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 مقدمه
 هاااشاارکت و هااابنگاااه پااذیر،رقاباات اقتصاااد در

 یمشاتر  جاذب  منظاور باه  هماواره  یدکنناده تول

 دائماا   رواین از و کنندمی رقابت گریدیک با شتریب

 و گرفتاااه نظااار ریاااز را گریدیکااا یرفتارهاااا

 اتخاذ تیموفق سبک یبرا یمتنوع هاییاستراتژ

 شاود می موجب پذیریرقابت نیبنابرا. نمایندمی

 ییاالهاک ند،ینما عمل لکش نیبهتر به هابنگاه تا

 باا  را یخادمات  و نندک دیتول تیفکی نیبهتر با را

 & Jafari) دهنااد ارائااه نااهیهز نیتاارنییپااا

Tajik, 2011). کلیادی  معیااری  پذیریرقابت 

 و صانای   کشاورها،  موفقیات  درجه ارزیابی برای

 اقتصاادی  سیاسی، رقابتی هایمیدان در هابنگاه

 هار  کاه  معنای  بدین. آیدمی حساببه تجاری و

 رقاابتی  تاوان  از کاه  بنگااهی  یاا  صانعت  کشور،

 باشااد، برخااوردار رقااابتی بازارهااای در باااالیی

 باااالتری یریپااذرقاباات از کااه گفاات تااوانماای

 & ,Aghazadeh, Estiri) باشدمی برخوردار

Osanlou, 2007). 
 محوری موضوع یک پذیریرقابت حاضر حال در

 جهات  ایوسایله  عنوان به و است دنیا سطح در

 توساعه  و مطلاوب  اقتصاادی  رشاد  باه  دستیابی

 & Safari) شااود ماای بمحسااو  پایاادار

Ebrahimi, 2012). مفهااوم یااک همچنااین 

 تکشار  یک ردکعمل ای ییتوانا هک است یقیتطب

 ایا  االکا  عرضاه  ناه یزم در را یاقتصااد  بنگااه  ای

 کناد یما  مشاخ   را باازار  یک به خود خدمات

(Rahimi & Haji, 2011). Porter 

 را پااذیریرقاباات یاقتصاااد منظاار از (1985)

 از ملت یک استفاده یچگونگ وریبهره با مترادف

 گازارش  در نیهمچنا . داندیم خود دیتول عوامل

 عناوان  باه  رقابات  پذیری،رقابت یجهان شاخ 

 هکا  یعاوامل  و هاا سیاست نهادها، از ایمجموعه

 کنند،می نییتع شورک یک در را وریبهره سطوح

 در. (Mir Ahsani, 2013) شاود مای  فیا تعر

 باوده  پذیررقابت تواندمی یزمان صنعت یک واق 

 یرقاابت  یبازارهاا  در بیا رق  یصانا  باه  نسبت و

 یهماااهنگ از هکاا دیاانما جااادیا یشااتریب ارزش

 زیا ن و بوده برخوردار یمل طیمح عوامل با یخوب

 یداخل ساختار یروهاین نیب در یمناسب تعادل از

 ,.Aghazadeh et al) باشاد  مناد بهاره  خود

2007). 
 و هااابنگاااه  ،یصاانا تااا شااده موجااب اماار نیااا

 پذیریرقابت یارتقا جهت در مختلف یشورهاک

 پذیریرقابت بر مؤثر عوامل ییشناسا یبرا خود،

 ,KhodaMuradi) نندک تالش هاآن تیتقو و

Jamali, & Afkhami, 2010). ایااران در 

 از یاریبسا  تاا  اسات  شده باعث یمتعدد عوامل

 محصاوالت  مقابال  در راحتای باه  نتوانناد   یصنا

 بار  هکا  ایگوناه باه  نناد ک رقابات  یخارج مشابه

 باازار  در هاا بنگاه و هاشرکت رقابت توان شیافزا

 ت،یا فکی باه  تاوان مای  جمله از گذارند،می تأثیر

 ینولاو  کت - داناش  و هیسارما  شده، تمام نهیهز

 ,Sadeghi, Keshkar, Ghasemi) بارد  نام

& Kargar, 2013). 
 و خدمات ایران، ورزش صنعت در حاضر حال در

 هایروش از گیریبهره دلیل به اغلب محصوالت

 در کاه  هساتند  نامناسابی  کیفیات  دارای سنتی

 کیفیت تنوع، مورد در مشتریان تقاضای برآوردن

 صانعت  همچناین . خورناد یما  شکست قیمت و

 یسابقه کمبود دلیل به ایران در ورزشی خدمات

 ارائااه در( فاارد بااه حصاارمن شاارایط) درخشااان

 فنااوری  باا  صنعت یک عنوانبه ورزشی، خدمات

 باه ( باثبات) کم پیشرفت و رشد با و پایین سطح
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 خدمات صنعت آنکه حال ؛شودیم کشیده تصویر

 & Chan) پویاساات ماااهیتی دارای ورزشاای

Chan, 2004) سااختارهای  عملیاتی، محیط و 

 و سااز  و سااخت  در کارگیریبه ایهفناوری آن،

 در ایفزایناده  سرعت با محصوالتش هایویژگی

 از صانعت،  ایان  همچناین  و اسات؛  تغییار  حال

 رقااابتی مزیاات کسااب باارای باااالیی پتانساایل

 .(Dansoh, 2005) است برخوردار
 کااه اساات ایاان دهنااده نشااان مطالعااات ماارور

 زمیناه  در مختلفای  نتاایج  باا  و متناوع  العاتمط

 گرفتاه  انجاام  مختلفای  صانای   در یریپذرقابت

 انجاام  اندکی مطالعات ورزش صنعت در اما است

 ایان  از حااکی  نتاایج  کاه  طاوری به. است گرفته

 عوامال  متیق شیافزا ،ینوآور و کارایی که است

 جملااه از محصااول شااده تمااام یبهااا و دیااتول

 Rashkhi) باشاند یم یبترقا موان  و التکمش

& Zabihi, 2009). عااالوه بااه Yousefi  
Zarandi (2016  ) موانا   بین که دادندنشان 

 داخلای،  فرابخشای  بخشای،  درون) پذیریرقابت

 بخاش  در خارجی کاالهای با( خارجی فرابخشی

 داریمعنای  اختالف ایران ورزش صنعت تولیدی

  et al. (2014) &همچنااین. دارد وجااود

Kaviani مشاخ   رابطاه  کی که دادند نشان 

 قادرت  همانند هاییشاخ  و پذیریرقابت انیم

 ران،یماد  یساتگ یشا ،یصادرات هایفعالیت نفوذ،

 .At al .دارد وجااود  یصاانا اناادازه و محاال

(2008)& Bar-Eli تشاابهات  که دادند نشان 

 وجود مونیخ بایر و مکابی باشگاه دو میان جالبی

 ورزشای  باشگاه دو این موفقیت اصلی منب . دارد

 خلااق توانااایی و هاااتاایم ماادیریت عااالی نحااوه

 .et al &.باشاد مای  تااریخی  مهام  رویدادهای

(2011) Salunke مادل  عنوان با پژوهشی در 

 مبتنی رقابتی استراتژی در دینامیک هایقابلیت

 محاور  پارو ه  خدماتی هایشرکت در نوآوری بر

 از کاارآفرین  خادماتی  هاای شارکت  دادند نشان

 پایادار  رقاابتی  مزیات  باه  بیشاتر  نوآوری طریق

 هاا شرکت که داد نشان هایافته همچنین. برسند

 توسعه و خالقیت فرآیندهای از هدفمندی طوربه

. کنندمی استفاده رقابتی توان ایجاد برای نوآوری

 & Nazari Ghanbari همچنااااین

Sabounchi (2014) آموزش نقش تحلیل در 

 اقتصااادی پااذیریرقاباات در انسااانی ساارمایه و

 در که دادند نشان رکشو غرب هایاستان ورزش

 کرمانشااه  اساتان  کشاور  غارب  هاای استان بین

 هااایاسااتان آن دنبااال بااه و وضااعیت بهتاارین

 قرار ترتیب به ایالم و کردستان همدان، لرستان،

 در Jamshidi et al. (2015). گیرناادماای

 رقابتی نیروهای اولویت که دادند نشان پژوهشی

 نایارا  ورزشای  پوشاک تولیدات صنعت در پورتر

( 4) رقباا،  نیب رقابت شدت( 7) شامل؛ بیترت به

 زناایچانااه قاادرت( 9) ،وادارانتااازه ورود دیااتهد

 کننادگان، تاأمین  زنای چانه قدرت( 2) ان،یمشتر

. باشااندیماا ن،یگزیجااا محصااوالت دیااتهد( 0)

Askarian et al. (2015)  کاه  دادناد  نشاان 

 از ورزشی کاالهای از کدامهیچ صادرات در ایران

. نیسات  برخاوردار  رقاابتی  قدرت و بینس مزیت

Evans & Smith (2004) دادنااد نشااان 

 رقابتی مزیت جهت ایحرفه ورزشی هایسازمان

 اینترنتای  بازاریاابی  هایفرصت بهبود دنبال باید

 هکا  دادند نشان Ko & et al. (2012). باشند

 هیسارما  ،یساازمان  یریادگیا  و ساختار فرهنگ،

 یاک  توانناد یما  هکا  دهندمی لکیتش را تکشر

 Valipour Khatir. باشند یرقابت تیمز منب 

& Akbarzadeh (2017) بااا پژوهشاای در 

 باا  دیا تول یریپاذ رقابت یراهبردها نییتب هدف

و یفااز  تیفیک عملکرد کارکرد گسترش کردیرو
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 کاه  دادناد  نشاان  یریتفسا  یساختار یمدلساز

 التیتساه  یرقابت عوامل در مطالعه مورد شرکت

 تیوضع از دیتول یفناور و حصولم تنوع فروش،

 سارعت  و آن عملکارد  و اسات  برخاودار  مطلوب

 .Koubida & et al. سات ین مطلاوب  لیتحو

 تحلیااال عناااوان باااا یامطالعاااه در (2017)

 نشاان  ماراکش،  گردشگری صنعت یریپذرقابت

 ورودی الگاوی  در را تغییراتای  مراکش که دادند

 بااالترین  باعاث  که است کرده ایجاد گردشگران

 در مراکش کشور به گردشگران هاییورود رشد

 .است شده رقبا بین

 هکا  دهاد مای  نشاان  شده رکذ قاتیتحق مطالعه

 شاور ک و صانعت  ناوع  جملاه  از یمختلفا  عوامل

 فیااط هکا  اساات دهیا گرد ساابب مطالعاه  ماورد 

 صاانعت در پااذیریرقاباات عواماال از یمتنااوع

 توافاق  یاک  و باشد داشته وجود ورزشی خدمات

 پاذیری رقابات  موانا   و عوامل نهیزم در یعموم

 عادم  دالیال  کلای  طاور باه  بنابراین ندارد؛ وجود

 را ایاران  ورزش خادمات  صنعت در یریپذرقابت

 هااطمینان عدم وجود: کرد بیان گونهاین توانیم

 نوساانات  جملاه  از بسایاری  هاای یتقطع عدم و

 ورزشای  تجهیازات  بااالی  حجام  سود، یحاشیه

 نباود  باازار،  در تورم بر،معت تجاری نام با وارداتی

 باه  منحصار  شارایط  داشاتن ) درخشان یسابقه

 (ورزشاای تجهیاازات و لااوازم ساااخت در( فاارد

(Reyhani, 2015) .از اساااتفاده طرفااای از 

 ورزشای،  خدمات ارائه در سازی سنتی یهاروش

 در ماادرن ورزشاای تجهیاازات از اسااتفاده عاادم

 فاقد هاروشینا که طوری به ورزشی، یهاباشگاه

 و باال هزینه پایین، کیفیت جمله، از) رقابتی توان

 در موجاود  مساائل  باه  توجاه  با. باشندیم( غیره

 اساتراتژیک  رویکردهای اگر ایران، ورزش صنعت

 ییناه زم در فعاال  یهاا شرکت سوی از مناسبی

 گرفتاه  بکاار  شاده  ارائاه  خدمات و اجرا طراحی،

 را صنای  دیگر با رقابت توانایی صنعت این نشود،

 با و کمیاب رقابتی مناب  واق  در. داشت نخواهد

 ماادیران بااه کمااک در اسااتراتژیک نقااش ارزش

 و رقاابتی  توان آوردن دست به در ورزش صنعت

 دارناااد مااادیریت در عاقالناااه گیاااریتصااامیم

(Reyhani, 2015) .درساتی  باه  کاه  هنگامی 

 باارای مناسااب متریااک آن شااود، گیااریاناادازه

 بازاریابی تصمیمات از مدت طوالنی تأثیر ارزیابی

 در ایان . باود  خواهد پذیریرقابت منب  عنوان به

 حاوزه  در بااره  ایان  در مطالعاات  که است حالی

 دنیاا  در ورزش خدمات صنعت خصوصبه ورزش

 رغام علای  همچناین . اسات  باوده  محدود بسیار

 خأل زمینه این در ورزش خدمات صنعت تیاهم

 ایان  بار . دارد وجاود  ایاران  در زیاادی  یپژوهش

 جهات  در اسات  تالشای  حاضار  پژوهش اساس،

 ورزش خادمات  صانعت  در یریپذرقابت مطالعه

 درون محیطای،  مناب  به جانبه همه رویکردی با

 پاژوهش  رو،این از. است سازمانی بین و سازمانی

 اسات  سوال این به پاسخگویی صدد در با حاضر

 خاادمات صاانعت در یریپااذرقاباات الگااوی کااه

 باارای نهایاات در اساات  چگونااه ایااران ورزشاای

 نظاری  مباانی  باه  توجه با و موضوع بهتر تشریح

 .است گردید ارائه زیر مفهومی مدل تحقیق،

 پژوهش شناسیروش
 نظر از و یکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش

 شکل به که د؛بو همبستگی -توصیفی ماهیت

 این آماری جامعه. است گرفته انجام میدانی

 یهاسازمان کارشناس و مدیران کلیه را تحقیق

 تفریحی مراکز و هاباشگاه) ورزشی خدمات

 یهاآموزشگاه بدنسازی، های-باشگاه ورزشی،

 ،(ورزشی گردشگری خدمات و ورزشی یهارشته

 فعال کار و کسب صاحبان متخصصان، و مربیان
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 حداقل. دادندیم تشکیل ورزشی دماتخ در

 اساس بر کفایت قابل تعداد به آماری نمونه حجم

 شده تعیین نفر 476 پنهان متغیر 47 تعداد

 به نفر 76 پنهان متغیر هر بابت عبارتی به است،

 نهایت در. است شده مشخ  آماری نمونه عنوان

 هدفمند و دسترس در گیرینمونه طریق از

 و ورزشی خدمات نندهک ارائه باشگاهای)

 ماسا ،) ورزشی خدمات کننده ارائه یهاموسسه

 نمونه عنوانبه نفر 476 ،...( و درمانی حرکات

 یهاپاسخ دریافت جهت. شدند انتخاب پژوهش

 و گردید  یتوز نفر 416 بین هاپرسشنامه بیشتر،

 کامل طور به که یاپرسشنامه 422 نهایت در

 قرار تحلیل و تجزیه مورد بود شده تکمیل

 و ساخته محقق پژوهش پرسشنامه. گرفتند

 اول بخش در که باشدیم بخش 0 شامل

 مورد هایآزمودن شناختییتجمع هاییژگیو

 پرسشنامه دوم بخش. است گرفته قرار سنجش

 سه دارای که است بازار مدیریت متغیر شامل

 تا 7 سواالت) بازار تنظیم و مدیریت سیستم بعد

 و( 76 تا 2 سواالت) بازار نبحرا مدیریت ،(0

. باشدیم( 70 تا 77 سواالت) بازار نوآوری نظام

 بازار ساختار متغیر شامل پرسشنامه سوم بخش

 بازار حاکمیت ساختار بعد پنج دارای که است

 بازار ساختاری هاییتقابل ،(47 تا 71 سواالت)

 ذینف  و متولی نهادهای ،(41 تا 44 سواالت)

 بازار حقوقی ساختار ،(99 تا 43 سواالت)

 26 سواالت) بازار جغرافیای ،(93 تا 92 سواالت)

 شامل پرسشنامه چهارم بخش. باشدیم( 22 تا

 بعد پنج دارای که است بازار قابلیت متغیر

 ،(21 تا 20 سواالت) بازار تکنولو یکی قابلیت

 تا 23 سواالت) کارها و کسب به مشاوره خدمات

 ،(02 تا 02 التسوا) بازار کار نیروی ،(09

 تا 01 سواالت) کارها و کسب مدیریت قابلیت

 تا 04 سواالت) مدارییمشتر فرهنگ و( 07

 شامل پرسشنامه پنجم بخش در. باشدیم( 00

 بعد دو شامل که است بازار اکوسیستم متغیر

 و( 03 تا 00 سواالت) بازار المللیینب اکوسیستم

( 22 تا 26 سواالت) بازار ملی اکوسیستم

 شامل پرسشنامه پایانی بخش نهایت در. باشدیم

( 10 تا 20 سواالت) بازار یریپذرقابت متغیر

 صوری و محتوی روایی پژوهش این در. است

 مدیریت اساتید) نظرانصاحب توسط پرسشنامه

 همچنین شد؛ تائید( نفر 72( )ورزشی بازاریابی و

 کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با نیز آن پایایی

 و تجزیه جهت نهایت در. شد محاسبه( 32/6)

 PLS و SPSS افزارنرم از هاداده تحلیل

 .گردید استفاده

 

 پژوهش هاییافته
 و توصیفی بخش دو در پژوهش هاییافته

 قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد استنباطی

 هایویژگی از برخی توصیفی، بخش در. گرفت

 میزان سن، جنسیت،) شناختی جمعیت

 خدمات حوزه در تخص  یا شغل یالت،تحص

 حوزه در فعالیت محل مرکز یا سازمان و ورزشی

 گزارش تحقیق آماری نمونه( ورزشی خدمات

  (.7 جدول) است شده

 پژوهش، توصیفی هاییافته دیگر بخش در

 برای معیار انحراف همچنین و میانگین تمرکز

 بررسی مورد پژوهش یهاپرسشنامه متغیرهای

 (.4 جدول) است شده آورده

 متغیر که شودیم مالحظه ،4 جدول به توجه با

 بشترین دارای کارها و کسب مدیریت قابلیت

 بازار بحران مدیریت متغیر و( 24/2) میانگین

.باشدیم( 09/9) میانگین کمترین دارای
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 فرمول و R2 شاخ  ضریب از دیگری بخش در

GOF مدل برازش بودن مناسب جهت 

 R2(. 7 فرمول) است شد استفاده ساختاری

 زابرون متغیر یک تأثیر از نشان که است معیاری

 ،73/6 مقدار سه و دارد زادرون متغیر یک بر

 مقادیر برای مالک مقدار عنوانبه 02/6 ،99/6

 گرفته نظر در R2 قوی و متوسط ضعیف،

 به توجه با(. 7939 رضازاده، و داوری) شودمی

 با پژوهش هایمتغیر R2 مقدار ،0 جدول نتایج

 برازش بودن مناسب مالک، مقدار سه به توجه

 به اس،.ال.پی در. کندیم تائید را ساختاری مدل

 مدل بخش دو هر) کلی مدل برازش منظور

 تحت کلی معیاری( ساختاری و گیریاندازه

 به GOF (Goodness Of Fit)  عنوان

 مدل کل برازش برای مطمئن شاخصی عنوان

 هاآن هایبررسی به هتوج با. شود محسوب

GOF محاسبه قابل زیر معادله طریق از 

 فرمول این توسط آمده دست به مقادیر. باشدمی

( 4663) همکاران و  وتزلس مطالعات به توجه با

 سه در 90/6 و 40/6 ،7 مقدار سه با تواندمی

. شوند بندیتقسیم قوی و متوسط ضعیف، سطح

 003/6 ابربر نامبرده معیار کهآن به توجه با

 و وتزلس هایپژوهش بنابر فلذا باشد،می

 حد در مدل کلی برازش( 4663) همکاران

 .گیردمی قرار تأیید مورد "قوی بسیار"

 

 مجدد بررسی یبرا استنباطی آمار بخش در

 از مربوط یمتغیرها با هامؤلفه میان ارتباط

 استفاده متغیرها کلیۀ یبرا یتأیید عاملی تحلیل

 هاییهگو عاملی بارهای نتایج ،(4) شکل. شد

 .دهدمی نشان را متغیر هر به مربوط

 بار دهدمی نشان( 4) شکل نتایج که طورهمان

 بیشتر 2/6 از پرسشنامه هاییهگو اکثر عاملی

 2/6 از کمتر هاآن عاملی بار که سواالتی و بود

 ،72 ،0 ،2 ،7 شماره سواالت) گردیدند حذف بود

 تحلیل انجام از پس(. 14 و 90 ،49 ،71 ،70

 متغیرهای اثر پاسخ یافتن یبرا یتأیید عاملی

 معادله سازیمدل تحلیل و تجزیه پژوهش،

 معادالت مدل قالب در. گرفت انجام یساختار

 قرار بررسی مورد پژوهش فرضیات ساختاری،

 هر. شد ارزیابی یساختار مدل مسیر و گرفتند

 روابط. است مدل روابط از یکی با متناظر مسیر

 عالمت، بررسی طریق از پژوهش متغیرهای

 بین( بتا) مسیر ضریب یآمار یمعنادار و اندازه

 شکل. است وابسته متغیر با مکنون متغیر هر

 سازیمدل به مربوط نتایج ،(9) جدول و( 4)

 .دهندمی نشان را ساختاری معادله

 بین ارتباط جز به 9 جدول نتایج به توجه با

 قرار تائید مورد که بازار یریتمد و بازار قابلیت

 از t داریمعنی ضرایب تمامی( P<60/6) نگرفت

 بودن دارمعنی امر این که هستند تربزرگ 30/7

 سطح در را متغیرها میان روابط و سؤاالت تمامی

 سایر بنابراین سازد؛می تائید %30 اطمینان

. گردید واق  قبول مورد پژوهش فرضیات

 ابعاد؛ که داد نشان املیع تحلیل نتایج همچنین

 اکوسیستم و( 320/6) بازار ملی اکوسیستم

 به اثر میزان ترتیب به ،(100/6) بازار المللیینب

 اکوسیستم سازه کننده تبیین دارییمعن طور

 خارجی فرابخشی عامل بین همچنین. بودند بازار

 مشاهده داریمعنی اختالف داخلی فرابخشی با

 نوآوری نظام ،(103/6) بازار بحران مدیریت. شد

 به( 220/6) بازار تنظیم سیستم و( 109/6) بازار

 کننده تبیین دارییمعن طور به اثر میزان ترتیب

 بازار ساختاری قابلیت. بودند بازار مدیریت سازه
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 ،(104/6) ذینف  و متولی نهادهای ،(109/6)

 بازار جغرافیای ،(143/6) بازار حقوقی ساختار

 به( 294/6) بازار حاکمیت رساختا و( 161/6)

 کننده تبیین دارییمعن طور به اثر میزان ترتیب

 ،(376/6) بازار کار نیروی. بودند بازار ساخت

 قابلیت ،(366/6) کار و کسب به مشاوره خدمات

 فرهنگ ،(101/6) بازار تکنولو یکی

 کسب مدیریت قابلیت و( 223/6) مدارییمشتر

 طور به اثر میزان ترتیب به( 227/6) کار و

.بودند بازار قابلیت سازه کننده تبیین دارییمعن

 نمونه یآمار توصیف .1جدول 

 درصد فراوانی Nفراوانی   متغیر

 جنسیت
 %7/00 717 مرد

 %3/99 39 زن

 میزان تحصیالت

 %6/73 04 کاردانی

 %4/22 747 کارشناسی

 %3/43 14 کارشناسی ارشد

 %3/0 73 دکتری

 شغل

 %4/71 06 و کارشناس سازمان مدیر

 %0/43 17 مربی و متخص 

 %0/22 744 صاحب کسب و کار

 %2/2 47 استاد و محقق

 مرکز محل فعالیت

 %42 22 جوانان و ورزش اداره

 %06 792 ورزشی یهاباشگاه

 %49 09 دانشگاه

 

 میانگین و انحراف معیار بین متغیرهای پژوهش .2جدول 

 استاندارد انحراف میانگین پژوهش متغیرهای ابعاد

 بازار مدیریت

 20/6 12/9 بازار تنظیم و مدیریت سیستم

 33/6 09/9 بازار بحران مدیریت

 31/6 63/2 بازار نوآوری نظام 

 ساختار بازار

 27/6 44/2 بازار حاکمیت ساختار

 12/6 10/9 بازار ساختاری هایقابلیت

 37/6 70/2 ذینف  و متولی نهادهای

 30/6 62/2 بازار حقوقی ساختار

 09/7 70/2 بازار جغرافیای

 40/7 44/2 بازار تکنولو یکی قابلیت بازار قابلیت
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 21/7 32/9 کارها و کسب به مشاوره خدمات

 27/7 69/2 بازار کار نیروی

 70/7 24/2 کارها و کسب مدیریت قابلیت

 70/7 09/2 مداریمشتری فرهنگ

 ازارب اکوسیستم
 74/7 02/2 بازار المللیبین اکوسیستم

 92/7 72/2 بازار ملی اکوسیستم

 44/7 91/2 بازار یریپذرقابت

 
 مرتبط با متغیرهای پژوهش tمقادیر ضریب مسیر مستقیم و آماره  .3جدول 

 دارییمعن سطح Tآماره  ضریب مسیر فرضیه

 667/6 234/22 100/6 المللی بازاراکوسیستم بین <-اکوسیستم بازار 

 667/6 943/724 320/6 اکوسیستم ملی بازار <-اکوسیستم بازار 

 667/6 999/44 240/6 ساخت بازار <-اکوسیستم بازار 

 667/6 177/9 470/6 قابلیت بازار <-اکوسیستم بازار 

 664/6 632/9 714/6 مدیریت بازار <-اکوسیستم بازار 

 667/6 049/97 161/6 جغرافیای بازار <-ساخت بازار 

 679/6 061/4 422/6 پذیری بازاررقابت <-ساخت بازار 

 667/6 611/40 294/6 ساختار حاکمیت بازار <-ساخت بازار 

 667/6 022/96 143/6 ساختار حقوقی بازار <-ساخت بازار 

 667/6 120/79 006/6 قابلیت بازار <-ساخت بازار 

 667/6 091/21 109/6 قابلیت ساختاری بازار <-ساخت بازار 

 667/6 344/3 002/6 مدیریت بازار <-ساخت بازار 

 667/6 912/20 104/6 نهادهای متولی و ذینفع <-ساخت بازار 

 667/6 296/23 366/6 خدمات مشاوره به کسب و کار <-قابلیت بازار 

 667/6 472/2 900/6 پذیری بازاررقابت <-قابلیت بازار 

 667/6 660/41 223/6 مدارینگ مشتریفره <-قابلیت بازار 

 667/6 921/22 101/6 قابلیت تکنولوژیکی بازار <-قابلیت بازار 

 667/6 927/40 227/6 قابلیت مدیریت کسب و کار <-قابلیت بازار 

 311/6 670/6 667/6 مدیریت بازار <-قابلیت بازار 

 667/6 271/14 376/6 نیروی کار بازار <-قابلیت بازار 

 646/6 470/4 729/6 پذیری بازاررقابت <-دیریت بازار م

 667/6 699/97 220/6 سیستم تنظیم بازار <-مدیریت بازار 

 667/6 672/01 103/6 مدیریت بحران بازار <-مدیریت بازار 

 667/6 270/21 109/6 نظام نوآوری بازار <-مدیریت بازار 
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 

 
 مدل پژوهش T value معناداری اثر و آماره ضریب نمیزا .2شکل 

 

 

 در هام  ورزش صانعت  در یریپاذ رقابات  مفهوم گیریبحث و نتیجه

 چندان هنوز تجاری فضای در هم و علمی فضای
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 ینتار مهم از یکی که حالی در نیست بحث مورد

 از. شاود یما  محساوب  اقتصادی رشد متغیرهای

 یاک  براسااس  شاد  سعی پژوهش این در رو این

 سااازه تبیااین و طراحاای بااه ساااختاری ماادل

 بازار مطالعه مورد زمینه. شود اقدام یریپذرقابت

 ینتررونق پر و پویاترین زیرا بود ورزشی خدمات

. شاود یما  محساوب  کشاور  ورزش صنعت بخش

 تعیاین  عوامال  کاه  بود این پژوهش اصلی سؤال

 ایران ورزشی خدمات صنعت یریپذرقابت کننده

 اساات  چگونااه هاااآن بااین طرواباا و کدامنااد 

 متغیرها بین روابط تحلیل مفهومی مدل براساس

 یاک  هر عاملی تحلیل( الف: بود بخش دو شامل

 زیر هاییهگو و ابعاد همراه به اصلی یهاعامل از

 مادل ) واحاد  ساازه  یاک  عناوان  به آن مجموعه

 هاسازه بین روابط مسیر تحلیل( ب(. یریگاندازه

 متغیرهاای  صاورت  باه  (یاری گانادازه  یهامدل)

 شده شناسایی عوامل. وابسته و میانجی مستقل،

 0 قالاب  در سانجی ییروا و غربال مراحل از پس

 یبناد دساته  گویاه  12 و بُعاد  70 اصالی،  عامل

 بااازار، اکوسیسااتم شااامل اصاالی عواماال. شاادند

 و بااازار قابلیاات بااازار، ساااخت بااازار، ماادیریت

 یان ا. شادند  یبناد چاارچوب  باازار  یریپذرقابت

 در. دارد همساویی  قبلای  تحقیقات با یبنددسته

 گازارش  ایاران،  در صنای  یریپذرقابت تحقیقات

 یریپاذ رقابات  عوامل تهران بازرگانی اتاق 7932

 عوامل و کارآیی تقویت اساسی، الزامات شامل را

 Reyhani. است کرده یبنددسته بازار نوآوری

 در رقاابتی  مزیات  کننده تعیین عوامل (2015)

 مناااب  شااامل را ورزشاای تولیاادی یهااارکتشاا

 رقابتی هوشمندی استراتژیک، کارآفرینی رقابتی،

 . کرد تعیین رقابتی مزیت و

 ابعاااد؛ کااه داد نشااان عاااملی تحلیاال نتااایج

 المللای ینبا  اکوسیساتم  و باازار  ملی اکوسیستم

 دارییمعنا  طاور  باه  اثار  میازان  ترتیب به بازار،

 ضاریب . بودند ربازا اکوسیستم سازه کنندهیینتب

 که دارد این از نشان المللیینب اکوسیستم باالی

 حاد  باه  ورزشی خدمات المللیینب بازار تحوالت

. است اثرگذار داخلی بازار ساختار بر توجهی قابل

 وجود به ذینفعان بین هایتعامل از هااکوسیستم

 و متعادد  آثاار  تواناد مای  تعااملی  هار  و آیندمی

 اجازا   تماام  روی بار  هکا  باشد داشته گوناگونی

 باااااود خواهاااااد تأثیرگاااااذار سیساااااتم

(Farahmandmehr, Sharififar, & 

Nikbakhsh, 2019) .هاار ترتیااب ایاان بااه 

 بینای پایش  غیرقابال  پیامدهایی تواندمی تعاملی

 کاه  اسات  خصوصایتی  همان این و باشد داشته

 یساتم اکوس هاای بخش تمامی بین در بایستمی

 سااختار  دیگار  طرفای  از. باشد داشته وجود بازار

 باودن  بار یناه هز همچنین و امروز بازار و صنعتی

 توسعه ،هاورزش انواع از بسیاری در خدمات ارائه

 اکوسیساتم  بار  زیاادی  تأثیر صنعتی و اقتصادی

 . دارد بازار

 سیستم و بازار نوآوری نظام بازار، بحران مدیریت

 طااور بااه اثاار میاازان ترتیااب بااه بااازار تنظاایم

 باازار  مادیریت  ساازه  کنناده  تبیاین  دارییمعن

 زیااد  ماال احت باه  بحران مدیریت اولویت. بودند

 ورزش بخاش  و کشاور  اقتصاادی  بحران از ناشی

 باااالتری شاادت بااا را آن متخصصااان کااه اساات

 Bonyadi کااه طااوری بااه. اناادکاارده ادراک

Naeini & et al. (2017)  کاه  دادناد  نشاان 

 ناوآوری  هاییتوانمند و فناوری هوشمندی بین

 کاارایی  باه  یابیدست در پذیریرقابت و فناورانه

 .Mariadoss & et al. دارد داریمعنی رابطه

 تااااثیر بررسااای باااه یامطالعاااه در (2011)

 و نااوآوری باار مبتناای بازاریااابی هاااییاسااتراتژ

 رقاابتی  مزیات  ایجااد  بار  بازاریاابی  هاای یتقابل
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 یهاااداده تحلیاال و تجزیااه نتااایج. اناادپرداختااه

 است آن از حاکی شرکت هفت و چهل از حاصل

 هاییتقابل و نوآوری بر مبتنی هاییاستراتژ که

 اثرگذار رقابتی مزیت ایجاد و عملکرد بر بازاریابی

 . باشدیم

 ذینفا ،  و متولی نهادهای بازار، ساختاری قابلیت

 سااختار  و باازار  جغرافیای بازار، حقوقی ساختار

 طاور  باه  اثار  میازان  ترتیاب  باه  باازار  حاکمیت

. بودناد  باازار  سااخت  کنناده  تبیاین  دارییمعن

 ساختار پنجم و ساختاری هاییتقابل اول اولویت

 پاسااخ کااه دارد ایاان از نشااان بااازار حاکمیاات

 بساته  ساختار به طرف یک از همزمان دهندگان

 بااه دیگاار طاارف از و ورزشاای خاادمات بااازار

 حاکمیات  هاای یاسات س و مداخالت یهاچالش

 .Bar-Eli & et al. اندداشته توجه بازار دولتی

 مزیت هب دستیابی عنوان با پژوهشی در (2008)

 منبا   داد نشاان  ورزشی باشگاه تقویت و رقابتی

 عاالی  نحاوه  ورزشی گروه دو این موفقیت اصلی

 مهام  رویادادهای  خلاق  توانایی و هاتیم مدیریت

 . باشدمی تاریخی

 کاار،  و کسب به مشاوره خدمات بازار، کار نیروی

 ماداری یمشتر فرهنگ بازار، تکنولو یکی قابلیت

 میازان  ترتیاب  به کار و کسب مدیریت قابلیت و

 قابلیات  سازه کننده تبیین دارییمعن طور به اثر

 هاییتقابل بین در کار نیروی اولویت. بودند بازار

 فاار   آور سرساام  سایر  از ناشای  تواناد یما  بازار

 در ویااژه بااه کشااور دانشااگاهی التحصاایالن

 و برجساته  مشاکالت  و ورزشای  علوم یهارشته

 از. باشدیم صیالنالتح فار  اشتغال کننده نگران

 ورزشای  خادمات  امر متصدیان به توانیم روینا

 مارتبط  مشاغل آموزش طریق از که نمود توصیه

 و ارتقااا در ،هااادانشااگاه در ورزشاای خاادمات بااا

 خدمات بازار حوزه در شاغل یهاتخص  توسعه

 کاار  نیروی استخدام قراردادهای روش و ورزشی

 از هاساتفاد  شارایط  ورزشای،  خادمات  مراکز در

 & Evans. نمایناد  فراهم را بازار کار نیروهای

Smith (2004) بازاریاابی  عناوان  باا  پژوهشی 

 بااارای رقاااابتی مزیااات و ورزش در اینترنتااای

 داد نشاااان ایحرفاااه ورزشااای هاااایباشاااگاه

 رقابتی مزیت جهت ایحرفه ورزشی هایسازمان

 اینترنتای  بازاریاابی  هایفرصت بهبود دنبال باید

 صاااحبان کااه گفاات تاوان یماا روایاان از. باشاند 

 خادماتی  یهابخش مدیران و خدماتی یهابنگاه

 خاود،  کاار  و کساب  در بخواهناد  چنانچه ورزش

 از صاحیحی  شناخت بایستی نمایند، عمل موفق

 قابل و مناسب استراتژیک تحلیل و خویش وض 

 داشته خدماتی شرکت پیرامونی محیط از اتکائی

 پااارادایم بایسااتی تااریااقدق عبااارت بااه باشااند،

 از یکای  وضاعیت  این در. کنند درک را سازمانی

 نقش رسدیم نظر به که اساسی بسیار هایمؤلفه

 عامال  دارد، عهاده  به نیز را عناصر سایر اثر القا 

 تار سااده  عبارت به باشد،می تکنولو یکی قابلیت

 بنگااه؛  یاک  یا کشور یک در تکنولو یکی قابلیت

 و پویاائی  ساطح  گیاری اندازه برای معیارهایی به

 رویاانا از. اساات شااده تباادیل پیشاارفت میاازان

 تکنولاو ی  قابلیات  از مادیران  که گفت توانیم

 گیاری یمتصام  ضاروری  ارکاان  از یکای  عنوانبه

 .کنند استفاده

 بازار اکوسیستم عامل که داد نشان مسیر تحلیل

 باار دارییمعناا و مثباات مسااتقیم، اثاار دارای

 بااازار بلیااتقا و بااازار ساااخت بااازار، ماادیریت

 منااب   تخصای   و صحیح حرکت برای. باشدیم

 رهبرانای  نیازمناد  اکوسیساتم  صاحیح،  جای در

 مشاروعیت  و باازار  و هاا ظرفیت به آگاه که است

.باشاااااااااند داشاااااااااته اجتمااااااااااعی
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 آن باه  وابساته  اکوسیساتم  یک مناسب عملکرد

 تماامی  تاا  سازد فراهم را فضایی بتواند که است

 به مشترک هدف راستای در مجموعه آن اعضای

 و شوند نایل خود برای شده یگذارهدف بازدهی

 مناد بهاره  اعضاا  ساایر  همکااری  از راستا این در

 اکوسیستم احتماال گفت توانیم روینا از. گردند

 سیساتم  بارای  پویاا  محایط  یاک  عنوان به بازار

 و گذاردیم تاثیر آن فرآیندهای زنجیره و شرکت

 تغییر دچار و ندگرگو را شرکت عملکرد بنابراین

 باه  باازار  اکوسیستم اثر به باید بنابراین ؛کنندیم

. نمااود توجااه گااذار اثاار متغیاار یااک عنااوان
Farahmandmehr & et al. (2019) 

 کشاور  ورزشای  کارهای و کسب که کرد گزارش

 تااثیرات  و نیستند قوی اکوسیستم یک بستر در

. بود خواهد اثرگذار شدت به هاآن بر بازار نوسانی

 کاه  گفات  تاوان یم زیاد حتمال به اساس این بر

 خاادمات بااازار توسااعه در کنناادهیااینتع عواماال

 روش مانناد  محدود حوزه یک به محدود ورزشی

 از کنناده  اساتفاده  مشتریان فرهنگ یا بازاریابی

 کاه  محایط  یاک  در بلکه نیست ورزشی خدمات

 هار  کاه  دارد قارار  اسات،  خاصای  مراحل دارای

 .است ویژه ایراهبرده نیازمند مرحله

 و مثبات  مساتقیم،  اثار  نیاز  باازار  ساخت عامل 

 و بااازار ماادیریت بااازار، قابلیاات باار دارییمعناا

 پاژوهش  مدل براساس. داشت بازار یریپذرقابت

 مادیریت  ها،-آن زنجیره منظر سه از را فرایندها

 قارار  بررسای  مورد توانیم هاآن عملکرد و هاآن

 سیساااتمی تحلیااال رویکااارد براسااااس. داد

 یاک  اول رویکارد  دو( پیامد <فرایند <پیشایند)

 رویکارد  یاک  عملکرد رویکرد و فرایندی رویکرد

 عاماال یااک شاارکت سیسااتم. اساات پیاماادی

 فراینادی،  عوامال  به نسبت و و است پیشایندی

 دلیاال بااه احتماااال. شااودیماا محسااوب ورودی

 یهاااشاارکت عملکاارد سااازوکارهای پیچیاادگی

 عملکارد  بار  مساتقیم  طاور  به ورزشی، خدماتی

 مسیر از مستقیم غیر صورت به و نیست داریمعن

 فراینادها  مادیریت  و فراینادها  زنجیره متغیر دو

 Totifar Tehranpor & Zia. باود  اثرگاذار 

 متغیاار کااه داد نشااان یامطالعااه در (2014)

 دارییمعنا  کنناده  بینیپیش ساختاری سرمایه

 ورزشای  کوچاک  کارهاای  و کسب نوآوری برای

 .Theodosiou & et al ناین همچ. نیساتند 

 مفهااوم در تجرباای بررساای یااک در (2012)

 باه  خادماتی،  یهاسازمان در مقدم خط مدیران

 بار  اساتراتژیک  یاری گجهات  ابعااد  تاثیر بررسی

 عملکارد  بار  بازاریاابی  قابلیت و بازاریابی قابلیت

 گرایای یناوآور  و یریپاذ رقابات  کاه  دادند نشان

 و شاوند یم ابیبازاری هاییتقابل توسعه به منجر

 و مثبات  رابطاه  عملکرد، و بازاریابی قابلیت میان

 بار  بازاریاابی  قابلیات  و داشاته  وجاود  معناداری

 در انیمشاتر  همچنین. باشدیم گذار اثر عملکرد

 تاأمین  و دارناد  قرار ها،شرکت توجه یاصل مرکز

 در مهام  عااملی  عناوان  باه  هاا آن های-خواسته

. اسات  یخادمات  یهاشرکت یرقابت تیمز کسب

 تقاضاای  با داخلی بازار یک داشتن که طوری به

 باازار  در روناق  بارای  عااملی  تواناد مای  گسترده

 خاادمات باارای رقاباات توانااایی کسااب و ورزش

 ,.Ko et al) باشااد عرصااه ایاان در ورزشاای

2012). 

 کاه  شاد  مشاخ   مسیر تحلیل در این بر عالوه

 و مثباات مسااتقیم، اثاار بااازار قابلیاات عاماال

 بار  ماا ا دارد، باازار  یریپاذ رقابات  بر دارییمعن

 اثر همچنین. نداشت دارییمعن اثر بازار مدیریت

 مستقیم، یریپذرقابت بر نیز بازار مدیریت متغیر

 بااین روابااط تحلیاال. بااود دارییمعناا و مثباات

 چناد  در توانیم را را گانه پنج اصلی متغیرهای
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 آیاا  اینکاه  نخسات . داد قرار تحلیل مورد رویکرد

 باه  منجار  انادازه  چاه  تاا  باازار  ساختار در تغییر

 اینکااه دوم. شااودیماا بیشااتر پااذیریرقاباات

 نشاان  توانناد یما  اندازه چه تا قابلیت یهامولفه

 این در مشترک حلقه. باشند یریپذرقابت دهنده

 بهباود  و است مدیریت مستمر بهبود اصل میان،

 عملکارد  مدیریت کارآمد سیستم نیازمند مستمر

 یرویکارد  باازار  مدیریت دیگر سویی از. باشدیم

 و کساب  باین  رقابات  کنترل برای سیستماتیک

 نیازهاای  سااختن  بارآورده  بار  تمرکاز  باا  کارها،

 .باشدمی بازار ساختار کارایی افزایش و مشتریان

Röglinger & et al. (2012) ،  داد نشاان 

 تشخی  برای مطلوبی راهنمایی بازار کارآیی که

 Hashemian. است آن یافتگی توسعه سطوح

Nezhad (2014) عنااوان تحاات ایمطالعااه 

 مزیاات و دانااش ماادیریت بااین ارتباااط بررساای

 فرضایه  کاه  داد نشاان  نتاایج . داد انجاام  رقابتی

 رابطاه  و گرفات  قارار  تائیاد  مورد پژوهش اصلی

 مزیات  و دانش مدیریت بین داریمعنی و مثبت

 نهادیناه  و گساترش  باا  و داشات  وجاود  رقابتی

 رقاابتی  مزیت است ممکن مدیریت دانش کردن

 Salunke & et al. (2011). یاباد  زایشافا 

 در دینامیاک  هایقابلیت مدل عنوان با پژوهشی

 کاه  داد نشان نوآوری بر مبتنی رقابتی استراتژی

 خلاق،  فرآینادهای  از هدفمندی طوربه هاشرکت

 .کنندمی استفاده نوآورانه توان ایجاد برای توسعه

 ضارایب  کاه  گفات  باید کلی صورت به نهایت در

 زیاااد اهمیاات از نشااان داریمعناا و البااا مساایر

 باین  شدت پر روابط و شده شناسایی متغیرهای

 غفلات  دهاد یم نشان هایافته این. باشدیم هاآن

 بارهم  باه  تاوان یما  روابط یا عناصر از یک هر از

 رقاابتی  سااختار  در نسابی  تعادل و نظم خوردن

 تبیاین  و طراحای  چاارچوب  اساس بر. شود بازار

 کااه گفاات تااوانیماا شپااژوه ایاان در شااده

 نیازمناد  ورزشای  خادمات  باازار  در یریپذرقابت

 چاابکی  کاار،  و کسب اکوسیستم یافتگی توسعه

 بااازار کااارکردی هاااییااتقابل و بااازار ساااختار

 مادیریت  یهامولفه توسط نهایت در اما باشدیم

 از یسااازماادل ایاان. گیااردیماا صااورت بااازار

 چنااد هاار ورزشاای، خاادمات بااازار یفراگردهااا

 اماا  ؛کندینم معرفی طورکامل به را بازار مسیست

 کدر کااه دهااد ماای دساات بااه را امکااان ایاان

 براسااس . شود ترآسان آن اساسی یها مکانیسم

 توانیم پژوهش هاییافته و شده بحث چارچوب

 ساااختار  بااا ارتباااط در جااام  تحلیلاای بااه

 ورزشی خدمات بازار اکوسیستم در پذیریرقابت

 اینکاه  به توجه با. ختپردا فوق الگوی صورت به

 اسات؛  ورزش صانعت  بطان  در ورزشای  خدمات

 هاای یات ظرف تواناد یم خوبی به شده ارائه مدل

 را باازار  ایان  سیساتم  مختلف ابعاد یریپذرقابت

 مزیات  باه  دستیابی که سازد روشن و دهد نشان

 خادمات  کارهاای  و کساب  توساط  پایدار رقابتی

 اثاار صااورتی چااه بااه و عااواملی چااه از ورزشاای

 سااختار  از یاساده نمایش هامدل این. پذیردیم

 تواناد یما  کاه  است ورزشی خدمات بازار رقابتی

. دهاد  نشاان  را یریپذرقابت اساسی یهاساخت

 تبیاین  باه  قاادر  خاود،  ساطح  در چاارچوب  این

 زیارا  باشاد -مای  آن شده بینییشپ کارکردهای

 باازار  رقاابتی  عوامال  از جدیاد  یبنددسته نوعی

 تجارب پیشین، مطالعات بر تنیمب و بوده ورزش

 سیسااتم. اساات متخصصااان ادراک و ماادیران

 دسات  باه  مساتمر  ارزیاابی  قابلیت شده توصیف

 یمبناا  باازار  نظامندسازی در تواندیم و دهدیم

.گیااااااااااارد قااااااااااارار عمااااااااااال
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 مطرح زیر پیشنهادات پژوهش هاییافته براساس

 طراحای  ورزشی خدمات اطالعات بانک: شودیم

 از استفاده به ورزشی خدمات. شود سازییادهپ و

 مجازی یهارسانه در دیجیتال بازاریابی ابزارهای

 تفکاار. شااوند ترغیااب اجتماااعی یهاااشاابکه و

 خادمات  صانف  طریاق  از سودآوری و برندسازی

 داده آماوزش  کارهاا  و کسب صاحبان به ورزشی

 بااین مناساابی کااار تقساایم طریااق از. شااود

 و امتیااازات ناااظر و سیاسااتگذار یهاااسااازمان

. شود توزی  طور به بازار در سودآوری یهافرصت

 باه  مشااوره  دریافت و دانشگاه با ارتباط طریق از

 دانش بر مبتنی مدیریت هاییستمس سازییادهپ

. شاود  اقادام  ورزشی خدمات مراکز در فناوری و

 ماالی  یهامشوق ایجاد طریق از ورزشی خدمات

 رینوآو و سازمانی کارآفرینی ترویج به حقوقی و

 خدمات کنندگان ارائه. شوند تشویق کار و کسب

 رقاابتی  هاای یتمز برخی داشتن به تنها ورزشی

 شارایط  تحلیال  به مستمر طور به و نکنند اکتفا

. کنند اقدام خود راهبردهای روزآمدسازی و بازار

 برای شودیم پیشنهاد گذرانیهسرما و مدیران به

 یاک  باه  خادماتی  یهاا بخاش  عملکارد  بررسی

 متفااوتی  رویکردهاای  از و نکنناد  اکتفا شاخ 

 نیاز  گاذاران  سارمایه  به همچنین. کنند استفاده

 خدمات در گذارییهسرما برای شودیم پیشنهاد

 صانعت  در باازار  قابلیات  و بازار سهم به ورزشی

 خادمات  بازار در رقابت میزان و ورزشی خدمات
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Abstract 
Objective: The purpose of present research was to Designing Competitiveness 

Pattern in Iran's Sports Services Industry. 
Methodology: The present research is practical and descriptive-correlation. 

Research statistical population is all of managers and experts of sports services 

organizations, trainers and specialists, business owners active in sports services 

which statistical samples were selected Purposeful and available. For gathering 

data was used research-made questionnaire and content validity of questionnaire 

was confirmed by 14 experts. Also, its reliability was calculated by Cronbach’s 

alpha (0.964) and composite reliability. To evaluate the fit of the model, 

Structural Equation Modeling is used from the PAL software. 

Results: The results showed that market ecosystem factor has a direct, positive 

and significant effect on market management (0.182), market making (0.725) 

and market capability (0.216). The market maker also had a direct, positive and 

significant effect on market capability (0.660), market management (0.664) and 

market competitiveness (0.244). In addition, market capability has a direct, 

positive and meaningful effect on market competitiveness (0.336), but did not 

have a significant effect on market management (0.001). Finally, the effect of 

variable market management on the competitiveness (0.173) was positive and 

significant. 
Conclusion: Based on the design framework explained in this study, 

competitiveness in the market for sports services requires the development of 

the business ecosystem, the agility of market structure and market functional 

capabilities, but ultimately by the components of market management Takes 

place. 

Keywords: Market Ecosystem, Market Competition, Sports Market, Sports 

Clubs 
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