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Introduction: The purpose of this study was to determine development strategies 
of sport digital economy in Iran. 

Methods: 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 31 open codes were obtained in five categories. 

Results: Using new digital media in sport, smartening of sports services and 
processes, employing skilled staff in the field of information technology in sports, 
designing sport platforms and applications, supporting sports entrepreneurs and 
startups were strategies for developing digital economy of sports in Iran.  

Conclusion: Due to the fact that today the market environment has changed from 
its traditional form to digitalization, therefore, organizations, federations, clubs 
and sports-related jobs must implement the proposed strategies according to their 
circumstances. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  

Sports after experiencing an economic leap with the transition 
from print media such as newspapers and magazines to audio 
and visual media such as television and radio; Now, with the 
advancement of information technology and the emergence of 
computers, the Internet, mobile phones and social networks, it 
is experiencing another economic leap, and Iran's sports will 
inevitably follow this global trend. In fact, after the combination 
of sports activities and economy (sports economy) with the 
advancement of information and communication technology, a 
third side named digital has been added to these two, which has 
led to the formation of the sports digital economy triangle.  

Digital economy is an economy in which value creation is based 
on digital technologies and its backbone is communication to 
build an ecosystem between people, organizations and 
technological infrastructure. The digital economy in Iran, like 
other areas, has entered the country with a little delay and has a 
different situation from the advanced countries of the world, 
which is due to the lack of proper communication infrastructure 
and to some extent the economic conditions of Iran. The entry 
of digital economy into sports is also inevitable and is in its 
early stages; But if sports organizations want to benefit more 
from its benefits, they should accept it more quickly and 
consider a special place for it in their strategies. Therefore, this 
research sought to provide strategies for the development of the 
digital economy in Iranian sports. 

Methods  
This research is a type of qualitative research that was 
conducted using the grounded theory method. A semi-
structured qualitative interview was used to collect the required 
information and data. The interviews proceeded until reaching 
theoretical saturation, until no new code was obtained in the last 
five interviews, and a total of 21 interviews were conducted. 
The statistical population of the research included the scientific 
and executive elites of the country's sports, who had research or 
executive work experience in the fields of economics, 
technology, information and communication technology, e-
commerce, digital businesses, and digital economy. The 
sampling method was purposeful and snowball, in such a way 
that the previous findings were a criterion for selecting the next 
sample until reaching theoretical saturation. To analyze the 
obtained data, three-stage coding including open coding, axial 
coding and selective coding was used.  

Results  
The findings showed that using new and digital media in sports, 
supporting the smartening of sports services and processes, 
training and employing skilled human resources in the field of 
information technology in sports, supporting the design of 
sports platforms and applications and Supporting sports 
entrepreneurs and startups were the main strategies for the 
development of the digital economy in Iranian sports. 

 
Conclusion  
Finally, it should be said that digitization has affected all parts 
of the supply chain of sports organizations at the global level, 
from internal processes and management of suppliers to the 
customers (athletes, fans, media, financial sponsors, places, 
equipment, participation, training, talent acquisition) , sports 
events) has been affected. The sports industry in Iran will also 
go in this direction, willingly or unwillingly, but it is necessary 
to increase the speed of moving towards the digital economy 
and its development in sports, and instead of consuming and 
passive approach to these changes, an active approach should 
be adopted, which will ultimately develop the economic 
development of sports. and, accordingly, lead to the 
development of the sport itself.  
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  ها:واژهکلید
 سازي، دیجیتالی

 اقتصاد دیجیتال، 
 اقتصاد ورزش، 

 فناوري اطالعات در ورزش

  ایران بود.اقتصاد دیجیتال در ورزش  ۀتوسعهدف از این پژوهش، تدوین راهبردهاي  مقدمه:
کیفی بود که با روش گراندد تئوري  يهاپژوهشاز نوع  هادادهاین پژوهش به لحاظ روش گردآوري  روش پژوهش:

ها استفاده داده يآورجمعبراي  افتهیساختارنیمهکیفی  ۀمصاحبو از  گرفتاستراوس و کوربین انجام  مندنظامو رویکرد 
، تجارت ITاقتصاد، فناوري،  يهاحوزهآماري پژوهش شامل نخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور بود که در  ۀجامعشد. 

. براي گرفتمصاحبه انجام  21دیجیتال و اقتصاد دیجیتال تجربه داشتند و در مجموع  يوکارهاکسبالکترونیک، 
 5کد باز در  31تفاده شد که در بخش راهبردها، باز، محوري و انتخابی اس يکدگذار ۀمرحلاز سه  هاداده لیوتحلهیتجز

  مقوله شناسایی شد.
ورزشی،  يندهایفرانوین و دیجیتالی در ورزش، حمایت از هوشمندسازي خدمات و  يهارسانه يریکارگبه :هاافتهی

 يهاکشنیاپلو  هاپلتفرمفناوري اطالعات در ورزش، حمایت از طراحی  ةحوزنیروي انسانی ماهر در  يریکارگبهآموزش و 
 اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بودند.  توسعۀورزشی از راهبردهاي  يهااستارتاپورزشی و حمایت از کارآفرینان و 

 رونیازااست،  افتهی رییتغدیجیتالی شدن سمت  خود به یسنت شکلبازار از  يفضا امروزه نکهیاتوجه به با  :يریگجهینت
ضمن سازگاري با این تغییرات، راهبردهاي پیشنهادي را مطابق  دیبا یورزش مشاغلو  هاباشگاه، هاونیفدراس، هاسازمان

 با شرایط خود عملیاتی کنند.
 

، 14)3(، یورزش تیریمد یۀنشر. اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران ۀتوسعراهبردهاي ). 1401( و بهلکه، طاهر نیالعابدنیز، فالح؛ اسرا، عسکري ؛شهناز، کریمیان: استناد
217-227. 
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 مقدمه 
توجه  مرکز در ملی اقتصادي در رشد اثرگذار عاملی و مهم صنعتی ۀمنزلبه افتهیتوسعهحاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهاي  در حال

 50آن در برخی کشورها باالتر از صنایع خودروسازي با بیش از  ۀرتبکه گاه  رودیمشمار بهیکم وبیست سدةاست و از درآمدزاترین صنایع 
نوعی ماشین  در آمریکاورزش از فعالیت تفریحی و تفننی صرف فراتر رفته و  ).2007(عسکریان و جعفري،  ردیگیمسال سابقه قرار 

شده  سببها و خدمات ورزشی نیاز به مصرف کاالرشد مردم به ورزش و  به گرایش رو .دالر درآمد دارد هاونیلیماست که ساالنه  ياقتصاد
صنعت ورزش ظهور . باشد را تجربه کند و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها داشته يامالحظه صنعت ورزش روند درآمدزایی درخور است تا

). تعامل دو نهاد اقتصاد و ورزش، موجب 2018، 1(النگر، مینینگ و ریچر است یصنعت دیجداقتصاد  کیدر قالب  یانساناقتصاد مدرن 
 اقتصاد ورزش شده که موضوع بسیاري از تحقیقات مدیریت ورزشی را به خود اختصاص داده است. يریگشکل

صوتی و تصویري نظیر  يهاسانهرو نشریات به  هاروزنامه مانندچاپی  يهارسانهیک جهش اقتصادي را با گذار از  آنکهورزش پس از 
اجتماعی جهش اقتصادي  يهاکهشب، اینترنت، موبایل و رایانهاکنون با پیشرفت فناوري اطالعات و پیدایش  ،تلویزیون و رادیو تجربه کرد

ورزشی و  يهاتیفعالز ترکیب او ورزش ایران نیز ناگزیر به پیروي از این روند جهانی خواهد بود. در واقع پس  کندیمدیگري را تجربه 
 يریگشکله شده که موجب اقتصاد (اقتصاد ورزش) با پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات ضلع سومی به نام دیجیتال به این دو اضاف

 مثلث اقتصاد دیجیتال ورزش شده است. 

اجتماعی که از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات مانند  يهاتیفعالجهانی از اقتصاد و  ياشبکه«از  عبارت استاقتصاد دیجیتالی 
نام اقتصاد دیجیتال در کتابی با  بهاز مفهومی  1995در سال  2اولین بار دن تپسکات». استده ش ریپذامکان هاشبکهاینترنت، موبایل و 

یک روند تکاملی آن را شکل داده است. اقتصاد اقتصاد دیجیتال مفهومی نیست که یکباره خلق شده باشد، بلکه . عنوان رونمایی کردهمین 
و اقتصاد  1990 ۀده، اقتصاد نوین در 1980 ۀدهبنیان در ، اقتصاد دانش1970 ۀدهاقتصاد اطالعات در  ۀافتیتکاملتوان سیر دیجیتال را می

)، اقتصاد دیجیتال را استفاده از فناوري 2006( 4الدینگماها و جمال .)2011، 3کیوکوي( ردک معرفی 2000اول ۀدهشبکه و اینترنت در 
در کتاب ) 2017( 5شوآب .کنندمی تعریف ریزي، مدیریت و بازاریابیهاي اصلی اقتصادي مانند برنامهفرایند اي ازاطالعات براي مجموعه

 صنعتی انقالب را دیجیتال اقتصاد انقالب صنعتی، د. او پس از تشریح سهدارتري به اقتصاد دیجیتال نگاه عمیق چهارم یانقالب صنعت
به معنی ظهور  تنهانهدیجیتالی شدنی که  ؛سونامی دیجیتالی شدن قرار دارند ریتأثدر این اقتصاد محصوالت و خدمات تحت  .نامید چهارم

شد نیز در این اقتصاد به بلکه غالب کاالها و خدمات سنتی که پیش از این غیردیجیتالی ارائه می ،کاالها و خدمات جدید دیجیتالی است
 .)2017شوآب، ( ها قرار خواهند گرفتفناوري ریتأثمرور تحت 

ورزشی  يهاباشگاههریک از  مینیبیم؛ چنانکه اندگرفتهسازي قرار دیجیتالی ةپدید ریتأثکاالها و خدمات ورزشی نیز در حال حاضر تحت 
ند، فروش بسیاري از کاالهاي ورزشی و نمایش بسیاري از رویدادهاي ورزشی از ااجتماعی فعال يهاشبکهدارند، در  یتیساوببراي خود 

 الکترونیکی زیادي پیرامون ورزش شکل گرفته است. باینه يوکارهاکسبو  دگیریمو موبایلی انجام  ياانهیرا يافزارهانرمطریق سایت و 
 بازاریابی تبلیغاتی توسط ۀآمیختبوك در حال تبدیل شدن به بخشی شایع از اجتماعی از جمله فیس يهارسانه ) دریافتند2013( 6و کیانفرون

مالی  يهاشاخصو  ورزشی يهاباشگاهدیجیتال  توسعۀمثبت بین  ۀرابط) بر 2015( 7دیمانتایج پژوهش  .اندتفریحی و ورزشی يهاسازمان
دریافتند  »ورزشی يهامیتبرند  دربازاریابی آنالین و تلفن همراه  يهاياستراتژنقش «در پژوهشی با عنوان ) 2016( 8بائنا. کندیم دیتأک
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با  بر این،عالوهدارند.  نیازبازاریابی تعاملی براي برقراري ارتباط با مشتریان در زمان کنونی  يهارسانهکه مدیران ورزشی به استفاده از 
حضور خود را در  ورزشی ياحرفه يهامیتبوك و توییتر، فیس، یوتیوب، هاوبالگاجتماعی مانند  يهارسانهعناصر مختلف  يسازکپارچهی

). 2016(بائنا،  مؤثرندکردن هواداران و تعامل با آنها  درگیر که در انتخاب برند و کنندیممجازي ایجاد  يهاانجمنو دهند میجوامع ارتقا 
الکترونیک در ورزش در ایران  وکارکسباجتماعی، تجارت الکترونیک و حتی  يهاشبکهبازاریابی اینترنتی،  يهاحوزهتحقیقاتی در  هرچند
. ردیگیبرمرا در  آنها ۀهمچتري،  ۀمثاببهنمودها و اجزایی از اقتصاد دیجیتال هستند که اقتصاد دیجیتال  نهایاهمگی ، استه گرفتانجام 

 .پردازدیمآن در ایران  توسعۀاین تحقیق براي اولین بار به مفهوم اقتصاد دیجیتال در ورزش و راهبردهاي  رونیازا

 استهاي دیجیتال که ایجاد ارزش در آن مبتنی بر فناوري ا اقتصادي معرفی کردتوان اقتصاد دیجیتال ربندي آنچه بیان شد میبا جمع
ران در ای تالیجیداقتصاد است. هاي فناورانه ها و زیرساختساخت اکوسیستمی بین مردم، سازمان منظوربهو ستون فقرات آن، ارتباطاتی 

دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز  ۀپیشرفت تر از کشورهايوارد کشور شده و اوضاعی متفاوت ریتأخ یکمها با همچون دیگر حوزه
در  . ورود اقتصاد دیجیتال به ورزش نیز ناگزیر است وگرددیبازمرایط اقتصادي ایران هاي مناسب ارتباطی و تا حدودي شبه نبود زیرساخت

باید با سرعت بیشتري آن را  ،شوند مندبهرهورزشی چنانچه بخواهند از مزایاي آن بیشتر  يهاسازمانخود قرار دارد؛ اما  ۀاولی يهاگام
اقتصاد دیجیتال  توسعۀراهبردهاي  ۀئارا در پیاین پژوهش رو ازاینرا براي آن در نظر بگیرند.  ياژهیوبپذیرند و در راهبردهاي خود جایگاه 

 در ورزش ایران است.
 

  پژوهش یشناسروش
ه گرفتانجام  1بنیاددادهکیفی است که با استفاده از روش گراندد تئوري یا  يهاپژوهشاز نوع  هادادهاین پژوهش به لحاظ روش گردآوري 

طور به بنیـادداده ۀ. روش نظریابدییمن تکـوی ياـهینظر ،هـاداده استفاده از باپژوهش کیفی است کـه روش یک  يتئورگراندد است. 
 نیا. اسـتفاده شـده است مندنظام ةشیواز که در این پژوهش  ردیگیم، نوخاسته و سازاگرا انجام مندنظام ياشکل اجـر سـه بـه معمـول
براي  افتهیساختارنیمهکیفی  ۀمصاحباز . پـردازدیم هینظر دیتولبه  هاداده، براساس انـدکـردهآن را ابداع  2نیکوربو  سواسترا کهروش 

ی از فهرست، یعنی ردیگیم مصاحبه صورتنیاز استفاده شد. این نوع مصاحبه با استفاده از راهنماي  هاي موردآوري اطالعات و دادهجمع
تا حد رسیدن به اشباع نظري پیش رفت  هامصاحبه. ردیگیمي قبلی شکل هامصاحبههوشمندانه که براساس منابع، روش و تحلیل  سؤاالت

آماري پژوهش شامل  ۀجامع. گرفتمصاحبه انجام  21دست نیامد و در مجموع بهآخر، حرف (کد) جدیدي  ۀمصاحبکه در پنج تا جایی 
 يوکارهاکسباقتصاد، فناوري، فناوري اطالعات و ارتباطات، تجارت الکترونیک،  يهاحوزهنخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور بود که در 

به این صورت که  ،برفی بودگلولهاز نوع هدفمند و  يریگنمونهکار پژوهشی یا اجرایی داشتند. روش  ۀسابقدیجیتال و اقتصاد دیجیتال 
از کدگذاري  آمدهدستبه يهاداده لیوتحلهیتجزبعدي تا حد رسیدن به اشباع نظري بود. براي  ۀنمونقبلی مالکی براي انتخاب  يهاافتهی

 دقتبه هامصاحبه يهادادهکدگذاري باز،  ۀمرحلشامل کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی استفاده شد. در  يامرحلهسه
متناسبی به  و سپس مفاهیم شدهتحت کدهاي مشترکی کدگذاري  ،داشتندمشابهی که بار معنایی یکسانی  يهادادهو شد مطالعه و بررسی 

. گرفت مرتبط کردن مقوالت فرعی به مقوالت اصلی است، انجام فراینددوم، کدگذاري محوري که  ۀمرحلدر  .شدهریک اختصاص داده 
) باتثشاخص ( زمانی مشخص ۀفاصلو کدگذاري پژوهشگر در ) يریتکرارپذ شاخص( از روش توافق دو کدگذارپایایی روایی و تعیین براي 

از تشابه نشان  هاافتهی. دشکدگذاري مقایسه  و نتایج هشدکدگذاري  يدیگر مصاحبه توسط پژوهشگره این صورت که شش استفاده شد؛ ب
نظریۀ  ؛ بنابراین پایایی کدگذاري تأیید شد. همچنین دو تن از متخصصان آشنا باداشت هر مرحله درصد کدگذاري در 65قطعی بیش از 

ذکر است در این گزارش، تنها  شایان .نظریه نظارت داشتند ت و تدوینالمقو ج، استخرايسازمفهومبنیاد بر مراحل مختلف کدگذاري، داده
 مدل استراوس و کوربین یعنی راهبردها تمرکز شده است. ۀگانپنجروي یکی از اجزاي 

                                                 
1. Grounded Theory 
2. Strauss & Corbin  
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  پژوهش يهاافتهی
 .دهدیمآماري پژوهش را نشان  ۀنمون يهایژگیو 1جدول 

 کنندگانمشارکت. 1جدول 

ف
ردی

 

 ۀسابق تحصیلی ۀرشت تحصیالت جنسیت
پژوهشی/ 

 اجرایی

اقتصاد 
 ورزش

فناوري 
 ورزش

اقتصاد 
 دیجیتال

  *  پژوهشی تربیت بدنی دکتري مرد 1
  *  پژوهشی تربیت بدنی دکتري مرد 2
   * پژوهشی تربیت بدنی دکتري مرد 3
  *  اجرایی IT کارشناسی مرد 4
 *   اجرایی کامپیوتر کارشناسی ارشد مرد 5
 *   پژوهشی مدیریت  کارشناسی ارشد مرد 6
 *   پژوهشی مدیریت دکتري مرد 7
  *  اجرایی IT کارشناسی ارشد  زن 8
  *  اجرایی مهندسی برق دکتري مرد 9
 *   اجرایی مهندسی کامپیوتر کارشناسی مرد 10
 *   اجرایی IT کارشناسی ارشد مرد 11
 *   پژوهشی تربیت بدنی دکتري زن 12
 *   اجرایی IT دکتري مرد 13
  *  اجرایی مهندسی مکانیک کارشناسی مرد 14
 *   اجرایی کامپیوتر دکتري زن 15
   * پژوهشی تربیت بدنی دکتري زن 16
  *  اجرایی IT کارشناسی مرد 17
 *   پژوهشی اقتصاد دکتري مرد 18
   * پژوهشی تربیت بدنی دکتري زن 19
   * پژوهشی تربیت بدنی دکتري مرد 20
  *  اجرایی تربیت بدنی کارشناسی ارشد مرد 21

 
 .دهدیماقتصاد دیجیتال ورزش در ایران را نمایش  ۀتوسعراهبردهاي  2جدول 

 راهبردهاي توسعۀ اقتصاد دیجیتال ورزش 2جدول 

 ۀمقول
 تکرار کد فرعی ۀمقول اصلی

 راهبردها

 يهارسانه يریکارگبه
نوین و دیجیتالی در 

 ورزش

 14 تلویزیونی اینترنتی ورزشی يهاشبکهایجاد 
 12 خصوصی در ورزش يارسانه يهاشرکتصدور مجوز فعالیت 
 8 ورزشی يهاباشگاهو  هاسازماناجتماعی  يهاشبکهانجام تبلیغات از طریق سایت و 

 7 مجازي در ورزش کشور يهاآموزشاستفاده از 
 7 هاتیساوب دهندگانتوسعه يریکارگبهورزشی از طریق  يهاتیساوبافزایش کیفیت محتواي 

 6 خدمات ۀارائارتباط با مشتریان و  يهاسامانهورزشی از  يهاسازماناستفاده 
 5 مجازي بزرگ ورزش کشور ۀشبکطراحی 

آموزش، توسعه و 
نیروي  يریکارگبه

 ةحوزانسانی ماهر در 
 در ورزش ITفناوري و 

 15 در ساختار ورزش کشور روزبهمدیران جوان، خالق و  يریکارگبه
 10 فناوري و ورزش ةحوزتربیت نیروهاي متخصص در 

 6 نوین در ورزش يهايفناورآموزشی مرتبط با  يهادورهبرگزاري 
 6 استعدادهاي دیجیتال در ورزش کشور يریکارگبهشناسایی و 

 5 ورزشی يهاسازمانامور تخصصی فناوري اطالعات و ارتباطات در  يسپاربرون
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 ۀمقول
 تکرار کد فرعی ۀمقول اصلی

 4 ینوین براي دانشجویان تربیت بدن يهايفناورواحدهاي درسی مرتبط با  ۀارائ
 4 ورزشی  يهاسازمانایجاد ساختار تخصصی اقتصاد دیجیتال در وزارت ورزش و 

 3 یآشنایی با فناوري براي مدیران ورزش ییافزادانش يهادورهبرگزاري 

حمایت از طراحی 
 يهاکشنیاپلو  هاپلتفرم

 ورزشی

 15 ورزشی  يهاکشنیاپلطراحی و ترویج 
 9 خدمات ورزشی کنندهلیتسه يهاپلتفرمطراحی 

 8 ...)کاران، مربیان و ایجاد پایگاه داده و بانک اطالعات الکترونیک ورزش کشور (هواداران، ورزش
 6 و قهرمانان ایرانی هامیتبر  دیتأکورزشی الکترونیکی با  يهايبازطراحی و ترویج 

 4 اینترنتی رویدادهاي مختلف ورزشی یفروشتیبل
 4 تسهیالت مختلف  ۀارائهواداري از طریق اینترنت و  يهاکارتصدور 

 3 برگزاري تورهاي مجازي گردشگري ورزشی

حمایت از کارآفرینان و 
 ورزشی يهااستارتاپ

 11 ایجاد مراکز نوآوري ورزشی براي مشارکت و همکاري کارآفرینان ورزشی
 9 ورزشی توسط دولت يهااستارتاپ توسعۀتشویقی  يهاسمیمکانطراحی 

 6 ورزشی يهااستارتاپخطرپذیر از  يگذارهیسرما يهاصندوقکسب حمایت 
 5 کوچک و متوسط ورزشی يوکارهاکسب توسعۀکمک به 

 3 ورزشی به بازار سرمایه و بورس  يهاباشگاهشرایط ورود  يسازفراهم

حمایت از هوشمندسازي 
 يندهایفراخدمات و 

 ورزشی

 5  ورزشی هوشمند يهاباشگاهحمایت از 
 5 ي رزشی اماکن و استخرها ةادار) در BMSمدیریت ساختمان ( يهاستمیساستفاده از 

 4 هافرایند، تجهیزات و ساتیتأسبه هوشمندسازي  هاباشگاهترغیب 
 4 هوشمند)  يهاومیاستادورزشی ( يهاومیاستادهوشمندسازي 

 

  يریگجهینتبحث و 

د دیجیتالی شدن پذیرفته است. زیادي از رون ریتأثجهانی بودن و جهانی شدن، از جمله صنایعی است که  يهالیپتانسدلیل بهصنعت ورزش 
نوین و  يهارسانه يریکارگهبنشان داد که  هاافتهیاقتصاد دیجیتال ورزش در ایران بود.  توسعۀراهبردهاي  ۀارائهدف تحقیق حاضر، 

فناوري  ةحوزنی ماهر در نیروي انسا يریکارگبهورزشی، آموزش و  يندهایفرادیجیتالی در ورزش، حمایت از هوشمندسازي خدمات و 
ورزشی از راهبردهاي اصلی  يهااپاستارتورزشی و حمایت از کارآفرینان و  يهاکشنیاپلو  هاپلتفرماطالعات در ورزش، حمایت از طراحی 

 .شوندمیاقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بودند که در ادامه هریک با جزئیات بیشتر بررسی  توسعۀ

 یتصدور مجوز فعالاقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بود.  توسعۀاز راهبردهاي اصلی  ورزشنوین و دیجیتالی در  يهارسانه يریکارگبه
، هاتیساوب دهندگانتوسعه يریکارگبه یقاز طر یورزش يهاتیساوب يمحتوا یفیتک ، افزایشدر ورزشی خصوص يارسانه يهاشرکت
 ی، ایجادورزش يهاباشگاه و هاسازمان یاجتماع يهاشبکهو  یتسا یقاز طر یغاتتبل ، انجامبزرگ ورزش کشور يمجاز ۀشبک طراحی
ارتباط  يهاسامانهاز  یورزش يهاسازمان و استفاده در ورزش کشور يمجاز يهاآموزشاز  ی، استفادهورزش ینترنتیا یزیونیتلو يهاشبکه

 عنوانبهدیجیتال  يهارسانه)، 2020(، صفاري و نوروزي فردلطیفی ةعقیدسازي این راهبرد بود. به عملیاتیاز جمله راهکارهاي  ،یانبا مشتر
 دوستعلیحیدري، دهقان و . اندکردهو افـراد بـا ورزش ایجاد  هاسازمانتعامل  ةشیوعاتی مدرن، تغییراتی را در الاط يهايفناورشـکلی از 

بیان محققان  برشمردند. ایرانیمتایان هبه ورزشی خارجی نسبت پوشاك برندهاي  يهايبرتر) امکان خرید اینترنتی را یکی از 2020(
یابـد. بـا آن سـازگاري می رفتهرفتهامـا  ،شـودیم روروبه یـیهاچالشدر رسـانه، ورزش بـا  ياـدهیپدبـا بـروز و ظهـور هـر که  کنندیم

اجتماعی، به  يهارسـانهبر جهان هستند، ورزش از طریق برخی از آنها مانند  يگرسلطهال حعاتی در الاط يهـايفناوردر شـرایطی کـه 
ارتباطات  فرایندارتباطات اصلی را تغییر نداده، بلکه موجب تغییر ابزارها و  اجتماعـی، يهارسـانهشده است. البته  ترکینزدنفعان خود ذي
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 يافزارهانرماجتماعی و  يهاپلتفرماجتماعی،  يهاشبکهاینستاگرام،  ،بوكسیفوجود آمدن به. )2013، 1(گیبس و هایانس شده است
برخی . از دیدگاه که قبل از این وجود نداشت وردندبه وجود آ ییدرآمدزا هایی برايمکانیزمکه  ، مصداق اقتصاد دیجیتال استرسانامیپ

 ،نفعانارتباط با ذي ،ورزشکاران، ترویج يگذارصحهبـراي اهـداف مختلفـی مانند  دیجیتالی يهارسـانهبازاریابان ورزشـی از  محققان
ورزشی در ایران از حق پخش تلویزیونی  يهاسازمان نکهیا). با توجه به 2016،  2(نارین و پرنت کنندیمتفاده ساو فروش  مندرابطهبازاریابی 

جایگزین مناسبی براي درآمدزایی از طریق پخش  توانندیمدیجیتالی و اینترنتی  يهارسانه، اندبهرهیبمنبع درآمدي  نیترمهم عنوانبه
 ، اسپانسرشیپ و تبلیغات باشند. يارسانه

و  سیتأساقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بود.  توسعۀهاي ورزشی از دیگر راهبردهاي اصلی فرایندحمایت از هوشمندسازي خدمات و 
 يهاومیاستاد ها، هوشمندسازيفرایندو  یزاتتجه ،ساتیتأس هوشمندسازي به هاباشگاه ، ترغیبهوشمند یورزش يهاباشگاهاز  یتحما

از جمله راهکارهاي  ،یرزشو ياماکن و استخرها ةادار) در BMSساختمان ( یریتمد يهاستمیساز  و استفاده هوشمند) يهاومیاستاد( یورزش
 3باربوسا تحقیقبراساس در حال رشد است.  يزیاد یارهوشمند با سرعت بس یورزش یزاتصنعت تجهسازي این راهبرد بودند. عملیاتی

 یلیونم 830از  یشبه ب 2016دستگاه در سال  یلیونم 325در سراسر جهان از  یدنیپوش يهادستگاهتعداد  شودیم ینیبشیپ)، 2018(
دالر درآمد کسب کردند.  یلیاردم 5/3، 2014در سال  اندامتناسبورزش و  يهوشمند برا يهایدنیپوش. یابد یشافزا 2020دستگاه در سال 

که بازار منسوجات و  رودیمانتظار . دالر ارزش داشته باشد یلیاردم 34حدود  2020که بخش پوشاك هوشمند تا سال  شودمی ینیبشیپ
پوشیدنی و  يهايفناور راتیتأث) 2022( و همکاران دهقان). 2018(باربوسا،  دالر برسد یلیاردم 3/9 به 2024هوشمند تا سال  يهاپارچه
پژوهش ) در 2020( 4یانگ و کولهوشمند را در افزایش فعالیت بدنی، بهبود ترکیب بدنی و کیفیت زندگی مثبت ارزیابی کردند.  يهایگوش

 ترگسترده ینبر مضام یرگذاريتعامل و تأث يرا برا هايورافنو  هاکیتکناز  یعیوس گسترةهوشمند  یومچگونه استاد کهکردند خود بیان 
دنیا الکترونیک  يهاورزشگاهر بیشتمروزه ا ند) بیان کرد2018(، سجادي و گودرزي زادهیمیرح. ردیگیمکار بهدر جامعه  یفرهنگ اجتماع

خدمات الکترونیک  ۀارائدر در ایران اماکن ورزشی  کهیدرحال ،روز استفاده کنند يهايفناوراز  که اندکردهخدمات خود سعی  ۀو در ارائ اندشده
 ستمیسنوین قابل استفاده در اماکن ورزشی،  يهايفناور) در خصوص 2020(در پژوهش دهقان، پورشریف و انصاري  همچنین. ضعف دارند

 و پرکاربردترین فناوري شناخته شد.  نیترمهمهوشمند مدیریت ساختمان، 

اقتصاد  توسعۀراهبردهاي دیگر از  ،کارکنان موجود توسعۀدر ورزش و آموزش و  ITفناوري و  ةحوزنیروي انسانی ماهر در  يریکارگبه
در  یجیتالاقتصاد د یساختار تخصص ، ایجاددر ورزش یننو يهايفناورمرتبط با  یآموزش يهادوره يبرگزاردیجیتال در ورزش ایران بود. 

مرتبط با  یدرس يواحدها ۀارائ، ردر ساختار ورزش کشو روزبهجوان، خالق و  یرانمد يریکارگبهی، ورزش يهاسازمانوزارت ورزش و 
 يفناور یامور تخصص يسپاربرون، و ورزش يفناور ةحوزمتخصص در  یروهاين ی، تربیتبدن یتترب یاندانشجو يبرا یننو يهايفناور

 يریکارگبهو  شناساییی و ورزش یرانمد يبرا يبا فناور ییآشنا ییافزادانش يهادوره ی، برگزاريورزش يهاسازماناطالعات و ارتباطات در 
) 2020( و همکاران امانتیعقیدة شناخته شدند. به  سازي این راهبردعملیاتیاز جمله راهکارهاي  ،در ورزش کشور یجیتالد ياستعدادها

ابتدا مدیران الزم است  . بنابراینشوندیمورزشی تبدیل  يهاسازمان يهابخش نیترمهمنزدیک به یکی از  اجتماعی در آیندة يهارسانه
دنبال آموزش منابع انسانی خود بهپیشبرد اهداف خود جذب کنند و پس از آن  يبرااجتماعی را  يهارسانهمتخصص در زمینۀ  يروهاین

متناسب با  يهاآموزش ۀارائ) 2018( طیبی و دهقان. پیشبرد اهداف خود استفاده کنند يبراداوطلب  يروهایناز  توانندیمهمچنین ؛ باشند
مانند یافتن  هاچالشدر ورزش، برخی  يفناوربا پیشرفت سریع . دورزشی را ضروري دانستن يهاسازماننیازهاي جدید کارکنان در 

دهندگان تمریناجرا کنند، یا آموزش  ياکپارچهیبه شکل  ياحرفهکه بتوانند دانش ورزشی را در نهادهاي ورزشی  دهیدمیتعل يهامتخصص
 .دیآیموجود بهبراي ورزش داشته باشند، ببرند،  توانندیم هايفناورن به شکلی که قادر باشند حداکثر استفاده را از فوایدي که این و مربیا
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روز دنیا و ایجاد امکان آشنایی  يهايفناورورزشی به  يهاونیفدراسو  هاسازمانتجهیز ) بیان کردند که 2013( سبحانی، هنري و شهالیی
، . تقويکند لیرا تسهمختلف سازمان  يهابخشگردش دانش در  ۀچرخ تواندیم هاسازمانبراي کارکنان این  هايفناوربا این  و کار

و  یک سوتربیت بدنی از  يهارشتهدر  ژهیوبهاهی گدانش نآموختگادانشي الحجم با) معتقدند که 1399( نژادمنوچهريزاده و حکاك
 يهارسانهکاربري و دسترسی  ،، سطح قابل قبولی از دانش فنیاز سوي دیگر نوین يهايفناورو  افزارهانرمدسترسی آسـان و وسـیع بـه 

 . رقم زده است دیجیتال را

ر ورزش ایران بود. در این خصوص داقتصاد دیجیتال  توسعۀاز دیگر راهبردهاي اصلی ورزشی  يهاکشنیاپلو  هاپلتفرمحمایت از طراحی 
 ی، صدورورزش يگردشگر يمجاز يتورها ی، برگزاريخدمات ورزش ةکنندلیتسه يهاپلتفرم ی، طراحیورزش يهاکشنیاپل یجو ترو یطراح
 يهايباز یجو ترو ی، طراحیف ورزشمختل یدادهايرو ینترنتیا یفروشتیبل، مختلف یالتتسه ۀارائو  ینترنتا یقاز طر يهوادار يهاکارت
ورزش کشور (هواداران، ورزشکاران،  یکونداده و بانک اطالعات الکتر یگاهپا یرانی، ایجادو قهرمانان ا هامیتبر  دیتأکبا  یکیالکترون یورزش

پذیرش گوشی ) 2020( انو همکار از دیدگاه صالحیسازي این راهبرد تشخیص داده شدند. عملیاتیاز جمله راهکارهاي  ،و ...) یانمرب
 يوفاداررزشی در جلب رضایت و وخدمات  دهندگانارائهبه  تواندیمتوجه به آن  کهست ا يچندبعد يادهیپدهوشمند در زمینۀ ورزش 

، هاسامانه، هاتیساراحان طبا  يهمکاربه باید خود  انیمشترارائۀ هرچه بهتر خدمات به  يبرا یورزش يهاسازمان. کند کمکمشتریان 
آموزش و  ،یرساناطالعفروش، ، یابیبازار، غاتیتبلگوناگون  يهانهیزمدر  کنندش الو ت بیاورند يرو یورزش يهاشنیکیاپلو  افزارهانرم

را از  اطالعات در ورزش يهاستمیس ونیسزایمکانو  ياندازراه) 2014(رشیدلمیر، دهقان و رشیدلمیر  .شوند مندبهرهآنها  تیظرفاز  رهیغ
اي عضویت، مسابقات، روابط آنالینی بر يهاسامانهورزشی  يهاونیفدراسدر حال حاضر برخی . ورزش برشمردند توسعۀبردهاي مهم راه

اما خوشبختانه در حال گسترش و  ،رندبه لحاظ کمیت و کیفیت با شرایط مطلوب فاصله دا هرچندکه  اندکرده ياندازراهعمومی و آموزش 
گردشگري ورزشی  وسعۀتراي دیجیتال را فرصتی مهم ببازاریابی فناوري اطالعات و  )2022(دار و دهقان کشتیحیدري، توسعه هستند. 

ترغیـب ) 2019نیا و حبیبی (حسینیمحمدکاظمی،  ةعقید. به کنندیممناسب از این فرصت در ایران اشاره نا ةو به استفاد معرفی کردند
ضـمن  توانـدیماست که  ییهااستیسه جمل ، ازآنهاجمعی و حمایت حاکمیت از  مالی تأمین يهاپلتفرمپرطرفـدار بـه ایجـاد  يهـاباشـگاه

 . فوتبال نیز منجر شود يهـاباشـگاهمـالی، بـه کـاهش مشـکالت تـأمین مـالی  آشنایی بیشتر جامعه با این روش تأمین

اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بود که با راهکارهایی  توسعۀورزشی راهبرد دیگري در راستاي  يهااستارتاپحمایت از کارآفرینان و 
 یورزش يهااستارتاپ توسعۀ یقیتشو يهاسازوکار ، طراحیو بورس یهبه بازار سرما یورزش يهاباشگاهورود  یطشرا يسازفراهم مانند

 ینانکارآفر يمشارکت و همکار يبرا یورزش يمراکز نوآور ی، ایجادکوچک و متوسط ورزش يوکارهاکسب توسعۀبه  ، کمکتوسط دولت
تحول ) 2020( 1راتن ةعقیدبه است.  يسازادهیپی قابل ورزش يهااستارتاپاز  یرخطرپذ يگذارهیسرما يهاصندوق یتحما ی، کسبورزش

و  محاسبات ابري، هادادهحاصل از کالن  اورانهفن يهاينوآورشده است. منجر ها پاتعداد استارت یشدر صنعت ورزش به افزایجیتال د
 یکموجود و پرورش  يتجار يهامدل ییردر تغ يسازتالیجیدداده است.  ییرورزش را تغ ۀینزمدر  ینیکارآفر ةیوش، یاجتماع يهارسانه
و تقویت  هامشوق اخذ مجوز و همچنین ایجاد يندهایفرا يسازساده) 2004( 2و کراویچ بیکر. است مؤثردر ورزش تر ینانهکارآفر یستماکوس

 و پورطهران فریطوطد. ناساسی دارها نقش پااستارتشفافیت و بهبود تأمین مالی در که  ندندایماز جمله مسائل حقوقی را مالکیت معنوي 
 يهاشبکهصنایع ورزشی و حمایت از آن، استقرار  ۀخوشبودن، تشکیل  انیبندانشورزشی به سمت  يوکارهاکسب) حرکت 2014( ایض

 . ی بر دانش روز را پیشنهاد کردندورزشی مبتن يوکارهاکسبورزشی و اصالحات ساختاري  نیتأم ةزنجیر

هاي داخلی و فراینداز  در سطح جهانی ورزشی را يهاسازمانتأمین  ةزنجیرهاي سازي، تمامی بخشدیجیتالیکه  گفتدر نهایت باید 
 و ، حامیان مالی، اماکن، تجهیزات، مشارکت، آموزش، استعدادیابیهارسانهو مشتریان (ورزشکاران، هواداران،  کنندگاننیتأممدیریت 

                                                 
1. Ratten 
2. Baker & Krawiec  



 1401دیریت ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة سوم، پاییز  م                                                                                                                             226

 

ولی الزم است  ،داده است. صنعت ورزش در ایران نیز خواسته یا ناخواسته به این سمت خواهد رفت تحت تأثیر قراررویدادهاي ورزشی) 
جاي رویکرد مصرفی و انفعالی نسبت به این تغییرات، بهآن در ورزش بیشتر شود و  توسعۀسرعت حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و 

  همراه داشته باشد.خود ورزش را به توسعۀآن  تبعبهاقتصادي ورزش و  توسعۀنهایت در رویکردي فعال اتخاذ شود که 
 
 تشکرو  ریتقد   

 .میارزشمند سپاسگزار هاينظر ۀارائبه پاس مشارکت در پژوهش و  شوندگانمصاحبهتمامی از 
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