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ی مبنی در حوزه خدمات ورزش یی مجازوکارهامدل توسعه کسب یطراحاز پژوهش حاضر،  هدف
اشد. جامعه ببر نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می

ها و ... ، مربیان ها، فدراسیونها، هیئتآماری شامل دو بخش جامعه انسانی )مدیران ورزشی: باشگاه
ی ورزشی( و ابیبازارتید مدیریت ورزشی و و ورزشکاران فعال در عرصه خدمات ورزشی و اسا

ی احتمال یرغ صورتبهجامعه اطالعاتی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری 
های سند(. روایی ابزار با استفاده از روش 26نفر و  16هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب گردید )

(. برای تحلیل 121/2روایی محتوایی و ضریب کاپا به میزانی کیفی مطلوب ارزیابی شد )سنج ییروا
 ها از رویکرد سیستماتیک طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. داده
ی )آموزشی، نوآوری، مشارکت در فضای مجازی، شبکه ذینفعان، تولید مقوله اصل 11 یتنهادر 

مجازی خدمات ورزشی، بودجه،  وکارکسبی، توسعه محتوا، آگاهی مردم از خدمات ورزش مجاز
نظام مالیاتی، اقتصادی، اطالعاتی، بازارگرایی، خدمات پس از فروش، نوآوری و خالقیت، نگرشی، 

                                                           
بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت. 1

 ایران

بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران . استادیار، مدیریت ورزشی، گروه تربیت2
 )نویسنده مسئول(

E-mail: Nima.majedi@gmail.com 
 بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایراناستادیار، مدیریت ورزشی، گروه تربیت . 3

 بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایراناستادیار، مدیریت ورزشی، گروه تربیت . 4



  یدر حوزه خدمات ورزش یمجاز یوکارهامدل توسعه کسب یطراح 

 

 

314 

مقوله . در مجموع، می توان گفت که استخراج شدمفهوم  23و  سازی و برندسازی(فرهنگی، تجاری
است و  اربرخورد ییاز اهمیت بسزا ت ورزشیارائه خدمادر  مجازی ورزشی وکارکسبتوسعه 

 وکاربکستوان انتظار توسعه همچنین با استفاده از این مدل میباشد. های مختلفی میدارای جنبه
 ورزشی در خدمات ورزشی را داشت. مجازی

 
 مجازی، ورزش و خدمات ورزشی. وکارکسب واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 هگرفته است؛ چنان که توسع قرار نوین ارتباطات تاثیر تحت هاانسان زندگی اخیر، هایالس در
 ضایف ظهور. است شده اجتماعی هایشبکه از کارها و کسب استقبال موجب مجازی فضای استفاده
 و هافرصت آرزوها، امیدها، است،آورده  همراه به اطالعاتی فناوری که امکاناتی و سایبری
زاده شهری، راه است )جعفرزاده، حسین داشته همراه به کارها و کسب صاحبان برای را ییهاچالش

در بخش خدمات  ژهیوبهی ورزش یوکارهاکسب یبرااز طرف دیگر، . (1311چمنی و ساعی ارسی، 
 جادیو ا شدنجهانیهای تر به چالشمانند پاسخ آسان یلیمهم است که خودشان را به دال ورزشی
بزرگ، ورزشکاران و  یورزش یدادهایبا رو اتارتباط تیو کسب مز دیوکار جدکسب هایفرصت

 و 1نیودنی)آم رندیدر نظر بگ یاز صنعت گسترده ورزش یعنوان بخشها بهدولت یورزش ندگانینما
 ارتباطات و اطالعات از فناوری با استفاده که ییوکارهاکسب تعداد امروزه،همچنین . (2221، 2ایپار

 ؛(1311)کاظمی و همکاران،  شودیمبیشتر  و بیشتر روز هر ،اندمرتبط یکدیگر جهان با اسرسرت در
ی ابر یعنوان ابزاربه یکیالکترون یوکارهاکسب نترنت،یبا رواج ا ریاخ یهادر دههی که طوربه

وکار کسبی هامدل رییتغ یبرا یاریبس یها. شرکتدنشویوکار شناخته ممدل کسب یدهسازمان
و پر از  رییر تغپ یایدن در شتریب یکسب توان رقابت یبرا یکیوکار الکترونخود به مدل کسب ینتس
های مختلفی در جهت ، مدلجهیدرنت. (1314)محمدیان و همکاران،  کنندیتالش م یفعل یدگیچیپ

وکارهای مجازی ورزشی وجود دارد که بخش خدمات ورزشی از این قضیه رونق بخشی کسب
 انتخاب مورد کلیاتی در از: عبارت است وکارکسب مدلتوان گفت که می رونیا. از ستینمستثنی 

مشتریان.  مطلوبیت برای بازار وایجاد به رفتن منابع، ترکیب ی،سپاربرونو  وظایف مشتریان، انجام
 سر پشت که است ارزش ایجاد در وکارکسب منطق سیستم وکارکسب دیگر، مدل در تعریفی
 هدف که هاشرکت از یاشبکه را وکارکسب مدل همچنین .ردیگمی قرار واقعی شرکت فرآیندهای

 در هاآن تفاوت دلیل به که دانندیم است ی فناوریهافرصتطریق استقرار  از ارزش ایجاد آنان
، 3کنند )استروالدر پیدا و موازنه با یکدیگر تطبیق باید ی مالیهایازمندیو ن سازمان کاربر، فنی، موارد
 منطق لیوتحلهیتجز امکان ،وکارکسب از منطق مشترک ایجاد درک با وکارکسب مدل (.2224
 انحصاری کار امتیاز حق ایجاد روشن و اندازچشمایجاد  وکار،کسب مدیریت وکار، بهبودکسب

 جدید وکاربازار کسب ورود به زمینه خود، جدید هایایده و هاطرح با هاشرکت که شودیم موجب
فراهم نمایند  و جهانی را بازارهای داخلی در شرکتشان موقعیت ارتقای و حفظ امکان نتیجه در و

 (.1312)زعفریان و همکاران، 
 هاو خدمات با هدف فروش آن کاالهایی است که تولید، خرید وکار به معنای فعالیتکسب

هولت و توسعه جوامع در پی س گیرد. با پیدایش کامپیوتر، اینترنتکسب سود را در بر می منظوربه
 تروکار هستیم که در فضای مجازی در حال هر چه گستردهنوع جدیدی از کسب ارتباطات شاهد

. (1316)اخوان،  شودگفته می («مجازی)وکار اینترنتی کسب»به آن ( و 1316)اخوان،  باشدیشدن م
 هاچییارتباطی، سو یهاها، شبکهدهسرویس دهن ها هزار کامپیوتر به هم پیوسته،فضای مجازی، از ده

است که امکان ایجاد ارتباطات را در یک سامانه جامع فراهم تشکیل شده فیبر نوری  یهاو کابل
 .آوردیم
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 وکارهاکسب و هاحرفه صاحبان بین ارتباط مجاری نیترمهم از یکی اینترنت حاضر، عصر در
 تغییر را هاسازمان وکارکسب رایج وهیش پدیده این .درویم شمار به نهادها و افراد از بسیاری دیگر و

 جهان سرتاسر در ارتباطات و اطالعات فناوری از برای استفاده که ییوکارهاکسب است. تعداد داده
 یهاتیفعال آن تبعبه و شودیم بیشتر و بیشتر روز هر ،پردازندیم ارتباط یبرقراربه  یکدیگر با

 هم مانند رانیا . در(1311کاظمی و همکاران، است ) افزایش حال در محیط اینترنت در وکارکسب
 نیبا گسترش روزافزون مواجه شده و تعداد کاربران ا یاجتماع یهارسانه کشورها استفاده از گرید

 یاهدر رسانه یرانیکاربر فعال ا یافزون بر تعداد باال. است شیطور دائم در حال افزاها بهرسانه
وقت  یاجتماع یهارسانه یبرا یاز چهار برابر متوسط جهان شیب هایرانیآمار، اطبق  ،یاجتماع

 (.1316 ن،ی)اقتصاد آنال کنندیها استفاده مو از آن گذارندمی
 وکارکسب مدل انتخاب دیجیتالی، اقتصاد در سایه الکترونیکی وکارهایکسب از طرفی گسترش

 عوامل مؤثری مجموعه از آگاهی بنابراین است. دهتبدیل کر راهبردی ضرورت یک به الکترونیک را
است  باالیی برخوردار اهمیت از محققان و مدیران برای، دهندیم قرار تأثیر تحت انتخاب را که این

 برای مساعد یهانهیزم از یکی را ورزش نظرانصاحب (. امروزه،1314)محمدیان و همکاران، 
 یننهمچ (. ورزش2221، 1)بال دانندیم باثبات و مطلوب تغییرات اقتصادی اجتماعی به رسیدن

(. با توجه به مطالب بیان شده 1311آید )کاظمی و همکاران، شمار می به و اشتغال تولید در مهمی
شناسایی  با و شوند الکترونیکی وکارکسب محیط نیز وارد وکارهای ورزشیکسب رودمی انتظار

 و کنند را تضمین خود سازمانی بقای ها،این فرصت بتی ازرقا و کسب مزیت نوآورانه هایفرصت
 (.1313جامعه شوند )کاظمی و همکاران،  و ارزش برای سود ایجاد سبب

طریق  از هدف بازارهای به ورزشی هایسازمان دسترسی که کندمی بیان( 2211) 2اسمیت
 در بازارها آنالین حضور یوسبه هاسازمان امر، حرکت همین و بود خواهد ترمطلوببسیار  اینترنت

 ورزشی هواداران اینترنت مشابه اربرانک شناختی جمعیت اینکه خصوصیات ژهیوبه .کندیم توجیه را
 و نیازها تنوع دانشگاهی، النیالتحصفارغ همچنین افزایش(. 1317زاده و همکاران، )رحیمی است

 توان حوزه این مندانعالقه از خیلی که امروزی باعث شده وکارهایوضعیت کسب مناسب نبودن
قبیل  از متعدد دالیلی به ورزشی وکارهایصاحبان کسب و حتی نداشته باشند را بخش این ورود به

 هستند که نیز افرادی حال این . باشوندیماز محیط رقابتی خارج  داوطلبانه اقتصادی، رکود و تورم
گذارند )نوبخت و همکاران، ایش مینم به محیط امروزی در موفقیت کسب با را خود استواری

 است کنندهجیگ بسیار واردانتازه از بسیاری برای الکترونیک وکارکسبدنیای  میان، این در (.1314
 ایجاد را وکارکسب گونهنیا در باقی ماندن برای که تردید هستند مواجه با پارادوکسی بسیاری و
 انتخاب که هستند رو به رو وکارکسب ها و عواملمدل از وسیعی طیف با نیز هاسازمان .دینمایم

 طور مکرربه نیز وکارکسب یهادلم اتیدر ادب (.2221، 3اریک)  کندیم دشواربرای آنها  را نهایی
 عواملی یلو ،باشندیو مؤثر م ریپذوکار انعطافمدل کسب ازمندیموفق ن یهاکه شرکت شودیم دیتأک

وکار ضرورت دارد شرح داده نشده کسب یهاو مؤثر بودن مدل یریپذانعطاف ای تیموفق یکه برا
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 فیتعار لیوتحلهیتجزاز این رو، . شودیوکار محسوب مکسب یهامدل یبرا یچالشهمین است و 
 (.2216 ،1رتزیباشد )و دیوکار مؤثر مفدر رفع چالش مدل کسب تواندیموجود می کردهایو رو

اثر داشته و  یبشر امروز یوکار و زندگمختلف کسب یاهبر حوزه یمجاز یامروز توسعه فضا
 کایر آمرها، دشده است. مطابق پژوهش کپارچهی یبسترها جادیامور با ا لیو تسه عیسر باعث تحول

 ازیمورد ن یروهاین انیشوند و کارفرمایاعالم م یمجاز یفضا قیاز طر مشاغل درصد 12از  شیب
 یازمج یهامناسب در شبکه یدارا بودن روابط شغل ،رونی. از اکنندیم استخدام قیطر نیخود را از ا

 یگذارهیمرتبط با سرما اطالعاتعالوه، شغل مناسب است. به افتنی در یمهم اریعامل بس یو اجتماع
دود تا ح یگذارهیسرما تیموفق جهیدر نت .شودیم ارائهی مجاز یصورت گسترده در فضابه زین
وابسته است. جهان امروز در  یمجاز یهاشبکه راد از نحوه حضور درو دانش اف یبه آگاه یادیز

 یخصوص حرکت به سمت و سوقرار دارد به یاندهیو تحوالت فزا رییو تغ یمعرض دگرگون
 نیدر ع(. 1316)اخوان،  موجودی مل یهاها و سازماننظام ختنیو در هم ر "یدهکده واحد جهان"

و...  تیامن اقتصاد، فرهنگ، است،یس یهادر عرصه دیجد یهاها و بحرانحال بروز و ظهور چالش
 نکهیتر او مهم ردیدقت مورد مطالعه قرار گبه هاانیتحوالت و جر نیکه ا کندیم جابیدر جهان ا

 دیبا زین راتییو تغ حوادث نیسمت و سو دادن ا ایو  عیتسر زش،یعوامل و اسباب مؤثر در خ
ر در عصر حاض ،یمجازی فضا ژهیوو به یارتباط جمع یها. رسانهردیو مورد شناخت قرار گ یابیارز

 یاریمنشأ بس لیوسا نیبر عهده دارند و ا یو تحوالت اجتماع رییرا در عرصه تغ ینقش عمده و مهم
از  یکی. شوندیم و تحوالت در جهان محسوب هاانیکننده جراز تحوالت معاصر، راهنما و کنترل

 یاست که مانع چندان نیا ،یوکارهای امروزکسب یبرا یمجاز یفضا یبایبازار یهایژگیو نیبهتر
 دیبا وکارکسب گذشته صاحبان یهاها وجود ندارد. در دورهورود و استفاده از امکانات آن یبرا

با  تنها دیتوانیامروزه م یول ،مورد نظرشان برسند یتا به مشتر کردندیم غاتیخرج تبل دالرهزاران 
 .دیشو کیبه مخاطب نزد ماًیمستق دالر 1کمتر از  یاپرداخت هفته

ای با بررسی ( در مطالعه1316برای تبیین مسئله پژوهش به مرور مطالعات قبلی پرداخته شد. اخوان )
کار نشان داد که یکی از مزایای استفاده از  و کسب حوزه توسعه و بهبود در مجازی فضای تاثیر

 بهیار و شاهرخ باشد. دهدشتیهای بازاریابی میش هزینهفضای مجازی برای کسب و کارها، کاه
 «مجازی جوامع در کنندگانمصرف مشارکت پیامدهای و هازمینهپیش»ای با عنوان ( در مطالعه1316)

 رشنگ تمایل، سایت،وب توسط شده ارائه خدمات اجتماعی، و فردی هایزمینهنشان دادند که پیش
 أثیرت مجازی جوامع در مشارکت برای ما نیات همچنین دارند. زاییبس تأثیر مشارکت در ما نیات و

 عاتاطال اما دارد، هارسانه سایر از کمتر استفاده همچنین دوستان، و خانواده با ارتباطات بر منفی
( در پژوهشی با هدف 1311همچنین جعفرزاده و همکاران ) .دهدمی افزایش را کنندگانمصرف
 اهنشان دادند که چالش اجتماعی هایشبکه در کارآفرینی هایفرصت و هاچالش مدل ارائه و بررسی
 نصرالهی و مسیح باشند. رسولی،بازار می هایچالش و امنیتی مدیریت سیاسی، هایچالش شامل

 و رامتلگ در کار خانگی و کسب گسترش بر مؤثر عوامل شناسایی»( در پژوهشی با عنوان 1311)
 ،ارتباطی زیرساخت و مدیریتی سیاسی، اقتصادی، عوامل مجموعه هک دریافتند «اینستاگرام

 اال وک مبادله هزینه و مالیات ارتباطی، فناوری ساختار افزایش و دولت حمایت دولتی، هاینظارت
( 2221) 2اسچوردر و کروز .باشدمی مؤثر خانگی وکارکسب گسترش و رشد در مجازی شبکه نوع

                                                           

1. Witrz 

2. Schroeder & Kruse 
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 نشان دادند که آموزش همکاری و رزش مجازی، آموزش، پرورشو در پژوهشی با بررسی آینده
 ،شود می انجام مجازی جلسات مختلف های عامل سیستم از استفاده با که  متحده ایاالت مجازی

 با ار "عملی" آموزشی جلسات تواند می بلکه کند، می فراهم را تعلیمی آموزش ادامه امکان تنها نه
ن همچنی. کند ایجاد دوباره است، الزم صالحیت کسب برای که مربی مستقیم و فوری بازخورد
 بین همکاری و دهد گسترش را افتاده دور مناطق تواند می متحده ایاالت در ورزشی های آموزش

 کار از تر طوالنی زمان مدت و سفر هزینه بدون اینها همه -دهد افزایش دور از هم را متخصصان
 . است

رونیک الکتت سیستم تجار عواملی مانندتوان گفت که م شده میبا توجه به مرور مطالعات انجا
صنعت ورزش ( در رونق 2217ورزشی )فرهمندمهر، ( و اکوسیستم کارآفرینی 2216، زادهیمیرح)

عه توسمراحل گوناگون ها ابعاد و هشلی، تاکنون در پژوکصورت اما به نقش درخور توجهی دارند،
این در حالی است که کسب بررسی نشده است؛  یات ورزشدر حوزه خدم یوکارهای مجازکسب

ه نیاز دارد. اینکبررسی و تحلیل  به، ورزشخدمات در صنعت  وکاراز این نوع کسبجامع اطالعات 
در این رونق این  مؤثردارند و عوامل ار مجازی ورزشی چه بازیگرانی نقش وککسب حوزهدر 

پس هدف پژوهش چارچوب تحلیل جامع است. ترسیم یک ای برای اند، مقدمهها از بازار کدامبخش
 یدر حوزه خدمات ورزش یوکارهای مجازمدل توسعه کسب  است: سؤالحاضر پاسخگویی به این 

 چگونه است؟
 

 پژوهش شناسیروش
ها یونها، فدراسها، هیئتباشگاهو جامعه تحقیق شامل کلیه مدیران ورزشی ) کیفی پژوهش حاضر

های تجاری ورزشکاران فعال در عرصه خدمات ورزشی، فروشندگان و شرکتمربیان و ، و ...(
 از روش. بودی ورزشی ابیبازارو اساتید مدیریت ورزشی و  وکار مجازیورزشی در بخش کسب

( و تکنیک گلوله برفی برای انتخاب اعضای 1317ی هدفمند نظری )بازرگان، احتمال یرغگیری نمونه
ها ها، فدراسیونها، هیئتباشگاهنفر از مدیران  16ده شد. نمونه تحقیق کننده در تحقیق استفاشرکت

بودند. از مصاحبه عمیق و باز به مدت  مربیان و ورزشکاران فعال در عرصه خدمات ورزشی،  و ...
ادامه یافت. این  1ها استفاده شد که تا حد اشباع نظریدقیقه با خبرگان برای گردآوری داده 61تا  42

و محقق برای اطمینان یک مصاحبه دیگر نیز انجام داد.  گرفتصورت  پانزدهممصاحبه  حالت در
محتوای هر مصاحبه، نوشته شد و بعد از کدگذاری اولیه، مفاهیم اولیه استخراج گردیدند. پس از 

تر مبانی نظری و تحقیقات پیشین شد تا از ترکیب مفاهیم ها اقدام به مطالعه عمیقاتمام مصاحبه
 یتنهاها و در نظران به مراحل بعدی تحلیل دادهه، تجربیات پژوهشگر و نظرات صاحبگذشت

، بنیاد سه رویکرد سیستماتیکهای اصلی اقدام شود. در نظریه دادهی ثانویه و تمهامؤلفهشناسایی 
( که در این پژوهش، به علت وضوح 2226گرا وجود دارد )اسکات و همکاران، نوخاسته و سازنده

های کدگذاری از رویکرد سیستماتیک و از سه شیوه کدگذاری باز، محوری و گزینشی ل و شیوهمراح
دیده ای، عِلی، پپاسخ دادند که عوامل زمینه سؤاالتشوندگان به این در نهایت مصاحبه استفاده شد.

وکارهای مجازی در حوزه خدمات توسعه کسبگر، راهبردها و پیامدهای محوری، عوامل مداخله
 کدام اند؟ورزشی 

                                                           

1. Theoretical satuation 



   8438 زمستان 23: شماره             وانان                 جورزش و  یراهبرد مطالعات     

 

 

311 

 

 یافته های پژوهش
از سه روش کدگذاری باز، کدگذاری  با استفادهها تحلیل دادههای جمعیت شناختی و ویژگینتایج 

 :است خالصه شده 2و  1در جدول  محوری و کدگذاری انتخابی
 

 نمونه آماری پژوهش توصیف .8جدول 
 متغیر Nفراوانی  درصد فراوانی

 جنسیت مرد 81 833

 کارشناسی ارشد 7 71/43
 تحصیالت

 دکتری 1 21/16

71/43 7 
-ها و فدراسیونها، هیئتمدیران ورزشی )باشگاه

 ها(
 شغل

71/11 3 
مربیان و ورزشکاران فعال در عرصه خدمات 

 ورزشی
 اساتید مدیریت ورزشی 6 1/37
 سال 12تا  1 3 71/11

 سال 22تا  11 1 21/16 سابقه
 سال 22باالتر از  4 21

 میانگین انحراف معیار
 سن

21/7 21/44 
 

 کدهای ثانویه و مفاهیم .5جدول 
 کد اولیه

 مقوالت مفاهیم
سازه 
 اصلی

 میان در خدمات ورزشی به مربوط علمی نتایج ترویج و آموزش
 هتوسع جهت در پژوهشگران ایدستاورده از مجازی، استفاده هایرسانه
 زمینه در مجازی آموزش هایدوره وکار ورزشی، برگزاریکسب

تمرین در  علمی اصول و مختلف هایورزش خدمات ورزشی، آموزش
 زشور و سالمتی زمینه در بزرگان سخنان از های مجازی، استفادهرسانه

 های مجازی.تحرکی در رسانهبی اثرات مورد در هشدار و

بهبود 
 دانش

 آموزشی

شرایط 
 علی

 کارکنان های مجازی، آموزشدر رسانه ورزشی جدید خدمات ارائه
 (کارمحافظه)جدید  خدمات شدن، ارائه نوآور برای ورزشی هایباشگاه

 ورزشی. وکارکسب در

نوآوری 
در 

 خدمات

 در یقتحق و ورزشی، جستجوی خدمات ارائه فرایند در مستمر تغییرات نوآوری
کننده های ارائهسازمان ورزشی برای خدمات ارائه جدید هایروش
 نوین فرایندهای و هاروش ارائه در مستمر ت ورزشی، پیشتازیخدما

 توسط شدهارائه جدید فرایندهای و هارویه با ورزشی، رقابت خدماتی
 رقبا. به نسبت بهتر فرایندهای و رویه ارائه و رقیب هایسازمان

نوآوری 
 در فرایند
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 جذب یهاسیستم مانند) مدیریتی نوین هایسیستم از استفاده و تحقیق
 از ورزشی، استفاده وکار مجازیکسب بهتر اداره برای( استخدام و

ی، ورزش وکار مجازیکسب بهتر اداره جهت ارزیابی نوین هایسیستم
 وکار مجازیکسب در مدیریتی نوین هایسیستم ارائه در پیشتازی
 ورزشی.

نوآوری 
در 

 مدیریت

 دهم، درانجام میهای مجازی را خوبی و آسانی فعالیت در رسانهبه
ام، کرده پیدا مهارت خوبیبه مجازی هایرسانه در فعالیت زمان مدیریت

 هایرسانه به مربوط ابزارهای و محتوای به مناسب دسترسی شیوه
 با کار مهارت و دانش ارتقای حال در گیرم، هموارهمی بکار را مجازی
 هستم. مجازی هایرسانه

مهارت و 
 دانش

مشارکت در 
فضای 

جازیم  

 من است، برای من زندگی از مهمی بخش مجازی هایرسانه در فعالیت
 زندگی به رسیدن واقعی معنای به مجازی هایرسانه در فعالیت

 در حضور زمان و برممی لذت مجازی هایرسانه است، از اجتماعی
 مشارکت واسطهبه زیادی دوستان است، من انگیزهیجان من برای هاآن
 ام.کرده پیدا مجازی هایرسانه در

هدف و 
 دستاورد

است،  دسترس قابل خوبیبه من برای ایرسانه خدمات و امکانات
 خوبیبه من برای موجود ایرسانه خدمات و امکانات مالی هایهزینه
ارم، د رضایت ایرسانه خدمات و امکانات کیفیت است، از تأمین قابل

 دارم. رضایت ایرسانه خدمات و امکانات امنیت وضعیت از

امکانات و 
 خدمات

غیرورزشی،  و ورزشی نهادهای و هاسازمان مالی استفاده از حامیان
وکار خدمات ورزشی، توسعه کسب برای بازاریابی و درآمدزایی

 .رضایت مشتریان و بازگشت سرمایه
توسعه  مالی

وکار کسب
مجازی 
خدمات 
 ورزشی

پدیده 
 محوری

 و صیتخص کارگیری تجهیزاتنوین، به زاتتجهی و استفاده از وسایل
 ایمنی و مهندسی ورزشی، کیفیت مختلف هایرشته استاندارد

 اهایفض و امکانات به دسترسی ورزشی، قابلیت فضاهای زیرساخت
 جمعیت اساس بر ورزشی فضاهای و امکانات توزیع ورزشی، تناسب

 ورزشی. فضاهای و امکانات شناختیزیبایی و ورزشی، معماری

زیرساخت 
 و امکانات

وکار مجازی، هزینه و زمان توجه به هزینه و زمان برای توسعه کسب
 یت.ساهای پشتیبانی و طراحی فنی وبسایت، هزینهطراحی جامع وب

 بودجه هزینه

شرایط 
-مداخله

 گر

ضرورت مراجعه به سازمان  عدم توجه به حقوق مالکیت فکر و معنوی،
دستورالعمل خاصی برای ، فقدان روندهامور مالیاتی برای تشکیل پ

 .سازمان امور مالیاتیاز طرف اینترنتی  وکارهایکسب

حقوقی و 
 قانونی

 نظام مالیاتی

 قیمت مداوم تغییر و اصالح ها،نوسانات شدید نرخ ارز، وجود تحریم
 وکار مجازی.، عدم شناخت بدنه دولت از کسبدر فروش اینترنتی

نوسانات 
 مالی

 اقتصادی
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 کدهای ثانویه و مفاهیم .5جدول ادامه 

سازه  مقوالت مفاهیم کد اولیه
 اصلی

مردم  حضور میزان نقش و عمومی در فضای مجازی، میزان مشارکت
 مسئوالن در فضای مجازی، و حضور نقش در فضای مجازی، میزان

 نظر در طریق از کاربران جلب کشور، جوان و فعال در وجود جمعیت
 ضایف با فعاالن تعامل مردم، حضور به دادن اهمیت ها،آن منافع گرفتن

 ینفعانذ شبکه ترسیم فعاالن، بین همکاری و گفتگو سازوکار مجازی،
 مجازی فضای در مردم و حضور

مشارکت 
 ذینفعان

شبکه 
ذینفعان 
فضای 
 مجازی

شرایط 
ایزمینه  

سایت، ارائه خدمات نوین های موجود در وبها و المانوجود بخش
 تولید محتوا برنامه سایت.وب امکاناتدسترسی به  یراحتشتریان، به م

 در وکارتوسعه کسب مضمون با ورزشی هایکلیپ آشنایی با
 ارائه طریق از ورزش فوائد از مردم آگاهی مجازی، افزایش هایرسانه

 هایورزش های مجازی، ارائه و معرفیروز در رسانهبه اطالعات
در  هزینهکم هایورزش ازی، معرفیهای مجشبکه در خطرکم

ر وکامرتبط با کسب ورزشی آموزنده مطالب های مجازی، ارائهرسانه
 .مجازی هایرسانه در بدنیتربیت متخصصان از ورزشی، استفاده

 دانشی

آگاهی مردم 
از خدمات 

ورزش 
 مجازی

استفاده از یک سیستم ارتباطات یکپارچه بازاریابی، استفاده از 
اجتماعی برای دادن اطالعات به مشتریان )تبلیغ در  هایشبکه
ها، برگزاری ها و همایشهای مجازی(، شرکت در نمایشگاهشبکه

ر ت)حامی شدن در فضای فیزیکی برای شناخته رویدادها و حامیگری
 شدن در بازار هدف(

 اطالعاتی تبلیغات

 راهبردها

دمات به وش خاستفاده از سیستم تعامل مشتریان با یکدیگر جهت فر
، پاسخگویی آنالین به مشتریان در حداقل زمان، امکان c2cروش 

 دهان.بهجت آنالین بین مشتریان و استفاده از تبلیغات دهان
گراییمشتری  بازار گرایی 

ثبت و ضبط  و مشتریان انتقادات و هادرخواست کلیه پیگیری
ها، نآ با اسبمتن خدمات ارائه و مشتریان بندیها، دستهآن درخواست

 رقبا در جهت حفظ مزیت رقابتی. اقدامات وتحلیلتجزیه

-مشتری

 مداری
خدمات پس 

 از فروش

 هایهای خدماتی )تنوع خدمات( بر اساس فصلایجاد و ارائه بسته
سال، ارائه خدمات منحصر به فرد که امکان دسترسی به آن از طریق 

 بندی کیفیتیپذیر نیست، ارائه خدمات با درجهرقبا امکان

تنوع 
 خدمات

نوآوری و 
 خالقیت

 ایشدر ورزش، افز مشارکتی و شاد زندگی زایی، ترویجاشتغال ترویج
 در ورزشکاران برای رفتاری خانوار، الگوسازی سبد در ورزش سهم

 مجازی هایرسانه

تغییر مثبت 
گرایش به 

 ورزش
 نگرشی

 پیامدها

 اهخانواده بیشتر مشارکت جهت در ایحرفه ورزشکاران الگوسازی
 مرتبط ورزشی هایبرنامه در هاخانواده حضور پایه، ترویج ورزش در
 اخالقی هایارزش نمودن ، برجسته(فرزندان زمینه در) پایه ورزش با

 در پرورشی و پایه ورزش آموزشی انیمیشن افراد، پخش برای
 مجازی. هایشبکه

سازی نهادینه
 ورزش

 فرهنگی

کار مجازی در شرایط خاص )وجود اپیدمی ورونق اقتصادی کسب
کرونا(، ایجاد اشتغال برای مدرسین ورزشی به صورت مجازی، 

 پرداخت مالیات و کسب درامد دولتی.

سازیتجاری اقتصادی  

عنوان یک برند، کسب رتبه باال در وکار خدماتی بهمطرح شدن کسب
شی، موتورهای جستجو، امکان موفقیت در فروش انواع خدمات ورز

 رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان

 برندسازی مطرح شدن
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ها، مدل نهایی تحقیق بر اساس مدل پیشنهاده شده استراوس بندی دادهبعد از کدگزاری و طبقه
بنیاد برای مدل مفهومی برخاسته از نظریه داده، 1شکل  ( طراحی و تدوین شد.2221و کوربین )

 :دهدرا نشان می ه خدمات ورزشیوکارهای مجازی در حوزتوسعه کسب
 

 
 

 (5333، بر اساس رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین )پژوهش بنیادداده مدل. 8شکل 
 

 گیریبحث و نتیجه
وکارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی مدل توسعه کسب یطراح ،هدف از این پژوهش

ی شناسایی های کیفعلمی مبتنی بر داده یک چارچوب حاضر بود. در پژوهش ادیداده بن هیبر نظر یمبتن
بخش اصلی شرایط علی، شرایط  6های حاصل از پیمایش در قالب مؤلفه بنابراین .و تبیین شد

 11در   -بنیادبر اساس نظریه داده -گر، راهبردها و پیامدهااصلی، شرایط مداخله ای، پدیدهزمینه
ضای مجازی، شبکه ذینفعان، تولید محتوا، مقوله اصلی  شامل آموزشی، نوآوری، مشارکت در ف
وکار مجازی خدمات ورزشی، بودجه، نظام آگاهی مردم از خدمات ورزش مجازی، توسعه کسب

مالیاتی، اقتصادی، اطالعاتی، بازارگرایی، خدمات پس از فروش، نوآوری و خالقیت، نگرشی، 
 حوزه خدمات ورزشیوکارهای مجازی در کسبسازی و برندسازی در جهت فرهنگی، تجاری

 بندی شد.طبقه
آموزشی بخش  سهان در گشوندطرح شده از سوی مصاحبهممسائل  ی شرایط علیدر راستا

د بندی شمشارکت در فضای مجازی دستهو  )بهبود دانش(، نوآوری )در خدمات، فرایند و مدیریت(
در این  شود.آن پرداخته میهایی بود که در ادامه به هرکدام از این عوامل نیز شامل زیرمجموعه که

وکار مجازی خدمات ورزشی و ارتقای شوندگان اعتقاد داشتند که برای توسعه کسبزمینه مصاحبه
از طریق بهبود دانش و نوآوری در خدمات، فرایند و مدیریت اقدام کند؛  ورزشی حاکم آن باید بدنه

 مربوط لمیع نتایج ترویج و آموزشه از در پژوهش با استفاد کنندهشرکتی که به اعتقاد افراد طوربه
 توسعه جهت در پژوهشگران دستاوردهای از مجازی، استفاده هایرسانه میان در خدمات ورزشی به
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 خدمات ورزشی، آموزش زمینه در مجازی آموزش هایدوره وکار ورزشی، برگزاریکسب
 زمینه در بزرگان سخنان زا های مجازی، استفادهتمرین در رسانه علمی اصول و مختلف هایورزش
توان در جهت ارتقا های مجازی میتحرکی در رسانهبی اثرات مورد در هشدار و ورزش و سالمتی

وکار ورزشی همچنین جهت رونق کسب وکار ورزشی قدم برداشت.و بهبود دانش ذینفعان کسب
نوین و یا  ورزشی هایارائه برنامهیاید از طریق نوآوری در ارائه خدمات گام برداشت؛ چنان که 

 جدید فرایندهای( و 2222)دلشب و همکاران،  جدید هایگروه یا واردتازه اعضای خدمات جدید به
بنابراین عنصر کلیدی در تعریف مفهوم  (.2216، 1توان نام برد )ویمیر و همکارانسازمانی را می

انش هایی که دو فقط سازماننوآوری مبتنی بر دانش، خلق دانش جدید است. در آینده نزدیک، فقط 
 جدید خلق نمایند و آن را به صورت مؤثر و با بازدهی مناسب مورد استفاده قرار دهند، در ایجاد

 توانند از طریق تغییراتمجازی می وکارکسب، مدیران رونیامزیت رقابتی موفق خواهند بود. از 
ورزشی  خدمات ارائه جدید هایشرو در تحقیق و ورزشی، جستجو خدمات ارائه فرایند در مستمر

 نوین فرایندهای و هاروش ارائه در مستمر خدمات ورزشی، پیشتازی کنندهارائههای سازمان برای
 ارائه و رقیب هایسازمان توسطشده ارائه جدید فرایندهای و هارویه با ورزشی، رقابت خدماتی

 ند.وکار مجازی ورزشی شوتوسعه کسب رقبا اقدام کنند و باعث به نسبت بهتر فرایندهای و رویه
وکار مجازی در خدمات ورزشی از دیدگاه الزم جهت توسعه کسبیا بسترهای ای شرایط زمینه

کننده در تحقیق شامل شبکه ذینفعان )مشارکت ذینفعان(، تولید محتوا )برنامه( و آگاهی افراد شرکت
سلسله  :ای عبارت است ازرایط زمینهش درواقعباشد. مردم از خدمات ورزش مجازی )دانشی( می

ت صور محوری شرایط خاصی که در آن فرآیندها و تعامالت برای اداره، کنترل و پاسخ به پدیده
دادند که چه دهندگان به این سؤال جواب میپاسخ ،درواقع .(2221کوربین و استراوس، گیرد )می

 روی آن استواربر تواند می ازی ورزشیوکار مجکسببسترهای سازمانی و اجتماعی وجود دارد که 
 حضور میزان نقش و عمومی در فضای مجازی، ، میزان مشارکتشوندگانمصاحبه دیدگاهشود؟ از 

جوان و  وجود جمعیت مسئوالن در فضای مجازی، و حضور نقش مردم در فضای مجازی، میزان
 مردم، حضور به دادن اهمیت ،هاآن منافع گرفتن نظر در طریق از کاربران جلب کشور، فعال در

 و حضور فعانذین شبکه ترسیم فعاالن، بین همکاری و گفتگو سازوکار مجازی، فضای با فعاالن تعامل
 وکار مجازی در خدمات ورزشیتوسعه کسبتواند باعث شکوفایی و میمجازی  فضای در مردم
ن های مجازی در تبیین ایانههای رسمی و افزایش گرایش به رسبه دلیل کاهش اعتماد به رسانه شود.
ا کنند، امهای مجازی نقش بسیار مؤثری در جامعه ایفا میتوان گفت که امروزه رسانهها مییافته

بنابراین،  .شوندهای مجازی به مرور زمان فیلتر و از دسترسی مستقیم مردم خارج میبیشتر این رسانه
 های مهم است )قاسمی و کشاورز،از دغدغه های اجتماعی یکیدسترسی مناسب به اینترنت و شبکه

های اجتماعی در فعالیت جسمانی نشان دادند ( در بررسی اثر شبکه2216(. برا و همکاران )1316
های هایی را نصیب جامعه کرده است تا بتواند فرهنگهای اجتماعی در دنیای امروز فرصتکه شبکه

های اجتماعی تواند از این قابلیت شبکهت بدنی نیز میمثبت را به آرامی به جامعه القا کند که فعالی
هدف و دستاورد فعالیت، امکانات  های تحقیق حاضر مهارت و دانش،بر اساس یافته مند شود.بهره

و خدمات فعالیت و قصد و تمایل به فعالیت به ترتیب بیشترین میزان اثر و معناداری را در تبیین 
شواهد مختلف بیانگر این است که تحوالت دو دهه اخیر در مشارکت در فضای مجازی داشتند. 

زندگی شهروندی و اجتماعی سبب شده است تعامالت مستقیم بین طبقات اجتماعی و اقشار مختلف 
                                                           

1. Wemmer et al. 
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عه های مرجع جمعیتی در جامکاهش یابد. این مسئله خود سبب کاهش شناخت متقابل بین این گروه
ای و سرمایه اجتماعی به عنصر ارتباط ی، مشارکت رسانهشود. با توجه با اینکه مشارکت ورزشمی

اند، سازگارپذیری افراد نقش مهمی در شروع، حفظ و توسعه روابط اجتماعی دارد. پیوند خورده
های مجازی های ورزشی و تماساند که حضور در گروهنیز نشان داده (2216سانتوس و همکاران )

راین بناب ها بوده است.های ورزشی پارکحضور افراد در برنامههای با افراد ورزشکار یکی از انگیزه
های ورزشی مجازی و مشارکت در فضای توان گفت که از طریق روابط اجتماعی در رسانهمی

 یگیری در زمینه ورزش را افزایش داد.پتوان میزان فعالیت و مجازی می
شود یمها یف یا تشدید پدیدهکند که باعث تخفمیمثابه بستری عمل بهگر شرایط مداخله

نظام مالیاتی )حقوقی و قانونی( و ، بودجه )هزینه(این عوامل شامل  .(2221کوربین و استراوس، )
مسائل مالی همچون هزینه و بودجه  وجود باشد. از دید متخصصانمی اقتصادی )نوسانات مالی(

وکار سبتوسعه ک روندتواند در می وکار، نظام مالیاتی کشور و نوسانات اقتصادیبرای توسعه کسب
نمودند که در جهت  اذعانکننده در تحقیق رو، افراد شرکتینااز  .ایجاد کند مجازی ورزشی اختالل

سایت، توجه به هزینه و زمان طراحی جامع وبتوان عواملی همچون وکار مجازی میتوسعه کسب
رت ضرو قوق مالکیت فکر و معنوی،سایت، توجه به حهای پشتیبانی و طراحی فنی وبهزینه

وکارهای دستورالعمل خاصی برای کسب، طراحی مراجعه به سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده
غییر ت ها،نوسانات شدید نرخ ارز و تحریم و همچنین کاهش سازمان امور مالیاتیاز طرف اینترنتی 
ر دالعظیمیو این موانع را برطرف کرد.  را اصالح نمود قیمت در فروش اینترنتی مداوم و اصالح

وکارهای کوچک و متوسط مرتبط با ورزش در رونق کسب ای را( فراهم آوردن شرایط زمینه1316)
 ،. در همین راستاگرددیم وکارهاکسبهای رقابتی در سبب ایجاد مزیت تینهاکه در  داندیمالزم 
ک ی عنوانبهویکرد تنظیمی، هنجاری و شناختی توانند با اجرای نقش حیاتی خود در رها میدولت

 (1313وکارها آماده نمایند. نوبخت )عمل کنند و شرایط محیطی را برای صاحبان کسب کنندهلیتسه
حمایت دولت در بعد کالن مثل رویکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در بعد خرد 

در موفقیت ا روکار تقویتی کسب یهااستیقیمت و س شرکتی، تسهیالت ارزان یهاارانهیمثل مالیات، 
به دلیل لوکس بودن بحث ورزش از منظر اقتصادی در  ،. از طرفیمی داندوکارها قابل توجه کسب

 می رود. بنابراین انتظار استوکارهای ورزشی حائز اهمیت حمایت دولت در کسب ،داخل کشور
را در زمینه دسترسی به  ییهاآموزش ،روکاورزشی ضمن تدوین طرح کسب یوکارهاکه کسب

وکار کارآفرینی و توسعه شبکه کسب یهاجدید، مهارت یهاسرمایه و اطالعات، بازاریابی، فناوری
 های دولتی و قانونی غافل نشوند.فراگیرند و از حمایت

در دو بعد  که وکار مجازی خدمات ورزشی بودپدیده اصلی در پژوهش حاضر، توسعه کسب
 کننده در تحقیق معتقد بودند که در جهتبندی شدند. افراد شرکتو زیرساخت و امکانات طبقهمالی 

 و هاسازمان مالی استفاده از حامیانتوان از طریق وکار مجازی در خدمات ورزشی میتوسعه کسب
وکار خدمات ورزشی، توسعه کسب برای بازاریابی و غیرورزشی، درآمدزایی و ورزشی نهادهای

 هیزاتی تجریکارگبهنوین،  تجهیزات و ، استفاده از وسایلت مشتریان و بازگشت سرمایهرضای
 فضاهای زیرساخت ایمنی و مهندسی ورزشی، کیفیت مختلف هایرشته استاندارد و تخصصی

 ورزشی فضاهای و امکانات توزیع ورزشی، تناسب فضاهای و امکانات به دسترسی ورزشی، قابلیت
از  .اقدام نمود ورزشی. فضاهای و امکانات شناختیزیبایی و شی، معماریورز جمعیت اساس بر

های نوین )منابع وکار مجازی ورزشی، ایجاد زیرساخترو، برای ارتقای توان رقابتی کسباین
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( از طرفی در جهت بهبود 1314، زاده و طالییوحدانی، محرمفیزیکی و مادی( ضروری است. )
شی و کسب مزیت رقابتی باید خدمات و امکاناتی با کیفیت و وکار مجازی ورزعملکرد کسب

می نامبرده رقابتی عواملز ا یک هر بهبود که گفت باید نهایت دراستانداردهای جهانی ارائه شود. 
های گذران اوقات فراغت دیگر روش مقابل در وکار ورزشیکسب رقابتی هایمزیت افزایش به تواند

 به نسبت که قوتی و ضعف و اهمیت میزان تناسب به عوامل این از کدام هرد. شو تفریحات و
 ازت. اس الزم توجه و مدیریت ریزی،هبرنام گذاری،سرمایه نیازمند د،ندار رقیب وکار مجازیکسب
 مزیت رقابت، شدت و محیطی هاییپیچیدگ افزایش سبب به که داشت توجه باید دیگر، سوی

 باید بنابراین. بازدیم رنگ زودی به مشتریان نظر از یا شودیم دتقلی رقبا توسط راحتی به یا رقابتی
 نیز وکار مجازی ورزشی در حوزه خدمات ورزشیبرای توسعه کسب جدیدتری هایتمزی فکر به

 وکار مجازی ورزشی را حفظ نمود.تا از این طریق بتوان ارزش ویژه برند کسببود 
برخورد با هر پدیده، تحت شرایط مشاهده شده خاصی شده برای کنترل، اداره و راهبردهای ارائه 

، اطالعاتیمقوله عمده  4(. کدهای استخراج شده از مصاحبه تحت 2221کوربین و استراوس، هستند )
کدبندی شدند. در این بخش افراد به این  نوآوری و خالقیتو بازارگرایی، خدمات پس از فروش 

وکار مجازی در و توسعه کسبتوان برای استقرار هایی را میدادند که چه روشسؤال جواب می
استفاده از یک سیستم ارتباطات  کند کهبیان می اطالعاتیبه کار بست؟ مقوله خدمات ورزشی 

ای ههای اجتماعی برای دادن اطالعات به مشتریان )تبلیغ در شبکهیکپارچه بازاریابی، استفاده از شبکه
ها، برگزاری رویدادها و حامی گری )حامی شدن در یشو هما هاشگاهینمامجازی(، شرکت در 

 وکاری مجازی ورزشی وباعث رونق کسب تر شدن در بازار هدف(فضای فیزیکی برای شناخته
ی طورهبقبلی رجوع نمود؛  مطالعاتتوان به یین این یافته میبدر ت. خدمات ورزشی می شوند یارتقا
د وکار ورزشی، فرصتی برای رشکه نوآوری در کسبتحقیقات مختلف حاکی از این است نتایج که 

هایی چون حق بیمه ز نوآوریهای بزرگ ورزشی اهای باشگاهبخش بزرگی از درآمدآن است و 
و  2؛ الچوتز1،1166هیگینز و مارتینآید )های لوکس به دست میهای جدید و سوئیتصندلی

( دو بعد موقعیت، 2216شیدا و ناکازاوا )یودر مطالعه (. همچنین 2221مکدونالد، استون و کالرک، 
کننده، نگرش به برند و ایجاد شناسی عامل غالب در افزایش رضایت مصرفنوآوری محیط زیبایی

( نوآوری عامل اصلی در 2216های ورزشی بود. از نظر یوشیدا و ناکازاوا )مزیت رقابتی در باشگاه
کنندگان از خدمات جدید را ذیرش مصرفتواند پافزایش رضایت مشتری ورزشکاران است و می

طور خاص ( نشان دادند که نوآوری، به2212) 3تحت تأثیر قرار دهد. همچنین یوشیدا و گوردون
 ابمندی مشتری و نگرش برند در رویدادهای ورزشی دارد. از طرفی نقش مهمی در افزایش رضایت

ی ورزش کنندگانو آگاهی مصرف علممیزان  اطالعات، و فناوری تجهیزات، توجه به رشد و توسعه
 در راحتیبه تواننمی دیگر بنابراین است، یافته خدمات ارائه شده در رویدادهای افزایش مورد در

 ایشافز راه تنها های خدماتی ورزشی،در باشگاه پردازیایده و نوآوری. گرفت قرار مشتریان مقابل
 ایدب وکار مجازی ورزشیکسب. است رقابتی یبازارها کنونی شرایط در شدن دیده مزیت رقابتی و

 و کنند ارائه خدمات ورزشی هاآن عالیق با مطابق کنند، شناسایی را خود مشتریان سالیق درستیبه
 .شوند ظاهر تبلیغات در خالقانه ایشیوه به تر،مهم همه از

                                                           

1. Higgins & Martin 

2. Lachowetz, McDonald, Sutton & Clark 

3. Yoshida, & Gordon 
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ه جازی در حوزوکار مکننده در تحقیق پیامدهای راهبردهای توسعه کسبدر نهایت افراد شرکت
زی ساخدمات ورزشی را در چهار عامل نگرشی )تغییر مثبت گرایش به ورزش(، فرهنگی )نهادینه

نظر  بندی نمودند. ازتقسیم (سازی )اقتصادی( و برندسازی )مطرح شدنورزش(، تجاری
 ندگیز زایی، ترویجاشتغال از طریق ترویجباید  وکار ورزشیکسبکنندگان در مصاحبه، مشارکت

 برای رفتاری خانوار و الگوسازی سبد در ورزش سهم در ورزش، افزایش مشارکتی و شاد
ورزشی و گرایش بیشتر  کنندگانمشارکتمجازی در جهت تغییر نگرش  هایرسانه در ورزشکاران

واند تیک مقوله فرهنگی می عنوانبهتوان گفت که ورزش نیز بنابراین می به ورزش اقدام نمایند.
وکار مجازی ی شود )نقش فرهنگ و تغییر گرایش و نگرش مثبت به کسبسازفرهنگها نهتوسط رسا

وان تها میهای مطالعات قبلی جهت تبیین بیشتر این یافتهورزش در خدمات ورزشی(. از یافته
در تحقیق خود  (1312و همکاران ) یاحسان( و 1311ی که قره و همکاران )طوربهاستفاده کرد؛ 

 (1311همکاران )اما در تحقیقات هنری و  ا به عنوان اولویت شناسایی کرده بودند،نقش آموزش ر
( نقش 1313ی و در مطالعه عیدی و همکاران )رساناطالع( نقش 2212و مرادی و همکاران )

به دلیل تفاوت در جامعه مطالعاتی و  احتماالًی در اولویت اول قرار داشت. این تفاوت سازفرهنگ
 اشاره همگانی ورزش حوزه در آموزش مناسب عدم به (1316)باشد. اتقیا وابسته میهمچنین متغیر 

های می داند. همچنین کند و دادن آموزش و آگاهی الزم را از طریق رسانه مقدم بر سایر فعالیتمی
وکار توان رونق اقتصادی کسباز دیگر پیامدهای توسعه کسب کار مجازی در خدمات ورزشی را می

ر شرایط خاص )وجود اپیدمی کرونا(، ایجاد اشتغال برای مدرسین ورزشی به صورت مجازی د
 یک برند، عنوانبهوکار خدماتی مجازی، پرداخت مالیات و کسب درامد دولتی، مطرح شدن کسب

کسب رتبه باال در موتورهای جستجو، امکان موفقیت در فروش انواع خدمات ورزشی، رضایت 
 دانست. مشتریان و وفاداری آنان

ود شوکار مجازی ورزشی پیشنهاد میبا توجه به ابعاد شناسایی شده در شرایط علی توسعه کسب
ی غنی ایجاد و الگوهای جدید در جهت تشویق سازمانفرهنگوکار ورزشی، که در جهت بهبود کسب

  .ددبه نوآوری در خدمات، فرایندها و مدیریت و ایجاد شرایط مشارکت در فضای مجازی مهیا گر
یش زاافشود که از طریق فراهم کردن مشارکت ذینفعان برای ای نیز پیشنهاد میدر عوامل زمینه

وکارهای ورزشی مجازی توان در جهت توسعه کسبمیزان مشارکت عمومی و حضور در فضای می
  .در حوزه خدمات ورزشی گام برداشت

شود که در سیستم مالیاتی کشور هاد میگر، پیشنبا توجه به ابعاد شناسایی شده در شرایط مداخله
وکار شود و با تدوین یک سیستم حقوقی و قانونی در جهت رونق این کسب اعمالتغییرات الزم 

گام بردارند. همچنین حذف قوانین دست و پاگیر، کاهش دخالت مدیران در تمامی تصمیمات گرفته 
  .شود گرفتهدر نظر  شده از سوی کارکنان و کاهش کنترل کارکنان

شود که مواردی همچون حذف وظایف وکار مجازی ورزشی پیشنهاد میبرای توسعه کسب
موازی، توزیع متوازن قدرت، تقویت بخش خصوصی، تبیین شرح وظایف و ارتباطات روشن برای 

 ها رعایت گردد. تمام نهادها و برقراری هماهنگی بین آن
ثبت و  و مشتریان انتقادات و هادرخواست کلیه پیگیریشود که با در بخش راهبردها پیشنهاد می

 لیتحلوهیتجزو  هاآن به متناسب خدمات ارائه و مشتریان یبنددسته، همچنین هاآن ضبط درخواست
 بکوشند.  رقبا در جهت حفظ مزیت رقابتی اقدامات
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ا ب شود کهوکار مجازی ورزشی در حوزه خدمات ورزشی پیشنهاد میدر نهایت به متولیان کسب
 وکار مجازیکاری جلوگیری نمایند تا از این طریق کسبسازمانی از موازییک تقسیم کار بین

آفرین و پذیر، کارورزشی در دنیایی پویا، پیچیده و سریع به سمت یک سیستم یکپارچه، انعطاف
 .خالق تغییر ماهیت دهند

ادی که در بخش ابع وجود داشت؛ چنان که فقط حاضر در مطالعه متعددی هایمحدودیت
 نظر وکار مجازی درمتغیرهایی در جهت توسعه کسبعنوان به خدمات ورزشی مورد نیاز است،

 در حیطیم عوامل دیگر متغیرها مانند سایر بررسی با توانندمی آینده از این رو، مطالعات. گرفته شد
افراد  م کهما خواستی همچنین .دهند گسترش را حاضر مدل مزیت رقابتی و نوآوری، زمینه

 کنندهنعکسم هاآن هایکه ممکن است پاسخ باشند داشته گیریتصمیم اختیار کننده در تحقیقشرکت
 -رزشیو هایسازمان سایر به ما هاییافته اعمال است نباشد. بنابراین ممکن شان باشگاه ورزشی نظر

 با آینده رو، مطالعاتایناز . باشد دشوار -ی ورزشیهاباشگاهمثال، کمیته ملی المپیک و  طوربه
 .دهند ارائه را تریغنی اطالعات توانندو مطالعه عمیق می بررسی
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