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 چکيده
هدف اصلي اين پژوهش، تعيين راهبردها و پيامدهاي تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور بود. براي دستيابي به 

هاي عميق با نخبگان شده و با توجه به تخصصي بودن موضوع پژوهش، مطالعة كيفي با استفاده از انجام مصاحبههدف بيان

نفر مورد  21برفي ادامه يافت و در نهايت دفمند و به شيوة گلولهصورت هها بهاين موضوع استفاده شد. انجام مصاحبه

بنياد و از طريق سه مرحلة كدگذاري باز، محوري و انتخابي ها به روش دادههاي حاصل از مصاحبهمصاحبه قرار گرفتند. داده

هاي دروني دهندة چالشپوشش كهطوريهاي مربوط به راهبردها بيانگر چهار حيطة اصلي بود، بهوتحليل شد. يافتهتجزيه

 –شود: مديريتي، قانوني ها شامل موارد زير ميو بيروني تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور باشند. اين حيطه

توسعة اقتصادي، حقوقي، شده حاصل از راهبردها شامل اجتماعي. همچنين پيامدهاي شناسايي-حقوقي، فني، فرهنگي

هاي پژوهش، راهبردهاي اجرايي حدود زيادي منطبق بر راهبردها نيز بودند. براساس يافته كه تا است ساختاري و فرهنگي

رسان مديران ورزشي كشور در زمينة توسعة تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور باشد.تواند كمكمي شدهارائه  

 

 يديکل يهاواژه

پيامد، تجارت الكترونيك، راهبرد، صنعت ورزش. 
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 مقدمه

 ادجيهاي موجود از جمله ااز جنبه ياريدر بس ريچشمگ راتييتغ جاديبه ا كيتجارت الكترون شيدايپ

پردازش  نيهاي نوو روش يتجار يهاي شغلفرصت د،يجد يهاي تجاربا مدل ديهايي جدشركت

ش، هاي فروارتباطات در حوزه يبرا ينيگزيجا كيكه روش تجارت الكترون ينحوبه د،شوكار منجر كسب

هاي تجاري كه تجارت الكترونيكي به هر شكلي از فعاليت .(21شده است ) ياز مشتر تيو حما يابيارباز

تواند شامل اطلاعات محصولات/ خدمات، فروش يا خريد از طريق وسايل الكترونيكي هدايت شود )كه مي

 (.21شود )محصولات شود(، اطلاق مي

 (: 12بر مبناي نوع مبادلات تجارت الكترونيكي شامل انواع زير است )

هاي تجاري بين دو : اين نوع از تجارت الكترونيكي، انجام دادن تمام فعاليت1(B2Bشركت با شركت )

: اين 1(B2Cگيرد. شركت با مشتري )يبرمشود، در صورت الكترونيكي انجام مييا چند سازمان را، كه به

د ها و مشتريان )افراد( اشاره دارت الكترونيكي به معاملة الكترونيكي بين مؤسسات يا شركتنوع تجار

تأمين  .است دولت و هاشركت بين معاملات شامل تجارت نوع : اين3 (B2G(. شركت با دولت )12)

(. مشتري با 11)ها مناقصه فراخوان مانند عمومي اعلان طريق از دولتي نهادهاي و هاارگان هاينيازمندي

كنند؛ طور مستقيم با مشتريان ديگر ارتباط پيدا كرده و از يكديگر خريد مي: مشتريان به1 (C2Cمشتري )

ها و به شركت خود خدمات و كالا فروختن دنبالبه كه است افرادي : شامل5 (C2Bمشتري با شركت )

 اطلاعات آوريجمع مانند دولت و شتريم بين ارتباط : شامل6 (C2Gها هستند. مشتري با دولت )سازمان

 مردم كه است فرد به فرد مبادلات از خاصي نوع : اين7 (P2P(. مردم با مردم )11) ستهاو ماليات مالي

 درون الكترونيكي (. تجارت12كنند )يم مبادله را كالاها ديگر و افزارنرم دي، ويدئو،سي همديگر بين

 كارمندان با شركت .است سازمان هاي مختلفبخش ميان كالا و خدمات اطلاعات، مبادلات شامل :8سازمان

(B2E) 1: خدمات كالا، خود به كارمندان سازمان آن در كه است، سازمانيدرون الكترونيكي تجارت از بخشي 

                                                           
1 . B2B (Business to Business) 

2. B2C (Business to Customer) 

3 . B2G (Business to Government) 

4 . C2C (Customer to Cutomer) 

5 . C2B (Customer to Business) 

6 . C2G (Customer to Government) 

7 . P2P (People to people) 

8 . Intra Business E - Commerce 

9 . B2E (Buiness to Employee) 
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 آن در كه است هاسازمان و دولت ميان تجارت : رابطة2 (G2Bدولت با شركت ) .دهدمي تحويل اطلاعات و

 از : دولت1 (G2Cدولت با مشتري ) .كنديم ارائه خدمات آنها به يا فروخته، محصول هابه سازمان دولت

 : شامل2 (G2Gكند. دولت با دولت )يممختلف ارائه  خدمات شهروندان، به الكترونيك ارتباطات طريق

 شبكة طريق از الكترونيكي تجارت كهيهنگام: 1تجارت سيار .هاستدولت درون يا هادولت ميان مبادلات

 شود.تجارت سيار ناميده مي گيرد،مي صورت سيميب

رو كرده است، اما در اين ميان همختلفي روب يهاها را با چالشتغييرات سريع در دنياي امروز، سازمان

ع به نف يجادشدها يهانوين، از فرصت هاييند كه به كمك ابزارهاي مديريتي و فناوراموفق ييهاسازمان

خود استفاده كنند. محيط تجارت الكترونيك يكي از اين ابزارهاست. محيط تجارت الكترونيك كه مبتني 

جوي اطلاعات و خريد كالا و خدمات از وتا براي جست دهديبر اينترنت است، اين امكان را به مشتريان م

واقعي  ةصورت اينترنتي براساس تجرباينترنتي اقدام كنند. خريد به يهاطريق ارتباط مستقيم با فروشگاه

از خريد كالا نيست؛ بلكه براساس ظواهري مانند تصوير، شكل، اطلاعات كيفي و تبليغات از كالا استوار 

تري مش شده، جلب اعتماداست. با گسترش روزافزون اينترنت در امور مختلف زندگي، يكي از مباحث طرح

 ها و مشتريان قرار گرفتهت است كه مورد توجه بسياري از سازمانانجام مبادلات از طريق اينترن منظوربه

است و جهان  يجهان يازهاين ةزاد ،يكيو تحقيقات زيادي براي حمايت از ايجاد خريد تحولات الكترون

 يكينالكترو يهاهمچون تبادل يو به مبدلات نترنتيچون ا ييهاو به راه انهيچون را ييهاروزگار ما به رسانه

عنوان  با ييهاه و بازارساختبازارها را متحول  تياطلاعات نوع و ماه يسو فناور كياست. از  ندازمين

كاملاً متفاوت از  يتينوع بازارها ماه نيوجود آورده است كه ارا به يمجاز يو بازارها ينترنتيا يبازارها

 يامر مستلزم شناخت بازارها نيدر آنها كاملاً متفاوت است و ا انيو رفتار مشتر رنددا يكيزيف يبازارها

 نيدر ا يرقابت تيكسب مز منظوربه يبهتر هايراهبرد انبتو قيطر نيتا از ا استآنان  تيو ماه ينترنتيا

فروش  براي ايينههزمد و كماكار اريابزار بس ينترنتيو ا يمجاز يچراكه بازارها ،كرد نيبازارها تدو

 دياب ،موفق باشند يمجاز يو بازارها كيالكترون يابيهايي كه بخواهند در بازارمحصولات است و شركت

 .(28كنند ) تيرا رعا كيالكترون طيدر مح يابيبازار هاييژگيو

                                                           
1 .G2B (Government to Business) 

2 . G2C (Government to Customer) 

3 . G2G (Government to Government) 

4 . Mpbile – Commerce 
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نسبت به سال  زانيم نيوجود دارد، كه ا ايدر دن نترنتيكاربر ا ارديليم 2از  شيحال حاضر، ب در

موضوعات در تجارت  يزترينبرانگو بحث ينتراز مهم (. اينترنت12) رشد داشته است درصد 712، 1222

 قاتيتحق يكه با كنديطوربالاست، به اريبس يكيالكترون يابيبازار ةاست. سرعت توسع يو آموزش بازرگان

رار ستقسرعت در حال تحول و ابه يتجار يادهاي. مشخص است كه بنستيآن همسنگ ن جيو انتشار نتا

 شمارييب راتييها دانست كه تغرسانه ينتراز پردامنه ديرا با نترنتيارو ازاينو  است ديجد يايدر نقاط پو

 ريأثتحت ت يابيها را در بازاراز حوزه ياريبس هايتقابل نيكرده است. ا جاديو توسعه ا يابيبازار ةرا در حوز

و  يهانج يابيبازار ش،ارز ةريو زنج عيكانال توز شبرد،يپ ،يابيارتباطات بازار ،يبندقرار داده است: بخش

 .(2)ي علامت تجار

ها و رويدادهاي ورزشي تنها چيزهايي هستند كه ( معتقدند كه رقابت1222) 2لي، هوفاكر و ماهوني

هاي عبارت ديگر، فعاليتتوانند با آن مرتبط شوند. بهيمدر صنعت ورزش  هاسازمانها و تمام شركت

ي هاي ورزششوند. فعاليتيمورزش توليد  صنعتاند كه در ورزشي مركز و محور تمام توليدات و خدماتي

ا در ب آنهاكند. يمة مشابه متمايز كنندسرگرمهاي چيزهايي هستند كه صنعت ورزش را از ساير فعاليت

ي زير تعريف هاسازمانها و ي از شركتامجموعهعنوان ما در ذهن، صنعت ورزش را بهنظر گرفتن اين دورن

 (:21كنند )مي

 كنند؛هاي ورزشي را توليد مييي كه فعاليتهاسازمانها و شركت.2

 رائهاهاي ورزشي يي كه توليدات و خدمات را براي پشتيباني از توليد فعاليتهاسازمانها و شركت.1

 كنند؛مي

 اند.هاي ورزشيبازرگاني توليدات مرتبط با فعاليت اندركاردستيي كه هاسازمانها و شركت.2

اد الكترونيكي و اينترنت در اقتص وكاركسبانقلاب در تجارت و  ةاين عصر شيفتگي وب، همه دربار در

ات اند اطلاعتا بتو آوردميهاي شرايطي را فراهم . وب براي شركتگويندمينوين مبتني بر دانش سخن 

سرعت هب توانندمي مشتريانو ارزاني را در اختيار مشتريان قرار دهند. در نتيجه،  موقعبهدقيق،  نهايتبي

 (.8) قيمت باشد ترينپايينرا انتخاب كنند كه داراي  ايكنندهتأمينرا مقايسه كرده و  هاقيمت

ي ي ورزشهاسازماني و هاباشگاهي اخير و در پي رشد چشمگير تجارت اينترنتي و استفادة هاسالدر 

ها و كشورهاي مختلف مورد توجه يگلي و مقايسة احرفهي هاباشگاهاز اين عامل، بازاريابي آنلاين توسط 

                                                           
1. Li, Hofacare and Mahony 
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مله از آن ج قرار گرفته و تحقيقات وسيعي در اين مورد صورت پذيرفته است. نظرانصاحبپژوهشگران و 

(، 2215(، لطفي و همكاران )2211(، مانيان و رونقي )2215زاده و همكاران )توان به تحقيقات رحيمييم

( اشاره 1226گرين )و  (1221روسكا )، (1221) يوو(، 1221) بريلاين(، 1221(، اسكول )1221بيكل )

 كرد.

 ةتوسع يهااز چالش يبعدمدل سه كي ةارائ»( در پژوهشي با عنوان 2217زاده و همكاران )رحيمي

انه گسه يهاچالش يبندرتبهبه اين نتيجه رسيدند كه « در صنعت ورزش كشور كيتجارت الكترون

. در يفن يها. چالش2و  ياجتماع-يفرهنگ يها. چالش1 ،يتيريمد يها. چالش2عبارت بود از:  بيترتبه

در صنعت ورزش كشور ارائه شد. با توجه  كيالكترون تجارت يسازادهيپ يهااز چالش يبعدانتها مدل سه

ها و باشگاه رونياست، ازا افتهي رييتغ كيخود به سمت الكترون يبازار از شكل سنت يامروزه فضا نكهيبه ا

همچنين مانيان و رونقي  .(26) همراه شوند رييتغ نيبا ا ديمشاغل مرتبط با ورزش با يو تمام هاونيفدراس

با استفاده از روش  بازاريابي اينترنتي سازييادهارائة چارچوب جامع پ»( در پژوهش خود با عنوان 2211)

 راهبردهاي الكترونيك، تجارت و اينترنت بازاريابي، راهبردهاي كدهايبه اين نتيجه رسيدند كه « فراتركيب

( 2215عسكريان و همكاران ) .(22) دارند را اهميت ضريب ينبيشتر آنلاين كنندةمصرف رفتار و وكاركسب

 ةفني و غيرفني تجارت الكترونيكي كالاهاي ورزشي )مطالع هاييتبررسي محدود»ي با عنوان در پژوهش

 تجارت سازييادهدر پ وانع اقتصاديبه اين نتيجه رسيدند كه م« موردي: استان آذربايجان شرقي(

 -ياجتماعي و موانع قانون -، موانع فرهنگيفني موانع ولي. دارد دارامعن يرتأث ورزشي كالاهاي الكترونيكي

( 1221) 2بيكل .(1) ندارد داريامعن يرتجارت الكترونيكي كالاهاي ورزشي تأث سازييادهدر پ مقرراتي

ر بين رسالة دكتري خود را با عنوان روندهاي جاري در بازاريابي آنلاين ورزش انجام داد. اين پژوهش د

ها يمت( انجام گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد همة NBA, MLB, NHL, NFL , MLSپنج ليگ اصلي )

اين كنند. استراتژي بازاريابي آنليمهاي مشابه استفاده يابيبازاراز بازاريابي ارتباطي و آنلاين و همچنين 

 (.5ارتباط با مشتريان تأكيد دارند ) مؤلفهها متفاوت بود. روندهاي در حال ظهور بيشتر در يمتبراي 

اي در استفاده يسهمقاي ورزش در وب: يك مطالعة احرفههاي يمت»( در تحقيقي با عنوان 1221اِسكول )

متغير  2228تا  2212هاي آمريكاي شمالي بين يتساوبنشان داد كه امتياز « از ديدگاه مديريت اطلاعاتي

دهد اختلاف متغير بود كه نشان مي 2212تا  622هاي اروپايي بين يمتهاي يتسايازهاي امتكه يدرحالبودند، 

                                                           
1 . Bickel 
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يكايي آمرهاي يمتهاي اروپايي بوده است. ميانگين امتياز يمتهاي آمريكايي شمالي خيلي كمتر از يتساامتيازي 

 (. 12يونايتد( است)منچستر) 2212تا تيم يوفا با  22بيشتر از  2251شمالي با 

: مطالعة پديدارشناختي ورزشكاران هاورزشرسانة اجتماعي در »( در تحقيقي با عنوان 1221) 2بريلاين

 ،تيحماي اجتماعي ورزشكاران در ابعاد تصويري، هارسانه، تجربة ساختاري «و ارتباطات آنلاين نتايج

اشت. دن وجود تيولمسئ با يتجرب يساختار يشكلكه تفاوتي بين يدرحالرا نشان داد،  ارائه تيارتباط و قابل

( در تحقيقي با 1221) 1يوو .(6) است انكارناپذير ياجتماع يهارسانه ةو روابط متقابل از تجرب يدگيچيپ

به اين نتيجه رسيد كه مشتريان محصولات « يمحصولات ورزش نيآنلا ديخر يمدل برا بررسي يك»عنوان 

و  برند. همچنين امنيتيمورزشي نسبت به ديگر مشتريان آنلاين ورزشي از لذت دروني يكساني بهره 

 قياز طرين انگيزاننده براي استفاده از اينترنت براي خريد محصولات ورزشي بود. مؤثرتراعتماد 

 يفراوان يانجيعنوان مهب يورزش شناسايياطرنشان كرد كه ورزش خي لياثر تعد ون،يوتحليل رگرستجزيه

 ةمختلف مصرف، وابسته به سطح و مرتب يعنوان الگوهابه يورزش نيآنلا ةكنندرفتار مصرف حضيهنگام تو

ارتباط وب با تجارت »( در پژوهشي با عنوان 1221) 2روسكا. (15) نشان داده شد يورزش ييشناسا زخود ا

يت سابواز  هاباشگاهبه اين نتيجه رسيد كه « ي رومانيايي(هاباشگاهالكترونيك در ورزش )مطالعة موردي 

هاي هينزمكنند. عنوان سيستم اطلاعاتي و همچنين پيوند بين باشگاه و طرفداران استفاده ميخود به

 حلراهازي سيادهپي رومانيايي در هاباشگاهين نتايج نشان داد كه همچنايد ارتقا يابد. ها بيتساوبارتباطي 

 (.21) اندخوردهوكار براي كمك به فروش آنلاين محصولات و كسب درآمد شكست كسب

يجه به اين نت« برند ورزشي توسعة در اجتماعي يهاشبكه يرتأث»( در پژوهشي با عنوان 1226) 1گرين

وتحليل تحقيقات در خصوص زمينة برند ورزشي شخصي آشكار كرد كه اين موضوع رسيد كه تجزيه

بندي شود: شخصي )هويت(، نمايش و ارائه، پاسخ، دنبال ي طبقهخاطرسپارتواند با توجه به شيوة بهيم

مل و عالي(. اين مطالعه اين مطلب را صورت كاكردن، صحه گذاشتن، استوار بودن، و مخاطبان هدف )به

تواند ي اجتماعي، توسعة يك پروفايل آنلاين، ميهاشبكههاي ينهزمتقويت كرده است كه در زندگي واقعي 

را با  يمشابههاي ورزشي يژگيوويژه اگر آنها رقابتي، به شدتبهبه ايجاد تمايز براي بازيكنان در بازار 

 (.1ه اشتراک بگذارند، منجر شود )همكاران يا ورزشكاران ديگر ب

                                                           
1 . Bireline  

2 . Yoo 

3 . Rosca  

4 . Green  
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رفتن آن و با در نظر گ يريكارگبه يفراوان برا غاتيتبل ك،يفراوان تجارت الكترون يايتوجه به مزا با

تواند آن مي يريكارگبه يسوحركت به ديد ديكشور، با ييربنايو ز ياجتماع ،يخاص فرهنگ اتيخصوص

 ن،ينابرا. بريخ اي دبنگاه شو يو كسب سود برا يدر مشتر تيرضا جاديكننده، ارفتار مصرف رييموجب تغ

 يايدن ةكشورها در حوز ريجا ماندن كشور از سا دياطلاعات و ارتباطات، تهد ياز فناور يفراوان ناش يايمزا

 تياهم يةاول لياطلاعات، از دلا يمناسب از فناور ةو حذف موانع توسعه در صورت استفاد يكيالكترون

وپاست ن يموضوع رانيدر ا ينترنتيا ديآنجا كه خر ازهاي مختلف كشور است. در حوزه يكيالكترون يآمادگ

ر د زيكشور ما ن پذيرد،يانجام م يكيصورت الكترونبه ا،يو فروش در سراسر دن دياز خر ياديو حجم ز

تواند مي دهيپد نيعوامل مؤثر بر ا ييآن خواهد بود. شناسا يريكارگو به رشياز پذ ريناگز ك،ينزد اييندهآ

ورد. آن فراهم آ يسوحركت به يبرا يو بستر مناسب كندكمك  انيتوسط مشتر نآ شتريب رشيبه پذ

 يرتواند ضرودر صنعت ورزش كشور مي كيتجارت الكترون يمناسب براراهبردها و پيامدهاي  ةارائ روينازا

 باشد.

 

 یشناسروش

تر شدن لزوم استفاده از روش يا مبنايي بود. براي روشن 2يانهيزم يةنظرروش پژوهش كيفي و از نوع 

مبنايي بايد ديد كه اين روش چه كاربردهايي دارد و در عمل با كدام نوع از موضوعات همخواني  نظرية

وي تواند پاسخگها بوده و ميبيشتري دارد. مواردي را كه در آنها روش نظرية مبنايي كارامدتر از ساير روش

اند. اولين مورد مربوط به شرايطي است كه در آن بندي كردهطور خلاصه دستهقق باشد، بههاي محپرسش

بررسي  وضوحبههدف، درک محيطي باشد كه شناخت كمتري از آن وجود دارد يا در گذشته، چندان 

نشده است. مورد بعدي شرايطي است كه موضوع تحقيق براي محقق روشن و واضح نيست. مورد بعدي 

هاي متعدد هاي يك پديده و درک آن، در زمينههدف از بررسي دستيابي به پيچيدگي»است كه زماني 

ها نياز دارد كه در عين حال سازي و مديريت دادهكه در اين صورت محقق به روشي براي ساده« باشد

ايجاب  يي رامبنا ها دستكاري نشود. در نهايت شرايطي كه استفاده از روش نظريةداده پيچيدگي و زمينة

شان افراد باشد و اينكه اين افراد چگونه تجربه هدف، درک فرايند و شيوة تجربة»كند، زماني است كه مي

 (. 2«)كنندرا تفسير مي

                                                           
1. Grounded Theory 
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 جامعه و نمونة آماري

 و الكترونيك تجارت موضوع با آشنانظران صاحب و متخصصان شامل پژوهش اين جامعة آماري 

 عيينت دشواري دليلبه كهاست  ورزش در دخيلاندركاران دست و آن با مرتبط مباحث و ورزشي بازاريابي

 بازاريابي كميتة مسئولان» مثل نهادهايي به آن برآورد و شناسايي همچنين و درست تعريف و

 وزارت ورزشي بازاريابي كميته» ،«ورزشي يهاباشگاه بازاريابي كميتة مسئولان» ،«ورزشي يهاونيفدراس

 افراد شناسايي براي «اعضاي هيأت علمي»و « متخصصان در امر تجارت الكترونيك»، «جوانان و ورزش

 كه افرادي از اوليه و مقدماتي فهرست و شده مراجعه مذكور خصوصيات و اجرايي و علمي سابقة داراي

اي هوهگيري در روش نظرية مبنايي متفاوت از شينمونه شيوة .شد تهيه باشند، فوق مشخصات داراي

گيري هاي خاص اين روش است. عنوان نمونههاي ديگر و منطبق با اهداف و ويژگيمرسوم در اغلب روش

نظري  مفاهيمي كه ارتباط»شود كه مبتني است بر گيري اطلاق مينظري به اين دليل به اين شيوة نمونه

مصاحبه به اين  21ه پس از انجام در نهايت، با اينك«. در حال تكوين به اثبات رسيده است آنها با نظريه

 افزايش تنوع و غلظت مفهومي منظوربهنتيجه رسيديم كه اطلاعات جديد همان تكرار اطلاعات قبلي است، 

 مصاحبه را به انجام رسانديم. 25بيشتر نظريه، تا 

 روايی و پايايی تحقيق

هاي پژوهش مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار دارد. همزمان دغدغة روايي و پايايي در همة شيوه

هاي كيفي نيز از حيث روايي و پايايي مورد سبب اتكا به اعداد و ارقام، پژوهشهاي كمي بهبا نقد پژوهش

ه هايي است كر سر ملاکهاي پيش روي پژوهشگران كيفي، توافق باند. يكي از چالشچالش قرار گرفته

اند كار رود. تعدادي از پژوهشگران پيشتاز در عرصة تحقيق كيفي ادعا كردهبايد در داوري پژوهش كيفي به

و  2(. گوبا7هاي خاص پارادايم كمي بوده و با پژوهش كيفي سنخيت ندارد )كه روايي و پايايي واژه

ة كيفيت پژوهش كيفي يك ديدگاه واقعي و مستدل ( معتقدند در خصوص داوري دربار2185)1لينكلن

و عناصر  2هاي كيفي با استفاده از مفهوم قابليت اعتمادوجود دارد. براي تأييد دقت عملي در پژوهش

ها، هاي متعددي مانند بازبيني در زمان كدگذاري، تأييد نتايج با مراجعه به آزمودنيچندگانة آن، استراتژي

عنوان معياري براي آنها مفهوم قابليت اعتماد را به 2182و... وجود دارد. در دهة  1تأييد همكاران پژوهشي

                                                           
1. Guba 

2. Lincoln 

3. Trustworthiness 

4. Peer Debriefing  



 0109                                                           ايران در صنعت ورزش کيتجارت الکترونراهبردها و پيامدهاي  

 

 

، قابليت 1، قابليت انتقال2جايگزيني روايي و پايايي مطرح كردند كه اين مفهوم از چهار عنصر قابليت اعتبار

 (.7تشكيل شده است ) 1و قابليت تأييد 2اتكا

زمينة  ها را درذير است كه افراد معقول بودن و درستي يافتهقابليت اعتبار: يك مطالعه وقتي اعتمادپ

 (.22اجتماعي خويش تشخيص دهند )

پذيري قابليت انتقال: اين اصطلاح جانشيني براي اصطلاح روايي بيروني و نزديك به انديشة تعميم

 (.22دارد ) ها، جوامع و شرايط ديگر اشارهها، موقعيتاست كه بر گسترش نتايج پژوهش به ساير محيط

پذيري، بار بر دوش پژوهشگر اصلي نيست، بلكه بر دوش كسي در يك پژوهش كيفي دربارة انتقال

 (.22دهد )است كه كاربرد اين پژوهش را در شرايط خود مورد توجه قرار مي

 (.22اند )هاي يك مطالعه قابل اتكا، داراي دقت، ثبات و هماهنگيقابليت اتكا: يافته

اي مستقيم گونه: قابليت تأييد يعني خواننده بايد بتواند تصديق كند كه نتايج و تفسير بهقابليت تأييد

 (.22هاست )ها از دادهخواسته بر

 پايايی بازآزمون کدگذاري

توان زماني محاسبه كرد كه يك متن را در دو زمان كدگذاري كرده باشد. براي اين شاخص را مي

عنوان نمونه انتخاب شدند و در يك فاصلة ها چند مصاحبه بهمصاحبهمحاسبة پايايي بازآزمون از بين 

ا هشده در دو فاصلة زماني براي هر كدام از مصاحبهزماني دوباره كدگذاري شدند، سپس كدهاي مشخص

شوند و از طريق ميزان توافقات و عدن توافقات در دو مرحله شاخص ثبات براي آن با هم مقايسه مي

 شود.مي ها محاسبهپژوهش

هاي پژوهشگر در دو فاصلة زماني شاخص پيشنهادي زير براي محاسبة پايايي بازآزمون بين كدگذاري

 پيشنهاد شده است:

درصد پايايی =
𝟐 × تعداد توافقات

تعداد کل کدها
× 𝟏𝟎𝟎 

روزه كدگذاري مجدد شد و سپس با  22طور نمونه در يك فاصلة مصاحبه به 6در جريان كدگذاري 

 دست آمد. به 2ها و كدهاي مجدد جدول شده از آن مصاحبهكدهاي اولية استخراج مراجعه به

                                                           
1. Credibility 

2. Transferability  

3. Dependibility 

4. Conformability 
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 . پايايی بازآزمون کدگذاري0جدول
عنوان  رديف

 مصاحبه

تعداد کل 

 کدها

تعداد 

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

درصد پايايی 

 بازآزمون
2 P1 65 22 1 11 

1 P3 51 11 8 88 

2 P4 81 22 22 78 

1 P5 21 28 1 11 

5 P9 68 11 22 85 

6 P11 72 22 8 87 

 86 52 265 282 كل

 

، تعداد 282روزه برابر  22شود تعداد كل كدها در فاصلة زماني مشاهده مي 2طوركه در جدول همان

بود. پايايي  52، و تعداد كل عدم توافقات در اين زمان برابر 265كل توافقات بين كدها در اين زمان برابر 

درصد است. با  86شده، برابر گرفته در اين پژوهش با استفاده از فرمول ذكرهاي انجامبازآزمون مصاحبه

 ها مورد تأييد است. (، قابليت اعتماد كدگذاري22درصد است ) 62توجه به اينكه ميزان پايايي بيشتر از 

 هادادهوتحليل تجزيه

 راكهد، چگيرها انجام آوري دادهيند جمعاطي فر توانديعات ملاتحليل و تفسير اط در مطالعات كيفي،

حليل ت پارادايمي را براي يكار سنگين و دشواري است. غالب مطالعات، الگوي كدگذار وتحليل نهاييتجزيه

ه س سيستماتيك شامل ييند كدگذاراكنند كه در قالب فرهاي حاصل از گرندد تئوري معرفي ميداده

به  زشود. در كدگذاري باز، پژوهشگر با ذهني بامي باز، محوري و انتخابي به ايجاد اين الگو منجر ةمرحل

 شود، فرايند اختصاص كدناميده مي «كدگذاري محوري»بعد كه  ة. در مرحلپردازدينامگذاري مفاهيم م

 گيرد. سومين مرحله،شود و شكلي گزيده به خود ميباز خارج مي لاًموجود در داده، از حالت كام مفاهيمبه 

 ميان ةطراب ةدربار ياهيكوين نظرشامل كدگذاري انتخابي يا گزينشي است. در اين مرحله، پژوهشگر به ت

يند ا. در حقيقت، اين مرحله فرپردازديآمده در الگوي كدگذاري محوري مدستبه يهامقوله

 .و بهبود نظريه است يسازكپارچهي
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از  يريگجهيو نت يبندها، عمل تلخيص، دستهبنيادي داده يپردازدر نهايت، با استفاده از تحليل داده

 (11) رديگيپژوهش شكل م لالدر خ يبردارد. در اين روش، تصميمات خاص نمونهگيرانجام مي هاافتهي

هاست. معيار قضاوت در مورد زمان توقف آوري و تحليل همزمان و زنجيروار دادهو مستلزم جمع

كه  شودمعني كه اطمينان حاصل ميها يا نظريه است؛ بدينمقوله« كفايت نظري»نظري،  يبردارنمونه

هايي منظور محقق با انجام مصاحبه. بدين(1) در يك مقوله باقي نمانده و به كفايت رسيده است زيچچيه

دامه كه در ا پردازدينمونه م يها، ضمن معرفي الگوي موردنظر به انجام مصاحبه با گروهافتهيساختارنيمه

 .به كدگذاري و استخراج نتايج خواهد انجاميد

 

 هایافته

هاي دروني و بيروني تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور ارائه راهبردهاي موردنظر براي حل چالش

 شده است.

هاي حاصل از کدگذاري باز و محوري راهبردها. يافته0جدول   
هامؤلفه هامقوله   

 مديريتی

 ايجاد گروه تخصصي تجارت الكترونيك ورزش در وزارت ورزش و جوانان.2
 هاي تجارت الكترونيك در ورزشساختاري براي هريك از مؤلفه ايجاد هويت.1

 ايجاد ساختار مطلوب در ورزش براي توسعة تجارت الكترونيك .2

 آموزش و تربيت نيروهاي متخصص در اين زمينه.1

 هاها و باشگاهروز در فدراسيونكارگيري مديران توانمند، خلاق و بهبه. 5

حقوقی -قانونی   

 هاي اجتماعي ملي در ورزشتهية شبكه.2

 سازي محصولات و خدمات ورزش در كشورايجاد واحد تجاري.1

 هاي اجرايي تجارت الكترونيك در ورزشها و دستورالعملنامهتدوين قوانين، آيين.2

 گر در اين زمينهتصويب قوانين حمايتي و تسهيل.1

 فنی

 هاها و فدراسيونباشگاهگيري حداكثري از بازاريابي الكترونيك در بهره.2

 هاها و باشگاهاستقرار دفتر تجارت الكترونيك در فدراسيون.1

 گيري از الگوهاي موفق تجارت الكترونيك ورزشي در دنيابهره.2

 ها در اين حوزهها و فدراسيونگذاري باشگاهسرمايه.1

 هاي نوين در تجارت الكترونيك ورزشكارگيري فناوريبه.5
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 -فرهنگی 

 اجتماعی

 تمركز بر جذب مشتريان.2

گذاري در فضاهاي تجارت الكترونيك آوران براي صحهاستفاده از قهرمانان و مدال.1

 در ورزش

 گيري از تجارت الكترونيك در گردشگري ورزشيبهره.2

 هاآموزش تجارت الكترونيك در سطح مدارس و دانشگاه.1

 مشتريانهاي ورزشي و ايجاد بستر تعاملي بين سازمان.5

 

هاي دروني و دهندة چالشطوري كه پوششاند، بهشده در چهار حيطه ارائه شدهراهبردهاي شناسايي

حقوقي،  –ها شامل مديريتي، قانوني بيروني تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور باشند. اين حيطه

ده شونشده توسط افراد مصاحبههايي از جملات نقلفني، فرهنگي اجتماعي است. در ادامه با ارائهة نمونه

 پردازيم.در خصوص راهبردها، به بررسي مختصر آن مي

 پيامدها

ن شده و همچنيكارگيري راهبردها هستند. با توجه شرايط دروني و بيروني بررسيخروجي حاصل از به

 شود كه پيامدهاي زير حاصل شود. بيني ميشده، پيشاي ارائهراهبرده

هاي حاصل از کدگذاري باز و محوري در خصوص پيامدهاي حاصل از راهبردها. يافته3جدول   

هامؤلفه  مفاهيم 

توسعة 

 اقتصادي

 هاها و فدراسيوندرآمدزايي باشگاه.2

 استفاده از منابع انساني متخصص در حوزة بازاريابي.1

 هاي ورزشيها و فدراسيوناستخدام نيروهاي خلاق، نوآور و جوان در باشگاه.2

 كارگيري نيروهاي متخصص مرتبطايجاد شغل و به.1

 ايجاد شفافيت مالي.5

 وكار توسعة اقتصادي در كسب.6

 كرد بودجة تخصيصي كنترل بهتر هزينه.7

 آموزش و يادگيري مديران ورزش در زمينة تجارت الكترونيك.8

توسعة 

 حقوقی

 ايهاي مخابراتي، الكترونيكي و ماهوارهاستفادة بهينه از پروتكل.2

 گراستفاده از قوانين و مقررات حمايتي و تسهيل.1

 بهبود فضاي رقابت تجارت الكترونيك در ورزش.2

توسعة 

 ساختاري

 وكار تجارت الكترونيك و تبديل آن به يك بخش از صنعت ورزشرشد و توسعة كسب2

 روز اينترنتياستفاده از خدمات به.1

 ايجاد ارزش در محصول از طريق تصوير برند.2

 كنندگانايجاد بانك اطلاعات رفتار مصرف.1

 هاايجاد بانك اطلاعات دارندگان كارت هواداري باشگاه.5
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 كارگيري فناوري اطلاعاتتوسعه و به.6

توسعة 

 فرهنگی

 تجارت الكترونيك موجود در ورزش اعتماد مخاطبان و مشتريان نسبت به فضاي.2

 نظرسنجي از مشتريان براي سنجش كيفيت خدمات يا محصولات.1

 تقويت وفاداري مشتريان و هواداران ورزشي.2

 توسعة محصولات متنوع و ارائة خدمات بيشتر.1

 امكان دسترسي مشتريان به خدمات الكترونيك كارت.5

 شتريانرساني و ارتباط مداوم با مپيگيري، اطلاع.6

 بندي جغرافيايي و موقعيت مكاني مشتريانبخش.7

 ها و فرهنگ خريد جامعهشناخت بيشتر ارزش8

 اندازي سامانة هواداري و خدمات الكترونيكراه.1

 ارائة كارت هواداري الكترونيك به مشتريان ذينفع.22

 هاي رايج در تجارت الكترونيك استفاده از تخفيف.22

 تلف مشتريانشناخت نياز سطوح مخ.21

 ارتباط سريع و مطمئن با مشتري.22

 كنندهشناسايي بهتر رفتار مصرف.21

 ايجاد ارزش و مزيت رقابتي.25

 بندي خدماتسطح.26

 بندي مشتريانطبقه.27

 

آمده است، در چهار حوزة توسعة اقتصادي، حقوقي،  2طوركه در جدول پيامدهاي مدنظر همان

شده است. در ادامه به نتايج حاصل از كدگذاري محوري پيامدهاي حاصل بندي ساختاري و فرهنگي دسته

 شود.از راهبردها اشاره مي

 

 گیرییجهنتبحث و 

 راهبردها

بر اين اساس در مؤلفة مديريتي ايجاد گروه تخصصي تجارت الكترونيك ورزش در وزارت ورزش و جوانان 

ارت ورزش قدم برداشتن در مسيري است كه از عنوان مقوله اشاره شد. تشكيل كارگروه تخصصي در وزبه

فادة ها استهاي ورزشي و باشگاهگيرد، بتوان در فدراسيونطريق تفكراتي كه در اين كارگروه شكل مي

خش هاي اجتماعي كه در بسايت است. بحث شبكهمفيد برد. دنياي تجارت الكترونيك بسيار فراتر از وب

ي اينترنتي، بخش اماكن الكترونيك، گردشگري ورزشي الكترونيك، فروشقبل به آن اشاره شد. بخش بليت
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اند كه بسيار هم درآمدزا هستند. با توجه هاي تجارت الكترونيكهاي الكترونيك ورزشي ديگر مؤلفهبازي

طور تجارت الكترونيك وجود ندارد، بايد به اينكه در ورزش كشور ساختاري براي بازاريابي ورزشي و همين

نديشيده و ساختاري براي ورزش كشور ايجاد شود. طبيعتاً يك ساختار مشترک براي تمامي تدبيري ا

ها روز در بدنة فدراسيونهاي ورزشي كارساز نخواهد بود. همچنين مديران خلاق و بهها و باشگاهفدراسيون

 هاي نويني در امر بازاريابي و درآمدزايي داشته باشند. توانند ايدهها ميو باشگاه

هاي العملها و دستورنامهبا توجه به قانون تجارت الكترونيك، بايد تدبيري انديشيد كه قوانين، آيين

ا ريختگي در اين فضهماجرايي تجارت الكترونيك در ورزش تدوين شود. با تدوين چنين قوانيني از به

كه چارچوب كلي را در در وزارت ورزش  5هاي مثل مادة توان جلوگيري كرد. با توجه به كميسيونمي

توان در وزارت ورزش براي هاي ورزشي ايجاد كرد و تمامي شرايط واضح و روشن بود، ميتأسيس باشگاه

اين زمينه  گر دراين فعاليت يك دستورالعمل اجرايي تهيه و تدوين كرد. تصويب قوانين حمايتي و تسهيل

ر دمناسب و راهگشا  نيقوان بيبا تصوست.  حقوقي در قسمت راهبردها-هاي قانونييكي ديگر از مقوله

 زير و نوكاكسب يو بهبود فضا يرونق اقتصاد يدر راستا لگريتسهتوان مي، زمينة تجارت الكترونيك

در  اقتصادي ورزشبه مسائل و امور  يو ضمن توجه راهبرد بود يخارج گذاري داخلي وسرمايهجذب 

رونق  يبراهمچنين  د.اقرار د مدنظررا  هاها و باشگاهفدراسيونمالي هاي مختلف، رفع مشكلات حوزه

تجارت  ةو محدودكننده در حوز ريمغا ر،يوپاگدست نيقوان يوكار، رفع بعضكسب يو بهبود فضا ياقتصاد

 ينيقوان بيتصوشود. همچنين وزارت ورزش با  يبازنگر اغلب بايدمربوط  نياست و قوان يضرور الكترونيك

 يادهاي اقتصموجب رونق فعاليت تيكه در نها يهايفعاليت ريو سا هامعافيت، هامشوقاز  يريگبهره يبرا

ا هگيري حداكثري از بازاريابي الكترونيك در باشگاهبهره .كنداقدام  ،شودمي در ورزش نانهيكارآفر ةدر حوز

گرفته، استفاده از اين هاي انجامها يكي از راهبردها در مؤلفه فني است. با توجه به پژوهشو فدراسيون

 تيوضع يبا بررس ،(2286يوسفي و همكاران )ها مغفول مانده است. ها و باشگاهتجارت در فدراسيون

 ابانيبازار ناسان وكارش دياز د نترنتيكه ا ديرس جهينت نيبه ا رانيدر ا نترنتيا قياز طر يورزش يابيبازار

 نيداشته باشد، اما در حال حاضر سهم ا يورزش يابيشگرف بر معادلات بازار يريقادر است تأث يورزش

( در تحقيق 2215زاده و همكاران )همچنين رحيمياست.  نامحسوسو  زيناچ اريدر كشور ما بس ريتأث

 يرسم سايتوب قيو تعامل با هوادار از طر ايرسانه يمحتوا ن،يآنلا يابيبازار ةسيمقا»خود با عنوان 

خدمات  نيكمتر يرانيا هايبه اين نتيجه رسيدند كه باشگاه« و اروپا ايآس ران،يفوتبال در ا هايباشگاه

 سايتبواستفاده را از  نيتعامل با هوادار و كمتر مؤلفةرا در  ازيامت نيكمتر ني، همچنكردندرا ارائه  نيآنلا
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ه عنوان يك راهبرد بايد تدبيري انديشيدبه ،و فروش محصولات و خدمات خود داشتند يابيبازار يباشگاه برا

با  شك وجود دفتر مستقليها دفتر تجارت الكترونيك مستقر شود. بيها و فدراسيونشود كه در باشگاه

دفتري كه تمامي اهميت خواهد بود. حائز هاي نوين بازاريابي بسيار ار و ايدهاين عنوان در ارائة راهك

 جديد بازاريابي فعاليت كند.  هايوجو و تحقيق روي روشها حول محور بازاريابي نوين و جستفعاليت

 تياست، اما در عصر اطلاعات، هدا يدياز مردم مفهوم جد ياريبس يهنوز برا كيتجارت الكترون

ا ب خواهنديمتوسط كه م كوچك و يهاشركت يبرا ژهيوبه نترنت،يا قيوكار از طرهاي كسبفعاليت

با توجه به  شماست. يهاي تجارفعاليت كرياز پ جدانشدنيرقابت كنند، بخش  تربزرگ يهاشركت

شده است،  هاي خارجي ارائهگرفته در اين زمينه و الگوهاي مناسبي كه در پژوهشهاي انجامپژوهش

( 1222توان با استفاده از اين الگوها در مسير درآمدزايي الكترونيك در ورزش كشور گام برداشت. هور )مي

به اين نتيجه رسيد كه تعداد « يهاي ورزشي؛ يك مدل مفهومسايتپذيرش وب»در پژوهشي با عنوان 

هاي خودشان را سايتهاي ورزشي وبمشتريان آنلاين ورزشي در حال افزايش است و بيشتر سازمان

كار گرفتند. اين پژوهش به اين نكته اشاره هاي تجاري بهعنوان يك ابزار بازاريابي براي رسيدن به هدفبه

سايت را در جهت جذب طرفداران هاي وبوط به ويژگيداشت كه بازاريابان ورزشي بايد اطلاعات مرب

وجوي اطلاعات، خريد آنلاين، ارتباط جستورزشي و همچنين تدوين خريداران آنلاين فراهم آورند، مانند 

 عنوانهاي بازاريابي آنلاين و تلفن همراه بهاستراتژي»( در پژوهشي با عنوان 1226ميان طرفداران. بائنا )

به اين نتيجه رسيد « هاي ورزشي: مطالعة موردي تيم رئال مادريدبرندة برند محبوب در تيمعامل پيش

هاي بازاريابي تعاملي براي برقراري ارتباط با مشتريان در زمان كه مديران ورزشي نياز به استفاده از رسانه

هاي رد، هنوز خيلي از سازمانكنوني دارند. با توجه به اينكه ورود به اين تجارت به سرماية زيادي نياز ندا

اند. بايد اين تجارت در ورزش كشور حتي با سرماية كم هم گذاري نكردهورزشي در اين تجارت سرمايه

هاي موفق در زمينة تجارت الكترونيك در كشور در ابتداي كار به شكل كار كند، خيلي از شركت شروع به

چند  طي اين دليل داشتن بيزنس پلنولي تجارتشان بهالآن خود نبودند و از سرماية كم شروع كردند، 

سال رشد چشمگيري داشته است. داشتن ايدة تجارت الكترونيك خيلي مهم است، ولي همة كار نيست. 

تر منابعي كه اين بيزنس پلن رو پياده كرد، از موارد مهم اين تجارت نياز به بيزنس پلن و از همه مهم

وكار، شناسايي يند ايجاد كسبادر فر گام ترينمهم و مشتري استت ترين عنصر اين تجاراست. مهم

 . انتظارات مشتري است
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 داده قرار تأثير تحت را ما وجودي ابعاد حتي كار، و زندگي ابعاد تمامي امروزه كه ملموسي واقعيت

 ةتوسع و رشد به تواننمي آن امكانات از گيريبهره و فناوري بدون ديگر است، جديد هايفناوري است،

 سبك براي توسعه حال در كشورهاي در گذشته دهة در كه جديدي انقلاب .كرد فكر و زندگي وكاركسب

 شرايطي چنين در است، سابقهبي كشورها اين تاريخ طول تمام در است، داده رخ اطلاعات دريافت و

 نهمچني و ارتباطي هايروش و رسانياطلاع و خدمات دريافت براي جديد هايفناوري به دسترسي تقاضاي

 شك بدون .است افزايش حال در روزروزبه مجازي فضاي در درآمدزايي و وكاركسب فضاي ايجاد سبببه

 عملكرد نحوة بر منفي تأثير ،...و توليد وري،بهره توسعه، به رسيدن براي نوين هايفناوري از استفاده عدم

دنبال هاي خود هميشه بايد بهدارد. مديران و بازاريابان ورزشي در سازمان هاي ورزشيسازمان مديران در

ك عنوان يهاي نوين بازاريابي باشند. تمركز بر جذب مشتريان بهروز كردن و استفاده كردن از روشبه

ن اامروزه، با افزايش رقابت در دنيا به همان شدت توقعات مشترياجتماعي ارائه شده است. -راهكار فرهنگي

 گراييمشتري، ترسريعخواهد شد زمان تهيه و توزيع  سبب دارشتاباين تغيير  .نيز در حال تغيير است

وجه به با ت هنگام، به مشتريان باشد.سرويس به ةبيشتر و سطح خدمات بهتر ملموس بوده و نيازمند ارائ

ود دارد تا از طريق اين افراد محبوبيت ورزشكاران و قهرمانان در بين اقشار جامعه، پتانسيل بالايي وج

، تنيداشدوستستاره بودن، شخصيت  تواندست به تبليغات فضاهاي الكترونيك براي درآمدزايي زد. 

، از مواردي هستند كه تحقيقات داخلي به آن و تيپ شخصيتي ايمنبع جذابيت ورزشكار، صداقت حرفه

كنندگان در معرض هزاران تبليغ مختلف قرار هر روز مصرف گذاري ورزشكاران اشاره كردند.در مورد صحه

فرد با استفاده از افراد مشهور سبب ايجاد نگرش مثبت ها براي ايجاد موقعيت منحصربهگيرند. شركتمي

در شروع كار تجارت الكترونيك در ورزش، با توجه به آگاهي كم  .شوندفرد در مشتري ميو منحصربه

ورزشكاراني كه در فضاي مجازي طرفداران ميليوني دارند، براي تبليغ هواداران از اين فعاليت، بايد از 

برهاي موجود در اين تجارت، استفاده از همين فضاي الكترونيك خود استفاده كرد. يكي از بهترين ميان

ري گردشگهاي تجارت الكترونيك بحث گردشگري الكترونيك است. روش است. يكي ديگر از مؤلفه

ث هنوز در ايران وارد نشده است. بح متأسفانهنت اشيا، در دنيا بحث جديدي است كه الكترونيكي و اينتر

ديدن كند، از آب و هوا لذت ببرد  هاجاذبهگردشگر وارد كشور شود، بخواهد از  كههنگامياينترنت اشيا از 

اده از گردشگران با استف. شوداز آن بخواهد از امنيت خود و سفرش مطمئن شود، مطرح مي ترمهمو 

، هاجاذبهه ب تريآساندسترسي  توانندميموبايل و با اتصال به اينترنت  هايگوشيابزارهاي هوشمند مانند 

با توجه به  .امنيت، موقعيت خود را مشخص سازند تأمينامكانات و خدمات گردشگري پيدا كنند و براي 
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 تواندهاي كشور، يكي از مواردي كه ميورزشگاههاي موجود در كشور، در خصوص ورود بانوان به محدوديت

اه توان ورزشگهاي نوين مياين محدوديت را پوشش دهد، استفاده از اين مؤلفه است. با استفاده از فناوري

ه هايي بود كرا به داخل منازل برد و از اين طريق كسب درآمد كرد. شبكة فاكس اسپرت از اولين شبكه

شرايطي را فراهم آورده است كه فرد در  2افزار واقعيت مجازيشبكه با تهية نرموارد اين تجارت شد. اين 

توان در ورزش كشور بيند. با استفاده از اين موارد ميمنزل خودش بازي را در شرايط واقعيت مجازي مي

اجتماعي آموزش تجارت الكترونيك در سطح مدارس و -كسب درآمد كرد. يكي از راهبردهاي فرهنگي

ها بود. اين راهبرد داراي چند بعد است؛ يكي از ابعاد آن آشنايي با فضاي تجارت الكترونيك و اهدانشگ

سازي استفاده از اين نوع تجارت است. يكي ديگر از مزاياي اين راهبرد فعال كردن ذهن اعتماد و فرهنگ

( در 1225مكاران )پردازي در تجارت الكترونيك در ورزش خواهد بود. منگ و هاين افراد براي ايده

 «هاي اجتماعي: مفاهيمي براي شناساندن هويت تيمتعامل با هواداران از طريق رسانه»پژوهشي با عنوان 

از چهار نوع مختلف از انواع ارتباطات براي تعامل با هواداران در  NBAهاي به اين نتايج رسيدند كه تيم

 كنند.سازي استفاده ميسازي و فعالهاي اجتماعي شامل اطلاعات، بازاريابي، شخصيرسانه

 پيامدها

شدة حاصل از راهبردها شامل توسعة اقتصادي، توسعة حقوقي، توسعة ساختاري پيامدهاي شناسايي

و توسعة فرهنگي است كه تا حدود زيادي منطبق راهبردها نيز هستند. توسعة اقتصادي در بدنة ورزش 

ذاران ن و سياستگدليل تأثيرات و پيامدهاي بسيار مثبت آن در ايجاد تحولات از ديرباز مورد توجه مديرابه

هاي فراواني جهت ايجاد آن صورت گرفته است. با عنايت به نتايج ريزان قرار داشته و تلاشو برنامه

ها مناسب نيست، و با توجه به ها و فدراسيونگرفته، وضعيت درآمدزايي در باشگاههاي انجاممصاحبه

ها را خواهيم درآمدزايي در اين قسمت شده در راهبردها انتظار افزايش و ارتقاي سطحهاي ارائهروش

اي ههاي مطرح دنيا از اين تجارت دارند، و يكي از مؤلفهداشت. با توجه به درآمدزايي بالايي كه باشگاه

ها و الگوبرداري از هاي خود حضور در اين فضاهاست، بايد با استفاده از اين روشمهم آنها در گزارش

ريزي كرد تا به درآمدزايي مناسب سازمان دست يافت. زمينه برنامههاي ورزشي موفق، در اين سازمان

ها كارگيري نيروهاي متخصص مرتبط در باشگاههاي توسعة اقتصادي ايجاد شغل و بهيكي ديگر از مقوله

هاي ورزشي بود. با توجه به اينكه اين تجارت داراي فضاي جديدي است و نيروي متخصص و فدراسيون

                                                           
1. Virtual Reality  
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كارگيري نيروهاي متخصص براي رسيدن به اهداف اقتصادي رود با بهاست، انتظار مي در بدنة ورزش كم

ايجاد شغل هم كرد. همچنين در بحث شفافيت مالي با استفاده از فضاي تجارت الكترونيك اين مؤلفه 

 دنياز براي فعاليت در هر اقتصا هاي موردترين زيرساختشفافيت يكي از بزرگبسيار پررنگ خواهد شد. 

 . در تجارتتواند ابزاري مناسب براي نيل به اين هدف باشدشود كه تجارت الكترونيك ميمحسوب مي

ين گذاري شود و همچنهاي ورزشي تمامي محصولات بايد نسبت به كيفيت خود قيمتالكترونيك سازمان

را  ة محصولاتدليل باز بودن و در اختيار داشتن تمامي مشخصات در اين فضا مشتريان قدرت مقايسبه

فروشي هم اين شفافيت وجود دارد و از ايجاد بازار نسبت به كيفيت و قيمت دارند. همچنين در بحث بليت

ها، ميزان ورودي و خروجي هاي ورزشيكند. تجارت الكترونيك در سازمانسياه به قدري جلوگيري مي

ل كنتر كاملاً هاحساب تماميي به گونه ورودي و خروج هر رو. ازاينكندرا مشخص مي شدهتفكيكدقيق 

 ت. شده و ديگر وجوه سرگردان وجود نخواهد داش

هاي شود كه سازمانهاي حمايتي و مقررات تجارت الكترونيك در ورزش سعي بر آن ميبا تدوين برنامه

ارت جورزشي در اين تجارت از حمايت و حاشية امنيت بالا برخوردار شوند. با وجود شرايط فعلي ورود به ت

هاي ورزشي دشوار است، بايد تدابيري انديشيده شود كه براي الكترونيك در ورزش مقداري براي سازمان

هاي ورزشي به تجارت كه اين اتفاقات رخ دهد و سازمانرفع اين مشكلات قدمي برداشته شود. هنگامي

د شد كه اين فضا براي ها ايجاد خواهشك فضاي رقابتي بين اين سازمانالكترونيك روي بياورند، بي

ها بسيار راهگشا خواهد بود. اين تجارت طي چند سال آينده جزء لاينفك ساختار پيشرفت اين سازمان

هاي ورزشي خواهد بود. با توجه به رشد چشمگير اين تجارت، و با استفاده از اين تجارت در ورزش سازمان

هاي اصلي درآمدزايي در چند سال ي از مؤلفهگمان يكريزي صحيح اين فضا در ورزش بيكشور و برنامه

روز اينترنتي يكي ديگر از پيامدهاي توسعة ساختاري است. خيلي آينده خواهد بود. استفاده از خدمات به

هايي سايتطور مثال الآن وباند. بهاز خدمات موجود در ورزش امروزه به سمت فضاي الكترونيك رفته

اها دهند. اين فضصورت آنلاين انجام ميديابي ورزشي و تغذية ورزشي را بهاند كه كار استعداشدهطراحي 

هاي ورزشي شكل گرفته و همچنين مورد استفادة جامعة يافته در ساختار سازمانصورت سازمانتواند بهمي

ر ايجاد بريزي مدون سعي راحتي و با برنامهتوان بهآن ورزش قرار بگيرد. با استفاده از فضاي الكترونيك مي

فاداري تقويت وبانك اطلاعات رفتار مشتريان كرد كه با توجه به اين رفتار اهداف بازاريابي را پيش برد. 

مشتريان و هواداران ورزشي يكي ديگر از پيامدهاي توسعة فرهنگي است. با استفاده از فضاهاي الكترونيك 

توان مشتريان را به ورزش يا باشگاهي خاص يمهاي الكترونيك يبازي اجتماعي و دنياي هاشبكهمثل 
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با توجه به شكل گرفتن سامانة هواداري در چند رشته و چند باشگاه و درآمدزا يا هوادار كرد.  مندعلاقه

 ها را تقويت كنند و ارتباط خودشانها بايد بكوشند كه اين سامانهها و فدراسيونبودن اين فضاها، باشگاه

دليل اينكه ها الآن در حال درآمدزايي است، ولي بهنند. درست است كه اين سامانهرا با هواداران حفظ ك

كم ها بدون خدمات در حال فعاليت هستند و فضاهاي ديگر مثل هنر وارد اين زمينه شدند، كماين سامانه

شرط بههاي درآمدزايي است، ترين روشاين فضا دچار كاهش ميزان كاربر خواهد شد. اين مؤلفه از ساده

هاي هواداري و دادن خدمات ويژه به هواداران ريزي صحيحي انجام گيرد. با طراحي كارتآنكه برنامه

 توان هم طرفداران را در اين فضا حفظ كرد و هم وفاداري آنها را افزايش داد.مي

روش ين ترشد كه اين تجارت و فضاي الكترونيك بهترين و سريعشايد به اين نكته بايد اشاره مي

كند. فرض بر اين باشد كه قرار است اتفاق خاصي بيفتد، با فراخواني كه در ارتباط با هواداران را ايجاد مي

راحتي و سريع با هواداران ارتباط شود، آنها بهسايت درج ميهاي ورزشي و وبهاي رسمي سازمانشبكه

 1228گرفته تا سال هاي انجامبينيبق پيشكنند. طبرقرار كرده و هواداران را براي آن اتفاق خاص آگاه مي

هاي هوشمند خود خواهند داشت، كه اين فرصتي درصد افراد استفاده از اينترنت را در گوشي 85بيش از 

افزارهاي خاص خودشان به ايمني دسترسي به هواداران ها با طراحي نرمكند كه اين سازمانرا ايجاد مي

 هم كمك كنند. 

 گيري نهايینتيجه

بنابراين  اند،مواجههاي پويا و در حال تغيير اي با محيطصورت فزايندهها بهدر عصر حاضر سازمان

با توجه به  ،بقا و پويايي خود مجبورند كه خود را با تغييرات محيطي سازگار سازند. به بيان ديگر منظوربه

هايي و... در عصر حاضر، سازمان تغييرات و تحولات علمي، تكنولوژيك، اجتماعي، فرهنگي ةسرعت شتابند

امروزي، بتوانند مسير تغييرات و  ةبر هماهنگي با تحولات جامعشوند كه علاوهمد محسوب مياموفق و كار

و اين تغييرات را در جهت ايجاد تحولات مطلوب براي ساختن نند بيني كها را نيز در آينده پيشدگرگوني

 گيري خلاقانه از تغيير براي هدايت كردنتنها با بهره»تافلر  ةگفتبه  چراكه ،اي بهتر هدايت كنندآينده

دست  ترانسانياي بهتر و توانيم از آسيب شوک آينده در امان بمانيم و به آيندهخود تغييرات است كه مي

با توجه به اينكه فرهنگ جامعه به سمت استفاده از ابزار تكنولوژيك براي رفع نيازهاي خود رفته «. يابيم

يري و همسو شدن با تغييرات فناوري نياز به تغيير در نگرش و ديدگاه مديران ورزشي گشكلاست، براي 

 ضروري است. 
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Abstract 
The main objective of this study was to Strategies and outcomes e-commerce 

in sport Industry. Qualitative study using in-depth interviews with experts in 

the subject were used to achieve the stated purpose and with the expertise of 

subject. In this regard, the relevant research in the following areas were 

identified, including: Officials Marketing Committee, sports federations and 

sports clubs, Sports Marketing Committee of the Ministry of Sport and Youth, 

Experts in the field of e-commerce and faculty members. Interviews 

conducted purposefully and continued to snowball technique and finally 12 

people were interviewed. Finally, the data obtained from interviews given by 

Ground theory and through three stages open, axial and selective coding were 

analyzed. The open coding results in identification sign and further analysis 

result of open coding at the Strategies have been identified in 4 areas so that 

cover internal and external challenges of e-commerce in the sports industry of 

the country. These areas were included: Management, Legal – Civil, 

Technical and cultural-social. Finally, Outcomes that were largely consistent, 

include the identification of strategies like: Economic Development, Legal, 

structural and cultural. 
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