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 چکیده 
این پژوهش  ه لحیظ زور گرجآوزی هدف از این پژوهش، طراحی الگوی توسعع ا اصادععیج جیل ای  جز وززر ایراد  وج  

اسعععاراو  و کوز  ن انلعی  گر عز و از  منعدنظعی ی ک فی  وج کعه  عی زور گرانعدج تیوزی و زوی رج  هعیپژوهش از نوع   هعیجاجه
هی اسافیجه شد  جیم ا آمیزی پژوهش شیمل نخبگید علمی و اجرایی ی جاجهآوزجمعیی اه  رای سیخایزمدیحبا ک فی ن مه

ی جیل ای  و اصادعیج جیل ای   وکیزهیکسع ، ، تلیزت ال ارون کITی اصادعیج،  نیوزی،  هیحوزهوززر کشعوز  وج که جز 
ی  یز، محوزی و  کدگذازاز سععه مرحلا  هیجاجهوتحل ل  یهتلزمدععیحبه انلی  گر ز   رای   21تلر ه جاشععاند و جز ملموع  

، زاهبرجهی و پ یمدهیی گرمداخلهای،   نهزمجسعز آمد و جز پن  موولا شعرایع علی،  کد  یز  ه  140اناخی ی اسعافیجه شعد که 
ی شعدند  توسع ا جسعارسعی  ه زایینه و اینارنز، تلیزی شعدد وززر، زشعد   ندجسعاهوسع ا اصادعیج جیل ای  جز وززر ت

 امروزه  ین هتوجه  ه اهیی توسع ا اصادعیج جیل ای  جز وززر  وج   ی  شعرادپهیی جیل ای  از ی نیوزتلیزت ال ارون ک و  
ی هی یشعگیهو    هی ود دزاسع ، هیسعیزمید  زوینتغ  ر یی اه اسعز، ازاجیل ایلی شعدد    سعمز  ضعیی  یزاز از شع ل سعنای خوج  ه

سعیزی  رایندهی، خدمیت و  ضعمن سعیزگیزی  ی این تغ  رات، اسعاراتژی جیل ایلیمرتبع  ی وززر  یید  و مشعیلل  وززشعی
 هیی خوج زا تنظ م کنند  ز  یل

 

 یدیکل یهاواژه

 وزی اطالعیت و ازتبیطیت،  نیوزی وززر  اصادیج جیل ای ، اصادیج وززر،  نی
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 مقدمه

 ری اصادیج وززر شده که موضوع  س یزی از تحو ویت  گش ل ت یمل جو نهیج اصادیج و وززر، موج   

 ی تغ  ر اصادیج از اصادیج سنای  ه اصادیج   همزمیدمدیریز وززشی زا  ه خوج اخادیص جاجه اسز  از طر ی  

طی   زا  مشی هی  زوند  ن ز  وززر  اصادیج  حیضر،  عدر  جز  از  ی م  چنین هکند؛  ی مجیل ای   هریک    ن م 

،  رور  س یزی از کیالهیی  اند  ی  ی اجامیعی  هیشب ه یای جازند، جز  سیوب ی وززشی  رای خوج  هی یشگیه 

ای و مو ییلی انلی   یینه زای  ا زازهینر  وززشی و نمییش  س یزی از زویداجهیی وززشی از طریق سییز و  

یک   آن هی ال ارون  ی زییجی پ رامود وززر ش ل گر اه اسز  وززر پس از  وکیزهیکس گ رج و  یم

ی صوتی و تدویری  هیزسینه و نشرییت  ه    هیزوزنیمه ی چیپی مینند  هیزسینه دیجی زا  ی گذاز از  جهش اصا

نظ ر تلویزیود و زاجیو تلر ه کرج، اکنود  ی پ شر ز  نیوزی اطالعیت و پ دایش زایینه، اینارنز، مو ییل و  

کند و وززر ایراد ن ز نیگزیر  ه پ روی از این  ی می اجامیعی جهش اصادیجی جیگری زا تلر ه  هیشب ه 

هیی وززشی و اصادیج )اصادیج وززر(  ی پ شر ز   ز   یلزوند جهینی خواهد  وج  جز واصع پس از ترک    

 ری مثلث  گش ل  نیوزی اطالعیت و ازتبیطیت ضلع سومی  ه نی  جیل ای   ه این جو اضی ه شده که موج   

 ز   اصادیج جیل ای  وززر شده اس

آد جز جوامع     ریکیزگاصادیج جیل ای  مفهو  نسبایً جدیدی اسز که  ی گسارر  نیوزی اطالعیت و  ه 

  ی ا جز حی  ت یمل اسز  اصادیج جیل ایلی که جز موازجی اصادیج اینارنای، اصادیج نوین یی اصادیج شب ه 

ازتبیط جیل ایلی )اینارنز    ییهجیل ای  شیمل شب ه   هییی  نیوز  ا، اصادیجی اسز که  ر پییشوج ینیم ده م

(   1) اطالعیتی مرتبع اساواز اسز  هییی ا زاز و جیگر  نیوز، نر  هییینهزا ،اززشی ا زوجه( یهیو جیگر شب ه 

اطالعیت جز تمیمی    ی(  ی نگیهی گسارجه، اصادیج جیل ای  زا، کیز رج  راگ ر  نیوز200۷)  1م ی  و  ات  نسود

 (  2کند ) می   ی هی، مبیجالت م ید آنهی و مبیجالت م ید ا راج م ر  نی سیزمید ا  یج اصادیجی شیمل کیزکرج جزو 

هیی اجامیعی جسارسی جازند  سو  ن ز  ه شب ه امروزه، حدوج ن می از جم  ز زم ن،  ه اینارنز و یک

   و  جواد،  ی اوج این انفلیز جز ازتبیطیت زا اصادیج جیل ای  جانسز  این زیسز  اتواد نوطت میأجرو  ه

 اای کیمالً جدید  رای تبل غیت و عرضهیی ت نولوژیک، زسینه تریل ود جالزی و ما ی  ه زیرسیخز   ۳اززر  

زوکیزی  زوج  این نوع از اصادیج، صنییع صدیمی و سنای زا منسوخ کرجه و سیشمیز می نیمحدوج محاوا  ه

    ( ۳)  اکنود یک سیزمید جهینی  یلووه اسزهر سیزمینی هم   کیمالً  دیع جز اصادیج جهینی پدید آوزجه اسز

 
1. Atkinson & Mckay 
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  نایی  پژوهش  اندشدهالمللی تبدیل   ن یی  وکیزهیکس ی وززشی  ه  هی یشگیه   ن م  س یزی از  یمچنین ه  

 (  4کند ) ی م  د  میلی تأک   ی هی و شیخص   ززشی ی و هی جیل ای   یشگیه ا  مثبز   ن توس    ا زا ط (  ر  2015) جیمی  

  اینارنز از این   هوشمند و همچن ن ا زایش اسافیجه از  یهیا زازی همچود تلفن   ریکیزگ ه  اوس ت

یی  هیپلافر   ا  یج اصادیج جیل ای  زا مشاریید نهییی  ی اسافیجه از ینتراهم ز جازج که ی ی از مهم ح ث

اسز   وکیزیک پلافر ، یک مد  کس  زنند  ی، زصم مگ رجی وکیزهی جز اخا یزشید صراز مکه از طرف کس  

،  ی ی دیگر  وندمادل ش   ه آد   جهدی کنندگید  س یزی )مشاریید و تول دکنندگید( اجیزه مشرکز  که  ه

زوزهیی    نوظهوز این  هیییزی ی از موجوج(   5)  اززر  پرجازند  او  ه خلق و مبیجل  نندرصراز کازتبیط  

از  چشمگ ری  ر این ه خوج،  خش اسز که عالوه  ملیزی یهیمخالف، ظهوز و نفوذ شب ه  یوکیزهی کس 

  ة زنندتوجهی  رهم   شیییداند،  ه طرز  تدیح  کرجه     ی  جز اصادیج جیل ای  زا  یهیاززر  رند شرکز 

  سو  یک م ل یزج نفر، ی نی   ش از    8/2،  2016  سی   اند  جزمخالف ن ز شده   یوکیزهیکس    م یجالت جز

اینسایگرا ،    وجوج آمدد   س  وک،  ه (   6)  اند وجه   اجامیعی، مادل  یهیپلافر  شب ه   جم  ز جهید  ه

، مدداق اصادیج جیل ای  اسز  اینهی  ی  زسید  ی  پ  یا زازهی اجامیعی و نر    ییهاجامیعی، پلافر    یهیشب ه 

ت  ه  ر جسایوزجهیی جیل ایلی،   یل ای جدید، صن ای جدید و اصادیجی جدید سیخاند و جییگزین  رخی  

   هیی سنای شدند  یل ز

  هیی م رند ت   یزازیی ی آنالین و تلفن همراه جز  هییی اساراتژ »نوش  جز پژوهشی  ی عنواد  (  2016)  1 یئنی 

 یزازیی ی ت یملی  رای  رصرازی ازتبیط  ی    یهیکه مدیراد وززشی  ه اسافیجه از زسینه « جزیی اند  وززشی

اجامیعی مینند    یهیعنیصر مخالف زسینه   سیزیی پیزچه  ی     ر این،مشاریید جز زمید کنونی ن یز جازند  عالوه 

و   جهندمی حضوز خوج زا جز جوامع ازتوی  وززشی یاحر ه هیی  م وک و توی ار، ت وب،   س هی، یوتو الگ 

(   ۷ند )ثرؤکرجد هواجازاد و ت یمل  ی آنهی م    رجزگ  ، که جز اناخیب  رند وکنندی ملیزی ایلیج م  یهیانلمن 

 وک جز حی  تبدیل شدد  ه  خشی  اجامیعی از جمله   س   یهیزسینه   ( جزیی اند201۳)و هم یزاد    2 یینه

    (8اند )تفریحی و وززشی  یهیسیزمید    یزازیی ی تبل غیتی توسعا  شییع از آم خا

گرجج که ی  رم  1995که اول ن اثر علمی مرتبع  ی آد  ه سی     سزای نوپی حوزة اصادیج جیل ای  حوزه 

مینند    هیحوزه جد تپس یت جز کای ی  ی هم ن عنواد  ه آد پرجاخاه اسز  این حوزه جز ترک    ی سییر  

و صنییع زا تغ  ر جاجه اسز  جز ایراد جز    وکیزهیکس  ، وززر و      ضیی  ونولحمل سالمز، گرجشگری،  

 
1. Baena 

2. Bayne 
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ک ف ز  یز سیوب خدوص   و  نوش  و  وززشی  گر اهیپژوهش   آنهیهیی  اسز که  یی صوزت  تواد  ه  یمه 

،  9( اشیزه کرج )1۳98ک ی و هم یزاد )ی طیهر( و  1۳96(، پروین و هم یزاد )1۳91تحو ویت  رید  احی )

تواد  ه تحو ویت م زانی  یمکه    اندپرجاخاه (   رخی پژوهشگراد ن ز  ه  یزازیی ی آنالین جز وززر  11و    10

(  جز  14 -12( اشیزه کرج )1۳95می و هم یزاد )( و   گ1۳9۳(، ح دزی و شریف ید )1۳9۳و هم یزاد )

یی ن ز جز حوزة تلیزت ال ارون ک جز وززر انلی  گر اه اسز که  هیپژوهش ین تحو ویت، م دوج  ترمرتبع

(   16و    15( اشیزه کرج )1۳9۷زاجه ) می زح( و  1۳95تواد  ه تحو ویت عس ریید و هم یزاد )یماز جمله  

ی اجامیعی، تلیزت ال ارون ک  هی شب ه از  یزازیی ی اینارنای،    ترگسارجه س یز  امی، اصادیج جیل ای  مفهومی  

زو  ین ازاگ رج   ی  رمزا جز    آنهیو  ه مینند چاری  ر سر هما این مفیه م    اسزال ارون ک    وکیزکس و حای  

ایراد   وززر  اصادیج جیل ای  جز  ازائا مد  توس ا  اول ن  یز  ه  انلی ماین تحو ق  رای  این  پرجازج   ی  

  مؤسسیت و    هیجانشگیه تواند اج  یت منیسبی جز حوزة اصادیج جیل ای   ی زوی رج وززر  رای  ی مپژوهش  

تواند  ی تش  ل کیزگروه اصادیج جیل ای  از  ی مآموزشی و پژوهشی  راهم آوزج  وزازت وززر و جوانید  

ن این پژوهش  هره گ رج  م یونز علمی و  نیوزی زییسز جمهوزی که  سبز  ه م ر ی و توس ا  نایی  

اصدا  کرجه،  هیحوزه جز    هیاسایزتیپ  زم نا شنیسییی  ضیی حیکم  ر  ی می مخالف  هیی  ی  نیوز تواند جز 

ی جیل ای  و ل رجیل ای  موجوج یی  یلووه  وکیزهیکس وززشی از نایی  این پژوهش اسافیجه کند  همچن ن  

هیی خوج اسافیجه  هی و زاهبرج  یسزسیی تنظ م  توانند از نایی  این پژوهش جز زاسای مجز حوزة وززر  

 کنند 

که ایلیج اززر جز آد   تواد اصادیج جیل ای  زا اصادیجی م ر ی کرج ندی آنچه   ید شد می ی جمع 

منظوز سیخز اکوس سامی   ن مرج ،  هیی جیل ای  اسز و ساود  ورات آد، ازتبیطیتی  همبانی  ر  نیوزی 

   ر تأخ  یهی  ی کماصادیج جیل ای  جز ایراد همچود جیگر حوزه اسز   هیی  نیوزانه  هی و زیرسیخز سیزمید 

جن ی جازج که این مافیوت  وجد شرایع ن ز  ه    ااتر از کشوزهیی پ شر وازج کشوز شده و اوضیعی مافیوت 

گرجج  وزوج اصادیج جیل ای   یهیی منیس  ازتبیطی و تی حدوجی شرایع اصادیجی ایراد  یزم نبوج زیرسیخز 

ی وززشی چنینچه  خواهند از  هی سیزمید امی    ی اول ا خوج صراز جازج؛هیگی   ه وززر ن ز نیگزیر اسز و جز  

ای  یژه وشوند،  یید  ی سرعز   شاری آد زا  پذیرند و جز زاهبرجهیی خوج جییگیه    مند هره مزاییی آد   شار  

، زاه یزهی و  هیچیلش  رگذاز، تأثزا  رای آد جز نظر  گ رند  این پژوهش جز نظر جازج تی  ی شنیسییی عوامل 

ازائه کند     پ یمدهیی اصادیج جیل ای  جز وززر کشوز، مد  توس ا اصادیج جیل ای  جز وززر ایراد زا

 که مد  توس ا اصادیج جیل ای  جز وززر ایراد کدا  اسز؟    اسز  یناا اصلی تحو ق حیضر  مسیل نی راین  
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 ی پژوهش شناسروش 

ی ک فی اسز که  ی اسافیجه از زور  هیپژوهش از نوع    هیجاجهاین پژوهش  ه لحیظ زور گرجآوزی  

اسافیجه     یپژوهش ک فی اسز کعه  زور  گراندج تیوزی یک  انلی  گر اه اسز     1 ن یج گراندج تیوزی یی جاجه 

مند،  نظی    یاش ل اجعر   سعه   عه   م معوالً   ن عیججاجه   ا  زور نظرییی د ی ن مت عوی  اییعه نظر  ،هعیجاجه   از

ور که  این ز   اسعافیجه شعده اسز  مندنظی    ش وةاز  گ رج که جز این پژوهش  یمنوخیساه و سیزاگرا انلی   

از مدیحبا  (   1۷پعرجازج )یهی  ه تول د نظریه مانعد،  راسی  جاجه آد زا ا داع کعرجه  2و کوز  ن    و اسارا

هیی موزج ن یز اسافیجه شد  این نوع مدیحبه  ی  آوزی اطالعیت و جاجه  رای جمع   ی اهیسیخایزک فی ن مه

منی ع،     راسی هوشمندانه که    سؤاالتی از   هرسا، ی نی  رج گیم  مدیحبه صوزتاسافیجه از زاهنمیی  

تی حد زس دد  ه اشبیع نظری پ ش ز ز تی    هیمدیحبه    رج گیمی صبلی ش ل  هیمدیحبهزور و تحل ل  

مدیحبه انلی  گر ز     21جسز ن یمد و جز ملموع  که جز پن  مدیحبا آخر، حرف )کد( جدیدی  ه جییی  

ی اصادیج،  نیوزی،  هیحوزه جیم ا آمیزی پژوهش شیمل نخبگید علمی و اجرایی وززر کشوز  وج که جز  

ال ارون ک،   وا کیز  ی جیل ای  و اصادیج جیل ای  سی وکیزهی کس   نیوزی اطالعیت و ازتبیطیت، تلیزت 

هیی   ر ی  وج،  ه این صوزت که یی اه ری از نوع هد مند و گلوله گنمونهپژوهشی یی اجرایی جاشاند  زور  

ی  هیجاجه وتحل ل  یهتلزصبلی مالکی  رای اناخیب نمونا   دی تی حد زس دد  ه اشبیع نظری  وج   رای  

محوزی و کدگذازی اناخی ی اسافیجه    ی شیمل کدگذازی  یز، کدگذازیامرحله از کدگذازی سه   آمدهجسز  ه

ی مشی هی که  یز  هیجاجهو  جصز مطیل ه و  رزسی شد ه هیمدیحبهی هیجاجه شد  جز مرحلا کدگذازی  یز، 

ی سینی   کدگذازی    جاشاند،م نییی  مشارکی  کدهیی  مفیه م  شدهتحز  سپس  هریک   و  مانیسبی  ه 

جز مرحلا جو ، کدگذازی محوزی که  رایند مرتبع کرجد مووالت  رعی  ه مووالت     شداخادیص جاجه  

محوزی،   رجد یک مد  پیزاجایمی شیمل شرایع علی، پدیده   کیز هاصلی اسز، انلی  گر ز  این کیز  ی  

م  ، زاهبرجهی و پ یمدهی انلی  گر ز  مرحلا سو  )کدگذازی اناخی ی( هگرمداخله ای، شرایع  نه زمشرایع 

پس از انلی  کدگذازی  یز و محوزی و مشخص شدد مد  پیزاجایمی انلی  گر ز  جز این مرحله، کدگذازی  

ی جیگر  هیگروه ی  ی   ندجساه ری و پ وند هر  گش ل تر اجامه یی ز و  ی انازاعمحوزی جز سطحی  یالتر و  

 تشریح شد 

 
1. Grounded Theory 

2. Strauss & Corbin  
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 ها افتهی

، زاهبرجهی و  گرمداخله ای،   نهزم، شرایع علی،  1 ی توجه  ه انلی  مراحل کدگذازی  یز و محوزی، جدو   

 جهد  یمپ یمدهیی اصادیج جیل ای  وززر زا نشید  

 . عوامل توسعة اقتصاد ديجیتال ورزش  1جدول 

له
قو

م
 

 کد  مفهوم 

 

توس ا  
جسارسی  ه  

زایینه و 
 اینارنز 

 زشد سریع و زوزا زود ت داج کیز راد اینارنز 
  ل زشد  نیوزی اطالعیت و ازتبیطیت جل هاز   ن ز ان مفهو   یصلا جغرا  ییی و   زی ی 

  ل اینارنز جل هاززاد شدد جسارسی  ه خدمیت و محدوالت وززشی 
  ل اینارنز جل هسهولز آگیهی از انواع محدوالت و خدمیت وززشی 
 ی اینارنایهی روشگیه عد  محدوجیز م ینی و زمینی جز جسارسی  ه خدمیت و 

 ا زایش سرعز اینارنز جز ایراد و جهید 
 هیی زوم زی و شخدی یینه زاا زایش ت داج 

 ی همراه هوشمند هیتلفنا زایش و توس ا زوزا زود 
 ی جدیدهیزسینه وجد  جوطر هویژگی ت یملی و 

  وک، اینسایگرا  و    ی ملیزی اجامیعی مینند   سهیشب هظهوز و زشد 

زشد تلیزت  
ال ارون ک جز 

 وززر

 ی وززشی از سییز اخادیصی  هی یشگیه و  هیسیزمید  رخوزجازی 
 هیی خبری عمومی و وززشی جز جن ی و ایرادیز سیا زایش ت داج 
 ی اجامیعی ملیزی هیشب هجز  هی یشگیه و  هیسیزمید حضوز زوزا زود 

 ی مسی ویت وززشیکشصرعه  نی و  ش پی،  ندشرطهیی یزسیا زایش 
 هیزو ی ملیزی هواجازاد و مشاریید وززشی و چزهیانلمن

 ای و آنالین وززشییینه زا هیی ی یززشد و توس ا 
 ی پرجاخز ال ارون ک هیجزگیه هیی پرجاخز جیل ای  و  سامس

 ی آنالین جز   ن عمو  مرج  و مشاریید وززشیهی رورپذیرر و ا زایش خرید و 
 ی وززشی هی یشگیه هی و  ود دزاس، هیسیزمیدهیی ال ارون  ی  ز  یلگسارر 

تشی ه خدوص یت جم  ز شنیخای کیز راد  نیوزی و اینارنز  ی مشاریید وززشی )سن و  
  )    

تلیزی شدد  
 وززر

 هیی  یزازیی ی جز وززر و تلیزی شدد آد  ز  یلا زایش 
 ی کوچک و ماوسع جز وززر ایرادوکیزهی کس زشد 

 المللی  ن ت دج مسی ویت و زویداجهیی وززشی جز سطوح محلی، ملی و  
 هیی وززشی مت ل میه ز و هویز وززر و جل ه و یجازی  یالی مشاریید وززشی 

 ی وززشی هی یشگیه جهینی شدد وززر و 

زشد 
هیی  ی  نیوز

جیل ای  
وززشی و 
 ل روززشی

 و علم ز یت ک  هیز یتپ دایش و پ شر ز 
 هیی انسینی یتوانمندهی  ه سمز  نمیشپ دایش و پ شر ز هور مدنوعی و حرکز  

 ظهوز اینارنز اش ی و تله زات وززشی مادل  ه اینارنز 
 ظهوزی  نیوزی  الکچ ن و اززهیی جیل ای  

 هیجاجه سیزی، پرجازر و اناوی   ره ذخحرکز  ه سمز زایینش ا ری و ا زایش صدزت 
 ی وززشی جیل ای  هیکفش هیی وززشی جدید مینند جسابندهی یی ی  نیوزهی و ی نوآوز

 هی زوی ا راج و وسییل وززشی رنده گام ید ند  انواع حسگرهی و 
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ع 
رای

ش
زم

نه
 

ی
ا

 

عوامل س یسی  
 مدیریایو 

 خیص طوز هعی  و جز وززر   طوز ههی یریزمدم زاد ثبیت 
 ی توس ا اصادیجی و اجامیعی هی رنیمهاهم ز کم وززر جز ملموعه 

 هی جز ایراد و جز وززریریز مدهی و  سامس سیج جز 

عوامل  
 اصادیجی 

 هیی جی لییی پو ی جشوازهیی اصادیجی و یم تحر
 اصادیجی و جشوازی وازجات تله زات ال ارون  ی و مخی راتی هیی یم تحر

 ی وززشی هیسیزمید و  هی یشگیه سیخایز جولای وززر ایراد و جولای  وجد  س یزی از 
 گذازی خیزجی جز وززر ایرادیهسرمی راهم نبوجد شرایع 

 سیزی جز مدیراد  راوززشی یخدوصنگرر نیصح ح و عد   یوز  ه 

عوامل  
- اجامیعی
  رهنگی 

 ی اسافیجه از  نیوزی و اینارنز جز   ن مرج  هی مهیزت ا زایش آگیهی و 
 هیی جیل ای  جز   ن مرج  ی  نیوزا زایش تمییل  ه اسافیجه از 

 ا زایش سطح سواج و تحد الت جانشگیهی جز   ن مرج 
 سیخایز جم  ای جواد جز ایراد 

 عوامل وززشی

 هیی وززشی متمیه ز و یجازی  یال  ه وززر و 
 هیی وززشی  ز  یلعالصا زوزا زود مرج   ه مشیزکز جز 

 میه ز   زی ی مشیزکز جز وززر
 مرج   ه تمیشیی وززر زوزا زودعالصا 

 جزصد مشیزکز پیی ن مرج  جز وززر 

 عوامل  نیوزی
  ر ومی لتله زات ال ارون ک 

 هیی جیل ای  ی نیوزسرعز  یالی تغ  رات 
 امن ز جاجه و  نیوزی اطالعیت، حفظ حریم خدوصی و میل  ز م نوی

 عوامل حووصی 
 ض ف صوان ن تلیزت ال ارون ک جز ایراد  

 ال ارون  ی کنندگیدمدرفض ف صینود حمییز از 
 زایز جز ایراد یکپم زاد حمییز از میل  ز   ری و م نوی و زعییز 

ع 
رای

ش
له

اخ
مد

 گر
اخاالالت 
اتدی  و 

سرعز کم  
 اینارنز 

 س یسی خیص -صط ی یی کیهش سرعز اینارنز جز  رخی شرایع اجامیعی
 کم  وجد سرعز اینارنز جز ایراد 

مثل یوت وب، تلگرا  و   هیشب ههی و یزسی   لارینگ و عد  ام ید جسارسی  ه  رخی 
  وک   س

 تفیوت سرعز اینارنز جز نویط مخالف ایراد 

نگرر سنای  
و مهیزت کم 

 ITجز حوزة 
 جز وززر 

 ی وززشی هیسیزمید ای و ن روی کیز شییساه جز یینه زای هیمهیزت کمبوج 
  ی تر  و ض ف   نش ال ارون ک و جیل ای  مدیراد وززشی سنای 

 ITی وززشی جز زم نا توس ا هیسیزمید گذازی کم یهسرمی
 سن  یالی مدیراد وززشی و  هی نداجد  ه ن روهیی جواد 

اسافیجه کم  
ی  هیسیزمید 

وززشی از 
هیی   زظر 

IT  

نف ید )مشاریید، شرکی و  ی وززشی  ی ذی هی سیزمیدازتبیط ال ارون  ی کم 
 کنندگید( نتأم

 محاواسیزی محدوج جز  ضیی ال ارون  ی وززر
 هیی وززشی جز ایراد یزسیوبک ف ز سیخایزی و محاوایی پیی ن   شار 

 نبوج زاهبرج مشخص جیل ای  جز حوزة عمومی و وززر
 ی وززشی هی یشگیه و  هیسیزمید ازائا خدمیت آنالین کم توسع 

نگرر ض  ف  
تلیزی  ه 

 وززر

 ی وززشیهی یشگیه و  هیسیزمید اززر  رند پیی ن 
 ی اصادیجی ا موولهعنواد عد  نگرر و اعاویج  ه وززر  ه

 ی وززشی هی یشگیه هی و  ود  دزاس، هیسیزمید  ی  نبوجد کم اا  یزازیی ی جز سیخایز 
 المللی وززشی  ن کمبوج م ز ینی زویداجهیی عد  اسافیجه 
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کیمل از 
هیی   لپاینس

زویداجهیی 
 وززشی 

 عد  ام ید حضوز  ینواد  رای تمیشیی زویداجهیی وززشی 
 زویداجهیی وززشی جز ایراد روشی مامرکز  ز لسیخایز 

 المللی ن ض ف جز تروی  و جذب گرجشگر وززشی ملی و 

سیخایز  
اصادیجی  
مبهم و  

ای  رحر هل
 وززر 

 ی جز ایراداحر هگذازی جز وززر صهرمینی و یهسرمیخطر زییج جز 
 ی جز کشوزاحر هی وززشی هی یشگیه محدوج  وجد ت داج 

 ی وززشی کشوز هی یشگیه مشخص نبوجد میه ز حووصی واص ی  
 ی و جاللی جز وززر ایرادگرواسطهوجوج نظی  

 جز ایراد  هی یشگیه شفیف نبوجد اطالعیت میلی و اصادیجی 
 ی جولای، خدولای و خدوصیهی یشگیه وجوج زصی ز نیعیجالنه   ن 

موانع و  
مش الت  

 حووصی وززر

 جیل ای   کنندگیدمدرف صوان ن ض  ف یی نیکی ی جز حمییز از 
 هییآگه می از پرجاخز حق پخش تلویزیونی و حق پخش صداوسامانیع 

 ی تلویزیونی خدوصی جز ایرادهیشب هنبوج 
 زایز جز ایرادیکپو  مؤلفعد  زعییز حووق 

ض ف تول د و 
صیجزات  
کیالهیی  
وززشی 
  یک ف ز  

 ی صیجزاتی تول دات وززشی هی  نگیه کمبوج 
 حلم  یالی وازجات کیالهیی وززشی 

 تول د کیالهیی وززشی کم و  ی ک ف ز پیی ن  

هی 
رج

هب
زا

 

 ری کیزگ ه
ی هی زسینه

نوین و  
جیل ایلی جز 

 وززر

 خدوصی جز وززر ی ازسینهی هیشرکزصدوز ملوز   یل ز 
 جهندگیدتوس ه ری کیزگ ههیی وززشی از طریق یزسیوبا زایش ک ف ز محاوای 

 هی یزسیوب
 طراحی شب ا ملیزی  ززگ وززر کشوز

 ی وززشی هی یشگیه و  هیسیزمید ی اجامیعی هیشب هانلی  تبل غیت از طریق سییز و 
 وززشیی تلویزیونی اینارنای هی شب هایلیج 

 ی ملیزی جز وززر کشوزهیآموزراسافیجه از 
 ی ازتبیط  ی مشاریید و ازائا خدمیتهیسیمینه ی وززشی از هی سیزمیداسافیجة 

حمییز از  
هوشمندسیزی  

خدمیت و 
ایندهیی  ر

 وززشی 

 ی وززشی هوشمند هی  یشگیه  س و حمییز از تأس
  سیت، تله زات و  رایندهیتأس ه هوشمندسیزی  هی یشگیه ترل   

 هیی هوشمند(  یو اسایجهیی وززشی )یو اسایج هوشمندسیزی 
 ( جز اجازة امیکن و اساخرهیی ززشی BMSهیی مدیریز سیخامید ) سامساسافیجه از 

آموزر، 
توس ه و  

 ری کیزگ ه
ن روی انسینی  
میهر جز حوزة 

 IT نیوزی و 
 جز وززر 

 هیی نوین جز وززری  نیوزی آموزشی مرتبع  ی هیجوزه  رگزازی 
 ی وززشی  هیسیزمید ایلیج سیخایز تخددی اصادیج جیل ای  جز وزازت وززر و 

 جز سیخایز وززر کشوز  زوز ه ری مدیراد جواد، خالق و  کیزگ ه
 هیی نوین  رای جانشلویید تر  ز  دنیی  نیوزازائا واحدهیی جزسی مرتبع  ی 

 تر  ز ن روهیی ماخدص جز حوزة  نیوزی و وززر 
 ی وززشی هیسیزمید سپیزی اموز تخددی  نیوزی اطالعیت و ازتبیطیت جز  رود

  نیوزی  رای مدیراد وززشیا زایی آشنییی  ی ی جانش هیجوزه  رگزازی 
  ری اسا داجهیی جیل ای  جز وززر کشوزکیزگ هشنیسییی و 

حمییز از  
طراحی 

 هیی وززشی    شناپلطراحی و تروی  
 کنندة خدمیت وززشی لتسهی هیپلافر طراحی 
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و   هیپلافر 
هیی شن   اپل

 وززشی 

  رگزازی توزهیی ملیزی گرجشگری وززشی 
 ی هواجازی از طریق اینارنز و ازائا تسه الت مخالف  هی کیزت صدوز 

  روشی اینارنای زویداجهیی مخالف وززشی ز ل
 هی و صهرمینید ایرانی مت د  ر تأکهیی وززشی ال ارون  ی  ی ی یزطراحی و تروی  

)هواجازاد، وززش یزاد، مر  ید ایلیج پییگیه جاجه و  ینک اطالعیت ال ارون ک وززر کشوز 
 و    ( 

حمییز از  
کیزآ رینید و 

ی هی اسایزتیپ 
 وززشی 

 ی وززشی  ه  یزاز سرمییه و  وز   هی یشگیه ی شرایع وزوج سیز راهم
 ی وززشی توسع جولزهیاسایزتیپ هیی تشویوی توس ا طراحی سیزوکیز 

 ی کوچک و ماوسع وززشی وکیزهیکس کمک  ه توس ا 
 ایلیج مراکز نوآوزی وززشی  رای مشیزکز و هم یزی کیزآ رینید وززشی 

 ی وززشی هی اسایزتیپ گذازی خطرپذیر از یه سرمیی هیصندوقکس  حمییز 

هی 
مد

پ ی
 

ازائا 
محدوالت 

وززشی مانوع 
  ف ز  یکو 

 و صدزت  یالی اناخیب مشاری کنندگیدمدرفتنوع   شار کیال و خدمیت وززشی  رای 
  خشی و تروی  وززر جز   ن عمو  مرج  آگیهی 

ا زایش  ضیی زصی ای جز صن ز وززر و جز نا له ا زایش ک ف ز و کیهش ص مز  
 خدمیت وززشی 

 هی ی  یز ل پخش جیل ای  جل ههی، هواجازاد و اسپینسرهی  م تایلیج اززر  رای 
  ل کیهش مواج مدر ی، انرژی و    جل همح طی مخرب جز وززر یسز زکیهش اثرات 

 هبوج ازتبیط و 
جسارسی 

مشاریید  ه  
خدمیت 
 وززشی 
 

 هیی جیل ای ی  نیوزآموزر از زاه جوز وززر از طریق 
  روشی  ز لویژه جز از   ن ز ان  یزاز س یه محدوالت و خدمیت وززشی  ه

 ی جز وززر گرواسطهکیهش  سیج و 
 هیی جغرا  ییی جز ازائا کیالهی و خدمیت وززشی یز محدوجکیهش چشمگ ر 

  روشی اینارنای  ز ل هبوج مدیریز جم  ز جز وززر از طریق 
 زویداجهیی وززشی و ا زایش جامنا اناخیب مشاریید وززشیپخش جیل ای  

 و مشاریید وززشی  هیشرکزسطح  یالی ازتبیط   ن 
 هیشرکزشفی  ز و صی ل اززیی ی  وجد ز ایز مشاریید وززشی  رای 

 ی وززشی هیسیزمیدا زایش و زاحای ت یمل   ن انواع 

جیل ایلی  
شدد  رخی از 

ی  کیزکرجهی
 وززشی 

 ی هوشمند هی یشگیه ی وززشی و ا زایش ت داج هی یشگیه توس ا هوشمندی 
 ی جیل ایلی و ال ارون  یهیوززرپ دایش و توس ا   شار 

، پییگیه جاجه ا زازنر نف ید تخددی جدید جز وززر نظ ر آنیل زوز جاجه، طراح توس ا ذی
 و    

 آنهیهیی سنای مر  گری، تمرین و زویداجهیی وززشی و ا زایش جذا  ز  سامستغ  ر 
ایلیج جزآمد و 

توس ه  
ی  وکیزهیکس 

 وززشی 

 ی آنالین هی رورق ی وززشی از طریهی  یشگیه و  وکیزهیکس ا زایش جزآمد 
 ی وززشی وکیزهیکس و  هی یشگیه المللی شدد  ن جهینی شدد و 

 ی وززشی وکیزهیکس و  هی یشگیه ازتویی هویز و اززر  رند 

 

 جهد می ، الگوی پیزاجایمی توس ا اصادیج جیل ای  وززر زا نشید  1ش ل  



 1400 مستان، ز4، شمارة 13مديريت ورزشی، دورة                                                                                       1286

 

 

 
 . الگوی پارادايمی توسعة اقتصاد ديجیتال ورزش 1شکل 

 ی ریگجه ینتبحث و 

  هیی ی  ی ظهوز  نیوز هدف اصلی این پژوهش، ازائا الگوی توس ا اصادیج جیل ای  وززر جز ایراد  وج   

    این مواجه شده اسزتحوالتی    زوند  نیوزی اطالعیت و ازتبیطیت، اصادیج جهینی  ی  جیل ای  و تغ  ر جز

زوند تول دات     س یزی از صنییع ن ز  ی تغ  ر جز   زا جساخور تغ  رات صراز جاجه و  المللی نتحوالت تول د  

هیی جهینی  وجد و جهینی شدد، از جمله   لپاینسجل ل  ؛ از جمله صن ز وززر  ه اندزو شده ه خوج زو 

  ر زییجی از این زوند پذیر اه اسز   تأثصنیی ی اسز که  

ینه و اینارنز، تلیزی شدد وززر، زشد تلیزت ال ارون ک  توس ا جسارسی  ه زاینایی  نشید جاج که  

ظهوز  هیی جیل ای  از شرایع علی مؤثر  ر توس ا اصادیج جیل ای  جز وززر  وج   ی  نیوز جز وززر و زشد  

،  یجهی پپه،  هی، ز یتی  د ززگ، هور مدنوعی، اینارنز اش ی، پرینارهیی سه   یهیجاجه   مینند  هیییی  نیوز

 ه   که  ی ازائه کنند یاززش  خدمیت  و  محدوالت  نوآوز  یوکیزهیکس  سب  شده    …  و  اززهیی جیل ای 

محدوالت و اخاراعیت    اس ر ص وجی پ شر ز و عرض   صنییع مخالف از جمله وززر تسری پ دا کرجه اسز

اجامیعی خیص و    اجغرا  ییی یی یک طبو  ةجدید،  راتر ز ان سرعز جسارسی  ه  نیوزی از یک حوز
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  .اصادیج جیل ای  اسز   اهیی جدید، از عوامل زشد و توس عنواد خیلق جساگیه همچن ن نگیه  ه  نیوزی  ه

جزصد  ه   5۷ی همراه و  هیتلفن  جزصد مرج  جن ی  ه  6۷،  2018گزازر  ینک جهینی جز سی      راسی 

شوج  از طر ی ایراد،  ی مو زوزانه   ش از یک م ل ود نفر  ه این کیز راد ا زوجه    اندجاشاه ینارنز جسارسی  ا

ی که نرخ جسارسی  ه اینارنز جز اگونه  هجز منطوه )خیوزم ینه(   شارین ت داج کیز راد اینارنز زا جازج،  

وززشی زا  ه  یزازهیی    یهیسیزمید   یجهینی اینارنز، جسارس  اب جزصد گزازر شده اسز  ش  89ایراد  

کند ی ی حضوز آنالین جز این  یزازهی زا توج ه مسو ، حرکز  ه مسیلهو هم ن    سیزجی مطلوب م سر م  هدف

  تحوالت سریع و گسارجه  کندیزا تلر ه م   یاجدید و تیزه   سو ، جهید وززر جوزاد  ةا ادای هزاز  جز   (12)

   ( 18)  هدف توجه صراز جاجه اسز  و  نود  یزازیی ی زا جز وززر  هی وهش  جز تمی  ا  یج وززر، اسافیجه از

  تر ی احر ه   شدد اسز و نهیجهیی وززشی، طی سیل ید اخ ر  جز حی  تلیزی  ایینده  زاطوز  امروزه وززر  ه

ازاین اندشده  وززشی  زو   تی  ی  ه    رای  یزازیی ید  اسز  نوین  یزازیی ی،    یهیزور    ریکیزگ س یز ضروزی 

 (  12)   ا زایش جهند   ی  ه این وس له سهم سیزمینشید زا از چن ن تلیزت پرسوج   کنند و   مخیطبید   شاری جذب 

تواد عوامل کالد  یمهیی پژوهش  ای مؤثر  ر اصادیج جیل ای  جز وززر زا طبق یی اه نهزمشرایع  

جز سیخایز کلی کشوز    رهنگی،  نیوزی، حووصی و وززشی جانسز  این عوامل-س یسی، اصادیجی، اجامیعی

صن ز   یزادزس یساگذازاد و  رنیمه   جز مح ع   رونی صن ز وززر صراز جاشاه و مم ن اسز  جازند؛  یشهز

هیی اصادیجی تحم لی سب  محدوج شدد   یل ز  یم تحر   وززر کنار  زییجی زوی آنهی نداشاه  یشند

هیی  یمتحر( ن ز آثیز منفی  1۳99ی که شری ای )ا گونه ه المللی شده اسز،   ن  وززر ایراد جز حوزة تلیزت  

(  از طر ی جز ایراد،  19جاند )یم  شار از آثیز مثبز آد    -گذازحداصل جز جوزة  -اصادیجی زا  ر وززر ایراد  

وزوج  (،  1۳94ی که صیسمی و هم یزاد )اگونه  ه جیی نگیه اصادیجی لیل  اسز،  نگیه س یسی  ه وززر  ه 

زا از موانع  وززر اصادیج تخدص و آشنییی  ی نداشان س یس ود و ا راج ل روززشی  ه وززر و جز نا له 

سیزی جز وززر  یخدوص(  این مسیله سب  شده اسز زوند  20)  اندشنیخاه ی وززشی ایراد  مهم  یزازیی 

ن ز  س یز کند و نیمانیس   ی سرعز تغ  ر و تحوالت اصادیجی  یشد  این سرعز پیی ن جز وضع صوان ن و  

ن میلی  تأم(،  1۳9۷مورزات مر وط  ه تلیزت ال ارون ک ن ز مشهوج اسز  از جیدگیه جسمینی و هم یزاد )

ی وززشی توسع جولز مینند  س یزی صنییع جیگر سب  شده زصی ز اصادیجی جز وززر و   رود  هی یشگیه 

از وززر کمرنگ شده و ن یز  ه تبل غیت و  یزازیی ی کم شوج که این موزج هم  ه اصادیج وززر و هم اصادیج  

  امروزی، الزامیت س یسی و اصادیجی   گفز که جز جهید  توادیم  یطوز کل ه (   21زند )ی مآنالین وززر ضرز  

  خالص ز کمار سیخایز جولای  موج  زشعد اصادعیج جیل ای  شعوج  تی یشد یید  ی نوآوزی  نیوزانه همراه  
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ی وززشی جز ایراد کمار هی یشگیه و    هیسیزمید جز انطبیق  ی تغ  رات  نیوزی و اصادیجی سب  شده اسز تی  

هیی  یمتحرزجگی وززر از یک سو و وجوج  هیی جیل ای  تله ز شوند  س یسز ی  نیوز  ه ا زاز اصادیجی و  

کنند که هم  ه اصادیج وززر و هم جیل ایلی شدد یماصادیجی از سوی جیگر نوش جو ت غا ص چی زا  یزی  

اصادیجی و حووصی موجوج  ر اصادیج جیل ای      رات منفی مح ع س یسی،تأثزنند  جز ملموع  ی مآد ضر ه  

از   مثبز  تأثوززر   شار  ترازو  ی جزحیلسز،  آنهی  رات  جیگر  کفا  جز  مح ع  نیوزی،  تأث که  مثبز   رات 

ی که ا زایش جسارسی  ه اینارنز،  اگونه  ه لیل  اسز؛    آنهی رات منفی  تأث رهنگی و وززشی  ر  -اجامیعی

مشیزکز و تمیشیی وززشی    زوزا زودهیی جیل ای ، ا زایش  یآگیهی ملیزی، ا زایش سطح  هیزسینه زشد  

 هیی اصادیج جیل ای  جز وززر هساند    شراد پاز  

جز وززر،    ITاخاالالت اتدی  و سرعز کم اینارنز جز ایراد، نگرر سنای و مهیزت کم جز حوزة  

عد  اسافیجة کیمل از  ، نگرر ض  ف تلیزی  ه وززر،  ITهیی   زظر ی وززشی از  هیسیزمید اسافیجة کم  

ای وززر جز ایراد، موانع و مش الت   رحر ه لهیی زویداجهیی وززشی، سیخایز اصادیجی مبهم و  ل پاینس

و  یزجازنده جز اصادیج    گرمداخلهحووصی وززر، ض ف تول د و صیجزات کیالهیی وززشی  یک ف ز از عوامل  

خ لی از مشاریید  نداشان  جسارسی  (،  1۳95د )زعم محمدی و هم یزاجیل ای  وززر جز ایراد  وجند   ه 

تر هزینه و سرعز اینارنز جز جسار   ه کیهش تویضیی خرید اینارنای اینارنز و از همه مهم ا ه شب 

(  1۳86)  عس ریید(   22)  منلر شده اسزکیالهیی وززشی  از سوی مشاریید  )از مدیجیق اصادیج جیل ای (  

زا  ی کیالهیی وززشی جز ایعراد نسعبز  عه کشعوزهیی پ شر اه  جالیل کیهش خرید اینارنا  ینتراز مهم 

کیالهیی   نبوجد وززشی خینواز، مرلوب هییینه یزاز ال ارون  ی کیالهیی وززشی و هز ةکوچک  وجد انداز

(   2۳جاند )ی کیالهی نسبز  ه سییر کشوزهی م  ةشدو ا زایش ص مز تمی    هییز سیشده جز وب وززشی ازائه 

( ن ز وض  ز تول د، توزیع و تروی   رندهیی وززشی جاخلی زا جز موییسه  ی  1۳98ح دزی و هم یزاد )

اظهیز کرجند که  ( 1996)  هم یزاد  و  1 رتود (   24تر اززیی ی کرجه  وجند )  ف ض  رندهیی وززشی خیزجی  

ویژه جز تبدیل یک  ه  عنواد ا زاز  یزازیی ی صوی، ه  جهینی اینارنز زا  اواص ی شب    لالل  مدیراد، پاینس

(  2012جز پژوهش محمدی و هم یزاد )(.  25)گ رند  ی نیجیده م  خریداز احامیلی  ه یک مشاری جائمی،

  حد   عیت و ازتبیطیت جزالوززشی  ی جانش  نیوزی اط   یهیمشخص شد که م زاد آشنییی مدیراد سیزمید 

کیز  س یز تخددی اسز و وجوج ن روهیی ماخدص    جز وززراصادیج جیل ای   توس ا  (   26)  ماوسع اسز

 
1. Berthon 
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  از طر ی جز حوزة  وززشی کم اسز  یهیو  یشگیه   هی ود جز این زم نه جز  دنا وززر کشوز مثل  دزاس

جولای  ه    یهیوززشی ایراد،  وداد ازاجه و  رنیمه  رای واگذازی  یشگیه  یهیمیل  ز جولای  یشگیه وززر، 

منظوز ایلیج  الز   ه هیییز ،  وداد حمیی اوززشی حر ه  یهی خش ل رجولای، محدوج  وجد ت داج  یشگیه 

وززشی ایراد و  وداد وجوج    یهی  یزازیی ی جز سیخایز  س یزی از سیزمید   اکم ا  نبوجخدوصی،    یهی یشگیه 

هیی وززشی تض  ف شوج که   ز  یلسب  شده اسز تی نگرر تلیزی  ه   سیخایز زصی ای جز وززر کشوز

 انلیمد   یم ه تض  ف اصادیج جیل ای  جز وززر  

ایندهیی   ری نوین و جیل ایلی جز وززر، حمییز از هوشمندسیزی خدمیت و  هیزسینه  ری  کیزگ ه

از    ITینی میهر جز حوزة  نیوزی و   ری ن روی انسکیزگ هوززشی، آموزر، توس ه و   جز وززر، حمییز 

ی وززشی از زاهبرجهیی  هیاسایزتیپهیی وززشی و حمییز از کیزآ رینید و     شن اپلو    هیپلافر  طراحی  

مدرف    ةجز یز   2012جز سی    ی توجه  ه یک نظرسنلی  توس ا اصادیج جیل ای  جز وززر ایراد  وجند   

و    هی لم ه    توانندیکه م  ای لهعنواد وس هوشمند خوج  ه   هییی  ه گوشجزصد هواجازاد    50وززر، حدوج  

 2020ترجید این نسبز جز سی   ی    د، ما ی  وجندنین جسارسی پ دا کنالمخالف آن  یهیوززر   محاوییت

)یم هم یزاد  و  مطلبی  عو دة  ملیزی  (،  2018تواند  س یز  یالتر  یشد   ه  و  مؤلفه   واسطای  ضیی  هی 

و ایلیج انگ زه و عالصه    یسیز ازتبیطی،  رهنگ  ازسینی، آموزر،  رصرازی شب همچود اطالع   هییی زصی ل

هی، امیکن و تله زات وززشی از  یو  اسایج،  هی یشگیه (  هوشمندسیزی  2۷شوج )ی وززر م  اموج  توس 

(  1۳9۷زاجه ) می زحتواند موج  توس ا اصادیج جیل ای  جز وززر شوج   یمجیگر زاهبرجهییی اسز که  

از    اند کهخدمیت خوج س ی کرجه  ااند و جز ازائجن ی ال ارون ک شده   یهیر وززشگیه   شامروزه    ید کرج ا

  خدمیت ال ارون ک ض ف جازند   اجز ازائجز ایراد امیکن وززشی که یجزحیل ، زوز اسافیجه کنند هیی نیوزی 

ی کیزکنید  زوززسین ه ای  جز وززر، آموزر و  (  ی ی جیگر از زاهبرجهیی مؤثر جز توس ا اصادیج جیل16)

  هیی  ود  دزاسو    هیتله ز سیزمید (   ید کرجند که 1۳92  سبحینی و هم یزاد )اسزی وززشی  هیسیزمید 

هی   رای کیزکنید این سیزمید  هیی زوز جن ی و ایلیج ام ید آشنییی و کیز  ی این  نیوز هییی وززشی  ه  نیوز

(  جز حی  حیضر  رخی  28)  کند   لمخالف سیزمید زا تسه  یهیجز  خش   گرجر جانش  اچرخ  تواندیم

وززشی   ود  دزاس آموزر  هیسیمینه هیی  و  عمومی  زوا ع  مسی ویت،  عضویز،  آنالینی  رای  ی  انداز زاه ی 

امی خوشبخاینه جز حی     هرچندکه    اندکرجه  جازند،  و ک ف ز  ی شرایع مطلوب  یصله  لحیظ کم ز   ه 

هیی وززشی و همچن ن تسه ل  ی  نیوزی و حمییز از مراکز نوآوزی و  انداززاه ند   گسارر و توس ه هسا
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تواند جز توس ا  یمهیی جدید هساند ن ز  ی  نیوزی وززشی نوپی که الل  مبانی  ر  وکیزهیکس  شرایع  

 اصادیج جیل ای  مؤثر  یشد    

کشوز   وززر  جیل ای   رای  اصادیج  توس ا  و  ازائتواند  ی مپ یمدهیی  مانوع  وززشی  محدوالت  ا 

از   یک ازتبیط و جسارسی مشاریید  ه خدمیت وززشی، جیل ایلی شدد  رخی  ی  کیزکرجهی  ف ز،  هبوج 

آد اصادیج    تبع هی وززشی  یشد  گسارر  نیوزی اطالعیت و ازتبیطیت و  وکیزهی کس  وززشی و توس ا  

هیی زمینی و م ینی، سرعز،  یزوجمحد سیزی تلیزت،  رجاشان  یجهینجیل ای  مزاییی گونیگونی چود  

جدید، ایلیج   کنندگیدعرضه هی،  هبوج ک ف ز محدو ، یی ان مشاریید یی ینههزیی، کیهش چشمگ ر کیزا

وازجات،  هیزاه  و  تسه ل صیجزات  کنونی،  از   رجاز  هره ی جدید  رور محدوالت  و  س یزی    هی رصز ی 

  ی هی اینسایگرا ، شب ه    وک، وجوج آمدد   سه (   29مزاییی جیگر عرصا جدیدی زا جز زصی ز گشوجه اسز )

، مدداق اصادیج جیل ای  اسز  اینهی  ی ت  ه  ر  زسید ی  پ  یا زازهیاجامیعی و نر    یهیاجامیعی، پلافر  

جییگزین  رخی   و  سیخاند  جدید  اصادیجی  و  جدید  صن ای  جدید،  جیل ایلی،   یل ای  جسایوزجهیی 

از این وجوج    پ شوجوج آمد که   ه   ییوکیز و جزآمدزا رای کس    هیییز سیزوکیهیی سنای شدند     یل ز

ی   نیوز زشد سریع  کنند که  یم (   ید  2015جز حوزة وززر، هی و هم یزاد )  .نداشز و صی ل تدوز هم نبوج

خوج نشید    اصالکه  اوانند حمییز   شاری از ت م یی وززش یز موزج ع   جهدی ه هواجازاد این  رصز زا م

ازتبیطی جوطر ه    یهیجز کینی    توانندی هوشمند، م  هییی  رای مثی ، هواجازاد  ی اسافیجه از گوشجهند   

زا جز سی آد  وززشی ع س  گ رند و  زویداجهیی  از  و شب ه ، زسینه هییز مشیزکز جاشاه  یشند،    ی هیهی 

مسی ویت وززشی زنده زا  صه خوج جز ازتبیط  یشند و الت م موزج ع  یهی اجامیعی  ه اشاراک  گذازند،  ی آز  

کنند تمیشی  کیمپ وتر  و  تلویزیود  از  اسافیجه  و صی ونچی  یی اه   راسی (   ۳0)  حای  دود  هیی ظهرا ی 

ترت     شارین نوش زا  ه  تواندیاینارنز م(، جز خدوص نوش اینارنز جز اصادیج وززر صهرمینی،  1۳90)

جاخلی    گذازییه جذب سرمیو    سیزیی خدوصخیزجی،  یزازیی ی وززشی،    گذازییهجذب سرمی  اجز توس 

ی جدید و  وکیزهی کس  وجوج آمدد  تواند سب   ه یم(  توس ا اصادیج جیل ای  وززر هم  ۳1)  جاشاه  یشد

توس ا   هم  و  وززر  هوکیزهی کس جیل ایلی  موجوج  جیل ایلیی  و  واسطا  محدوالت،  رایندهی  سیزی 

 هیی خوج شوند    ز  یل

  جز تمیمی ا  یج وززر   ازتبیطیتعیت و  الگفز که اسافیجه از  نیوزی اط   توادیکلی م  گ ری لهجز نا

مؤثر ن اصادیج    یوش  و  وززر  ه  نسبایً جاشز  جیل ای   اصادیج  عنواد  تحز  زا  آوزج   جدیدی  وجوج 

 رایندهیی  از    جز سطح جهینی  ی وززشی زاهیتأم ن سیزمید   ةهیی زنل رسیزی، تمیمی  خشجیل ایلی
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مدیریز   و  هواجازاد،   نتأمجاخلی  )وززش یزاد،  مشاریید  و  امیکن،  هیزسینه کنندگید  میلی،  حیم ید   ،

جاجه اسز  صن ز وززر    تحز تأث ر صرازتله زات، مشیزکز، آموزر، اسا داجیی ی و زویداجهیی وززشی(  

  جز ایراد ن ز خواساه یی نیخواساه  ه این سمز خواهد ز ز، ولی الز  اسز سرعز حرکز  ه سمز اصادیج 

جیی زوی رج مدر ی و انف یلی نسبز  ه این تغ  رات،  جیل ای  و توس ا آد جز وززر   شار شوج و  ه

همراه  آد توس ا خوج وززر زا  ه  تبع ه یز توس ا اصادیجی وززر و  نهیزوی رجی   ی  اتخیذ شوج که جز  

   جاشاه  یشد 
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Abstract 
The purpose of this study was to design a model for the development of sport digital 
economy in Iran. This research was a qualitative research in terms of data collection 
method, which was conducted by grounded theory method and systematic approach 
of Strauss and Corbin, and a semi-structured qualitative interview was used to collect 
data. The statistical population of the study included the scientific and executive elites 
who had experience in the fields of economics, technology, IT, e-commerce, digital 
businesses and digital economy and a total of 21 interviews were conducted. For data 
analysis, three stages of open, axial and selective coding were used as 140 open codes 
were obtained and in five categories of causal conditions, contextual, intervening, 
strategies and consequences of digital economy development in sports were classified. 
The development of access to computers and the Internet, the commercialization of 
sports, the growth of e-commerce and digital technologies were among the drivers of 
the development of the digital economy in sports. Due to the fact that today the market 
environment has changed from its traditional form to digitalization, therefore, 
organizations, federations and sports clubs and sports-related jobs must adapt to these 
changes and design their strategy for digitizing their processes, services, and activities. 
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