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ای با مدیریت کسب و کار و بازاریابی ورزشی( و جامعه اطالعاتی )منابع علمی، اسنادی و کتابخانه

نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع . غ مدیریت( بودموضوع مدیریت کسب و کار و بلو
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 مقدّمه
یک رویکرد جامع  1مدیریت فرایند کسب و کار

ها است که در آن برای مدیریت سازمان و شرکت

عواملی چون فهم و درگیری مدیران ارشد 

های تعریف شده سازی نقشسازمان، شفاف

وب سازی، پرسنل آموزش های متنااست، تکنیک

دیده و یک فرهنگ پذیری تغییر فرایندها پایه و 

اساس دستیابی به نتیجه مطلوب است 

(Macedo de Morais & et al, 2014) از .

بر  کسب  و کار ندیفرارو رویکرد مدیریتی این

بهبود مداوم و نهایت رشد و توسعه اشاره دارد. 

رای ب 1مدل بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار

است  کسب  و کار ندیفراهای ارزیابی قابلیت

(De Bruin & Rosemann, 2005 امروزه .)

طور عمده بر رقابت در بسیاری از صنایع به

های استراتژیک و توانایی در شیوه اساس دارایی

گیرد. در اقتصاد ها شکل میاستقرار این دارایی

ها یا مجموعه جهانی نیز رقابت بر مبنای قابلیت

ها و دانش انباشته از طریق ختلفی از مهارتم

های سازمانی قرار دارد. با توجه به این فرایند

ها برای رویکرد جدید در کسب و کار، فرایند

شود. در این عنوان دارایی تلقی میسازمان به

های صورت ترکیبی از فرایندها بهدیدگاه، سازمان

-شوند و ساختار سنتی حوزهیکپارچه تصور می

 Ranjbar Fredرود )ای از بین میهای وظیفه

& Gangjo, 2018 عالوه بر این احتساب .)

ها، موجب عنوان دارایی در سازمانها بهفرایند

گذاری و توسعه فرایند شود که نیاز به سرمایهمی

 برای دستیابی به بلوغ فرایندی به وجود آید؛

های بنابراین مفهوم بلوغ فرایندی برای سازمان

                                                  
1. Business Process Management 
2. Business Process Management 

Maturity Model 

طور اند بهکه دیدگاه فرایندی را اتخاذ کرده

 & McCormackای حائز اهمیت است )فزاینده

et al, 2009.) 

های در واقع درک این مسئله که امروزه سیستم

مختلفی، عامل اصلی تمایز میان رقبا در 

های ورزشی های کسب و کار شرکتمحیط

ها را به سمتی سوق داده که در است؛ سازمان

های سیستمی از خودشان شکستمقابل 

محافظت کنند. هرچند، حفاظت در برابر چنین 

-های سیستمی، کافی نیست اما سازمانشکست

های ورزشی نگرانی زیادی نسبت به ها و شرکت

هایی دارند که تداوم عملیات کسب و کار ریسک

کند. در مدیریت مستمر کسب ها را تهدید میآن

عنوان ساختاری ند بهتواهای بلوغ میو کار، مدل

از سطوح بلوغ تعریف شود که وسعت تعریف، 

مدیریت، کنترل یا اثرگذاری فرایندهای خاص را 

شود دهد ضمن اینکه فرض میشرح می

ها، فرایندها و اقدامات جدید را توسعه سازمان

داده و اقدام به یادگیری، بهبود و حرکت به 

که سطح  کنند تا زمانیسمت سطوح آتی می

طلوب حاصل گردد. توسعه مدل بلوغ مدیریت م

پنج مدل:  اند ازفرایند کسب و کار عبارت

های بلوغ فرایند برای بهبود فرایندهای مدل

افزاری، مدل بلوغ مبتنی بر فرایند کسب و نرم

(، مدل مستمر کسب Bill & et al, 2002کار )

، مدل بلوغ برای های هندو کار برای سازمان

 & Parkerافزار )ود فرایند نرمسازی بهبپیاده

Belghitar, 2006 .)که پیشرفتگیبا توجه این 

 در کارایی افزایش به منجر 9و کار کسب بلوغ یا

 بنابراین این؛ شودمی خدمات و کاالها تولید

 در یکدیگر با است که عنصر دو شامل شاخص

                                                  
3. Business sophistication 
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 کیفیت از اندعبارت عنصر دو این. هستند ارتباط

و  عملیات کیفیت و و کار سبک کلی هایشبکه

 در ویژهبه عوامل این. هابنگاه هایاستراتژی

 بازدهی که کشورهایی برای توسعه باالی سطوح

 اهمیت حائز اند،طی کرده را مقیاس به نسبت

 کشور یک و کار کسب هایشبکه کیفیت. است

 هاآن محاسبه مبنای کهپشتیبان ) صنایع و

 حجم و اخلید کنندگانعرضه و کیفیت کمیت

 اهمیت مختلفی دالیل( به است هاآن تعامالت

 از کنندگانو عرضه هاشرکت که هنگامی. دارد

 نزدیک جغرافیایی هایگروه در خاص بخش یک

 باشند، ارتباط در یکدیگر با (2خوشه به )موسوم

 برای بیشتری هایفرصت یابد،می کارایی افزایش

 و شودمی ایجاد محصوالت و فرایندها در نوآوری

 کاهش به بازار جدید هایبنگاه ورود موانع

 و هابنگاه پیشرفته عملیات. یابدمی

 بازاریابی، تجاری، نام قبیل از هایییاستراتژ

 تولید و پیشرفته تولید فرایندهای توزیع،

 به فرد، به منحصر و باال تکنولوژی با محصوالت

 ایجاد به منجر و کندیم سرایت اقتصاد

 یهابخش در مدرن پیشرفته و فرایندهای

 یا بلوغ شاخص .شد خواهد و کار کسب مختلف

 زیر شاخص؛ سه شامل و کار کسب پیشرفتگی

 و جذب 9نوآوری ، پیوندهای1یانبندانش کارکنان

 زیر شاخص سه این از کدام هر که است 1دانش

 & Taghaviاند )تشکیل شده معیار چند از

Hosni, 2017.) 

                                                  
1. Cluster 
2. Knowledge workers 
3. Innovation linkages 
4. Knowledge absorption 

ایجاد  تحقیق ادبیات در هک محققانی جمله از

 نام از گریزی 2کوچک و متوسط یهاشرکت

 در وی. است Gartner (1985)نیست،  آن بردن

 یپدیده یزمینه در خود مفهومی مدل توصیف

 عوامل جدید، ایمخاطره کارهای و کسب ایجاد

 نفرات: افراد: کرد مطرح آن ایجاد در را زیر

: سازمان جدید؛ کار و کسب شروع یک در درگیر

 وضعیت: محیط شود؛می ایجاد که شرکتی نوع

 گذارد؛می تأثیر آن بر که سازمان جدید اطراف

 ایجاد برای افراد توسط که هاییفعالیت: فرایند

 & Greenberger.شودانجام می و کار کسب

Sexton, (1998) کار و کسب ایجاد به تصمیم 

 که دانندمی عامل چند تعامل از برآمده را

 وضعیتی؛ متغیرهای شخصیت؛: از اندتعبار

 تحقیقات از .اجتماعی حمایت و خود از درک

 ایجاد بررسی به مفصل ایگونهبه که دیگری

 باید است پرداخته کوچک و متوسط یهاشرکت

 در هاآن. کرد اشاره Mazzarol et al (1998)به 

تأثیرگذار  عوامل بررسی دنبال به که تحقیقشان

 این به بودند، کوچک ارهایو ک کسب ایجاد بر

محیطی  عوامل و فردی عوامل که رسیدند نتیجه

 McPhee روند.می شمار به اصلی عوامل جمله از

 نوعی به که است محققانی جمله از نیز (2000)

 در وی. کرد اشاره محیط( و )فرد عامل دو هر به

 رفتار کارآفرینانه در را زیر عوامل خود مدل

 اقتصادی ایزمینه املعو: است دانسته دخیل

 و فردی – عوامل وضعیتی، عوامل اجتماعی،

 و پارکر چون دیگری کالن. محققان عوامل

Parker & Belghitar (2006) که داشتند ابراز 

 ایجاد در توفیق با اقتصادی و فردی هایویژگی

 نیز برخی هستند. همراه ایمخاطره کار و کسب

                                                  
5. Small and medium-sized 

enterprises 



 49 یاپیپ ،9 ماره، ش9911 بهارورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                             . . .  مدیریت بلوغ مفهومی چارچوب ارائه    42  

 ذکر ادایج در موفقیت برای های دیگریعامل

 ایاولیه عوامل Reynolds (2007) مثالً. کردند

 کسب و کار را مطرح ایجاد در توفیق برای را

 همان در ویژهبه کار، و کسب یتجربه مثل کرد؛

 و مالی ایجاد ساختار برای هاییفعالیت صنعت،

 تجمیع و مالی تعهد هایتیم ایجاد سازمانی،

 در های ایجاد.فعالیت سریع اجرای و منابع

 یهاشرکت ایجاد بر درگیر عوامل یزمینه

 Van Vuuren تحقیق به باید کوچک و متوسط

 بر مؤثر عوامل هاآن. داشت اشاره نیز (2007)

: کردند مطرح گونهاین را کار و کسب ایجاد

 هایمدل کار، در درگیری و فردی مدیریت

 و والدین حمایت و مؤثر زمان مدیریت نقش،

 در توجه قابل تحقیقات ملهج از اما مشاوران؛

 وی، است؛ Smith (2009) تحقیق زمینه، این

 تحقیق ادبیات بر مروری یمطالعه یک از پس

: دانست مؤثر را عوامل این کار، و کسب ایجاد

 اقتصادی، عوامل فردی، مالی، عوامل عوامل

 بررسی در نیز Fini et al (2007)دولتی.  عوامل

 هادانشگاه در ارک و کسب ایجاد در مؤثر عوامل

: اشاره کردند کننده تعیین عامل به سه

 محیطی(، )تأثیرات کالن سطح هایکنندهتعیین

 عوامل و دانشگاهی سطح حمایتی و کارهای ساز

 عوامل به توجه با فردی(. )عوامل خرد سطح

 بار که کرد مشاهده توانمی مدل این دخیل در

 ار فردی و محیطی عوامل اهمیت محققان، دیگر

 جمله از کردند. خاطرنشان کار و کسب در ایجاد

توضیح  برای تلفیقی رویکرد از که محققانی

کوچک و  یهاشرکت ایجاد در درگیر عوامل

 Schwarz et al (2009) اند،برده بهره متوسط

 قصد که دادند خود نشان مدل در هاآن. بودند

 و محیط با مرتبط عوامل از تلفیقی کارآفرینانه،

 سه بر محققان، پیشنهادی این مدل. تاس فرد

 عمومی؛ هاینگرش: داشت تأکید سازه

 محیطی از شرایط و درک کارآفرینانه؛ هاینگرش

(Massoudnia, 2007.) Hall & DeVaney 

 عوامل عنوان با خود تحقیق در نیز (2009)

 این به کارهای کوچک و ایجاد کسب بر مؤثر

 هنجار نگرش، چون عواملی که رسیدند نتیجه

 رفتار کنترل و والدین( و )جنس، نژاد ذهنی

 قصد بر تجربه( و تمرین )آموزش، شده درک

 دارند. تأثیر و کار ایجاد کسب رفتار

Kozehchian et al (2014) مدلی بررسی در 

 و کوچک کارهای و کسب اندازیراه برای

 عامل سه هر که دادند نشان ورزشی متوسط

 کار و کسب ایجاد با ایسرمایه و محیطی فردی،

 Azimzadehدارند.  داریمعنی و مثبت رابطۀ

et al (2014) مدلی ای با هدف تبییندر مطالعه 

 و کوچک و کارهای کسب ایجاد برای مفهومی

این مدل، بتواند ورزشی نشان دادند که  متوسط

 و تر عوامل مهم، در ایجاد کسبجامع ایگونهبه

 تبیین کند. کارهای کوچک و متوسط ورزشی را

Toti far Tehranpour & Zia (2014)  در

 بر فکری سرمایه ای به بررسی تأثیرمطالعه

 استان ورزشی کوچک و کارهای کسب نوآوری

تهران پرداختند. نتایج نشان داد که بیشترین 

 ایرابطه سرمایه و انسانی سرمایه ابعاد را تأثیر

 کوچک و کارهای کسب نوآوری بر( مشتری)

 ساختاری سرمایه متغیر و اندداشته ورزشی

 کسب نوآوری برای داریمعنی کننده بینیپیش

 Nobakht et. نیستند ورزشی کوچک و کارهای

al (2015) عوامل زمینه ای مؤثر بر  به بررسی

رهای متوسط و کوچک موفقیت کسب و کا

پرداختند. نتایج نشان داد که  ورزش کشور

عوامل بازاریابی، طرح کسب و کار، حمایت 

، آمادگی کارآفرینی،سازیشبکهدولت، 

http://www.magiran.com/view.asp?type=pdf&id=1483354&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?type=pdf&id=1483354&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?type=pdf&id=1483354&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?type=pdf&id=1483354&l=fa
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ی به تکنولوژی، دسترسی به اطالعات، دستر

ای موفقیت سرمایه و قانونمندی از عوامل زمینه

 Bagheri. باشدمیکسب و کار ورزشی در ایران 

& Asghari (2013) میان هماهنگی به بررسی 

 در بازار گرایی و کار و کسب سطح هایاستراتژی

سازمان پرداختند.  عمر چرخه مراحل چارچوب

 رقابتی هایاستراتژی که میاننتایج نشان داد 

 چرخه مراحل با گراییبازار و کار و کسب سطح

 مطالعه مورد هایشرکت در سازمان حیات

 Stemberger et al.اردد وجود هماهنگی

 روش بررسی یک ای با هدفمطالعه (2007)

 بخش در کار و کسب فرآیند بلوغ افزایش برای

 از دولتی انجام دادند. نتایج نشان داد که قبل

 اول سطح در روشنی به وزارتخانه پروژه، این

 فرآیندها. بود کار و کسب فرآیند بلوغ مدل

 بر شدت به مشاغل. بودند نشده تعریف و مستند

. اندشده یدهسازمان سنتی توابع اساس

McCormack et al (2009)  مدل به بررسی

 و تأثیر آن بر عملکرد بلوغ زنجیره تأمین

نتایج گواه آن بود که رابطه قوی بین  پرداختند.

بلوغ زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی وجود 

ای به مطالعه در et al (2012 Röglinger(دارد. 

 و کسب فرآیند مدیریت در بلوغ هایمدل بررسی

 بلوغ کار پرداختند. نتایج نشان داد که مدل

 راهنمایی مدیریت فرایندهای کسب و کار

 برای و است بلوغ سطوح تشخیص برای مطلوبی

 Randeree et .بهبود کاربرد دارد اقدامات اجرای

al (2012) بلوغ مدل یک عنوانای با مطالعه 

 بانکی بخش برای کار و کسب مستمر مدیریت

انجام دادند. نتایج نشان داد  عربی متحده امارات

 ابزار یکعنوان به توانمی بلوغ مدل توسعه که با

 پیوسته مدیریت خودارزیابی تحلیل و تجزیه

 توجهیقابل مقدار استفاده شده و کار و کسب

 کار و کسب پیوسته مدیریت دانش پایگاه برای

ای به در مطالعه Khanh Chu (2017) .است

 هایشرکت در کار و کسب فرآیند بلوغ ارزیابی

 هاآن یج نشان داد که اکثرنتا ویتنام پرداخت.

 بلوغ از عبور فرآیند و یافته تکامل حالت بین

 این در جنبه نیترفیضع فناوری و هستند

در  Kalinowski (2016) .است هاشرکت

 و کسب دفرآین بلوغ تحلیل و تجزیه ای بهمطالعه

سازمانی پرداخت. این  عملکرد روابط و کار

 بین مثبت یداریمعن رابطه که داد نشان مطالعه

 و مدیریت فرایندهای کسب و کاربلوغ  مناطق

 توانمی بنابراین ؛دارد وجود سازمانی عملکرد

 محرمانه شواهد که ییهاسازمان که گرفت نتیجه

 در ویژهبه فرایندی بلوغ یهاروش وجود برای

 بلوغ دهندهنشان که) سازمان مناطق همه

 عمل بهتر که رودیم انتظار است،( فرآیندی

ای با در مطالعه Vukšić et al (2017) .کنند

کار  و کسب فرآیند هدف بررسی مدیریت

های کرواتی موردی شرکت مطالعه: اجتماعی

 فرآیند مدیریت از باالیی نشان دادند که استفاده

 شده مشاهده شرکت در یکار اجتماع و کسب

 فرآیند مدیریت بلوغ از باالیی سطح با که همراه

 .است ایقبیله یسازمانفرهنگ کار و و کسب

Vukšić et al (2017) در بررسی بلوغ مدیریت 

 مدیریت بلوغ و کسب و کار اجتماعی فرایند

 کار نشان دادند که استفاده و کسب فرآیندهای

 در جتماعیکسب و کار ا فرایند مدیریت از

 مدیریت بلوغ از باالتری سطح در که هایشرکت

 .است باالتر کار هستند و کسب فرآیندهای

Vukšić et al (2017) ای با هدف درکمطالعه 

 هایشرکت در کسب و کار فرایند مدیریت بلوغ

 داد نشان نتایج .اسلوونی انجام دادند و کرواتی

بلوغ  از باالتری هایی که سطحشرکت که
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از  استفاده و کسب و کار دارد فرایند ریتمدی

 در کسب و کار اجتماعی فرایند بلوغ مدیریت

 و است کرواسی از بیشتر اسلوونی هایشرکت

 یهافرهنگ مورد در دیگر یهاتفاوت از برخی

 Ahmed Zaki et alباشد. می نیز غالب سازمانی

 روش یک عنوانبه بلوغ لدر مطالعه مد (2016)

 قطعات تولیدکنندگان برای کار و کسب بهبود

 که کار و کسب بلوغ خودرو نشان دادند که مدل

 سیستم است که شده اجرا مهندسی شرکت در

را رعایت کرده  محصول کیفیت از درصد 12 با

 مؤثر طوربه عرضه و تقاضا اهداف به و است

 .یافت دست

بررسی نشان داد که تدوین مدل بلوغ فرایند 

این حوزه مبتنی بر  مدیریت کسب و کار در

 توان مطالعاتی را بر مبنایولی می وظایف است

ابزارهای مدیریتی و تأثیر آن در بلوغ نیز لحاظ 

، Röglinger et al (2012) همچنین ،نمود

مدیریت فرایندهای   بلوغ نشان داد که مدل

 تشخیص برای مطلوبی کسب و کار راهنمایی

هبود ب اقدامات اجرای برای و است بلوغ سطوح

نیز  ،Randeree et al (2012) .کاربرد دارد

 توانمی بلوغ مدل توسعه نشان داد که با

 خودارزیابی تحلیل و تجزیه ابزار یک عنوانبه

با  استفاده شود. کار و کسب پیوسته مدیریت

 مطالعه این درتوجه به مرور ادبیات تحقیق، 

 و بیان بلوغ هایمدل کلی هایویژگی شد تالش

 سپس و شوند معرفی معروف بلوغ مدل چندین

 پس. پذیرد صورت هاآن میان تطبیقی یاسهیمقا

 جهت بهینه مدل انتخاب و مقایسه این از

 این یریکارگبهکسب و کار،  بلوغ سنجش مدل

 بهبود هایفرصت و قوت نقاط همچنین مدل و

های ورزشی مدل بلوغ کسب و کار در شرکت

-فوق نشان میمطالعات بنابراین  ؛گردد مشخص

های توسعه بلوغ در های بلوغ و مدلدهد که الگو

های مختلف ارائه شده است. همچنین سازمان

ارتباط عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، 

ی، رفتاری و ... در ابعاد گوناگونی شناخت تیجمع

 & Ranjbar Fred)بررسی شده است 

Gangjo, 2018). مبانی نظری و  بر اساس

دهد بندی این مطالعات نشان میبررسی و جمع

ادغام عوامل مختلف بررسی شده در یک الگو 

کالن اما کاربردی با وجود اهمیت باال، اما 

 رونیاتاکنون در کشور صورت نگرفته است. از 

در این مطالعه سعی شده است مدل اکتشافی و 

های کسب و کار بومی جهت بلوغ مدیریت فرایند

شناسایی ارائه شود. های ورزشی در کشور شرکت

 در سازمان بلوغ بر تأثیرگذار عوامل مجموعه

امری  هاآن بندیدسته و و کار کسب حوزه

 به هاسازمان از دسته هر در و است مشکل

تأثیرگذار  عوامل بایستمی فعالیتشان مقتضای

 بیان دیگر سوی از. نمود شناسایی را خاصی

 قالبیدر  معمول صورتبه نیز عوامل تأثیر میزان

 مقادیر تبدیل و گرددمی بیان کیفی و نادقیق

پیچیده است  فعالیتی کمی مقادیر به کیفی

(Fini et al, 2009.) 

 ایجاد بنابراین با توجه به مرور مطالعات قبلی،

 تولید را ثروت جدید منابع کارها، و کسب

 را و کاری کسب جدید هایفرصت و کنندمی

 در مشارکت دنبر باال همچنین،. شوندمی منجر

 طورکه به افرادی تعداد کارها، و کسب ایجاد

 و داده افزایش درگیرند، کارآفرینی در مستقیم

 از. دهدارتقا می نیز را کارآفرینانه هایتالش

 و کسب ایجاد مهم عوامل کردن مشخص رو،این

 و صاحبان کسب قبلی یتجربه )مثل، کارها

 اند(کرده کار ورزش یزمینه در که کارهایی

 کنندگانبه شروع ها،آن ایجاد از قبل تواندمی
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 موفقیت جهت در را هاآن و داده خوبی شناخت

 توانمی لذا، .نماید کمک ایجاد، در حمایت و

 خصوص در تحقیق این اقدام که کرد اذعان

 و های مدیریت کسبطراحی مدل بلوغ فرایند

 گام توانست خواهد ورزشی هایشرکت کارهای

 برای های الزمآگاهی ایجاد جهت در مهمی

 .بردارد ورزشی کارآفرینان

 

 شناسی پژوهشروش

 چارچوب با توجه به اینکه موضوع پژوهش ارائه

 در کار و کسب فرایندهای مدیریت بلوغ مفهومی

ورزشی است، این تحقیق؛ از نظر نوع  هایشرکت

کیفی، از نظر ساختار تحلیلی سیستماتیک، از 

یندی، از نظر هدف کاربردی نظر استراتژی فرا

های باشد. این تحقیق در محدود زمانی سالمی

چارچوب انجام شده است.  2931تا  2930

شناسی این پژوهش مبتنی بر اکتشاف و روش

های تعیین کننده از منابع بندی مولفهچارچوب

نظر بود. جامعه آماری شامل علمی و افراد صاحب

-شناسان شرکتدو جامعه انسانی )مدیران و کار

های تولیدی ورزشی، اساتید دانشگاه با تخصص 

مدیریت کسب و کار و بازاریابی ورزشی( و 

جامعه اطالعاتی )منابع علمی، اسنادی و 

ای با موضوع مدیریت کسب و کار و کتابخانه

بلوغ مدیریت( بود. نمونه آماری در بخش جامعه 

نفر از اساتید دانشگاه با  22انسانی شامل 

مدیریت کسب و کار در ورزش و تخصص 

نفر از مدیران و  22بازاریابی ورزشی و 

های تولیدی ورزشی  بودند. کارشناسان شرکت

در بخش جامعه اطالعاتی از منابع علمی و 

 99و سایر به تعداد  آموزشی )مقاالت، کتاب

ای های اجرایی و رسانهسند( و  اسناد و گزارش

سند(  23تعداد و ... به  نامه، نقد)طرح، آئین

و  استفاده شده است؛ که به صورت هدفمند

نمونه  دردسترس انتخاب و نظرخواهی شد.

آماری دعوت شده به مصاحبه براساس 

معیارهایی مانند داشتن حداقل دو نقش از چند 

نقش )مدیریت، کارشناس فروش، استاد دانشگاه 

و ...( در کسب و کارهای ورزشی، سابقه نقش و 

متناسب گزینش و نظرخواهی  تخصص مشهود و

شدند. نمونه آماری دارای همه مرد، میانگین 

 92/21ورزشی  -سال، سابقه شغلی 11/90سنی 

 سال بودند.

ای )رونوشت، ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه

کتاب، اسناد و مقاالت پژوهشی( و مصاحبه 

اکتشافی نیمه ساختاریافته بود. مشخصات 

باشد. روایی رت زیر میابزارهای پژوهش به صو

انتخاب سنجی )های رواییابزار با استفاده از روش

ی و و حقوق یمعتبر به لحاظ علم هاینسخه

 با توجه به یو صور ییمحتوا ییرواهمچنین 

 کنترل و مطلوب ارزیابی شد. متخصصان دگاهید

-بندی مولفهاز سه مرحله کدگذاری برای دسته

کدگذاری با د. های شناسایی شده استفاده گردی

استفاده از مطالعات قبلی و نظر متخصصان انجام 

مدل پژوهش نیز براساس روابط شناسایی شد. 

به صورت یک چارچوب سیستمی مفهومی شده 

 .ترسیم گردید
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اولکدگذاری   

 )باز(
 

دومکدگذاری   

 )گزینشی(
 

سومکدگذاری   

 )موضوعی(
 

هامقوله   هامولفه   ابعاد  هاعامل  

       

 
 

 مدل پژوهش

 کدگذاری و طراحی مدل پژوهش فرایند .1شکل 

 
بندی های چارچوبها از طریق روشتحلیل یافته

و کدگذاری مفهومی بر مبنای تحلیل 

 سیستماتیک صورت گرفت.

 

 های پژوهشیافته
های پژوهش، عوامل موثر بر براساس تحلیل یافته

ندهای کسب وکار ارائه مدل بلوغ مدیریت فرای

های تولیدی ورزشی ایران در شش در شرکت

 بازار، سیستم حیطه کلی شامل؛ اکوسیستم

 فرآیند، مدیریت فرآیند، عملکرد شرکت، زنجیره

فرآیند و بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار 

باشد. مشخصات مربوط به منظرهای می

به صورت  هاهای آنچارچوب و ابعاد و مولفه

 باشد.جدول زیر می

 

 هاها در منابع و مصاحبههای شناسایی شده به همراه میزان تکرار آنبندی و کدگذاری مولفهچارچوب. 1جدول 

 9کد 

 )منظر(

 1کد 

 )ابعاد(
 ها()گویه 2کد 

تکرار در منابع 

 علمی

تکرار در 

 مصاحبه

زار
 با

تم
یس

وس
اک

 

 ساختار بازار

 21 3 اندازه و ثبات بازار

 29 22 بازدهی بازار

 1 2 ساختار مالکیت در بازار

 رفتار رقبا

 21 1 سرعت ارائه خدمات در بازار

 1 9 خدمات پس از فروش در بازار

 22 9 تخصصی شدن بازار

 رقابت بازار

 0 1 بهینه بودن قیمت و تعرفه در بازار

 22 2 های رقابتی در بازارمزیت

 0 29 تراز تجاری بازار

 ارتقاضای باز

 3 22 تمایل به خرید مشتریان در بازار

 1 1 درجه کارآفرینی و نوآوری در بازار

 1 2 تناسب بین عرضه و تقاضا

واردات 

 خارجی بازار

 22 21 واردات مواد اولیه

 29 1 واردات محصوالت رقیب

 1 0 واردات فناوری تولید

ت
رک

 ش
تم

یس
س

 

ساختار 

 سازمانی

 22 1 چارت سازمانی شرکت

 0 2 الگوی تقسیم کار

 22 9 چابکی ساختار

 0 22 فلسفه سازمانی شرکتفرهنگ 
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 2 0 هنجارهای درون شرکت سازمانی

 2 1 رفتار اعضا

 منابع سازمانی

 0 1 منابع مالی

 21 3 منابع انسانی

 1 1 منابع فیزیکی

 برند سازمانی

 0 29 شخصیت برند شرکت

 1 9 ارزش برند شرکت

 22 22 عملکرد برند شرکت

استراتژی 

 سازمانی

 0 0 استراتژی سطح بازار

 22 2 استراتژی سطح کسب و کار

 3 22 استراتژی سطح واحدها

فناوری 

 سازمانی

 3 3 های ارتباطی نوین در ارائهمیزان استفاده از اینترنت و شبکه

ا خارج از کشور توسط های عملیاتی و کاری از داخل یخرید تکنولوژی

 مراکز

0 1 

 1 3 کارآمدی زنجیره تامین در مراکز

ند
رآی

ه ف
یر

نج
ز

 

مدیریت 

 فرایند طراحی

 1 2 تامین فناوری طراحی

 29 0 تشکیل تیم طراحی

 2 1 طراحی مبتنی بر نیازها

مدیریت 

 فرایند تأمین

 1 9 تنوع بخشی به منابع تامین

 22 21 ارزشگذاری مناسب منابع

 22 22 بهسازی زنجیره تامین

مدیریت 

 فرایند تولید

 21 1 فناوری روز در خط تولید

 3 3 افزایش بازدهی خط تولید

 1 22 بهره گیری از تخصص های ویژه در خط تولید

مدیریت 

فرایند 

 بندیبسته

 0 1 بندی متناسب با بازار هدف و گروه مصرف کنندگانبسته

 2 3 بندی متناسب با قیمت و کاربرد محصولهای بستهنیکاستفاده از تک

 0 1 های رنگ بندی در بسته بندیتوجه به جلوه

مدیریت 

فرایند 

 بازاریابی

 1 3 های تبلیغاتبکارگیری انواع روش

 2 3 استفاده از استراتژی مناسب بازاریابی

 0 2 تدوین برنامه بازاریابی و تشکیل تیم بازاریابی

مدیریت 

 فرایند توزیع

 1 29 هاها و خرده فروشیگیری از نمایندگیبهره

 1 22 های ورزشیارتباط مناسب با فروشگاه

 0 1 توزیع مناسب براساس نیازسنجی منطقه ای

مدیریت 

 فرایند فروش

 21 3 (crmاستفاده از سیستم ارتباط با مشتریان )

 22 29 ریان و انگیزانندن آن به خریدهای مناسب جذب مشتدر نظر گرفتن روش

 22 22 های مناسب نمای محصولها و روشبکارگیری ویترین

ند
رآی

د ف
کر

مل
ع

 

مدیریت 

 فرایند کیفیت

 1 3 استانداردسازی فرایند طراحی، تامین و تولید

 1 1 بندی و توزیعاستانداردسازی فرایند بسته

 22 1 شاستانداردسازی فرایند بازاریابی و فرو

 مدیریت زمان

 فرایند

 0 22 کاهش چرخه زمانی بازده کار در فرایندها

 1 1 کاهش زمان تولید تا تحویل و فروش

 2 9 تناسب زمانی بین فرایندها همزمان و متوالی

مدیریت 

 تدارکات

 3 3 تامین امکانات تخصصی در هر بخش از فرایند

 22 1 نابع انسانیتامین امکانات رفاهی مناسب م



 49 یاپیپ ،9 ماره، ش9911 بهارورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                              . . .  مدیریت بلوغ مفهومی چارچوب ارائه    94  

 

 1 3 تامین تدارک مربوط مشتری فرایند

مدیریت 

 ارتباطات

 فرایند

 22 1 ارتباط مناسب با تامین کنندگان

 21 3 ارتباط مناسب با مشتریان

 29 22 ارتباط مناسب با نیروی انسانی از خط تولید تا فروش

مدیریت 

 فرایند ریسک

 1 2 تولید تا فروش بینی خطرات و تهدیدات در فرایندهایپیش

های مناسب مدیریت بحران به ویژه در شرایط اقتصادی بکارگیری روش

 نامناسب

9 21 

 1 1 های عملکردی بر همپیش بینی اثرات شاخص

 مدیریت مالی

 فرایند

 22 9 نرخ خرابی و پرت در فرایند تولید تا فروش

 0 1 هزینه عملیات در مراکز

 22 2 گذاری در نوآوری و فناوری شرکتنرخ برگشت سرمایه 

 مدیریت دانش

 فرایند

 0 29 تامین دانش و اطالعات

 3 22 توزیع دانش و اطالعات

 1 1 کاربرد دانش و اطالعات

ند
رآی

ت ف
ری

دی
م

 

 طراحی فرایند

 1 2 و ...( بکارگیری تیم تخصصی در طراحی فرایندها )تولید، آموزش، بازاریابی

 22 21 های روز در زمینه طراحی فرایندهافناوری گیری ازبهره

 29 1 های مختلف از فرایندهای طراحی شدهتهیه فرمت

پیاده سازی 

 فرایند

 1 0 امکان سنجی فرایندها

 22 1 بسترسازی اجرای فرایندها

 0 2 اجرای فرایند

پایش و کنترل 

 فرایند

 22 9 ارزیابی ابعاد و مراحل مستمر فرایند

 0 22 نظارت بر اجرای فرایند

 2 0 ها و افراد تخصصی در ارزیابیبکارگیری روش

باز مهندسی 

 فرایند

 2 1 آسیب شناسی فرایندها

 0 1 بازطراحی فرایندها

 21 3 بهبود کیفی و کمی فرایندها

ند
رآی

ت ف
ری

دی
غ م

لو
ب

 
 بلوغ فنی

 1 1 سخت افزاری

 0 29 نرم افزاری

 1 9 عملیاتی

 بلوغ ارتباطی

 22 22 ارتباطات درون شرکتی

 0 0 ارتباطات با نهادها

 22 2 ارتباطات با مشتریان

 بلوغ نظارتی

 3 22 نظارت بر تامین

 3 3 نظارت بر تولید

 1 0 نظارت بر توزیع

 بلوغ عملکردی

 1 3 ارزیابی عملکرد

 1 2 بهبود عملکرد

 29 0 استاندارد عملکرد

 بلوغ رهبری

 2 1 جانشین پروری

 1 9 هماهنگی و سازماندهی

 22 21 سبک رهبری مناسب
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ارتباط و جهت اثرگذاری عوامل فوق در قالب 

یک مدل مفهومی به صورت شکل زیر ترسیم 

گردید. جهت اثرگذاری بین عوامل و برآیند 

های زیر تعامل بین متغیرهای به صورت فلش

مدل نشان داد که  مشخص شده است. ترسیم

اساس و پایه عوامل دیگر هستند  ایزمینه عوامل

و در الگوی بلوغ مدیریت فرآیندهای کسب و کار 

نقش پیشایندی برای سایر عوامل دارند. سطح 

فرآیندی نیز نقش همبسته و پیشایندی را برای 

کنند. عوامل بلوغ مدیریت سایر عوامل ایفا می

امدی که بلوغ فرآیند کسب و کار نیز سطح پی

مدیریت فرآیندهای کسب و کار ورزشی در 

 باشند.های تولیدی ورزشی ایران میشرکت

 

 
 های تولیدی ورزشیچارچوب مفهومی عوامل بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار در شرکت .2شکل 

 

را  متغیرهای مربوط به مدل مفهومی پژوهش

 به طوری که .تعریف کردتوان به صورت زیر می

ای، فرآیندی مدل پژوهش داریا سه سطح زمینه

ای اکوسیستم باشد. در سطح زمینهو پیامدی می

گیرد؛ همچنین در بازار و سیستم شرکت قرار می

سطح فرآیندی ابعاد زنجیره فرآیند، عملکرد 

فرآیند و مدیریت فرآیند قرار دارد. در نهایت در 

سطح پیامدی بعد بلوغ مدیریت فرآیند قرار 

 ته است. گرف

 گیریبحث و نتیجه

هدف از این پژوهش شناسایی چارچوب مفهومی 

 در کار و کسب فرایندهای مدیریت بلوغ

های مهم ورزشی بود. یکی از نوآوری هایشرکت

این پژوهش بررسی نسبتا جامع از همه ابعاد و 

فرایندهای موجود در مدیریت کسب و کار در 

 های تولیدی ورزشی است. در اینشرکت

پژوهش به شناسایی و تبیین یک چارچوب 

های کمی و کیفی اقدام علمی و مبتنی بر داده

های حاصل از پیمایش شد. در همین راستا مولفه

شش منظر کلی شامل؛ کیفی در قالب 

فرآیند،  شرکت، زنجیره بازار، سیستم اکوسیستم

فرآیند و بلوغ مدیریت  فرآیند، مدیریت عملکرد

بندی گردید. عوامل ستهد فرآیند کسب و کار

شناسایی شده به صورت اکوسیستم بازار، 

سیستم شرکت، زنجیره فرایند، عملکرد فرایند، 

بندی مدیریت فرایند و بلوغ فرایندها چارچوب

 Röglinger et alشدند. در تحقیقات قبلی؛

نیز عوامل تعیین کننده در بلوغ کسب  ،(2012)

سه عامل و کار را مشابه با این پژوهش به صورت 

-فرآیندها دسته و استراتژی ها،هزینه قالب در
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 Röglinger etبندی کرده بودند. از طرفی دیگر 

al (2012)، بندی متفاوتی عوامل بلوغ در دسته

ابزارهای  مبتنی بر وظایف وکسب و کار را 

بندی گزارش کردند. تطبیق چارچوبمدیریتی 

این پژوهش نسبت به تحقیقات قبلی نشان 

دهد مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش می

از جامعیت و نوآوری قابل توجهی برخوردار 

 باشد.می

مسائل طرح شده از سوی در اکوسیستم بازار 

 بازار، رفتار پنج بعد ساختارشوندگان در مصاحبه

 خارجی بازار و واردات بازار، تقاضای رقبا، رقابت

ستم بندی شد. در این پژوهش اکوسیبازار طبقه

 ؛ که ازبازار به مثابه یک محیط و پیشایند است

 کنندگان،تامین مشتریان، مانند اعضایی

 تجاری، هایانجمن سهامداران، کنندگان،تولید

 و دولتی نهادهای کارگری، هایاتحادیه

 شده تشکیل ذینفع هایبخش سایر و دولتینیمه

 بین ایپیچیده و متقابل از طرفی ارتباطات است،

 به هاآن بقای و موفقیت و دارد وجود عضاا این

بر این اساس تقاضای بازار  است. وابسته یکدیگر

تواند سایر عوامل را تحت الشعاع خود قرار می

( گزارش داد 2931دهد. به طوری که کالشی )

که نسبت عرضه و تقاضا در تنظیم زمینه بازار 

همچنین ورزش نقش محوری را دارند. 

Farahmand Mehr (2014)  نقش محیط در

اند. از صنعت ورزش را فعال و پویا ارزیابی کرده

بازار تولیدات ورزشی توان گفت که رو میاین

های فراوان برای کشور به دلیل چالش

تولیدکنندگان داخلی و حضور برندهای خارجی 

)به عنوان رقبای برندهای داخلی( با نوسانات 

 در Reyhani (2015)بسیاری همراه است. 

های تحقیقی نشان داد که دست یابی به مزیت

رقابتی به طور قابل توجهی به قابلیت هوشمندی 

رو از این رقابتی در تغییرات عرضه و تقاضا دارد.

 وجود به انذینفع بین هایتعامل از هااکوسیستم

 و متعدد آثار تواندمی تعاملی هر و آیندمی

اء باشد که بر روی تمام اجز داشته گوناگونی

 هر ترتیب این به. سیستم تأثیرگذار خواهد بود

 بینیپیش غیرقابل پیامدهایی تواندمی تعاملی

همان خصوصیتی است که  این و باشد داشته

ها باید وجود بایست در بین تمامی بخشمی

(. Farahmand Mehr, 2014داشته باشد )

برای حرکت صحیح و تخصیص منابع در جای 

ند رهبرانی هست که صحیح، اکوسیستم نیازم

ها و بازار و مشروعیت اجتماعی آگاه به ظرفیت

 اکوسیستم یک مناسب عملکردداشته باشند. 

 فراهم را فضایی بتواند که است آن به وابسته

 راستای در مجموعه آن اعضای تمامی تا سازد

 برای شده گذاریهدف بازدهی به مشترک هدف

 سایر ریهمکا از راستا این در و شوند نایل خود

 ,Farahmand Mehr)گردند  مندبهره اعضا

توان گفت احتماال بنابراین می (؛2014

اکوسیستم بازار به عنوان یک محیط پویا برای 

سیستم شرکت و زنجیره فرآیندهای آن تاثیر 

گذارد و بنابراین عملکرد شرکت را دگرگون و می

بنابراین باید به اثر  کنند؛دچار تغییر می

بازار به عنوان یک متغیر اثر گذار اکوسیستم 

 Farahmand Mehr (2014)توجه نمود. 

گزارش کرد که کسب و کارهای ورزشی کشور 

در بستر یک اکوسیستم قوی نیستند و تاثیرات 

 ها به شدت اثرگذار خواهد بود.نوسانی بازار برآن

ی در به استانداردسازاز طریق  سیستم شرکت

 هایروشو  کارگیری دانش، مهارت، تکنیک

تا به  سازدیمها را قادر صحیح مدیریتی شرکت

ثبات و موفقیت و پیشی گرفتن از رقبا دست 

 و ابعاد ساختار (Hosseini et al, 2017)یابند 
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 سازمانی، برند سازمانی، منابع سازمانی، فرهنگ

سازمانی را  سازمانی و فناوری سازمانی، استراتژی

سیستم شرکت ه کشود. با توجه به اینشامل می

یک عامل پیشایندی است و نسبت به عوامل 

در تبیین این  شود.فرایندی، ورودی محسوب می

یافته به مطالعات قبلی رجوع کرد به طوری که 

Toti far Tehranpour & Zia (2014)  در

 ساختاری سرمایه متغیر ای نشان داد کهمطالعه

 کسب نوآوری برای داریمعنی کننده بینیپیش

نیستند که با یافته این  ورزشی کوچک کارهایو 

رو مبنای از این. بخش از پژوهش همخوان است

نیاز به سیستم  بر اساساین متغیر در مدل 

از به طوری که  باشد.شرکت و تنظیم بازار می

 کار، فلسفه تقسیم ، الگویدید متخصصان

 شرکت، رفتار درون شرکت، هنجارهای سازمانی

 انسانی، فیزیکی، استراتژی مالی، اعضا، منابع

 کار و و کسب سطح بازار، استراتژی سطح

 از استفاده واحدها، میزان سطح استراتژی

ارائه و  در نوین ارتباطی های شبکه و اینترنت

مراکز تولیدی ورزشی  در تامین زنجیره کارآمدی

ها ورزشی مؤثر شرکت سیستمتواند در می

 & Mandalizadehدر این زمینه باشند.

Honari (2011)  گزارش دادند که

گذاری در تولید کاالهای ورزشی باعث سرمایه

زایی و افزایش تولید ناخالص داخلی در اشتغال

گردد که این امر سبب رونق صنعت ورزش می

همچنین  شود.اقتصادی و شکوفایی اجتماعی می

های شرکتتوان گفت که تعریف نقش برای می

ه صنعت ورزش جهت مشارکت در توسع ورزشی

رشد و توسعه  جهت درتواند به عنوان عواملی می

های تولیدکننده ورزشی کسب و کار در شرکت

 نام برد.

 خدمات و کاالها تحویل بررسی به فرایند زنجیره

 مشخصی زمانی محدوده در مشتریان به

 زمان که است آن مطلوب است بدیهی. پردازدمی

 حداقل به مشتریان به خدمات و کاال تحویل

 تولید، هایسایت چندین وجود معموال. برسد

 گوناگون هایروش تنوع همچنین و تحویل

 این پیچیدگی به خدمات و کاال نقل و حمل

 Faraz & Baradaranافزاید )می مسئله

Kazemzadeh, 2010).  در همین راستا افراد

زنجیره فرایند مصاحبه شونده معتقدند که 

طراحی،  رایندف شرکت شامل ابعاد مدیریت

تولید،  فرایند تأمین، مدیریت فرایند مدیریت

 فرایند بندی، مدیریتبسته فرایند مدیریت

 فرایند مدیریت توزیع و فرایند بازاریابی، مدیریت

مدیران توان گفت رو میباشد. از اینفروش می

طراحی  تیم تشکیلهای تولیدی باید با شرکت

 به بخشی عنیازهای مشتریان، تنو بر که مبتنی

 منابع، بهسازی مناسب تامین، ارزشگذاری منابع

 تولید، افزایش خط در روز تامین، فناوری زنجیره

 هایتخصص از گیری تولید، بهره خط بازدهی

 بازار با متناسب بندیتولید، بسته خط در ویژه

 از کنندگان، استفادهمصرف گروه و هدف

 و قیمت با متناسب بندیبسته هایتکنیک

 هایروش انواع محصول، بکارگیری ربردکا

بازاریابی،  مناسب استراتژی از تبلیغات، استفاده

بازاریابی،  تیم تشکیل و بازاریابی برنامه تدوین

 ورزشی، توزیع هایفروشگاه با مناسب ارتباط

 ای و استفادهمنطقه نیازسنجی براساس مناسب

توانند در بهبود مشتریان، می با ارتباط سیستم از

های تولیدی ورزشی زنجیره فرایند شرکت

در تعمیم این نتایج های اساسی بردارند. گام

توان به مطالعات قبلی رجوع کرد،می
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در  Kalinowski (2016) به طوری که 

 مثبت یداریمعن رابطه که داد نشانای مطالعه

 عملکرد و بلوغ مدیریت فرایند مناطق بین

 نتیجه توانمی بنابراین ؛دارد وجود سازمانی

 برای محرمانه شواهد که ییهاسازمان که گرفت

 همه در ویژهبه فرایندی بلوغ هایروش وجود

( فرآیندی بلوغ دهندهنشان که) سازمان مناطق

شواهد  .کنند عمل بهتر که رودیم انتظار است،

موجود از کسب وکار در بازار ورزش نشان 

ایند فر فرایند طراحی، نظیر هایی فعالیت دهدمی

بندی، فرایند تامین، فرایند تولید، فرایند بسته

 و فرایند توزیع و فرایند فروش کاال بازاریابی،

 سطح در همگی قبال که مشتری به خدمت

اما اینک به یک پدیده  شدهمی انجام شرکت

 زنجیره وار تبدیل شده است،فرایندی و زنجیره

 طریقی به را کار این که است ای پدیده فرایند

 قابل خدمت توانند به مشتریان که دهدمی نجاما

 در کیفیت با محصوالت با را سریع و اطمینان

 بر همچنین. کنند دریافت زمان و هزینه حداقل

 که Porter (2004) ارزش زنجیره نگرش اساس

 هایفعالیت تمام شامل تامین زنجیره آن در

 به خدمت یا محصول یک ارائه برای مورد نیاز

 عنوان به تامین زنجیره است، ینهای مشتری

 فرایند زنجیره در خدمات و کاال جریان از بخشی

 به فرایند زنجیره یک است، شده گرفته نظر در

 کاالها تحویل در مرتبط هایفعالیت تمام تشریح

 .پردازدمی مشتریان به خدمات و

عامل بعدی در مدیریت فرایند بلوغ کسبب و کار 

 اندازچشم این ردباشد. فرآیند می عملکرد

 مالحظه فرد نظر نقطه از توانمی را عملکرد

 فرآیند درون در عملکرد سطح این در. کرد

 عملکرد. شودمی ظاهر بازبینی فرآیند با ارزیابی

 هاگروه و افراد اینکه ایدوره مرور یعنی اینجا، در

 به و هاآن به بازخورد دادن کنند،می کار چگونه

 خود، توسعه طریق از هاآن درآوردن حرکت

کدهای استخراج دیگر.  چیزهای یا و هامشوق

 مدیریت مقوله عمده هفتشده از مصاحبه تحت 

 فرایند، مدیریت زمان فرایند، مدیریت کیفیت

فرایند،  ارتباطات فرایند، مدیریت تدارکات

فرایند و  مالی فرایند، مدیریت ریسک مدیریت

و  بندی گردیدفرایند طبقه دانش مدیریت

هایی هرکدام از این عوامل نیز شامل زیرمجموعه

توان در چند رویکرد مورد ها را میاین یافته. بود

تحلیل قرار داد. نخست اینکه آیا تغییر در 

ها )متغیر مدیریت فرایندها و مهندسی مجدد آن

فرایند( تا چه اندازه منجر به عملکرد بهتر و 

های فهشود. دوم اینکه مولسطح بلوغ بیشتر می

توانند نشان دهنده عملکردی تا چه اندازه می

 اصل حلقه مشترک در این میان،بلوغ باشند. 

مستمر است و بهبود مستمر نیازمند  بهبود

 از. باشدمی عملکرد مدیریت سیستم کارآمد

 رویکردی فرآیند مدیریت دیگر سویی

 فرآیندهای کنترل و مدیریت برای سیستماتیک

 نیازهای ساختن برآورده بر زتمرک با سازمان، یک

 .باشدمی هافعالیت کارایی افزایش و مشتریان

Brooks et al (2015)، ای با استفاده در مطالعه

 "مدل بلوغ در بهبود عملکرد مدیریت پروژه"از 

 در سطوح باالی بلوغ، نتایجنشان دادند که 

عملکرد تا حد زیادی به مدل بلوغ مدیریت پروژه 

تولیدکنندگان  به توانرو میاین از بستگی دارد.

در  ویژه واحدهای ایجاد با که کرد توصیه ورزشی

ها محصوالت با شرکت جهت بهبود عملکرد

 ضمن اینکه مدیران .کیفیتی به بازار ارائه کنند

 تحلیل و تجزیه بر عالوه توانندها میشرکت

 تصمیمات سازیبهینه و کلیدی اطالعات

 به آیند و عملکرد فرآینداز زنجیره فر استراتژیک،
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کسب  جهت در عملکرد بهتر برای ابزاری عنوان

 جدید و مشتریان بازارها سهم بیشتری از

 .نمایند استفاده

مدیریت فرایند یک رویکرد جامع برای مدیریت 

ها است که در آن عواملی چون سازمان و شرکت

فهم و درگیری مدیران ارشد سازمان، 

شده است،  های تعریفسازی نقششفاف

های متناوب سازی، پرسنل آموزش دیده تکنیک

و یک فرهنگ پذیری تغییر فرایندها پایه و 

اساس دستیابی به نتیجه مطلوب است 

(Macedo de Morais et al, 2014 ) . کدهای

مقوله  چهاراستخراج شده از مصاحبه تحت 

 و فرایند، پایش سازیفرایند، پیاده طراحی عمده

بندی فرایند طبقه مهندسی باز فرایند و کنترل

از دیدگاه افراد شرکت کننده در  شده است.

 طراحی در تخصصی تیم تحقیق بکارگیری

-، بهره...( و بازاریابی آموزش، تولید،) فرایندها

 طراحی زمینه در روز های فناوری از گیری

 فرایندهای از مختلف هایفرمت فرایندها تهیه

 ها، بسترسازیفرایند سنجی شده امکان طراحی

 مستمر مراحل و ابعاد فرایندها، ارزیابی اجرای

 فرایند، بکارگیری اجرای بر فرایند، نظارت

 ارزیابی، بازطراحی در تخصصی افراد و هاروش

فرایندها در  کمی و کیفی فرایندها و بهبود

های دستیابی به نتیجه مطلوب به مدیران شرکت

افته کننده است. در تبین این یتولیدی کمک

توان به مطالعات قبلی رجوع کرد. به طوری می

، نشان داد که Röglinger et al (2012)که 

 برای مطلوبی کارآیی مدیریت فرایند راهنمایی

 اجرای برای و است بلوغ سطوح تشخیص

 Vukšić et al بهبود کاربرد دارد. اقدامات

 مدیریت از نشان دادند که استفاده (2017)

 که هایشرکت در اجتماعی کسب و کار فرایند

 فرآیندهای مدیریت بلوغ از باالتری سطح در

. از این رو در است باالتر کار هستند و کسب

های تولیدات ورزشی جهت بهبود عملکرد شرکت

باید دیدگاهی فرایند محور داشته و به صورت 

فرایندی عملکرد شرکت را بهبود بخشید، یعنی 

ریت کیفیت، به صورتی که باعث بهبود در مدی

مدیریت زمان، مدیریت تدارکات، مدیریت 

ارتباطات، مدیریت ریسک، مدیریت مالی و 

 مدیریت دانش فرایند گردد.

استانداردسازی بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار، 

کلیه وظایف حوزه مدیریت کسب و کار شرکت 

با هدف شناسایی جایگاه بازاریابی سازمان در 

تجویز راهکارهای ی و نیبشیپعرصه رقابت، 

 باشدی میسازمانبازاریابی در کلیه مراحل عمر 

(Hosseini et al, 2017).  کدهای استخراج

 در منظر بلوغ مدیرت فرایندشده از مصاحبه 

ارتباطی،  فنی، بلوغ بلوغمقوله عمده  پنجتحت 

رهبری  عملکردی و بلوغ نظارتی، بلوغ بلوغ

یز شامل بندی شد و هرکدام از این عوامل نطبقه

هایی بود که در ادامه به آن پرداخته زیرمجموعه

کننده در تحقیق معتقد افراد شرکت شود.می

بودند که یک شرکت برای اینکه به بلوغ در 

فرایندهای مرتبط با کسب و کار خود برسد باید 

افزاری، افزاری، نرمدر سطح باالیی از بلوغ سخت

یدی های تولعملیاتی باشد و از طرفی شرکت

 ورزشی باید از سطح باالیی در زمینه ارتباطات

 با نهادها، ارتباطات با شرکتی، ارتباطات درون

ها مشتریان برخوردار باشند. همچنین این شرکت

باید از یک سیستم نوین در جهت نظارت بر 

تامین، نولید و توزیع برخوردار باشند تا بتوانند 

در حهت بهبود عملکرد شرکت و هماهنگی و 

 سازماندهی بهتر شرکت خود گام بردارند.
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 مدل توان گفت، اینبه صورت کلی می

 که کرد توصیف ساختارمند عناصر از ایمجموعه

 مدل پس. کنندمی تشریح کسب و کار را بلوغ

 سطوح از شناختی ارائه شده در این پژوهش،

 آن ارتباط را براساس کسب وکار مدیریت بلوغ

 ایجاد شرکت ایهفعالیت از ایمجموعه با

 ارزیابی توان بهمی مدل، برپایه این .کندمی

 کسب و کار مدیریت هایفعالیت سطح از عینی

 علمی اطالعات و پرداخت شرکت ورزشی هر در

 سازمان باید که را مناسبی اقدامات زمینه در

 توسعه نظر از بلوغ بعدی سطح به رسیدن برای

 ساخت. براساس فراهم دهد، انجام مدیریتی

های پژوهش پیشنهادات زیر جهت ارتقای یافته

های تولیدی ورزشی بلوغ کسب وکار در شرکت

شود: وضعیت بلوغ کسب وکار خود پیشنهاد می

. ها مقایسه نمایدکنند و با سایر شرکت ارزیابی را

 موقعیت و جایگاه براساس تعیین وضعیت بلوغ

موانع و  دقیقا و دهند تشخیص بازار در را خویش

کنند تا در  شناسایی را پیشرفت کارهایراه

 و اجرا را الزم تنظیمات و تغییرات راستای آن

 را بعدی مراحل به رسیدن برای نیاز مورد منابع

 کنند. تأمین

هر چند در پژوهش حاضر، عوامل بلوغ مدیریت 

فرایندی تولیدات ورزشی کشور شناسایی و مدل 

 آن طراحی شد، اما باید گفت با توجه به مدل

نهایی پژوهش نقش منابع در بلوغ کسب و کار 

پیچیده بوده و تابعی از چگونگی بکارگیری کارا 

ها در قالب اکوسیستم بازار و سهم و اثربخش آن

رو، توجه به این متغیر و شرکت است. از این

فراهم کردن شرایط تامین آن در قالب 

های، دولتی، صنفی، علمی و صنعتی فعالیت

جاد بلوغ مدیریت فرایند صنعت تواند در ایمی

های ورزشی کشور نقش مهمی تولیدات شرکت

داشته باشد. در واقع برای رسیدن به یک 

وضعیت با دوام در بلوغ مدیریت فرایند کسب و 

رسد که باید دولت و مدیریت کار به نظر می

های ورزشی کشور بخش خصوصی شرکت

های تغییرات و اصالحات کاملی را در زیرساخت

 نی)قوان دیوضع شده بر تول یهااتی، مالصنعتی

کننده و پشتیبانی  نی(، صنایع مرتبط تامیاتیمال

 ومنابع  ،یورزش داتیکننده، محیط صنعت تول

ی خود صورت دهند تا بتوانند به هارساختیز

بلوغ الزم در زمینه صنعت تولیدات ورزشی 

ها شرکت دست یابند. ضمن اینکه مدیران

 اطالعات تحلیل و تجزیه بر هعالو توانندمی

از  استراتژیک، تصمیمات سازیبهینه و کلیدی

 ابزاری عنوان به زنجیره فرآیند و عملکرد فرآیند

کسب سهم بیشتری  جهت در عملکرد بهتر برای

بدین  .نمایند استفاده جدید و مشتریان بازارها از

شود. با توجه منظور پیشنهادات زیر نیز ارائه می

 ر پژوهش حاضر منابع اصلی بلوغبه اینکه د

های تولیدات مدیریت فرآیند کسب و کار شرکت

های آتی ورزشی شناسایی شد، برای پژوهش

های تامین و نگهداری هر شود روشپیشنهاد می

یک از این منابع بررسی شود. همچنین تاثیر 

در زمینه ( یعیو توز ینی)تام یتیحما عیصنا

ت فرایندهای کسب و ایجاد و پایداری بلوغ مدیری

کار تولیدات ورزشی بررسی شود. چون در 

پژوهش حاضر وضع مطلوب و مجود بلوغ کسب 

و کار ورزشی بررسی نشد، بنابراین پیشنهاد 

شود در پژوهشی هر دو وضع موجود و می

مطلوب بلوغ کسب و کار ورزشی شناسایی شده 

در پژوهش حاضر بررسی و شکاف بین آن مورد 

یرد. احتماالً مدل ارائه شده دارای تحلیل قرار گ

هایی است،ها و کاستیضعف
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رو تحقیقات بیشتر برای تکامل مدل از این 

های احتمالی آن ضروری به تحقیق و رفع ضعف
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Abstract 
Objective: The aim of present study was to Presentation a conceptual framework 

for maturity management of business processes in sports companies.  

Methodology: the research methodology was performed in terms of quality, 

process strategy and the objective was applied. The statistical population was 

selected to consist of human community (Directors of sports production companies, 

Professors in Sport Marketing, and ect) and the information society (scientific 

resources, documents and libraries dealing with business management and 

management maturity). The statistical sample was sampled and questioned in a 

number of capability-based theoretical saturated content (21 and 52 documents). 

Based on theoretical saturation and you will be considered. Research tools included 

systematic library study and the exploratory interview structure. The validity of 

tools using qualitative narrative methods was evaluated at a desirable level (Content 

validity). The method of conceptual coding and frameworks were used for analyze 

the findings.  

Results: The proposed analytical framework includes six overall perspectives 

including market ecosystems, company systems, process chains, process 

performance, process management, and maturity of business process management. 

The conceptual model emerged from the code framework as a process system from 

the market ecosystem and company system to the maturity of the process 

management. 

Conclusion: Overall, the results of the research showed that based on this model, 

an objective assessment of the level of business management activities in each 

sports company can be provided and scientific information on the appropriate steps 

that the organization needs to achieve the next level of maturity in terms of 

managerial development To do. 

Key word: Market Ecosystem, Maturity Process Management, Business Sport, 

Process Chain. 
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