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 چکیده

هاي است. صنعت ورزش براي جا نماندن از سایر صنایع ناچار به استفاده از روش ها را درگیر خود نمودههاي علمی تمامی حوزهپیشرفت

همبستگی  –انجام شد. روش تحقیق توصیفی  در ورزش یکیالکترون یابیبازار يالگونوین بازاریابی است. بنابراین این تحقیق باهدف تدوین 

با شرط  یورزش یابیو بازار کیکارشناسان آشنا با تجارت الکترون ، اساتید ورانیمدو پیمایشی بود. جامعه آماري تحقیق شامل تمامی 

عنوان نمونه انتخاب گیري تصادفی نسبی بهنفر به روش نمونه 384نفر بود.  5000سال سابقه تجربی یا مطالعاتی به تعداد حدود  3حداقل 

آوري اطالعات استفاده شد. پس د. از پرسشنامه محقق ساخته بعد از تأیید روایی صوري، روایی محتوا، روایی سازه و پایایی براي جمعشدن

 طریق از بازاریابی بر مؤثر عوامل بین از ها شد.  همچنینوتحلیل دادهافزارهاي آماري اقدام به تجزیهها، از طریق  نرمآوري دادهاز جمع

توان گفت که بود. می مدیریتی عوامل و حقوقی عوامل به مربوط عاملی بار باالترین ورزشی اماکن نگهداري و توسعه شرکت در نتاینتر

هاي ورزشی را پایین وري شرکتهاي مبتنی بر اینترنت، بازدهی و بهرهویژه روشهاي نوین در بازاریابی ورزشی بهعدم استفاده از روش

 ها خواهد گرفت.را از آن آورده و قدرت رقابت
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 مقدمه

-هاي فیزیکی اطالق میورزش کردن به انجام فعالیت

گاه ختاریافته یا گاهصورت منظم و ساشود که هر فرد، به

تواند آن را انجام اندام، و تفریح میمنظور سالمتی، تناسببه

است،  یو روح یجسم هايفعالیت تنهانهورزش ). 19دهد (

. شودمی زین یو سرگرم فراغتی يهاتیبلکه شامل فعال

ارتقاء ورزش است که  يبرا يعنصر عرصه ورزش یابیبازار

در صنعت  دادهایها و رواز بخش ايگسترده فیشامل ط

از  تفادهکمتر به اس ی ورزشیابیبازار امروزهشود. یورزش م

، ورزش يبه استفاده از محتوا شتریواحد و ب ياستراتژ کی

 نیآنال یابیکمک به بازار يبرا یاوقات فراغت و سرگرم

). صنعتی شدن ورزش، یکی از 3و14شود (میمربوط 

) اولین 2007( 1ینرویدادهاي مهم قرن گذشته است. مول

عنوان یک صنعت یاد کرد. و در ادبیات بار از ورزش به

پژوهشی همه محصوالت، کاالها، خدمات، اماکن و افراد 

-مرتبط با ورزش به عنوان اجزاء صنعت ورزش معرفی می

عنوان صنعت، مفهومی ). ازآنجاکه امروزه ورزش به13شود (

به آنجا که آشنا در کشورهاي پیشرفته صنعتی دارد، تا 

-می 2مدیر شرکت موفق و معروف ریبوك» رابرت میرز«

ایم که امروزه ما چندین سال است به این باور رسیده«گوید: 

در  ».ها، مد و موسیقی استبازار در اختیار انواع ورزش

آمریکا صنعت ورزش یازدهمین گروه صنعتی بزرگ را 

الر بیلیون د 350تا  213دهد و مردم ساالنه تشکیل می

نمایند. ناگفته نماند صرف خرید کاالها و خدمات ورزشی می

هاي دیگري حضور دارند که در کنار ورزش، مشاغل و حرفه

هاي ورزشی یکی از این مشاغل است که و بازاریابی باشگاه

متأسفانه در ایران شرایط مناسبی براي توسعه و بازاریابی 

ها ورزش طور خاص مهیا نشده است و برخی ازورزشی به

ها طرفداري زیادي ندارند؛ بنابر توجهیبه دلیل همین بی

هاي ها ورزشکاران ایرانی در عرصههمین اصل در این رشته

                                                           
1. Mullin 

). ازآنجاکه بازاریابی 12المللی حرفی براي گفتن ندارند(بین

یک حوزه اصلی عملی براي کلیه مشاغل امروزي است، نباید 

که این موضوع در  عنوان یک فرآیند نگریست،به آن به

همگام  خورد.طور شفاف به چشم میبازاریابی ورزشی هم به

 یبا صنعتی شدن ورزش، امروزه بازاریابی ورزشی به صنعت

کسب سرمایه و  اشنتیجهکه  درآمدساز تبدیل شده

ورزشی است که همسو با آن  هايسازماندرآمدزایی براي 

یونی، ، حق پخش تلویزفروشیبلیتمانند  فرایندهایی

 ).7فراوانی پیدا کرده است ( اهمیتحامیان مالی و ... 

توانند سود زیادي براي مردم هاي مؤثر ورزشی میبازاریابی

و جامعه داشته باشند. این سودها شامل آگاهی دادن درباره 

ورزش و تشویق افراد براي آزمایش کردن ورزش براي اولین 

ري است که در بار در زندگی و یا جهت دادن به ورزش دیگ

توانند به ابعاد مثبت ورزش دست یابند و از پی آن افراد می

بازاریابی ورزشی یکی از  ).20ها بهره جویند (آن

 هاتیمآن هم به ترویج  بازاریابی است که در هايزیرشاخه

محصوالت و خدمات از  و رویدادهاي ورزشی و هم به ترویج

هدف  شود ومیه پرداخت و رویدادهاي ورزشی هاتیمطریق 

مشتري از طریق  هايخواستهو  حقق ساختن نیازهام آن

تبع آن . البته صنعت ورزش و به)10فرایند مبادله است (

گونه هاي متعددي است. آنبازاریابی ورزشی، داراي بخش

)، اجزاي آن را به سه دسته 2007که پارکز و همکاران (

ورزشی، توسعه اند: عملکرد ورزشی، تولیدات تقسیم کرده

تولید محصول «ها در یک نقطه یعنی ورزشی. اما این بخش

اشتراك دارند.امروزه » ورزشی و افزایش خدمت ورزشی

جهت بقا در بازاریابی ورزشی باید هوشیار و پرکاربرد بود 

هاي سیاسی، اقتصادي، و چراکه این بازار با انواع محیط

ن وضعیت نیازمند اجتماعی ارتباط دارد و براي مقابله با ای

پویایی الزم در این حوزه هستیم.  پویایی الزم به معناي 

 ).12ها و نیازهاي محیط ورزش است (مطابقت با دگرگونی

2. Reebok 
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گذشته با ظهور تجارت الکترونیک و  دههطی 

هاي تجارت خود را شیوه هاسازماناینترنتی،  هايفنّاوري

رش موجب گسترا  اند. تجارت الکترونیکتغییر داده

 دانند میارتباطات باز و ایجاد محیط تعاملی مجازي شده 

در آن اطالعات و  توانندمیو مشتریان  کنندگانعرضهکه 

تجارت الکترونیک با نرخ  ).8( محصوالت را مبادله کنند

شواهد موجود  اساس برباورنکردنی در حال رشد است. 

 دهد. بسیاري ازتجارت الکترونیک به رشد خود ادامه می

ابتی تجارت الکترونیک محیطی رقاند. دنبال آن به هاشرکت

چه بزرگ  هاسازمان همهایجاد کرده است و  هاسازمانبراي 

و چه کوچک فرصت برابري براي رسیدن به موفقیت 

هاي ها و شرکتتیم ).9( تجارت الکترونیک دارند وسیلۀبه

مند هستند تا جایی که امکان دارد ورزشی بسیار عالقه

هاي مسابقات کنندگان بیشتري را براي خرید بلیتمصرف

و در پی آن محصوالت خود جذب کنند تا از این طریق بر 

 وهایشان بیفزایند درآمدزایی و سودآوري و جبران هزینه

نده در بقاي خود را تضمین کنند. اما با توجه به رقابت  فزای

ر هاي ورزشی به مقداهاي ورزشی، موفقیت سازمانمحیط

ها ها از تکنیکزیادي بستگی به چگونگی استفاده مؤثر آن

ها ). همچنین بررسی21هاي بازاریابی دارد (و استراتژي

واسطۀ توسعه، بهدهد که کشورهاي درحالنشان می

هاي تحوالت جهانی با مسائلی همچون نداشتن برنامه

منسجم، ضعف ارتباطات و فقدان فرآیندي براي جذب 

اند که این هاي ورزشی مواجهن در سازمانمشارکت دیگرا

هایی در رشد و توسعۀ موضوع منجر به ایجاد محدودیت

هاي ورزشی براي مقابله با ها شده است . سازمانورزش آن

هاي بازاریابی نوین بایست به اتخاذ روشاین تغییرات می

 ).2چون بازاریابی الکترونیکی بپردازند (

 توجه با که است مباحثی اولین از یکی ورزشی بازاریابی

 پوشش و کاالها و بلیت فروش طریق از درآمد ایجاد به

                                                           
1. Elahi & Hassan zadeh 

 کرده جلب خود به را ورزشی دانشگاهیان توجه تلویزیونی

 افزایش براي ابزار یک عنوانبه ورزشی بازاریابی.  است

 هايسازمان در تجاري هايفعالیت به کمک و فروش

 ورزشی بازاریابی. )11(است  گرفته قرار موردتوجه  ورزشی

 بازاریابی کارشناسان محققان، بین که است پویا موضوع یک

 و. کندمی برقرار ارتباط عمومی هايسیاست ریزان برنامه و

 تولیدي، صنایع  ازجمله دیگر صنایع با آن ارتباط  دلیل به

 در بسزایی  نقش  فناوري و وپرورشآموزش گردشگري،

 بخش در  ریزيبرنامه و بازاریابی.  کندمی ایفا جهانی اقتصاد

 محرك عنوانبه مربوطه ورزشی هايسازمان براي  ورزشی

 هايسازمان در .رودمی شمار به  اقتصادي توسعۀ و رشد

 تقاضاي بینیپیش و ریزيبرنامه شامل بازاریابی ورزشی

  ).16است ( آینده

هاي مختلفی انجام در این زمینه محققان پژوهش

) در تحقیقی با 2017( 1الهی و حسن زاده اند.داده

چهارچوبی براي ارزیابی پذیرش بازاریابی «عنوان

اساس  بر» هاي ورزشی ایرانیالکترونیکی در شرکت

تحقیقات علمی و مطالعات گذشته، سه عامل تکنولوژیکی، 

عنوان عوامل ارزیابی پذیرش سازمانی و بین سازمانی را به

اساس  ها شناسایی کردند. برتجارت الکترونیکی در شرکت

شده، چهارچوبی را براي ها و معیارهاي تعریفشاخص

هاي ورزش ارزیابی پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت

شرکت  27ایرانی توسعه داده و چهارچوب موردنظر را در 

مورد آزمون قرار دادند . نتایج نشان دادند در بعد سازمانی؛ 

سازمانی، مالی، فرهنگعوامل مدیریت و رهبري، ساختار 

منابع انسانی و سمت سازمان، در بعد بین سازمانی عوامل؛ 

کنندگان و در بعد ها و تأمینمرتبط به مشتریان، شرکت

تکنولوژیکی؛ عوامل سازگاري، وجود امنیت در اینترنت، 

هاي افزار کافی، سرعت شبکه اینترنت، سرویسسخت

رابطه با دیگر دسترسی از راه دور و توانایی برقراري 
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ها، معیارهاي مناسبی براي ارزیابی پذیرش تجارت شرکت

ها هستند. رحیمی زاده و همکاران، الکترونیک در شرکت

 یک ) معتقدند یک باشگاه ممکن است هوادارانی در1397(

 دیگر داشته هايملیت و هادر قاره گاهی حتی دور منطقه

 کردن دنبال براي شانسی که تنها هواداران این باشد. 

 تماشا تلویزیون در ها راورزش که است این دارند، ورزش

 چنین براي. ورزشی بخوانند هايروزنامه در یا کنند

 جا علت به و شوندحاضر نمی ورزش محیط در که جمعیتی

 پتانسیل اینترنت خریدوفروش ندارند، به دسترسی مکان و

 1اسمیت). 1کند (ها فراهم میآن دسترسی براي ايرسانه

وکار امروز بازاریابی در محیط کسب بیان کرد که  )2011(

عنوان بخش مهمی از طور فزاینده بهالکترونیکی به

هاي مختلف ازجمله هاي بازاریابی در اکثر بخشفعالیت

). 18رویدادهاي بزرگ ورزشی در نظر گرفته شده است (

ند که نکبیان می) 2015( 2همکاران رادي کنیانا و

ورزشی به بازارهاي هدف از طریق  هايسازمانی دسترس

خواهد بود و همین امر، حرکت  ترمطلوباینترنت بسیار 

. کندمیحضور آنالین در بازارها را توجیه  سويبه هاسازمان

شناختی کاربران اینترنت  اینکه خصوصیات جمعیت ویژهبه

براي مثال برخی از  مشابه هواداران ورزشی است.

شناختی کاربران اینترنت در آمریکاي  یتخصوصیات جمع

تحصیالت باال، وابستگی به قشر باالي  شامل؛شمالی 

اجتماعی و اقتصادي و همچنین جنسیت مرد و میانگین 

 سال، دقیقًا مشابه خصوصیات جمعیت 34تا  18سن 

، انجمن ملی 3هواداران لیگ ملی فوتبالشناختی، 

 6سبال آمریکاو لیگ برتر بی 5، لیگ ملی هاکی4بستکبال

) افزایش استفاده از اینترنت 2015( 7هالند ).15است (

                                                           
1. Smith 
2. Radikonyana et all 
3. National Football League (NFL) 
4. National Basketball Association (NBA) 
5. National Hockey League (NHL) 
6. Major League Baseball (MLB) 

هاي اجتماعی را هاي سنتی، وب و رسانهسایتازجمله وب

هاي ورزشی جدیدي براي فدراسیون نوعی تهدید و فرصت

هاي اجتماعی کننده، شبکهازنظر تغییر رفتار مصرف

ي جدید آوري و الگوهاواردان در قالب فنطرفداران، تازه

 ).26داند (اي میهاي رسانهرفتار استراتژیک توسط شرکت

) ارتباطات بازاریابی 2021( 8همچنین ددن نوان و همکاران

را بررسی کرده و بیان کردند  19دیجیتال در شیوع کووید 

هاي که توسعۀ فناوري اطالعات براي حمایت از انواع فعالیت

ها استفاده آن تجاري کوچک و بزرگ ضروري است. یکی از

از بازاریابی دیجیتال در سیستم بازاریابی یک واحد تجاري 

براي افزایش حجم فروش و تعداد مشتریانی است که بر 

 9). روسکا5گذارند (تأثیر می 19رقابت در شیوع کووید 

ارتباط وب با تجارت الکترونیک «پژوهشی با عنوان ) 2014(

به این » رومانیایی) هايباشگاهموردي  مطالعهدر ورزش (

عنوان سیستم خود به سایتوباز  هاباشگاهنتیجه رسید که 

اطالعاتی و همچنین پیوند بین باشگاه و هواداران استفاده 

باید ارتقا یابد.  هاسایتوبارتباطی  هايزمینه. کنندمی

رومانیایی در  هايباشگاههمچنین نتایج نشان داد که 

براي کمک به فروش آنالین  اروککسب حلراه سازيپیاده

 10). ژو17اند (خوردهمحصوالت و کسب درآمد شکست 

تأثیر تجارت الکترونیک بر «در پژوهشی با عنوان ) 2015(

به این نتیجه رسید که » محصوالت ورزشی هايفروشگاه

تجارت الکترونیک در فروش محصوالت  هايبرنامهترویج 

. شودمیتر ورزشی داخلی مؤثر است و سبب فروش بیش

همچنین تجارت الکترونیک موجب بهبود عملکرد کلی و 

) در 2016(11). بائنا 26شود (می طورکلیبهافزایش رقابت 

هاي بازاریابی آنالین و پژوهش خود تحت عنوان استراتژي

7. Holland 
8. Deden Novan et al. 
9. Roska 
10. Zho 
11. Baena 
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عنوان عامل پیش برنده برند محبوب در تلفن همراه به

. نتایج این هاي ورزشی در تیم رئال مادرید انجام دادندتیم

پژوهش نشان داد که مدیران ورزشی نیاز به استفاده از 

هاي بازاریابی تعاملی براي برقراري ارتباط با مشتریان رسانه

عناصر  سازيیکپارچه عالوه براین، بادر زمان کنونی دارند. 

، یوتیوب، هاوبالگ اجتماعی مانند هايرسانهمختلف 

باال حضور خود را در  ياهاي حرفهو توییتر، تیم بوكفیس

کنند، مجازي ایجاد میهاي انجمنو  دهندمیجوامع ارتقا 

 هاآنهواداران و تعامل با درگیرکردن که در انتخاب برند و 

 ).4( مؤثرند

با توجه به مواردي که ذکر شد و اهمیت بازاریابی در 

توان ها، میها و سازمانتوسعه، ماندگاري و رشد شرکت

هاي ورزشی نیاز به شناخت عوامل سازمان اذعان نمود که

شرکت توسعه و مؤثر بر بازاریابی در عصر جدید دارند. 

ترین عنوان یکی از مهمی بهاماکن ورزش ينگهدار

هاي هاي ورزشی رسالت مهمی در بهبود زیرساختسازمان

نماید. بنابراین سؤال اساسی این ورزشی کشور ایفا می

در  نترنتیا قیاز طر یابیبازار يالگو تحقیق این است که

ی اماکن ورزش يشرکت توسعه و نگهداربا تأکید بر  ورزش

در  نترنتیا قیاز طر یابیبازارچگونه است؟ عوامل مؤثر بر 

 اند؟کدم ورزش

 
 روش تحقیق

و پیمایشی  ، همبستگیروش کلی تحقیق توصیفی

 ، اساتید ورانیمدجامعه آماري تحقیق شامل تمامی است. 

با  یورزش یابیو بازار کیکارشناسان آشنا با تجارت الکترون

سال سابقه تجربی یا مطالعاتی و کلیه  3شرط حداقل 

ی، و مشتریان اماکن ورزش يو نگهدارکارکنان شرکت 

ی در اماکن ورزش يشرکت و نگهدارهاي ورزشی مجموعه

هاي ورزشی آزادي، انقالب، شهر تهران که شامل مجموعه

شد، بود. حجم جامعه بیش از شیرودي و کشوري می

نفر تخمین زده شد و بنابراین حجم نمونه بر اساس  10000

نفر به دست آمد. با توجه به  384جدول مورگان حداقل 

گیري انجام ها نمونهها و حیطهاینکه نیاز بود از همه حوزه

اي انتخاب سبی و طبقهگیري تصادفی نگیرد، روش نمونه

پرسشنامه  384شده و  پرسشنامه توزیع 450شد. تعداد 

آوري اطالعات از پرسشنامه آوري گردید. براي جمعجمع

هاي محقق ساخته استفاده شد. براي شناسایی گویه

هاي پرسشنامه از مصاحبه عمیق، مطالعه و پرسشنامه

سشنامه استاندارد استفاده شد. روایی صوري و محتواي پر

نفر از اساتید مدیریت ورزشی که متخصص در  9به تأیید 

مقاله  1امر بازاریابی ورزشی بودند (با شرط داشتن حداقل 

در حوزه بازاریابی ورزشی) رسید. براي تأیید روایی سازه 

پرسشنامه از معادالت ساختاري استفاده شد. همچنین از 

فره براي تأیید ن 30ي آلفاي کرونباخ بر روي یک نمونه اولیه

و بررسی پایایی استفاده شد. نتایج آزمون آلفاي کرونباخ 

محاسبه کرده و همچنین  84/0پایایی کل پرسشنامه را 

به دست آمده و تأیید شد.  7/0ها باالي پایایی مؤلفه

هاي پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی مؤلفه

ها، ري دادهآو). پس از جمع2اکتشافی به دست آمد (جدول 

اقدام به  SPSS , LISRELافزارهاي آماري از طریق  نرم

 ها شد.وتحلیل دادهتجزیه

 
 هاي تحقیقیافته

هاي توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه 1جدول 

شناختی نشان هاي جمعیتتحقیق را بر اساس ویژگی

درصد از نمونه مرد و  6/71، 1دهد. با توجه به جدول می

د مرد بودند، همچنین بر اساس تخصص درص 3/26

سال با درصد فراوانی  35تا  30بیشترین تعداد نمونه را افراد 

ها داراي درصد از نمونه 6/34دادند. درصد تشکیل می 5/49

لیسانس بودند. بر اساس سابقه شغلی نیز مدرك تحصیلی 
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سال با  15تا  11بیشترین فراوانی مربوط به سابقه شغلی 

 بود.  31/45انی درصد فراو

هاي دموگرافیک. توزیع فراوانی و درصد فراوانی ویژگی1جدول   
 درصد فراوانی فراوانی  شاخص آماري

 جنسیت

6/71 275 مرد  
3/26 101 زن  

1/2 8 بدون پاسخ  

 تحصیالت

4/16 63 زیر دیپلم  

4/21 82 دیپلم  

9/10 42 کاردانی  

6/34 133 کارشناسی  
6/15 60 کارشناسی ارشد و باالتر  

 1 4 بدون پاسخ

 سن

9/34 134 سال 30از کمتر  

5/49 190 سال 35تا 30بین   

2/10 39 سال40تا  36بین   

2/4 16 سال و باالتر 40  
2/1 5 بدون پاسخ  

 سابقه شغلی

89/9 38 سال 5زیر   

27/19 74 سال 10تا  5  

31/45 174 سال 15تا  11  

10/15 58 سال 20تا  16  

43/10 40 سال 20باالي   

استفاده  K-S ها از آزمونبراي بررسی نرمال بودن داده

-مقدار معنی هامؤلفهدر تمامی  2با توجه به جدول . شد

 نرمال هستند.ها داده روازایناست،  05/0باالي  داري

 قیاز طر یابیبازار يالگوهاي منظور شناسایی مؤلفهبه

از تحلیل عاملی اکتشافی و روش تحلیل  در ورزش نترنتیا

استفاده شد. به  1هاي اصلی با چرخش واریماکسمؤلفه

همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، به منظور اطمینان 

 2اولکین -یِرمی -ار کایرزاز کافی بودن تعداد نمونه از معی

)KMOها) ) و براي تعیین همبستگی بین متغیرها (گویه

                                                           
1. Varimax 
2. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling 
adequacy (KMO) 

استفاده شد. همچنین از آزمون کرویت  3از آزمون بارتلت

ها، یک بارتلت بدین منظور که آیا ماتریس همبستگی داده

 ماتریس واحد و همسانی است یا خیر، استفاده شد.

3. Bartlett’ Test of Sphericity 



 
 35                  یاماکن ورزش ينگهدارشرکت توسعه و تدوین الگوي بازاریابی از طریق اینترنت در ورزش: مورد مطالعه 

 

 
 

  KMOنتایج آزمون بارتلت و . 2جدول 
 932/0 مقدار کی ام او و بارلت

Bartlett's Test of 
Sphericity 

 82/12713 مقدار کاي اسکوار
 2180 درجه آزادي

 001/0 گیريخطاي اندازه

 KMOمقدار  2هاي جدول با توجه به یافته

است. این مقدار بیانگر این موضوع  932/0 آمدهدستبه

تحلیل عاملی کفایت  منظوربهي تحقیق هانمونهاست تعداد 

 موردنظري هادادهکند و انجام تحلیل عاملی براي یم

ي هاعاملرا به یک سري  هادادهتوان یمیر بوده و پذامکان

پنهان تقلیل داد. همچنین نتایج آزمون بارتلت 

)001/0=Sig ،82/12713=2χ دهند بین یم) نشان

ها همبستگی باالیی وجود دارد. در ادامه بررسی تحلیل گویه

عاملی اکتشافی نتایج مربوط به جدول اشتراکات گزارش 

شود. با توجه به جدول اشتراکات در ستون اول برآورد می

شود که میزان اشتراك هر متغیر نشان داده می 1اولیه

با یک است.  بنابراین با توجه به ها برابر مقادیر تمامی آن

هاي هاي مشترك گزارش شده گویهمقادیر واریانس عامل

پرسشنامه بازاریابی از طریق اینترنت در ورزش در تمامی 

بوده است و تمامی گویه در تحلیل  5/0موارد بیشتر از 

 شوند.عاملی اکتشافی حفظ می

گویه  42نتایج مقادیر ارزش ویژه، نشان داد که  

عبارت) به دست آمده از بخش کیفی و کدگذاري باز و ارائه (

از  یابیبازارآن در قالب یک پرسشنامه با عنوان پرسشنامه 

عامل تقلیل  7در تحقیق حاضر به در ورزش  نترنتیا قیطر

توان با گویه را می 42یافته است. این بدان مفهوم است که 

عامل  7در هایی که به یک موضوع اشاره دارند ترکیب گویه

 (مؤلفه) نامگذاري کرد.

ها در ها در بین عاملبندي گویهدر ادامه براي دسته

ها باید تحلیل عاملی اکتشافی، بر اساس بارهاي عاملی آن

 از نتایج ماتریس عوامل چرخش یافته استفاده شود.

 
 هاي پرسشنامه . مقادیر ویژه و واریانس عامل3جدول 

مجموع مجذورات بارهاي عاملی  مقادیر ویژه اولیه اجزاء
 شدهاستخراج

درصد  کل
 واریانس

Cumulative 
% 

درصد  کل
 واریانس

Cumulative 
% 

1 295/15 119/19 119/19 295/15 119/19 119/19 

2 717/9 146/12 265/31 717/9 146/12 265/31 

3 583/9 979/11 244/43 583/9 979/11 244/43 

4 223/6 779/7 023/51 223/6 779/7 023/51 

5 141/5 426/6 449/57 141/5 426/6 449/57 

6 435/4 544/5 993/62 435/4 544/5 993/62 

7 113/1 392/1 384/64 113/1 392/1 384/64 

... ... ... ...    
42 102/0 117/0 100,000    

                                                           
1. Initial 
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گویه از مقادیر بار عاملی هاي تمامی بر اساس یافته

برخوردار بودند. در ادامه نتایج به دست آمده  5/0بیشتر از 

از تحلیل عاملی در ماتریس چرخش یافته به تفکیک با 

عاملی به دست آمده، ارزش ویژه، درصد واریانس،  مقدار بار

درصد واریانس تجمعی و آلفاي کرونباخ براي هر عامل ارائه 

 شده است. 

گویه  42حلیل عاملی اکتشافی از ترکیب بر اساس ت

در در ورزش  نترنتیا قیاز طر یابیبازارپرسشنامه مدل 

توان بنابراین می؛ عامل بوده است 7تقلیل به تحقیق قابل

 یابیبازارعوامل مؤثر بر  عنوانبهعامل را  7چنین گفت که 

که بر مبناي  شناسایی شدنددر ورزش  نترنتیا قیاز طر

اند و با در نظر گرفتن در هر عامل قرار گرفته هایی کهگویه

ها شود عاملها برداشت میمفهوم مشترکی که از این گویه

مقادیر ویژه، واریانس همچنین در  اند.گذاري شدهنام

بر اساس  عواملدهد. توان پیشگوئی این ها را نشان میعامل

 384/64ها برابر با عامل تجمعی واریانسدرصد مجموع 

 .است درصد

هاي پایایی آلفاي کرون باخ، پایایی ترکیبی آزمون

(دلوین گلداشتاین)، پایایی ضریب اسپیرمن و پایایی 

 اشتراکی

 گیري تحقیقهاي پایایی مدل اندازه.  ضرایب آزمون4جدول 

 Cronbach's هامؤلفه
Alpha 

rho_A 
Composite 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

 597/0 747/0 862/0 821/0 سیاسی

 596/0 744/0 854/0 814/0 اقتصادي

 668/0 836/0 922/0 878/0 اجتماعی

 573/0 716/0 825/0 786/0 فرهنگی

 568/0 710/0 873/0 831/0 فنی

 641/0 802/0 752/0 716/0 مدیریتی و سازمانی

 657/0 821/0 784/0 747/0 حقوقی

مشخص است در تمامی  4طور که در جدول همان

مشاهده  همچنینها پایایی اسپیرمن برقرار است. مؤلفه

و  برخوردارند 7/0باالي  CRها از شود که تمامی مؤلفهمی

ها از پایایی اشتراکی باالي نیم برخوردارند و کلیه مؤلفه

؛ بنابراین بر اساس شودواقع می موردقبولپایایی اشتراکی 

گیرد و چهار آزمون پایایی، پایایی مدل مورد تأیید قرار می

هاي توانیم ادعا کنیم نتایج پژوهش ما به نمونهاکنون می

 است. تعمیمقابلدیگري از همان جامعه 

 جهت بررسی کیفیت مدل CVCOMآزمون مقادیر .  5 جدول
 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

 468/0 512/844 050/1588 سیاسی

 381/0 247/642 848/1036 اقتصادي
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 540/0 101/903 161/1962 اجتماعی

 575/0 358/455 246/1071 فرهنگی

 446/0 471/689 914/1243 فنی

 503/0 850/922 939/1857 مدیریتی و سازمانی

 321/0 314/921 423/1357 حقوقی

با توجه به  CVcomگیري کلیه مقادیر در مدل اندازه

از کیفیت بسیار باالیی برخوردارند. درنهایت   Q2مقادیر 

 مدل تحقیق به شکل زیر است. 

 
 ورزشی  اماکن نگهداري و توسعه شرکت مطالعه مورد: ورزش در اینترنت طریق از . الگوي بازاریابی1شکل 

 (حالت استاندارد)
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 ورزشی اماکن نگهداري و توسعه شرکت مطالعه مورد: ورزش در اینترنت طریق از . الگوي بازاریابی2شکل 

 داري)(حالت معنی 
 

 يریگجهینتبحث و 

 عوامل ◌ٴ ینهدرزم جهانی دیدگاه تغییر به توجه با

 سیاست همچنین جوامع، قدرت و تمدن تأثیرگذار

 اقتصاد از رهایی براي توسعهدرحال کشورهاي

 به که جهانی تغییرات روند با تا است الزم ،یمحصولتک

 .شود استفاده اطالعات فناوري از و شده همسو آمده وجود

 تجارت از استفاده روند این با همسویی يهاروش از یکی

 تجارت .است سنتی هايیوهش يجابه الکترونیکی

 گذرد،نمی آن عمر از زیادي زمانمدت ینکهباا الکترونیک

 اینترنتی، کاربران روزمره زندگی در بسزایی نقش ولی

. است داشته خدمات از استفاده و اجناس یدوفروشخر

 با مرتبط مشاغل تمامی وها یونفدراس و هاباشگاه روینازا

ي هاچالش به توجه با .شوند همراه تغییر این با باید ورزش

ی به این نتایج رسیدیم که در داخل کشور موردبررس

ین چالش موجود چالش مدیریتی است. این نشان ترمهم

 وجود جدي چالش فرهنگی و فنی بخش در کهدهد می

 راستاي در نوین فضاي این از توانیم بستر این با .ندارد

 .کرد استفاده کشور ورزش اقتصادي توسعه و درآمدزایی

 برخی کننده تأیید زیادي بسیار میزان به تحقیق این نتایج

 برخی کنندهیلتکم و ه استهمرا و قبلی تحقیقات

) ،هنري و 1390غالمیان و شجیع ( همچون دیگر تحقیقات

)، رحیمی زاده 2015)، گاناسکارن و نگاي (2012محبوب(

 است)1396)، یوسفی و همکاران(1397و همکاران (

)12،8،3،2،1.( 
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تاکنون اینترنت  توان گفتیمبه موارد فوق با عنایت 

هاي بازاریابی به منظور فعالیتجایگاه خود را در کشور ما به

لت میزان تأثیر آن بر هر یک عدست نیاورده است و بدین 

است، اما در این  محروم یباًاز عناصر آمیخته بازاریابی تقر

پژوهش بر اساس نظرات کارشناسان و بازاریابان مشخص 

است که نیاز به اینترنت و امکانات آن براي مؤسسات  شده

که  ياگونه، به)6( است ضروري ورزشی کامالً يهاو شرکت

منزله شکست در شمول بهعدم استفاده از این رسانه جهان

تر در ایران امور اداري رقابت با رقبا است. به عبارت روشن

ها و تجاري از اینترنت جاي خود را در میان شرکت

مؤسسات تجاري و ورزشی و نیز مشتریان و مصرف کندگان 

ته آمیخ صرباز نکرده و تأثیر آن بر هر یک از عنا ورزشی

گفت که  توانیکه م يطور. بهندهست كبازاریابی بسیار اند

عد تجاري و معامالتی ر اینترنت در بضعمالً در حال حا

ها به این که شرکت رودیجایگاه خاصی ندارد، اما انتظار م

 هايیتالتفات داشته و از آن در فعال ازپیشیشامر ب

رت معامالتی خود سود ببرند. لذا در این پژوهش ضرو

استفاده از اینترنت در بازاریابی ورزشی مورد تأکید 

 در که ي، تأکیدگرفتبازاریابان قرار ، مدیران و کارشناسان 

اهتمام مسئوالن و بازاریابان و شکوفایی اقتصادي  ینۀزم

فراهم خواهد آورد. لذا الزم  نزدیک ايیندهکشور را در آ

 یابیبازار يیندهااینترنت و تأثیر آن در فرا هاست به مقول

یت، با استفاده درنها. مبذول داشت اصیورزشی عنایات خ

توان گفت یمي مشابه، هاپژوهشاز نتایج این پژوهش و 

ها تر است. و سازمانینههزکمانجام تبلیغ از طریق ورزش؛ 

توانند یق اینترنت میاز طربا به تصویر کشیدن تبلیغات 

در حال و آینده زمینۀ مناسبی را براي افزایش فروش خود 

مهیا سازند. بازاریابی ورزشی طیف وسیعی از مخاطبان را 

عنوان مفهومی ناب به خود اختصاص داده است و ورزش به

تواند یمشود و تبلیغات یمدر راستاي ثبات بازار به کار برده 

یري قوي در این میان داشته باشد. مدیران و بازاریابان تأث

عنوان ابزاري در از این روش بهورزشی این حق را دارند که 

 راستاي افزایش و بهبود عملکرد شرکت خود استفاده کنند.

 ۀدر ادامه به راهکارهاي پیش رو براي استقرار و توسع

 شود:یتجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور اشاره م

 کشور در ورزشی مدیران بیشتر اینکه به عنایت با •

 درآمدزایی نوین فضاهاي با روینازا نیستند، جوان

ی اند کسان موفق مدیران .نداشتند خوبی آشنایی

. کنند استفاده جوان وز پردا ایده مشاوران از که

 مدیران ندادن بها کشور ورزش مشکالت از یکی

 ایده و جوانانت. اس جوان نیروهاي به ورزشی

 خود تخصص به توجه با که هستند زیادي پردازان

و بازارایی  الکترونیک تجارت ینۀدرزم توانندیم

 مدیران. کنند ورزشۀ بدن به فراوانی کمکاینترنتی 

 داراي فراوان يهاپژوهش بر اساس ایران در ورزشی

 امور بحث در همها یدگاهد این ،اندیسنت دیدگاه

ي هاروشکند. یم صدق اقتصادي امور هم و اداري

 و هاباشگاه از درآمدزایی براي متنوعی بسیار

 که دارد وجود ها آپ استارت طریق ازها یونفدراس

 این دریان بندانشي هاشرکت و هاگروه ازتوان یم

 سعی کشور در ورزشی مدیران .کرد استفاده زمینه

 و دارند درآمدزایی براي راهین ترراحت انتخاب بر

 ياعالقه نوین و یزبرانگچالشي هاروش به اصوالً

 بیشتر در سنتی يهاروشکه یدرصورت .ندارند

 نوین هايروش و رفته بین از پیشرفتهي کشورها

 را سنتیي هاروش جاي ورزش در درآمدزایی

 الکترونیک تجارت فضاي به ورود .است گرفته

 مدیران از بسیاري برايدر حوزه ورزش  خصوصبه

 فضاها این به ورود چراکه ،کندیم ترس ایجاد

 این از مدیران بعضیو  است يسازشفاف مستلزم

 . دارند ترس بسیار واژه
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 و هایونفدراس بدنه در روزبه و خالق مدیران

 و بازاریابی امر در نوینی هايیدها توانندیم هاباشگاه

 با توانمند و جوان مدیران .باشند داشته درآمدزایی

 طبیعتاً بازاریابی نوین فضاهاي با هاآن آشنایی به توجه

 تغییرات به رسیدن در مدیران سنتی دیدگاه به نسبت

 .بود خواهند موفق تکنولوژي

 تجارت يسوبه حرکت ازآنجاکه •

 این از استفاده و  (بازاریابی اینترنتی)الکترونیک

 فرایند کشور ورزش در درآمدزایی براي فضا

 ینترمهم بر غلبه ههاي را از یکی است، بلندمدتی

 ورزش در الکترونیک تجارت سازيیادهپ چالش

 مدیران توسط راهبردي رویکرد اتخاذ کشور

 .است بنیادین تغییرات انجام براي ورزشی

(بازاریابی الکترونیک تجارتۀ توسع و استقرار •

 و است تخصصی بسیار کار ورزش در  اینترنتی)

 بدنه در زمینه این در متخصص نیروهاي وجود

ي هاشرکت و هایونفدراس مثل کشور ورزش

از  باید کار این انجام براي روینازا .است کم ورزشی

 فراهم همچنین .گرفت کمک تخصصی يهابخش

 منظوربه الزم تسهیالتی و قانونی ابزارهاي کردن

 راهکارهاي از خصوصی بخش تقویت و حمایت

 .هاستچالش این بر غلبه براي پیشنهادي

 الکترونیک تجارت ساختن فراگیر منظوربه •

 کشور ورزش صنعت در  (بازاریابی اینترنتی)

 ورزش اقتصادي توسعه ابزار و بستر محور، عنوانبه

 .کرد تدوین باید را توسعهب مناس الگوي

 و است سنتی صورتبه کشور ورزش در تجارت •

 انجام سنتی صورتبه تجاري هايینهزم تمامی

(بازاریابی  الکترونیک تجارت میان بایدگیرد. یم

 ارتباطی بازار فعلی سنتی تجارت بااینترنتی) 

 را برقراري این .کرد برقرار دوسویه و منطقی

 فرهنگی بسترسازي و يسازآماده طریق از توانمی

 تجارت از استفاده صحیح فرهنگ گسترش و

 .داد انجام الکترونیک

 ۀیندرزم پیشرفت سبب مخابراتی بستر سازيینهبه •

 شود.یم (بازاریابی اینترنتی)  الکترونیک تجارت

 و هواداران با مناسب ارتباطی يهاکانال ایجاد

 يهاشبکه وها یتساوب .است الزامات از مشتریان

 شکل به باید ورزشیي هاشرکتو  هاباشگاه مجازي

 افراد که صورتی به شود، ایجاد پرمحتوا و ساده

 .کنند استفاده فضا آن ازی آسانبه

(بازاریابی  الکترونیک تجارت فضاي به ورود ازآنجاکه •

 پیشنهاد است، برینههز هاشرکت براي اینترنتی)

 درآمدن اجرا به براي الزم بودجه شودمی

 به الکترونیک تجارت مصوبهاي یاستس

 .شود داده تخصیص ورزشیي هاشرکت

 کسب براي مختلفی منابع ورزشیي هاشرکت •

 پخش حقبهتوان یم هاآن ازجمله که دارند درآمد

 اسپانسرها، زمین، دور تبلیغات ،هايباز تلویزیونی

 اخیر،ي هاسال در .کرد اشاره ...و فروشگاه و موزه

 هوشمند، عضویت يهاکارت اینترنتی، يهافروشگاه

 هايیسرگرم وها بازي هواداري، هاياپلیکیشن

 این به نیز ...و ورزشی مجازي تورهاي اینترنتی

 و اندیافته توسعه سرعتبه و شده اضافه مالی منابع

 قرار ورزشی هاينمدیرا موردتوجه کهیدرصورت

 و هاباشگاه این مالی درآمد افزایش پتانسیل گیرند،

 .دارند را هایونفدراس

 نگهداري پیشنهادهاي مدیریتی براي شرکت توسعه و

 ورزشی در کشور اماکن

 شدهییها شناسامؤلفه یري ازگبهرهتواند با یمشرکت 

ها، و اطالع از میزان اهمیت هر یک از آن در این پژوهش
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وکار الکترونیک الزم جهت خلق یک مدل کسب یزيربرنامه

 مناسب با حداقل موانع توسعه اقدام نمایند.

 يهاؤلفهبااطالع از م توانندیم شرکتمدیران شاغل در 

کارگیري بازاریابی اینترنتی این در به مؤثر شدهییشناسا

 هايياهداف بلندمدت و استراتژ یزيرصنعت، در برنامه

دید بهتري در تحلیل نقاط قوت و ضعف،  سازمانی خود با

 ها داشته باشند.تهدیدها و فرصت

تر بودن بار عاملی مربوط به از بزرگ مدلبا توجه به 

اجتماعی نسبت به سایر  ابعاد سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و

مقایسه  تر عوامل فرهنگی درابعاد و همچنین نقش پررنگ

نتیجه گرفت که این بعد نقش  توانیبا سایر عوامل، م

 شرکت توسعه ودر توسعه تجارت الکترونیک  يترمهم

، لذا فعالین این حوزه کندیایفا مورزشی  اماکن نگهداري

امیدوار باشند با توسعه فرهنگ استفاده از  توانندیم

نیز شرکت خریدهاي مجازي، میزان فروش مجازي این 

 افزایش یابد.
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Abstract 
Scientific advances have affected all fields. The sports industry has to use new 
marketing methods to stay ahead of other industries. Therefore, this study was 
conducted to develop an e-marketing model in sports. The research method was 
descriptive-correlational and survey. The statistical population of the study 
included all managers, professors and experts familiar with e-commerce and 
sports marketing with at least 3 years of experimental or study experience of 
about 5,000 people. 384 people were selected as a sample by relative random 
sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect information after 
confirming face validity, content validity, construct validity and reliability. After 
collecting the data, the data were analyzed using statistical software. Also, among 
the factors affecting Internet marketing in the company of development and 
maintenance of sports venues, the highest factor was related to legal and 
managerial factors. It can be said that not using new methods in sports marketing, 
especially Internet-based methods, will reduce the efficiency and productivity of 
sports companies and take away their competitive power. 
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 E-marketing, Sports marketing, Sports industry, Sports venues development 
and maintenance company. 

 

                                                           
∗ Corresponding Author : Email:afarahani@pnu.ac.ir ; Tel:+989123596096 


	چكيده
	آزمونهای پایایی آلفای کرون باخ، پایایی ترکیبی (دلوین گلداشتاین)، پایایی ضریب اسپیرمن و پایایی اشتراکی
	آزمونهای پایایی آلفای کرون باخ، پایایی ترکیبی (دلوین گلداشتاین)، پایایی ضریب اسپیرمن و پایایی اشتراکی
	آزمونهای پایایی آلفای کرون باخ، پایایی ترکیبی (دلوین گلداشتاین)، پایایی ضریب اسپیرمن و پایایی اشتراکی
	همانطور که در جدول 4 مشخص است در تمامی مؤلفهها پایایی اسپیرمن برقرار است. همچنین مشاهده میشود که تمامی مؤلفهها از CR بالای 7/0 برخوردارند و کلیه مؤلفهها از پایایی اشتراکی بالای نیم برخوردارند و پایایی اشتراکی موردقبول واقع میشود؛ بنابراین بر اسا...


