انیمشتر رهایو استفاده از نظ یمداریمشتر(. 198، 2229، 6)گودفی

دیگر راهکارهای از  انیمشتر نیجلسات با ا یبا برگزار یورزش داتیدر بخش خدمات و تول ینوآور

 و حال دنبال پاسخگویی به نیازهاینوآوری به طریق وکارهای ورزشی ازواقع، کسبنوآورانه است. در

ه اطالعاتی را از مشتریان به دست آورند نبال این هستند کدوکارها بههستند. کسب مشتری و بازار آتی

 هایی مناسب نیازهای مشتریان را برآورده کنندتا با اتخاذ استراتژی گیرند کار بهو چنین اطالعاتی را 

ها و و نیز ارتقای نوآوری هاکننده در باشگاهمادران شرکت یخدمات برا جادیا(. 2215)اریکسون، 

 ایورانهنوآتواند راهکارهای ... می، سالمندان وتیستیکومشتریان جدید مانند کودکان ا برای نیازسازی

های محیطی مانند رشد سالمندی گرفتن و پایش فرصتها باشد. درنظروکارکسب برای رشد و توسعۀ

های برای تواند روزنههای خاص می، نبودن خدمات آموزشی و ورزشی هدفمند برای گروهکشور در

                                                           
1. Erricsson  

2. Fuglsang  

3. Hemingway  

4. Godfery 
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 ایجاد نمایندگیهای مختلف( و شهر )ایجاد شعبهدر سطح  باشگاه یندگینما جادیاری باشد. نوآو

تواند در مراحل می در سطح منطقه یورزش یهابه سازمان هاآن یمنظور کشف استعدادها و معرفبه

 .دهای ورزشی و شناساندن بیشتر آن از طریق رویکردهای تبلیغاتی خالقانه مؤثر باشباشگاه توسعۀ

که  ییهاتیفعال شینوآوری حاصل از افزا یهایاستراتژتعیین  های این پژوهش دربارۀیافته

، هشت استراتژی شناسایی شد که کنندو رقابت  یگذارهیسرماباید  هاآنروی  یورزش یوکارهاکسب

-رینگیت(، 2215و همکاران ) دالیف هایپژوهش جیاز نتا ی، با بخشذکرشده جیحاصل از نتا هاییافته

در تبیین نتایج این  .ست( همسو2229) 1اناتهانیدیو و هانی( و ش2229) تایپ(، 2213ریوت و جیمز )

یش افزاباید همواره درصدد  وکارهاکسبتوان بیان کرد که در فضای رقابتی امروزی، یمپژوهش 

یکی از رویکردهای  خالق ینیتمر یکردهایاستفاده از رو شیافزاخود باشند.  های خالقانۀیتفعال

این رویکردها را  مؤثرطور وکارها باید بهکه این کسب استوکارهای ورزشی کسب در زمینۀ نوآورانه

بسیاری از  توسطهای وسیعی امروزه تالش .ی خالقانه باشندهابرنامهو درصدد افزایش کنند رصد 

های شود. مؤسسات و سازمانوری انجام میافراد به خالقیت و نوآ کردنبرای ترغیب وکارهاکسب

ها و کاالها و خدمات جدید را طور مداوم، ایدهو به اندتولیدی و خدماتی این امر مهم را تشخیص داده

 یاجتماع یهااگر از شبکه ،از سوی دیگر .کوشندیم عملکرد خود بهبود جهت در و دهندمی ارائه 

 یارتباط یوکار و حتخود، گسترش کسب انیدر ارتباط با مشتر وکارهاکسببه  ،شوداستفاده  یدرستبه

اجتماعی با عنوان ابزارهایی که بر بستر اینترنت و  ۀشبک کمک خواهد کرد. کنونی انیبا مشتر داریپا

تواند این ارتباط دوطرفه می .اندشده صورت دوطرفه شناختهموبایل هستند و برای برقراری ارتباط به

ند نفر از مردم بتوان هایلیوندهد تا ماینترنت اجازه می .یا اشخاص برقرار شودها شرکت ها،بین سازمان

خدمات خود را در سرتاسر  دهد تا محصوالت ووکارها اجازه میبا هم ارتباط برقرار کنند و به کسب

 ۀدهندکه انواع مفاهیم نوآوری، بازتاب کندیاشاره م( 2216) 2گرانت-نواکوسکا .معرفی کننددنیا 

در  جدید یهاحلتواند از طریق اجرای راهایجاد مزیت رقابتی می ینتقاضای متفاوت بازار است؛ بنابرا

دهی شرکت به دست آید. نوآوری همچنین باید با منطق عملیاتی محصوالت، فناوری و سازمان ۀحوز

یندها محدود انوآوری به محصول و فر ،دیگر یانب هب ؛یریت شرکت مرتبط باشددهی مدو سازمان

ست الزم ا منظور رقابت در بازاربه درنتیجه ؛وکار شرکت را نیز شامل شودل کسبو باید مد شودمین

 ها اجرا شود.در شرکت هاآنروابط بین وکار و خاص مدل کسب یهامؤلفه

                                                           
1. Sheehan and Vaidyanathan 

2. Nowakowska-Grunt 
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 یکارهاوکه کسب ییهاتیفعال کاهشصل از نوآوری حا یهایاستراتژتعیین  نتایج این پژوهش دربارۀ

با استفاده از  یمال یهانهیکاهش هز، عبارت بود از: کنندیو رقابت م یگذارهیسرما هاآنروی  یورزش

 هایوکاردر کسب یانسان یهانهیدادن هزکاهش، یورزش هایوکارخالقانه در کسب یکردهایرو

 ایهوکارکسب یقبل انیمشتر حفظ و یباشگاهنیمشابه ب یندهایو فرا هاتیفعال کاهش، یورزش

 1گل و ابرو هایذکرشده، با بخشی از نتایج پژوهشهای حاصل از نتایج ی، یافتهطورکلبه .یورزش

 توان بیان کردیم. در تبیین نتایج این پژوهش ست( همسو2229) 2اناتهانیدیو و هانیش ( و2218)

 یاهنهیکاهش هز، کنندیو رقابت م یگذارهیسرما آن کاهش روی یورزش یوکارهاکه کسب یتیفعال

 باید بیان کرد که باره. در این استی ورزش یوکارهاخالقانه در کسب یکردهایبا استفاده از رو یمال

که به یا این است عملکردشان بارۀدر وکارهاکسب صحیح نشدنبینیپیشها در ینههزعلت کاهش این 

ه ب کارآفرینان ورزشی بایدبه همین دلیل  است؛نیاز عملکرد مطلوب  تری برای تحققزمان طوالنی

به  د وند همچنان فعالیت کننتا بتوان ورندآروی شان وکارهایهای کسبهایی برای کاهش هزینهروش

کاهش  منظوربهتوان به استفاده از داوطلبان ورزشی می دنظرمهای از جمله روش دهند.ادامه  کارشان

ها، حفظ مشتریان قبلی است. هزینههای کاهش نیروی انسانی اشاره کرد. یکی از روشهای هزینه

ر هزینۀ حفظ مشتریان کمت چراکه ؛نجامدهای تبلیغاتی بیکاهش هزینهد به توانچنین رویکردی می

 راهبردهاییدنبال ( و استراتژی کاهشی نیز به2212، 3تررجذب مشتریان جدید است )کا از هزینۀ

وی های بازاریابی ربر سایر فعالیتها و تمرکز بر شرکتهای هزینهدادن فعالیتراستای کاهش دراست 

ها گاهای را برای باشالعادهرسد حفظ مشتریان بتواند سود فوقبه نظر می درنتیجه مشتریان هدف است؛

 از های ورزشیباشگاهمند در مستلزم بازاریابی رابطه از طرفی چنین رویکردی داشته باشد. همراهبه 

-به افزایش میزان رضایتع، مدیریت صحیح ارتباط با مشتری واقهاست. درسوی مدیران این باشگاه

 منجر های خدماتی و عملیاتیتر کاهش هزینهی مشتری، خلق درآمد و از همه مهممندی، وفادار

 (.53، 2219، ، پاشایی  و حسینیزادهشود )محرممی

که  ییهاتینوآوری حاصل از حذف فعال یهایاستراتژتعیین دربارۀ  های این پژوهشیافته

حذف  -1 ، نشان داد عواملکنندیو رقابت م یگذارهیسرما هاآنروی  یورزش یوکارهاکسب

خدمات به  ۀدر ارائ ریتأخ -2 ،یورزش یهادر باشگاه ینیو اشتباهات تمرغلط  ینیتمر یهاتیفعال

 یورزش هایوکارکسب تیو فعال جادیا ندیدر فرا یادار یبروکراس -3 و یورزش هایوکارکسب نفعانیذ

که  ییهاتینوآوری حاصل از حذف فعال یهایاستراتژکه در تعیین  هستندعواملی  جمله از

با  ذکرشده جینتا .، شناسایی شدندکنندیو رقابت م یگذارهیسرما هاآنروی  یورزش یوکارهاکسب

                                                           
1. Gül and Ebru 

2. Sheehan and Vaidyanathan 

3. Carter  
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بیان کرد  توانیمدر تبیین نتایج این بخش  .ستهمسو( 2218ویرا و فریرا )پژوهش  جیاز نتا یبخش

 ی تمرینی و کارهای ورزشیهاتیفعال، وکار ورزشیهر کسببرای  کاررفتهبهمهم  اموریکی از که 

 کمک توانیم ی غلط و کارهای ورزشیهاتیفعالو حذف  هاتیفعالاین با مدیریت  بنابراین ؛است

و  یادار یحذف بروکراس ،. از سوی دیگرکردوکارهای ورزشی ی کسبهانهیهززیـادی به کاهش 

واند تمی وکارهاکسبدر  یگذارهیسرما یهامشوق نیترمهمیکی از  ،تیریمد ستمیس یسازکپارچهی

ی مختلف هابخشدر  گذارانهیسرمای اساسی برای هانهیهزعنوان یکی از زمان به باشد. امروزه

یی که باعث کاهش زمان )حذف بروکراسی اداری( و چابکی سازمانی عملکردها رونیازا است؛اقتصادی 

. ر ورزشی لحاظ شوندوکای نوآوری در بخش کسبهایاستراتژعنوان یکی از ند بهنتواد مینشو

افزایش رضایتمندی  شود این اقدام موجبیمباعث  نفعانیذخدمات به  در ارائۀ ریتأخهمچنین حذف 

وکارها به بهبود شرایط این کسب درنهایتکه  وکارهای ورزشی شوددر کسب نفعیذو افراد مشتریان 

 هایلو شک هااستیس، هاهیروبه  یادار ینوآور باید بیان کرد که امروزه شود. در این بارهیممنجر 

 منابع و دیگر عوامل صیتخص ها،استیسبر که  شودمی راتیییو شامل تغ دارد سازمانی جدید اشاره

پرداختن به  رونیازا (؛53، 2228، 1اوجاسال) گذاردمیسازمان تأثیر  اجتماعی مرتبط با ساختار

عوامل  جمله ازتواند ی اداری میهانهیهزی اداری و هایبروکراس جمله ازو موانع اداری  هااستیس

 باشد.وکارهای مختلف ی نوآوری در کسبهایاستراتژدر تبیین  مؤثر

عات با مطال شدنانجام به درنتیجهو  محدود بوده استاستراتژی اقیانوس آبی  ادبیات پیشینه دربارۀ

است، الگوی چهار اقدامی  شده اشاره. آنچه در مطالعات ورزشی به آن زمینه نیاز استتمرکز بر این 

نوس آبی برای مدل مفهومی اقیا 2211گردشگری ورزشی بوده است و در آخرین مطالعه در سال 

ویرا و های جدیدترین مطالعات، پژوهش است. شده بیاندر سطح مفهومی  اندام تناسبهای باشگاه

بر مستقیم چارچوب استراتژیک مبتنی طوربه( بوده است که 2219و همکاران ) بوسر( و 2218فریرا )

 اند.بررسی کردههای ورزشی رویکرد اقیانوس آبی را در باشگاه

ی های ورزشنوآوری در فضای باشگاه هایاستراتژیتدوین  ،است شده پرداختهاین مقاله به آن آنچه در 

ه ک ده است؛ رویکردی استراتژیکو آمادگی جسمانی بو سازیبدن، اندام تناسبهای مانند باشگاه

 اندام تناسبجمله ، ورزش همگانی از واقعتوانند از آن استفادۀ کاربردی کنند. درمیها یران باشگاهمد

و نوآوری در آن  ستدرآمدزا ،دلیل ارتباط خوبی که با جامعه داردهایی است که بهاز جمله ورزش

دلیل نقش ها بهوکارهایی دارد که تمام اینچنین کسب ای در جذب مشتریان و توسعۀش عمدهنق

 صنعت ورزش است. فردمنحصربه

                                                           
1. Ojasal 
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دوین د. تنباش بدیعد بسیار گسترده و نتوانمی استراتژی اقیانوس آبی مطالعات آینده در زمینۀ

-ههای لیگ حرفمانند باشگاههای ورزشی های دولتی و سایر باشگاهنوآوری برای سازمان هایاستراتژی

 شدن، انجاماینبرعالوه .در نظر گرفته شودتواند رویکردهای مطالعاتی آینده می جمله ازای 

 تواند باشد.های پژوهشی آینده میکیفی از دیگر روشی و مطالعات کمّ هایی در حیطۀپژوهش
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