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 مقدمه

هاي اجتماعی به همراه مشارکت رشد فزایندة شبکه

است تا بسیاري از ها سبب شده حداکثري جامعه در آن

هاي اجتماعی و اقتصادي در فضاهاي مجازي جریان فعالیت

هاي اجتماعی و فرایندهاي یابد. درواقع اکنون همۀ بافت

اند و اشکال نوینی از آمیخته شدهتجاري در این بستر درهم

اجتماع و اقتصاد ظهور یافته است که همواره در حال تحول 

هاي مختلف جنبهه رشد حرکت رو ب.  )24و توسعه است (

ورزش جهان  ۀدر توسع ياژهیمهم و و اریاثرات بس بازاریابی

پتانسیل  ،یگردش پول شیداشته و توانسته با افزا

متعدد،  یشغل يهافراهم نمودن فرصت يرا برا ياالعادهفوق

 يهاجنبه جادیا نیو همچن یخارج یجذب منابع مال

 يگسترده برا یو اجتماع یفرهنگ ،یاسیس ،یغاتیتبل

همزمان با رشد منافع جهان در . )20( فراهم آورد نفعانیذ

شده و لزوم  دهیچیصنعت پ نیوکار در اورزش، روابط کسب

 يمناسب از سو یغاتیتبل يهاوهیراهبرد و ش يریکارگبه

 نیسهم و سود ا شیافزا يبرا یها و مؤسسات ورزششرکت

ها در رسانهنقش شده است.  همچنین تر صنعت مهم

بخش بوده و و مهم  کنندهنییتع اریمختلف بس يهاحوزه

است.  داده به خود اختصاصجهان را  یعمده افکار عموم

و  ستین مستثناقاعده  نیورزش هم از ا ي صنعتایدن

ورزش و رسانه وجود  صنعت نیب یتنگاتنگ اریارتباط بس

و  هاروزافزون رسانه تیمحبوب نیبر اعالوه  ).22( دارد

 از تجارت يدیمنجر به ظهور نوع جد یاجتماع هايشبکه

شود که یشناخته م یاست که به نام تجارت اجتماع شده

 يارسانه يهاستمیس قیرا از طر يتجار يهاتیفعال

اینستاگرام، تلگرام و  ،ترییبوك، تو سیمانند ف یاجتماع

 ). 31( دهدیانجام م واتساپ

درصد از کاربران  93دهد که مطالعات اخیر نشان می

ها باید کنند که شرکتهاي اجتماعی فکر میرسانه

هاي اجتماعی معرفی کنند، خود را در رسانه وکارکسب

ها باید با معتقدند که شرکت هاآندرصد از  85 کهیدرحال

). 27هاي اجتماعی ارتباط برقرار کنند (سایتاستفاده از وب

 است الکترونیک تجارت از جدیدي موج اجتماعی تجارت

 يهارسانه توسط الکترونیک تجارت سنتی شکل آن در که

 ترویج منظوربه اجتماعی يهاشبکه خدمات و اجتماعی

 کار به خرید، به مربوط اطالعات تبادل و آنالین معامالت

 يرا برا يدیجد يهاکانال یتجارت اجتماع  .رودیم

 يهايریگمیتصم تنهانهتا  کندیکنندگان فراهم ممصرف

 يهایژگیو قیرا از طر دیخر اربخود را، بلکه تج دیخر

توسط  تولیدشده يخود، مانند تعامالت کاربر و محتوا هیاول

 ).12( دنکاربر بهبود بخش

 يکاربرها تیمحبوب شیبا افزاکه ذکر شد  طورهمان 

 يهاو شبکه هاتیساها، وبوبالگی (اجتماع يهارسانه

 دیجد یشغل يهامدل ۀتوسع يبرا ییهافرصتی) اجتماع

-مدل نیا انیدر م .است فراهم شده یکیدر تجارت الکترون

اجازه را  نیبه کاربران ا یتجارت اجتماع د،یجد یشغل يها

 خریدوفروش ی،ابیدر بازار یفعال طوربهتا  دهدیم

مختلف مشارکت ها و جوامع در مکان و خدمات محصوالت

ي هاشاخهدر همین راستا، امروزه  ).30داشته باشند (

تجارت اجتماعی در حوزة ورزش همچون؛ بازاریابی ورزشی، 

بازاریابی دیجیتال، بازاریابی اجتماعی، کارآفرینی ورزشی، 

کارآفرینی اجتماعی، و تجارت الکترونیک با استفاده از 

اي را ي مجازي و دیجیتال زمینههاشبکهها و فضاي رسانه

که بتوانند در  اندکردهي ورزشی فراهم وکارهاکسببراي 

راستاي توسعۀ صنعت ورزش کشور گامی بلند بردارند و آن 

مند و اما جاي یک چهارچوب نظام؛ را تسریع دهند

هاي تجارت اجتماعی در حوزة سیستماتیک که همه بخش

 شود.صنعت ورزش را در برگرفته باشد، احساس می

یک ابزار  عنوانورزش بهصنعت  سویی دیگر، از

را ي چندبعدي با تأثیرات گسترده، جایگاه و نقش ارزشمند

ي مشاوره هاطهی، حتولیدات ورزشی، تجارتدر اقتصاد، 
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ایجاد روابط شغلی، درسی، تمرینی، مکمل فروشی و 

کرده پیدا  دیگر مختلفو کاربردهاي  اجتماعی بین مردم

درصد جوانانی که از  65یش از ب نیچنهم .)11( است

کنند معتقدند، رسانه اجتماعی استفاده می هايرسانه

ویژه صنعت طور شایانی در میان صنایع و بهاجتماعی به

هاي ورزشی نیز در حال ورزش در حال رشد است و سازمان

بوك، فیس همچون هاي اجتماعیاستفاده از شبکه افزایش

 زيهاي مجاو پلتفرم هاتوییتر، اینستاگرام و دیگر اپلیکیشن

وکارها و کسباست که  يضرور ب،یترتنیابه .هستند

از تجارت  يمجاز يفعال در فضا هاي ورزشیسازمان

 انیجهت جذب مشتر يدیکانال جد عنوانبه یاجتماع

 نیبه بهتر توسعۀ صنعت ورزش و تولیدات ورزشی شتر،یب

 ).33( کنند يبرداروجه بهره

است طور مشخص مسئلۀ پژوهش حاضر این بهاکنون 

که با توجه به اهمیت رویکردهاي جدید بازاریابی، 

توانند خود را با این وکارهاي صنعت ورزش چگونه میکسب

آن  مؤثریی کارارویکردها وفق داده و چه چهارچوبی براي 

در صنعت ورزش موردنیاز است. دستیابی به پاسخ مناسب 

در این زمینه نیازمند تحلیل متغیرهاي مربوط به رویکرد 

وکار و اکوسیستم وین تجارت اجتماعی در سیستم کسبن

صنعت ورزش ایران، دانش  شرایطمحیطی آن است. در 

وکارها در وضع موجود، نقش بسیار بازاریابی براي کسب

ها دارد. آوري آنحیاتی براي جلوگیري از ورشکستگی و تاب

براین، با توجه به نقش ورزش در سالمت و اقتصاد عالوه

مند درزمینۀ وضعیت معه، تاکنون به تحلیلی نظامرفتاري جا

صنعت ورزش در رویکرد جدید بازاریابی (تجارت اجتماعی) 

بودن  دیبا توجه به جداز طرفی دیگر،  پرداخته نشده است.

چهارچوبی  جادیدر جهت ا يزیناچ يهاموضوع تالش نیا

با و  شده است نهیزم نیدر ا قاتیانجام تحق يبرا کاربردي

هاي حوزة ها و شرکتبه اهمیت رقابت در بین سازمان توجه

صنعت ورزش و نبود چهارچوب مناسب در حیطه تجارت 

هاي اجتماعی، نیاز به ارائه مدل و چهارچوبی که بتواند حوزه

ي هابخشو  هاسازمانو  ردیبرگمختلف صنعت ورزش را در 

ي اجتماعی هاشبکهو  هارسانهمختلف صنعت ورزش را در 

با توجه به اقبال شود. عالوه بر این ان سازد، احساس مینمای

و توییتر در  بوكسینظیر ف اجتماعی، يهاعمومی از شبکه

تلگرام و  واتساپ، نظیر ییهاخارج از کشور و شبکه

هاي جدیدي براي کشور، فرصت اینستاگرام در داخل

، برقراري ارتباط از طریق تجارت اجتماعی براي برندها

هاي حوزه صنعت ورزش فراهم شده و شرکت هاسازمان

از طریق تعامل بیشتر با مشتریان به  توانندیکه ماست 

خود  کاالها و محصوالت ورزشی مشتریان وفاداري تقویت

 ). 7( پردازند

وجود انجام توجه به با  منظور تبیین بهتر مسئلۀ وبه 

 یحوزه تجارت اجتماع هايزیرشاخهمتعدد در  قاتیتحق

عنوان یک به در ورزش یتجارت اجتماع واژههنوز 

است  پس الزم ،نشده است يسازمفهوممند چهارچوب نظام

هاي پیشین مرتبط در داخل و خارج مرور و نقد پژوهشبه

دهد ها نشان میاز کشور پرداخته شود. مرور این پژوهش

هاي آن که در ارتباط با تجارت اجتماعی و زیر مؤلفه

که ضرورت دارد براي  اندشدهیررسبمتغیرهاي زیادي 

وکارهاي صنعت ورزش نیز با توجه به ماهیت صنعت و کسب

 ی وقیطرهاي داخلی، ورزشی بررسی شوند. در پژوهش

 غیجهانت) و 1400، فارسی و همکاران ()1400(ي سجاد

مشتري،  با ارتباط همچون مدیریت اثرگذارعواملی  )1398(

هاي ، استراتژيبرندفاکتورهاي ، تیساوب هايیژگیو

 ی،تیریمد يهاچالشهاي اجتماعی و ، شبکهوکارکسب

بازاریابی الکترونیکی را ۀ یندرزمی فن و یاجتماع -یفرهنگ

) نشان 1400عباسپور و سعیدا (). 2، 7، 4گزارش کردند (

جز امنیت به اجتماعی تجارتمام ساختارهاي دادند که ت

). 6( دندار ریتأث اجتماعی تجارتگیري معامله بر شکل

 یکیدوست و نوطنهاي مطالعات دیگري نیز مانند پژوهش
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هاي تجارت ) نشان دادند که محرك1399( اسفهالن

ي رسانه اجتماعی هاپلتفرماجتماعی باعث مشارکت در 

) نشان 1398ی و همکاران (جهرم یمصباح). 10شود (می

 ۀتوسع قابلیت اعتماد بازارهاي آنالین اجتماعی ودادند که 

سازي عنوان راهبردهایی براي پیادهرا به هاي فنیزیرساخت

). مرور 9وکارها ضروري دانستند (تجارت اجتماعی در کسب

ارائه چهارچوبی  ۀنیدرزمدهد که این تحقیقات نشان می

تخصصی،  صورتبهکاربردي براي تجارت اجتماعی 

است و عالوه بر آن؛ تاکنون تحقیقی  نشدهانجامپژوهشی 

صورت تخصصی به بررسی چهارچوبی کاربردي براي به

 اند.توسعۀ تجارت اجتماعی در صنعت ورزش نپرداخته

در حوزة ورزش نیز برخی مطالعات نزدیک و مرتبط با 

تواند ها میاند که نتایج آنموضوع پژوهش حاضر انجام شده

زاده  یمیرح ک کند.به تبیین و حل مسئلۀ پژوهش کم

 حقوقی، -مدیریتی، قانونیهاي نشان داد که چالش )1400(

توسعه هاي و چالش نیترمهماز  اجتماعی -فرهنگی فنی،

ی از پیامدهاي تجارت و فرهنگ يساختار ،یحقوق ،ياقتصاد

 و همکاران خانلوگنج ).3الکترونیک در ورزش هستند (

ثبات  ای ينگهدار حفظ و ياز راهبردهانشان دادند  )1400(

صنعت ورزش کشور  ۀتوسع يرشد و توسعه برا يو راهبردها

نشان  )1400( ی و همکارانظهراب). 8برد (بهره  توانیم

ي، ریالگوپذي، اقتصادي، گذاراستیسدادند که عوامل 

ی در فرهنگی و حقوقی، فنی، اطالعاتی، طیمح يریادگی

توسعۀ تجارت الکترونیک در ورزش کشور اهمیت دارند و 

، ساختاري ي،اقتصادتوسعۀ تجارت الکترونیک پیامدهاي 

). احمدي و 5ی براي ورزش دارد (زیستمحیط و فرهنگی

عد بو  يانهیعد زمب ،يبعد ساختارسه  )1399همکاران (

 يراهکارها ارچوبهچعنوان را به یتیو حما یاجتماع

                                                           
1.  Adevu et al  
2.  Wahyuningsih& Mustaqim 
3.  Fahim et al 
4. Zhang et al 
5.  Al-Kubaisi & Abu-Shanab 

گزارش در صنعت ورزش  یمال يو جبران ضررها کنترل

 ). 1کردند (

هاي در مطالعات خارج از کشور نیز برخی پژوهش

ها اند که نتایج آنمرتبط با موضوع پژوهش حاضر انجام شده

آدوو و  تواند به تبیین و حل مسئلۀ پژوهش کمک کند.می

 ) و2022( 2واهیونینگسی و موستاکیم)، 2020( 1همکاران

استفاده از  نشان دادند که با )2020( 3و همکاران میفهم

 اندامتناسب انیمشتر يبرا توانیم یتجارت اجتماع طیمح

در  ينوآور ی ونیکارآفر ي،ارزش قائل شد و برندساز

، 11( داد جیترو یاجتماع هايرا در شبکهین وکار آنالکسب

)، الکوبایسی و 2022( 4ژانگ و همکاران ).18، 30

)  نشان دادند 2019وانگ و همکاران ( ) و2022( 5ابوشاناب

تعهد به اجتماع که وجود محیط جذاب تجارت اجتماعی بر 

، اعتماد و مشارکت در تجارت اجتماعی اثرگذار مجازي

) 2022( 6میدانی و همکاران). 29، 13، 32هستند (

شناسایی اجتماعی، مکالمه اجتماعی، ارتباطات هاي فعالیت

هاي تجارت هاي تجاري را در پلتفرماجتماعی و فعالیت

ها را براي افزایش اجتماعی مهم دانستند و وجود این پلتفرم

کومار و همکاران  ).26( برشمردندمشارکت کاربران مهم 

هاي اجتماعی هاي رسانهپلتفرمي سازکپارچه) ی2022(

ها و و اینستاگرام را براي شرکت بوك، توییترمانند فیس

از سویی دیگر لیاوو و ). 24ري دانستند (وکارها ضروکسب

)، هو و 2022( 8)، بازي و همکاران2022( 7همکاران

) گزارش کردند که تجارت اجتماعی براي 2019همکاران (

وکارها در فضاي مجازي و همچنین رونق و توسعۀ کسب

حضور اجتماعی و ارتباط اجتماعی در دوران بحران اهمیت 

آنگراینی و   ).22، 26 ،25و ضرورت بسیاري دارند (

)، 2021( 10)، فاروکویی و همکاران2022( 9فیلیکس

6.  Meydani et al 
7 . Liao et al 
8.  Bazi et al 
9.  Anggraeni & Felix 
10. Farooque et al 
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ي تجارت ریکارگبه) چهارچوبی را براي 2020الجعفري (

ي کشورهاي مختلف ارائه دادند وکارهاکسباجتماعی در 

)، 2022( 1). عالوه بر این العموش و همکاران12، 19، 15(

هاي ویژگی ) نشان دادند که2022( 2چانگچیت و همکاران

هاي فردي همچون جنسیت، سن و تحصیالت، ارزش

را در پذیرش تجارت اجتماعی و  فرهنگی حاکم بر جامعه

) 2022( 3ویجنایاکا ).17، 14استفاده از آن مهم دانستند (

 يجستجو از،یشناخت ن، خطر درك شده کاهش ،اعتماد

و رفتار پس از  دیخر میتصم نیگزیجا یابیاطالعات، ارز

را از پیامدهاي مهم تجارت اجتماعی در تصمیم  دیخر

) 2021جامی پور و همکاران ( .)30مشتریان دانستند (

تجارت  محیط در يمشتردر تجربه ثابت  کی جادیا

). 23ها دانستند (ی را چالشی جدید براي شرکتاجتماع

با توسعۀ اقتصاد ) نشان دادند که 2021ژوو و همکاران (

طور مستمر در حال ورزشی بهاجتماعی، صنعت گردشگري 

) عواملی 2019هامبریک و همکاران (). 33پیشرفت است (

ها و اطالعات، مالی، منابع انسانی، زیرساختهمچون 

ریزي استراتژیک را براي توسعۀ ورزش ضروري برنامه

بررسی این مطالعات نشان داد که  ).21دانستند (

اده از هاي خارجی اهمیت تجارت اجتماعی و استفپژوهش

هاي متعددي براي و حوزه هاهاي اجتماعی را از جنبهشبکه

هاي خارجی حوزة ند، اما پژوهشاوکارها بررسی کردهکسب

 اند.ورزش نیز بسیار محدود به این موضوع پرداخته

با توجه به ضرورت مسئلۀ پژوهش حاضر این است که 

هاي فضاي مجازي وکارها در سیستماینکه مدیریت کسب

ها به ما مدل رونیازای هستند. درك نشدنبسیار پیچیده و 

کل سیستم به درك  ساده کردنکنند که با کمک می

و بتوانیم چهارچوبی  میابی دستبهتري از تمامیت سیستم 

هاي ي صنعت ورزش در شبکهوکارهاکسبکاربردي براي 

                                                           
1. Al-Omoush et al  
2.  Changchit et al 

ر هر اجتماعی ارائه دهیم. همچنین مبانی اصلی دانش د

هاي مناسب ها و چهارچوبیۀ مدلبر پااي حوزه

هاي جزئی و پراکنده است؛ زیرا شدة و نه یافتهشناسایی

 توانندمی مندنظامهاي ها در قالب مدل و چهارچوبداده

وکارهاي کشف، تبیین و تفسیر شوند. همچنین کسب

هاي کالن ناظر بر این مجازي صنعت ورزش کشور و سازمان

توانند به مدیریت سیستم خود نهایی نمیتصنعت به

پویا و محیطی  ايبپردازند؛ زیرا اقتصاد ورزش زمینه

بخشى و خروجى کل یک نظام اقتصادي است. یکى از بین

ي ریکارگبههاى کنونی در دالیل عمدة ناکارایی برنامه

-و جزیره کاربردي محصوالت و خدمات حوزه صنعت ورزش

ورزشی و  -هاي اقتصادي شاى عمل کردن در حوزة چال

محصوالت و خدمات ورزشی، نداشتن مدل و  دوفروشیخر

 نگر است.مند کلینقشۀ نظام

 ورزش؛ صنعت ماهیت به توجه از سویی دیگر، با

 رشد به تواندیم اجتماعی تجارتوکار کسب مدل از استفاده

 کهییازآنجا اما؛ کند بسیاري کمک صنعت این يتوسعه و

در ورزش به  الخصوصیعلنوظهور  يادهیپد تجارت نوع این

 اینوکار کسب يهامدل تحقیقاتی درزمینۀ رود،شمار می

 رونی. ازااست نشدهانجامتجارت در صنعت ورزش  نوع

 این توسعۀ و اجتماعی تجارت شکست از جلوگیري منظوربه

تحقیقاتی  که است الزم تجارت در صنعت ورزش کشور، نوع

ي براي کاربرد مندنظامو چهارچوب  شدهانجام در این زمینه

همچنین . صنعت ورزش در تجارت اجتماعی صورت گیرد

دهد که چند خأل پژوهشی ها نشان میمرور پژوهش

مشخص درزمینۀ تجارت اجتماعی در حوزة صنعت ورزش 

وجود دارد: نخست اینکه تاکنون به بحث تجارت اجتماعی 

ي آن در اقتصاد ریکارگهبو ارائۀ چهارچوبی مناسب براي 

وکارهاي صنعت ورزش کشور و حتی خارج ورزش و کسب

3.  Wijenayaka 
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براین، صورت تخصصی توجه نشده است. عالوهاز کشور به

المللی هاي داخلی و بینشدن پژوهش باوجود انجام

هاي آن، در حوزة درزمینۀ تجارت اجتماعی و زیرشاخه

توجهی مطالعات صنعت ورزش هنوز دستاوردهاي درخور 

ها و هاي پیشین مدلارائه نشده است. همچنین، پژوهش

الگوهاي مفهومی تخصصی براي تجارت اجتماعی در صنعت 

 اند. وکارهاي ورزشی ارائه ندادهکسب الخصوصیعلورزش و 

طور مشخص مسئلۀ شده بهمطالب بیان بر اساس

پژوهش این است که تجارت اجتماعی و صنعت ورزش 

یابند. این چگونگی تطبیق و پیوند می  چگونه با همدیگر

پیوند بین این دو حوزه هنوز براي محققان قبلی داراي خأل 

و براي مدیران و کارآفرینان بازار نیز در شواهد و اطالعات 

مربوط به صنعت داراي ابهام است. بنابراین محقق درصدد 

پاسخگویی به این سؤاالت محوري (حول مسئله پژوهش) 

طور مشخص ها و ابعاد تجارت اجتماعی بههاست که مؤلف

گیري و توسعۀ تجارت اند؟ شکلبراي صنعت ورزش کدم

اجتماعی در ورزش و صنعت ورزش تحت تأثیر چه عوامل 

توان چهارچوبی توسط محققان و شرایطی است؟ و آیا می

 براي تحلیل و راهنمایی مدیران در این زمینه ارائه داد؟  

 
 شناسی پژوهشروش

مند نظام یاکتشاف کردیبا رو یفیاز نوع ک قیش تحقرو

شامل  بود. جامعۀ آماري (مبتنی بر تکنیک تحلیل مضمون)

و  وکارکسبو تحلیلگران  رانی(مددو بخش، منابع انسانی 

 یابیو بازار کیمتخصصان حوزه تجارت الکترونبازار ورزش، 

و منابع ) ی و اساتید دانشگاهیاجتماع هايدر رسانه

اي با موضوع اطالعاتی (منابع علمی، اسنادي و کتابخانه

هاي اجتماعی و تجارت الکترونیک، تجارت اجتماعی، رسانه

و منابع اطالعاتی  شوندگانمصاحبهصنعت ورزش) بود. 

 هدفمند و در دسترس انتخاب و نظرخواهی شدند. صورتبه

 
 پژوهش شوندگانمصاحبه. مشخصات 1جدول 

 نمونه گیرينمونه گروه مطالعه کنندگانمشارکت

 یمنابع انسان

 نفر 4 قضاوتی مبتنی بر شایستگی علمی و اجرایی یورزش هايوکارکسب انریمد

18 
فر

ن
 

 نفر 5 علمی و اجراییقضاوتی مبتنی بر شایستگی  بازار ورزشان و تحلیلگران مشاور
تجارت الکترونیک و متخصصان 

 هاي اجتماعیبازاریابی رسانه
 نفر 4 قضاوتی مبتنی بر شایستگی علمی و اجرایی

 اساتید دانشگاهی متخصص
 ورزشی یدر بازاریاب

 نفر 5 قضاوتی مبتنی بر شایستگی علمی و اجرایی

 
اکتشافی نیمه ساختارمند  ابزار پژوهش شامل مصاحبۀ

 از ترکاملها و ابعاد و شناسایی مؤلفه بود. جهت تکمیل

اي و بررسی متون و سندهاي مختلف مطالعه کتابخانه

 6رساله دکتري،  4مقاله علمی،  9استفاده شد که شامل 

اي معتبر منبع رسانه 11طرح تحقیقاتی و  2سند سازمانی، 

زارهاي پژوهش مشخصات اب سند) بود. 33(مجموع 

-هاي رواییزیر است. روایی ابزار با استفاده از روش صورتبه

 سنجی ذکرشده و کنترل مطلوب ارزیابی شد.
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 . مشخصات ابزار پژوهش2جدول 

 
کوشد تا و هدفمند پژوهشگر می گیري نظريدر نمونه

هاي تحقیق را بر اساس توانایی در دار نمونههدف صورتبه

ها انتخاب کند. تکرارپذیري یافتهگیري نظریه و شکل

.تکرارپذیري لغوي؛ که در آن 1تکرارپذیري از دو جنبه 

هاي مشابه هدف است و تولید نتایج مشابه با انتخاب مورد

.تکرارپذیري نظري؛ که در آن تولید نتایج متضاد از طریق 2

هاي مخالف هدف است، اهمیت انتخاب موردهایی در قطب

با ارائه دادن بازخورد به  دارد. در این پژوهش،

افزایش روایی درونی اقدام شد.  منظوربهشوندگان مصاحبه

گیري فرض و جهتمحقق جهت جلوگیري از پیش

داد. هاي قبل را بازخورد میها، نکات مصاحبهشوندهمصاحبه

طی سه مرحله  هاآنها، کار تحلیل با گردآوري داده زمانهم

بی نیز شروع شد. کار کدگذاري باز، محوري و انتخا

ها تا زمانی ادامه یافت که پژوهشگر اطمینان گردآوري داده

هاي او اي به دانستهحاصل کرد که ادامۀ کار موضوع تازه

مصاحبه و رسیدن به اشباع  18افزاید. پس از انجام نمی

ها پایان داده شد و بعد از آن با استفاده نظري، به مصاحبه

شده هاي شناساییها و مؤلفهفتهاز منابع اطالعاتی، یا

تکمیل و کدگذاري با استفاده از مطالعات قبلی و نظر چند 

روابط  بر اساسپژوهشگر انجام شد. مدل پژوهش نیز 

ترسیم یک چهارچوب مفهومی  صورتبه شدهییشناسا

گردید. کدگذاري در سه مرحله کدگذاري اول (باز)، 

موضوعی) انجام کدگذاري دوم (گزینشی) و کدگذاري سوم (

، سپس ابعاد و درنهایت هامؤلفهها تبدیل به شد تا مقوله

صورت ذیل (سطح هاي اصلی در مدل مفهومی بهعامل

(منظرهاي  در ورزش یتجارت اجتماع یستمیاکوس تیظرف

 طیمح تیظرفي، و اقتصاد يتجار ستمیاکوس تیظرف

تجارت  ستمیسسطح  ،)یورزش طیمح تیظرفی و اجتماع

 ،کنندگانمشارکتو کاربران (منظرهاي  در ورزش یاجتماع

 تتجار ها و فرایندهاي، فعالیتو بستر مشارکتزیرساخت 

)، سطح در گردش تجاري اجتماعی يهاارزشی و اجتماع

منظرهاي ( در ورزش یو توسعه تجارت اجتماع تیریمد

توسعه و  موجود در ورزش یتجارت اجتماع يمندنظام

 یتیوضع يعوامل راهبردسطح ی)، ورزش یتجارت اجتماع

 هاشرانیپها و محركمنظرهاي ( در ورزش یتجارت اجتماع

 يامدهایو پ سطح سودمندي ها) وو محدودیت هاچالشو 

 يبرا سودمندي(منظرهاي  یورزش یتوسعه تجارت اجتماع

 و سودمندي طیمح يبرا ، سودمنديکنندگانمشارکت

 ) شوند.وکارهافعاالن و کسب يبرا

 
 هاي پژوهشیافته

ها هاي پژوهش شامل چهارچوب کدگذاري مؤلفهیافته

و مدل مفهومی برخاسته از آن است. یک نمونه از کدگذاري 

 است. 4صورت جدول به

 مصاحبه ايمطالعه کتابخانه روش
 افتهیساختارنیمه  مند و ساختارمندنظام نوع
 )باز پاسخپرسشنامه (چهارچوب پرسش  )استخراج مفاهیم ستیلچک(رونوشت  ابزار

 نمونه آماري منابع انسانی نمونه آماري منابع اطالعاتی زمینه

روایی 
و 

 پایایی

 هاي معتبر به لحاظ علمی و حقوقیانتخاب نسخه
روایی محتوایی و صوري رونوشت از دیدگاه 

 متخصصان

 شایستگی علمی و اجراي برحسبانتخاب افراد 
روایی محتوایی و صوري سؤاالت مصاحبه از دیدگاه 

 متخصصان
 محاسبه ضریب توافق بین اساتید کدگذار و مصحح

 72/0ضریب کاپا: 
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 شدهییشناساي هامؤلفهبندي و کدگذاري . چهارچوب3جدول 
 منبع مضامین کلیدي هامؤلفه ابعاد منظرها سطح

ظرفیت 
 اکوسیستمی

تجارت 
اجتماعی در 

 ورزش

 تیظرف
 ستمیاکوس
و  يتجار

 ياقتصاد

اکوسیستم 
نوآوري و 
 کارآفرینی

 رشیپذرشد 
اطالعات و  يفناور

) ICT(ارتباطات 
توسط 

ي وکارهاکسب
تجاري ورزشی 

هاي کشور در سال
 اخیر

هاي نوین توجه ي ورزشی به فناوريوکارهاکسب
 اندداشتهي اژهیو

استاد مصاحبه با 
 دانشگاه

فروش کاالها و محصوالت ورزشی در فضاهاي 
 است افتهیشیافزاالکترونیکی 

خانلو و گنج
 )1400(همکاران 

نوآوري در تولید خدمات و کاالهاي ورزشی با 
 ي نوینهايفناوراستفاده از 

مصاحبه با 
تحلیلگران بازار 

 ورزش

 صنعت ورزشوجود دیدگاه تجاري و کارآفرینی به 
و همکاران  ينگهدار
)1398( 

 
سطح  5شامل  شدهاستخراجچهارچوب مفهومی 

مؤلفه  93بعد و  32منظر (متغیر اصلی)،  14مفهومی، 

کلیدي (داراي تکرار مضامین) بود. منظرها، ابعاد و 

 است. شده گزارشها در جداول زیر ي آنهامؤلفه

 
 )در ورزش یاجتماع تجارتی ستمیاکوس تیظرف(سطح  شدهییشناساي هامؤلفهبندي و کدگذاري . چهارچوب4جدول 

 1کد 

 )منظرها(

 2کد 

 )ابعاد(

 3کد 

 )مؤلفه(

 فراوانی

 مضامین 

 تیظرف

 ستمیاکوس

و  يتجار

 ياقتصاد

اکوسیستم نوآوري 

 و کارآفرینی

 8 هاي جدید توسعه ملیالکترونیکی کشور در برنامه توسعه زنجیره تأمین

 7 هاي اجتماعی در کشور در یک دهه اخیررشد بستر کارآفرینی و نوآوري

هاي وکارهاي تجاري ورزشی در سالکسب توسطو ارتباطات  اطالعات فناوري رشیپذرشد 

 اخیر
6 

 -تجاري محیط

 اقتصادي کشور

 8 یکننده از رشد تجارت اجتماعتیحما یمال ننیبهبود قوا

 9 ي در ایراناتجارت شبکهرشد بستر 

 10 هارشد و حمایت از استارتاپ

 تیظرف

 طیمح

 یاجتماع

مشارکت در فضاي 

 يارسانهمجازي و 

 7 مشارکت باالي هواداري ورزشی در کشور

 5 اي در کشورهاي رایانهفعالیت باالي کاربران بازي

فرهنگ و سواد 

 يو فناور يتجار

 4 رشد سواد اطالعاتی در شهروندان ایرانی

 6 جامعه ایرانی درتجارت اجتماعی  رشیفرهنگ پذ

 8 یاجتماع هايفرهنگ مشارکت در رسانه ییایپو

 تیظرف

 طیمح

 یورزش

 محیط ورزش کشور

 9 وجود جمعیت هواداري ورزشی و مشارکت فعال آنان در ورزش

 10 گیم و ...)(اي هاي رایانهبازي ظرفیت باالي کاربران

 12 مشارکت متخصصان و فراگیران در ورزش (مربیان، ورزشکاران و ...)

 7 کنندگان کاالها و محصوالت ورزشی به خرید از فضاي مجازيرشد تمایل مصرف

 9 و...)ي ورزشی هامشاورهتمایل مشتریان خدمات ورزشی به استفاده از محیط آنالین (فیتنس، 

 محیط ورزش

 المللیبین

 6 هاي ورزشیی براي عمده محصوالت و خدمات رشتهالمللنیبوجود استانداردها و الزامات 

 8 اي ورزشی در داخل کشورمصرف باالي محتواهاي رسانه

 5 وجود تمایل به مصرف محصوالت خارجی در داخل کشور
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 )در ورزش یتجارت اجتماع ستمیس(سطح  شدهییشناساي هامؤلفهبندي و کدگذاري . چهارچوب5جدول 

ن 
برا

کار
و 

ت
رک

شا
م

ان
دگ

کنن
 

 کنندگانعرضه
بازار تجارت 

 اجتماعی ورزش

 8 هاپلتفرمعرضه در ارزش، محتوا، محصوالت و خدمات قابل دکنندگانیتول
 8 هاي ورزشی در فضاي مجازيوکارها و سازمانصفحات و فعالیت کسب

 9 هاي فعال صفحات ورزشیادمین
 6 هاي ورزشی)هاي ورزشی (سلبریتیبالگرهاي و شخصیت

 5 مربیان و مشاوران ورزشی آنالین

 یکاربران ورزش
 یاجتماع يهاشبکه

 7 هاي ورزشیفراگیران آموزش
 5 جستجوگران اطالعات و اخبار ورزشی

 6 خریداران محصوالت ورزشی
 9 ورزشیهواداران 

ت 
اخ

رس
زی

ت
رک

شا
ر م

ست
و ب

 

 هاو شبکه هاپلتفرم
 7 ي خارجی (اینستاگرام واتساپ، تلگرام، یوتیوب، اسکایپ، کالب هاوس)هاپلتفرم
 9 ي داخلی (سایت آپارات، اسکاي روم و ...)هاپلتفرم
 8 ي تخصصی ورزشیهاپلتفرم

 دسترسی و خدمات

 13 تجارت اجتماعیي بستر هاپلتفرمفیلترینگ برخی 

 10 در ایران (مانند گزینه خرید در اینستاگرام) هاپلتفرمهاي تجاري عدم فعال بودن برخی قابلیت

 8 هاپلتفرمامنیت اطالعات و اعتمادپذیري 
 9 اجتماعی و ورزشی -هاي تجاريبراي فعالیت هاپلتفرمامکانات 

ت
الی

فع
اي

ده
این

فر
 و 

ها
 

جار
ت

 ت
اع

تم
اج

 ی

تأمین و تولید در 
 تجارت اجتماعی

 6 طراحی محصول، محتوا و خدمات
 7 هاي اجتماعیخالقیت و نوآوري در محصوالت و خدمات موجود در شبکه

 6 بندي و پکیج بندي محصول و خدماتبسته

توزیع و بازاریابی در 
 يبستر مجاز

 5 تبلیغات آنالین و بازاریابی دیجیتال
 4 اجتماعیبازاریابی 
 8 و تعامالت مجازيارتباطات 

 دوفروشیخر
 در فضاي مجازي

 9 خریدوفروش آنالین
 5 ابزارها و بسترهاي فروش

 7 کنندگان و کاربرانرفتار خرید مصرف

ش
رز

ا
 يها

عی
ما

جت
ي ا

جار
ت

 
ش

رد
ر گ

د
 

تجارت محصوالت و 
 کاالها

 6 هاي ورزشیها و رشتهنمایش تجهیزات و وسایل فعالیت
 8 هاي ورزشیفروش داروها و مکمل

 6 ورزشی نمایش پوشاك و البسه

 خدمات ورزشی
 7 هاي مربیگري)ها و دورههاي ورزشی (کارگاهآموزش

 5 هاي ورزشیمشاوره و پشتیبانی فعالیت
 3 هاي ورزشیارزیابی و سنجش فعالیت

محتوا و اطالعات 
 ورزشی

 9 هاي صوتی و تصویريمحتوي
 8 نشر اطالعات و اخبار ورزشی

 9 هاي ورزشیانواع فایل

 )در ورزش یو توسعه تجارت اجتماع تیریمد(سطح  شدهییشناساي هامؤلفهبندي و کدگذاري . چهارچوب6جدول 

 يمندنظام
تجارت 

 یاجتماع
موجود 
 ورزش

تحلیل اطالعات 
 بازار و تجارت

بازار تجارت اجتماعی در کشور هاي مختلف آوردن اطالعات بخشبه دست
 وکارها و ...)(کسب

8 

تحلیل و تفسیر مستمر تحوالت بازار تجارت اجتماعی و فضاهاي وابسته آن در کشور (نوسانات 
 )...هاي نوین و بازار، تغییرات فناوري

9 

ی و بخشنظم
 تنظیم اولیه بازار

 7 ورزشی در تجارت اجتماعیهاي گر براي فعالیتتصویب برخی قوانین مشوق و کنترل
 6 یو مشاغل حوزه تجارت اجتماع وکارهاکسب يصنف و انجمن برا فیتعر

 5 مرتبطاجتماعی ورزشی بر اساس مشارکت نهادها و سازمان  توسعه بازار تجارتگذاري سیاست
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توسعه 
تجارت 

 یاجتماع
 یورزش

ي سازتیظرف
 تجارت اجتماعی

هاي تجارت اجتماعی در فضاي پارك وکارها و استارتن منابع براي حمایت از رشد کسبیتعی
 هادهندهشتابعلم و فناوري و 

8 

 6 کشورهاي ورزشی در ی به انواع سازمانتجارت اجتماع سازيفرهنگو  هاي آموزشابالغ برنامه

ي سازفراهم
بخش مشارکت 
 یخصوص

 10 فروش محصوالت و خدمات ورزشیرایت براي رعایت قانون کپی
 12 ي ورزشی به فعالیت در بازار تجارت اجتماعیوکارهاکسبو  هاسازمانتشویق 
 6 نیدر معامالت آنالربط هاي ذيتوسط سازمانکننده از حقوق مصرف تیحماتأمین 

 8 ورزشهاي تجاري در هاي اجتماعی به فعالیتها و رسانهها، انجمنحمایت از سمن

 )در ورزش یتجارت اجتماع یتیوضع يعوامل راهبرد(سطح  شدهییشناساي هامؤلفهبندي و کدگذاري . چهارچوب7جدول 

ك
حر

م
 و 

ها
یپ

ان
شر

 ها

درون سیستم 
 ورزش

 11 نیازهاي سازمانی و فردي به درآمدزایی در ورزش
 10 )...و  هاکردهلیتحص، هوادارانرشد جوامع ورزشی فعال در فضاي مجازي (

 12 تجارت اجتماعی در ورزش جهان آورسرسامرشد 
 7 يمجاز داريصدور مجوز باشگاه

 برون سیستم ورزش
 6 ها و مشکالت اقتصادي و اثرات آن بر ورزش کشورتحریم

 4 )... ی مانند مسکن، کاالها ورورزشیغهاي رشد تجارت اجتماعی در برخی حوزه

ش
چال

 ها
ت

ودی
حد

و م
 ها

فرهنگی  هايچالش
 اجتماعی

 2 هاي اجتماعیشبکه از حیصح ریگسترش فرهنگ استفاده غ
 8 سواد فناوري و فرهنگ تجارت اجتماعی در کاربران ورزشیپایین بودن 

سیستمی  هايچالش
 و فناوري

 9 هاي اجتماعیفیلترینگ بسیاري از فضاهاي آنالین و شبکه
 8 )... و پهناي باندو  سرعت( در ایران اینترنت بهعدم مطلوبیت دسترسی 

هاي ساختاري چالش
 مدیریتی و

 6 عنوان یک بستر تجاري و اقتصادي نوینعدم توجه به تجارت اجتماعی به
 5 تجارت اجتماعی ساختار و عملکرد، از اهداف رندگانیگمیمسئوالن و تصممدیران، ناآشنایی 

 6 و فضاي مجازي کیتجارت الکترون حوزه يهااجرا و نظارت سازمان، يگذاراستیس فیتداخل وظا
 8 گر براي فضاي مجازي در کشورنبود سازوکارهاي نظارتی و کنترل

 یتوسعه تجارت اجتماع يامدهایو پ (سطح سودمندي شدهییشناساي هامؤلفهبندي و کدگذاري . چهارچوب8جدول 
 ی)ورزش

 يبرا سودمندي
 کنندگانمشارکت

سودمندي 
 مصرفی

 9 (خرید محصول و شرکت در دوره و ...) کنندگانمصرف ازیموردنهاي تأمین نیاز
 4 آسانی و تنوع دسترسی به خدمات و محصوالت ورزشی براي کاربران

 سودمندي رفتاري
 9 ) هوادارانی (مربیان)و عمومی (تخصص يمجازي ارتباطات اجتماعی و شبکه هیبهبود سرما

 5 ارتقاي دانش و تجارب خرید در فضاهاي مجازي

 يبرا سودمندي
 طیمح

سودمندي براي 
 اقتصاد کشور

 7 در فضاي مجازي وکارکسبکمک به اشتغال و رونق اشتغال و 

 8 کمک به توسعه تجارت اجتماعی و اقتصاد الکترونیک در کشور
ودمندي براي س

 ورزش کشور
 14 اقتصاد مبتنی بر بستر دیجیتال و فضاي مجازي ژهیوبهشد اقتصاد ورزش ر

 9 ها، رویدادها و مشاغل فعال در فضاي مجازي ورزشتأمین مالی سازمان
سودمندي براي 

 جامعه
 7 کمک به رشد مشارکت فعال اجتماعی

 16 کمک به رشد سالمت عمومی و نشاط اجتماعی

 يبرا سودمندي
-فعاالن و کسب

 وکارها

 مالیسودمندي 
 6 یمال بهبود کسب درآمد و تأمین

 5 فضاي مجازي نهیهزکمابزارهاي  واسطهبهو بازاریابی  غاتیتبلکاهش هزینه 

سودمندي 
 غیرمالی

 11 هاتوسعه جامعه مشتریان و رابطه پایدار با آن
 9 وکارها در تجارت اجتماعینامی کسبارتقاي برند و خوش

 12 اجتماعی ارزش تجارتی و بافرهیزنجدر  فعال یورزش وکارهاکسببا سازي و شراکت شبکه
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) مستخرج از چهارچوب مفهومی 1مدل پژوهش (شکل 

 تیظرفاست. مدل شامل پنج سطح  8تا  4جداول 

تجارت  ستمیس ،در ورزش یاجتماع تجارتی ستمیاکوس

در  یتجارت اجتماع ۀو توسع تیریمد، در ورزش یاجتماع

 در ورزش یتجارت اجتماع یتیوضع يعوامل راهبرد، ورزش

ی ورزش یتجارت اجتماع ۀتوسع يامدهایو پ و سودمندي

 است. 

 
 . چهارچوب مفهومی مدل تجارت اجتماعی در صنعت ورزش 1شکل 

 

 یتجارت اجتماع یستمیاکوسمطابق شکل فوق؛ سطح 

و  يتجار ستمیاکوس تیظرفشامل منظرهاي  در ورزش

ی ورزش طیمح تیظرفو  یاجتماع طیمح تیظرفي، اقتصاد

نیز شامل  در ورزش یتجارت اجتماع ستمیسبود. سطح 

، و بستر مشارکت رساختیز، کنندگانکاربران و مشارکت

تجاري  يهاارزشی و تجارت اجتماع يندهایو فرا هاتیفعال

 ۀو توسع تیریمدسطح  تعیین گردید. در گردش اجتماعی

هم مشتمل بر منظرهاي  در ورزش یتجارت اجتماع

 ۀتوسع، موجود در ورزش یتجارت اجتماع يمندنظام

عوامل ی تعیین گردید. سطح ورزش یتجارت اجتماع

شامل  در ورزش یتجارت اجتماع یتیوضع يراهبرد

ها و محدودیت اهو چالش هاشرانیپها و منظرهاي محرك

 یتوسعه تجارت اجتماع يامدهایو پ بود و سطح سودمندي

، کنندگانمشارکت يبرا ی نیز شامل سودمنديورزش

-فعاالن و کسب يبرا و سودمندي طیمح يبرا سودمندي

 وکارها تعیین گردید.
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ي شامل و اقتصاد يتجار ستمیاکوس تیظرفمنظر  

 -يتجار طیمحی و نیو کارآفر ينوآور ستمیاکوسابعاد؛ 

ی ابعاد؛ اجتماع طیمح تیظرفاست. منظر  کشور ياقتصاد

فرهنگ و سواد ي و او رسانه يمجاز يمشارکت در فضا

 طیمح تیظرفگیرد. منظر ي را در برمیو فناور يتجار

 طیمحو  ورزش کشور طیمحی نیز مشتمل بر ابعاد؛ ورزش

و  ی بود. همچنین منظر کاربرانالمللنیورزش ب

کنندگان بازار تجارت عرضهشامل ابعاد؛  انکنندگمشارکت

ی اجتماع يهاشبکه یکاربران ورزشو  ورزش یاجتماع

هم ابعاد؛  و بستر مشارکت رساختیزتعیین گردید. منظر 

شد. ها و دسترسی و خدمات را شامل میها و شبکهپلتفرم

ی شامل ابعاد؛ اجتماع تتجارها و فرایندهاي منظر فعالیت

تأمین و تولید در تجارت اجتماعی، توزیع و بازاریابی در 

منظر  ي و خریدوفروش در فضاي مجازي بود.بستر مجاز

نیز مشتمل بر ابعاد؛  در گردش تجاري اجتماعی يهاارزش

محتوا و و  خدمات ورزشی، تجارت محصوالت و کاالها

 یماعتجارت اجت يمندنظامهمچنین  بود. اطالعات ورزشی

استخراج و تحلیل اطالعات شامل ابعاد؛  موجود در ورزش

تعیین گردید.  ی و تنظیم اولیه بازاربخشنظمو  بازار و تجارت

هم ابعاد؛  یورزش یتوسعه تجارت اجتماعمنظر 

ي مشارکت سازفراهمو  ي تجارت اجتماعیسازتیظرف

-شرانیپها و محركشد. منظر را شامل میی بخش خصوص

برون سیستم و خرید و  ورزشدرون سیستم شامل ابعاد؛  ها

 هايابعاد؛ چالش هاو محدودیت هاچالشمنظر  بود. ورزش

سیستمی و فناوري و  هاياجتماعی، چالش - فرهنگی

گیرد. منظر مدیریتی را در برمی هاي ساختاري وچالش

نیز مشتمل بر ابعاد؛  کنندگانمشارکت يبرا سودمندي

و سودمندي رفتاري بود. همچنین منظر  سودمندي مصرفی

شامل ابعاد؛ سودمندي براي اقتصاد  طیمح يبرا سودمندي

کشور، سودمندي براي ورزش کشور و سودمندي براي 

-فعاالن و کسب يبرا جامعه تعیین گردید. منظر سودمندي

وکارها شامل ابعاد؛ سودمندي مالی و سودمندي غیرمالی 

مبانی  بر اساسبود. مبناي تعیین روابط کلی بین متغیرها 

نفر) و  4نظري، پیشینه پژوهش، گروه کانونی و مصححان (

ساختار تئوریک موضوع پژوهش (تجارت  طورنیهم

 نگر است). اجتماعی در صنعت ورزش یک مقوله فرایند

 
 گیريبحث و نتیجه

چهارچوب مفهومی نهایی هاي پژوهش، یافته بر اساس

سطح  5منظر و  14بعد،  32مؤلفه،  93شده شامل شناسایی

 تجارتی ستمیاکوس تیظرفبود. پنج سطح مدل شامل 

، در ورزش یتجارت اجتماع ستمیس ،در ورزش یاجتماع

عوامل ، در ورزش یتجارت اجتماع ۀو توسع تیریمد

 و سودمندي در ورزش یتجارت اجتماع یتیوضع يراهبرد

بود که  یورزش یتجارت اجتماع ۀتوسع يامدهایو پ

صورت متوالی بر هم ها بهمتغیرهاي زیرمجموعۀ آن

این چهارچوب رویکردي اثرپذیري داشتند. -اثرگذاري

ی به موضوع تجارت اجتماعی چند سطحجامع، سیستمی و 

گاه جامعیت، وکارهاي ورزشی دارد. از دیددر صنعت و کسب

انواع متغیرها و عوامل داراي نقش و اثر مشهود در نظر 

 تیظرفاند. از منظر سیستمی، رویکرد مؤلفه از گرفته شده

 ستمیسسوي به در ورزش یاجتماع تجارتی ستمیاکوس

 ۀو توسع تیریمدو اثرگذاري  در ورزش یتجارت اجتماع

 یتیوضع يعوامل راهبردو  در ورزش یتجارت اجتماع

و  و درنهایت سودمندي در ورزش یارت اجتماعتج

است. از منظر  یورزش یتجارت اجتماع ۀتوسع يامدهایپ

اند. خرد شناسایی شده-بودن نیز عوامل کالنچندسطحی 

هاي پیشین نیز تأییدکنندة کلیات یا جزئیات مدل پژوهش

 مفهومی پژوهش هستند.

در  یاجتماع تجارتی ستمیاکوس تیظرفدر سطح 

و  يتجار ستمیاکوس تیظرفمنظرهایی همچون  ورزش
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ی ورزش طیمح تیظرفو  یاجتماع طیمح تیظرفي، اقتصاد

ي و اقتصاد يتجار ستمیاکوس تیظرف وجود دارد که منظر

 طیمحی و نیو کارآفر ينوآور ستمیاکوسشامل ابعاد 

ی اجتماع طیمح تیظرف بود. منظر کشور ياقتصاد -يتجار

فرهنگ و سواد ي و او رسانه يمجاز يمشارکت در فضا ابعاد

 تیظرفشد و همچنین منظر ي شامل میو فناور يتجار

و  ورزش کشور طیمحی نیز مشتمل بر ابعاد ورزش طیمح

ی بود. ایجاد و گسترش اکوسیستم المللنیورزش ب طیمح

اندازي تجاري، اجتماعی و ورزشی نخستین اصل براي راه

سه حوزه باهم  تجارت اجتماعی در ورزش است که باید این

منطبق و گسترش یابند تا بتوان حوزه تجارت اجتماعی را 

تر در ورزش عملیاتی کرد. در این بخش کاربردي صورتبه

ها در راستاي ایجاد ظرفیت با توجه به اهمیت این محیط

مناسب براي تجارت اجتماعی و همچنین بر اساس نظرات 

محیط  و مرور منابع مختلف توجه به شوندگانمصاحبه

هاي نوآوري اجتماعی، تجارت نوآوري و تجاري، توسعۀ بستر

ها، مشارکت و فعالیت باالي اي و حمایت از استارتاپشبکه

 یبرخهواداران ورزشی از اهمیت زیادي برخوردار است. 

ها و عوامل مؤلفه زین نیشیپ يهاپژوهش جینتا

عنوان عوامل مهم و سطح را به نیدر ا شدهییشناسا

)، 1400عباسپور و سعیدا ( .کنندیم دییتأ کنندهنییتع

ی و همکاران جهرم یمصباح) و 1399احمدي و همکاران (

هایی همچون ساختار و محیطی ) ابعاد و شاخص1398(

سازي تجارت اقتصادي، اجتماعی و فنی را براي پیاده

آدوو و ) و همچنین 9، 1، 6اجتماعی مهم دانستند (

و  )2020و همکاران ( میفهم ،)2020همکاران (

به ایجاد برندسازي  1)2022واهیونینگسیه و موستکیم (

شخصی و ایجاد نوآوري اجتماعی با استفاده از محیط 

هاي اجتماعی تأکید داشتند که با نتایج این تجارت و رسانه

بودند و اهمیت این  راستاهمبخش از پژوهش همسان و 

                                                           
1.  Wahyuningsih& Mustaqim 

به اهمیت ارتباط صنعت  توجه رو باابعاد را نشان دادند. ازاین

شود که ورزش و محیط تجارت اجتماعی پیشنهاد می

بین محیط ورزش و  ها، نهادها و فرآیندهاي واسطهحلقه

 تجارت اجتماعی تقویت شوند.

در  یتجارت اجتماع ستمیسدر بخش بعدي سطح 

، کنندگانکاربران و مشارکت شامل منظرهاي ورزش

تجارت  يندهایو فرا هاتیفعال، و بستر مشارکت رساختیز

بود که  در گردش تجاري اجتماعی يهاارزشی و اجتماع

 شامل ابعاد کنندگانکاربران و مشارکت در این سطح منظر

کاربران و  ورزش یکنندگان بازار تجارت اجتماععرضه

و بستر  رساختیزی بود و منظر اجتماع يهاشبکه یورزش

دسترسی و خدمات  ها وها و شبکهپلتفرمهم ابعاد  مشارکت

ها و فرایندهاي شد. همچنین منظر فعالیترا شامل می

ی داراي ابعاد تأمین و تولید در تجارت اجتماع تتجار

ي و خریدوفروش بستر مجازاجتماعی، توزیع و بازاریابی در 

 تجاري اجتماعی يهاارزشدر فضاي مجازي بود و منظر 

و کاالها، نیز مشتمل بر ابعاد تجارت محصوالت  در گردش

 وجودخدمات ورزشی و محتوا و اطالعات ورزشی بود. 

اجتماعی و مانند هواداران در حوزه تجارت  ییهالیپتانس

هاي اجتماعی در ورزش اهمیت توجه به وجود رسانه

-سیستمی یکپارچه براي برطرف کردن نیازهاي مشارکت

کنندگان و هواداران در این حوزه را ضروري ساخته است. 

در سیستم تجارت اجتماعی در ورزش، کاربران  این برعالوه 

کنندگان زیادي وجود دارند که بخشی از آنان و مشارکت

وظیفۀ عرضه محصول و خدمات را به بازار تجارت اجتماعی 

ورزش بر عهده دارند و یکسري از آنان نیز شامل کاربران 

این  .هاي اجتماعی هستندورزشی حاضر و درگیر در شبکه

براي فعالیت در این سیستم نیازمند ساختارها و افراد 

ها، اینستاگرام، تلگرام و ...) هستند تا بسترهایی (پلتفرم

هاي تجاري و محتواهایی ورزشی که تولید بتوانند ارزش



 1401، پاییز 38، شمارة10نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          178

 
 

کنند را بازاریابی و تبلیغ کرده و آن را به روش اجرا می

برسانند. به همین دلیل توسعه و کاربرد تجارت اجتماعی 

هاي زیاد ورزش و اقتصاد ر ورزش با توجه به پتانسیلد

ورزش از اهمیت زیادي برخوردار است. نتایج برخی 

در  شدهییها و عوامل شناسامؤلفه زین نیشیپهاي پژوهش

-نشان داده کنندهنییعنوان عوامل مهم و تعرا به سطح نیا

)، میدانی و 1399( اسفهالن یکیدوست و نوطن اند.

) عواملی 2019) و هامبریک و همکاران (2022( 1همکاران

المه ي رسانه اجتماعی، مکهاپلتفرمهمچون حضور در 

هاي تجاري و اجتماعی، ارتباطات اجتماعی،  فعالیت

و کارگیري زیرساخت و منابع انسانی و مالی را براي به

، 10تجارت اجتماعی مهم دانستند ( ستمیدر سي کاربرد

ا نتایج این پژوهش بود که این عوامل ب راستاهم) که 21، 26

اند. را براي سیستم تجارت اجتماعی ضروري برشمرده

رو به مدیران و کارآفرینان حوزة تجارت اجتماعی و ازاین

ي هارساختیزشود که پیشنهاد می هاي اجتماعیرسانه

هاي ورزشی الزم جهت مشارکت بیشتر کاربران و ارائه ارزش

 یط فراهم کنند.و تجاري را در این مح

 در ورزش یتجارت اجتماع ۀو توسع تیریسطح مد

موجود در  یتجارت اجتماع يمندنظام شامل منظرهاي

 ی بود که منظرورزش یتجارت اجتماع ۀتوسعو  ورزش

شامل ابعاد  موجود در ورزش یتجارت اجتماع يمندنظام

ی و تنظیم بخشنظماستخراج، تحلیل اطالعات بازار، تجارت، 

ی هم ورزش یتجارت اجتماع ۀتوسعمنظر  بازار بود واولیه 

ي سازفراهمي تجارت اجتماعی و سازتیظرفشامل ابعاد 

ی بود. با توجه به فضاي آشفتۀ بخش خصوصمشارکت 

مند و یکپارچه صنعت ورزش و عدم وجود یک سیستم نظام

هاي مختلف صنعت خدمات و محصوالت ورزشی براي بخش

در  تجارت اجتماعیصحیح  ريکارگیبهعدم و همچنین 

 ؛ در وهله اول بایدورزشی وکارکسبفرآیندها و کارکردهاي 

                                                           
1.  Meydani et al 

مند و صورت نظامهاي مختلف صنعت ورزش بهبخش

سیستماتیک با استفاده از استخراج و تحلیل اطالعات بازار 

ی به آن براي مدیریت و توسعۀ تجارت اجتماعی بخشنظمو 

همچنین با استفاده از ایجاد  در کنار هم قرار بگیرند و

 ها، مهیاکردن مشارکت بخش خصوصی وظرفیت

ي الزم؛ زمینۀ توسعه تجارت هاترساخیز يسازفراهم

 يتجار طیمح جادیااجتماعی در ورزش را فراهم کرد و با 

شرایط الزم  وکارها ورزشیافراد و کسب ،دولت نیمناسب ب

در صنعت ورزش را فراهم  شتریب گذارانهیجذب سرما براي

ها و عوامل مؤلفه زین نیشیپ يهاپژوهش جینتا یبرخنمود. 

عنوان عوامل مهم و سطح را به نیدر ا شدهییشناسا

، )1400( ی و همکارانظهراب .کنندیم دییتأ کنندهنییتع

) وجود 2021) و ژوو و همکاران (2022( 2کومار و همکاران

ی، فرهنگی و طیمح يریادگي، یریالگوپذي، گذاراستیس

هاي اجتماعی و توسعۀ هاي رسانهپلتفرمي سازکپارچهی

تجارت الکترونیک و فضاهاي  ۀاقتصاد اجتماعی را در زمین

) که 33، 24، 5وکارها مهم دانستند (اجتماعی براي کسب

شده در این سطح هستند. همسو با نتایج و عوامل شناسایی

شود پیشنهاد میوکارهاي ورزشی رو به مدیران کسبازاین

ی تجارت اجتماعو توسعۀ  مندينظاماقدامات الزم را جهت 

بخشی و تنظیم  بازار تجارت و در ورزش از طریق نظم

ی و اجتماعی در ورزش بخش خصوصي مشارکت سازفراهم

 انجام دهند.

در  یتجارت اجتماع یتیوضع يسطح عوامل راهبرددر 

 هاچالشو  هاشرانیپها و محرك منظرهایی همچون ورزش

 هاشرانیپها و محرك ها وجود دارند که منظرو محدودیت

و  هاچالشو منظر  ورزشبعاد درون و برون سیستم ا

سیستمی  اجتماعی، -فرهنگی هايها ابعاد چالشمحدودیت

در عصر شد. مدیریتی را شامل می و فناوري و ساختاري و

هاي و محیط رسانه گیري از فناوري اطالعاتحاضر بهره

2.  Kumar et al 
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هاي موردنیاز براي افزایش کارایی یکی از ضرورت اجتماعی

به  شود.محسوب میو صنعت ورزش  در اقتصادتجاري 

 يالهی، به وسهاامروزه استفاده از این فناوريهمین دلیل 

در . اندشدهلیتبد وکارهاکسبرقابتی در  براي کسب مزیت

هاي تجارت اجتماعی در صنعت ورزش محرك ستمیس

ازحد درونی و بیرونی سیستم همچون افزایش بیش

هاي رشد در حوزه دنیا، محبوبیت تجارت اجتماعی در

توانند بر داري مجازي میی و صدور مجوز باشگاهرورزشیغ

 اثرگذاردر صنعت ورزش  توسعه بیشتر تجارت اجتماعی

این  استفاده ازباشند و همچنین با توجه به نبود فرهنگ 

ها و عدم توجه فضاها در ایران، محدودیت یکسري از پلتفرم

توسعۀ تجارت اجتماعی در  یی مسئوالن و متولیانناآشناو 

ورزش باعث شده است که این پدیده در حوزه ورزش کمتر 

ا ب رونیازاکشورها و صنایع دیگر موردتوجه قرار بگیرد.  از

و  هاچالش ۀیندرزم رانیاصنعت ورزش  تیتوجه به وضع

در حوزه  یاساس يهارو، برداشتن گام شیموانع پ

سیستمی، فناوري،  هايکردن چالش برطرف ،يسازفرهنگ

 یبرخ جینتا .است يضرورمدیریتی  ساختاري و

ها و ابعاد با مؤلفه راستاهم زین نیشیپ يهاپژوهش

 )1400زاده ( یمیرح اند.بودهدر این بخش  شدهییشناسا

مدیریتی، هاي چالش )1400( و همکاران خانلوگنجو 

 يراهبردهاو  اجتماعی -فرهنگی فنی، حقوقی، -قانونی

را باري  رشد و توسعهو  نفوذ در بازاري، حفظ و نگهدار

) 8، 3کارگیري تجارت اجتماعی در ورزش مهم دانستند (به

و  هینگسیونیواه)، 2022و همچنین کومار و همکاران (

-) پلتفرم2021و جامی پور و همکاران ( )2022( میموستک

 يهارسانهها و پلتفرم يسازکپارچهی هاي اجتماعی،

فقدان ، نترنتیا فیاتصال ضعی، بروز نظرات منفی، اجتماع

 ۀهاي مهم درزمیني را چالشتجربه ثابت مشتر و دانش

وکارها ذکر کردند کارگیري تجارت اجتماعی در کسببه

پیشنهاد وکارها رو به مدیران کسب). ازاین23، 28، 24(

هاي حمایتی و مقررات تجارت با تدوین برنامه شود کهمی

ها را برطرف کرده و چالششود در ورزش سعی  اجتماعی

و  هاسازمانهاي درونی و بیرونی را براي محرك

بتوانند با اطمینان  فراهم کنند تا ورزشی وکارهايکسب

 بیشتري در این فضا فعالیت کنند.

تجارت  ۀتوسع يامدهایو پ سطح آخر سودمندي

 سودمنديی که شامل منظرهایی همچون ورزش یاجتماع

و  طیمح يبرا ، سودمنديکنندگانمشارکت يبرا

وکارها بود که منظر فعاالن و کسب يبرا سودمندي

، دو بعد سودمندي کنندگانمشارکت يبرا سودمندي

منظر  مصرفی و سودمندي رفتاري را در بر گرفت و

نیز شامل سه بعد؛ سودمندي براي  طیمح يبرا سودمندي

سودمندي اقتصاد کشور، سودمندي براي ورزش کشور و 

فعاالن و  يبرا براي جامعه بود. همچنین منظر سودمندي

 يسودمندی و مال يبعد سودمندشامل دو  وکارهاکسب

-ی بود. وجود پدیده تجارت اجتماعی در ورزش پیامدرمالیغ

کنندگان فعال در محیط هایی را براي کاربران و مشارکت

تواند بر روي نحوه خرید و تجارت اجتماعی دارد که می

مصرف آنان و همچنین ازلحاظ رفتاري و داشتن اطالعات 

الزم براي استفاده از فضاهاي مجازي الزم و ارتباط بیشتر 

 نیبر اباشد. عالوه  اثرگذاربا مربیان و هواداران ورزشی 

ي، ورزشی و جامعه خواهد اقتصادپیامدهایی را براي محیط 

وکارها و کسب نق گرفتن اشتغالتواند به روداشت که می

در فضاي مجازي، رشد اقتصاد ورزش مبتنی بر فضاي 

مشارکت فعال جامعه و کمک به سالمت  دیجیتال و

وکارها فواید و باشد و درنهایت براي کسب اثرگذاراجتماعی 

ی همچون کاهش رمالیغهاي مالی و سودمندي در بخش

 خواهد داشت. ي و ارتقاي برندسازشبکههزینه تبلیغات و 

ها و عوامل مؤلفه زین نیشیپ يهاپژوهش جینتا یبرخ

عنوان عوامل مهم و سطح را به نیدر ا شدهییشناسا

ی ظهرابو  )1400زاده ( یمی. رحکنندیم دییتأ کنندهنییتع
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، ساختاري ي،اقتصادپیامدهاي  )1400( و همکاران

 ، کاهشاعتماد) 2022ی و ویجنایاکا (زیستمحیط، فرهنگی

را  دیو رفتار پس از خر دیخر میتصمو   خطر درك شده

کارگیري تجارت الکترونیک و اجتماعی نام بردند براي به

) و بازي و 2022لیاوو و همکاران () و همچنین 30، 5، 3(

) تجارت اجتماعی را براي رونق و توسعۀ 2022همکاران (

) 16، 25وکارها در فضاي مجازي ضروري دانستند (کسب

شود به تجارت اجتماعی به دلیل پیشنهاد میین دلیل به هم

کنندگان، محیط مفید بودن براي سه بخش مهم مشارکت

 وکارها توجه بیشتري شود.و فعاالن و کسب

توان تجارت می شدهیطراحمدل  هیبر پای طورکلبه

کرد و به  لیوتحلهیتجزاجتماعی در صنعت ورزش را 

که مبتنی بر مطالعات  افتیدستي جدیدي بنددسته

پیشین، تجارب مدیران و ادراك متخصصان است؛ این مدل، 

توان چهارچوبی مناسب و بومی براي مطالعات در حوزه می

 منظوربهاي مقدمه عنوانبهتواند صنعت ورزش باشد و می

ي تجارت اجتماعی در ورزش مبناي عمل ریکارگبهتوسعه 

شناختی جامع از  شدهمیترسقرار بگیرد. همچنین مدل 

 هیبر پاتجارت اجتماعی در صنعت ورزش را  جایگاه

با یکدیگر  هاآنشناسایی عوامل کلیدي و چگونگی تعامل 

توانند مبناي عقالنی براي بازاریابی آورد و میپدید می

و ورزش کشور نیز قرار بگیرند. با توجه به مدل  وکارهاکسب

ارت اجتماعی توان گفت که الگوي تجمفهومی پژوهش می

در صنعت ورزش کشور، فرایندي سیستماتیک و 

-چندسطحی است که در هر سطح و مرحله داراي ویژگی

هاي مختص به خود است که از عوامل همبستۀ خود اثر 

ي تجارت ریکارگبهرو ضرورت دارد جهت پذیرند؛ ازاینمی

اجتماعی در صنعت ورزش، ارتباط بین عوامل درون هر 

تر طور کاربرديوح را در نظر گرفت. بهسطح با سایر سط

وکارها سنتی کسب سیستم نسبتاً در توان گفت که تغییرمی

و انطباق سیستم  سويو بازاریابی در صنعت ورزش به

سازگاري با شرایط جدید و رویکرد مجازي و محیط تجارت 

کلیات  در ایجاد تغییر نیازمند هاي اجتماعی،در رسانه

 با و قدمبهقدم بایدمی تغییر این. استوکارها سیستم کسب

بازار اصالحات در نظام از طرفی دیگر،  .باشد تفکر و درایت

ها و عموماً با چالشوکار مانند ورزش و سیستم کسب

رفع آن مشکالت  يبرا .رو خواهد بودروبه یمشکالت مختلف

 یاصالح انیآن جر متصدیان ياریالزم است منتقدان به 

 .کنندهموار  انیمجر يگاه نقادانه راه را براو با ن بیایند

مطالعاتی و هاي در این پژوهش محقق با محدودیت

بود به این صورت که در این زمینه دانش  روروبهاجرایی 

ها وجود نداشت و محقق براي کافی براي شناسایی مؤلفه

تکمیل مطالعه خود اقدام به مصاحبه با خبرگان حوزه 

هاي اجتماعی اریابی ورزشی در رسانهتجارت اجتماعی و باز

 کنندگانمشارکتدر بخش اجرایی برخی از  نیهمچنکرد و 

 به یبخشتنوعبا محقق همکاري نداشتند و محقق اقدام به 

 به شناسایی توجه با در پژوهش کرد. کنندگانمشارکت

در این  چهارچوب تجارت اجتماعی در صنعت ورزش

بر  توانندیم آتی تحقیقات رسدیم نظر به پژوهش

و  وکارهاکسبهاي جزئی از این چهارچوب براي مؤلفه

 هايروش از و باشند داشته تمرکز هاي ورزشیباشگاه

 فرایندهاي تعریف و تعداد در بازنگري به دیگري تحقیق

 همچنین. صنعت ورزش بپردازند در تجارت اجتماعی

صنعت ورزش و کسب  درموردنظر  هايشاخص تعریف

 شناسی کمیروش صورتبههاي ورزشی باشگاه کارها و

 گیرد. قرارموردنظر  سنجش الگوي یکعنوان به تواندیم
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Abstract 
The purpose of this study was to design a social commerce framework in the sports 
industry. The research method was qualitative with a systematic exploratory approach 
(content analysis). The statistical population of the research included two sections of 
human resources (managers and consultants of sports businesses, professors and experts 
in sports marketing and social media) and information resources (scientific, library and 
relevant media). Interviewees and information resources were purposefully selected 
based on theoretical saturation (18 persons and 32 documents). The research tools 
included semi-structured exploratory interviews along with a systematic library study. 
The validity of the instrument was evaluated and confirmed based on practical 
competence, legal and scientific validity of the sample, expert opinion and agreement 
between the correctors. To analyze the findings, a multi-stage conceptual coding 
method (open, selective and thematic) with a thematic analysis approach was used. The 
final conceptual framework consisted of 93 components, 32 dimensions, 14 
perspectives and 5 levels identified. The levels and perspectives, considering the 
impact-effectiveness on their sub-variables, include: the level of social trade ecosystem 
capacity in sport, social trade system level in sport, level of management and 
development of social trade in sports, level of strategic factors of the trade situation in 
sports and the level of utility and implications for the development of socio-sports 
business. Based on the research findings, it can be said that the development of 
communication and making more profit for sports businesses requires the application 
of change and innovation strategies in the business environment and the use of new 
marketing and customer communication approaches, along with environmental 
networking based on new marketing and business technology. 
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