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 چکیده
پژوهش  ور بود.ي منتخب ورزش گروهی کشاحرفهي هاونیفدراسهدف از این پژوهش، طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی 

 متخصصان وسطت آن روایی طراحی و ساختهمحقق ياپرسشنامه .استتوصیفی و به لحاظ هدف کاربردي نوع  حاضر، از
آماري متشکل از دو  جامعۀدست آمد. نیز با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ بهتأیید شد و پایایی آن  دانشگاه استادان و

وجه به محدود با تنفر) بود.  60نفر) و مدیریت ورزشی ( 20اعضاي هیأت علمی دو رشتۀ مدیریت بازاریابی ( گروه شامل
درنظر گرفته شد.  شمارکل صورتبهي ریگنمونهبودن جامعۀ آماري، تعداد نمونۀ آماري برابر با با جامعۀ آماري بود و روش 

ي آنان به هاخپاس نیهمچنو  دهندگانپاسخ یشناستیجمعوضعیت  توصیف براي توصیفی آمار از پژوهش این در
منظور استفاده شد. بدین PLSی معادالت ساختاري و ابیمدل يهاآزمون از استنباطی آمار بخش در هاي تحقیق وپرسش

نشان داد که مدل بازاریابی  نتایج تحقیق. بهره گرفته شد PLSو MS-Excel ، SPSS ver 18ي افزارهانرماز 
 .استي منتخب ورزشی گروهی ایران از برازش الزم برخوردار هاونیفدراسبراي  شدهیطراحالکترونیکی 
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 مقدمه

 کاربردهاي میزان همان به جامعه، در اطالعات فناوري شدن فراگیر و نفوذ با افزایش وسعت، حاضر، حال در

همۀ  محرك موتور قتیحق در و الکترونیکی بازاریابی الکترونیک، تجارت جمله از هايفناور این بر مبتنی

 یا فروش خرید، فرایند الکترونیک تجارت). 1( شد خواهد بیشتر الکترونیکی بازاریابی یعنی مباحث این

 تجارت آنالین، دیدگاه از. دکنیم تشریح کامپیوتري يهاشبکه طریق از را اطالعات و خدمات کاال، مبادلۀ

 آوردیم فراهم را آنالین خدمات سایر و اینترنت طریق از اطالعات و کاال دوفروشیخر قابلیت الکترونیک

 فروش جهت در سازمان یک يهاتیهمۀ فعال همگراسازي معناي به واقع در الکترونیک بازاریابی). 2(

 طریق از تجاري مبادالت اولیناست.  موجود مجازي فضاي وبسترها  در خدمات و محصوالت بیشتر

 پیوستند، اینترنت به که ییوترهایکامپ تعداد بعد سال چند. گرفت صورت 1989 سال از اینترنت يهاشبکه

 شرکت هزاران و اقتصادي يهابنگاه براي را مناسب فرصت این و یافت افزایش چشمگیري و فزایندهطور به

 تجارتوکار کسب وارد مجازي فضاي و دیجیتالی محیط در تا کرد فراهم آنان مشتریان نیز و جهان در

 همراهبه را کاال از جدیدي توزیع که است الکترونیکی مبادالت ةرندیدربرگ الکترونیکی بازار). 1( شوند نوین

 ،رساختیز کاالها، ،2فروشندگان ،1خریداران: ازاند عبارت الکترونیکی بازار اصلی بازیگران و عناصر. آوردیم

 تجاري شرکاي دیگر وها واسطه ،)موجودي مدیریت و سفارش( خوانپس ،)فروشنده پورتال( خوانشیپ

 و الکترونیکی تکنولوژي دیگر اشکال تمام از ترعیسر اینترنت، رشد عالوهبه ).2( پشتیبانی يهاسیسرو و

 ).3( است بوده ارتباطی يهارسانه تمام

 ارتباطرسانۀ  را آن توانیم جرأتبه که است زیاد آنقدر اینترنت ازکنندگان استفاده تعداد امروزه 

رسانۀ  نیتردهیچیپ و نیترگسترده به اینترنت جهانیشبکۀ  حاضر، حال همچنین در). 4( خواند جمعی

دامنۀ  به دسترسی اینترنتی، صفحات و اسناد از عظیممجموعۀ  این. است شده تبدیل جهان در ارتباطی

 پینگدام رویال ،2010 ژانویۀ در است. کرده فراهم را خدمات و محصوالت اطالعات، و اسناد از وسیعی

). 5( است کاربر نفر میلیارد 8/1 و تیساوب میلیون 234 شامل اینترنت جهانیشبکۀ  که داد گزارش

 جهان، در اینترنت کاربران تعداد حاضر حال در 3اینترنت وورد استیت تیساوب گزارش به همچنین

 کاربران تعداد افزایش میزان. دهدیم تشکیل را جهان جمعیت کل درصد 32 کهاست  نفر 2،267،233

                                                           
1. Buyers 
2. sellers 
3. Internet World Stats 
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 کاربرد« عنوان با پژوهشی در) 2015( 1کو و چانگ ).6( است بوده درصد 528 ،2000 سال از اینترنت

 لذت، اطالعات، اطمینان قابلیت مانند عواملی که دریافتند» در جستجوي اطالعات سفر اجتماعی رسانۀ

 و ). همچنین صلواتی7(دارند  ریتأث مشتریان سوي ازشده ادراك ارزش بر کوشش و تالش و پیچیدگی

 این به »ایران کشور يهاهتل عملکرد نحوه و تیساوب اتخاذ« عنوان با تحقیقی در) 2015( 2هاشیم

 و ندهست اینترنت از استفاده و اتخاذ اولیۀ و ابتدایی بسیار مراحل در ایرانی يهاهتل که دندیرس نتیجه

 هنوز زیرا ،رسدینظر مبه بعید ایران يهتلدار صنعت در هايزود این به الکترونیکی تجارت از استفاده

) در 2014( 3کانچاناتانی و همکاران عالوهبه). 8(  دهندینم انجام آنالین رزرو ایران يهاهتل از کیچیه

ي وکارهاکسبفاکتورهاي اثرگذار بر تمایل به استفاده از بازاریابی الکترونیکی در «پژوهشی با عنوان 

که عواملی مانند درك  دندیرسبه این نتیجه » کوچک و متوسط در سه استان مرزي جنوبی کشور تایلند

و نگرش نسبت به استفاده از بازاریابی  شدهادراك آساني، کاربري ریپذسازشسودمندي، سازگاري یا 

) 2014( 4گانکالوس و گامبوا ).9الکترونیکی بر تمایل مشتریان به استفاده از بازاریابی الکترونیکی اثر دارند (

 شرکت يهاتیفعال از درسی: اجتماعی يهاشبکه طریق از نمشتریا وفاداري« عنوان با دیگر يامقالهدر 

 5زارا پوشاك شرکتهوادار  که مشتریانی زمینۀ در نشان دادند »بوكسیف اجتماعی شبکۀ در زارا پوشاك

 ارتباط مشتریان وفاداري با مشتري منديرضایت و اعتماد عوامل ،اندبوده بوكسیف اجتماعی شبکۀ در

 الکترونیکی رفتار شیوة« عنوان با تحقیقی در) 2014( 6چاوال و پاندي عالوهبه). 10(دارد  يدارمعنا

 آنالین خریداران رفتاري سبک براثرگذار  عامل 6 که افتندیدر ،»هندوستان کشور در اینترنتی خریداران

 يهاینگران ،)خود( نفس یتیکفایب ي،اعتمادیب بودن،بخش لذت مانند مواردي شامل الکترونیکی فضاي در

 ).11( است الکترونیکی پیشنهادهاي و منفی اعتقادات استداللی، و لجستیک

 و سازمانی محیطی، يهایژگیو ریتأث« عنوان با پژوهشی در) 2014(  7کیم و سینکاویکس 

 مشتریان و کنندگاننیتأم بین رابطۀ در ارتباطی عملکرد و الکترونیکی همکاري بر تکنولوژیکی

 ،)محیطی نااطمینانی و تردید و فرهنگی زمینۀ( محیطی يهایژگیو ابعاد که افتندیدر ،»یالمللنیب

                                                           
1 . Chung & Koo 
2 . Salavati & Hashim 
3 . Kanchanatanee, Suwanno & Jarernvongrayab 
4 . Gamboa & Goncalves  
5 . Zara 
6 .Pandey & Chawla 
7 . Sinkovics & Him 
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 بر) اطالعات يهايورافن يهاشرفتی(پ تکنولوژیکی و) خریدار به وابستگی و مشتري یده(جهت سازمانی

 که دا نشان پژوهش این نتایج همچنین. دارند ریتأث مشتریان و کنندگاننیتأم الکترونیکی يهايهمکار

  1چانگ و ). باوو12است ( اثرگذار مشتریان و کنندگاننیتأم ارتباطی عملکرد بر الکترونیک همکاري

 بازاریابی ارتباطاتمنظور به دهان به دهان یرسانامیپ يهاموج کشف« عنوان در پژوهش دیگري با) 2014(

 یرسانامیپ از اثربخش استفادة طریق ازها شرکت محصوالت فروش که دندیرس نتیجه این به »اثربخش

 در) 2013( 2مینک و بر آن گئورگی). عالوه13( کندیم پیدا افزایش چشمگیري شکل به دهان به دهان

 7 که دندیرس نتیجه این به »الکترونیکی فضاي در مشتري با مشتري تعامل کیفیت« عنوان با تحقیقی

 مواردي شامل ،دهندیم تشکیل را الکترونیکی فضاي در یکدیگر با مشتریان تعامل کیفیت دامنۀ که عاملی

). از طرف 14( دهستن بودن اجتماعی میزان و راحتی فضا، کیفیت، بودن،بخش لذت امنیت، محتوا، مانند

تجارت «ي هابازارگاه در مشتریان وفاداري سوابق« عنوان با پژوهشی در) 2103( 3میراندا و دیگر جانیتا

 و کاربران طرف ازشده ادراك کیفیت الکترونیکی، بازارگاه تصویر مانند عواملی که افتندیدر» به تجارت

 دهدیم نشان حاضر پژوهش نتایج همچنین. دارد ریتأث مشتریان وفاداري بر مشتریان براي جادشدهیا ارزش

) در مقالۀ 2009( 4). دامینیسی15( ندارد مشتریان وفاداري بر مستقیم ریتأث مشتریان منديرضایت که

، »ي آنهابندطبقهبه آمیختۀ بازاریابی الکترونیکی: پیشینۀ تحقیق و  5از آمیختۀ بازاریابی«دیگري با عنوان 

ی الکترونیکی شامل مواردي مانند حریم خصوصی و ابیبازاري آمیختۀ هامؤلفهبه این نتیجه رسید که 

). همچنین سالتن و 16و ترویج است (شخصی، خدمات مشتریان، سایت، امنیت، اجتماع و فروش 

 از 7موبایل طریق از بازاریابی پذیرش در اثرگذار فاکتورهاي« عنوان در پژوهشی با) 2009( 6همکاران

 یک یا ایمیل یک داشتن براي افراد تمایل میزان( خطر پذیرش عوامل که دادند نشان »مشتریان طرف

 یا زیبا طراحی با همراه تلفن داشتن به افراد تمایل میزان( شخصی عالقۀ یا دلبستگی و) شخصی سایت

 اطالعات تهیۀ شامل موبایل طریق از بازاریابی با مرتبط يهاتیفعال با) همراه تلفن زیباي تصویر ۀنیزمپس

 استفاده با تیساوب یک در کردننام ثبت یا همراه تلفن از استفاده با تیساوب یک به ایمیل آدرس ارائۀ(

                                                           
1 . Bao & Chang  
2 . Georgi & Mink   
3 . Janita & Miranda  
4 . Dominici 
5 . Mix Marketing   
6 . Sultan & Rohm  
7 . Mobile Marketing   
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 ارزیابی و) دوستان به موبایل زنگ آهنگ یا جدید نمایش صفحۀ ارسال( محتوا اشتراك ،)همراه تلفن از

 از موبایلی يهايباز مثل تفریحی يافزارهانرم دریافت و زنگ آهنگ و نهیزمپس کردن دانلود( محتوا

 ).17( دارد ارتباط) همراه تلفن طریق

ي اخیر تحقیقات مختلفی در حوزة بازاریابی ورزشی انجام گرفته، اما تحقیقات بسیار هاسالدر 

بر توسعۀ بازاریابی الکترونیکی صنعت ورزش کشور صورت پذیرفته  مؤثرمحدودي در حوزة شناسایی عوامل 

 کیمت است، مطرح ورزشی بازاریابی عنوان باکشورمان  در فعلی شرایط در که چیزي آن حقیقت است. در

 فروش و تولید مانند مواردي کهيطوراست. به قهرمانی و ياحرفه ورزش در دولت حضور به محدود و

 يهامیت برخی از مالی حامیان ناکافی و مقطعی حمایت و مختلف مسابقات بلیت فروش ورزشی، يکاالها

 ورزش که رسدیم نظربه. بخشد رهایی شدید وابستگی این از را ياحرفه ورزش نتوانسته نیز ورزشی

 باتجربه مدیران و متخصصان محققان، يهمکار نیازمند شرایطی چنین از رهایی براي کشورمان ياحرفه

 افراد و پولی گردش عظیم حجم کشور، ياحرفه ورزش بازار بر حاکم پیچیدگی تحلیل و مطالعه با تا است

 بازاریابی يهاتیروزافزون فعال اهمیت به توجه با وذکرشده  موارد بر تکیه با. کنند اداره را آن در شاغل

کشورمان  ياحرفه ورزشی يهاونیفدراس رسدیم نظربه پیشرفته، کشورهاي ورزش صنعت در الکترونیکی

 فضاهاي طریق از بازاریابی يهاتیفعال به ي فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال،هاونیفدراسشامل 

 براي يبسترساز حاضر پژوهش نهایی هدف که آنجا از همچنین .ندارند را الزم توجه مجازي و الکترونیکی

 است کشور ياحرفه ورزش در الکترونیکی بازاریابی و الکترونیکوکار کسب الکترونیک، تجارت گسترش

 دستیابیمنظور به الکترونیکی بازاریابی مقولۀ به کشور ورزش مدیران و مسئوالن و توجه به این نکته که

 در تا شد آن بر محقق روندارند، ازاین کافی توجه مشتریان باتر مناسب ارتباط ایجاد و باالتر درآمدزایی به

 بپردازد. کشور گروهی ياحرفه ورزشی يهاونیفدراس الکترونیکی بازاریابی طراحی مدل به تحقیق این

 

 روش تحقیق

خبرگان،  دو گروه از متشکل تحقیق آماري تحقیق حاضر، تحقیق توصیفی و از نوع کاربردي است. جامعۀ

 هاي مدیریتعلمی دانشگاه و استادان رشته هیأت اعضاي شامل گروه خبرگان نفر بود. این 80شامل 

 است.ي احرفه ورزش و الکترونیکی بازاریابی امور به مطلع و نفر) 60ورزشی ( مدیریت و نفر) 20بازاریابی (

صورت به يریگنمونه روش و آماري جامعۀ با برابر آماري نمونۀ تعداد آماري، جامعۀ بودن محدود به توجه با

اي استفاده شد. همچنین ها از روش میدانی و کتابخانهي دادهآورجمعبود. در این تحقیق براي  شمارکل
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یاز هاي مورد نهاي تحقیق پرداخته شد. همچنین براي گردآوري دادهاز طریق پرسشنامه به گردآوري داده

بوده  سؤال 53ۀ اصلی و مؤلفساخته استفاده شد. پرسشنامۀ تحقیق حاضر شامل ده از پرسشنامۀ محقق

 بازاریابی و بازاریابی خبرة استادان از تن 15پرسشنامه در هر بخش، با  سؤاالتاست. شایان ذکر است براي 

گیري ن تحقیق براي اندازهشده و روایی آن سنجیده و تأیید شده است. در ای نظرتبادل کشور ورزشی

اي امتیازي رتبه 5پرسشنامه در طول طیف  سؤاالتدهندگان در خصوص عوامل مدل تحقیق، نگرش پاسخ

مخالفم جهت کمی  کامالًموافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و  کامالً(ترتیبی) لیکرت با پنج گزینۀ 

شود؛ بخش مربوط در یک بخش بررسی می PLSها استفاده شده است. پایایی و روایی در روش کردن داده

: آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و سنجش بار عاملی استگیري که شامل سه بخش هاي اندازهبه مدل

برة مدیریت بازاریابی و مدیریت تن از استادان خ 15شامل روایی همگرا. روایی پرسشنامۀ حاضر توسط 

شد. پایایی تحقیق نیز با استفاده از آزمون  دییتأ PLSۀ آزمون روایی همگرا آزمون واسطبهورزشی کشور و 

و  KSي پرسشنامه از آزمون هادادهآلفاي کرونباخ محاسبه شد. همچنین براي تعیین طبیعی بودن توزیع 

 استفاده شد.  PLS-SEM آزمونو طراحی مدل تحقیق از ي تحقیق هاداده لیوتحلهیتجز منظوربه

 

 ي تحقیقهاافتهی

 که اول مرحلۀ در: شودیم مطرح صورت دو به تحلیلی آمار شدهيآورجمع يهاداده لیوتحلهیتجز براي

 مدل در موجود متغیرهاي پژوهش، استنباطی بخش آمار در ادامه در و هاستداده توصیفی لیوتحلهیتجز

  .شد خواهد بررسی تحقیق مفهومی

. دهدمی نشان را آنها جنسیتبرحسب  دهندگانپاسخ فراوانی توزیع درصد و فراوانی توزیع 1جدول 

 که نفر 11 و مرد شوند،می شامل را دهندگانپاسخ درصد 2/86 که نفر 69 شودمی مشاهده طورکههمان

 .هستند زن شوند،می شامل را دهندگانپاسخ درصد 8/13

 و درصد 5/27 با سال 10 تا 5 بازة در سابقۀ شغلی بیشترین شود،می مالحظه طورکههمان همچنین

 شوندگانپرسش از نیمی حدود مجموعدر  که دارند قرار درصد 5/22 با سال 15 اتا 10سابقۀ شغلی  سپس

 .است بوده سال 30سال و بیشتر از  30تا  25ي هاسابقهمربوط به  هم آنها کمترین. شودیم شامل را
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 دهندگانپاسخ گروه سنی. توزیع فراوانی و درصد توزیع فراوانی جنسیت، رشتۀ تحصیلی و 1 جدول

 درصد فراوانی  

 جنسیت
2/86 69 مرد  
8/13 11 زن  

 100 80 جمع کل
 درصد فراوانی  

 رشتۀ تحصیلی
0/75 60 مدیریت ورزشی  
0/25 20 مدیریت بازاریابی  

 100 80 جمع کل
 درصد فراوانی  

 گروه سنی

5کمتر از   10 5/12  
10-5  22 5/27  
15-10  18 5/22  
20-15  15 8/18  
25-20  7 8/8  
30-25  4 0/5  

30بیشتر از   4 0/5  
 100 80 جمع کل

 

ها را نشان اسمیرنوف براي بررسی طبیعی بودن توزیع داده -آزمون کولموگرفنتیجۀ  2جدول 

 .دهدیم

 هااسمیرنوف براي بررسی طبیعی بودن توزیع داده -. نتیجۀ آزمون کولموگرف2 جدول

 متغیرها مؤلفه
سطح 

داريمعنا  
آمارة 
 آزمون

مقدار 
 خطا

گیرينتیجه  

 توسعۀ
 بازاریابی

 الکترونیکی
 ورزش

 ياحرفه
 ایران

157/0 منابع  000/0  05/0  غیرطبیعی 
182/0 مدیریت دانش  000/0  05/0  غیرطبیعی 
255/0 عوامل مدیریتی  000/0  05/0  غیرطبیعی 

224/0 هاياستراتژ  000/0  05/0  غیرطبیعی 
132/0 مدیریت زنجیرة تأمین  001/0  05/0  غیرطبیعی 

125/0 مدیریت ارتباط با مشتري  003/0  05/0  غیرطبیعی 
142/0 عوامل محیطی و رقابتی  000/0  05/0  غیرطبیعی 

243/0 تیساوبي هایژگیو  000/0  05/0  غیرطبیعی 
137/0 فرهنگ سازمانی  001/0  05/0  غیرطبیعی 
224/0 فاکتورهاي برند  000/0  05/0  غیرطبیعی 
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 خطاي مقدار از ترکوچک هامؤلفه تمام براي داريمعنا سطح مقدار چون 2جدول  نتایج به توجه با

نیستند. به همین دلیل براي بررسی  طبیعی توزیع داراي متغیرها این از کیچیهنتیجه  در است، 05/0

از  هادادهدر این روش، پیروي  چراکهی استفاده شد، جزئروابط بین متغیرها از تکنیک حداقل مربعات 

 استفاده 2فریدمن 1ي متغیرها از آزمون ناپارامتریکبندتیاولوتوزیع طبیعی مفروض نیست. همچنین براي 

 .شودمی

 مدل ساختاري

  z (T-values)ي دارمعناضرایب 

است.  Tها در مدل (بخش ساختاري)، اعداد معناداري معیار براي سنجش رابطۀ بین سازه نیترییابتدا

و در نتیجه تأیید  هاسازهبیشتر شود، بیانگر صحت رابطۀ بین  96/1مقدار این اعداد از  کهیدرصورت

 نشان داده شده است. 1است. مدل ساختاري شکل  %95ي پژوهش در سطح اطمینان هاهیفرض

 

هاي یونفدراسلکترونیکی ابر توسعۀ بازاریابی  اثرگذارعوامل نقش  T-value ضریب معناداري .1شکل 

 ياحرفهمنتخب ورزش 
  

                                                           
1. Nonparametric 
2. Friedman 
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 يریگاندازهمدل 

شود. بار ۀ بار عاملی نشان داده میلیوسبهعامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده  ریتأثقدرت 

باشد، رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و  4/0عاملی مقداري بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 

باشد، خیلی  6/0از  تربزرگقابل قبول است و اگر  6/0تا  4/0ی بین بار عاملشود. نظر میاز آن صرف

گیري یا آشکارسازي متغیرهاي پنهان از دقت الزم براي اندازه دهشانتخاببنابراین متغیرهاي مطلوب است. 

 بوده است.  4/0مقادیر بار عاملی باالي برخوردار بوده است. 

 

 شدهمقیاس استفادهمدل ساختاري ) ي (دییتأ. خالصه نتایج تحلیل عاملی 3جدول 

 
  

-T ریمتغ ردیف
value 

بار 
 عاملی

 
 نتیجه

214/3 است. رگذاریتأثایران  ياحرفه ورزش الکترونیکی بازاریابی توسعۀ منابع بر 1  864/0 دییتأ   
ایران  ياحرفه ورزش الکترونیکی بازاریابی توسعۀ مدیریت دانش بر 2

 است. رگذاریتأث
902/8  923/0 دییتأ   

ایران  ياحرفه ورزش الکترونیکی بازاریابی توسعۀ عوامل مدیریتی بر 3
 است. رگذاریتأث

236/4  863/0 دییتأ   

 رگذاریتأثایران  ياحرفه ورزش الکترونیکی بازاریابی توسعۀ بر هاياستراتژ 4
 است.

704/7  814/0 دییتأ   

ایران  ياحرفه ورزش الکترونیکی بازاریابی توسعۀ بر نیتأممدیریت زنجیرة  5
 است. رگذاریتأث

649/4  902/0 دییتأ   

 يارفهح ورزش الکترونیکی بازاریابی توسعۀ مدیریت ارتباط با مشتري بر 6
 است. رگذاریتأثایران 

697/8  826/0 دییتأ   

 ياهحرف ورزش الکترونیکی بازاریابی توسعۀ عوامل محیطی و رقابتی بر 7
 است. رگذاریتأثایران 

269/7  713/0 دییتأ   

ایران  ياحرفه ورزش الکترونیکی بازاریابی توسعۀ بر تیساوبي هایژگیو 8
 است. رگذاریتأث

512/6  826/0 دییتأ   

ایران  ياحرفه ورزش الکترونیکی بازاریابی توسعۀ فرهنگ سازمانی بر 9
 است. رگذاریتأث

704/5  715/0 دییتأ   

ایران  ياحرفه ورزش الکترونیکی بازاریابی توسعۀ فاکتورهاي برند بر 10
 است. رگذاریتأث

127/4  702/0 دییتأ   
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هاي یونفدراسبر توسعۀ بازاریابی الکترونیکی  اثرگذارعوامل نقش  بار عاملی . ضریب معناداري2شکل 
 ياحرفهمنتخب ورزش 

 

 . مدل تحقیق3شکل 
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 براساس آزمون فریدمنالکترونیکی عوامل مؤثر بر توسعۀ بازاریابی  يبندرتبه

گانه توسعۀ بازاریابی الکترونیکی متغیرهاي ده يبنداجراي آزمون فریدمن براي رتبه ۀنتیج

 به شرح زیر است: ي ورزشی گروهیهاونیفدراس

هاي منتخب ورزش یونفدراسبر توسعۀ بازاریابی الکترونیکی  اثرگذارعوامل ي بندتیاولو. 4جدول 
 براساس آزمون فریدمن ياحرفه

هارتبهمیانگین  متغیر يبندتیاولو   
57/5 منابع  6 

44/5 مدیریت دانش  7 

73/5 عوامل مدیریتی  5 

83/4 هاياستراتژ  9 

47/4 نیتأممدیریت زنجیرة   10 

36/6 مدیریت ارتباط با مشتري  1 

11/6 عوامل محیطی و رقابتی  2 

76/5 تیساوبي هایژگیو  4 

86/4 فرهنگ سازمانی  8 

88/5 فاکتورهاي برند  3 

 .استدرصد مورد تأیید  99در این آزمون در سطح اطمینان  هارتبهمعناداري اختالف 

 ي آزمون فریدمنهاآماره. 5جدول 
 آمارة آزمون مربع کاي تعداد

80 509/34 000/0 

 

 دهدیمي هر متغیر را براي آزمون مدنظر قرار هارتبه.  آن که آزمون فریدمن، میانگین 4توضیح جدول 
ي نسبت به بار عاملی و معناداري مدل معادالت تريقودهی متغیرها منطق ي و رتبهبندتیاولوو براي 

 دهندیمي مربوط به متغیر مکنون را نشان هاانسیوارساختاري دارد، زیرا دو شاخص اخیر، میزان پوشش 
، ندادادهها تخصیص به گویه شوندگانپرسشیی که هارتبهو متغیرها را نسبت به همدیگر و بر مبناي 

 .دنکنینممحاسبه 
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 يریگجهینتبحث و 

ي منتخب ورزش گروهی احرفهي هاونیفدراسهدف از پژوهش حاضر طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی 

، مدیریت هاردکشور بود. نتایج تحقیق نشان داد که ده عامل منابع، مدیریت دانش، عوامل مدیریتی، راهب

، فرهنگ سازمانی تیساوبي هایژگیو، مدیریت ارتباط با مشتري، عوامل محیطی و رقابتی، نیتأمزنجیرة 

 ریتأثگروهی  ي منتخب ورزشاحرفهي هاونیفدراسو فاکتورهاي برند بر توسعۀ بازاریابی الکترونیکی 

ت ارتباط با دیریترتیب عوامل مي فریدمن بهبندرتبهي دارند. همچنین با توجه به نتایج آزمون دارمعنا

نابع، مدیریت م، عوامل مدیریتی، تیساوبي هایژگیومشتري، عوامل محیطی و رقابتی، فاکتورهاي برند، 

ر گرفتند. به شکل ي اول تا دهم قراهارتبهدر  نیتأمو مدیریت زنجیرة  هادانش، فرهنگ سازمانی، راهبرد

زة بازاریابی از ادبیات تحقیق در حو که گانهدهخالصه نتایج تحقیق حاضر نشان داد که همۀ عوامل 

ست و نشان کارشناسان و خبرگان حوزة ورزش کشور قرار گرفته ا دییتأ، مورد شده استخراجالکترونیکی 

ي اثر دارند. احرفهي ورزش هاونیفدراسکه عوامل مذکور بر توسعۀ قابلیت بازاریابی الکترونیکی  دهدیم

دنبال مطالعه به ي ورزش گروهی موردهاونیفدراساگر  رسدیمنظر ۀ پژوهش حاضر نشان داد که بهجینت

ي به این اژهیوهتمام ا، باید ندخود هست کنندگاننیتأمبا مشتریان و  مؤثرترکسب درآمد بیشتر و ارتباط 

یجاد درآمد بیشتر از ارا براي  ي آنها داشته باشند تا بتوانند قابلیت و توانمندي خودهاعاملده عامل و زیر

 ي الکترونیکی توسعه بخشند.هاتیفعالطریق 

براساس نتایج تحقیق از دیدگاه اعضاي هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیریت بازاریابی کشور، عامل 

ي منتخب ورزش گروهی اثر احرفهي هاونیفدراسمنابع سازمان بر توسعۀ قابلیت بازاریابی الکترونیکی 

تکنولوژي  رساختیزي ورزشی گروهی منتخب کشور باید هاونیفدراس کهگفت  توانیمبنابراین دارد. 

به وجد  هاونیفدراسخود را توسعه بخشند و همچنین منابع سازمانی، انسانی و تکنیکی مناسبی را در این 

مالی خود را با  ي ورزشی گروهی باید در ایجاد وضعیتهاونیفدراسکه  رسدیمنظر به عالوهبهبیاورند. 

ي مذکور باید روابط هاونیفدراس رسدیمنظر بر این بهی تقویت کنند. عالوهردولتیغاتصال به منابع مالی 

و طراحی  ترمطلوبتکنولوژي داشته باشند و سعی کنند تا از دانش تکنولوژي  دهندگانارائهبا  اثربخش

) نیز در 2015( 1باشند. مشکانی علیزاده و همکاراني نسبت به سایر رقبایشان برخوردار ترنهیبهخدمات 

به این نتیجه » ي فاکتورهاي بازاریابی الکترونیکی در بانکداري مدرنبندرتبهشناسایی و «تحقیقی با عنوان 

                                                           
1. Meshkani, Monfared & Ancheh 
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بر بازاریابی  مؤثرو سرعت اینترنت عوامل  زاتیتجهتکنولوژي مانند  رساختیزکه عوامل مرتبط با  دندیرس

بررسی اکتشافی «) در تحقیقی دیگر با عنوان 2014( 1). آنچی و همکاران18( دنالکترونیکی هست

ی و تکنولوژي مانند اطالعات رساختیزدریافتند که عوامل » فاکتورهاي مهم اثرگذار بر بازاریابی الکترونیکی

لوژي و عامل اجزاي زیرساخت شامل دسترسی مناسب به اطالعات، تبلیغات آنالین، تبلیغات ایمیلی، تکنو

دلدولو و ). همچنین 19( ندي از عوامل اثرگذار بر بازاریابی الکترونیکی هستافزارنرمي هابستهاطالعات 

ي با اندازة هاشرکتموانع پذیرش بازاریابی الکترونیکی در میان «) در پژوهشی با عنوان 2010( 2داراپ

انگیزه بودن دولت، که عواملی مانند فقدان اطالعات کافی، بی دندیرسبه این نتیجه » کوچک و متوسط

ي هاشرکتمهارت نامساعد کارکنان و تهدیدهاي امنیتی جزو موانع پذیرش بازاریابی الکترونیکی از طرف 

 ).20( ندابا اندازة کوچک و متوسط

بازاریابی، عامل با توجه به نتایج پژوهش، از دیدگاه اعضاي هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیریت 

ي منتخب ورزش گروهی کشور احرفهي هاونیفدراسمدیریت دانش بر توسعۀ قابلیت بازاریابی الکترونیکی 

در  ستیبایمي ورزشی گروهی هاونیفدراسگفت که  توانیماثر دارد. در زمینۀ مدیریت دانش 

ه دانش مفید و حفظ دانش در یی مانند کسب دانش، تسهیم دانش، انتقال دانش، تبدیل دانش بهاتیفعال

بازاریابی  ریتأث«ي با عنوان امقاله) در 2012( 3توجه الزم را مبذول دارند. تیاگو ترسا و تیاگو شانیهاسازمان

به این نتیجه رسیدند که عامل مدیریت دانش با » ي اروپاییهاشرکتاینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنالین 

یی مانند کسب دانش، تبدیل و تغییر دانش به دانش مفید، کاربرد اثرگذار دانش و حفظ دانش هامؤلفهزیر

 ).21ي اروپایی ارتباط دارد (هاشرکتبر عملکرد آنالین 

از طرف دیگر نتایج نشان داده است که از دیدگاه اعضاي هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیریت 

ي منتخب احرفهي هاونیفدراسۀ قابلیت بازاریابی الکترونیکی ۀ عوامل مدیریتی بر توسعمؤلفبازاریابی، 

ي و مندعالقهباید میزان  رسدیمنظر گفت که به توانیمورزش گروهی کشور اثر دارد. در این خصوص 

از طریق بازاریابی الکترونیکی باال باشد.  هاتیفعالي ورزشی گروهی براي انجام هاونیفدراستمایل مدیران 

ی دهجهتو تخصص الزم براي  هامهارتباید داراي  هاونیفدراسکه مدیران این  رسدیمنظر همچنین به

 4مزي و همکاراني مرتبط با بازاریابی الکترونیکی باشند. هاتیفعالفدراسیون به سمت اجراي  مؤثر

                                                           
1. Anche, Hozouri & Mehdizadeh 
2. Dlodlo & Dhurup 
3. Tiago & Tiago 
4. Mzee, Ogweno & Irene 
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با اندازة  مؤسساتي اثرگذار بر اتخاذ بازاریابی الکترونیک توسط فاکتورها«ي با عنوان امقاله) در 2015(

دریافتند که عوامل مدیریتی مانند میزان مهارت و سطح تحصیالت مدیران جزو عوامل » کوچک و متوسط

 1). فو و همکاران22( ندابا اندازة کوچک و متوسط مؤسساتبر اتخاذ بازاریابی الکترونیک توسط  مؤثر

فرایند  لیوتحلهیتجزي الکترونیکی: هارگاهبازافاکتورهاي اثرگذار اتخاذ «ي با عنوان امقالهدر  )2006(

ي الکترونیکی هاتیفعالبیان کردند که درجۀ درك و توانایی مدیریت در استفاده از » مراتبی تحلیلسلسله

 ).23( ندي الکترونیکی اثرگذارهابازارگاهي مدیریت در این زمینه بر اتخاذ هايریگمیتصمو عمق 

دیدگاه اعضاي هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیریت بازاریابی، عامل بر این مشخص شد که از عالوه

ي منتخب ورزش گروهی احرفهي هاونیفدراسي سازمانی بر توسعۀ قابلیت بازاریابی الکترونیکی هاراهبرد

مفهوم بازاریابی الکترونیکی باید از  رسدیمنظر گفت که به توانیمرو در این زمینه کشور اثر دارد. ازاین

ي ورزشی هاونیفدراسي سازمانی هاتیمأمور، اهداف و هاراهبرد نیتأمازگاري و همسویی الزم در زمینۀ س

ي هاارزشي بازاریابی الکترونیکی باید این قابلیت را دارا باشد تا از هاتیفعالانجام  عالوهبهبرخوردار باشد. 

ي مرتبط با هااست که راهبرد ترمطلوب رسدیمنظر حمایت کند. از طرف دیگر، به هاونیفدراساین 

ي ورزشی گروهی با مکانیسمی طراحی شود که احرفهي هاونیفدراسي بازاریابی الکترونیکی هاتیفعال

رادي و ي از این خدمات شود. ریکارگبهي رقیب براي هاونیفدراسی و ترغیب مشتریان و دهجهتسبب 

» ي ورزشیهاباشگاهدر  3اریابی الکترونیکی و کیفیت خدماتباز«ي با عنوان امقاله) در 2010( 2همکاران

ي وجود دارد. همچنین دارمعناي ورزشی ارتباط هاباشگاهدریافتند بین راهبرد بازاریابی با کیفیت خدمات 

 استي ورزشی اثرگذار هاباشگاهتحقیق نشان داده است که بازاریابی الکترونیکی بر بهبود کیفیت خدمات 

 یک در بازاریابی استراتژي« عنوان دیگر با تحقیقی در) 2009( 4یاداو و وارادارجانبر آن ). عالوه24(

 سهم میزانها (بازارگاه عملکرد بر بازاریابی يهابه این نتیجه رسیدند که راهبرد» فعال اینترنت با محیط

 برگشت میزان( مالی عملکرد و) مشتریان وفاداري و مشتریان منديرضایت مرتبط، بازارهاي سهم بازار،

 ).25( دارند اثر) درآمد رشد نرخ و سرمایه

همچنین نتایج بیانگر آن بود که از دیدگاه اعضاي هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیریت بازاریابی، 

ي منتخب ورزش احرفهي هاونیفدراسبر توسعۀ قابلیت بازاریابی الکترونیکی  نیتأمعامل مدیریت زنجیرة 

                                                           
1. Fu, Ho, Chen & Chang 
2. Rady, Elshreef & Abd-el-Kader 
3. Service Quality 
4. Varadarajan & Yadav 
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ي ورزشی گروهی منتخب باید در زمینۀ هاونیفدراسکه  رسدیمنظر دارد. در نتیجه به گروهی کشور اثر

خرید و تهیۀ مواد اولیه براي ارائۀ خدمات، فرایند پردازش خدمات، عملیات فروش و بازاریابی، فرایند 

ي زنجیرة سازکپارچهی متقابلي توزیع مناسب، تسهیم اطالعات هاکانالتوزیع محصوالت و خدمات و ایجاد 

 1توجه الزم را داشته باشند. چانگ و همکاران کنندگاننیتأمبا  بلندمدت، و ایجاد و حفظ روابط نیتأم

خدمات بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازاریابی الکترونیکی: نقش نوآوري، «) در پژوهشی با عنوان 2015(

شامل  نیتأمۀ مدیریت زنجیرة مؤلف، دریافتند که »پیچیدگی دانش و آشفتگی محیطی در اثربخشی ارتباط

ي درگیر در اجراي مواردي مانند خرید و تهیۀ مواد اولیه، عملیات هاکیتکني بازاریابی و ابزار و هاتیفعال

). همچنین تیاگو 26فروش، بازاریابی و فرایند توزیع محصوالت، بر عملکرد بازاریابی الکترونیکی اثر دارد (

ي هاشرکتبازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنالین  ریتأث«ي با عنوان امقاله) در 2012( ترسا و تیاگو

، نیتأمي زنجیرة سازکپارچهکه شامل مواردي مانند ی نیتأمدریافتند که عامل مدیریت زنجیرة » اروپایی

یع مناسب، هدف یکسان ي توزهاکانال جادیاو پاداش،  هابحرانتسهیم اطالعات متقابل، تسهیم خطرها و 

با  بلندمدت، ساختن و حفظ روابط ندهایفراي سازکپارچهی به مشتریان، یرسانخدمتو تمرکز یکسان در 

 ).21ي اروپایی اثر دارد (هاشرکت، بر عملکرد آنالین ستشرکا

نتایج نشان داد که از دیدگاه اعضاي هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیریت بازاریابی، مدیریت  عالوهبه

ي منتخب ورزش گروهی احرفهي هاونیفدراسارتباط با مشتري بر توسعۀ قابلیت بازاریابی الکترونیکی 

عی کنند تا ي ورزش گروهی منتخب باید سهاونیفدراسکه  رسدیمنظر کشور اثر دارد. در این مورد به

ارتباط موفق و اثربخشی با مشتریانشان برقرار کنند و مشتریان را به استفاده از خدمات الکترونیکی جهت 

را  نیآنالي ورزشی گروهی منتخب باید تبلیغات ایمیلی و هاونیفدراس رسدیمنظر دهند. همچنین به

نگیزة مشتریان براي استفاده از خدمات ي ترویجی و تشویقی اهاتیفعالگسترده انجام دهند و با  صورتبه

ي ورزشی گروهی منتخب در مذاکره با هاونیفدراسالکترونیکی را افزایش دهند. همچنین بهتر است 

ي ارائۀ خدمات الکترونیکی به مشتریان سازنهیبهمشتریان و رقبایشان نوآوري و ابتکار داشته باشند و در 

ي مذکور باید آگاهی و اطالعات کافی و وافی را از هاونیفدراس که رسدیمنظر تالش کنند. در نهایت به

) در 2015براي درك بهتر نیازهاي آنها داشته باشند. چانگ و همکاران ( انشانیمشترعالیق و نیازهاي 

خدمات بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازاریابی الکترونیکی: نقش نوآوري، پیچیدگی «پژوهشی با عنوان 

                                                           
1. Chong, Bian & Zhang 
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ۀ مدیریت ارتباط با مشتري مؤلفبه این نتیجه رسیدند که » دانش و آشفتگی محیطی در اثربخشی ارتباط

از طریق سطح تجارت مبتنی بر  هاکیتکني بازاریابی و تحویل ابزار و هاتیفعالشامل مواردي مانند 

یشتر، بر عملکرد ۀ خدمات به مشتریان و کسب سودآوري بارائاینترنت و با یک هدف ویژه براي بهبود 

درك «ي با عنوان امقاله) در 2011( 1). تسیوتسو و والچوپولو26مثبت دارد ( ریتأثبازاریابی الکترونیکی 

ی بازار شامل مواردي دهجهتدریافتد که » ی بازار و بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد خدمتدهجهت ریتأث

ي بازاریابی الکترونیکی، از عوامل هاتیفعالده از ی رقبا به سمت استفادهجهتی مشتري و دهجهتمانند 

 ).27( ندهست هاسازماني عملکرد سازنهیبهبر  مؤثر

ي پژوهش نشان داد که از دیدگاه اعضاي هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیریت بازاریابی، هاافتهی

ي منتخب ورزش افهحري هاونیفدراسعوامل محیطی و رقابتی بر توسعۀ قابلیت بازاریابی الکترونیکی 

ي ورزشی گروهی هاونیفدراسکه  رسدیمنظر گفت به توانیمگروهی کشور اثر دارد. در این زمینه 

منتخب باید به عوامل محیطی مانند میزان حمایت دولتی، تمایل بازار و فشار صنعت و سابقۀ فدراسیون 

عوامل محیطی رقابتی مثل  رسدیمنظر مذکور در صنعت ورزش توجه الزم را داشته باشند. همچنین به

، فرهنگ استفاده از اینترنت، میزان مهارت مشتریان، کارکنان و دانش کنندگاننیتأمفشار مشتریان، فشار 

 هاونیفدراساز عوامل حائز اهمیتی باشند که  توانندیمالکترونیکی  ابزارمحیطی در ارتباط با استفاده از 

اهتمام الزم را به آنها مبذول دارند. همچنین در ارتباط با فضاي  شانیابیبازارباید براي توسعۀ قابلیت 

رقابتی، عواملی همچون اصرار مشتریان، اصرار تأمین کنندگان، شدت رقابت براي کسب سهم بیشتري از 

بازار و سرمایه گذاري براي پیشرو بودن نیز از عوامل مؤثري هستند که می توانند موجب ترغیب فدراسیون 

ورزشی براي توسعه در بخش خدمات الکترونیکی شوند و فدراسیون ها باید به این عوامل توجه الزم هاي 

ي اثرگذار بر اتخاذ بازاریابی فاکتورها«) در پژوهشی با عنوان 2015( 2را داشته باشند. مزي و همکاران

ل محیطی و رقابتی به این نتیجه رسیدند که عوام» با اندازة کوچک و متوسط مؤسساتالکترونیک توسط 

شامل مواردي مانند تقاضاي مشتریان و دسترسی به منابع مالی مطلوب بر اتخاذ بازاریابی الکترونیک 

) نیز در مقالۀ 2015). مشکانی علیزاده و همکاران (22دارند ( ریتأثبا اندازه کوچک  مؤسساتتوسط 

بیان کردند » کترونیکی در بانکداري مدرني فاکتورهاي بازاریابی البندرتبهشناسایی و «دیگري با عنوان 
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ي و اعتماد و ریخطرپذي و ریپذبیآسي تکنیکی مشتریان، ریسک هامهارتکه عوامل محیطی مانند 

 ).18( ندفرهنگ استفاده جزو عوامل اثرگذار بر توسعۀ بازاریابی الکترونیکی در بانکداري مدرن هست

بر این براساس نتایج، از دیدگاه اعضاي هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیریت بازاریابی، عامل عالوه

ي منتخب ورزش گروهی احرفهي هاونیفدراسبر توسعۀ قابلیت بازاریابی الکترونیکی  تیساوبي هایژگیو

ران و بازدیدکنندگان از تعداد کل کارب هاونیفدراسمیزان آگاهی  رسدیمنظر رو بهکشور اثر دارد. ازاین

 عالوهبهداراي اعتماد الزم از نگاه مشتریان باشد.  ستیبایمي آنها هاتیساسایت باید کافی باشد و 

ی با طراحی مناسب و با حد باالیی از سودمندي تیساوبي ورزشی گروهی باید داراي هاونیفدراس

ی قابل دسترس آسانبهباید  هاونیفدراسبراي مشتریان و کارکنان باشند. همچنین سایت این  شدهادراك

ي مذکور باید قابلیت ایجاد هاونیفدراسسایت  رسدیمنظر بر این بهبوده و کاربري آن راحت باشد. عالوه

ی بیشتر را براي مشتریان و بازدیدکنندگان فراهم آورد. از طرف دیگر، بسیار مهم و گذرانوقتسرگرمی و 

حائز اهمیت است که مشتریان از حفظ حریم خصوصی خود در سایت اطمینان حاصل کنند. همچنین 

 رسدیمنظر به شکل آسان و سهل صورت بپذیرد. در نهایت به هاونیفدراسبهتر است خرید از سایت 

ي تجاري و بازارشان را براي تنویر افکار هاطرفي ورزشی گروهی منتخب باید اطالعات هاونیفدراس

ي با عنوان امقاله) در 2013( 1مشتریان به شکل شفاف در سایت خود قرار دهند. سالیانی و همکاران

ورهاي ارتباطی بیان داشتند که فاکت» آمیختۀ بازاریابی الکترونیک بر تمایل مشتریان به خرید آنالین ریتأث«

مانند طراحی سایت، دسترسی آسان به سایت، سرگرمی و جذابیت سایت، آگاهی و اطالع و خرید آسان 

) در مقالۀ دیگري با عنوان 2012). از طرف دیگر صحت (28بر تمایل مشتریان به خرید آنالین اثر دارد (

مطرح » قیت بازاریابی الکترونیکفاکتورهاي مختلف بر موف ریتأثسنجش میزان  منظوربهبررسی تجربی «

، تعداد کل کاربران دکنندگانیبازدمانند آگاهی از سایت (تعداد  تیساوبي هایژگیوکرده است که 

جو اطالعات و تعداد بازدیدکنندگان سایت) بر موفقیت بازاریابی واینترنتی) و جذابیت سایت (تعداد جست

شناسایی و «ي با عنوان امقاله) در 2013( 2هیار). همچنین حسینی و م29الکترونیک اثر دارند (

دریافتند که عوامل » ي الکترونیکی ایرانهافروشگاهي فاکتورهاي اثرگذار بر میزان فروش بندتیاولو

، کیفیت 3ي الکترونیکی ایران شامل عواملی مانند دسترسی به اینترنتهافروشگاهمیزان فروش  اثرگذار
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، شهرت نام تجاري و اطمینان مشتریان از تیساوب، سرعت و کاربري آسان تیساوبو طراحی  1محتوا

امنیت اطالعات، نوع محصول و چگونگی دریافت آن و چگونگی پرداخت هزینه براي دریافت کاال، خدمات 

 ).30( ندجانبی فروشگاه هست

ي احرفهي هاونیفدراسبا توجه به نتایج، عامل فرهنگ سازمانی بر توسعۀ قابلیت بازاریابی الکترونیکی 

که مدیران و کارکنان  رسدیمنظر گفت به توانیممنتخب ورزش گروهی کشور اثر دارد. در این زمینه 

ي ورزشی گروهی منتخب باید داراي نگرش مثبت و فرهنگ مناسب براي پذیرش و انجام هاونیفدراس

براي توسعۀ این  رسدیمنظر بر این بهي بازاریابی از طریق خدمات الکترونیکی باشند. عالوههاتیفعال

و عالیق مشترك کارکنان براي استفاده از خدمات الکترونیکی را شناسایی کرد.  هاارزشقابلیت باید 

ي خدمات الکترونیکی ریکارگبهي منتخب براي هاونیفدراسی فرهنگی از سوي دهجهتهمچنین باید 

ي با عنوان امقاله) در 2012( 2صورت بپذیرد. الگاهري اثربخشکارکنان و مشتریان آنها به شکل کارا و 

بیان کرده است که » ي گردشگريهاشرکتفاکتورهاي اثرگذار اتخاذ و اجراي بازاریابی الکترونیکی در «

ي هاشرکتی فرهنگی به سمت بازاریابی الکترونیکی بر اتخاذ و اجراي بازاریابی الکترونیکی در دهجهت

ي بندتیاولوشناسایی و «) نیز در پژوهشی با عنوان 2014( 3). چاخرلویی و قهاري31(گردشگري اثر دارد 

به این نتیجه رسیدند که فرهنگ داخلی سازمانی » ي بازاریابی الکترونیکیسازادهیپفاکتورهاي اثرگذار بر 

 ).32ارند (ي بازاریابی الکترونیکی اثر مثبت دسازادهیپو توجه فرهنگی به بازارهاي هدف بر قابلیت 

ترونیکی در نهایت و با عنایت به نتایج پژوهش فاکتورهاي برند بر توسعۀ قابلیت بازاریابی الک

ي هاونیفدراسگفت  توانیمي منتخب ورزش گروهی کشور اثر دارد. در این زمینه احرفهي هاونیفدراس

ز برندشان تصویر مطلوب ا ورزشی گروهی منتخب باید به فکر توسعۀ عواملی مانند ارزش ویژة برندشان،

ي با اقالهم) در 2013باشند. سالیانی و همکاران ( برندشانو ایجاد تداعی مناسب در ذهن مشتریان از 

ي فاکتورهاند که مطرح کرد» آمیختۀ بازاریابی الکترونیک بر تمایل مشتریان به خرید آنالین ریتأث«عنوان 

بودن  دارمعنا ي موزون، مورد توجه وهارنگشکل هندسی، برند مانند شهرت و اعتماد، وفاداري و تعهد، 

 ).28برند، بر تمایل مشتریان به خرید آنالین اثر دارند (

                                                           
1. Content Quality  
2 . El-Gohary 
3 . Chakherlouy & Ghahari 
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ي احرفهي ورزشی هاونیفدراسکه مدیران  دهدیم، نتایج پژوهش حاضر نشان ذکرشدهبر موارد عالوه

عوامل اثرگذار بر توسعۀ قابلیت بازاریابی  عنوانبهکه  شدهییشناساباید توجه الزم را به ده عامل  کشورمان

ي، براي ایجاد احرفهي موجود در ورزش هاتیظرف، داشته باشند و از همۀ اندشدهی معرفی کیالکترون

ي استفاده کنند. در سازیخصوصدرآمد بیشتر و در نهایت جدایی از بودجۀ دولتی و حرکت در جهت 

ي تکنولوژیکی قرن هاشرفتیپو همراستا با  روزبهاهکارهاي حقیقت پژوهش حاضر سعی کرد تا به ارائۀ ر

 ي بپردازد.احرفهي ورزشی هاونیفدراس روزافزونویکم و در جهت خودکفایی مالی و توسعۀ بیست
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Abstract 
The aim of this study was to develop the electronic marketing model of 
selected professional federations of team sport in Iran. This study was 
descriptive and applied in terms of objectives. A researcher-made 
questionnaire was developed; its validity was confirmed by professionals and 
university professors and its reliability was obtained by Cronbach α test. The 
statistical population involved professors of marketing management (N=20) 
and sport management (N=60). As the population was limited, the sample was 
equal to the population and census sampling method was used. Descriptive 
statistics were used to describe demographic features of respondents and their 
responses to research items and structural equation modeling and PLS were 
used in inferential statistics. MS-Excel, SPSS version 18 and PLS were used. 
Results showed that electronic marketing model designed for selected 
federations of team sport in Iran had a good fit. 
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