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چکيده
هدف اصلي اين پژوهش ،تعيين راهبردها و پيامدهاي تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور بود .براي دستيابي به
هدف بيان شده و با توجه به تخصصي بودن موضوع پژوهش ،مطالعة كيفي با استفاده از انجام مصاحبههاي عميق با نخبگان
اين موضوع استفاده شد .انجام مصاحبهها بهصورت هدفمند و به شيوة گلولهبرفي ادامه يافت و در نهايت  21نفر مورد
مصاحبه قرار گرفتند .دادههاي حاصل از مصاحبهها به روش دادهبنياد و از طريق سه مرحلة كدگذاري باز ،محوري و انتخابي
تجزيهوتحليل شد .يافتههاي مربوط به راهبردها بيانگر چهار حيطة اصلي بود ،بهطوريكه پوششدهندة چالشهاي دروني
و بيروني تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور باشند .اين حيطهها شامل موارد زير ميشود :مديريتي ،قانوني –
حقوقي ،فني ،فرهنگي-اجتماعي .همچنين پيامدهاي شناساييشده حاصل از راهبردها شامل توسعة اقتصادي ،حقوقي،
ساختاري و فرهنگي است كه تا حدود زيادي منطبق بر راهبردها نيز بودند .براساس يافتههاي پژوهش ،راهبردهاي اجرايي
ارائهشده ميتواند كمكرسان مديران ورزشي كشور در زمينة توسعة تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور باشد.
واژههاي کليدي
پيامد ،تجارت الكترونيك ،راهبرد ،صنعت ورزش.

 نويسندة مسئول  :تلفن 19000900091:
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مقدمه
پيدايش تجارت الكترونيك به ايجاد تغييرات چشمگير در بسياري از جنبههاي موجود از جمله ايجاد
شركتهايي جديد با مدلهاي تجاري جديد ،فرصتهاي شغلي تجاري و روشهاي نوين پردازش
كسبوكار منجر شد ،بهنحوي كه روش تجارت الكترونيك جايگزيني براي ارتباطات در حوزههاي فروش،
بازاريابي و حمايت از مشتري شده است ( .)21تجارت الكترونيكي به هر شكلي از فعاليتهاي تجاري كه
از طريق وسايل الكترونيكي هدايت شود (كه ميتواند شامل اطلاعات محصولات /خدمات ،فروش يا خريد
محصولات شود) ،اطلاق ميشود (.)21
بر مبناي نوع مبادلات تجارت الكترونيكي شامل انواع زير است (:)12
شركت با شركت ( :1)B2Bاين نوع از تجارت الكترونيكي ،انجام دادن تمام فعاليتهاي تجاري بين دو
يا چند سازمان را ،كه بهصورت الكترونيكي انجام ميشود ،در برميگيرد .شركت با مشتري ( :1)B2Cاين
نوع تجارت الكترونيكي به معاملة الكترونيكي بين مؤسسات يا شركتها و مشتريان (افراد) اشاره دارد
( .)12شركت با دولت ( :3 )B2Gاين نوع تجارت شامل معاملات بين شركتها و دولت است .تأمين
نيازمنديهاي ارگانها و نهادهاي دولتي از طريق اعلان عمومي مانند فراخوان مناقصهها ( .)11مشتري با
مشتري ( :1 )C2Cمشتريان به طور مستقيم با مشتريان ديگر ارتباط پيدا كرده و از يكديگر خريد ميكنند؛
مشتري با شركت ( :5 )C2Bشامل افرادي است كه بهدنبال فروختن كالا و خدمات خود به شركتها و
سازمانها هستند .مشتري با دولت ( :6 )C2Gشامل ارتباط بين مشتري و دولت مانند جمعآوري اطلاعات
مالي و مالياتهاست ( .)11مردم با مردم ( :7 )P2Pاين نوع خاصي از مبادلات فرد به فرد است كه مردم
بين همديگر سيدي ،ويدئو ،نرمافزار و ديگر كالاها را مبادله ميكنند ( .)12تجارت الكترونيكي درون
سازمان :8شامل مبادلات اطلاعات ،خدمات و كالا ميان بخشهاي مختلف سازمان است .شركت با كارمندان
( :1 )B2Eبخشي از تجارت الكترونيكي درونسازماني است ،كه در آن سازمان به كارمندان خود كالا ،خدمات

)1 . B2B (Business to Business
)2. B2C (Business to Customer
)3 . B2G (Business to Government
)4 . C2C (Customer to Cutomer
)5 . C2B (Customer to Business
)6 . C2G (Customer to Government
)7 . P2P (People to people
8 . Intra Business E - Commerce
)9 . B2E (Buiness to Employee
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و اطلاعات تحويل ميدهد .دولت با شركت ( :2 )G2Bرابطة تجارت ميان دولت و سازمانها است كه در آن
دولت به سازمانها محصول فروخته ،يا به آنها خدمات ارائه ميكند .دولت با مشتري ( :1 )G2Cدولت از
طريق ارتباطات الكترونيك به شهروندان ،خدمات مختلف ارائه ميكند .دولت با دولت ( :2 )G2Gشامل
مبادلات ميان دولتها يا درون دولتهاست .تجارت سيار :1هنگاميكه تجارت الكترونيكي از طريق شبكة
بيسيم صورت ميگيرد ،تجارت سيار ناميده ميشود.
تغييرات سريع در دنياي امروز ،سازمانها را با چالشهاي مختلفي روبهرو كرده است ،اما در اين ميان
سازمانهايي موفقاند كه به كمك ابزارهاي مديريتي و فناوريهاي نوين ،از فرصتهاي ايجادشده به نفع
خود استفاده كنند .محيط تجارت الكترونيك يكي از اين ابزارهاست .محيط تجارت الكترونيك كه مبتني
بر اينترنت است ،اين امكان را به مشتريان ميدهد تا براي جستوجوي اطلاعات و خريد كالا و خدمات از
طريق ارتباط مستقيم با فروشگاههاي اينترنتي اقدام كنند .خريد بهصورت اينترنتي براساس تجربة واقعي
از خريد كالا نيست؛ بلكه براساس ظواهري مانند تصوير ،شكل ،اطلاعات كيفي و تبليغات از كالا استوار
است .با گسترش روزافزون اينترنت در امور مختلف زندگي ،يكي از مباحث طرحشده ،جلب اعتماد مشتري
بهمنظور انجام مبادلات از طريق اينترنت است كه مورد توجه بسياري از سازمانها و مشتريان قرار گرفته
و تحقيقات زيادي براي حمايت از ايجاد خريد تحولات الكترونيكي ،زادة نيازهاي جهاني است و جهان
روزگار ما به رسانههايي چون رايانه و به راههايي چون اينترنت و به مبدلاتي همچون تبادلهاي الكترونيكي
نيازمند است .از يك سو فناوري اطلاعات نوع و ماهيت بازارها را متحول ساخته و بازارهايي با عنوان
بازارهاي اينترنتي و بازارهاي مجازي را بهوجود آورده است كه اين نوع بازارها ماهيتي كاملاً متفاوت از
بازارهاي فيزيكي دارند و رفتار مشتريان در آنها كاملاً متفاوت است و اين امر مستلزم شناخت بازارهاي
اينترنتي و ماهيت آنان است تا از اين طريق بتوان راهبردهاي بهتري بهمنظور كسب مزيت رقابتي در اين
بازارها تدوين كرد ،چراكه بازارهاي مجازي و اينترنتي ابزار بسيار كارامد و كمهزينهاي براي فروش
محصولات است و شركتهايي كه بخواهند در بازاريابي الكترونيك و بازارهاي مجازي موفق باشند ،بايد
ويژگيهاي بازاريابي در محيط

الكترونيك را رعايت كنند (.)28

)1 .G2B (Government to Business
)2 . G2C (Government to Customer
)3 . G2G (Government to Government
4 . Mpbile – Commerce
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در حال حاضر ،بيش از  2ميليارد كاربر اينترنت در دنيا وجود دارد ،كه اين ميزان نسبت به سال
 712 ،1222درصد رشد داشته است ( .)12اينترنت از مهمترين و بحثبرانگيزترين موضوعات در تجارت
و آموزش بازرگاني است .سرعت توسعة بازاريابي الكترونيكي بسيار بالاست ،بهطوريكه با كندي تحقيقات
و انتشار نتايج آن همسنگ نيست .مشخص است كه بنيادهاي تجاري بهسرعت در حال تحول و استقرار
در نقاط پوياي جديد است و ازاينرو اينترنت را بايد از پردامنهترين رسانهها دانست كه تغييرات بيشماري
را در حوزة بازاريابي و توسعه ايجاد كرده است .اين قابليتها بسياري از حوزهها را در بازاريابي تحت تأثير
قرار داده است :بخشبندي ،ارتباطات بازاريابي ،پيشبرد ،كانال توزيع و زنجيرة ارزش ،بازاريابي جهاني و
علامت تجاري (.)2

لي ،هوفاكر و ماهوني )1222( 2معتقدند كه رقابتها و رويدادهاي ورزشي تنها چيزهايي هستند كه
تمام شركتها و سازمانها در صنعت ورزش ميتوانند با آن مرتبط شوند .بهعبارت ديگر ،فعاليتهاي
ورزشي مركز و محور تمام توليدات و خدماتياند كه در صنعت ورزش توليد ميشوند .فعاليتهاي ورزشي
چيزهايي هستند كه صنعت ورزش را از ساير فعاليتهاي سرگرمكنندة مشابه متمايز ميكند .آنها با در
نظر گرفتن اين دورنما در ذهن ،صنعت ورزش را بهعنوان مجموعهاي از شركتها و سازمانهاي زير تعريف
ميكنند (:)21
.2شركتها و سازمانهايي كه فعاليتهاي ورزشي را توليد ميكنند؛
.1شركتها و سازمانها يي كه توليدات و خدمات را براي پشتيباني از توليد فعاليتهاي ورزشي ارائه
ميكنند؛
.2شركتها و سازمانهايي كه دستاندركار بازرگاني توليدات مرتبط با فعاليتهاي ورزشياند.
در اين عصر شيفتگي وب ،همه دربارة انقلاب در تجارت و كسبوكار الكترونيكي و اينترنت در اقتصاد
نوين مبتني بر دانش سخن ميگويند .وب براي شركتهاي شرايطي را فراهم ميآورد تا بتواند اطلاعات
بينهايت دقيق ،بهموقع و ارزاني را در اختيار مشتريان قرار دهند .در نتيجه ،مشتريان ميتوانند بهسرعت
قيمتها را مقايسه كرده و تأمينكنندهاي را انتخاب كنند كه داراي پايينترين قيمت باشد (.)8
در سالهاي اخير و در پي رشد چشمگير تجارت اينترنتي و استفادة باشگاههاي و سازمانهاي ورزشي
از اين عامل ،بازاريابي آنلاين توسط باشگاههاي حرفهاي و مقايسة ليگها و كشورهاي مختلف مورد توجه

1. Li, Hofacare and Mahony
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پژوهشگران و صاحبنظران قرار گرفته و تحقيقات وسيعي در اين مورد صورت پذيرفته است .از آن جمله
ميتوان به تحقيقات رحيميزاده و همكاران ( ،)2215مانيان و رونقي ( ،)2211لطفي و همكاران (،)2215
بيكل ( ،)1221اسكول ( ،)1221بريلاين ( ،)1221يوو ( ،)1221روسكا ( )1221و گرين ( )1226اشاره
كرد.
رحيميزاده و همكاران ( )2217در پژوهشي با عنوان «ارائة يك مدل سهبعدي از چالشهاي توسعة
تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور» به اين نتيجه رسيدند كه رتبهبندي چالشهاي سهگانه
بهترتيب عبارت بود از .2 :چالشهاي مديريتي .1 ،چالشهاي فرهنگي-اجتماعي و  .2چالشهاي فني .در
انتها مدل سهبعدي از چالشهاي پيادهسازي تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور ارائه شد .با توجه
به اينكه امروزه فضاي بازار از شكل سنتي خود به سمت الكترونيك تغيير يافته است ،ازاينرو باشگاهها و
فدراسيونها و تمامي مشاغل مرتبط با ورزش بايد با اين تغيير همراه شوند ( .)26همچنين مانيان و رونقي
( )2211در پژوهش خود با عنوان «ارائة چارچوب جامع پيادهسازي بازاريابي اينترنتي با استفاده از روش
فراتركيب» به اين نتيجه رسيدند كه كدهاي راهبردهاي بازاريابي ،اينترنت و تجارت الكترونيك ،راهبردهاي
كسبوكار و رفتار مصرفكنندة آنلاين بيشترين ضريب اهميت را دارند ( .)22عسكريان و همكاران ()2215
در پژوهشي با عنوان «بررسي محدوديتهاي فني و غيرفني تجارت الكترونيكي كالاهاي ورزشي (مطالعة
موردي :استان آذربايجان شرقي)» به اين نتيجه رسيدند كه موانع اقتصادي در پيادهسازي تجارت
الكترونيكي كالاهاي ورزشي تأثير معنادار دارد .ولي موانع فني ،موانع فرهنگي -اجتماعي و موانع قانوني-
مقرراتي در پيادهسازي تجارت الكترونيكي كالاهاي ورزشي تأثير معناداري ندارد ( .)1بيكل)1221( 2
رسالة دكتري خود را با عنوان روندهاي جاري در بازاريابي آنلاين ورزش انجام داد .اين پژوهش در بين
پنج ليگ اصلي ( )NBA, MLB, NHL, NFL , MLSانجام گرفت .نتايج اين پژوهش نشان داد همة تيمها
از بازاريابي ارتباطي و آنلاين و همچنين بازاريابيهاي مشابه استفاده ميكنند .استراتژي بازاريابي آنلاين
براي تيمها متفاوت بود .روندهاي در حال ظهور بيشتر در مؤلفه ارتباط با مشتريان تأكيد دارند (.)5
اِسكول ( )1221در تحقيقي با عنوان «تيمهاي حرفهاي ورزش در وب :يك مطالعة مقايسهاي در استفاده
از ديدگاه مديريت اطلاعاتي» نشان داد كه امتياز وبسايتهاي آمريكاي شمالي بين  2212تا  2228متغير
بودند ،درحاليكه امتيازهاي سايتهاي تيمهاي اروپايي بين  622تا  2212متغير بود كه نشان ميدهد اختلاف

1 . Bickel
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امتيازي سايتهاي آمريكايي شمالي خيلي كمتر از تيمهاي اروپايي بوده است .ميانگين امتياز تيمهاي آمريكايي
شمالي با  2251بيشتر از  22تا تيم يوفا با ( 2212منچستريونايتد) است(.)12
بريلاين )1221( 2در تحقيقي با عنوان «رسانة اجتماعي در ورزشها :مطالعة پديدارشناختي ورزشكاران
و ارتباطات آنلاين نتايج» ،تجربة ساختاري رسانههاي اجتماعي ورزشكاران در ابعاد تصويري ،حمايت،
ارتباط و قابليت ارائه را نشان داد ،درحاليكه تفاوتي بين شكلي ساختاري تجربي با مسئوليت وجود نداشت.
پيچيدگي و روابط متقابل از تجربة رسانههاي اجتماعي انكارناپذير است ( .)6يوو )1221( 1در تحقيقي با
عنوان «بررسي يك مدل براي خريد آنلاين محصولات ورزشي» به اين نتيجه رسيد كه مشتريان محصولات
ورزشي نسبت به ديگر مشتريان آنلاين ورزشي از لذت دروني يكساني بهره ميبرند .همچنين امنيت و
اعتماد مؤثرتر ين انگيزاننده براي استفاده از اينترنت براي خريد محصولات ورزشي بود .از طريق
تجزيهوتحليل رگرسيون ،اثر تعديلي ورزش خاطرنشان كرد كه شناسايي ورزشي بهعنوان ميانجي فراواني
هنگام توضيح رفتار مصرفكنندة آنلاين ورزشي بهعنوان الگوهاي مختلف مصرف ،وابسته به سطح و مرتبة
خود از شناسايي ورزشي نشان داده شد ( .)15روسكا )1221( 2در پژوهشي با عنوان «ارتباط وب با تجارت
الكترونيك در ورزش (مطالعة موردي باشگاههاي رومانيايي)» به اين نتيجه رسيد كه باشگاهها از وبسايت
خود به عنوان سيستم اطلاعاتي و همچنين پيوند بين باشگاه و طرفداران استفاده ميكنند .زمينههاي
ارتباطي وبسايتها بايد ارتقا يابد .همچنين نتايج نشان داد كه باشگاههاي رومانيايي در پيادهسازي راهحل
كسبوكار براي كمك به فروش آنلاين محصولات و كسب درآمد شكست خوردهاند (.)21
گرين )1226( 1در پژوهشي با عنوان «تأثير شبكههاي اجتماعي در توسعة برند ورزشي» به اين نتيجه
رسيد كه تجزيه وتحليل تحقيقات در خصوص زمينة برند ورزشي شخصي آشكار كرد كه اين موضوع
ميتواند با توجه به شيوة بهخاطرسپاري طبقهبندي شود :شخصي (هويت) ،نمايش و ارائه ،پاسخ ،دنبال
كردن ،صحه گذاشتن ،استوار بودن ،و مخاطبان هدف (بهصورت كامل و عالي) .اين مطالعه اين مطلب را
تقويت كرده است كه در زندگي واقعي زمينههاي شبكههاي اجتماعي ،توسعة يك پروفايل آنلاين ،ميتواند
به ايجاد تمايز براي بازيكنان در بازار بهشدت رقابتي ،بهويژه اگر آنها ويژگيهاي ورزشي مشابهي را با
همكاران يا ورزشكاران ديگر به اشتراک بگذارند ،منجر شود (.)1
1 . Bireline
2 . Yoo
3 . Rosca
4 . Green
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با توجه به مزاياي فراوان تجارت الكترونيك ،تبليغات فراوان براي بهكارگيري آن و با در نظر گرفتن
خصوصيات خاص فرهنگي ،اجتماعي و زيربنايي كشور ،بايد ديد حركت بهسوي بهكارگيري آن ميتواند
موجب تغيير رفتار مصرفكننده ،ايجاد رضايت در مشتري و كسب سود براي بنگاه شود يا خير .بنابراين،
مزاياي فراوان ناشي از فناوري اطلاعات و ارتباطات ،تهديد جا ماندن كشور از ساير كشورها در حوزة دنياي
الكترونيكي و حذف موانع توسعه در صورت استفادة مناسب از فناوري اطلاعات ،از دلايل اولية اهميت
آمادگي الكترونيكي در حوزههاي مختلف كشور است .از آنجا كه خريد اينترنتي در ايران موضوعي نوپاست
و حجم زيادي از خريد و فروش در سراسر دنيا ،بهصورت الكترونيكي انجام ميپذيرد ،كشور ما نيز در
آيندهاي نزديك ،ناگزير از پذيرش و بهكارگيري آن خواهد بود .شناسايي عوامل مؤثر بر اين پديده ميتواند
به پذيرش بيشتر آن توسط مشتريان كمك كند و بستر مناسبي براي حركت بهسوي آن فراهم آورد.
ازاينرو ارائة راهبردها و پيامدهاي مناسب براي تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور ميتواند ضروري
باشد.
روششناسی
روش پژوهش كيفي و از نوع نظرية زمينهاي 2يا مبنايي بود .براي روشنتر شدن لزوم استفاده از روش
نظرية مبنايي بايد ديد كه اين روش چه كاربردهايي دارد و در عمل با كدام نوع از موضوعات همخواني
بيشتري دارد .مواردي را كه در آنها روش نظرية مبنايي كارامدتر از ساير روشها بوده و ميتواند پاسخگوي
پرسشهاي محقق باشد ،بهطور خلاصه دستهبندي كردهاند .اولين مورد مربوط به شرايطي است كه در آن
هدف ،درک محيطي باشد كه شناخت كمتري از آن وجود دارد يا در گذشته ،چندان بهوضوح بررسي
نشده است .مورد بعدي شرايطي است كه موضوع تحقيق براي محقق روشن و واضح نيست .مورد بعدي
زماني است كه «هدف از بررسي دستيابي به پيچيدگيهاي يك پديده و درک آن ،در زمينههاي متعدد
باشد» كه در اين صورت محقق به روشي براي سادهسازي و مديريت دادهها نياز دارد كه در عين حال
پيچيدگي و زمينة دادهها دستكاري نشود .در نهايت شرايطي كه استفاده از روش نظرية مبنايي را ايجاب
ميكند ،زماني است كه «هدف ،درک فرايند و شيوة تجربة افراد باشد و اينكه اين افراد چگونه تجربهشان
را تفسير ميكنند»(.)2

1. Grounded Theory
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جامعه و نمونة آماري
جامعة آماري اين پژوهش شامل متخصصان و صاحبنظران آشنا با موضوع تجارت الكترونيك و
بازاريابي ورزشي و مباحث مرتبط با آن و دستاندركاران دخيل در ورزش است كه بهدليل دشواري تعيين
و تعريف درست و همچنين شناسايي و برآورد آن به نهادهايي مثل «مسئولان كميتة بازاريابي
فدراسيونهاي ورزشي»« ،مسئولان كميتة بازاريابي باشگاههاي ورزشي»« ،كميته بازاريابي ورزشي وزارت
ورزش و جوانان»« ،متخصصان در امر تجارت الكترونيك» و «اعضاي هيأت علمي» براي شناسايي افراد
داراي سابقة علمي و اجرايي و خصوصيات مذكور مراجعه شده و فهرست مقدماتي و اوليه از افرادي كه
داراي مشخصات فوق باشند ،تهيه شد .شيوة نمونهگيري در روش نظرية مبنايي متفاوت از شيوههاي
مرسوم در اغلب روشهاي ديگر و منطبق با اهداف و ويژگيهاي خاص اين روش است .عنوان نمونهگيري
نظري به اين دليل به اين شيوة نمونهگيري اطلاق ميشود كه مبتني است بر «مفاهيمي كه ارتباط نظري
آنها با نظريه در حال تكوين به اثبات رسيده است» .در نهايت ،با اينكه پس از انجام  21مصاحبه به اين
نتيجه رسيديم كه اطلاعات جديد همان تكرار اطلاعات قبلي است ،بهمنظور افزايش تنوع و غلظت مفهومي
بيشتر نظريه ،تا  25مصاحبه را به انجام رسانديم.
روايی و پايايی تحقيق
دغدغة روايي و پايايي در همة شيوههاي پژوهش مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار دارد .همزمان
با نقد پژوهشهاي كمي بهسبب اتكا به اعداد و ارقام ،پژوهشهاي كيفي نيز از حيث روايي و پايايي مورد
چالش قرار گرفتهاند .يكي از چالشهاي پيش روي پژوهشگران كيفي ،توافق بر سر ملاکهايي است كه
بايد در داوري پژوهش كيفي بهكار رود .تعدادي از پژوهشگران پيشتاز در عرصة تحقيق كيفي ادعا كردهاند
كه روايي و پايايي واژههاي خاص پارادايم كمي بوده و با پژوهش كيفي سنخيت ندارد ( .)7گوبا 2و
لينكلن )2185(1معتقدند در خصوص داوري دربارة كيفيت پژوهش كيفي يك ديدگاه واقعي و مستدل
وجود دارد .براي تأييد دقت عملي در پژوهشهاي كيفي با استفاده از مفهوم قابليت اعتماد 2و عناصر
چندگانة آن ،استراتژيهاي متعددي مانند بازبيني در زمان كدگذاري ،تأييد نتايج با مراجعه به آزمودنيها،
تأييد همكاران پژوهشي 1و ...وجود دارد .در دهة  2182آنها مفهوم قابليت اعتماد را بهعنوان معياري براي
1. Guba
2. Lincoln
3. Trustworthiness
4. Peer Debriefing
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جايگزيني روايي و پايايي مطرح كردند كه اين مفهوم از چهار عنصر قابليت اعتبار ،2قابليت انتقال ،1قابليت
اتكا 2و قابليت تأييد 1تشكيل شده است (.)7
قابليت اعتبار :يك مطالعه وقتي اعتمادپذير است كه افراد معقول بودن و درستي يافتهها را در زمينة
اجتماعي خويش تشخيص دهند (.)22
قابليت انتقال :اين اصطلاح جانشيني براي اصطلاح روايي بيروني و نزديك به انديشة تعميمپذيري
است كه بر گسترش نتايج پژوهش به ساير محيطها ،موقعيتها ،جوامع و شرايط ديگر اشاره دارد (.)22
در يك پژوهش كيفي دربارة انتقال پذيري ،بار بر دوش پژوهشگر اصلي نيست ،بلكه بر دوش كسي
است كه كاربرد اين پژوهش را در شرايط خود مورد توجه قرار ميدهد (.)22
قابليت اتكا :يافتههاي يك مطالعه قابل اتكا ،داراي دقت ،ثبات و هماهنگياند (.)22
قابليت تأييد  :قابليت تأييد يعني خواننده بايد بتواند تصديق كند كه نتايج و تفسير بهگونهاي مستقيم
بر خواستهها از دادههاست (.)22
پايايی بازآزمون کدگذاري
اين شاخص را مي توان زماني محاسبه كرد كه يك متن را در دو زمان كدگذاري كرده باشد .براي
محاسبة پايايي بازآزمون از بين مصاحبهها چند مصاحبه بهعنوان نمونه انتخاب شدند و در يك فاصلة
زماني دوباره كدگذاري شدند ،سپس كدهاي مشخصشده در دو فاصلة زماني براي هر كدام از مصاحبهها
با هم مقايسه مي شوند و از طريق ميزان توافقات و عدن توافقات در دو مرحله شاخص ثبات براي آن
پژوهشها محاسبه ميشود.
شاخص پيشنهادي زير براي محاسبة پايايي بازآزمون بين كدگذاريهاي پژوهشگر در دو فاصلة زماني
پيشنهاد شده است:
𝟎𝟎𝟏 ×

تعداد توافقات × 𝟐
تعداد کل کدها

= درصد پايايی

در جريان كدگذاري  6مصاحبه بهطور نمونه در يك فاصلة  22روزه كدگذاري مجدد شد و سپس با
مراجعه به كدهاي اولية استخراجشده از آن مصاحبهها و كدهاي مجدد جدول  2به دست آمد.
1. Credibility
2. Transferability
3. Dependibility
4. Conformability
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جدول .0پايايی بازآزمون کدگذاري

عنوان

تعداد کل

تعداد

تعداد عدم

درصد پايايی

رديف

مصاحبه

کدها

توافقات

توافقات

بازآزمون

2

P1

65

22

1

11

1

P3

51

11

8

88

2

P4

81

22

22

78

1

P5

21

28

1

11

5

P9

68

11

22

85

6

P11

72

22

8

87

282

265

52

86

كل

همانطوركه در جدول  2مشاهده ميشود تعداد كل كدها در فاصلة زماني  22روزه برابر  ،282تعداد
كل توافقات بين كدها در اين زمان برابر  ،265و تعداد كل عدم توافقات در اين زمان برابر  52بود .پايايي
بازآزمون مصاحبههاي انجامگرفته در اين پژوهش با استفاده از فرمول ذكرشده ،برابر  86درصد است .با
توجه به اينكه ميزان پايايي بيشتر از  62درصد است ( ،)22قابليت اعتماد كدگذاريها مورد تأييد است.
تجزيهوتحليل دادهها
در مطالعات كيفي ،تحليل و تفسير اطلاعات ميتواند طي فرايند جمعآوري دادهها انجام گيرد ،چراكه
تجزيهوتحليل نهايي كار سنگين و دشواري است .غالب مطالعات ،الگوي كدگذاري پارادايمي را براي تحليل
دادههاي حاصل از گرندد تئوري معرفي ميكنند كه در قالب فرايند كدگذاري سيستماتيك شامل سه
مرحلة باز ،محوري و انتخابي به ايجاد اين الگو منجر ميشود .در كدگذاري باز ،پژوهشگر با ذهني باز به
نامگذاري مفاهيم ميپردازد .در مرحلة بعد كه «كدگذاري محوري» ناميده ميشود ،فرايند اختصاص كد
به مفاهيم موجود در داده ،از حالت كاملاً باز خارج ميشود و شكلي گزيده به خود ميگيرد .سومين مرحله،
شامل كدگذاري انتخابي يا گزينشي است .در اين مرحله ،پژوهشگر به تكوين نظريهاي دربارة رابطة ميان
مقولههاي بهدستآمده در الگوي كدگذاري محوري ميپردازد .در حقيقت ،اين مرحله فرايند
يكپارچهسازي و بهبود نظريه

است.
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در نهايت ،با استفاده از تحليل دادهپردازي بنيادي دادهها ،عمل تلخيص ،دستهبندي و نتيجهگيري از
يافتهها انجام ميگيرد .در اين روش ،تصميمات خاص نمونهبرداري در خلال پژوهش شكل ميگيرد ()11
و مستلزم جمعآوري و تحليل همزمان و زنجيروار دادههاست .معيار قضاوت در مورد زمان توقف
نمونهبرداري نظري« ،كفايت نظري» مقولهها يا نظريه است؛ بدينمعني كه اطمينان حاصل ميشود كه
هيچچيز در يك مقوله باقي نمانده و به كفايت رسيده است ( .)1بدينمنظور محقق با انجام مصاحبههايي
نيمهساختاريافته ،ضمن معرفي الگوي موردنظر به انجام مصاحبه با گروههاي نمونه ميپردازد كه در ادامه
به كدگذاري و استخراج نتايج خواهد

انجاميد.

یافتهها
راهبردهاي موردنظر براي حل چالشهاي دروني و بيروني تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور ارائه
شده است.
جدول  .0يافتههاي حاصل از کدگذاري باز و محوري راهبردها
مؤلفهها

مديريتی

قانونی  -حقوقی

فنی

مقولهها
.2ايجاد گروه تخصصي تجارت الكترونيك ورزش در وزارت ورزش و جوانان
.1ايجاد هويت ساختاري براي هريك از مؤلفههاي تجارت الكترونيك در ورزش
.2ايجاد ساختار مطلوب در ورزش براي توسعة تجارت الكترونيك
.1آموزش و تربيت نيروهاي متخصص در اين زمينه
 .5بهكارگيري مديران توانمند ،خلاق و بهروز در فدراسيونها و باشگاهها
.2تهية شبكههاي اجتماعي ملي در ورزش
.1ايجاد واحد تجاريسازي محصولات و خدمات ورزش در كشور
.2تدوين قوانين ،آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي تجارت الكترونيك در ورزش
.1تصويب قوانين حمايتي و تسهيلگر در اين زمينه
.2بهرهگيري حداكثري از بازاريابي الكترونيك در باشگاهها و فدراسيونها
.1استقرار دفتر تجارت الكترونيك در فدراسيونها و باشگاهها
.2بهرهگيري از الگوهاي موفق تجارت الكترونيك ورزشي در دنيا
.1سرمايهگذاري باشگاهها و فدراسيونها در اين حوزه
.5بهكارگيري فناوريهاي نوين در تجارت الكترونيك ورزش
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فرهنگی -
اجتماعی

.2تمركز بر جذب مشتريان
.1استفاده از قهرمانان و مدالآوران براي صحهگذاري در فضاهاي تجارت الكترونيك
در ورزش
.2بهرهگيري از تجارت الكترونيك در گردشگري ورزشي
.1آموزش تجارت الكترونيك در سطح مدارس و دانشگاهها
.5ايجاد بستر تعاملي بين سازمانهاي ورزشي و مشتريان

راهبردهاي شناساييشده در چهار حيطه ارائه شدهاند ،بهطوري كه پوششدهندة چالشهاي دروني و
بيروني تجارت الكترونيك در صنعت ورزش كشور باشند .اين حيطهها شامل مديريتي ،قانوني – حقوقي،
فني ،فرهنگي اجتماعي است .در ادامه با ارائهة نمونههايي از جملات نقلشده توسط افراد مصاحبهشونده
در خصوص راهبردها ،به بررسي مختصر آن ميپردازيم.
پيامدها
خروجي حاصل از بهكارگيري راهبردها هستند .با توجه شرايط دروني و بيروني بررسيشده و همچنين
راهبردهاي ارائهشده ،پيشبيني ميشود كه پيامدهاي زير حاصل شود.
جدول  .3يافتههاي حاصل از کدگذاري باز و محوري در خصوص پيامدهاي حاصل از راهبردها
مؤلفهها

توسعة
اقتصادي

توسعة
حقوقی

توسعة
ساختاري

مفاهيم
.2درآمدزايي باشگاهها و فدراسيونها
.1استفاده از منابع انساني متخصص در حوزة بازاريابي
.2استخدام نيروهاي خلاق ،نوآور و جوان در باشگاهها و فدراسيونهاي ورزشي
.1ايجاد شغل و بهكارگيري نيروهاي متخصص مرتبط
.5ايجاد شفافيت مالي
.6توسعة اقتصادي در كسبوكار
.7كنترل بهتر هزينهكرد بودجة تخصيصي
 .8آموزش و يادگيري مديران ورزش در زمينة تجارت الكترونيك
.2استفادة بهينه از پروتكلهاي مخابراتي ،الكترونيكي و ماهوارهاي
.1استفاده از قوانين و مقررات حمايتي و تسهيلگر
.2بهبود فضاي رقابت تجارت الكترونيك در ورزش
2رشد و توسعة كسب وكار تجارت الكترونيك و تبديل آن به يك بخش از صنعت ورزش
.1استفاده از خدمات بهروز اينترنتي
.2ايجاد ارزش در محصول از طريق تصوير برند
.1ايجاد بانك اطلاعات رفتار مصرفكنندگان
.5ايجاد بانك اطلاعات دارندگان كارت هواداري باشگاهها
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.6توسعه و بهكارگيري فناوري اطلاعات

توسعة
فرهنگی

.2اعتماد مخاطبان و مشتريان نسبت به فضاي تجارت الكترونيك موجود در ورزش
.1نظرسنجي از مشتريان براي سنجش كيفيت خدمات يا محصولات
.2تقويت وفاداري مشتريان و هواداران ورزشي
.1توسعة محصولات متنوع و ارائة خدمات بيشتر
.5امكان دسترسي مشتريان به خدمات الكترونيك كارت
.6پيگيري ،اطلاعرساني و ارتباط مداوم با مشتريان
.7بخشبندي جغرافيايي و موقعيت مكاني مشتريان
8شناخت بيشتر ارزشها و فرهنگ خريد جامعه
.1راهاندازي سامانة هواداري و خدمات الكترونيك
.22ارائة كارت هواداري الكترونيك به مشتريان ذينفع
.22استفاده از تخفيفهاي رايج در تجارت الكترونيك
.21شناخت نياز سطوح مختلف مشتريان
.22ارتباط سريع و مطمئن با مشتري
.21شناسايي بهتر رفتار مصرفكننده
.25ايجاد ارزش و مزيت رقابتي
.26سطحبندي خدمات
.27طبقهبندي مشتريان

پيامدهاي مدنظر همانطوركه در جدول  2آمده است ،در چهار حوزة توسعة اقتصادي ،حقوقي،
ساختاري و فرهنگي دستهبندي شده است .در ادامه به نتايج حاصل از كدگذاري محوري پيامدهاي حاصل
از راهبردها اشاره ميشود.

بحث و نتیجهگیری
راهبردها
بر اين اساس در مؤلفة مديريتي ايجاد گروه تخصصي تجارت الكترونيك ورزش در وزارت ورزش و جوانان
بهعنوان مقوله اشاره شد .تشكيل كارگروه تخصصي در وزارت ورزش قدم برداشتن در مسيري است كه از
طريق تفكراتي كه در اين كارگروه شكل ميگيرد ،بتوان در فدراسيونهاي ورزشي و باشگاهها استفادة
مفيد برد .دنياي تجارت الكترونيك بسيار فراتر از وبسايت است .بحث شبكههاي اجتماعي كه در بخش
قبل به آن اشاره شد .بخش بليتفروشي اينترنتي ،بخش اماكن الكترونيك ،گردشگري ورزشي الكترونيك،
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بازيهاي الكترونيك ورزشي ديگر مؤلفههاي تجارت الكترونيكاند كه بسيار هم درآمدزا هستند .با توجه
به اينكه در ورزش كشور ساختاري براي بازاريابي ورزشي و همينطور تجارت الكترونيك وجود ندارد ،بايد
تدبيري ا نديشيده و ساختاري براي ورزش كشور ايجاد شود .طبيعتاً يك ساختار مشترک براي تمامي
فدراسيونها و باشگاههاي ورزشي كارساز نخواهد بود .همچنين مديران خلاق و بهروز در بدنة فدراسيونها
و باشگاهها ميتوانند ايدههاي نويني در امر بازاريابي و درآمدزايي داشته باشند.
با توجه به قانون تجارت الكترونيك ،بايد تدبيري انديشيد كه قوانين ،آييننامهها و دستورالعملهاي
اجرايي تجارت الكترونيك در ورزش تدوين شود .با تدوين چنين قوانيني از بههمريختگي در اين فضا
ميتوان جلوگيري كرد .با توجه به كميسيونهاي مثل مادة  5در وزارت ورزش كه چارچوب كلي را در
تأسيس باشگاههاي ورزشي ايجاد كرد و تمامي شرايط واضح و روشن بود ،ميتوان در وزارت ورزش براي
اين فعاليت يك دستورالعمل اجرايي تهيه و تدوين كرد .تصويب قوانين حمايتي و تسهيلگر در اين زمينه
يكي ديگر از مقولههاي قانوني-حقوقي در قسمت راهبردهاست .با تصويب قوانين مناسب و راهگشا در
زمينة تجارت الكترونيك ،ميتوان تسهيلگر در راستاي رونق اقتصادي و بهبود فضاي كسبوكار و نيز
جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي بود و ضمن توجه راهبردي به مسائل و امور اقتصادي ورزش در
حوزههاي مختلف ،رفع مشكلات مالي فدراسيونها و باشگاهها را مدنظر قرار داد .همچنين براي رونق
اقتصادي و بهبود فضاي كسبوكار ،رفع بعضي قوانين دستوپاگير ،مغاير و محدودكننده در حوزة تجارت
الكترونيك ضروري است و قوانين مربوط اغلب بايد بازنگري شود .همچنين وزارت ورزش با تصويب قوانيني
براي بهرهگيري از مشوقها ،معافيتها و ساير فعاليتهايي كه در نهايت موجب رونق فعاليتهاي اقتصادي
در حوزة كارآفرينانه در ورزش ميشود ،اقدام كند .بهرهگيري حداكثري از بازاريابي الكترونيك در باشگاهها
و فدراسيونها يكي از راهبردها در مؤلفه فني است .با توجه به پژوهشهاي انجامگرفته ،استفاده از اين
تجارت در فدراسيونها و باشگاهها مغفول مانده است .يوسفي و همكاران ( ،)2286با بررسي وضعيت
بازاريابي ورزشي از طريق اينترنت در ايران به اين نتيجه رسيد كه اينترنت از ديد كارشناسان و بازاريابان
ورزشي قادر است تأثيري شگرف بر معادلات بازاريابي ورزشي داشته باشد ،اما در حال حاضر سهم اين
تأثير در كشور ما بسيار ناچيز و نامحسوس است .همچنين رحيميزاده و همكاران ( )2215در تحقيق
خود با عنوان «مقايسة بازاريابي آنلاين ،محتواي رسانهاي و تعامل با هوادار از طريق وبسايت رسمي
باشگاههاي فوتبال در ايران ،آسيا و اروپا» به اين نتيجه رسيدند كه باشگاههاي ايراني كمترين خدمات
آنلاين را ارائه كردند ،همچنين كمترين امتياز را در مؤلفة تعامل با هوادار و كمترين استفاده را از وبسايت
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باشگاه براي بازاريابي و فروش محصولات و خدمات خود داشتند ،بهعنوان يك راهبرد بايد تدبيري انديشيده
شود كه در باشگاهها و فدراسيونها دفتر تجارت الكترونيك مستقر شود .بيشك وجود دفتر مستقلي با
اين عنوان در ارائة راهكار و ايدههاي نوين بازاريابي بسيار حائز اهميت خواهد بود .دفتري كه تمامي
فعاليتها حول محور بازاريابي نوين و جستوجو و تحقيق روي روشهاي جديد بازاريابي فعاليت كند.
تجارت الكترونيك هنوز براي بسياري از مردم مفهوم جديدي است ،اما در عصر اطلاعات ،هدايت
فعاليتهاي كسبوكار از طريق اينترنت ،بهويژه براي شركتهاي كوچك و متوسط كه ميخواهند با
شركتهاي بزرگتر رقابت كنند ،بخش جدانشدني از پيكر فعاليتهاي تجاري شماست .با توجه به
پژوهشهاي انجامگرفته در اين زمينه و الگوهاي مناسبي كه در پژوهشهاي خارجي ارائه شده است،
ميتوان با استفاده از اين الگوها در مسير درآمدزايي الكترونيك در ورزش كشور گام برداشت .هور ()1222
در پژوهشي با عنوان «پذيرش وبسايتهاي ورزشي؛ يك مدل مفهومي» به اين نتيجه رسيد كه تعداد
مشتريان آنلاين ورزشي در حال افزايش است و بيشتر سازمانهاي ورزشي وبسايتهاي خودشان را
بهعنوان يك ابزار بازاريابي براي رسيدن به هدفهاي تجاري بهكار گرفتند .اين پژوهش به اين نكته اشاره
داشت كه بازاريابان ورزشي بايد اطلاعات مربوط به ويژگيهاي وبسايت را در جهت جذب طرفداران
ورزشي و همچنين تدوين خريداران آنلاين فراهم آورند ،مانند جستوجوي اطلاعات ،خريد آنلاين ،ارتباط
ميان طرفداران .بائنا ( )1226در پژوهشي با عنوان «استراتژيهاي بازاريابي آنلاين و تلفن همراه بهعنوان
عامل پيشبرندة برند محبوب در تيمهاي ورزشي :مطالعة موردي تيم رئال مادريد» به اين نتيجه رسيد
كه مديران ورزشي نياز به استفاده از رسانههاي بازاريابي تعاملي براي برقراري ارتباط با مشتريان در زمان
كنوني دارند .با توجه به اينكه ورود به اين تجارت به سرماية زيادي نياز ندارد ،هنوز خيلي از سازمانهاي
ورزشي در اين تجارت سرمايهگذاري نكرده اند .بايد اين تجارت در ورزش كشور حتي با سرماية كم هم
شروع به كار كند ،خيلي از شركتهاي موفق در زمينة تجارت الكترونيك در كشور در ابتداي كار به شكل
الآن خود نبودند و از سرماية كم شروع كردند ،ولي تجارتشان بهدليل داشتن بيزنس پلن طي اين چند
سال رشد چشمگيري داشته است .داشتن ايدة تجارت الكترونيك خيلي مهم است ،ولي همة كار نيست.
نياز به بيزنس پلن و از همه مهم تر منابعي كه اين بيزنس پلن رو پياده كرد ،از موارد مهم اين تجارت
است .مهمترين عنصر اين تجارت مشتري است و مهمترين گام در فرايند ايجاد كسبوكار ،شناسايي
انتظارات مشتري است.
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واقعيت ملموسي كه امروزه تمامي ابعاد زندگي و كار ،حتي ابعاد وجودي ما را تحت تأثير قرار داده
است ،فناوريهاي جديد است ،ديگر بدون فناوري و بهرهگيري از امكانات آن نميتوان به رشد و توسعة
كسبوكار و زندگي فكر كرد .انقلاب جديدي كه در دهة گذشته در كشورهاي در حال توسعه براي كسب
و دريافت اطلاعات رخ داده است ،در تمام طول تاريخ اين كشورها بيسابقه است ،در چنين شرايطي
تقاضاي دسترسي به فناوريهاي جديد براي دريافت خدمات و اطلاعرساني و روشهاي ارتباطي و همچنين
بهسبب ايجاد فضاي كسبوكار و درآمدزايي در فضاي مجازي روزبهروز در حال افزايش است .بدون شك
عدم استفاده از فناوريهاي نوين براي رسيدن به توسعه ،بهرهوري ،توليد و ،...تأثير منفي بر نحوة عملكرد
مديران در سازمانهاي ورزشي دارد .مديران و بازاريابان ورزشي در سازمانهاي خود هميشه بايد بهدنبال
بهروز كردن و استفاده كردن از روشهاي نوين بازاريابي باشند .تمركز بر جذب مشتريان بهعنوان يك
راهكار فرهنگي-اجتماعي ارائه شده است .امروزه ،با افزايش رقابت در دنيا به همان شدت توقعات مشتريان
نيز در حال تغيير است .اين تغيير شتابدار سبب خواهد شد زمان تهيه و توزيع سريعتر ،مشتريگرايي
بيشتر و سطح خدمات بهتر ملموس بوده و نيازمند ارائة سرويس بههنگام ،به مشتريان باشد .با توجه به
محبوبيت ورزشكاران و قهرمانان در بين اقشار جامعه ،پتانسيل بالايي وجود دارد تا از طريق اين افراد
دست به تبليغات فضاهاي الكترونيك براي درآمدزايي زد .توان ستاره بودن ،شخصيت دوستداشتني،
منبع جذابيت ورزشكار ،صداقت حرفهاي و تيپ شخصيتي ،از مواردي هستند كه تحقيقات داخلي به آن
در مورد صحهگذاري ورزشكاران اشاره كردند .هر روز مصرفكنندگان در معرض هزاران تبليغ مختلف قرار
ميگيرند .شركتها براي ايجاد موقعيت منحصربهفرد با استفاده از افراد مشهور سبب ايجاد نگرش مثبت
و منحصربهفرد در مشتري ميشوند .در شروع كار تجارت الكترونيك در ورزش ،با توجه به آگاهي كم
هواداران از اين فعاليت ،بايد از ورزشكاراني كه در فضاي مجازي طرفداران ميليوني دارند ،براي تبليغ
فضاي الكترونيك خود استفاده كرد .يكي از بهترين ميانبرهاي موجود در اين تجارت ،استفاده از همين
روش است .يكي ديگر از مؤلفههاي تجارت الكترونيك بحث گردشگري الكترونيك است .گردشگري
الكترونيكي و اينترنت اشيا ،در دنيا بحث جديدي است كه متأسفانه هنوز در ايران وارد نشده است .بحث
اينترنت اشيا از هنگاميكه گردشگر وارد كشور شود ،بخواهد از جاذبهها ديدن كند ،از آب و هوا لذت ببرد
و مهمتر از آن بخواهد از امنيت خود و سفرش مطمئن شود ،مطرح ميشود .گردشگران با استفاده از
ابزارهاي هوشمند مانند گوشيهاي موبايل و با اتصال به اينترنت ميتوانند دسترسي آسانتري به جاذبهها،
امكانات و خدمات گردشگري پيدا كنند و براي تأمين امنيت ،موقعيت خود را مشخص سازند .با توجه به
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محدوديتهاي موجود در كشور ،در خصوص ورود بانوان به ورزشگاههاي كشور ،يكي از مواردي كه ميتواند
اين محدوديت را پوشش دهد ،استفاده از اين مؤلفه است .با استفاده از فناوريهاي نوين ميتوان ورزشگاه
را به داخل منازل برد و از اين طريق كسب درآمد كرد .شبكة فاكس اسپرت از اولين شبكههايي بود كه
وارد اين تجارت شد .اين شبكه با تهية نرمافزار واقعيت مجازي 2شرايطي را فراهم آورده است كه فرد در
منزل خودش بازي را در شرايط واقعيت مجازي ميبيند .با استفاده از اين موارد ميتوان در ورزش كشور
كسب درآمد كرد .يكي از راهبردهاي فرهنگي-اجتماعي آموزش تجارت الكترونيك در سطح مدارس و
دانشگاه ها بود .اين راهبرد داراي چند بعد است؛ يكي از ابعاد آن آشنايي با فضاي تجارت الكترونيك و
اعتماد و فرهنگ سازي استفاده از اين نوع تجارت است .يكي ديگر از مزاياي اين راهبرد فعال كردن ذهن
اين افراد براي ايده پردازي در تجارت الكترونيك در ورزش خواهد بود .منگ و همكاران ( )1225در
پژوهشي با عنوان «تعامل با هواداران از طريق رسانههاي اجتماعي :مفاهيمي براي شناساندن هويت تيم»
به اين نتايج رسيدند كه تيمهاي  NBAاز چهار نوع مختلف از انواع ارتباطات براي تعامل با هواداران در
رسانههاي اجتماعي شامل اطلاعات ،بازاريابي ،شخصيسازي و فعالسازي استفاده ميكنند.
پيامدها
پيامدهاي شناسايي شدة حاصل از راهبردها شامل توسعة اقتصادي ،توسعة حقوقي ،توسعة ساختاري
و توسعة فرهنگي است كه تا حدود زيادي منطبق راهبردها نيز هستند .توسعة اقتصادي در بدنة ورزش
به دليل تأثيرات و پيامدهاي بسيار مثبت آن در ايجاد تحولات از ديرباز مورد توجه مديران و سياستگذاران
و برنامهريزان قرار داشته و تلاشهاي فراواني جهت ايجاد آن صورت گرفته است .با عنايت به نتايج
مصاحبههاي انجامگرفته ،وضعيت درآمدزايي در باشگاهها و فدراسيونها مناسب نيست ،و با توجه به
روشهاي ارائهشده در راهبردها انتظار افزايش و ارتقاي سطح درآمدزايي در اين قسمتها را خواهيم
داشت .با توجه به درآمدزايي بالايي كه باشگاههاي مطرح دنيا از اين تجارت دارند ،و يكي از مؤلفههاي
مهم آنها در گزارش هاي خود حضور در اين فضاهاست ،بايد با استفاده از اين روشها و الگوبرداري از
سازمانهاي ورزشي موفق ،در اين زمينه برنامهريزي كرد تا به درآمدزايي مناسب سازمان دست يافت.
يكي ديگر از مقولههاي توسعة اقتصادي ايجاد شغل و بهكارگيري نيروهاي متخصص مرتبط در باشگاهها
و فدراسيون هاي ورزشي بود .با توجه به اينكه اين تجارت داراي فضاي جديدي است و نيروي متخصص
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در بدنة ورزش كم است ،انتظار ميرود با بهكارگيري نيروهاي متخصص براي رسيدن به اهداف اقتصادي
ايجاد شغل هم كرد .همچنين در بحث شفافيت مالي با استفاده از فضاي تجارت الكترونيك اين مؤلفه
بسيار پررنگ خواهد شد .شفافيت يكي از بزرگترين زيرساختهاي مورد نياز براي فعاليت در هر اقتصاد
محسوب ميشود كه تجارت الكترونيك ميتواند ابزاري مناسب براي نيل به اين هدف باشد .در تجارت
الكترونيك سازمانهاي ورزشي تمامي محصولات بايد نسبت به كيفيت خود قيمتگذاري شود و همچنين
به دليل باز بودن و در اختيار داشتن تمامي مشخصات در اين فضا مشتريان قدرت مقايسة محصولات را
نسبت به كيفيت و قيمت دارند .همچنين در بحث بليتفروشي هم اين شفافيت وجود دارد و از ايجاد بازار
سياه به قدري جلوگيري ميكند .تجارت الكترونيك در سازمانهاي ورزشي ورودي و خروجيها ،ميزان
دقيق تفكيكشده را مشخص ميكند .ازاينرو هر گونه ورودي و خروجي به تمامي حسابها كاملاً كنترل
شده و ديگر وجوه سرگردان وجود نخواهد داشت.
با تدوين برنامههاي حمايتي و مقررات تجارت الكترونيك در ورزش سعي بر آن ميشود كه سازمانهاي
ورزشي در اين تجارت از حمايت و حاشية امنيت بالا برخوردار شوند .با وجود شرايط فعلي ورود به تجارت
الكترونيك در ورزش مقداري براي سازمانهاي ورزشي دشوار است ،بايد تدابيري انديشيده شود كه براي
رفع اين مشكلات قدمي برداشته شود .هنگاميكه اين اتفاقات رخ دهد و سازمانهاي ورزشي به تجارت
الكترونيك روي بياورند ،بيشك فضاي رقابتي بين اين سازمانها ايجاد خواهد شد كه اين فضا براي
پيشرفت اين سازمان ها بسيار راهگشا خواهد بود .اين تجارت طي چند سال آينده جزء لاينفك ساختار
سازمانهاي ورزشي خواهد بود .با توجه به رشد چشمگير اين تجارت ،و با استفاده از اين تجارت در ورزش
كشور و برنامهريزي صحيح اين فضا در ورزش بيگمان يكي از مؤلفههاي اصلي درآمدزايي در چند سال
آينده خواهد بود .استفاده از خدمات بهروز اينترنتي يكي ديگر از پيامدهاي توسعة ساختاري است .خيلي
از خدمات موجود در ورزش امروزه به سمت فضاي الكترونيك رفتهاند .بهطور مثال الآن وبسايتهايي
طراحي شدهاند كه كار استعداديابي ورزشي و تغذية ورزشي را بهصورت آنلاين انجام ميدهند .اين فضاها
ميتواند بهصورت سازمانيافته در ساختار سازمانهاي ورزشي شكل گرفته و همچنين مورد استفادة جامعة
آن ورزش قرار بگيرد .با استفاده از فضاي الكترونيك ميتوان بهراحتي و با برنامهريزي مدون سعي بر ايجاد
بانك اطلاعات رفتار مشتريان كرد كه با توجه به اين رفتار اهداف بازاريابي را پيش برد .تقويت وفاداري
مشتريان و هواداران ورزشي يكي ديگر از پيامدهاي توسعة فرهنگي است .با استفاده از فضاهاي الكترونيك
مثل شبكههاي اجتماعي و دنياي بازيهاي الكترونيك ميتوان مشتريان را به ورزش يا باشگاهي خاص
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علاقهمند يا هوادار كرد .با توجه به شكل گرفتن سامانة هواداري در چند رشته و چند باشگاه و درآمدزا
بودن اين فضاها ،باشگاهها و فدراسيونها بايد بكوشند كه اين سامانهها را تقويت كنند و ارتباط خودشان
را با هواداران حفظ كنند .درست است كه اين سامانهها الآن در حال درآمدزايي است ،ولي بهدليل اينكه
اين سامانه ها بدون خدمات در حال فعاليت هستند و فضاهاي ديگر مثل هنر وارد اين زمينه شدند ،كمكم
اين فضا دچار كاهش ميزان كاربر خواهد شد .اين مؤلفه از سادهترين روشهاي درآمدزايي است ،بهشرط
آنكه برنامهريزي صحيحي انجام گيرد .با طراحي كارتهاي هواداري و دادن خدمات ويژه به هواداران
ميتوان هم طرفداران را در اين فضا حفظ كرد و هم وفاداري آنها را افزايش داد.
شايد به اين نكته بايد اشاره مي شد كه اين تجارت و فضاي الكترونيك بهترين و سريعترين روش
ارتباط با هواداران را ايجاد ميكند .فرض بر اين باشد كه قرار است اتفاق خاصي بيفتد ،با فراخواني كه در
شبكههاي رسمي سازمانهاي ورزشي و وبسايت درج ميشود ،آنها بهراحتي و سريع با هواداران ارتباط
برقرار كرده و هواداران را براي آن اتفاق خاص آگاه ميكنند .طبق پيشبينيهاي انجامگرفته تا سال 1228
بيش از  85درصد افراد استفاده از اينترنت را در گوشيهاي هوشمند خود خواهند داشت ،كه اين فرصتي
را ايجاد ميكند كه اين سازمانها با طراحي نرم افزارهاي خاص خودشان به ايمني دسترسي به هواداران
هم كمك كنند.
نتيجهگيري نهايی
در عصر حاضر سازمانها بهصورت فزايندهاي با محيطهاي پويا و در حال تغيير مواجهاند ،بنابراين
بهمنظور بقا و پويايي خود مجبورند كه خود را با تغييرات محيطي سازگار سازند .به بيان ديگر ،با توجه به
سرعت شتابندة تغييرات و تحولات علمي ،تكنولوژيك ،اجتماعي ،فرهنگي و ...در عصر حاضر ،سازمانهايي
موفق و كارامد محسوب ميشوند كه علاوهبر هماهنگي با تحولات جامعة امروزي ،بتوانند مسير تغييرات و
دگرگونيها را نيز در آينده پيشبيني كنند و اين تغييرات را در جهت ايجاد تحولات مطلوب براي ساختن
آيندهاي بهتر هدايت كنند ،چراكه به گفتة تافلر «تنها با بهرهگيري خلاقانه از تغيير براي هدايت كردن
خود تغييرات است كه ميتوانيم از آسيب شوک آينده در امان بمانيم و به آيندهاي بهتر و انسانيتر دست
يابيم» .با توجه به اينكه فرهنگ جامعه به سمت استفاده از ابزار تكنولوژيك براي رفع نيازهاي خود رفته
است ،براي شكلگيري و همسو شدن با تغييرات فناوري نياز به تغيير در نگرش و ديدگاه مديران ورزشي
ضروري است.
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Abstract
The main objective of this study was to Strategies and outcomes e-commerce
in sport Industry. Qualitative study using in-depth interviews with experts in
the subject were used to achieve the stated purpose and with the expertise of
subject. In this regard, the relevant research in the following areas were
identified, including: Officials Marketing Committee, sports federations and
sports clubs, Sports Marketing Committee of the Ministry of Sport and Youth,
Experts in the field of e-commerce and faculty members. Interviews
conducted purposefully and continued to snowball technique and finally 12
people were interviewed. Finally, the data obtained from interviews given by
Ground theory and through three stages open, axial and selective coding were
analyzed. The open coding results in identification sign and further analysis
result of open coding at the Strategies have been identified in 4 areas so that
cover internal and external challenges of e-commerce in the sports industry of
the country. These areas were included: Management, Legal – Civil,
Technical and cultural-social. Finally, Outcomes that were largely consistent,
include the identification of strategies like: Economic Development, Legal,
structural and cultural.
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