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  اي ایرانشناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه

  1رسول طریقی

  2سید نصراهللا سجادي

   3مهرزاد حمیدي

   4محمد خبیري

٢٩/١/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ  

٢٩/٢/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

اي ایـران  بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفهقابلیت شناسایی عوامل موثر بر توسعه هدف از انجام این پژوهش، 

ساخته و براساس اي محققنامهپرسش. باشدکاربردي می ،و به لحاظ هدف توصیفیپژوهش حاضر، از نوع . بود

ارزشی لیکرت طراحی و روایی آن توسط متخصصان و اسـتادان دانشـگاه تأییـد و پایـایی آن نیـز بـا       طیف پنج

 هیئتاعضاي گروه بود که شامل  2متشکل از  پژوهش آماري جامعه. تعیین شداستفاده از آزمون آلفاي کرونباخ 

ي هـا دانشـگاه  )نفـر  60(مدیریت ورزشـی رشته علمی  هیئتو اعضاي  )نفر 20( علمی رشته مدیریت بازاریابی

در نظـر گرفتـه    شـمار گیري به صورت کلروش نمونهجه به محدود بودن جامعه آماري، توا ب. بوده است کشور

هاي چنین پاسخدهندگان وهمشناسی پاسخدر این پژوهش از آمار توصیفی براي توصیف وضعیت جمعیت. شد

 معادالت ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئی آنان به سواالت تحقیق و در بخش آمار استنباطی از آزمون

نتایج نشان داده اسـت کـه   . بهره گرفته شد 18SPSS و PLS، EXCELمنظور از نرم افزارهاي بدین . استفاده شد

هـا،  عوامل مدیریتی، مدیریت دانش، مدیریت ارتباط بـا مشـتري، اسـتراتژي   به ترتیب اولویت بندي معنی داري 

هاي وبسایت، فرهنگ سازمانی، مدیریت زنجیره تامین، فاکتورهاي برند و منابع عوامل محیطی و رقابتی، ویژگی

  . باشندایران اثرگذار میاي الکترونیکی ورزش حرفه بر قابلیت بازاریابیهستند که  یهایمتغیر

  یابی معادالت ساختاريمدل اي وورزش حرفه، بازاریابی الکترونیکیبازاریابی ورزشی،  :کلیدي واژگان
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  مقدمه 

. هسـتند  گسـترش  و گیـري شـکل  حـال  در مختلف هايعرصه در بازاریابی نوین هايتاکتیک و هاروش امروزه

 و تحـوالت  دسـتخوش  خـود  تنهـا  نـه  بشـري،  نـوین  هايفناوري از یکی عنوان به اطالعات فناوري ،همچنین

 آموزش، تحقیق، روش زندگی، الگوهاي روي بر تأثیرگذاري حال در سرعت به بلکه است، شده ژرفی تغییرات

 :1388 زارعـی و شـریفیان،   فراهانی،( است انسان زندگی هايزمینه دیگر و امنیتی مسائل نقل، و حمل مدیریت

 بـر  مبتنـی  جـوامعی  به امروزي جوامع ها،زمینه کلیه در فناوري پیشرفت سرعت به توجه با ،دیگر طرف از ).3

 داده را انامکـ  این هاسازمان و موسسات به ارتباطات و العاتاط فناوري توسعه. اندشده تبدیل آگاهی و دانش

 :1391 علیخـانزاده، ( دهنـد  انجـام  بـاالیی  پذیري انعظاف و سرعت با را خود مبادالت و تجاري هايفعالیت که

 جهـانی  بازارهاي و کرده رشد دیگري ارتباطی فناوري هر از ترسریع که است مهمی تجاري عامل اینترنت ).26

 تجـارت  از بخشـی  اینترنتـی  بازاریـابی  ،واقـع  در. اسـت  دهنمـو  متحـول  ايرسانه هايفناوري سایر از بیشتر را

 اهـداف  بـه  دسـتیابی  بـراي  وابسـته  دیجیتـالی  هـاي فنـاوري  و اینترنت از استفاده مفهوم به و است ١الکترونیک

 از اسـتفاده  شـامل  اینترنتـی  بازاریـابی  عمـل،  در. باشدمی نوین شکل به بازاریابی مفهوم از حمایت و بازاریابی

 بـر  عـالوه  ).147: 1393، شـریفیان  و حیدري( است آنالین ترویجی هايروش با آن ترکیب و شرکت وبسایت

 تجـارت  بـراي  الزم هايبستر و هاساخت زیر ایجاد منظور به نیز توسعه حال در هايکشور پیشرفته، هايکشور

 این اما است، گرفته صورت ايپراکنده هايتالش نیز ایران در. هستند تالش و ریزي برنامه حال در الکترونیک،

 از و باشـد نمـی  برخـوردار  الزم یکپارچگی و انسجام از طرف یک از زیرا اند، نبوده بخش اثر کنون تا هاتالش

 ).28 ،1391 علیخانزاده،( هستند مناسب سرعت فاقد ،دیگر طرف

-ابـزار  طریق از مشتریان با متقابل مفید روابط حفظ و ایجاد فرایند از است عبارت ٢الکترونیکی بازاریابی مفهوم

 را طرف دو هر اهداف که نحوي به خدمات و محصوالت تبادل سهولت افزایش منظور به و ارتباطی نوین هاي

 هـاي ابـزار  از اسـتفاده  بـا  که است مدیریتی فرایند و عملکرد یک حقیقت در الکترونیکی بازاریابی. سازد محقق

 و رددا را سـازمان  یـک  خـدمات  ارائـه  و محصـوالت  بیشـتر  فروش و ارائه در سعی موجود، روز به و مختلف

 هـایی روش شامل الکترونیکی بازاریابی. دهدمی افزایش را اقتصادي هايبنگاه و مشتریان بین شده ایجاد ارتباط

                                                           
١Electronic Commerce 
٢Electronic Marketing 
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 طریـق  از بازاریابی جستجو، موتورهاي طریق از بازاریابی ایمیل، یا 1الکترونیکی پست طریق از بازاریابی قبیل از

  سـایر  و ٢کوتـاه  پیـام  طریـق  از بازاریـابی  اجتمـاعی،  هايرسانه و شبکه طریق از بازاریابی مختلف، هايسایت

  ).36 :1391علیخانزاده،( باشدمی مجازي هايمحیط

تاثیر اسـتفاده از بازاریـابی الکترونیکـی بـر موفقیـت بازاریـابی       «عنوان  بادر پژوهشی ) 2013( ٣اید و الگوهري

هـاي بازاریـابی   اند که ابزارهاي بازاریابی الکترونیک بر فعالیـت به این نتیجه رسیده »ي تجاري کوچکهاشرکت

هاي تجاري هاي بازاریابی پس از فروش، عملکرد بازاریابی و اثربخشی بازاریابی شرکتفروش، فعالیتپیش از 

ابزارهاي بازاریابی الکترونیکی شامل مواردي از قبیـل بازاریـابی    ،همچنین. کوچک تاثیر مثبت و معنی دار دارند

اید و گـاهري،  (باشد رانت و بازاریابی اکسترانت میینتبازاریابی ایمیلی، بازاریابی ا ،٥، بازاریابی موبایلی٤اینترنتی

 آنالیـن  عملکـرد  بـر  یکپارچـه  اینترنتـی  بازاریابی تاثیر« عنوان با تحقیقی در) 2102( تیاگو و ترسا). 32: 2013

 ارتبـاط  مـدیریت  و تامین زنجیره مدیریت ،دانش مدیریت مثل هاییمولفه که کردند مطرح »اروپایی هايشرکت

 بـر  اینترنتـی  بازاریابیقابلیت  ،عالوه به. دارند نقش اروپایی هايشرکت اینترنتی بازاریابیقابلیت  بر مشتریان با

: 2012تیـاگو،   و ترسـا ( اسـت  است داشته سزایی به نقش هاشرکت این الکترونیکی کار و کسب بازار عملکرد

 الکترونیکـی  بازاریـابی  چـارچوب « عنـوان  بـا  مقاله دیگري در) 2015( ٦و همکاران رادیکونیانا ،همچنین. )419

 بازاریـابی  منظـور  بـه  اسـتفاده  مـورد  ابزارهـاي  کـه  دریافتند »ورزشی بزرگ بسیار رویدادهاي براي استراتژیک

 هـا، وبسـایت  قبیل از مواردي شامل جنوبی آفریقاي در 2010 سال فوتبال جهانی جام هايبازي در الکترونیکی

 الکترونیـک،  کتـاب  الکترونیک، ژورنال الکترونیکی، هايروزنامه آنالین، ویدیوهاي جستجو، موتورهاي ایمیل،

 اجتمـاعی  هـاي شـبکه  الکترونیکی، صوتی هايفایل توییتر، یوتیوب، فیسبوك، اینترنتی، مسافرت زدن، برچسب

رادیکونیانا، هیس، فیرر، پرینسلو و پلسـر،  ( بودند موبایل فناوري و همراه تلفن سایت ها، وبالگ فلیگر، و دیگ

 مجـدد  خرید به تمایل بر کننده تعیین عوامل درك« عنوان با ايمقاله در) 2015( ٧و همکاران هسو). 242: 2015

 و اعتمـاد  قبیـل  از عـواملی  کـه  اندکرده بیان »تایوان کشور در خریداران هايعادت کننده تعدیل نقش و آنالین

                                                           
١
  Email Marketing 

٢ Massage Marketing 
٣ Eid & El-Gohary 
٤ Internet marketing 
٥ Mobile marketing 
٦ Radikonyana, Heath, Fairer-Wessels, Prinsloo 
٧ Hsu, Chang & Chuang 
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 کـه  داد نشـان  نتـایج  همچنـین . باشـند مـی  کنندگان مصرف مجدد خرید به تمایل کننده بینی پیش رضایتمندي،

 و کـردن  تصـدیق  شـده،  ادراك ارزش که حالی در است، داشته مشتریان اعتماد بر داري معنی تاثیر رضایتمندي

، چوآنـگ  و چانـگ  هسـو، ( باشندمی مشتریان رضایتمندي کننده بینی پیش داري معنی طور به وبسایت کیفیت

2015 :47.(  

 خریـد  بـه  تمایـل  و قصـد  بـر  شده ادراك ارزش و اعتماد تاثیر« عنوان با را پژوهشی) 2015( ١و همکاران پونته

 و شـده  ادارك ارزش بـه  اینترنتـی  خرید به تمایل که داد نشان حاضر پژوهش نتایج. رساندند انجام به »اینترنتی

 ،عـالوه بـر آن   ).287: 2015رودریگـوئز،   و تروجیلـو  پونتـه ( است وابسته مجازي فضاي به افراد اعتماد میزان

هـاي  سـازمان  در سـازمانی  عملکرد و اجتماعی رسانه کاربرد« عنوان با تحقیقی در) 2015( ٢و همکاران پرویین

 از عـواملی  شـامل  اجتمـاعی  هـاي رسانه از استفاده براي هاسازمان هدف که رسیدند نتیجه این به »مالزي کشور

 آوردن دست به بازار، تحقیقات انجام ترویج، و تبلیغات سازي، برند تحقیق، و اطالعات گذاري اشتراك به قبیل

 بـا  مـرتبط  هـاي فعالیت مشتریان، با کردن برقرار ارتباط مشتري، با ارتباط توسعه گرفتن، ارجاع جدید، مشتریان

 داده نشـان  حاضـر  پـژوهش  نتـایج  همچنین. باشدمی مشتریان از بازخورد دریافت و مشتریان به رسانی خدمت

 بـه  خـدمات  ارائـه  و مشـتریان  بـا  ارتباط گسترش بر توجهی قابل تاثیر اجتماعی هايرسانه از استفاده که است

 بودن دسترس در و اطالعات گذاري اشتراك در بهبود ،)مشتریان به خدمات و بازاریابی( هزینه کاهش مشتریان،

آینـین،   و جعفـر  پـرویین، ( دارد رقـابتی  هايمزیت و درآمد تولید ،)برند( تجاري نام شدن دیده بهتر اطالعات،

تحلیل عاملی متغیرهاي اثرگذار بر اتخاذ بازاریـابی الکترونیـک   «عنوان  بادر پژوهشی ) 2010( 3لیم ).69: 2015

 مزایاي ادراك شده شـامل  ی از قبیلبه این نتیجه رسیده است که عوامل »هاي خودمختار کشور انگلستاندر هتل

، شـدت  سـودمندي ادراك شـده، فشـار مشـتریان    و توان مالی ادراك شده شامل، نگرش عـاطفی،   کاربري آسان

: 2010لیم، (د مختار کشور انگلستان اثر دارند هاي خوکارآفرینی بر اتخاذ بازاریابی الکترونیک در هتلو  رقابت

 درگیر» ورزشی ايحرفه هايباشگاه در آنالین بازاریابی« عنوان با تحقیق دیگري در) 2010( 4لواکیمیدیس ).40

 رشـته  4 در اروپـا  و آمریکـا  شـمال  ورزشی ايحرفه باشگاه 12 در را جدید بازي زمینه یک در هواداران کردن

                                                           
١Ponte, Carvajal-Trujillo & rodrigoes 
٢Parveen, Jaafar  & Ainin 
٣Lim 
٤Ioakimidis 



٥ 
 

 1 آمریکا ملی فوتبال لیگ که رسید نتیجه این به و داد قرار بررسی مورد آمریکایی فوتبال و راگبی فوتبال، هاکی،

 هـاي استراتژي از  آمریکا متحده آیاالت راگبی برتر لیگ و انگلستان فوتبال برتر لیگ ،2ملی هاکی لیگ از بیشتر

  ).272: 2010لوکامیدیس، ( است کرده استفاده رسانه بر مبتنی محتواي و آنالین بازارایابی

 بیـان نمودنـد   »آید؟ می حاضر عصر به الکترونیکی بازاریابی آیا« عنوان با تحقیقی در) 2010( 3استراتن و تیلور

 سـودمندي  شامل خرید از قبل خدمات یا محصوالت هايویژگی از کاربران نگرش و درك به مربوط عوامل که

  بـه  مربـوط  عوامـل  و شـده  ادراك خطـر  میـزان  شـده،  ادراك ارزش شـده،  ادراك استفاده سهولت شده، ادراك

 وابسـتگی  میزان و خصوصی هاينگرانی اینترنتی، خرید به اعتماد میزان شامل خرید از قبل کاربران هايویژگی

 و مثبـت  دهـان  بـه  دهان هايپیام وفاداري، شامل که کاربران رفتاري قصد و نیت با اینترنت به کاربران عالقه و

 از بعـد  کاربران رفتار و نگرش به مربوط عوامل همچنین. دارد داري معنی و مثبت ارتباط ،باشدمی مجدد خرید

 تقسـیم  مشـتریان  انتظـارات  و تجـارب  بخش دو به نیز رضایتمندي خود که) کاربران رضایتمندي( شامل خرید

عالوه بـر   ).96: 2010استراتن،  و تیلور( دارد داري معنی و مثبت ارتباط کاربران رفتاري نیت و قصد با شودمی

تحلیل و بررسـی فاکتورهـاي اثرگـذار بـر اتخـاذ تجـارت       «عنوان  با در پژوهشی) 2005( 4سینق و همکارانآن 

مطرح کردند که مزایاي استفاده از تجارت الکترونیک  »متوسطهاي با اندازه کوچک و الکترونیکی توسط شرکت

شامل مواردي از قبیل در دسترس بودن بیست و چهار ساعته، ارتباطات کم هزینه، دسترسی آسان بـه بازارهـاي   

سی آسان به بازارهاي بالقوه، گردآوري اطالعات درباره بازارهاي بـالقوه، بهتـر شـدن تصـویر     بین المللی، دستر

اي براي کاهش میزان هزینه تبلیغات، وسیلههاي تجاري جدید، شرکت، ایجاد یک تصویر جهانی، ایجاد فرصت

هاي ترویجی اثر بخـش  ارائه خدمات بهتر به مشتریان، صرفه جویی در صورتحساب تلفن، ارائه و انجام فعالیت

تر، دریافت خدمات کارآمدتر از تامین کنندگان، دستیابی به رضایتمندي بیشتر مشتري، انجام عملیات و فـروش  

همچنـین  . باشـد فروش در زمان مسافرت کارکنان می ، نظارت بر عملکرد رقبا، افزایش فروش و کاهش5آنالین

کـارایی  . 2توسـعه بـازار   . 1 :انـد عامل معرفی کـرده  4یک را الکترون آنها فاکتورهاي مزایاي ادراك شده تجارت

سینق، کریشنامورسـی، کاینـاك، تـاتوگال و کـوال،     ( هااهش هزینهک. 4راحتی در دسترسی و . 3و ترویج  فروش

                                                           
١ NFL 
٢ NHL 
٣Taylo & Strutton 
٤ Singh, Krishnamurthy, Kaynak, Tatoglu & Kula 
٥ online Sale 
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 مـوثر  عوامل ،»ورزش صنعت در آنالین بازاریابی تحلیل« عنوان با پژوهشی درنیز ) 2003( 1برون ).625: 2005

 بـازار  به رسیدن رقابت، بر مشتریان در وفاداري ایجاد تقدم ها،خواسته به دسترسی را خوب سایت وب یک بر

 هـاي هزینـه  کـاهش  یـک،  بـه  یک بازاریابی انجام توانایی ،2اطالعات پایگاه ایجاد برند، موقعیت تثبیت جهانی،

 اسـت  کرده معرفی آنالین خریدار به دسترسی و سایت وب طریق از بازاریابی تجربه آوردن دست به بازاریابی،

 ).49: 2003برون، (

 ورزش صـنعت  در الکترونیکـی  بازاریابی هايفعالیت افزون روز اهمیت به توجه با و شده ذکر موارد بر تکیه با

هـاي فوتبـال،   که شامل فدراسیون کشورمان ايحرفه ورزشی هايفدراسیون رسدمی نظر به پیشرفته، کشورهاي

 الزم توجه مجازي و الکترونیکی فضاهاي طریق از بازاریابی هايفعالیت به بسکتبال و هندبال می باشند،والیبال، 

 کسب الکترونیک، تجارت گسترش براي سازي بستر  حاضر پژوهش نهایی هدف که آنجا از همچنین. ندارند را

 و مسئوالن و توجه به این نکته که باشدمی  کشور اي حرفه ورزش در الکترونیکی بازاریابی و الکترونیک کار و

 ارتبـاط  ایجـاد  و بـاالتر  درآمـدزایی  بـه  دسـتیابی  منظور به الکترونیکی بازاریابی مقوله به کشور ورزش مدیران

 الکترونیکی بازاریابیقابلیت  توسعه بر موثر عوامل تا شد آن بر محقق ،ندارند  کافی توجه مشتریان با ترمناسب

 .نماید شناسایی را کشور ايحرفه ورزشی هايفدراسیون

  پژوهش شناسیروش

 گـروه دو  از متشکل حاضر تحقیق آماري جامعه. باشد مییک تحقیق توصیفی و از نوع کاربردي تحقیق حاضر 

هـاي   علمـی دانشـگاه و اسـاتید رشـته     هیئـت  اعضاي شامل گروه خبرگان این. باشند نفر می 80شامل  خبرگان

   ورزش و الکترونیکـی  بازاریـابی  امـور  بـه  مطلـع  و )نفـر  60(ورزشـی   مدیریت و )نفر 20(بازاریابی  مدیریت

 آماري جامعه با برابر آماري نمونه تعداد حاضر، تحقیق آماري جامعه بودن محدود به توجه با .باشد اي میحرفه

میـدانی و  هـا از روش   در ایـن تحقیـق بـراي جمـع آوري داده    . بـود  شمار کل صورت به گیري نمونه روش و

هـا و   ها، پایـان نامـه   اي استفاده شده است به منظور جمع آوري اطالعات درباره ادبیات تحقیق، از مقاله کتابخانه

همچنین از طریـق  . اي استفاده گردیده است اي و رایانه هاي علمی مرتبط با موضوع تحقیق، منابع کتابخانه کتاب

هاي مورد نیاز  در این تحقیق براي گردآوري داده .اخته شده استهاي تحقیق پرد پرسشنامه نیز به گردآوري داده

                                                           
١ Brown 
٢Information Database 
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الزم به ذکر است براي سواالت پرسشنامه در هر بخـش، از نظـر   . از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است

تبادل نظر گردیده و روایی آن سنجیده شـده و مـورد    کشور ورزشی بازاریابی و بازاریابی خبره اساتید از تن 15

دهندگان در خصوص عوامل مدل تحقیـق،   گیري نگرش پاسخ در این تحقیق براي اندازه. تأیید قرار گرفته است

لیکرت با پنج گزینـه کـامال مـوافقم، مـوافقم،     ) ترتیبی(اي  امتیازي رتبه 5سواالت پرسشنامه در طول یک طیف 

پایـایی و روایـی در روش    .ها اسـتفاده شـده اسـت    م و کامال مخالفم جهت کمی کردن دادهنظري ندارم، مخالف

گیري که شامل سه بخش  هاي اندازه بخش مربوط به مدل: شود در یک بخش بررسی می ١هاي جزئیحداقل مربع

پرسشنامه حاضر روایی . روایی همگرا سنجش بار عاملی شامل) 3ی ترکیبی پایای) 2آلفاي کرونباخ ) 1: باشد  می

و بـه واسـطه آزمـون روایـی همگـرا      زشی کشور تن از اساتید خیره مدیریت بازاریابی و مدیریت ور 15توسط 

اي کرونباخ محاسـبه  پایایی تحقیق نیز با استفاده از آزمون آلف. تایید گردیده است هاي جزئیحداقل مربع مونآز

بـه  . گردیـد  هاسـتفاد  ٢کلمـوگروف اسـمیرنوف   از آزمون هاي پرسشنامههمچنین براي تعیین توزیع داده. دگردی

 ٣معادالت ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئی از آزمون زمونهاي تحقیق از آمنظور تجزیه و تحلیل داده

  . می باشدهاي همبستگی، تحلیل ماتریس کوواریانس یا ماتریس همبستگی  از جمله تحلیل که استفاده شده است

 پژوهشي یافته ها

. دهـد  مـی  نشـان  را هـا  آن جنسـیت  حسـب  بـر  دهنـدگان  پاسخ فراوانی توزیع درصد و فراوانی توزیع 1 جدول

 از درصـد  8/13 ( نفـر  11 و مـرد ) دهنـدگان  پاسـخ  از درصـد  86/(2 نفـر  69 شـود  مـی  مشـاهده  که طور همان

  .باشند می زن) دهندگان پاسخ

  دهندگان توزیع فراوانی و درصد توزیع فراوانی جنسیت پاسخ :1 جدول

 درصد فراوانی جنسیت

2/86 69 مرد  

8/13 11 زن  

 100 80 جمع کل

  

                                                           
١ PLS 
٢ KS 
٣ PLS-SEM 
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تمام . دهد می نشان را ها آن تحصیالت حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع درصد و فراوانی توزیع 2جدول

  . انددکترا بوده مدرك داراي دهندگان پاسخ

  دهندگان توزیع فراوانی و درصد توزیع فراوانی سطح تحصیالت پاسخ :2 جدول

  درصد  فراوانی  تحصیالت

  80  80  دکترا

  100  80  جمع کل

  .باشندعلمی دانشگاه میعضو هئیت  )افراد درصد 100(دهندگان  نفر از پاسخ 80تعداد  ، 3در جدول 

  دهندگان توزیع فراوانی و درصد توزیع فراوانی سطح تحصیالت پاسخ :3 جدول

  درصد  فراوانی  تحصیالت

  100  80  عضو هیئت علمی

  100  80  جمع کل

 و سواالت بررسی به آماري جامعه شناختی جمعیت هاي ویژگی توصیف از بعد بعد آمار استنباطی و در

ي سنجش طبیعی یا غیر راب. است شده پرداخته تحقیق در استفاده مورد آماري آزمون و شده مطرح هاي فرضیه

  ).4 جدول. (استشده  استفاده (K-S) اسمیرنوف - کولموگرف آزمونطبیعی بودن داده ها از 

  ها اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن داده -نتیجه آزمون کولموگرف :4 جدول

سطح  متغیرها مؤلفه

داري معنی  

آماره 

 آزمون

مقدار 

 خطا

تأیید 

 فرضیه

گیري نتیجه  

 بازاریابی توسعه

 ورزش الکترونیکی

ایران اي حرفه  

157/0  منابع  000/0  05/0  H0 غیر نرمال  

182/0  مدیریت دانش  000/0  05/0  H0 غیر نرمال 

255/0  عوامل مدیریتی  000/0  05/0  H0 غیر نرمال 

224/0 ها استراتژي  000/0  05/0  H0 غیر نرمال 

132/0  مدیریت زنجیره تأمین  001/0  05/0  H0 غیر نرمال 

125/0  مدیریت ارتباط با مشتري  003/0  05/0  H0 غیر نرمال 

142/0  عوامل محیطی و رقابتی  000/0  05/0  H0 غیر نرمال 

243/0  هاي وب سایت ویژگی  000/0  05/0  H0 غیر نرمال 

137/0  فرهنگ سازمانی  001/0  05/0  H0 غیر نرمال 

224/0 فاکتورهاي برند  000/0  05/0  H0 غیر نرمال 



 

در صورتی که مقدار آماره آزمون 

دار است باالتر باشد، نشان دهنده این است که گویه در نظر گرفته شده معنی

  

  ايبازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه

٩ 

  تحلیل عاملی تأییدي متغیرهاي تحقیق

در صورتی که مقدار آماره آزمون . دهدتحلیل عاملی تاییدي متغیرهاي تحقیق را نشان می

باالتر باشد، نشان دهنده این است که گویه در نظر گرفته شده معنی 96/1داري متغیر از 

  .شوددر غیر اینصورت گویه حذف می

بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه عوامل اثر گذار بر توسعه نقشضریب بار عاملی 

تحلیل عاملی تأییدي متغیرهاي تحقیق

تحلیل عاملی تاییدي متغیرهاي تحقیق را نشان می ،2و شکل  1شکل 

داري متغیر از سنجش معنی

در غیر اینصورت گویه حذف میو 

  

ضریب بار عاملی  :1 شکل

 



 

  

  ايالکترونیکی ورزش حرفه

  مقیاس مورد استفاده

  T-value 

236/9  

087/8  

236/8  

126/8  

269/8  

128/5  

126/8  

479/6  

698/4  

231/3  

264/7  

١٠ 

الکترونیکی ورزش حرفهنقش عوامل اثر گذار بر توسعه بازاریابی  T-value ضریب معناداري

مقیاس مورد استفاده) اندازه گیريمدل (خالصه نتایج تحلیل عاملی تاییدي 

  ضریب بارعاملی  سواالت

Q1  84/0  

Q2  95/0  

Q3  71/0  

Q4  80/0  

Q5  85/0  

Q6  94/0  

Q7  70/0  

Q8  91/0  

Q9  81/0  

Q10  84/0  

Q11  78/0  

ضریب معناداري :2شکل

  

خالصه نتایج تحلیل عاملی تاییدي  :5جدول

  متغیرها

  

  منابع

  

  مدیریت دانش

  مدیریتیعوامل 
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Q12  90/0  267/5  

  

  ها استراتژي

Q13  98/0  140/7  

Q14  72/0  498/6  

Q15  71/0  369/2  

  

  مدیریت زنجیره تامین

Q16  71/0  123/9  

Q17  82/0  236/5  

Q18  81/0  236/3  

Q19  87/0  369/2  

Q20  86/0  169/3  

Q21  89/0  269/4  

Q22  92/0  231/5  

Q23  74/0  123/6  

  

  مدیریت ارتباط با مشتري

Q24  75/0  124/3  

Q25  86/0  231/3  

Q26  88/0  698/4  

Q27  84/0  123/7  

Q28  89/0  259/6  

Q29  89/0  584/5  

Q30  86/0  231/6  

  

  عوامل محیطی و رقابتی

Q31  75/0  366/2  

Q32  78/0  259/6  

Q33  71/0  584/5  

Q34  84/0  231/6  

  

  

  

  

Q35  81/0  366/2  

Q36  78/0  269/3  

Q37  81/0  148/2  

Q38  82/0  128/3  

Q39  86/0  142/4  

Q40  74/0  697/4  
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  Q41  70/0  102/6  سایتوب هاي ویژگی

Q42  71/0  451/3  

Q43  79/0  102/4  

Q44  72/0  647/7  

Q45 84/0  249/8  

  

  فرهنگ سازمانی

Q46  88/0  154/5  

Q47  92/0  849/7  

Q48  89/0  213/6  

Q49  81/0  021/5  

Q50  81/0  147/4  

  

  فاکتورهاي برند

Q51  86/0  202/6  

Q52  71/0  205/6  

Q53  838/0  891/5  

  

بار عاملی مقـداري  . شود وسیله بار عاملی نشان داده میه و متغیر قابل مشاهده ب) متغیر پنهان(قدرت تاثیر عامل 

نظـر   رابطه ضعیف درنظـر گرفتـه شـده و از آن صـرف     ،باشد 4/0اگر بار عاملی کمتر از . بین صفر و یک است

 .خیلی مطلوب است ،باشد 6/0قابل قبول است و اگر بزرگتر از  6/0تا  4/0بارعاملی بین . شود می

بـراي بررسـی معنـاداري    . ی گردید بایـد آزمـون معنـاداري صـورت گیـرد     یکه همبستگی متغیرها شناسا زمانی

 2و  یا بـرش متقـاطع جـک نـایف    ) 1بوت استراپ(خودگردان سازي هاي  هاي مشاهده شده از روش همبستگی

. دهـد  را به دست مـی  ٣تیدر این مطالعه از روش خودگردان سازي استفاده شده است که آماره . شود استفاده می

هـاي   همبسـتگی  ،باشـد  96/1بزرگتـر از   T-valueاگر مقدار آماره بوت اسـتراپینگ   درصد، 5در سطح خطاي 

  .مشاهده شده معنادار است

  داريالکترونیکی بر اساس معنیاولویت بندي عوامل موثر بر توسعه بازاریابی 

  

                                                           
١Bootstrap  
٢Jacknife  
٣ T Statistics 
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  داريبراساس معنی ايبازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه عوامل اثر گذار بر توسعه اولویت بندي :6 جدول

 اولویت بندي معناداري متغیر

214/3  .اي ایران تاثیر گذار استالکترونیکی ورزش حرفه منابع بر توسعه بازاریابی  10 

902/8  .اي ایران تاثیر گذار استمدیریت دانش بر توسعه بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه  2 

236/9  .اي ایران تاثیر گذار استعوامل مدیریتی بر توسعه بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه  1 

704/7  .اي ایران تاثیر گذار استبازاریابی الکترونیکی ورزش حرفهها بر توسعه استراتژي  4 

649/4  .اي ایران تاثیر گذار استمدیریت زنجیره تامین بر توسعه بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه  8 

697/8  .اي ایران تاثیر گذار استمدیریت ارتباط با مشتري بر توسعه بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه  3 

269/7  .اي ایران تاثیر گذار استعوامل محیطی و رقابتی بر توسعه بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه  5 

512/6  .اي ایران تاثیر گذار استهاي وب سایت بر توسعه بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفهی ویژگ  6 

704/5  .گذار استاي ایران تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه  7 

127/4  .اي ایران تاثیر گذار استفاکتورهاي برند بر توسعه بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه  9 

  بحث و نتیجه گیري

اي بازاریـابی الکترونیکـی ورزش حرفـه   قابلیت شناسایی عوامل موثر بر توسعه  ،هدف از انجام پژوهش حاضر

هـا،  منـابع، مـدیریت دانـش، عوامـل مـدیریتی، اسـتراتژي      نتایج تحقیق نشان داده است که ده عامل . کشور بود

هـاي وبسـایت، فرهنـگ    مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتري، عوامل محیطـی و رقـابتی، ویژگـی   

. اي کشـور تـاثیر معنـی داري دارنـد    بازاریابی الکترونیکـی ورزش حرفـه   بر توسعهسازمانی و فاکتورهاي برند 

مدیریتی، مدیریت دانش، مدیریت ارتبـاط  عوامل  ، به ترتیباولویت بندي سطح معنی داريهمچنین با توجه به 

هاي وبسایت، فرهنگ سازمانی، مدیریت زنجیره تامین، ویژگیها، عوامل محیطی و رقابتی، استراتژيبا مشتري، 

  .اه اول تا دهم قرار گرفتندفاکتورهاي برند و منابع در جایگ

بازاریـابی   عامـل منـابع سـازمان بـر توسـعه قابلیـت      از دیدگاه متخصصان و خبرگان،  ،با توجه به نتایج تحقیق

اي کشور باید بـر  هاي ورزشی حرفهتوان گفت که فدراسیونلذا می. اي کشور اثر داردالکترونیکی ورزش حرفه

همچنین منابع سازمانی، انسانی و تکنیکـی مطلـوبی   وجود زیر ساخت تکنولوژي مطلوب اهتمام داشته باشند و 

هاي مـذکور بایـد در ایجـاد    رسد که فدراسیوناز طرف دیگر به نظر می. شته باشدها وجود  دادر این فدراسیون

بایـد داراي شـبکه   اي هاي ورزش حرفـه رسد فدراسیونیبه عالوه به نظر م .وضعیت مالی مطلوب کوشا باشند

قوي با ارائه دهندگان تکنولوژي باشند و از دانش تکنولوژي و طراحی محصوالت بهتري نسبت بـه سـایر رقبـا    
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شناسـایی و اولویـت بنـدي فاکتورهـاي     «عنوان  بادر پژوهشی ) 2104( ١چاخرلویی و قهاري  .برخوردار باشند

از عوامل مـوثر   فناوريکه منابع سازمانی و زیرساخت  بیان کردند »سازي بازاریابی الکترونیکیاثرگذار بر پیاده 

نیز در ) 2012( ٢گاهريال ).49: 2014چاخرلویی و قهاري، ( باشندبی الکترونیکی میبر توسعه پیاده سازي بازاریا

ن کرده بیا »هاي گردشگريالکترونیکی در شرکتفاکتورهاي اثرگذار اتخاذ و اجراي بازاریابی «عنوان  بااي مقاله

هاي بازاریابی الکترونیکی هاي کافی براي اجراي فعالیتع ملی و سازمانی و وجود زیرساختباست که عامل منا

الگـاهري،  (باشـند  ي مـی هـاي گردشـگر  از فاکتورهاي موثر بر اتخاذ و اجراي بازاریابی الکترونیکی در شـرکت 

2012 :1257.(  

 عامـل مـدیریت دانـش بـر توسـعه قابلیـت       از دیدگاه متخصصان و خبرگان، نتایج نشان داده است کههمچنین 

-فدراسـیون توان گفت کـه  تباط با مدیریت دانش میدر ار .اي کشور اثر داردبازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه

در کسب دانش، تسهیم دانش، انتقال دانش، تبدیل دانش به دانش مفید و حفظ دانش  بایداي هاي ورزش حرفه

عنـوان   بادر پژوهشی ) 2012( ٣ترسا و تیاگوتیاگو . هاي الزم را در دستور کار قرار دهندشان فعالیتدر سازمان

ه عامـل  به این نتیجه رسـیده اسـت کـ    »هاي اروپاییتاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنالین شرکت«

هایی از قبیل کسب دانش، تبدیل و تغییر دانش به دانش مفید، کاربرد اثرگذار دانـش  مدیریت دانش با زیر مولفه

  ).419: 2012تیاگو ترسا و تیاگو، (اثر دارد  هاي اروپاییو حفظ دانش بر عملکرد آنالین شرکت

بازاریـابی   عوامل مدیریتی بر توسعه قابلیـت اه متخصصان و خبرگان، از دیدگنتایج پژوهش نشان داده است که 

هاي رسد مدیران فدراسیونمی به نظرتوان گفت که در این زمینه می .اي کشور اثر داردالکترونیکی ورزش حرفه

هاي هاي الزم براي جهت دهی سازمان به سمت انجام فعالیتها و توانمندياي باید داراي مهارتورزش حرفه

هـاي مـذکور   میزان عالقه مندي و تمایل مدیران فدراسیون ،از طرف دیگر. مرتبط با بازاریابی الکترونیکی باشند

عنوان  بااي در مقاله )1302: 2006(فو و همکاران  .ها از طریق بازاریابی الکترونیکی باال باشدبراي انجام فعالیت

بیان کردنـد   »تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی تحلیل: الکترونیکیهاي اتخاذ بازارگاهبر فاکتورهاي اثرگذار «

هـاي مـدیریت در   اي الکترونیکی و عمق تصمیم گیريهکه درجه درك و توانایی مدیریت در استفاده از فعالیت

 ).1302: 2006فو، هـو، چـن، چانـگ و چـین،     (باشند اثرگذار می هاي الکترونیکیاین ارتباط بر اتخاذ بازارگاه

                                                           
١ Chakherlouy & Ghahari 
٢ El-Gohary 
٣ Tiag & Tiago 
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هاي اثرگذار بر اتخاذ بازاریابی الکترونیـک  فاکتور«عنوان  بادر مقاله دیگري ) 2015( ١مزي و همکارانهمچنین 

دریافتنـد کـه عوامـل مـدیریتی از قبیـل میـزان مهـارت و سـطح          »توسط موسسات با اندازه کوچک و متوسـط 

توسـط موسسـات بـا انـدازه کوچـک و      تحصیالت مدیران جزو فاکتورهاي موثر بر اتخاذ بازاریابی الکترونیک 

  ).79: 2015مزي، اوگونو و آیرین، (باشند می متوسط

هاي سازمانی استراتژياز دیدگاه متخصصان و خبرگان، دهد که طرف دیگر نتایج حاصل از پژوهش نشان می از

توان گفت کـه بـه نظـر    در این راستا می .اي کشور اثر داردبازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه بر توسعه قابلیت

-رسد مفاهیم بازاریابی الکترونیکی باید در زمینه تامین اهداف و ماموریت ها سازگاري الزم را با فدراسـیون می

-هاي این فدراسیونهاي بازاریابی الکترونیکی با ارزشهمچنین انجام فعالیت .اي داشته باشدهاي ورزشی حرفه

ها هاي بازاریابی الکترونیکی این فدراسیونهاي مرتبط با فعالیتراهبرد بهتر استاز طرف دیگر . ها همسو باشد

هاي رقیـب بـراي اسـتفاده از ایـن خـدمات      و فدراسیون طراحی شود که موجب جهت دهی مشتریان به شکلی

عملکرد بررسی ارتباط بین اتخاذ بازاریابی الکترونیکی و «در تحقیقی با عنوان ) 2015( ٢ادریس و ابراهیم .بشود

هاي سازمانی مبتنـی بـر   راهبردمطرح کرده است که  »هاي با انداره کوچک و متوسط کشور غنابازاریابی شرکت

 هاي با انداره کوچک و متوسطاتخاذ بازاریابی الکترونیکی از عوامل اثرگذار بر توسعه عملکرد سازمانی شرکت

در مقالـه دیگـري بـا    ) 2010( 3 الشریف و ابد الکـادر رادي، همچنین  ).162: 2015ادریس و ابراهیم، (باشند می

دریافتنـد بـین اسـتراتژي بازاریـابی بـا       »هاي ورزشیدر باشگاه 4بازاریابی الکترونیکی و کیفیت خدمات«عنوان 

همچنین تحقیق نشان داده است که بازاریابی . هاي ورزشی ارتباط معنی داري وجود داردکیفیت خدمات باشگاه

: 2010رادي، الشریف و ابـد الکـادر،   ( باشدهاي ورزشی اثرگذار میبهبود کیفیت خدمات باشگاه الکترونیکی بر

804.(  

بـر توسـعه قابلیـت    عامل مدیریت زنجیـره تـامین   از دیدگاه متخصصان و خبرگان،  مشخص شد ،عالوه بر این

اي بایـد  هاي ورزش حرفهفدراسیونرسد که به نظر می لذا .اي کشور اثر داردبازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه

در زمینه خرید و تهیه مواد اولیه براي ارائه خدمات، فرایند پردازش خدمات، عملیات فروش و بازاریابی، فرایند 

ایجاد هاي توزیع مناسب و توزیع محصوالت، یکپارچه سازي زنجیره تامین، تسهیم اطالعات متقابل، ایجاد کانال

                                                           
١ Mzee, Ogweno & Irene 
٢ Iddris, F., & Ibrahim 
٣Rady, Elshreef & Abd-el-Kader 
٤Service Quality 
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 بااي مقالهدر ) 2012(تیاگو ترسا و تیاگو  .توجه الزم را مبذول دارندا تامین کنندگان و حفظ روابط بلند مدت ب

دریافتنـد کـه عامـل مـدیریت      »هـاي اروپـایی  تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنالین شرکت«عنوان 

زنجیره تامین که شامل مواردي از قبیل یکپارچه سازي زنجیره تامین، تسهیم اطالعات متقابل، تسهیم خطرات و 

هاي توزیع مناسب، هدف یکسان و تمرکز یکسان در خدمت رسانی به مشتریان، ها و پاداش، ایحاد کانالبحران

هـاي  باشد بـر عملکـرد آنالیـن شـرکت    می روابط بلند مدت با شرکا یکپارچه سازي فرایند ها، ساختن و حفظ

 بـا در پژوهش دیگري ) 2015( ١و همکاران چانگ ،همچنین ).419، 2012تیاگو ترسا و تیاگو،( اروپایی اثر دارد

نقش نوآوري، پیچیدگی دانش و آشفتگی : خدمات بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازاریابی الکترونیکی«عنوان 

هـاي بازاریـابی و ابزارهـا و    دریافتند که مولفه مدیریت زنجیره تامین شامل فعالیت »محیطی در اثربخشی ارتباط

هاي درگیر در اجراي مواردي از قبیل خرید و تهیه مواد اولیه، عملیات فروش، بازاریابی و فرایند توزیـع  تکنیک

  ).2: 2015گ، بیان و ژانگ، چان(اثر دارد  محصوالت، بر عملکرد بازاریابی الکترونیکی

بـر توسـعه   با مشتري  مدیریت ارتباطکه از دیدگاه متخصصان و خبرگان،  به عالوه یافته هاي پژوهش نشان داد

هـاي  رسد که فدراسـیون در این ارتباط به نظر می .قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه اي کشور اثر دارد

ارتباط موفـق بـا مشـتریان و جهـت دهـی مشـتریان بـه اسـتفاده از خـدمات          اي باید در برقراري ورزش حرفه

ایمیلـی و انالیـن   اي بایـد داراي تبلیغـات   هاي ورزش حرفـه فدراسیونعالوه بر این، . نمایند الکترونیکی تالش

اسـت  همچنـین آنهـا بهتـر    . نها براي استفاده از این خدمات را افزایش دهندو با تشویق مشتریان انگیزه آ باشند

کوشا  و در بهبود ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان هندنوآوري در مذاکره با مشتریان و رقبا را مد نظر قرار د

یازهـاي مشـتریان بـراي درك بهتـر     هاي مذکور باید از عالیق و نرسد که فدراسیوندر نهایت به نظر می. باشند

-فاکتورهاي اثرگذار اتخاذ بازارگاه«عنوان  بااي در مقاله )2006(فو و همکاران  .نیازهاي آنها آگاهی داشته باشند

اند که یکی از عوامل اثرگذار به این نتیجه رسیده »تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی تحلیل: هاي الکترونیکی

خـدمات بـه   هاي بازاریابی و تقویت تعامل و هاي الکترونیکی تقویت روابط با مشتري، فعالیتاتخاذ بازارگاهبر 

در پژوهشی با عنـوان   )2011( ٢ترینر و همکاران ).1301، 2006فو، هو، چن، چانگ و چین، (باشد مشتریان می

بیان نمودند  »هاي قابلیت بازاریابی الکترونیکیها و پیامدبررسی محرك: اطالعات یکپارچه و بازاریابی فناوري«

                                                           
١ Chong, Bian & Zhang 
٢ Trainor, Rapp & Beitelspacher 
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از قبیل جهت دهی مشتري، جهـت دهـی رقبـا و  همـاهنگی بـین       که عامل جهت دهی بازار که شامل مواردي

  ).163: 2011ترینر، راپ، بیتلسپاچر و اسچیلورت، ( اثر دارد بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی ،باشدوظیفه اي می

بـر توسـعه قابلیـت     عوامل محیطـی و رقـابتی  از دیدگاه متخصصان و خبرگان، که همچنین نتایج بیانگر آن بود 

کـه عوامـل محیطـی از قبیـل     توان گفت می مورددر این  .بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه اي کشور اثر دارد

توانـد بـر توسـعه    قه فدراسیون مذکور در آن صنعت مـی میزان حمایت دولتی، تمایل بازار و فشار صنعت و ساب

 .ها باید بـه ایـن عوامـل توجـه الزم را داشـته باشـند      فدراسیونیابی الکترونیکی تاثیر گذار باشد و قابلیت بازار

عوامل محیطی رقابتی مثل فشار مشتریان، فشار تـامین کننـدگان، فرهنـگ اسـتفاده از اینترنـت، میـزان       همچنین 

 تواند بر توسعه قابلیتمیمهارت مشتریان، کارکنان و دانش محیطی در ارتباط با استفاده از ابزراهاي الکترونیکی 

ها نسبت به این عوامل را الزم را از سوي فدراسیوناهتمام هاي مذکور حائز اهمیت باشد که بازاریابی فدراسیون

در ارتباط با فضاي رقابتی اصرار تـامین کننـدگان، اصـرار مشـتریان، شـدت رقابـت و        ،از طرف دیگر .طلبدمی

ها براي توسعه در توانند موجب ترغیب فدراسیونبودن نیز جز عواملی هستند که می سرمایه گذاري براي پیشرو

بررسـی ارتبـاط بـین اتخـاذ     «اي بـا عنـوان   مقاله در) 2015(ادریس و ابراهیم  .بخش خدمات الکترونیکی شوند

بـه ایـن نتیجـه     »هاي با انداره کوچـک و متوسـط کشـور غنـا    بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازاریابی شرکت

فشار رقابتی و تقاضـا و مطالبـه مشـتریان عـواملی هسـتند کـه بـا اتخـاذ بازاریـابی           رسیدند که عوامل محیطی،

نیز در پژوهش ) 2010( ١لیم ).160، 2015 ،ادریس و ابراهیم(باشند ها اثرگذار میالکترونیکی بر عملکرد سازمان

هاي خودمختـار کشـور    تحلیل عاملی متغیرهاي اثرگذار بر اتخاذ بازاریابی الکترونیک در هتل«دیگري با عنوان 

فشار مشتریان و تقاضاي مشتریان براي ایجاد ارتبـاط بـا آنهـا از طریـق     به این نتیجه رسیده است که  »انگلستان

از عوامـل   ،تکنولوژي که به سرعت در حـال تغییـر اسـت   هاي الکترونیکی و اینترنتی و شدت رقابت و فعالیت

  ).40: 2010لیم، (باشند می هاي خودمختار کشور انگلستاناثرگذار بر اتخاذ بازاریابی الکترونیک در هتل

بر توسـعه قابلیـت   هاي وبسایت عامل ویژگیاز دیدگاه متخصصان و خبرگان، نتایج نشان داد که  ،عالوه بر این

بایـد  اي هاي ورزش حرفهرسد که فدراسیونلذا به نظر می .اي کشور اثر داردالکترونیکی ورزش حرفه بازاریابی

. داراي وبسایتی با طراحی مطلوب و با حد باالیی از سودمندي ادراك شـده بـراي مشـتریان و کارکنـان باشـند     

هاي  بسایتوها از تعداد کل کاربران و بازدیدکنندگان سایت باید کافی باشد و همچنین میزان آگاهی فدراسیون

                                                           
١ Lim 
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ها باید بـه آسـانی قابـل    سایت این فدراسیون ،وهبه عال. باشدبرخوردار اعتماد الزم از نگاه مشتریان  از بایدآنها 

، از طرف دیگر. کاربري آن آسان و قابلیت ایجاد سرگرمی براي مشتریان و بازدیدکنندگان را دارا باشددسترس، 

در . صـورت بپـذیرد  و و خرید از سایت آنها به شکل آسـان و سـهل    ودخصوصی مشتریان حفظ ش حریم باید

را بـه شـکل    شـان هاي تجاري و بازاراي باید اطالعات طرفهاي ورزش حرفهاسیونرسد فدرنهایت به نظر می

شناسایی و اولویت بنـدي  «در پژوهشی با عنوان ) 2014(چاخرلویی و قهاري  .شفاف در سایت خود قرار دهند

دریافتند که طراحی وبسایت مناسب از عوامل اثر گذار  »فاکتورهاي اثرگذار بر پیاده سازي بازاریابی الکترونیکی

) 2003( ١هیجدنوندر  ،به عالوه .)49، 2014، چاخرلویی و قهاري(باشد ده سازي بازاریابی الکترونیکی میبر پیا

به ایـن   »مورد پورتال عمومی در کشور هلند: ها فاکتورهاي اثرگذار بر استفاده از وبسایتـاي با عنوان  در مقاله

هـاي سـودمندي ادراك   جذابیت ادراك شده سایت بر مولفـه هاي وبسایت از قبیل نتیجه رسیده است که ویژگی

همچنین کاربري آسـان  . شده، کاربري آسان و لذتبخشی ادارك شده از طرف مشتریان اثر مثبت و معنی دار دارد

 سط مشتري اثر مثبت و معنـی داري دارد ادارك شده سایت بر سودمندي ادارك شده و لذتبخشی ادارك شده تو

 محتواي ابعاد تاثیر« عنوان در مقاله دیگري بانیز ) 2013( ٢زاده حسن و نیا رحیمی ).542: 2003وندر هیجدن، (

 زعفـران  بازرگـانی  هـاي شرکت موردي مطالعه: الکترونیکی بازاریابی اثربخشی بر الکترونیکی اعتماد و وبسایت

 اعتمـاد  و الکترونیکـی  بازاریـابی  بـر  داري معنـی  تاثیر وبسایت محتواي که اندرسیده نتیجه این به »ایران کشور

 بخشـی  اثـر  و ٣الکترونیکـی  اعتمـاد  بـین  ارتبـاط  در واسطه نقش الکترونیکی اعتماد همچنین. دارد الکترونیکی

  ).243: 2013زاده،  حسن و نیا رحیمی( دارد الکترونیکی بازاریابی

بازاریابی الکترونیکی  بر توسعه قابلیت عامل فرهنگ سازمانی از دیدگاه متخصصان و خبرگان، ،با توجه به نتایج

هـاي ورزش  که مدیران و کارکنـان فدراسـیون   چنین گفتان تودر این زمینه می .اي کشور اثر داردورزش حرفه

هاي بازاریابی از طریق خدمات اي باید داراي فرهنگ مناسب و نگرش مثبت براي پذیرش و انجام فعالیتحرفه

ها و عالیق کارکنـان بـراي اسـتفاده از خـدمات     براي توسعه این قابلیت باید ارزشهمچنین . الکترونیکی باشند

هاي منتخـب بـراي اسـتفاده کارکنـان و     و جهت دهی فرهنگی از سوي فدراسیون اشدالکترونیکی هم مشترك ب

شناسـایی و  «در پژوهشی با عنـوان  ) 2014(چاخرلویی و قهاري  .مشتریان آنها به شکل مطلوبی صورت بپریزد

                                                           
١ Van der Heijden 
٢Rahimnia & Hassanzadeh 
٣E-trust 
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به این نتیجه رسیدند که فرهنـگ داخلـی    »اولویت بندي فاکتورهاي اثرگذار بر پیاده سازي بازاریابی الکترونیکی

سازمانی و توجه فرهنگی به بازارهاي هدف بر قابلیـت پیـاده سـازي بازاریـابی الکترونیکـی اثـر مثبـت دارنـد         

فاکتورهـاي اثرگـذار اتخـاذ و    «عنـوان   بـا اي نیز در مقالـه ) 2012(گاهري ال ). 49، 2014لویی و قهاري، چاخر(

بیان کرده است کـه جهـت دهـی فرهنگـی بـه سـمت        »هاي گردشگرياجراي بازاریابی الکترونیکی در شرکت

گـاهري،  ال(اثـر دارد   گردشـگري هـاي  بازاریابی الکترونیکی بر اتخاذ و اجراي بازاریابی الکترونیکی در شـرکت 

2012 ،1257.(  

بر توسعه قابلیت  عامل فاکتورهاي برند پژوهش، از دیدگاه متخصصان و خبرگان،در نهایت و با عنایت به نتایج 

هـاي ورزش  تـوان گفـت کـه فدراسـیون    مـی  مورددر این  .اي کشور اثر داردبازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه

فاکتورهایی از قبیل ارزش ویژه برندشان، تصویر مطلوب از برندشان و ایجاد تـداعی   بخش توسعه اي بایدحرفه

تـاثیر آمیختـه   «در پژوهشی با عنـوان  ) 2013( ١سالیانی و همکاران .مناسب در ذهن مشتریان از برند شان باشند

برنـد از قبیـل شـهرت و    هـاي  فـاکتور مطرح کردند که  »بازاریابی الکترونیک بر تمایل مشتریان به خرید آنالین

هاي موزون، مورد توجه و معنی دار بودن برند، بر تمایل مشتریان  اعتماد، وفاداري و تعهد، شکل هندسی، رنگ

 ).1255: 2013سالیانی، لغزیان و مقول، ( اثر دارندبه خرید آنالین 

بازاریـابی الکترونیکـی در   هاي قبلی در حـوزه  شده و با توجه به محدودیت پژوهش یادبا در نظر گرفتن موارد 

هاي فوتبال، والیبال، بسکتبال که شامل فدراسیون گروهی هاي ورزشی حرفه ايصنعت وررش کشور، فدراسیون

باشند، باید اهتمام الزم را به ده عامل شناسـایی شـده مـورد تاییـد خبرگـان مـدیریت بازاریـابی و        و هندبال می

هاي اثر از بودجه عمومی دولتی، گامتا در جهت ایجاد درآمدزایی و جدایی مدیریت ورزشی کشور داشته باشند 

هـاي قبلـی در حـوزه بازاریـابی     در مقایسه با پژوهشپژوهش حاضر تفاوت در حقیقت  .بخش تري را بردارند

در جهـت توسـعه قابلیـت     ايحرفـه  هـاي ورزشـی  را به فدراسـیون  ورزشی در این است که ده عامل کاربردي

  .کندشان ارائه میبی الکترونیکیبازاریا

  

  

                                                           
١
 Saliani & Lagzian 
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The study is to identify the effective factors on development of electronic 
marketing capability in professional sport of Iran. This study is a descriptive, and 
in view of objective, is a practical research. A questionnaire was made by the 
researcher, based on Likert ٥ option scale, and its validity is confirmed by 
professionals and professors. Moreover, its reliability is examined by Cronbach’s 
alpha test. Populations consist of ٢ groups (٨٠ people), which involve Faculty 
members of Marketing Management field (٢٠ peoples) and Faculty members of 
Sport Management (٦٠ people) field. In regard to limitation of populations, the 
number of samples was equals to populations and sampling method is all-counting. 
Descriptive statistics are utilized for describing Demographic status of respondents 
and their responses to research questions as well, and Partial least squares 
regression test are used in inferential statistics. For this reason, soft wares as PLS, 
MS-Excel and SPSS version ١٨ are operated. The Results Showed that factors 
include management factors, knowledge management, customer relationship 
management, strategies, environmental and competitive factors, website features, 
organizational culture, supply chain management, brand factors and resources, 
with significant priorities respectively, were effective factors on electronic 
marketing capability in professional sport of Iran. 
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