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 *دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران، مديريت ورزشي. دانشیار 1

 بدني و علوم ورزشيپژوهشگاه تربیت ديار مديريت ورزشي،. استا2
 

 29/09/1395تاریخ پذیرش:                28/04/1395خ دریافت: تاری
 

 چکیده

قدرت و توانایی آن بنگاه براي معرفی موفق  به وکارکسبیک  بلندمدتبقاي  ،در دنیاي امروز

ش و برمبناي رو کاربردي ،لحاظ هدفاین پژوهش به ت.صوالت جدیدش به بازار وابسته اسمح

در  شدهییشناساعوامل ، اول ةدر مرحل. بود (کمی –یفیگردآوري اطالعات، آمیخته )ک

ا عوامل ت ندشد گذاشتهبا نخبگان این صنعت درمیان  ،سپسو  شدند یبررس ،پیشین هايپژوهش

در ، (2010) موعوامل موفقیت  ةنامبا استفاده از پرسش پس از آن، .شناسایی شوند تریتپراهم

آمار و  توصیفی آماربا استفاده از  .شدند یبررس هشهاي پژوسؤال نفر، 98 اي به تعدادهنمون

 وتحلیلیهتجزبه فریدمن، و  اينمونهیک ، تیییديتأتحلیل عامل  هايآزمون همچون استنباطی

 سه پی.ال.اس اسمارت و (18 )نسخة اس.اساس.پی. افزاربا استفاده از نرم پژوهش يهاداده

در  ترتیب، بهسرمایه و شناسایی نیاز مشتري نتایج نشان داد که سرعت برگشت رداخته شد.پ

کمترین اهمیت را از بین  ،بازار در غالب رقباي نبود وقرار داشتند  اول و دوم اهمیتهاي رتبه

 که است بهتر وکارکسب پرتالطم محیط به توجه با ،روینازا شده داشت؛ییشناساعوامل 

داشته  بیشتري سرمایة برگشت سرعت و ندشو بازار وارد تریعسر که شوند انتخاب ییهاپروژه

 این ،شکبدون. است بوده برخوردار اهمیت از همیشه مشتري نیاز به توجه براین،باشند. افزون

 مشتریان نیاز شناسایی ،دلیلهمینبه. دارد حقیقت نیز ورزشی نوشتاري يهارسانه در موضوع

 .شود انجام باید که است فعالیتی ترینیتبااهم ،محصول توسعة به اقدام از قبل
 

 ورزشی نوشتاري يهارسانه محصول، توسعة ،موفقیت کلیدي عوامل: کلیدی واژگان

 

                                                           
 Email: r_mkazemi@ut.ac.ir                                                                             ۀ مسئولنويسند *
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 مقدمه
زمان بیشتر و بیشتر  باگذشتت تغییر نیز با تغییر همراه است. شد هوکار هموارکسبمحیط 

بايد به  وکارهابکسکه مديران  است شده يلتبد ييهاچالشامروزه به يکي از  کهیطوربه شود؛مي
با استفاده از آن با تغییرات  تواننديمکه مديران  ييهاروشداشته باشند. يکي از  ایيژهوآن توجه 

شود اين است که سؤالي که مطرح مي ،اما؛ محصوالت جديد است ةارائ ،نرم کنند وپنجهدستمحیط 
 ؟شوديميک محصول جديد  شدنچه چیز باعث موفق

 ؛صنعت کارآفرينان است ،صنعت چاپزيرا،  ؛کنديمپیدا  ایيژهوچاپ اهمیت  اين موضوع در صنعت
با کارگری کار با اين صنعت را که  شونديم گذاریيهپا یافرادتوسط  هاخانهپچاکه بیشتر مفهومدينب

حالي است که استخدام در سطح مديريت در اين صنعت . اين دراندکردهدر صنعت چاپ شروع 
 صنايع فدراسیون) استبوده ر یتغیاين روند درحال ،اخیر یهاسالدر  ،البته ؛افتديمکمتر اتفاق 

 شناساييدر اين صنعت  خاص طوربه قبلا عواملي که  ةارائ ،دلیلهمینبه .(2007، 1 بريتانیا چاپ
ي اين دسته از مديران کمک فراوانبه  دتوانيم ،اندشدهمحصول  ةو باعث موفقیت در توسعاند گرديده

 کند.
افزايش تلش برای  در مؤثرتررا دو عامل  فناوریرهای رقابتي و تغییرات افزايش فشا ،مديران اجرايي

انجام رای شناسايي اين عوامل ديگری که ب هایپژوهش. در داننديممحصول  ةنوآوری و توسع
 3برندگانپیش با عنوان هاآناز  (2005) 2که کوپر اندشده ييشناسانیز  جديدیعوامل  اند،شده
بازارها،  یسازيجهان: افزايش کنديم یبنددسته گونهنيارا  هاآنو  برديممحصول نام  ةتوسع

عمر  ةتکنولوژيک، تغییر نیاز مشتريان و کاهش چرخ یهاشرفتیپافزايش فشارهای رقابتي، 
دائم و همیشگي  طوربه هاسازمانکه  کننديماين عوامل شرايطي را ايجاد  (.2005)کوپر،  محصول

اين شرايط به مديران اين پیغام را  ،گريدعبارتبهدر تلش برای نوآوری در محصوالت خود باشند. 
 (.115، 1998کوپر، ) 4يا بمیريد که يا نوآوری کنید دهديم

در  اين مهم،يافتن باعث اهمیتنیز  محصول در صنايع چاپ ةتوسع ۀبرندوجود بعضي از عوامل پیش
 یگذارارزشمیلیارد يورو  491بیش از  ،بازار چاپ جهاندر  ،2007ت. در سال اين صنعت شده اس

بازار چاپ ايران  ،2007در سال رشد همراه باشد.  درصد 5/5 با 2012تا سال شد  بینيیشپو  شد
رشد درصد  8/7، 2012 سال تا بود که ينبر او انتظار  شد زدهمیلیون دالر تخمین  257حدود 

 (.2007، 5)اللي داشته باشد

                                                           
1. British Printing Industries Federation (BPIF) 

2. Cooper 

3. Driver 

4. Innovate or Die 

5. Lally 
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 هاآنعدد از  350 کهيدرحال ؛شونديمتخمین زده  5000تا  2871ايران از  یهاچاپخانهتعداد 
 دادهیجاخود چاپخانه در 2750ت که تهران حدود ديگر اين اس توجهقابل ةنکت .دولتي هستند

 نبوداز و بدون جو ةچاپخان 2000. وجود دارند کارجواز  هاآنعدد از  750فقط  کهيدرحال است؛
 (.1381 طوسي،فاخر ) رقابتي در اين صنعت است یفشارهاوجود  يکي از داليل ،هاآنکنترل بر 

 تکنولوژيک هاییشرفتپتغییرات و  ،شوديمعامل ديگری که در گزارش نظرسنجي به آن اشاره 
ت که روش چاپي اس ،. چاپ افستيافتدر صنايع چاپ نیز را شواهدی از وجود آن  توانيماست که 
 تريميقد یهاروشمانند  اما، ؛از بازار جهان را دراختیار داشتدرصد  50حدود  ،2007در سال 

 استافزايش حالدرحالي است که سهم چاپ ديجیتال هش سهم خود از بازار است. اين درکادرحال
 (.2007 ،)اللي

 ،(1994) 1منتويا ويز اعتقادی برخوردار است. به اژهيوتعريف موفقیت يک محصول نیز از اهمیت 
موفقیت در . 2 ؛اهداف ماليموفقیت در . 1 :را به سه بخش تقسیم کرديک محصول موفقیت  توانيم

، 1994ويز،  )منتويا به اهداف تکنولوژيکي یدنموفقیت دررس. 3 ؛اهداف بازاريابي و سهم از بازار
397.) 

 دهة به که اندانجام شده زيادی هایپژوهش ،محصول توسعة رد موفقیت عوامل شناسايي مورددر
 متمايز جريان سه به را مطالعات سیر اين توانمي ،(1992) 2وان ون اعتقاد به. گردندبرمي 1970
 توسعة ها درشرکت موفقیت عدم يا موفقیت داليل شناسايي آن هدف که علي رويکرد: کرد تقسیم

 و است محصول توسعة قیتموف هایمدل معرفي آن هدف که شناختي رويکرد ؛است جديد محصول
 است محصول توسعة در متغیرها میان روابط دربارۀ پژوهش آن هدف که ساختارمحور رويکرد

 توسعة موفقیت عوامل زمینةدر که جديدی هایپژوهش ،اما؛ (53، 1391 ،و همکاران اردکاني)
 3سواناپورن .اندکرده روشن را زيادی نکات و اندداشته متفاوتي نتايج اند،انجام شده صورت محصول

 غذايي صنايع و است وابسته محیط شرايط به کاملا محصول توسعة که کرده است بیان( 2010)
 ایويژه اهمیت از مشتریسلیقة  بامطابقت  ،دلیلنهمیبه .است مرتبط خود بازار به شدتبه تايلند

 و انعطاف قدرت به سبتن کمتری اهمیت ،ريزیبرنامه و استراتژی ،ديگرعبارتبه .است برخوردار
 که کرده است سعي( 2007)و همکاران  4مودارند.  مشتريان موردسلیقة تغییرات به نسبت واکنش
 او. دهد قرار موردبررسي چین متوسط و کوچک هایسازمان در را محصول توسعة موفقیت عوامل

 تجاری، مديريتي، گروه چهار به را موفقیت عوامل ،زمینهدراين پژوهش سنتي هایروش درمقابل
 گرفتهانجام هایپژوهش ،(2005)و وينگ  5سانبه عقیدۀ  کند.مي تقسیم بازاريابي و تکنولوژيک

                                                           
1. Montoya-Weiss  

2. Van Wan  

3. Suwannaporn  

4. Mu 

5. Sun 
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 نقاط کشور هر که دهندمي نشان جديد هایپژوهش ،اما ؛هستند زياد بسیار موفقیت عوامل درزمینة
 موفقیت عوامل که ستا معنا اين به هايافته اين. دارد محصول توسعة در متفاوتي ضعف و قوت

 نیز موفقیت که رسدمي نظربه ،علوهبه. است يصخا تصنع و کشور به اختصاص محصول توسعة
 به صنعت يک از موفقیت عواملکه  گرفت نتیجه توانمي ،بنابراين ؛است مربوطه صنعت به وابسته
 محیطي، شرايط که داد نشان( 2000) و همکاران 1بالنیتن هایبررسيهستند.  متفاوت ديگر صنعت

 موفقیت نرخ و عملکرد در هاييتفاوت متفاوت، صنايع در اما، ؛هستند يکسان بازاری و تکنولوژيک
 عامل 10 خود هایپژوهش در( 1999)و همکاران   2لین .است شدهشناسايي جديد محصول توسعة

 بیشتری اهمیت از كمشتر ديدگاه و ساختاريافته فرايند عامل دو که داد نشان و کرد شناسايي را
 ،(1999) کوپر نظر به .دهندمي افزايش  را توسعه سرعت عامل دو اين ،چنینهم. ندهست برخوردار

 انجام و انتخاب باعث که هستند عواملي ،گروه اولین :قرارداد گروه دو در توانمي را موفقیت عوامل
. شوندمي هاپروژه صحیح انجام باعث که هستند عواملي ،گروه دومین و شوندمي صحیح هایپروژه

 قرار سازمان کنترل از خارج که هستند محیطي عواملي ،گیرندمي قرار اول گروه در که عواملي
 دوم گروه کهدرحالي ؛رقابت شرايط و تکنولوژی هایويژگي محصول، بازار شرايط مانند گیرند؛مي

 .دارند قرار مانساز جديد محصول توسعة مديران کنترل در که هستند عواملي
ل جديد که در بر موفقیت محصو مؤثرتعیین عوامل  توجه به اينکه موضوع پژوهش حاضر حال، با

در تعريف دارد.  تأملتعريف رسانه و انواع رسانه جای  ،است ورزشي( نوشتاری اينجا رسانه )رسانة
معنا و مفهوم است که فرستنده به کمک آن  ایوسیلهرسانه چنین گفت:  توانميکلي رسانه 

 مؤثرترين عنوانبه هارسانه .(1381طوسي،فاخر ) کندميمنتقل موردنظر خود )پیام( را به گیرنده 
 :شوندمينوع تقسیم  پنجشکل ارتباطات جمعي، به 

 ؛مانند مطبوعات و کتاب نوشتاری؛ هایرسانه -1
 ؛مانند سینما، تلويزيون و اينترنت ديداری؛ هایرسانه -2
 ابزاری؛ مانند اعلمیه، کاتالوگ و غیره؛ ایهرسانه -3
 و غیره؛ انتشاراتي هایشرکت، هاعموميمانند روابط نهادی؛ هایرسانه -4
 مرکزی خبر و غیره.، واحد هاخبرگزاری فرانهادی؛ مانند هایرسانه -5

 رمتغی ابعت دارد و ضعف و شدت هاآن از همگاني استقبال نیز و هارسانه تأثیر درجة که است روشن
فاخر ) است هاآن در توسعة مؤثرشناسايي عوامل  جامعه و نیز اجتماعي و اقتصادی فرهنگي، رشد

 وقت دلیلبه اين و نیست انکارقابل جمعي یهارسانه عمیق تأثیر اصل ،یهرروبه .(1381 طوسي،
 دادنگوش زيون،تلوي یهابرنامه تماشای روزنامه، ه،مجل کتاب، خواندن صرف افراد که است زيادی

 تلويزيون و راديو روزنامه، ،يجمعارتباط وسايل میان از .کننديمو غیره  سینما به رفتن ،راديو به

                                                           
1. Balbontin 

2. Lynn 
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. با توجه به اينکه در اين دهنديم اختصاص خودبه را جامعه افراد وقت ديگری رسانة هر از بیش
 هایيژگيو از برخي به ست،ا ورزشي( پژوهش، منظور از رسانه، رسانة نوشتاری ورزشي )روزنامة

 .شوديم آن اشاره مثبت
 :ورزشي یهاروزنامه
 :است هايژگيواين  دارای و گیرديم قرار مخاطبان دراختیار ،شودمي چاپ هرروز که است یارسانه

 ؛کنديم حفظ همیشه را خود تازگي روزانه، چاپ خاطربه −
 محدود تعدادشان که همجل و کتاب لفبرخ ؛شوديم منتشر زيادی تعداد در شمارگان، ازلحاظ −

 ؛است
 کند؛مي باخبر خارجي و داخلي وقايع و اخبار از روزانه را خود مخاطبان −
، 1363 )نقوی، دارند را آن خريد قدرت بیشتری تعداد؛ بنابراين، است مطبوعات ساير از ترارزان −

171.) 

 را هاآن خواهنديم که شونديم افرادی خريداری طتوس ورزشي، مطبوعات نظیر چاپي یهارسانه
 و پیتس)دارند  آن اطلعات پذيرش برای بیشتری تمايل رسانه نوع خوانندگان اين بنابراين، بخوانند؛

عام و  طوربهورزشي  یهارسانهبا توجه به نقش و نیز  . با توجه به اين مطلب(2002، 1تلراستو
 و ملي روحیة دادنازدست ،گسیختگيز تفکیکا بايد هاروزنامه، خاص طوربهورزشي  یهاروزنامه

 یهاروزنامه ،راستاهمیندر .کنند جلوگیریخود  نفساعتمادبه دادنازدست و خود شدن بهاعتماديب
 اصیل فرهنگ برمبنای ورزش يترق و کشور ورزش سازندگي جامعة برای خطیری رسالت ورزشي

 هايييدهپد همتوج و توجه داشتجامعه  بر آن ثرهایا و هارسانه اين تأثیر به بايد ؛ بنابراين،دارند
باورهای  و هاارزش اشاعة ازطريق بخشيانز هاییناهنجاروجودآمدن به امکانمانند اين موارد شد: 

 خشونت و پرخاشگری پديدۀ تبلیغ ورزشي، یهابت يافتنشهرت و کاذب قهرمانان نامطلوب، ورزشي
 ورزش جامعه، ساختار و مراتبسلسله شدناهمیتيب ورزش، محیط ناسالم در یهارقابت و

 فرهنگي هويت ةاستحال و یگانگيازخودب عمومي و افکار ةمسئل ينترمهم به ورزشي امور شدنيلتبد
 و نوجوانان بر هاآنتأثیر  و ورزشي محبوب قهرمانان و ورزشکاران دروني ل شخصیتتنز ،ورزشي
 .(1387 )طاهريان،ها نظیر اين مسائلي و جوانان

 درگذشته. است اجتماعي زندگي ضروريات از هاانسان آرای و عقايد افکار، تبادل ،مختلف جوامع در
 و خط شفاهي، بیان و زبان نقاشي، چون ابزارهايي کمک به مبادله اين ابتدايي، جوامع رد و

 ،دیمیل 1454 سال در گوتنبرگ توسط چاپ اختراع از پس. شدانجام مي دستي هاینوشته
 واگذار مطبوعات به سپس و کتاب به ابتدا ،انساني یهاگروه و افراد هایخواسته و نظرها انعکاس

 عمومي افکار میان در و انساني جامعة در ارتباطي وسیلة معتبرترين و ينترمهم ،مطبوعات. شد

                                                           
1. Pitts & Stotlar  
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 عوامل دلیلبه مطبوعات آهستة و کند پیشرفت وجود،ينابا. است شده شناخته روشنفکران ويژهبه
 افزايش و کنندگاناستفاده عمومي هایآگاهي افزايش ،(معمول امکانات دارابودنمانند ) متعدد

 و زندگي سطح تحوالت با تا شود ايجاد نويني وسايل که شد موجب آنان خبری و ارتباطي نیازهای
 .باشد همگام افراد فرهنگي زندگي نیازهای

 ،واقعي جمعي ارتباطات ايجاد و هايشهاند و اخبار مداوم و سیعو انتشار تا گوتنبرگ اختراع زمان از
 از یادوره و بانظم و زياد نسبتاا تعداد به اروپايي چاپي یهاروزنامه نخستین است. فاصله قرن چند
 قرن از اواخر. ندآمد وجودبه چاپ صنعت ايجاد از پس قرندو  حدود ،يعني هفدهم؛ قرن سوم دهة

 خواندن و انتشار ،خواهيیآزاد هایيشهاند گسترش و فرانسه کبیر قلبان دنبالبههجدهم، 
 گفت توانيم زمان آن از که درآمد فردی صورتبهنیز  و يافت عمومیت وکرد  پیشرفت مطبوعات
 (.1374دادگران، ) خورد گره شدنصنعتي وسیع يدۀپد با جمعي ارتباطات که پديدۀ

 رد مؤثر عامل ترينمهما، هرسانه میلدی، 1990 دهة در که دهدمي شانپژوهش ن پیشینة بررسي
 به بیستم قرن در وشد  آغاز هاروزنامه با نوزدهم قرن اواخر از رابطه اين که اندبوده ورزش توسعة
 پیش تواندمي که است تلويزيون غالب شک رسانةبدون حاضر،درحال. يافت تعمیم تلويزيون و راديو

( در پژوهش 1393فتحي و همکاران ). کند ايفا نقش ورزش کردنجهاني در ديگری، رسانه هر از
 نشان دادند که بین «ورزشي هایروزنامه مطالعة به گرايش رد مؤثر اجتماعي عوامل»عنوان  خود با

 وسايل و ساير از مطبوعات، استفاده به مطبوعات، مشارکت، اعتماد مطالعة و مسئولیت احساس
 ؛دارد وجود معناداری و مثبت رابطة مطبوعات مطالعة میزان شت باسرنو در بودنسهیم احساس
 به بايد ورزشي مطبوعات بیشتر مطالعة برای ورزشي نوشتاری هایرسانهدر صنعت چاپ  بنابراين،

 شود. هتوج عوامل اين
 و پرداختند يکديگر با تعامل به ها،رسانه گسترش مدد به ورزش و اقتصاد میلدی، 1960 دهة از

 دو هر برای متقابلي هایسودمندی تعامل، اين. گرفت خودبه نويني شکل ورزش شدنتجاری درون
 ( در پژوهشي با1388راد )قیامي (.175، 1388 راد،قیامي) است داشته همراهبه اقتصاد و ورزش نهاد

ه ک نشان داد «ورزشي در ايران هایرشته های بازاريابي برای ترويج و توسعةبررسي راهکار»عنوان 
 1روداك وجود دارد. داریمعنا میزان توسعه و ترويج ورزشي، رابطةجمعي و  هایرسانهبین حمايت 

لیگ  هایتیمبرای طرفداران  سايتوباز ايجاد يک ( سودهای چندين میلیون دالری را 0201)
ت و وب در از اينترن گیریبهره زيرا، ؛رسدمينظر . اين امر، طبیعي بهکندميفوتبال استرالیا گزارش 

 2500رشدی حدود 1385-1380 هایسال است و تنها در فاصلة يافته شتاب انسان زندگي روزمرۀ
 ای با( در مطالعه1390)ظهرابي. (120، 1387 قائم،يران داشته است )شاقاسمي و منتظردرصد در ا

ن داد نشا «قهرماني ورزش بازاريابي توسعة در نوشتاری و ديداری یهارسانه نقش مقايسة»عنوان 

                                                           
1. Ruddock 
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 عنوانبه ورزشي بازاريابي در نوشتاری یهارسانه از بیشتر دارینامع صورتبه ديداری یهارسانهکه 
 در ديداری یهارسانه مؤثر نقش ،و البته دارند نقش قهرماني ورزش توسعة راهبردهای از يکي

 درکنار امر ناي. است گرفته قرار کشور ورزش يانمتصد موردتوجه کمتر ورزشي، بازاريابي توسعة
 ترويج و گسترش در مهم عامل يک عنوانبه ورزشي بازاريابي توسعة موانع از توانديم عوامل ساير

نقش »عنوان  ( در پژوهشي با1390ي و همکاران )ظهراب. شود محسوب کشور قهرماني ورزش
ن نقش را در نوشتاری بیشتري یهارسانهنشان دادند که  «در جهاد اقتصادی ورزش قهرماني هارسانه
قش را در پیشرفت بیشترين ن (ديداری نوين )مانند اينترنت یهارسانهورزش زنان و  توسعة

خارجي  گذاریيهسرماو جذب  الملليینب یهارقابتعلمي ورزش، میزباني  بازاريابي، توسعة
ي، جذب گرايو تخصیص ساالریيستهشاديداری، بیشترين نقش را در  یهارسانه ،. همچنیناندداشته
و بازاريابي ورزشي ايفا  الملليینب یهارقابتترتیب در میزباني خارجي و سپس، به هایيهسرما

 .دنکنيم
 یرتأثبر  هابه اين نتیجه رسید که در بیشتر اين پژوهش توانيم شدههای انجامپژوهش مروری بربا 

ورزش غفلت شده  در توسعة نوشتاری یهارسانهاز نقش  ديداری تمرکز شده است؛ اما یهارسانه
يک محصول چاپي که  یتر موفقد مؤثراست که به تعیین عوامل  بر آن ، اين پژوهشروينازا ؛است
 یهارسانه ، منجر به توسعةیتر موفقد مؤثربپردازد و با تعیین عوامل  ،نوشتاری است رسانة

 شود.ديداری و غیره  یهارسانهنوشتاری همچون 

 

 پژوهش یشناسروش
 (کمي –کیفي) آمیخته اطلعات، گردآوری روش برمبنای و کاربردی ،هدف لحاظبه پژوهش اين

انجام شد که نتايج  یاپیشین بازنگری گسترده یهاپژوهش زمینةدر، پژوهش انجام پیش از. است

 .ه استکیفي با نخبگان اين صنعت مطرح شد آن در مرحلة

 یهارسانهصاحبه با نخبگان صنعت چاپ در با م ،بوده استکیفي  صورتبهاول که  ةدر مرحل

گذشته،  هایپژوهش بررسياز  شدهييشناساموفقیت کلیدی ، عوامل عمومي و ورزشي نوشتاری

و بررسي قرار  موردبحث همة موارد و شناسايي عوامل جديد، هاآنتعیین صحت  رایبو شد مطرح 

 و هشت نفر() يعموم نوشتاری هاینهرسا در صنعت چاپ از خبرگان نفر 18 ،در اين مرحله گرفتند.

 میان از اول مرحله جامعة .(1387، )بازرگان تشکیل دادندآماری را  ةجامع )هشت نفر( ورزشي

 سابقة سال ده از بیش نوشتاری عمومي و ورزشي هایرسانه چاپ ینةدرزم که انتخاب شد افرادی

 از گیرینمونه برای. بودند برخوردار هزمین اين با مرتبط يدانشگاه تحصیلت از نیز و داشتند کاری

)چهار نفر  مصاحبه هشت انجام از بعد که است شده استفاده برفيگلوله روش از آماری جامعة اين

 اطلعات آوریجمع برای ،اين مرحله در .رسید نظری اشباع به ورزش( ینةدرزمعمومي و چهار نفر 
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 که را عواملي ،شوندهمصاحبه اول تا شد سعي هامصاحبه در. شد استفاده ساختاريافته مصاحبة از

 بیان (1390،و همکاران اردکاني) (2010) مو که چهاربخشي از هريک در ،داندمي بااهمیت خود

 در بامهارت کارکنان مديريتي، تجربة) مديريتياند از: اين چهار بخش عبارت کند، مطرح کند.مي

استراتژيک،  و بلندمدت مديريت، ديدگاه پذيریريسکمیزان ، ، تولید و بازاريابيتکنولوژی

تکنولوژی، تولید و  در مهارت، سازمان در کارآفرينانه جو عالي، مديران تعهد ،تاکتیکي ريزیبرنامه

، سازمان پذيریگذاری، انعطافقیمت در استراتژی محصول، تولید سازی )هزينةتجاری ،(بازاريابي

 بودنپیشرفته)تکنولوژيک  ،(سريع سرماية برگشت با ول، محصتوجهقابل و درآمدی مالي منابع

عوامل  ،تکنولوژی( بودنتقلیدغیرقابل تکنولوژی، تکنولوژی، پیچیدگي اطمینان قابلیت تکنولوژی،

 بزرگي و هدف، رشد بازار روشن بازار، تعريف به دسترسي برای کوتاه محصول، زمان بازاريابي )تازگي

 میزان ،سپس. ازار، برتری رقابتي خاص محصول، شناسايي نیاز مشتری(ب در غالب رقبای بازار، نبود

 طوربه ،نشدند مطرح مصاحبهمدت  در که عواملي ،آخر در و شد پرسش شدهمطرح عوامل اهمیت

 .1گرفتند قرار پرسشمورد مستقیم

 یهاداده ،(1390،و همکاران اردکاني) (2010استاندارد مو ) نامةپرسشبعد با استفاده از  ةدر مرحل

آزمون قرار قبل، مورد ةدر مرحل شدهييشناساآماری عوامل  هاییلتحلشد تا با انجام  یگردآورکمي 

شهر  عمومي و ورزشي نوشتاری یهارسانه، مديران و کارشناسان صنعت چاپ اين مرحلهگیرند. در 

 نمونه در که ایخانهچاپ آيا شود مشخص آنکه برای .ندگرفته شدنظر آماری در ةجامع عنوانبهتهران 

 فقط انپژوهشگر کند،مي فعالیت ورزشينوشتاری  هایرسانه حوزۀ دراست،  گرفته قرار موردبررسي

 هایرسانه چاپ حوزۀ در فعالیت قابلیت فني ازنظر که اندداده قرار نمونه در را هاييچاپخانه

 در .اندبوده مشغول ديجیتال يا فستا چاپ به که هاييچاپخانه ،ديگرعبارتبه اند.را داشته نوشتاری

 :شد محاسبه زير شرح به کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم ،کمي بخش

 
 :رابطه اين در

 :n ؛نمونه حجم 
:N ؛جامعه حجم 
:t ؛واحد نرمال متغیر مقدار 
d: ؛مجاز اشتباه مقدار 
)2pq(S: موردمطالعه متغیر واريانس برآورد. 

                                                           
 برای تحلیل داده ها، محقق از روش کدگذاری باز و محوری استفاده کرده است.. 1
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 1/0 مجاز اشتباه مقدار و است شده زده تخمین چاپخانه 153 حدود جامعه جمح اينکه به توجه با 

 ازآنجاکه ؛ اما،شودمي زده تخمین 59 حدود نمونه حجم ،اندشده محاسبه 5/0 حدود qو  pو 

زياد  بسیار آن بودناشتباه احتمال و است بااليي خطای با همراه جامعه حجم برای شدهزده تخمین

 که است گفتني. شد انتخابمورد  96 نمونه حجم ،آمدهدستهب نتايج از بیشتر ناطمینا برای است،

 کهدرحالياست؛  نامشخص جامعة از گیرینمونه فرمول از حجم نمونه محاسبة از حاصل مقدار اين

 96/1 Z =  ،1/0 d = ، p  وq هستند: 5/0 يکهر 

 
 هایمصاحبه و مطالعات از شدهساييشنا عوامل اهمیت میزان کمي ارزيابي برای پژوهش، اين در

 و محقق نگارینامه با (2007) مو هایپژوهش در مورداستفاده استاندارد پرسشنامة شده،انجام

 از اینمونه دراختیار خبرگان، توسط يیدشدهتأ و شدهشناسايي عوامل با آن تطبیق با ،سپس

 تصادفي صورتبه که ورزشي( عمومي ونوشتاری ) هایرسانه چاپ صنعت مديران و کارشناسان

 لیکرت واحدی پنج مقیاس با اصلي امةنپرسش مانند نامهپرسش. شد داده قرار ،بودند شده انتخاب

 .شد طراحي

سؤالي مو  166و نامه شش بخشي )پرسش (2010مو ) داستاندار ةنامبا توجه به استفاده از پرسش

اما با تکیه بر چهار محور  ،السؤ 36لیکرت با نامة پنج مقیاسي سازی به پرسشکه بعد از يکسان

از  آمدهدستبهآن با نتايج  سازیيکساندر رابطه با اين موضوع و  (تقلیل يافت نامة مو،پرسش اصلي

تعیین روايي همگرا از  رایو ب از اعتبار محتوا برخوردار بود پژوهشابزار  ،انجام مصاحبه با خبرگان

با  ،باخکرونآلفای  ةو محاسب آزمونیشپبا انجام براين، علوه د.استفاده ش يیدیتأتحلیل عامل 

و  هاداده یآورجمعبعد از . شد یریگاندازهنامه نفری میزان نسبي پايايي ابزار پرسش 30 اینمونه

ضريب آلفای  ازآنجاکهشد،  مشخصسه  2ال.اس و پي 18 نسخة 1اس.اس.پي.اس افزارنرممحاسبه با 

از پايايي الزم برخوردار  پژوهش، ابزار هست 7/0از  تربزرگو اين عدد  شدحاسبه م 803/0 ،کرونباخ

 میانگین، فراواني، توزيع بیان و محاسبه نظیر) توصیفي آمار یهاشاخصاز  ،در اين بخشاست. 

 ،همچنین و يیدیتأ عامل تحلیل از همگرا روايي تعیین برایو  (غیره و استانداردانحراف واريانس،

 فريدمنآزمون  نیز به جامعه و میانگین تعمیم آزمون تي برای از استنباطي یهاداده حلیلت برای

 .شد استفاده عوامل بندیيتاولو برای

                                                           
1. SPSS 

2. PLS 
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 نتایج
درصد( کمتر  4/19نفر ) 19 ،است تمرکز داشته هاآنبر  پژوهشکه اين  یاچاپخانهمدير  98بین  از

 (درصد 1/3نفر )و سه  کارشناس (درصد 43نفر ) 42 ديپلم و کاردان، (درصد 35نفر ) 34 از ديپلم،

درصد از مديران  68که  دادنشان  شدهیآورجمعطلعات ا .اندبوده ارشد و دکتری کارشناسينیز 

 سابقةسال  15 تا 5درصد از  20و  سال 5درصد کمتر از  11 ،سال 15از  بیش ،يموردبررس

میلیون  200 کمتر از شدهيبررس یهاچاپخانهز درصد ا 16 داد کهنشان  هايافته مديريت دارند.

میلیون تومان  400 از یشب درصد 47و میلیون تومان  400تا  200درصد بین  37 ،تومان دارايي

 یهادادهدارايي دارند. گفتني است که قیمت زمین چاپخانه در اين دارايي وارد نشده است. 

 34 ،نفر کارمند 15تا  5از  هاچاپخانهدرصد از  52که  دادنشان  هاچاپخانهاز بررسي  آمدهدستبه

 نفر کارمند دارند. 15 از یشبدرصد  12و تنها نفر  5درصد کمتر از 

درصد  95نامه در سطح اطمینان از پرسش سؤالکه هشت  شد مشخص بعد از انجام محاسبات

، هاسازهپايايي  ،ين کار. با انجام اندکنار گذاشته شد يموردبررسعوامل  فهرستمعنادار نیستند و از 

شاخص تناسب مدل براين، علوهشد. واقع  موردقبول آمدهدستبهاطلعات  یروايي همگرا و واگرا

 یدأيتنیز روابط مفرض را   و ضرايب مسیر و اعداد معناداری شد محاسبه 36/0نیز باالی  1افاوجي

 :دهديم و اعداد معناداری را نشان ( مدل پژوهش1شمارۀ )شکل کردند. 

 

                                                           
1. GOF=0.51 
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 پژوهش مدل در مسیر ضرایب شکل -1شکل 

 

 حالت در. شده استداده  نشان مسیر تحلیل مدل در مسیرها معناداری ،يکشمارۀ  در شکل

 مسیرها معناداری درخصوص تي مقدار براساس توانيم درصد 95 اطمینان سطح در معناداری

 در و معنادار مسیر آن باشد، 96/1 از تربزرگتي  مقدار کهيدرصورت. کرد گیرییمتصم

 حالت در تحلیل مسیر مدل براساس ،يک ارۀدر جدول شم نیست. معنادار مسیر آن ،صورتيناغیر

 .شد حاصل زير نتايج مدل، ریامعناد و استانداردضريب
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 یدينتایج تحلیل عامل تأی -1جدول 

 متغیر مستقل ردیف
متغیر 

 وابسته

 داريامعنعدد 

 (T) تی

 ضریب مسیر

 (Rآر )

رد /یدأیت

 فرضیه

 یدأيت 827/0 146/23 کل عوامل عوامل مديريتي 1

 أيیدت 592/0 447/6 کل عوامل عوامل تجاری 2

 أيیدت 909/0 681/59 کل عوامل عوامل بازاريابي 3

 أيیدت 369/0 296/3 کل عوامل عوامل تکنولوژيک 4

 أيیدت 482/0 461/6 موفقیت کل عوامل 5

 

بر کل عوامل ک و زاريابي، تکنولوژياعوامل مديريتي، تجاری، ب یرتأثگفت که  توانيم بنابراين،

  .استبرمبنای تي( دار )نامعمسیر( و برمبنای ضريبمثبت ) ،یتموفق

استفاده  1یانمونهاز آزمون تي يک ،يموردبررساز میان عوامل  تریتبااهمکردن عوامل رای مشخصب

ارزيابي هست، مورد لیکرتطیف  ةکه حدمیان سهعوامل با عدد  ةهم که میانگینترتیبينابه وشد

 عدد سه باشد. یبايد میانگین آن در جامعه باال ،عاملي مهم تلقي شود کهآنبرای . اندقرار گرفته

ادعا کرد که میانگین اين عوامل در کل جامعه نیز  درصد 95با اطمینان  توانيم ،يگردعبارتبه

 در اين مرحله از پژوهش اهد بود و عاملي برای موفقیت محصول جديد هستند.باالتر از عدد سه خو

ترتیب عوامل از  کردنبودن مقیاس، برای مشخصاستفاده از مقیاس لیکرت و ترتیبيبا توجه به نیز 

يکسان  يموردبررس اولويت عوامل نشان داد که يجنتا .شدفريدمن استفاده  متریاپارغیرآزمون 

اساس بر شدهييشناساعوامل  ،دوشمارۀ جدول در يت متفاوت وجود دارد. وو اولد کمدستنیست و 

 .است شده یبندرتبهاهمیت 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. One Sample T-Test 
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 چاپصنعت در  نوشتاري ورزشی رسانةر موفقیت د مؤثرعوامل کلیدي  يبندرتبه -2جدول 

 عامل بخش ردیف

 انتظار همراه خواهد بودمورد ةمحصول با برگشت سرماي تجاری 1

 نیاز مشتری شناسايي اريابيباز 2

 مديريتي ةوجود تجرب مديريتي 3

 زمان کوتاه برای دسترسي به بازار بازاريابي 4

 رشد و بزرگي بازار بازاريابي 5

 تعهد مديران عالي مديريتي 6

 سازمان نسبت به تغییرات محیطي یريپذانعطاف تجاری 7

 وجود کارکنان بامهارت در تولید مديريتي 8

 همراه است توجهقابلمحصول با درآمدی  جاریت 9

 محصول دیدر تولسازمان  ةتجرب تجاری 10

 تاکتیکي با جزئیات یزيربرنامه مديريتي 11

 بودن تکنولوژیتازه و پیشرفته تکنولوژی 12

 یگذارمتیقاستراتژی مناسب در  تجاری 13

 وجود جو کارآفرينانه مديريتي 14

 ابتي خاص محصولبرتری رق بازاريابي 15

 تقلید از تکنولوژی مشکل است تکنولوژی 16

 است نانیاطمقابلتکنولوژی  تکنولوژی 17

 بازار درنبود رقبای غالب  بازاريابي 18

 

 گیرییجهنتبحث و 
 چاپ صنايع در محصول توسعة موفقیت رد مؤثر کلیدی عوامل تعیین پژوهش اين انجام از هدف

 ورزشي مجلت تا محلي یهابولتن. بود( ورزشي نوشتاری یهارسانه چاپ صنعت موردی مطالعة)

 پل ةمثاببهکه  هستند يجمعارتباط ورزشي مطبوعات وسايل اصلي هایيهپا از ،الملليینب و ملي

 چنان از ورزشي مطبوعات ،امروزه .کننديم عمومي عمل افکار و ورزشي هاییدانم میان ارتباطي

 يک اختتام مراسم از چند ساعت فقط فاصلة به تواننديم که ندهست داربرخور یزیانگشگفتقدرت 

 کیفیت در بهترين تحلیل، و تفسیر عکس، خبر، از مملو هايينامهيژهوورزشي،  الملليینب رويداد
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 عوامل مديون ،يينماقدرت اين. دهند قرار آن خوانندۀ هایلیونم دسترس در و کنند تولید ممکن

عکاسان،  خبرنگاران، چاپ، گسترشروبه و نوين صنعت ،آن وسیع طیف در که تاس کارآمدی متعدد

 .شودمشاهده مي اندرکاردست عوامل ساير و توزيع شبکة ارتباطات، فناوری ،هایخبرگزار

اولین  عنوانبهرا  سرمايه سريع برگشت عامل توانيم، آمده از اين پژوهشدستبهبرمبنای نتايج 

نوشتاری  یهارسانه در توسعةصنعت، و خبرگان اين  اندرکاراندستديدگاه عاملي دانست که از 

 درآمدزايي ترسريع که ييهاسوژه انتخاب ،يعني تعبیری؛ و به کنديمنقش مهمي را ايفا  ورزش

 مو يموردبررس عوامل در فقط عامل اين، پیشین هایپژوهش در. دنگردانبازمي را سرمايه و کنندمي

 هایپروژه انتخاب برای مديران که عواملي از يکي عنوانبه آنجا در و شدهبررسي( 2007)و همکاران 

 درحالي اين. است آمده ،کنندمي ترپیشرفته تکنولوژی به نسبت کمتری توجه آن به محصول توسعة

 طورکههمان. است داده اختصاص خودبه را اهمیت بیشترينحاضر، اين عامل  پژوهش در که است

 ايران اقتصادی محیط بینيپیشیرقابلغ شرايط در بتوان را موضوع اين دلیل شايد ،شد گفته

 تریسريع بازدهي کهرا  هاييپروژه و نیستند خطر اين تحمل به حاضر مديران احتماالا. دانست

 .کنندمي انتخاب ،دارند

 خواهد گذاریيهسرما بازدهي افزايش و فرصت هزينة کاهش بر عامل اين تأثیر که رسدمي نظر به

 حاصلخطر کاهش براين،افزون. برسد زودتر خود مالي اهداف بهتا  کندمي کمک چاپخانه به که بود

 محصول توسعة پروژۀ انجام در چاپخانه مدير انگیزۀ و خاطرجمعي باعث اقتصادی بد شرايط از

 تشخیصقابل محصول توسعة عملیاتي و طراحي قسمت در بیشتر عامل اين تأثیر شايد .شودمي

 و رود پیش ترسريع کارکه  شودمي باعث سازمان کل توسط تجربه اين کسب کهمعنياينبه. باشد

 هدف به بیشتر شايد عامل اين. شود اعمال و پیدا سادگيبه حلراه ،مشکل بروز درصورت

 .برساند ياری سازمان تکنولوژيک

 هایامل، ازجمله مسائلي که صاحبان رسانهع اولین عنوانبه سرمايه، سريع برگشت عامل درزمینة 

 از است؛ عام مفهوم به ورزشي هایرسانه نیاز از خارج و حدبي گسترش رو هستند،هورزشي با آن روب

 از همه و همه که خبری پايگاه و روزنامه، خبرگزاری تاگرفته  تلويزيون و راديو متعدد هایبرنامه

 کمي چشمگیر بسیار رشد شاهد گذشته، دهة يک در ويژههب. نويسندمي فوتبال از و بیشتر ورزش

 و مشکلت دارای کیفي ازنظر هارسانه اين هنوز متأسفانه ،اما ؛ايمبوده ايران در ورزشي هایرسانه

 و ستا روهروب اعتبار و منبع جدی مشکلت با خبر تولید ،رسانه همه اين در. هستند هايينارسايي

 و روز خبرپس از آن،  و شوندمي مطرح ايران ورزشي هایرسانه در راحتيبه شايعات خصوصهب

 مؤثر عوامل از اينترنت و کامپیوتر جديد تکنولوژی البته شوند؛غیره مي و مسئوالن از مطالبه کمکم

 همانند جديد تکنولوژی با شده، آسان بسیار نشريات چاپ روند هستند. ورزشي هایرسانه رشد در
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ديگر،  . نکتةاست شده ساده اينترنت باوجود نیز اطلعات انتقال و شده آسان طراحي، کامپیوتر

 منابع به را هارسانه تمايل کاغذی نشريات در ويژههب زياد هایهزينه است؛ مالي استقلل نداشتن

 و خواسته و زندمي صدمه به اين صنعت مروربه وابستگي اين .دندهمي افزايش قدرتمند مالي

 د.رومي پیش قدرت صاحبان اهداف سمتبه ناخواسته

 کمتر ايراني جامعة آيین و فرهنگ در کهاست  پاپاراتزی شیوۀ مانند غربي، هایسبک از الگوگرفتن

 هایرسانه نزد اجتماعي پذيریمسئولیت نوعي ايراني -اسلمي رويکرد ترويج و شودمي پذيرفته

 هایدستگاه ساير و دولت گوکردنپاسخ دنبالبه راگ ایرسانه نفعانصاحب .باشد تواندمي ما ورزشي

 از فراتر را خود و شوند وارد مديران و افراد حدود و حريم رعايت با بايدابتدا  ،هستند حاکمیتي

 (.1395جوانان، وندانند )پايگاه خبری وزارت ورزش حقوقي الزامات و چارچوب

 نیاز از بايد سازمان که ستا معنا اين به کرده کسب را دوم رتبة که مشتری نیاز شناسايي عامل

را  نیازی بايد تغییری هرگونه برای اقدام از قبل چاپخانه ،ديگرعبارتبه. باشد داشته آگاهي مشتری

 بايد ورزشي یهاروزنامه کند. اقدام آن رفع برای و کند شناسايي ،هستند مواجه آن با مشتريانش که

 است، بیشتر فروش و مخاطبان هتوج جلب برای بیشتر که یارسانه جدل و جنگ هرگونه  از دور به

 به کمتر مردم شوديم باعث که داليلي از يکي شايد. باشند جامعه مردم سلمتي فکر به بیشتر

 و قهرماني ورزش به بیشتر هاروزنامه اين که باشد اين دهند، نشان علقه ورزشي یهاروزنامه

 از پیشگیری در ورزش نقش و سلمتي زمینةدر نوشتن فکر به هکينا تا پردازنديم ورزش هاییهحاش

جمعي  یهارسانه ازطريق جوانان يریپذجامعه ،همه از ترمهم و افراد هويت یریگشکل و امراض

 .باشند ورزشي یهاروزنامه خصوصهب

 کمتر است اين متأسفانه ،باشد ورزشي یهاروزنامه کم مطالعة دلیل شايد که عواملي از ديگر يکي

 به کمتر مردمکه  شوديم باعث داليل اين .شوديم رداختهپ تربیتي یهاورزش به هاروزنامه در

 كتحر کمتر مردم و است تکنولوژی عصر امروزه کهينا به هبا توج. ورندآ یرو ورزشي یهاروزنامه

 برای فهمقابل و علمي مقاالت نوشتن ازطريق ورزش به مردم تشويق یسوبه بايد هاروزنامه دارند،

 و خاص ورزشي رشتة چند از تنها ينکها نه ؛کنند عمل كمحر يک عنوانبه جامعه اقشار تمامي

 .بنويسند یاحرفه بازيکنان

 ، نپرداختنمطالعه میزان بودنپايین داليل از ديگر يکيبه اعتقاد محققان پژوهش حاضر، 

 تشکیل بانوان را جامعه افراد از عظیمي رقش حاضر،درحال. است بانوان ورزش به ورزشي یهاروزنامه

 نصف تقريباا  که رسید نتايج اين به سیما ورزشي اخبار محتوای تحلیل با (1383) رهنما. دندهيم

 منبع ارائة و بانوان ورزشي اخبار به هيتوجکم و بود فوتبال ورزش به مربوط شدهپخش خبرهای

 و خارجي فوتبال ،سپس داخلي، فوتبال اخبار به ابتدا حجم بیشترين ،فراواني ازلحاظ .بود بارز اخبار
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 يزدگدل باعث خود، اين که داشت اختصاص ورزشي یهارشته ساير و کشتي به درصد 32 از کمتر

 ورزشي به مطالعة روزنامة علقهکه  هستند زيادی افراد زيرا، ؛شوديم روزنامه مطالب تکراريبودن و

 ایعلقه فوتبال به نیز هاآن و دارد اختصاص فوتبال به هانامهروز مطالب بیشتر چون اما، دارند؛

 یهاروزنامه مطالعة نرخ کاهش باعثموضوع،  اين که شونديم دلسرد مطالعه از خودخودبه ندارند،

 ورزشي یهاروزنامه نکردنمطالعه برای زيادی داليلکه  نکنیم فراموش را نکته اين. شوديم ورزشي

 شايد ،هاروزنامه به دسترسينبود  ،هاروزنامه بودنگران مطالعه، پايین فرهنگ نظیر ؛دارد وجود

 حیطة در متخصص نیروهای بودنکم ،هاروزنامه به نداشتناعتماد ،يفروشروزنامه یهادکه بودنکم

 که یديگر داليل و نیست هضمقابل و سنگین افراد برخي برای که مطالبي چاپ ورزشي، مطبوعات

و همکاران،  فتحيدارد ) زياد شناسانهروان و شناسانهجامعه یهاپژوهش و مقاالت وشتنن به نیاز

1393.)  

 ورزش، سعةتو در مشارکت و گسترش نیاز است. ترغیب و تبلیغ به ،ورزش گسترش و توسعه برای 

 نيعقل و صحیح هاییزهانگبايد  هارسانه هدف، اين به يابيدست برای. نیست انگیزه ممکنبدون

 گیرنديممنابعي  از را خود موردنیاز اطلعات معموالا هارسانه مخاطبان .کنند شناسايي را مخاطبان

 و کننديم تماشا را یابرنامه مخاطبان و یرانگپیام ،يعني ؛استها اعتقادات آن و افکار باهمسو  که

(. 81، 1384 ،علیزاده و نیافتحي) باشند داشته دوست را آن کهنآ مگر ،خوانندينم را مطلبي

 نقش اين هرچه و دارند ورزش به جامعه نسبت افراد نگرش تغییر در یمؤثر نقش گروهي یهارسانه

ايفا  يشناختروان و رويکردهای ارتباطي مؤثر یهاروش نیازها، شناخت چون به ملحظاتي توجه با

 گسترش انتشار و با دنتوانيم يجمعارتباط وسايل .(1999 بود )کوهن، دخواه اثرگذارتر ،شود

 و دهندهآموزش مؤثر، نقش عمومي، تنوير افکار و عمومي وجدان بیداری در ،نو هایيشهاند

 (.1386 کردی،) ايفا کنند ایکنندهرهبری

 و لین) يادیز هایپژوهش در ،باشد برخوردار محصول توسعة در تجربه از نیز مديريت کهاين

 با آن نتايج که شده بررسي( 1390،و همکاران اردکاني؛ 2007 همکاران، و وم ،1999 همکاران،

 توسعة در اساسي نقش یارسانه کارکردهای و هایاستس. است راستاهم نیز پژوهش اين هایيافته

 بسط به تواننديم ارتباطي متفاوت هاییاستس اتخاذ با هارسانه دارند. جامعه فرهنگ و ورزش

 ارزش تأثیرگذاری بر درنهايت، و هامؤلفه اين کردننهادينه و بخشي، آگاهيیسازفرهنگ و گفتمان

 ؛رسانند ياری ورزش عرصة در ويژهبه الملليبین مناسبات و ملل اجتماعي -فرهنگي یهااصالت و

 نظربه .استنوشتاری ورزشي  یهارسانه ةر توسعر د، تجربة مديريتي نیز يکي از عوامل مؤثروينازا

 توسعه جريان کل بر خودنوبةبه که است مدير صحیح گیریتصمیم در عامل اين تأثیر که رسدمي
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 تواندمي نیز يندفرا اين جريان در مديريت چگونگي در تجربه براين،علوه. بود خواهد تأثیرگذار

 .باشد داشته فراواني کمک

 توسعه و احيطر مرحلة از زودتر که هاييپروژه، بازار به دسترسي برای کوتاه زمان عاملبراساس 

 همکاران و مو جديدتر نسبتاا هایپژوهش در. بود خواهند ترموفق ،شوندمي بازار وارد و کنندگذر مي

 هایاورد پژوهشدست باهمسو  نیز پژوهش اين وردادست و است مطرح بیشتر ، اين عامل(2007)

 طورکههمان. کرد پیدا ايران محیطي شرايط در بتواندوباره  را اهمیت اين دلیل شايد است. پیشین

 به شروع پروژه زودترهرچه و است بینيپیشغیرقابل ايران اقتصادی -محیطي شرايط ،شد گفته

 در محصول اگر براين،افزون .بود خواهد همراه کمتری خطر با ،کند سوددهي و سرمايه برگرداندن

 و کند خارج انحصاری حالت از را محصول است ممکن ورود در ديرکرد باشد، جديد تاابسن بازار

منجر به  توانديمتوجه به عامل زمان کوتاه برای دسترسي به بازار  بنابراين، .دنياب افزايش رقبا تعداد

 نوشتاری ورزشي شود. یهارسانهتوسعه و رونق 

 به را پنجم رتبة که است بازار در موجود تقاضای رشد و بزرگي معنای به بازار بزرگي و رشد عامل

 همة باوجود ،خوشبختانه و است بزرگ نسبتاا ايران چاپ بازار که است گفتني است. دهآور دست

 صنعت اين در رقابت معنای به اين ،البته ؛است رشددرحال همچنان چاپ جايگزين هایروش

 و مو ؛1999 همکاران، و لین ؛1994 کلنتون، و ويز -مونتويا)نیز  پیشین هایپژوهش در .نیست

 مشخصبررسي و  عامل اين اهمیت، (1390،و همکاران اردکاني ؛2007 کوپر،؛ 2007 همکاران،

 براين عامل  تأثیر. شد یدتأي چاپ صنعت در آن اهمیت نیز پژوهش اين در طورکهاست؛ همان شده

 صنعت هر مانند. است ، کاملا مشخصپروژه بازاريابي اهداف به يابيدست به کمک و تقاضا میزان

 بازار محصول آن باشد، بیشتر جديد محصوالت برای تقاضا میزان هرچه نیز چاپ صنعت در ،ديگری

 .داشت خواهد بیشتری سود و گیردبرمي در را تریبزرگ

 برای ورزشي نوشتاری یهارسانه مديران که است عواملي از يک نیز انتظارات به توجه با يزیربرنامه

 را پروژه از حاصل درآمد تا کنند سعي بايد نمديرا. باشند داشته توجه آن به بايد بودنموفق

. کنند طراحي ي رایاتجزئ با و مدتکوتاه برنامة، آن به رسیدن برای و آن طبق و کنند يبینیشپ

 و درست قیمت اگر. است قیمت درست انتخاب ،کرد توجه آن به بايد زمینهدراين که نکاتي از ييک

 .رسید خواهد بیشتری موفقیت به محصول توسعة پروژۀ ،شود انتخاب بابرنامه

 ديگران با رقابت در تا کند ايجاد رقابتي مزيت يک خود محصول برای کند سعي بايد همواره مدير

 با توانيم چاپ صنعت در که ييهاروش از يکي. يابد دستاز بازار  بیشتری سهم به و شود پیروز

 از يکي. است تریشرفتهپ و يدترجد هایوژیتکنول از استفاده انجام داد، را کار اين آن از استفاده

 نیز و تکنولوژی بودنیناناطمقابل ،شود توجه آن به بايد فناورری انتخاب هنگام که نکاتي



 1396 آذر و دي، 54مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                                90
 

 کمتر لومحص برای جديد رقیب تا شوديم باعث نکته دو اين رعايت. است آن از تقلید بودنمشکل

 .کرد خواهد عمل ترموفق صولمح و است موفقیت عوامل از يکي ،خود که يجاد شودا

 وکارکسب فضای بهبود برایرا  الزم شرايط که شوديم پیشنهاد صنعت چاپ گذارانیاستس به 

 مانند ديگری مهم هاییتفعال صرف را خود انرژی و ذهن بتوانند چاپ صنعت مديران تا مهیا کنند

 است بديهي. کنند ترسالم قابتر ،تریشرفتهپ هایتکنولوژی از استفاده مشتريان، نیاز به توجه

 سعي گاهیچه باشد، غیره و هایاتمال کار، قوانین مواداولیه،فردای  قیمت نگران دارچاپخانه کهيوقتتا

 .کند اضافه خود مشکلت به خود تولیدخط به جديد محصول کردناضافه با که کرد نخواهد

 یبرقرار رایبالزم  امکانات ايجاد با شوديم پیشنهاد صنعت چاپ گذارانیاستس به ،همچنین

 تا جريان اطلعات در صنعت و بازار چاپ شوند یسازشفافبه  منجر ،ترشفاف و منسجم ارتباطات

 .انجام شود ترراحت هاچاپخانه توسط هاآن نیاز و مشتريان شناسايي

 یهاتجربه بتوانند مديران تا شود فراهم امکان اين دارانچاپخانه اتحادية در که شوديم پیشنهاد

 و مادی یهامشوق ايجاد با، همچنین .بگذارند اشتراكبه يکديگر با محصول توسعة ینةدرزم را خود

 توسعة و تغییر دنبالبه تا صنعت چاپ ايجاد کرد مديران دررا  کارآفريني توان روحیةمعنوی مي

 .کنند حمايتنیز  محصول توسعة یهاپروژه از وباشند  محصول
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Abstract 

Today the long-term durability of a business depends on its ability to 

successfully introduce its new products to the market. In terms of purpose, this is 

an applied paper based on mixed (qualitative-quantitative) data collection 

method. In the first stage, in the first stage, the identified factors in previous 

papers were investigated and then the industry experts were consulted in order to 

identify more important factors. Then questions were examined by using Mo's 

(2010) success factors questionnaire (α=0.803) in a sample including 98 

individuals. Research data were analyzed by using descriptive statistics as well 

as conclusive ones such as confirmative factor analysis test, single-sample T and 

Friedman test with SPSS (18) and Smart PLS 3 software. Results showed that in 

terms of importance, the speed of return on investment and the identification of 

customer's needs are at the first and second positions, while the lack of market-

prevailing competitors was the least important factor among the identified ones. 

For this reason, it is better according to the turbulent business environment to 

select projects that enter the market more rapidly with a faster return on 

investment. On the other hand, paying attention to customer's needs has always 

been important. This subject is undoubtedly true for sports print media too. For 

this reason, identification of customer's needs before acting to product 

development is the most important activity that should be done. 
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