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Abstract 

Sports businesses are among the jobs that have been severely affected by the 

negative consequences of the current crisis. The most important area of 

influence of Quid 19 in the sports industry is related to production-service 

businesses. Therefore, the main aim of present study was to develop a 

comprehensive model for empowering the competitive advantage of sports 

businesses during the recession of the Corona crisis. In this area, the 

economic downturn caused by the coronavirus. Also, reducing the purchasing 

power of consumers has severely limited the type of buying behaviors as well 

as the marketing strategies of organizations. Although different strategies and 

strategies have been adopted during this period by the line managers of sports 

organizations to minimize the devastating consequences of the outbreak of 

coronavirus, but it seems that sports business owners to ensure survival and 

continuity In the competition cycle, they need strategies that are based on 

structural capabilities and human resource skills. In this regard, Fajardo 

(2021), introducing the adapted model of sports businesses in the Corona era, 

stated that accurate needs assessment of the needs of users, customers and 

staff of sports clubs should be the basis of marketing strategy in the Corona 

period. They believe that a change in value proposition, a change in the target 

market, and a change in the value delivery of a credible person are part of the 

social performance of sports businesses that need to be reviewed and 

corrected. The results of research conducted by Vafai (2020) on the short-
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term prevalence of Covid-19 have also shown that although cross-sectional 

marketing does not guarantee the long-term protection of the organization's 

interests, it is an effective response of marketing managers to Covid's 

economic crisis by minimizing face-to-face marketing costs to maintain and 

support short-term benefits. It’s seems that, the most important principle in 

Corona marketing is rooted in strategies to achieve competitive advantage by 

displaying responsible and ethical behavior with all stakeholders, including 

customers. Therefore, the main aim of present study was investigation the 

effect of factor on small sport business marketing in Corona outbreak. 

The present study was mix method research. In the qualitative phase of the 

research, 15 owners of leisure-sports clubs and reputable sports stores 

participated in semi-organized interviews by means of snowball judgment 

sampling, in order to influence the factors influencing the achievement of 

competitive advantage and presence in identify the competition cycle. This 

stage from research to achieving theoretical saturation and finally extracting 

the selected codes was done using MAXQDA software. In the quantitative 

part of the study, 110 marketers, sports club owners and sports shop owners 

were selected by purposive sampling as the statistical sample of the study. 

The research instrument was a researcher-made questionnaire including 

managerial components, legal-supportive factors, technological factors, 

educational factors and motivational factors.  In order to analyze the data, 

after using the KMO test and Bartlett's test of Shericity to ensure structural 

validity and sampling adequacy SPSS software and LISREL were 

used(P≥0.05). 

A total of 110 small and medium-sized sports business owners with work 

experience (M=16±2.47) participated in the present study. Examination of 

model fit indices showed that the model has a very good fit with the research 

model. The results of factor analysis of research variables showed that all 

variables have a significant effect on the final research variable (competitive 

advantage). But the technology component with factor load (0.68) and the 

management component with factor load (0.66) had the highest impact factor 

(Figure 1). Also, in order to prioritize the identified variables, special values 

were considered, based on which 59.12% of the total variance was explained 

by five research variables, which means to confirm the high explanatory role 

of the variables. Also, due to the special values of technological factor (4.84) 

and managerial factor (3.79), they had the highest priority. 

The outbreak and crisis of the Corona virus in the twentieth century dramatically 

transformed the sports industry, causing many small and medium-sized 

businesses to close many sports clubs and an unprecedented recession. 

According to the official announcement of the International Olympic 

Committee, any sporting event in the professional and amateur sections was 

postponed until 2021. The results showed that technological, motivational, 
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legal-protective, managerial and educational components have a significant 

effect on competitive advantage that was consistent with the results of several 

studies. Therefore, it seems that identifying the capabilities within the 

organization and paying attention to the environmental constraints caused by 

the spread of coronavirus together is the most practical strategy in the current 

situation. The results of research on corona sports businesses have shown that 

the only strategy to get out of the recession at this time is to change 

marketing strategies and create a special competitive advantage through the 

knowledge of managers and human resource expertise. Along with the 

functions of technology in virtual marketing, the role of expert managers in 

overcoming this crisis is more prominent than other factors. It seems that 

training public relations and advertising managers, paying attention to 

technology capabilities and paying attention to the legal rules and policies 

formulated by the responsible institutions can play a significant role in the 

life of businesses in this field. 
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کوچک  وکارهایکسببر  بازاریابی رقابتی  تأثیرگذارامل عو بررسی

 سورزشی در دوران شیوع کرونا ویرو

 3ناصر بای ،2، علی چوری*1حمیدرضا قزلسفلو

 هچکید

عطیلی تپیامدهای مخرب  تأثیر تحت شدتبههستند که  یازجمله مشاغل یورزش وکارهایکسب 

 تأثیرگذاریی حوزه ترینمهم د.نقرار گرفت ضور افرادهای حمحدودیتهای ورزشی و باشگاه

-خدماتی  -تولیدی وکارهایکسبمربوط به  کوچک و متوسط ورزشی وکارهایکسبدر  19کووید

کوچک  وکارهایکسببر  بازاریابی رقابتی  تأثیرگذاربررسی عوامل هدف از پژوهش حاضر لذا  د.باش

 15در فاز کیفی پژوهش. ته بودآمیخ عنو حاضر از تحقیق بود. ورزشی در دوران شیوع کرونا ویروس

های باشگاه از مالکاننفر  110تعداد ورزشی و در بخش کمی  -های تفریحیباشگاه حباننفر از صا

مشتمل بر  ساخته خاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محققهای ورزشی انتورزشی و فروشگاه

حمایتی، عوامل فناورانه، عوامل آموزشی و عوامل انگیزشی بود.  -مدیریتی، عوامل قانونی هایمؤلفه

عاملی  وتحلیلتجزیه(. نتایج P≤05/0گردید ) اس و لیزرل تحلیلاسپیاس افزارنرمبا استفاده از  هاداده

را بر بازاریابی  تأثیر ضریب باالترین از مدیریتی مؤلفهو  تکنولوژی مؤلفهژوهش نشان داد که متغیرهای پ

توانند از طریق استقرار و ورزشی می وکارهایکسببنابراین مدیران و مالکان  برخوردار بودند. رقابتی 

ابت را قکرده و حضور خود در چرخه رای را کسب های نوین مزیت رقابتی ویژهآموزش فناوری

 تضمین نمایند.

 ورزشی، کرونا ویروس، تکنولوژی وکارهایکسبمزیت رقابتی، : هاکلیدواژه

                                                           
 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران  . 1
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 مقدمه
 ساسیا یهااستراتژیاز  برخوردار از صفت رشد یکیمتوسط و  کوچک وکارهایکسب توسعه

 که تاجایی میشوند قلمداد رکشو یک جانبۀهمهبه اشتغال مولد و رشد اقتصادی  دستیابی ایبر

این مشاغل با هدف توانمندسازی مشاغل مرتبط با یک صنعت از  عوامل توسعه پایدارشناخت 

 ,Azimzadeh,Ehsani,Kordanij)باشدو متولین بخش کارآفرینی می های اصلی نهادهاخواستگاه

Kozechiyan & Pitz, 2020).  سالمت جوامع، در با توجه به نقش صنعت ورزش در ارتقای ابعاد

ورزشی ظهور پیدا کرده است که نیازمند  وکارهایکسبهای متعددی از اخیر فرصت یک دهه

راستا  در همین. (Ritter & Peterson, 2020) باشداستراتژی بازاریابی متناسب با نیازهای جوامع می

گزارش ورزشی بر اقتصاد مولد جوامع،  وکارهایکسبدر خصوص نقش   لمپیکا ملیکمیته 

ست ا دهبو رالد نمیلیو 700 بالغ بخش ورزشبا  مرتبط سالیانه یتقاضاهاکه میزان  ستا کرده

را شغل  10000 توانسته است تنهاییبهورزش وزه خدماتی ح با مرتبط یفعالیتهافقط  کهنحویبه

 کهداد  ننشا تحقیق ینا وه،بهعال .کندمی حمایت محلی دقتصادر ا غیرمستقیمو  مستقیم ربهطو

تجاری مرتبط با صنعت ورزش عالوه بر اینکه استراتژی  قراردادهایخدماتی و  وکارهایکسب

رشته علوم  متخصصان و دانشجویان زاییلاعدم اشتغ هایاز چالش رفتبرونتوانمند در جهت 

کنند فعال می شود، ساختارهای توانمند اقتصادی را در جوامع محلیورزشی محسوب می

(Ahmadi,Esfahankalate,Nodeh & Ahmadi, 2020.)  انکارغیرقابلاما علیرغم نقش 

به  19-کوویدبحران کوچک در رشد ساختار صنعتی جوامع، در عصر اخیر شیوع  وکارهایکسب

وزه حدر   (.Webb, 2021) وارد کرده است یجد یهابیآس عیاز مشاغل و صنا یاریبس

 شدتبه های خدماتی و تولیدی صنعت ورزش ، مشاغل مرتبط با فعالیت یورزش وکارهایکسب

اریابان ورزشی و لذا به اعتقاد باز . اندقرار گرفته کرونا ویروسبحران پیامدهای منفی  تأثیر تحت

تولیدی  وکارهایکسبهای بازاریابی کنونی خدماتی استراتژی ،و تبلیغات مدیران بخش فروش

 باشدنمیبازار جوابگوی وضعیت برای سهم بزار رقابتی نبوده و  توانمندیاهرم 
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(Rizvandi,Sadeghafrooze & jalilvand, 2020). رکود اقتصادی ناشی از ویروس رسد نظر می به

( 2018)نوع رفتارهای خرید  شدتبهکنندگان، کرونا عالوه بر کاهش قدرت خرید مصرف

Kozechiyan, Sardari, Ehsani & Amiri ها را با های بازاریابی سازمانو همچنین استراتژی

براساس گزارش  راستا در همین. (Vafainia, 2020)زرگی مواجه کرده است های بمحدودیت

-درصدی در قدرت فروش سازمان 20کوچک اروپا کاهش حداقل  وکارهایکسباتحادیه ملی 

اما ضرورت توجه به این مقوله ریشه در   .بینی استقابل پیش 2020های تولیدی و خدماتی تا مارچ 

 المللیبینترین گزارش اتحادیه اساس تازهبر .(The Nilsen, 2020)پیامدهای مخرب اقتصادی دارد

که در  باشدمیمیلیارد دالر  756ورزشی، صنعت ورزش دارای ارزش ساالنه بالغ بر  وکارهایکسب

مستقیم در  طوربهحجم وسیعی از مشاغلی که  اتنهنه، 2021شرایط اپیدمی کرونا ویروس در سال 

و    فروشیخردهخدمات    عیکه  در  صنا  یکسان  یبرا  بلکهاند، تعطیل گشته، این صنعت فعال بوده

  ،توریسم ورزشی،  برگزاری رویدادهستند  ازجمله  فعال   دادهایو  رو  هاگیل بامرتبط    یورزش

تی جوامع میزبان حورزشی و  های، رسانه هتل و رستوران،  ونقلحملسیستم   از قبیل هازیرساخت

 تمسابقاو  لیگها مقطعی تعطیلی (.Rizvandi et al, 2019)است  رو شدهروبهاساسی  معضل با

های اقدام فدراسیون ان،تماشاگر رحضو ونبد تمسابقا اریبرگز ،مختلف یهارکشودر  معتبر

 یهاهباشگاو  ستیرتند کزامر تعطیلیو  روپیش لمللیابینو  ملی تمسابقا برخی لغو مختلف در

 بر اهگو دخو شیورز یکاالها شیوفرهعمدو  شیوفردهخر زاربا نشد نقروبی آن پیو در  شیورز

 ,Heidari,Asadollahi & Yosefabadi) باشدپیامدهای مخرب کرونا ویروس در قرن حاضر می

توان یافت که از طریق ایجاد از صنعت ورزش را میای هرچند در این دوران کمتر حوزه  (،2020

ای پیشگیرانه در استراتژی عنوانبههای تخصصی مرتبط با ارتقاء سطح آمادگی جسمانی کانال

مثبت از عدم حضور افراد در رویدادهای ورزشی و  استفاده19-کوویدمقابل پیامدهای مخرب 

ای اما در سطح حرفه (،Achraf,Mataruna & Consortium, 2020) های ورزشی برده باشدباشگاه

، جام دیویس و رالی مشهور استرالیا گرفته  تا 2020از به تعویق افتادن مسابقات المپیک و یورو 



  153 14۰۰ زمستانم ، چهاردوره دوم، شماره                    فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

 های ورزشی فعال در حوزه سالمتی وبسیاری از مشاغل مرتبط با بخش خدماتی از قبیل باشگاه

های ناشی از حضور فیزیکی قرار الشعاع محدودیتتحت شدتبهورزشی  -خدمات تفریحی

ورزشی از این واقعیت  وکارهایکسبدغدغه مدیران  ترینمهم (.Ahmadi et al, 2020) اندگرفته

 هسته اصلی  ،ایو منطقه محلی ورزشی یلیگهاو  کوچکتر یشهرهادر گیرد که نشأت می

 .باشدمی شیورز یتیمها هایو فعالیت های آموزشیخدمات باشگاه متکی به دقتصاا هایفعالیت

 ،ندرداربرخو نجومی یمدهادرآ زاول ا جهدر یلیگهادر  صبهخصو که نیکنازبا ینا قعدر وا

از  دییاز ادتعد ن،یکنازباو  نمربیا بر وهعال شیورز هباشگا یکدر میبینند. را  سیبآ کمترین شاید

 تنتظاماو ا ژورماسا ،نظافتچی تا گرفته هباشگا شپزخانۀاز آ ؛میکنند رکاافراد در قالب تیم پشتیبانی 

که این مقوله به نوبه خود  نمیماند باقی ادفرا ینا ایبر هم ریکا قاعدتاً ت،مسابقا تعطیلی با که

 (،Safania & brahmand, 2020) قلمداد شود این مشاغل های مالی آسیب منبع اصلی عالوه

خدمات ورزشی از قبیل لغو ، در این دوران کاهش تقاضای عمومی برای محصول و روازاین

های ورزشی، عدم ارائه خدمات سالمتی خدمات گردشگری ورزشی و تورهای مربوط به تورنمنت

های تندرستی و استخرها و حتی تعطیلی بخش خدمات آموزشی ورزش از یک سو از سوی باشگاه

های دغدغه ی مایحتاج ضروری از سوی دیگر سبب شده است کهو تمرکز افراد بر تدارک زنجیره

 در .(He & Harris, 2020)جدی برای این عدم اطمینان از سوی شاغالن این بخش مطرح گردد 

های متولی در این بخش برای به حداقل ای که از سوی سازماناستراتژی ترینمهماین دوران 

ات رساندن پیامدهای رکود اقتصاد و اثرات روانی شیوع کرونا اتخاذ گردید در قالب حذف مالی

رسد به دالیلی از قبیل عدم های مشارکتی بود که به نظر میموقت و همچنین پرداخت وام صورتبه

حمایتی در  سازوکارهایمند در نحوه واگذاری تسهیالت و همچنین نبود وجود ساختارهای ضابطه

بدنه مشاغل غیررسمی از قبیل مربیان آموزشی و افراد شاغل در بخش خدماتی صنعت ورزش، 

کاری عملی و اثربخش عملیاتی گردد راه عنوانبه مدتکوتاهنتوانسته است حتی در  خوبیبه

(Ritter & Peterson, 2020) .متفاوتی از سوی  هایاستراتژیکارها و هر چند در این دوران راه
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های ورزشی برای به حداقل رساندن پیامدهای مخرب شیوع کرونا ویروس مدیران صفی سازمان

ورزشی برای ضمانت بقاء و  وکارهایکسبرسد که صاحبان گردیده است، اما به نظر میاتخاذ 

های توانمند بر پایِه از یک سو باشند کهمیرقابتی ای استراتژی اتخاذ تداوم در چرخه رقابت نیازمند

نیاز  سازیمتناسببتواند با و از سوی دیگر  ساختاری و مهارت منابع انسانی شکل گرفته باشد

را داشته  و سهم فعلی بازار ن فعلیکرونایی، حداقل توانایی حفظ مشتریا یهامحدودیتمشتریان با 

موفق، توانایی  وکارهایکسببر اساس مطالعات انجام شده بر روی  (،Ahmadpour, 2020) باشد

کارهای تطابق و پاسخگویی سریع به نیازهای بازار و گزینش رفتارهای پویا بر اساس منابع مالی، راه

های جدید از طریق مداری و تکیه بر بکارگیری فناوری و ارائه آموزشبازاریابی مبتنی بر مشتری

 Ahmadi)باشد های برخوردار از صفت رشد میایجاد سازمان بسترسازسازی منابع انسانی، دتوانمن

et al, 2020.)  نیز نشان داده است  19 -کوویدنتایج تحقیقات انجام شده در بازه زمانی کوتاه شیوع

باشد اما واکنشی کاراست نمی بلندمدتکه هر چند بازاریابی مقطعی ضامن حفظ منافع سازمان در 

از طریق به حداقل رساندن  19-کوویدهای اقتصادی که مدیران بازاریابی جهت مقابله با بحران

 ,Vafainia)گزینند میبر مدتکوتاههای بازاریابی حضوری جهت حفظ و حمایت از منافع هزینه

ورزشی در  وکارهایکسب(، با معرفی الگوی تطابق یافته 2021) 1در همین راستا فاجاردو (.2020

های های کاربران، مشتریان و پرسنل باشگاهدوران کرونا اظهار داشت که نیازسنجی دقیق از خواسته

 شنهادیدر پ رییغت هاآنبه اعتقاد  در دوران کرونا قرار گیرد. بازاریابیورزشی باید اساس استراتژی 

ی عملکرد اجتماعشخص معتبری از ارزش  لیدر تحو رییدر بازار هدف و تغ رییارزش ، تغ

 ,Fajardo,Alguacil & Garcia) باشدو اصالح می یکه نیازمند بازبین است ورزشی وکارهایکسب

پیشنهاد کرده است که اکوسیستم ورزشی متشکل از تولیدکنندگان، سازمان ملل متحد نیز   (.2021

ای برای هخالقانجدید و  هایحلراهها، طرفداران، مشاغل، صاحبان و بازیکنان باید کنندهتوزیع

کارهایی برای در دنیای ورزش پیدا کند که شامل یافتن راه 19-کوویدکاهش اثرهای منفی بیماری 

                                                           
1. Fajardo 
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حصول اطمینان از وقایع ورزشی ایمن در آینده ضمن حفظ نیروی کار،  منظوربهتعامل با هواداران 

های عملیاتی جدید و راهبردهای مکانی برای نمایش و فروش خدمات ورزشی است ایجاد مدل

(The Nilsen, 2020). کارآفرینی عوامل محیطی  اصلی توسعه ابعاداز عوامل  1پیترسون به اعتقاد

که این مهم باید در تدوین استراتژی  باشداز کارآفرینی می بیرونی و تصور کارآفرینان بالقوه

انداز چشم بررسی ضمن در پژوهشینیز   2زو جون موریش. (Peterson, 2020) بازاریابی لحاظ گردد

، بیان داشتند که ی در بازیابی مشاغل اقتصادی بعد از ایجاد حوادث محیطی نیکارآفر یابیبازار

 پذیریریسکو  یمشترمضاعف برای ارزش  جادی، اافتهیسامان منابع ایجاد ، هاشناسایی فرصت

قرار  مدنظرباید کلیدی در بازیابی مشاغل اقتصادی بعد از ایجاد حوادث محیطی  یمیمفاه عنوانبه

های جوامع محلی و تناسب سازی خدمات توجه به ظرفیت .(Morrish & Jones, 2020) گیرد

سرمایه حت عنوان ت Bai, 2020  های بازاریابی است کهساکنان بومی از دیگر استراتژی بافرهنگ

 میرمستقیو غ میمستق صورتبه اشاره داشته و گزارش کردند که این رویکرد آنبه  اجتماعی داخلی

 ,Bai,Liu & Zoh) دارد  تأثیر های کارآفرین در ایجاد مزیت رقابتی پایدارسازمانبر عملکرد 

مالی بر صنعت ورزش اظهار داشتند که  پیامدهای منفیدر ارزیابی  احمدی و همکاران .(2020

توسعه  بستر الزم جهت یورزش یخدمات و کاالها یتقاضا برا جادیاتوانایی الزم جهت  ورزش از

لوازم و  دیدر تول یورزش وکارکسب جادیا قیاز طر ینیو کارآفرنماید فراهم  را ینیکارآفر

به توسعه ورزش کمک  یورزش وکارهایکسبو توسعه  یو ارائه خدمات ورزش یورزش زاتیتجه

 یعوامل آموزشورزشی مستلزم استقرار  وکارهایکسبلذا تداوم و توسعه عملکرد مالی  .کندیم

 .(Ahmadi et al, 2020) باشدمیدر وزش  یو اقتصاد یمال ها و دانشبهبود مهارت واسطهبه

دستیابی به مزیت رقابتی از  هایدوران کرونا ریشه در استراتژی اصل در بازاریابی ترینمهم روازاین

باشد که این مهم از طریق نمایش رفتار مسئوالنه و اخالقی با کلیه ذینفعان و از جمله مشتریان می

باید بکار گرفته شوند  وکارکسبچگونه استانداردهای اخالقی  "که  سؤالطریق پاسخگویی به این 

                                                           
1. Peterson 

2. Morrish& Jones 
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 (.Peterson, 2020 ، Vafainia, 2020)گردد تا تصمیم به خرید و رفتار خرید تکرار شود مرتفع می

کلیه  ویروس عالوه بر اینکه تهدید جدی برای رکود اقتصادی با توجه به اینکه شیوع کرونالذا 

ورزشی  وکارهایکسبتوان رقابتی و سهم  شدتبهشود، بلکه های صنعت ورزش قلمداد میحوزه

بر   تأثیرگذاربررسی عوامل وهش هدف از پژجدید از افت  اقتصادی کرده است،  را وارد عرصه

 باشد.می کوچک ورزشی در دوران شیوع کرونا ویروس وکارهایکسببازاریابی رقابتی 

  شناسیروش

پیمایشی است که به شکل میدانی و در قالب تحقیقات  -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

-بان باشگاهحنفر از صا 15در فاز کیفی پژوهش تحلیل مسیر با طرح آزمایشی آمیخته اجرا گردید.

به روش  معروف و پیشرو در بازاریابی ورزشیهای ورزشی ورزشی و فروشگاه -یحهای تفری

سازمان یافته شرکت داشتند تا از این حبات نیمهبرفی در مصا گلولهگیری قضاوتی از نوع نمونه

بر دستیابی به مزیت رقابتی و حضور در چرخه رقابت شناسایی گردد. این  تأثیرگذارطریق عوامل 

اطمینان از  منظوربهام(. اما  12پیش رفت )مصاحبه  مرحله از پژوهش تا دستیابی به اشباع نظری

در نهایت استخراج کدهای  ام اجرا گردید. 15تا نفر  هامصاحبه، تأثیرگذارناسایی کلیه عوامل ش

با توجه به حداقل انجام گرفت. در بخش کمی پژوهش  MAXQDA افزارنرمانتخابی با استفاده از 

 ،)n≥5≤10تعداد نمونه آماری مورد نیاز برای هر متغیر در تحقیقات از نوع معادالت ساختاری ) 

های ورزشی به های ورزشی و مالکان فروشگاهنفر از بازاریابان، مالکان باشگاه 110(، تعداد 19)

نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه  عنوانبهگیری هدفمند روش نمونه

هش بود. ای مرتبط با حوزه پژواستخراج شده از فاز کیفی پژوهش و همچنین مطالعه اسناد کتابخانه

حمایتی، عوامل فناورانه، عوامل  -عوامل مدیریتی، عوامل قانونی هایمؤلفهپرسشنامه مذکور دارای 

: بسیار 5: بسیار کم تا 1مقیاس لیکرتی پنج ارزشی ) صورتبهآموزشی و عوامل انگیزشی بود که 

تدوین نسخه اولیه پرسشنامه،  حلیل عاملی اکتشافی و درگام نخست پس از تزیاد ( تنظیم گردید. 

حاضر در جامعه نفر از افراد آگاه  5نفر از اساتید مدیریت ورزشی آگاه و همچنین  5ابزار تحقیق به 
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اعمال نظرات پیشنهادی گروه خبرگان و اطمینان از روایی صوری و محتوایی  ارسال و پس ازکیفی 

جامعه آماری تحقیق به روش آلفای در یک مطالعه آزمایشی در  آنپرسشنامه، پایایی درونی 

های ناشی از شیوع کرونا حدودیت(. همچنین با توجه به مα≥74/0قرار گرفت ) تائیدکرونباخ مورد 

 منظوربه قرار گرفت. هاآزمودنیویروس، نسخه الکترونیکی پرسشنامه در شبکه مجازی در اختیار 

 Bartlett’s)و آزمون بارتلت  (KMO)اوامی، پس از استفاده از آزمون کها نیزوتحلیل دادهتجزیه

test of Sphericity )ای متغیرهای مکنون و همچنین همبستگی اطمینان از روایی سازه منظوربه

از  بینی شده برای متغیرهای الگوی تفهیمی پژوهش در تحلیل عاملی،مطلوب بین مسیرهای پیش

 (.P≤05/0)اس و لیزرل استفاده گردید اسپیاس افزارنرم

 پژوهش هاییافته

گزارش شده  1های آماری در جدول زیر گزارش شمارهشناختی نمونهای جمعیتهیوبژگ

درصد(. همچنین  48در متغیر میزان تحصیالت بیشترین آمار مربوط به گروه کارشناسی بود ) است.

 سال بودند. 15تا  11ای سابقه کار بین دارورزشی  وکارهایکسبدرصد از صاحبان  36/46

 های آماری پژوهشجمعیت شناختی نمونه هایویژگی. توصیف 1جدول

 درصد فراوانی تعداد گروه متغیر

 جنسیت

 

 % 45/75 83 مرد   

 % 54/24 27 زن   

 

 میزان تحصیالت

 

 % 72/2 3 دیپلم و زیر دیپلم

 % 81/21 24 کاردانی

 % 48 74 کارشناسی    

باالترکارشناسی ارشد و   9 27/62 % 

 

 کار سابقه
 

 

سال  5 تا 1  9 18/8 % 

 % 90/20 23 سال    10تا  6

سال     15تا  11  51 36/46 % 

سال 15بیشتر از   27 54/24 % 
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)نظریه داده بنیاد(  1بر مبنای راهبرد گرندد تئوری گلیزر و اشتراوس فاز کیفی پژوهش کهدر 

ها شناسایی از مصاحبه ی پژوهشهااصلی حاصل از دادهمفاهیم ابتدا عملیاتی گردید، 

تا یافته های نیمه ساختارحبهبا استفاده از مصا این مرحله از پژوهش(. Strauss,Corbin, 2011)گردید

دستیابی به اشباع نظری )کفایت نظری( پیش رفت. اشباع در راهبرد داده بنیاد به معنای عدم 

ام اطالعات بدست آمده  12در پژوهش حاضر پس از مصاحبه استخراج کد یا مفهوم جدید است. 

مقوله و کد جدید مورد مطالعه قرار داد،  عنوانبهرا  آنتکراری بود و هیچ داده جدیدی که بتوان 

فرایند یافت نشد، اما جهت اطمینان، مصاحبه تا کلیه افراد شناسایی شده پیش رفت. در مرحله 

سه مرحله کدگذاری باز،کدگذاری محوری و کدگذاری  درای و متنی مصاحبههای تحلیل، داده

افزار مکس کیو و در نهایت با استفاده از نرم  (Danaifard,2008)انجام گردید  (انتخابیگزینشی )

کدهای ( و1نمودار درختی کدها ترسیم گردید )شکلالگوی کیفی پژوهش در قالب  ای دی

 (.2جدول گزینشی استخراج گردید ) 

 

 گزینشی فاز کیفی پژوهش نمودار درختی کدهای.1شکل

                                                           
1 . Grounded Theory  of Glaser and Strauss 
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فاز کیفی پژوهش گزینشی )انتخابی(. مراحل کدگذاری 2جدول   

شوندگانمصاحبهکد   کدهای گزینشی کدهای محوری 

 

P1  ، P2 ، P3 ، P4 ، P5  ، P6 ، P7  ، 

، P10 ، P12 ، P13 ، P14 ، P15                    

نو، تحلیل بازار،  هایایدهحمایت مدیران از مدیران خالق، 

، کارا تبلیغات ، ساختار منعطف،شناسایی بازارهای هدف

  (R & D) و توسعهتقویت واحد تحقیق 

 

 عوامل مدیریتی

 

 

P1  ، P2 ، P3 ، P4 ، P5 ، P7  ، P9 ، 

P10 ، P12 ، P13 ، P14 ، P15                    

رداخت ایجاد بازارهای تخصصی، پحمایتی، تصویب قوانین 

، هاباجارههای دولتی، کاهش یارانه کرونایی، کاهش تعرفه

  ایجاد اتحادیه ویژه کرونایی

 

 مایتیح-قانونی

 

P1  ،P2  ، P3 ، ، P6 ، P7  ، P8 ، P9 ، 

P10 ، P11 ، P12 ، P13 ، P15                    

، تبلیغات بازاریابی جدید، جدید بازاریابی هایروش آموزش

 مبتنی بر نیازسنجیآموزش   بازاریابی مجازی، آشنایی با 

 الکترونیکیضوابط و قوانین بازاریابی  آموزشبحران کرونا، 

 

 آموزشی

   

P1 ، P3  ، P5  ، P6  ، P7  ، P8  ، P10  

، P11  ، P12  ، P14  ، P15    

، ارائه پایبندی بر تعهدات گارانتی، خدمات مرجوعی مطمئن 

 اندازیراهشرایط پرداخت امن،  خدمات ویژه با تخفیف،

، مشاوره خرید مجازی، نمایش نظرات مشتریان در سامانه

 حصولارائه صادقانه مشخصات م، تبلیغات صادقانه

 

 انگیزشی

P1  ، P2 ، P3  ، P4  ، P5  ، P6  ، P7  

، P8  ، P9  ، P10  ، P11  ، P12  ، P13  

، P14  ، P15 

حد در وا فناوری بکارگیریاندازی فروشگاه مجازی، راه

 بازاریابی مجازی، بکارگیری گسترده استراتژی ،فروش

   پرداخت الکترونیکی

 فناورانه

 

همچنین جهت اطمینان از قابلیت اعتماد کدهای محوری، از روش پایایی کدگذار به شکل 

توجه به  درصد توافق   گردید کهروز( استفاده 30انتخاب چهار مصاحبه در فاصله زمانی مشخص )

( حاکی از پایایی مطلوب کدهای گزینشی فاز کیفی پژوهش بود )جدول % 85بین دو کدگذاری )

3.) 
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 . محاسبه پایایی فاز کیفی پژوهش به روش کدگذاری مجدد3جدول  

هشماره مصاحب  پایایی باز آزمون تعداد کل کدها کدهای مخالف کدهای موافق 

4P 14 4 34 28 %  

7P 21 7 49 85 %  

9P 24 9 53 83 %  

12P 28 9 68 82 %  

87کل                          29 204 85 %  

 
 ((Danaifard,2008منبع: 

 

ای و کفایت دالت ساختاری، اطمینان از روایی سازهاهای از نوع معاولین گام در پژوهش

براساس مقادیر گزارش شده برای آزمون کی ام او و معناداری آزمون  باشد.می بردارینمونه

 بردارینمونهنتیجه گرفت کفایت  توانمیگزارش شده است،  4بارتلت که در جدول شماره 

 .باشدمیو رابطه بین متغیرهای الگوی دارای همبستگی مطلوبی  تأییدشده

 متغیرهای مکنون پژوهش KMOنتایج پایایی، روایی سازه و آزمون . 4جدول 

 

 متغیرهای تحقیق

تعداد 

 گویه

آلفای 

 کرونباخ

KMO معناداری آزمون 

 بارتلت

t  

 نتیجه

  77/0 5 عوامل مدیریتی

 

842/0 

*000/0 67/9  تائید 

34/7 *0/001 81/0 6 مایتیح-قانونی  تائید 

24/5 *0/003 74/0 5 آموزشی  تائید 

82/6 *0/021 76/0 5 انگیزشی  تائید 

72/8 *0/000 78/0 5 فناورانه  تائید 

 05/0                                                                                                                      سطح معناداری                                  

≥ P 
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 هادادهی با مطلوببرازش بسیار  موردنظرمدل  که نشان دادی حاکی برازش مدل هاشاخصی بررس

توان نتیجه گرفت که نسبت کای دو به درجه آزادی های مقتصد میبرمبنای مقادیر شاخص دارد.

(df /2χ ) (01/2 و شاخص نیکویی برازش )(GFI) برخوردار  تائیدطلوب و قابل م از مقادیر

(، شاخص NFIهای تطبیقی مشتمل بر شاخص برازش هنجاری ). همچنین توجه به شاخصباشندمی

های مقتصد در قالب جذر برآورد و شاخص (،IFI)شاخص برازش فزاینده  (،CFI)تناسب تطبیقی 

( مؤید برخورداری از برازش مناسب الگوی پژوهش  <9/0، )(RMSEA)واریانس خطای تقریب 

 (.5بود )جدول 

 های ارزیابی نکویی براش الگوی تفهیمی پژوهش . شاخص5جدول 

هاها/مدلشاخص های مطلقشاخص  های تطبیقیشاخص  های مقتصدشاخص   

 برآورد

 

GFI df/ χ2 NFI CFI IFI RMSEA 

93/0 061/2 93/0 94/0 91/0 03/0 

<9/0 دامنه مورد قبول  3>  9/0<  9/0<  9/0<  1/0>  

لنتیجه برازش مد  مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب 

 

کلیه  کهازآنجاییمورد توجه قرار گرفت.  tها بر مبنای مقادیر در گام بعدی رابطه بین سازه

(، این امر 2باشد )شکل می( t>±96/1برای متغیرهای مشاهده شده بیشتر از ) آمدهدستبه tمقادیر 

  باشد.درصد می 95ها و روابط میان متغیرها در سطح اطمینان داری تمامی گویهحاکی از معنا

معناداری بر متغیر  تأثیرعاملی متغیرهای پژوهش نشان داد که کلیه متغیرها  وتحلیلتجزیهنتایج 

مدیریتی با بار  مؤلفه( و 68/0ار عاملی )تکنولوژی با ب مؤلفهنهایی پژوهش )مزیت رقابتی( دارند. اما 

 بندیاولویت منظوربه(. همچنین 2برخوردار بودند )شکل  تأثیر( از باالترین ضریب 66/0عاملی )

درصد از کل  12/59 آنمتغیرهای شناسایی شده، مقادیر ویژه مورد توجه قرار گرفت که بر اساس 

کنندگی باالی متغیرها نقش تبیین تائیدواریانس توسط پنج متغیر پژوهش تبیین گردید که به معنای 
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( از باالترین 79/3( و عامل مدیریتی )84/4باشد. همچنین با توجه به مقادیر ویژه عامل فناورانه )می

 (.6اولویت برخوردار بودند )جدول 

 ملی اکتشافی متغیرهای پژوهش. نتایج تحلیل عا6جدول 

 واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه متغیرهای تحقیق

 61/11 61/11 79/3 عوامل مدیریتی

 07/24 46/12 04/3 یتیحما-قانونی

 26/34 19/10 41/2 آموزشی

 12/45 86/10 79/2 انگیزشی

 59.15 03/14 84/4 فناورانه
 

 

 

 t-value پژوهش در حالت. رابطه بین متغیرهای 2شکل
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ارددر حالت استاند . تحلیل مسیر الگوی پژوهش بر مبنای رابطه بین متغیرها3 شکل

 

 

 گیرینتیجهبحث و 

های صنعت ورزش را دگرگون حوزه شدتبهشیوع و بحران ویروس کرونا در قرن بیستم 

های کوچک و متوسط تعطیلی بسیاری از باشگاه وکارهایکسبدر مقیاس  کهنحویبهساخت 

وجب ای را مسابقهورزشی و همچنین احتیاط افراد در رفتارهای خرید حضوری، رکود اقتصادی بی

بر اساس اعالم رسمی کمیته  جایی کهتا  (.Charkhtabmoghadam & Esmaeili, 2020)گردید 
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به تعویق افتاد.   2021ای و آماتور تا سال هرگونه رویداد ورزشی در بخش حرفه  المللی المپیکبین

کارهای ورزشی مورد وبر دستیابی به مزیت رقابتی برای کسب مؤثرلذا در پژوهش حاضر عوامل 

حمایتی،  -فناورانه، انگیزشی، قانونی هایمؤلفهبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 

 & Esmaili) ج تحقیقاتکه با نتایاشتندمعناداری بر مزیت رقابتی د تأثیرمدیریتی و آموزشی 

Ferdusi, 2021،(Ghezelsefloo Etal (2021، Ahmadi Etal (2020) ،Heidari Etal (2020) ،

Ratten (2020) ،Ratter Et al (2020) ،Timpkan (2020) ،Purpertoi & Shamsdost (2017) ،

Schweisfurth & Herstatt (2014) ،Ciappie, Simoni (2005)، خوانی داشت. براساس نتایج هم

ورزشی در دوران  وکارهایکسب بر مزیت رقابتی تأثیرگذارین تحقیق، عامل مدیریتی بیشتری

بر پیامدهای مخرب شیوع کرونا ویروس  تأکیدبا  مین راستا احمدی و همکاران. در هداشت کرونا

های و تعطیلی باشگاهاقالم ضروری مرتبط با سالمتی  تهیه لزوم  بر اقتصاد جوامع اظهار داشتند که

های جدید روش اتخاذلذا . باشدمیورزشی در دوران کرونا  وکارهایکسبورزشی چالش اصلی 

 های مجازی که بر مبنای اعتماد دوسویه شکل گرفته و همچنین از سوی مدیران باشگاه بازاریابی

های آموزشی فعالیت ورزشی در خانه و ارائه در قالب بسته ارائه خدمات رایگان مرتبط با سالمتی

فظ ح حترین سطینباشد که در پایها استراتژی کارا در این زمینه میدر سامانه مجازی باشگاه هاآن

به اینکه تنها  تأکیدبا  Vafainia (2020) اما .(Ahmadi et al, 2020) شودمشتریان فعلی را سبب می

های استراتژی رهایی از رکود اقتصادی در برهه زمانی شیوع کرونا ویروس، تغییر در استراتژی

بازاریابی و خلق یک مزیت رقابتی ویژه از طریق دانش مدیران و بکارگیری منابع انسانی متخصص 

باشد، نقش میی مجازی دیده به همراه ایجاد رویکرد موافق در استقرار فناوری در بازاریابو آموزش

داند. به نظر وی مدیران گذر از این بحران پررنگ تراز سایر عوامل میمدیران متخصص را در

های تولیدی و خدماتی موفق با اعتقاد به اینکه حساسیت مشتریان به قیمت بسیاری از سازمان

کننده را حتی بی متمایزشود، اثرگذاری اتخاذ استراتژی بازاریامحصوالت در دوران کرونا بیشتر می

انداز پس میرا به تصم هاخانوار نده،ینسبت به آ نانیعدم اطم از سوی دیگر دانند.بیشتر از تبلیغات می

کل  یتقاضا امر کاهش نی. همکندیم بیترغ یرضروریاقالم غ دیانداختن خر قیو به تعو شتریب
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 یاز شوک ارز یناش یرکود اقتصاد  کهدرحالی رودیانتظار م نیبنابرا شود؛یرا موجب م یشتریب

گیرد که این صورت  های متولیی از سوی سازمانتیحما یهااستیس، شودمی دیتشد هامیو تحر

 ,Ahmadi et al) اضر بودحمایتی در پژوهش ح -قانونی مؤلفهمدیریتی و  مؤلفهدر راستای  نیز مؤلفه

2020، Ahmadi et al, 2020). به اعتقاد Wang,Hong,Li & Xia (2020)،  بخش اصلی موفقیت

دهی تیمی، سازمانی و فردی منابع، سازمان تأمیندهند چون در را مدیران تشکیل میها وکارکسب

 نموده تشویق استخدام، را کارمندانی سازمانی، کارراه ایجاد باشند. مدیران ورزشی از طریقمی مؤثر

 بر ورزش امور در کارآفرینی فرآیند شناخت با توانندمی متخصص مدیران .دهندمی آموزش و

که این موارد همسو با نتایج این  باشد کننده تعیین ورزش در گذاریسرمایه تسهیل و توسعه

جامعه کیفی  بر اساس نظراتو قانونی بود.  ، عوامل آموزشیعوامل مدیریتی هایمؤلفهپژوهش در 

ایجاد  توانایی مدیران در شناسایی درست بازارهای هدف و جستجوی بازارهای جدید، پژوهش نیز

های ساختارهای منعطف سازمانی با شرایط کرونا و همچنین توجه به تسهیالت و تمهیدات صنف

های ویژه دوران کرونا ادیهحخدماتی در صنعت ورزش از طریق تأسیس ات وکارهایکسبمرتبط با 

 وکارهایکسببرد در فرایند -اما دستیابی به یک استراتژی بردباشد. این زمینه میاقدام اساسی در 

ورزشی مستلزم انجام نیازسنجی مبتنی بر انتظارات واقعی  هایو باشگاه هافروشگاهورزشی از سوی 

کننده در قالب تعیین قیمت منصفانه توجه به حقوق مصرف. (Kozehchian, 2021باشد )مشتریان می

 کارا بازاریابیاستراتژی  برخورداری از های دسترسی مطمئن به محصوالت مبین شناسایی کانالو 

های محصول، عدم استفاده از باشد. لذا درج اطالعات درست از ویژگیمی دوران شیوع کرونادر 

 در صورتمحصول  گیریبازپسبینی واحد گارانتی و جبران خسارت و تبلیغات دروغین و پیش

برندهای موفق در  کنندهزیتماکاری است که قص و عدم تطابق با مشخصات ذکر شده، راهوجود ن

عوامل مدیریتی، انگیزشی و فناورانه در پژوهش حاضر  مؤلفهکه این موارد با  باشدرقابت می چرخه

راستا  در همین(. He, Harris, 2020, Charkhtab Moghadam, Esmaili,2020)خوانی داشتنیز هم

(Elizabet, 2019 اظهار داشت که درج کد اخالق )های اندازی سامانهمحصوالت، راه بر روی
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-اخالق وکارکسبهای متناسب با منشور برخط ارزیابی و رضایتمندی و همچنین انجام بازرسی

اقداماتی است که از سوی مدیران فروش عملیاتی گردیده است. این موضوع به  ترینمهممدار، 

-های مزیت رقابتی  در قالب توجه به حقوق مصرفبب شده است که تقویت شاخصهنوبه خود س

المللی های آنالین در بازار بیننامی یا بدنامی فروشگاههای خوشویژگی ترینمهم عنوانبهکننده 

 مطرح گردد.

 مواجه منفی شوک با تقاضا در هم و عرضه در هم کشور تولید کرونا، اپیدمی شروع با زمانهماما 

 طوربه ورزشی هایباشگاه جمله از هافعالیت از بسیاری تقاضای منفی شوک ناحیه از و است کرده

 تعطیل را خود محصوالت اندشده مجبور که ورزشی مشاغل .شده و یا به تعویق افتادند تعطیل کامل

این موضوع به نوبه خود  (.Peterson, 2020) دارند کمتری تقاضای سطح نکنند، عرضه یا

کوچک ورزشی را به سمت رویکردهای بازاریابی مجازی و حضور در بازارهای  وکارهایکسب

 در اینترنتی وکارهایکسب برخی جایی کهتا ، (Heidari, 2020شبکه مجازی متمایل ساخت )

 فعال( تماشا و آپارات) فیلم و( کاالدیجی مانند) سوپرمارکتی کاالهای آنالین هایبازار حوزه

 مانند را خود سنتی هایمزیت باید وکارهاکسب اند. اینکرده تجربه را تقاضا افزایش ،اندبوده

 برای الزم هایتوانمندسازی بر جدی تمرکز با را سرعت و پذیریانعطاف ریسک، تحمل بصیرت،

 از جدیدی فرایندهای باید هاشرکت  این دیگرعبارتبه سازند همراه جهانی سطح در رقابت

 محض اجرایی مهارت از فراتر که گیرند کارب را سازمانی و استراتژیک هایمهارت

مجموعه عوامل فوق موجب گردید که توجه و  (.Miragaia,Ferriera  & Ratten, 2017)است

استراتژی بازاریابی توانمندی برای تقویت تناوب و  عنوانبههای اجتماعی دیجیتال استقرار رسانه

( که این مقوله Amuzadeh Etal, 2020کننده با برند ورزشی مبدل گردد )شدت تعامالت مصرف

های فناوری در کلیه بکارگیری توانمندی روازاین فناوری در پژوهش حاضر بود. مؤلفهدر راستای 

-فناوری هایاستراتژیمبتنی بر محصول و خدمات  بی از تولید گرفته تا عرضهمراحل بازاریا

عنوان استراتژی به ایبازاریابی شبکه استراتژی محورگردیده است که این موضوع سبب شده است
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های با ایجاد کانالبتواند  خوبیبه جدید در دوران کرونا فرصت ظهور پیدا کرد تا وکارکسب

 ,Ritter & Peterson)ناشی از عدم حضور فیزیکی مشتریان را مرتع سازد  خألهایفروش مطمئن، 

2020،Ratten, 2020). راستا ) در همینCharkhtab Moghadam, Esmaili, 2020, Kozehchian, 

یک سال  ( در نتایج تحقیقات بازاریابی ورزشی خود در دوران کرونا گزارش کردند که در2020

صنعت ورزشی ایجاد گردیده  درای های بازاریابی شبکهاستراتژیهای جدیدی  از گذشته نسخه

های کرونایی با هدف تقویت اعتماد بین است که با محوریت اخالق تجاری و محدودیت

کنندگان تولیدکنندگان و مشتریان در فضای مجازی از طریق انطباق الگوهای رفتاری خرید مصرف

ناشی از خرید حضوری  خألهاییرانی در دوران کرونا، بر مبنای فضای اعتقادی و اسالمی جامعه ا

کار ، به یک راهیدنمایمای دو سویه که صداقت در فروش را ترویج را مرتفع کرده و با ایجاد رابطه

 ,Charkhtab Moghadam, Esmaili, 2020, Kozehchian)دستیابی به مزیت رقابتی مبدل گشته است

چشمگیر بر مزیت  تأثیرهای جدید بازاریابی ورزشی در استراتژیلذا نقش استقرار فناوری  .(2020

 chweisfurthت تحقیق شوایزفورث و هرستا با نتایجورزشی داشته است که  وکارهایکسبرقابتی 

& Herstatt, 2014) ) سیمونی در بررسی عوامل کلیدی  و سیاپیدر همین راستا . راستا بودهم

موفقیت و توسعه صنعت کفش ورزشی ایتالیا استفاده  از فناوری پیشرفته و جدید اطالعاتی و 

بیشتر به صنعت  مندیعالقه. یکی از دالیل داندمی مؤثرارتباطی برای توسعه محصوالت جدید را 

در ورزش بر گسترش   کنندگانجدید و تقاضای مصرف هایتکنولوژیپیوسته  طوربهورزش اینکه 

 (.Ratten, 2020)تا بازارهای در حال رشد خدمات را رونق بخشد  گذارندمی تأثیرجدید   هایایده

این موضوع در زمان کرونا بیشتر اهمیت پیدا کرده است. در این دوره، عالوه  براین شاهد افزایش 

 هایتکنولوژیاز  هاآنم که در تقاضا برای نوآوری محصوالت و خدمات مبتنی بر ورزش هستی

ه بعضی ای )تغییرات تکنولوژی، باعث شود ک. عوامل زمینهروز استفاده شده استبه

تر از بقیه باشند. آنچه در دوران کرونا اهمیت دارد اینکه، کارهای ورزشی(، کارآفرینانهوکسب
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تغییراتی در مراحل ورزش، د توانمیشدن با تکنولوژی جدید است و این  روزبهورزش نیازمند 

 محیط ورزشی و ... ایجاد کند.

 عامل قانونی و حمایتی ،هایورزشی وکارهایکسببر مزیت رقابتی  تأثیرگذاراز دیگر عوامل 

 که با نتایج تحقیقات های بودورزشی وکارهایکسبت رقابتی بر مزی تأثیرگذاراز دیگر عوامل 

(Ghezelsefloo Et al, 2021،) (Ratten, 2020،) (Heidari et al (2020 ،(Kozehchian, 2020 ،)

(CharkhTab, Esmaili,2020 و )(Amuzadeh, Etal, 2020) تحقیقاتبر اساس نتایج  راستا بود.هم 

ورزشی در  وکارهایکسب گذار نقش محوری در بقاءهای قانوننهادانجام شده در این زمینه 

حمایت وزارت ورزش و جوانان در پرداخت یارانه حمایتی برای  بساچه. کننددوران کرونا ایفا می

کوچک  وکارهایکسبهای ورزشی و صاحبان از قبیل مربیان باشگاه از بحران کرونا متأثرمشاغل 

 ,Ratten)نرات همین راستا، در .(Ghezelsefloo Et al, 2021) باشدورزشی شاهدی بر این ادعا می

کامل در  طوربهمشاغل خدماتی  ویژهبهکلیه مشاغل صنعت ورزش و  تقریباًقد است که معت (2020

را برای هر دوسوی صاحبان   باخت-دوران کرونا تعطیل شدند که این مقوله یک رویکرد باخت

ای که از سوی استراتژی ترینمهمها و مشتریان موجب شده است. در این دوران وکارکسب

حداقل رساندن پیامدهای رکود اقتصاد و اثرات روانی های متولی در این بخش برای به سازمان

 صورتبههای حمایتی از طریق حذف مالیات شیوع کرونا اتخاذ گردید در قالب اتخاذ سیاست

های مرتبط با های مشارکتی و همچنین توجه به کارکردهای فناوریموقت و همچنین پرداخت وام

باشد که به های بازاریابی غیرحضوری میظرفیت شبکه مجازی از قبیل بازاریابی مجازی، توجه به

مند در نحوه واگذاری تسهیالت و رسد به دالیلی از قبیل عدم وجود ساختارهای ضابطهنظر می

حمایتی در بدنه مشاغل غیررسمی از قبیل مربیان آموزشی و افراد شاغل  سازوکارهایهمچنین نبود 

کاری راه عنوانبه مدتکوتاهاست حتی در  نتوانسته خوبیبهدر بخش خدماتی صنعت ورزش، 

 هاآنهای به خصوصی دارد که یکی از صنعت ورزش مشخصه. عملی و اثربخش عملیاتی گردد

رسمیت مابین بهو اماکن ورزشی است. لذا  هاورزشگاهنیاز به پشتیبانی قوی دولت برای احداث 
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یک  اختالف زمانی وجود داشته باشد د توانمیدر بازار  آنورزشی و توسعه  کارآفرینیشناختن 

را در  کارآفریناند توانمینکته  پس این شوندمیفصلی انجام  صورتبه هاورزشبسیاری از  عالوهبه

قرار دهد. الزمه کارآفرینی هدایت  منابع )مالی و فیزیکی ( به  تأثیرتحت  هافرصتآوردن  دستبه

  (.Shinde, 2010)است   سودآوریطرق جدید برای 

که با نتایج  گردیدبر مزیت رقابتی شناخته  تأثیرگذارعنوان عامل چهارم عامل انگیزشی به

Veisi, & Izadi, 2021) )  ،(Ghezelsefloo Et al, 2021)( ،Kozehchian, Etal, 2020 ،)تحقیقات 

(Rizvandi Etal, 2020( ،)Ratten, 2020)، (Soleymani etal, 2020) و (Amuzadeh, 2020 )هم-

کرونایی بر ارتقاء محصول و  بازاریابیکه سه بعد اصلی  معتقدند عموزاده و همکاران سو بود.

های مجازی و عدم ایجاد نگاه ی شبکهگرایی، تغییر در استفاده از فلسفهخدمات از طریق کیفیت

همچنین  . (Amuzade, etal, 2020باشد )استوار میکننده از سوی مدیران به مشتریان مصرف صرفاً

یک متغیر انگیزشی بهبود  عنوانبهد توانمیای از سوی مدیران ویسی و ایزدی رعایت اخالق حرفه

 هایمؤلفهراستا با این عوامل هم ورزشی فراهم نماید که وکارهایکسبرا برای  بازاریابیآمیخته 

در همین راستا سلیمانی و همکاران، در بررسی الگوهای  در پژوهش حاضر بود. انگیزش و مدیریت

های گزارش کردند که کیفیت محصول و توجه به ویژگی 19خرید مشتریان در دوران کووید 

 پیشرو بودن و حضور اصلی از عواملمحصول  شناختیروانمرتبط با ارضای نیازها  شناختیروان

های مجازی فروش و رسد که با توجه به کانالمی باشد. اما به نظرمی هاوکارکسبرقابت  دوچرخه

حذف ویژگی ملموس بودن در رفتار خرید اینترنتی، ایجاد اطمینان در خصوص کیفیت محصول به 

این مقوله ایجاد سامانه مشاوره در خرید،  رکه د کنندگان مبدل گشته استدغدغه اصلی مصرف

محصوالت تقلبی بتواند این چالش را مرتفع ارائه گارانتی مطمئن، خدمات مرجوعی و عدم معرفی 

اصل در  ترینمهمنیز به اعتقاد عزیزی و علیدوست قهفرخی  (.Soleymani etal, 2020) سازد

نمایش رفتار مسئوالنه و اخالقی با کلیه ذینفعان و از جمله کرونا  دوراندستیابی به مزیت رقابتی 

چگونه استانداردهای اخالقی  "که  سؤالبه این باشد که این مهم از طریق پاسخگویی مشتریان می
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-مرتفع می "مجازی باید بکار گرفته شوند تا تصمیم به خرید و رفتار خرید تکرار شود وکارکسب

یک صنعت بدانند بیشتر  صرفاًاینکه  جایبههمین دلیل ورزش ه ب(. Azizi, Alidust,2021) گردد

د توانمیمتفاوت ورزش  شود. زیرا بسته به ماهیتمیتلقی یک پدیده  یا یک اشتیاق  عنوانبه

براین  به دلیل  وجود عناصر بسته به دوره کرونا تلقی شود بنایک محصول یا خدمت وا عنوانبه

 Kozehchian) آفرینی ورزشی دارندبرای کارخاصی  هاینظریه، نیاز به گسترش ایزمینهو  نظیربی

et al, 2021 ،Rizvandi et al, 2020).  توان اظهار داشت که  انگیزش می مؤلفهلذا در خصوص

واقعی و اجتناب از  گذاریدر قیمتهای ورزشی مناسب از سوی فروشگاه هایاستراتژیاتخاذ 

-، شکل19کویید های کاذب، فریبکارانه و یا فروش بر مبنای اثرات شیوع ویروس هرگونه رویه

باشد که خرید می فروشگاه و تکرار مجدد رفتار های مثبت مشتریان به ارزش برندنگرش دهنده

 (.Ghezelsefloo Etal, 2021باشد )پیامد ملموس این موضوع، ضمانت حضور در چرخه رقابت می

که با  بودآموزش  ورزشی، وکارهایکسب بر مزیت رقابتی تأثیرگذاردر نهایت عامل نهایی 

 ,Timpka) (،Nafei Etal,2020( ،)Ratten, 2020)(، Ghezelsefloo Etal, 2021تحقیقات ) نتایج

2020)( ،Vafaainia, 2020( و )Amuzadeh Etal, 2020 )های منابع بازبینی مهارت  راستا بود.هم

های آموزشی و توجه به متغیرهای انسانی و اقدام در راستای توانمندسازی کارکنان از طریق کارگاه

باشد که این مات کاربردی برای بقاء در بازار رقابت میمتغیر اقدا هایپرداختبینی انگیزشی با پیش

 نافعیبه اعتقاد  (.Timpka, 2020، Ratten, 2020)خوانی داشت حاضر هم های پژوهشنتایج با یافته

که با رعایت موازین اخالقی محصول مطابق با  دهیدآموزشو همکاران استفاده از عامالن فروش 

کننده تکرار رفتار خرید از سوی مشتریان را رقم دهند، تقویتسفارش مشتری را آماده و تحویل می

 (.Nafei Etal,2020)باشدخروج از رکود اقتصادی در دوران کرونا ویروس می آنکه پیامد  زندمی

 & Koratko) باشدمی آموزشفرایند  ،باشدمیمطرح  کارآفرینی گسترش باموضوعی که لذا 

Ireland 2005) نیازمند دانش آمده  به وجودت است. چون شرایطی اما در دوره کرونا کمی متفاو

 به منجر  دهند کهمی انجام علمی تحقیقات آموزشی است. نهادهای جدید جدید مطابق با شرایط
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.  شودمی هکارآفرینان هایفرصت از بسیاریسازی فعال مبنای خود که شودمی جدید دانش خلق

 برای مهمی مکانیزم هاآنزیرا  هستند هکارآفرینان فرصت از منبعی آموزشی نهادهای این بر عالوه

 شودمی هافرصت ایجاد به منجر که را اطالعات انتقال روند براین بنا و برندمی بکار اطالعات انتشار

های مختلف راستای حوزه . منابع آموزشی باید مناسب و در(Achraf et al, 2020) کنندمی تسهیل

در بررسی جامع آثار کرونا ویروس بر صنعت ورزش  حیدری و همکارانورزش باشند.  صنعت

ای از مشاغل مستقیم و غیرمستقیم های ورزشی قسمت عمدهگزارش کردند که تعطیلی باشگاه

های بازاریابی کرده است که مستلزم تغییر در روشمرتبط با صنعت ورزش را وارد بحران جدیدی 

که این مهم به معنای  باشدمداری میو مشتری نیازسنجیمبتنی بر  بازاریابی هایاستراتژیو اتخاذ 

 .باشدو متخصص می دهیدآموزشبکارگیری منابع انسانی  آن تناسببهتغییر کلیه مراحل بازاریابی و 

و توجه به ضوابط نوآورانه های فناوری، مدیریت به توانمندی رسد که آموزش، توجهبه نظر می

تواند نقش بسزایی در حیات توسط نهادهای متولی می شدهتدوین هایسیاستو  قانونی

 . تیمپکا(Ghezelsefloo Etal, 2021و Rizvandi Etal, 2020) این حوزه داشته باشد وکارهایکسب

 مرتبط وکارهایکسب بخشدر  که از کرونا ویروس، بیان داشت متأثر های متعددوزهحشناسایی  با

 نمکاا معدو  شیورز یهاهباشگاو  فضاها و همچنین شیورز ازملوو  کاالها ئۀو ارا تولید با

 زنیا سحساا شیورز کپوشاو  ازملو خرید به نسبت گذشتهاز  کمتر دممرورزش،  به ختنداپر

 ترینمهمباشد. لذا ورزشی می وکارهایکسبتقاضا در  کاهش عموضو ینا پیامد کنند کهمی

و تقویت  دهیدآموزشدر این شرایط بکارگیری نیروی متخصص و  وکارکسببان حاستراتژی صا

  (.Timpka, 2020)باشد  فظ مشتریان فعلی و بقاء میحد تبلیغات و فروش با هدف حوا

با   شودورزشی پیشنهاد می وکارهایکسببان حاضر به صاحبنابراین با توجه به نتایج پژوهش 

 همهم حقوق مشتریان لحاظ شده باشد و  آنتدوین قوانین مدون و شفاف بازاریابی اخالقی که در 

هایی در پیش گیرند تا در ها و رویهها تعیین شده باشد، سیاستوکارکسباختیارات صاحبان  رهیدا

 بکارگیری مدیران متخصص و  با . از سوی دیگرضور خود در بازار را تضمین نمایندحوهله اول 
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توانند ضمن لیل بازار و شناسایی بازارهای هدف بالقوه برخوردار بوده و میاز توانایی تحنوآور که 

را فراهم  بازاریابی و فروش هایبستر تقویت کانال ،دهیدآموزشنیروی کار  ایجاد تعامل سازنده با

های حضور با توجه به محدودیت . اما تضمین نمایند ، حضور خود در چرخه رقابت  را نمایند

دستیابی به مزیت رقابتی مستلزم توجه به های ورزشی، ها و فروشگاهفیزیکی افراد در باشگاه

در ور تخاذ استراتژی بازاریابی مشتری محو ادر زمینه بازاریابی الکترونیکی  فناورانه  هایتوانایی

بان حرای صاب را برد-استراتژی برد با رعایت اصول اخالقی بازاریابی فضای مجاز است تا

دست خود  وکارکسب درای مزیت رقابتی ویژهطریق به  از اینو مشتریان فراهم کنند و  وکارکسب

 د.یابن

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط اخالق حرفهدر جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول 

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین ها، سازمانبا موضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

های در مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهش رعایت شده است.

 .ها تکمیل شدنامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیرضایت

 حامی مالی

 .مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهای هزینه

 تعارض منافع

ین مقاله قبالً در هیچ ت و ابنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اس

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه نشریه

 ده است.مطالعات بازاریابی ورزشی ارسال ش
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