
 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 
 51، پیاپی سوم، شماره هفتمسال 

 

 

 یدر ورزش با استفاده از مدل ساز یکیالکترون یموانع توسعه گردشگر یارائه الگو

 ی ریتفس-یساختار
 1*کبریا اقبالی

 

 77/19/96: شپذیر تاریخ                                             72/15/96: دریافت تاریخ          

 چکیده

 است.  دهیگرد یدر ورزش طراح کیالکترون یموانع گردشگر یحاضر با هدف بررس قیتحق :هدف

انجام  یریتفس-یساختار یباشد که با استفاده از مدل سازیم یفیحاضر توص قیروش تحق :شناسیروش

تخصص در حوزه  یداراکه  ی بودندورزش یحوزه گردشگر خبرگانحاضر شامل  قیتحق یجامعه آمار .دیگرد

نفر خبره به صورت انتخاب در دسترس به عنوان نمونه  01تعداد  نیب نیبودند. در ا الکترونیکی یگردشگر

پرسشنامه با  نیا ییمحتوا ییروا محقق ساخته بود که یاپرسشنامه قی.  ابزار تحقدندیمشخص گرد قیحقت

محاسبه  زبا استفاده ا زیپرسشنامه ن نیا ییایت. پاقرار گرف یمورد بررس یدانشگاه دیاستفاده از نظر اسات

حاضر در نرم  قیتحق یداده ها لیو تحل هیروند تجز یتمام(. α=51/1گرفت ) رقرا دییکرونباخ مورد تا یآلفا

 انجام گرفت.  EXELو   SPSS یافزارها

 جی. نتادیگرد ییسادر ورزش شنا کیالکترون یتوسعه گردشگر ریمانع در مس 55در مجموع تعداد  :هایافته

در حوزه  یمتول یارشد سازمان ها رانیدولت و مد تینشان داد که عدم حما یریتفس یساختار یسازمدل

در  یکیالکترون یدر گردشگر نینو یهاینبود فرهنگ مناسب در استفاده از فناور نیو همچن یگردشگر

 یموانع در توسعه گردشگر ریسا یریباشد که خود سبب شکل گیم ییربنایاز جمله موانع ز ورزش

 گردد.یدر ورزش م کیالکترون

با توجه به یافته های تحقیق، مشخص گردید که نبود فرهنگ مناسب در استفاده از فناوری : گیرینتیجه

های نوین در گردشگری الکترونیکی در ورزش و همچنین نبود حمایت ها در جهت توسعه این نوع 

که این مساله سبب شده است تا گردشگری الکترونیکی گری گردیده بب شکل گیری موانع دیگردشگری س

 رو شود.در ورزش با مشکالتی روبه
 یسازاطالعات و ارتباطات، مدل یفناور ،یورزش یگردشگر ک،یالکترون یگردشگرهای کلیدی: واژه

  یریتفس یساختار
 

 ب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانگروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غراستادیار  .5
kebriaeghbali00@gmail.com الکترونیک نویسندۀ مسئول: نشانی *
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 قدمهم

 ازمندین یدر هر کشور یاصول توسعة اقتصاد

 یها تیدر بخش ها و فعال یگذار هیسرما

 هیآن کشور است و بدون سرما یمختلف اقتصاد

 یمن ،ییو روبنا ییربنایز یدر طرح ها یگذار

و رفاه  دیتوان انتظار گسترش اشتغال، تول

(. 5051 ،یمیو سل ی)شاکر را داشت یاقتصاد

در  یاقتصادبخش بزرگ  نیسوم یگردشگر

-(، به7157، 5و همکاران الوی)لوزانواو جهان است

 نیو ب یتجارت مل یها نهیاز زم یکیکه  یاگونه

 تیپنجاه سال گذشته اهم یاست که ط یالملل

 ی)حاج است افتهی یریچشمگ اریبس

به  ی(. گردشگر5091و همکاران،  ینیمحمدام

 گاهیجا ا،یدن یصنعت خدمات نیترمنزلة گسترده

 ،یفرهنگ ،یاقتصاد یهادر عرصه یا ژهیو

به خود اختصاص داده است،  یاسیو س یاجتماع

درصد کل  1شاغل ) ونیلیم 711که با  یطوربه

 1.5 ساالنه در حدود ی( و گردش مالایاشتغال دن

 نیترو متنوع نیتر ، به بزرگدالر ونیلیتر

 511از  شیشده است. در ب لیتبد ایصنعت دن

از پنج منبع مهم کسب  یکی یکشور، گردشگر

کشور رتبة اول را به  61است و در  یارز خارج

 ،ی)موحد و کهزاد خود اختصاص داده است

5059). 

است که در  یاتوسعه یتوان گفت گردشگر یم 

 تیفیها و کو تعامل و حفظ ارزشآن توازن 

 یهاتیمز زیو ن یو اصول اقتصاد اخالقیات

شده و کوشش  دهیهمه به همراه هم د یاقتصاد

متعادل و همه جانبه  یشود تا توسعه ا یم

 ،ی)محسن شود یتوسعة صرفا اقتصاد نیگزیجا

از کشورها با  یاریاساس، بس نی(. بر ا5055

                                                  
1. Lozanoyola 

 تیاند وضعتوانسته افتیره نیاستفاده از ا

بهبود بخشند و  یرا تا حد درخور توجه شیخو

 نییپا لیاز قب ش،یخو یاقتصاد مشکالتبه 

و  یکاریب یبودن سطح درآمد سرانه، فراوان

 ،یی)موسا ندیفائق آ یارز یکمبود درآمدها

العاده فوق ییروین یگردشگر ن،ی(. بنابرا5050

از کشورها  یاریاست که در بس رییتغ یراب

. دیآیبه حساب م یخوشبخت یراب ییروین

 یگردش م یکه برا یا دکنندهیهزاران بازد

آورند، بلکه بر ینه تنها پول همراه خود م ند،یآ

 گذارندیم ریتأث زین یساکنان محل یزندگ

در  یگردشگر ی(. به طور کل7112 ،ینی)گالد

رو به  عیصنا نیترعیاز سر یکیبه  لیحال تبد

 یدرآمد مل جادیا یابر یرشد جهان بوده و ابزار

از  زیجهان و ن یارکان اقتصاد نیتریو از اصل

قلمداد  داریاشکال و ارکان توسعه پا م،یمفاه

  (.5091و همکاران،  ی)شوکت شودیم

از منابع  یکی ا،یدر دن یصنعت گردشگر امروزه

حال از عامل موثر در  نیمهم درآمد و در ع

ن هاست و به عنواکشور نیب یتبادالت فرهنگ

 گاهیجهان، حائز جا یصنعت خدمات نیترگسترده

از کشورها در  یاریبس ،رو نیاست. از ا یاژهیو

از  شیب شیافزا یو فشرده، در پ کینزد یرقابت

-نیب تیفعال نیخود از ا دیو عوا عمناف شیپ

 نیچند یخیبا قدمت تار زیاند. کشور ما نیالملل

، جذب گردشگر یهزار ساله و منابع فراوان و غن

فعاالنه شرکت کند  یرقابت جهان نیتواند در ایم

و در خور  ستهیشا یمنبع سرشار، سهم نیو از ا

 نیدر ا تیداشته باشد. البته واضح است که موفق

 یرمادیو غ یبه منافع ماد یابیدست وعرصه 

 ،یگردشگر دهیحاصل از آن مستلزم درک پد
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با  ییآشنا نیشناخت ابعاد و آثار آن و همچن

 یمتول یهاموسسات و دستگاه حیصح تیریمد

که با  یتیریاست، مد یصنعت گردشگر

هماهنگ باشد  یعلم یدستاوردها نیدتریجد

  .(5095)عبدالشاه و همکاران، 

صنایع وابسته به فناوری  گردشگری صنعت

اطالعات است که تجارت الکترونیک با کمک 

جاری سازی اطالعات از طریق اینترنت و حذف 

یایی، نقش مهمی را در آن ایفا مرزهای جغراف

(. باید توجه داشت که 7115، 5می نماید )ماسورا

برخالف تصور عموم، تجارت الکترونیک، تنها به 

برخط نمی پردازد بلکه هدف  مبادالتانجام 

اصلی آن جذب و حفظ مشتریان است )البدوی و 

درصد از  11(. امروزه حدود 7155، 7سداد

ه با استفاده از یافتجمعیت کشورهای توسعه

اینترنت برای تعطیالت آخر هفته خود برنامه 

ریزی می کنند و به تبع آن از خدمات 

و  بوجنکنمایند )گردشگری برخط استفاده می

(. اینترنت به عنوان یک کانال 7115 ،0بلیکر

های توزیع در صنعت گردشگری در زمینه

-ودهی، خرید و حملاطالعاتی، رزرو و سفارش

ره ارزش گردشگری الکترونیک وارد نقل زنجی

(. فناوری  7115، 5شده است )یوستا و همکاران

اطالعات و ارتباطات اثربخشی این صنعت را هم 

ها و و هم در سمت سازمان ریاندر سمت مشت

های گردشگری شدیداً متحول نموده شرکت

؛ میچپولو و  7115؛  1است )بوهالیس و ال

: 7116؛ 2کاران؛ نینینن و هم 7112، 6همکاران

                                                  
1. Maswerea 

2. Albadvi & Saddad 

3. Bojnec & Kribel 

4. Yusta 

5. Buhalis & Law 

6. Michopoulou, Buhalis, Michailidis & 

Ambrose 

های گردشگری (. بدین صورت که شرکت729

می توانند بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی، 

خود  خدماتخود را به مشتریان بالقوه معرفی و 

توانند از این را ارایه نمایند و گردشگران نیز می

نیاز خود را به سرعت و با  طریق اطالعات مورد

خدمات را نیز دقت باال دریافت نموده و هزینه 

 با. (7155، 5پرداخت نمایند )بیوکزخان و ارگا

توان با یم ،یامروز یایدن تیاستفاده از قابل

به گسترش  یبه خوب کیعلم الکترون یساز ادهیپ

در  یسع تیقابل نیکمک نمود و با ا یگردشگر

 یبه نام گردشگر یگردشگر یتوسعه نوع

(. گسترش 5999، 9)اوکنور دیگرد کیالکترون

است  دهیسبب گرد کیالکترون یگردشگر عیسر

 یگوناگون یقاتیتحق یهاهمحققان حوز یکه برا

-از حوزه یکی(. 7111 ،51هیو  ی)ل دیبه وجود آ

 یتواند در گردشگریکه م یجذاب یها

حوزه ورزش  رد،یقرار گ یمورد بررس کیالکترون

 باشد. یم

گردشگری الکترونیکی در ورزش، به مفهوم 

-ردشگران از رویدادها و فعالیتبازدید مجازی گ

های مناسب باشد. پتانسیلهای ورزشی می

ورزش، سبب گردیده است تا بتوان به خوبی از 

آن در توسعه گردشگری الکترونیکی استفاده 

(. گردشگری 7112و همکاران،  میچپولوگردد )

الکترونیکی در ورزش به دنبال ایجاد شرایطی در 

های ورزشی، محیطجهت بازدید مجازی افراد از 

رویدادهای ورزشی و حتی دیدار از مکان های 

ورزشی در جهت سرگرمی، ماجراجویی، لذت، 

(. 7115باشد )یوستا و همکاران، تجربه و ... می

در جهت اجرای گردشگری الکترونیکی در 

                                                  
7. Niininen, March & Buhalis 

8. Buyukozkan & Ergun 

9. O’connor 

10. Li & ye 
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ها، امکانات و  فرهنگ ورزش، نیاز به زیرساخت

می باشد. ورزش سبب گردیده است تا فرصت 

سبی در جهت توسعه گردشگری الکترونیکی منا

های ورزش در به وجود آید. استفاده از پتانسیل

جهت گسترش گردشگری ورزشی می تواند به 

خوبی رونق صنعت گردشگری ورزشی منجر 

گردد و سود مالی بسیاری را در پی داشته باشد 

(. با توجه به جدید 7112و همکاران،  میچپولو)

یکی در ورزش، نیاز به بودن گردشگری الکترون

بررسی موانع در این حوزه به خوبی درک می 

گردد. این در حالی است که  در برخی تحقیقات 

فودور این موانع مورد بررسی قرار گرفته است. 

خود اشاره داشتند  قی( در تحق7111) 5سنرور

تواند در یم یبه خوب کیالکترون یکه گردشگر

د. ربانسر و گرد یساز ادهیپ یورزش یدادهایرو

خود اشاره  قیدر تحق زی( ن7111) 7یسیر

و  یاطالعات یهایداشتند که استفاده از فناور

 یبه توسعه گردشگر یتوان به خوبیم یارتباط

با کمک نمود.  یورزش یدادهایدر رو یورزش

که  توان، پی برد که بررسی پیشینه تحقیق می

به  ؛حوزه نیانجام گرفته شده در ا قاتیتحق

قرار  یورزش را مورد بررس یکامل فضا صورت

گسترش  ریاست که مس یدر حال نیا نداده است.

 یدر ورزش هنوز به خوب کیالکترون یگردشگر

 ییاست و به شکل کامل اجرا دهینگرد یط

 یبا بررس است تا ازین با این توجهاست.  دهینگرد

که در توسعه  یموانع یموشکافانه به خوب یها

-یگذار م ریدر ورزش تاث کیالکترون یگردشگر

به نظر می رسد توسعه گردد.  ییباشد، شناسا

گردشگری الکترونیکی در ورزش سبب گردد تا 

سود مالی بیشماری عاید صنعت ورزش گردد. 

                                                  
1. Fodor & Werthner 

2. Rabanser & Ricci 

تواند توسعه گردشگری الکترونیکی در ورزش می

ها را مسیر ترقی ورزش در بسیاری از محیط

گسترش دهد و سبب پویاشدن گردشگری 

ی و همچنین توسعه صنعت ورزش در ورزش

 بسیاری از کشورها از جمله ایران گردد.  لذا

باشد که موانع یم نیاحاضر  قیتحق یسوال اصل

-یدر ورزش، چه م کیالکترون یتوسعه گردشگر

 . باشند؟

 

 

 شناسی پژوهشروش

باشد تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات کاربردی می

 یمعه آمارجاکه به صورت میدانی انجام گردید. 

 یحوزه گردشگر خبرگانحاضر شامل  قیتحق

 نیبودند. در ا یکیکترونلا یگردشگری و ورزش

 نمونه درنفر خبره به صورت  01تعداد  نیب

مشخص  قیحقبه عنوان نمونه ت دسترس

-محقق یاپرسشنامه قی.  ابزار تحقدندیگرد

انع توسعه وم 55سوال که شامل  55با ساخته 

که بر اساس  بوددر ورزش گردشگری الکترونیک 

با استفاده از  قیتحق یهانظرات نمونه یبررس

 یی. به منظور نهاگردید یطراح روش دلفی

 یحاضر از روش دلف قیپرسشنامه در تحق یساز

و  ییمنظور ابتدا با شناسا نی. بددیاستفاده گرد

موانع با استفاده از مطالعات مشخص نمودن 

با  رسشنامهپ نیبه ارسال نخست ،ایکتابخانه

تحقیق  خبرگانبه مانع،  5برخورداری از 

نظرات آنان و اعمال  ی. پس از بررسدپرداخته ش

 55با برخورداری از نظرات آنان ، پرسشنامه 

ارسال  خبرگان تحقیق بهبار دوم  یبرا مانع،

خبرگان و  مینظرات ت ی. پس از بررسگردید

در جهت  ییاعمال نظرات آنان، پرسشنامه نها

 .دیگرد یطراح یینها دییتا
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با استفاده از  شنامهپرس نیا ییمحتوا ییروا

 یمورد بررس یدانشگاه دیاساتتن از  2 اتنظر

با استفاده  زیپرسشنامه ن نیا ییایقرار گرفت. پا

گرفت  رقرا دییکرونباخ مورد تا یاز محاسبه آلفا

(51/1=α.)   برای انجام این پژوهش از روش

استفاده شده است.  مدلسازی ساختاری تفسیری

این روش یک فرایند یادگیری تعاملی است که 

در آن مجموعهای از عناصر مختلف و بهم مرتبط 

-مند جامع ساختاردهی میدر یک مدل نظام

به ایجاد و  (. این روش5925، 5شوند )وارفیلد

جهت دادن به روابط پیچیده میان عناصر یک 

کی (. ی7116، 7نماید )فایسالسیستم کمک می

باشد ترین منطق های این روش آن میاز اصلی

که همواره عناصری که در یک سیستم اثرگذاری 

بیشتری بر سایر عناصر دارند از اهمیت باالتری 

برخوردارند. مدلی که با استفاده از این متدولوژی 

آید، ساختاری از یک مساله یا موضوع بدست می

شان پیچیده، یک سیستم یا حوزه مطالعاتی را ن

باشد دهد که الگویی بدقت طراحی شده میمی

توانیم بگوییم که (. در نتیجه، می7116 )فایسال،

مدلسازی ساختاری تفسیری نه تنها بینشی را 

در خصوص روابط میان عناصر مختلف یک 

نماید بلکه ساختاری را مبتنی سیستم فراهم می

بر اهمیت و یا تاثیرگذاری عناصر برهم )بسته به 

نماید رابطه محتوایی تعریف شده( فراهم مینوع 

گذارد. این و نمایشی تصویری به نمایش می

روش تفسیری است، چون قضاوت گروهی از 

که آیا روابطی میان این  ،نمایدافراد تعیین می

عناصر وجود دارد یا خیر. این روش ساختاری 

است چون اساس روابط یک ساختار سرتاسری 

ای از متغیرها یدهاست که از مجموعه پیچ

                                                  
1. Warfield 

2. Faysal 

. روش (5095)ناوران،  استخراج شده است

مدلسازی ساختاری تفسیری در حوزه های 

مختلفی استفاده شده است. ایده اصلی مدلسازی 

ساختاری تفسیری تجزیه یک سیستم پیچیده به 

چند زیر سیستم )عناصر( با استفاده از تجربه 

عملی و دانش خبرگان به منظور ساخت یک 

)ابراهیمی،  باشدتاری چند سطحی میمدل ساخ

های . در سالیان اخیر در پژوهش(5090

 متعددی از این روش شناسی استفاده شده است.

 .باشدیگام م ارچه یمدل دارا نیا

تعاملی ایجاد ماتریس خود .اول گام

 ساختاری
تهیه ماتریس خودتعاملی ساختاری الزم  برای

 هاست، وابستگی تمام عناصر شناسایی شد

)منظور از عناصر در این گام، موانع شناسایی 

مانع در  55باشد که در تحقیق حاضر شده می

در ورزش  کیالکترون یتوسعه گردشگر ریمس

 دو مورد به ، به صورت دوشناسایی گردید(

بررسی قرار گیرند. بدین منظور از چهار نماد به 

 :شودشرح زیر استفاده می

V اگر معیار :i ر فقط بر معیاj گذارد.تاثیر می 

X اگر هم معیار :i  وj  و هم معیارj  بر معیارi 

 گذارد.تاثیر می

A اگر فقط معیار :j  بر معیارi گذارد.تاثیر می 

O :ر اگر هیچ رابطه تاثیرگذاری میان دو معیاi  و

j  نتایج این گام را  7وجود ندارد. جدول شماره

 نشان داده است.

 

-ماتریس دستبه دست آوردن  .دوم گام

 یابی

به دست آوردن ماتریس دست یابی باید  برای

نمادهای باال به صفر و یک تبدیل شوند. بر 
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توان به ماتریس موردنظر حسب قواعد زیر می

 .دست پیدا کرد

 ( در صورتی که ورودیj ،i محل برخورد( )

( در ماتریس jو ستون  iستون سطر 

باشد، در ورودی  Vخودتعاملی ساختاری 

(j ،iدر ماتریس دسترس ) پذیری یک و در

 شود.( صفر قرار داده میi ،jورودی )

 ( در صورتی که ورودیj ،i محل برخورد( )

( در ماتریس jو ستون  iستون سطر 

باشد، در ورودی  Aخودتعاملی ساختاری 

(j ،iدر ماتریس دسترس ) پذیری صفر و در

 شود.( یک قرار داده میi ،jورودی )

 رودی )در صورتی که وj ،i محل برخورد( )

( در ماتریس jو ستون  iستون سطر 

باشد، در ورودی  Xخودتعاملی ساختاری 

(j ،iدر ماتریس دسترس ) پذیری یک و در

 شود.( یک قرار داده میi ،jورودی )

 ( در صورتی که ورودیj ،i محل برخورد( )

( در ماتریس jو ستون  iستون سطر 

ر ورودی باشد، د Oخودتعاملی ساختاری 

(j ،iدر ماتریس دسترس ) پذیری صفر و در

 شود.( صفر قرار داده میi ،jورودی )

یابی اولیه، از به دست آوردن ماتریس دست پس

 پذیری اگر چناچهبا درنظر گرفتن خاصیت انتقال

(i  وj ) با هم در ارتباط باشد و( نیزk  وj )  با هم

در  هم با( iو  k)  رابطه داشته باشند، آنگاه

به  یینها یابیدست  سیارتباط هستند، ماتر

گام را  نیا جینتا 5. جدول شماره دیآیدست م

 .نشان داده است

 تعیین سطح و ماتریس استاندارد .سوم گام
ن سطح، با استفاده از ماتریس تعیی برای

یابی )خروجی( و یابی مجموعه قابل دستدست

 ریهر متغ ی( برای)ورود ازین شیمجموعه پ

هر متغیر  یشود. مجموعه خروجیم نییتع

شود که از طریق این متغیر شامل متغیرهایی می

توان به آنها رسید و مجموعه پیش نیاز شامل می

از طریق آنها می توان به  هشود کمتغیرهایی می

 یاین متغیر رسید. پس از تعیین مجموعه خروج

و پیش نیاز برای هر متغیر، عناصر مشترک در 

برای هر متغیر  یو خروج یروددو مجموعه و

شود. در اولین جدول تکرار متغیری شناسایی می

 یدارای باالترین سطح است که مجموعه خروج

باشند. پس از  نو عناصر مشترک آن کامالً یکسا

تعیین این متغیرها آنها را از جدول حذف کرده، 

با بقیه متغیرهای باقیمانده جدول بعدی را 

ول دوم نیز همانند دهیم. در جدتشکیل می

کنیم جدول اول متغیر سطح دوم را مشخص می

ادامه  رهایسطح همه متغ نییو این کار را تا تع

 لیاستاندارد را تشک سی. سپس ماترمیدهیم

که با مرتب کردن عناصر با توجه به  میدهیم

 5. جدول شماره دیآیسطوح خود به دست م

 .گام را نشان داده است نیا جینتا

 یریتفس یمدل ساختار لیتشک.ارمچه گام
توجه به سطوح هر یک از معیارها و همچنین  با

یابی نهایی، مدل ساختاری ماتریس دست

 یتمام  .(5095)ناوران،  شودتفسیری رسم می

حاضر در  قیتحق یهاداده لیو تحل هیروند تجز

 انجام گرفت.  EXELو   SPSS ینرم افزارها

 .نشان داده است گام را نیا جینتا 5شکل شماره 

 

 یافته های پژوهش

 یهانظرات نمونه یپس از بررسبه منظور 

با  نیو همچن با استفاده از روش دلفی قیتحق

ادبیات حوزه گردشگری و همچنین  مطالعه

بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون موانع 

موجود در مسیر گسترش و توسعه صنع
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، موانع در ورزش در ایران یکیالکترون یگردشگر 

در ورزش  یکیاصلی حوزه گردشگری الکترون

(. این موانع 5گرفت )جدول  ارمورد شناسایی قر

به عنوان معیارها و عناصر مد نظر در مرحله اول 

روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد استفاده 

 .قرار گرفت

 

 

 موانع توسعه گردشگری الکترونیکی در ورزش .1جدول 

 شماره لکترونیکی در ورزشموانع توسعه گردشگری ا

 5 عدم وجود زیرساخت سخت افزاری و شبکه ای در حوزه گردشگری الکترونیکی در ورزش

 7 گردشگری الکترونیکی در ورزشنبود نرم افزارهای تخصصی و پشتیبان در ارتباط با 

 0 ی در ورزشدر حوزه گردشگری الکترونیک عدم وجود وب سایت های اطالع رسانی و ارتباط با مشتریان

 5 گردشگری الکترونیکی در ورزشنبود سیستم رزواسیون و مدیریت 

 1 گردشگری ورزشیمدیران ارشد سازمان های مرتبط با دولت و عدم حمایت 

 6 کمبود امنیت در کسب و کار و تعامالت گردشگری الکترونیکی در ورزش

 2 زشعدم وجود ابزارهای ترغیب کننده گردشگری الکترونیک در ور

 5 ضریب پایین نفوذ رایانه و اینترنت در میان تمامی اقشار جامعه

 9 آشنایی پایین و مهارت اندک افراد در کار با کامپیوتر

 51 عدم آشنایی کامل با فواید گردشگری الکترونیک در ورزش

 55 رزشگردشگری الکترونیکی در ونبود فرهنگ مناسب افراد در استفاده از فناوری های نوین در 

 
 ساختاری خودتعاملی ماتریس .2جدول 

 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 موانع

1  v v v A V O V O O O 

2   X X A A A A A A A 

3    X A A A A A A A 

4     O O X X A A A 

5      O V O O O X 

6       O X O O O 

7        X V A A 

8         X A A 

9          A A 

11           A 

11            
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 ماتریس دسترسی نهایی .3جدول 

 نفوذ 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 موانع

1 5 5 5 5 1 5 1 5 1 1 1 6 

2 1 5 *5 5 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 0 

4 1 5 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 

5 5 5 5 *5 5 *5 5 *5 *5 1 5 51 

6 1 5 5 *5 1 5 *5 5 *5 1 1 2 

7 1 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 6 

8 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 2 

9 1 5 5 5 1 1 *5 5 5 1 1 6 

11 1 5 5 5 1 *5 5 5 5 5 1 5 

11 *5 5 5 5 5 *5 5 5 5 5 5 55 

  7 7 2 9 5 6 7 55 55 55 0 وابستگی

ماتریس نهایی را نشان می دهد. در  0جدول 

ز نوع روابط میان پس ا 5و  1این ماتریس عالئم 

موانع تببین گردید و پس از اصالحات انجام 

شده بر اساس روش مدل سازی ساختاری 

تفسیری، برخی از این اعداد تغییر یافت که این 

 مشخص گردید. 5مساله با عالمت *

 

 خروجی ها، ورودی ها و اشتراک های موانع توسعه گردشگری الکترونیک ورزشی .4جدول 

 اشتراک ها ودیور خروجی موانع

 5 55، 1، 5 5، 6، 5، 0، 7، 5 عدم وجود زیرساخت سخت افزاری و شبکه ای

 5، 0، 7 55، 51، 9، 5، 2، 6، 1، 5، 0، 7، 5 5، 0، 7 نبود نرم افزارهای تخصصی و پشتیبان

 5، 0، 7 55، 51، 9، 5، 2، 6، 1، 5، 0، 7، 5 5، 0، 7 عدم وجود وب سایت های اطالع رسانی

 5، 2، 5، 0، 7 55، 51، 9، 5، 2، 6، 1، 5، 0، 7، 5 5، 2، 5، 0، 7 سیستم رزواسیوننبود 

 55، 1 55، 1 55، 9، 5، 2، 6، 1، 5، 0، 7، 5 عدم حمایت دولت و مدیران ارشد

 5، 6 55، 51، 5، 6، 1، 5 9، 5، 2، 6، 5، 0، 7 کمبود امنیت

 9، 5، 2، 5 55، 51، 9، 5، 2، 6، 1 ،5 9، 5، 2، 5، 0، 7 عدم وجود ابزارهای ترغیب کننده

 ضریب پایین نفوذ رایانه و اینترنت
 

7 ،0 ،5 ،6 ،2 ،5 ،9 5 ،5 ،1 ،6 ،2 ،5 ،9 ،51 ،55 5 ،6 ،2 ،5 ،9 

 9، 5، 2 55، 51، 9، 5، 2، 6، 1 9، 5، 2، 5، 0، 7 آشنایی پایین و مهارت اندک

 کیالکترون یگردشگر دیکامل با فوا ییعدم آشنا

 در ورزش
7 ،0 ،5 ،6 ،2 ،5 ،9 ،51 51 ،55 51 

 نبود فرهنگ مناسب
5 ،7 ،0 ،5 ،1 ،6 ،2 ،5 ،9 ،

51 ،55 
1 ،55 1 ،55 

 
خروجی، ورودی و اشتراکات هر یک از  5جدول 

موانع را به نمایش گذاشته شده است. بر حسب 

این جدول سطح بندی متغیر ها در جهت تعیین 

ا شکل گرفت که موانع زیربنایی و روابط میان آنه

این مساله به نمایش گذاشته شده  1در جدول 
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 نمایش گذاشته شده است.به  7است. در نهایت مدل نهایی تحقیق در شکل 

 تکرارهای اول تا ششم در تعیین سطح موانع گردشگری الکترونیک ورزشی .5جدول 

 سطح اشتراک ورودی خروجی مانع تکرار

 5 5، 0، 7 55، 51، 9، 5، 2، 6، 1، 5، 0، 7، 5 5، 0، 7 یباننبود نرم افزارهای تخصصی و پشت 5

5 
عدم وجود وب سایت های اطالع 

 رسانی
7 ،0 ،5 5 ،7 ،0 ،5 ،1 ،6 ،2 ،5 ،9 ،51 ،55 7 ،0 ،5 5 

 7 5، 2، 5 55، 51، 9، 5، 2، 6، 1، 5، 5 5، 2، 5 نبود سیستم رزواسیون 7

 7 9، 5، 2، 5 55، 51، 9، 5، 2، 6، 1، 5 9، 5، 2، 5 عدم وجود ابزارهای ترغیب کننده 7

 0 9، 5 55، 51، 9، 5، 6، 1 9، 5 آشنایی پایین و مهارت اندک 0

 0 9، 5، 6 55، 51، 9، 5، 6، 1، 5 9، 5، 6 ضریب پایین نفوذ رایانه و اینترنت 0

 5 6 55، 51، 6، 1، 5 6 کمبود امنیت 5

1 
عدم وجود زیرساخت سخت افزاری و 

 شبکه ای
5 5 ،1 ،55 5 1 

1 
 یگردشگر دیکامل با فوا ییعدم آشنا

 در ورزش کیالکترون
51 51 ،55 51 1 

 6 55، 1 55، 1 55، 1 عدم حمایت دولت و مدیران ارشد 6

 6 55، 1 55، 1 55، 1 نبود فرهنگ مناسب 6

 

 
 مدل ساختاری تفسیری موانع گردشگری الکترونیک در ورزش .2شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

موانع  یحاضر به منظور بررس قیتحق در

 یدر ورزش موانع یکیالکترون یگردشگر

که عدم  دیو مشخص گرد دیگرد ییشناسا

 یمتول یهاارشد سازمان رانیدولت و مد تیحما

نبود فرهنگ  نیو همچن یدر حوزه گردشگر

در  نینو یهایمناسب در استفاده از فناور

 انعمودر ورزش  از جمله  یکیالکترون یگردشگر

 یریباشد که خود سبب شکل گیم ییربنایز

در  کیالکترون یموانع در توسعه گردشگر ریسا

نتایج تحقیق حاضر توجه  نیگردد. با ایورزش م

در  ییباال تیدو مانع اهماین  مشخص نمود که 

در ورزش  کیالکترون یگردشگر یریگعدم شکل

 یبه بررس یمختلف قاتیتحق در .باشدرا دارا می

( 5051) ایاله پرداخته شده است. فرزام نمس نیا

 ریبردند که فرهنگ متغ یخود پ قیدر تحق

اطالعات و ارتباطات  یدر استفاده از فناور یمهم

در  زی( ن5055) نیباشد. فرزیم یدر گردشگر

در  ینقش مسائل فرهنگ تیخود به اهم قیتحق

اشاره  یکیکترونال یگسترش و توسعه گردشگر

 جیحاضر با نتا قیتحق جینتارو  نیداشتند. از ا

( 5055) نی( و فرز5051) ایفرزام ن قاتیتحق

مانع فرهنگی در این حوزه خود دارد.  یهمخوان

گیری بسیاری از مشکالت دیگر سبب شکل

گردد. مشکالت فرهنگی در حوزه گردشگری می

گردد تا در الکترونیکی در ورزش، سبب می

ری مرحله اول، ضرورت توسعه این نوع گردشگ

 مهم تلقی نگردد. 

 یریدر شکل گ ینقش مهم یمسائل فرهنگ

رفتارها و عادات افراد به خصوص گردشگران را 

در  یفرهنگ غن کی جادیباشد. با ایدارا م

 انیدر م اطالعات یو فناور نترنتیاستفاده از ا

توان انتظار داشت که یم ،یگردشگران ورزش

 یسازادهیدر پ یسع یآنان به شکل مناسب

خود با توجه  یورزش یگردشگر یهارنامهب

جوانب خواهند داشت. فرهنگ  یتمام یبررس

اطالعات و  یهایمناسب استفاده از فناور

 یگردد تا گردشگران ورزشیارتباطات سبب م

خود،  یورزش یدادهایقبل از انتخاب مکان و رو

بپردازند و از  دادیدر مورد رو یو بررس قیبه تحق

خود را داشته باشند. با  یتدارک گردشگر یطرف

مناسب در استفاده از  یتوجه فرهنگ ساز نیا

تواند به یم یو ارتباط یاطالعات یها یفناور

 یدر گردشگر وتریو کامپ نترنتیا شتریکاربرد ب

و سبب گردد تا گردشگران  دمنجر گرد یورزش

 یبرخ در  .را دارا باشند یشتریب تیرضا یورزش

( 7119) 5یفارالغ قیاز جمله تحق قاتیتحق

 یمحل یهادولت یهاتیکه حما دیمشخص گرد

در توسعه  یدر کشور عمان نقش مهم و اساس

گردشگران دارا  انیدر م کیالکترون یگردشگر

های دولت و مدیران ارشد حمایتباشد. یم

های متولی در حوزه گردشگری سازمان

تواند الکترونیک به خصوص در ورزش، می

توسعه این نوع گردشگری تاثیرات اثرگذاری بر 

داشته باشند. با توجه به جدید بودن این نوع 

های معنوی و قانونی از گردشگری، لزوم حمایت

این نوع گردشگری در کشور ما به خوبی درک 

گردد. لذا سازمان های قانون گذار و متولی می

بایستی با بررسی عمیق خود، در این حوزه می

های گردشگری مسیر در جهت حمایت از فعالیت

 الکترونیکی در ورزش را هموار نمایند. 

خود به  قی( در تحق7115) 7فیو الشر کمل

در توسعه  زاتینقش امکانات و تجه تیاهم

                                                  
1. Alghafri 

2. Kamel & Sherif 
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اشاره داشتند و اعالم  کیالکترون یگردشگر

و  یدیمساله از مسائل کل نیداشتند که ا

 نکهیباشد. با توجه به ایحوزه م نیدر ا ییربنایز

نقش امکانات و  تیحاضر اهم قیدر تحق

 کیلکترونا یدر توسعه گردشگر زاتیتجه

 ایمساله به عنوان مانع نیاما ا دیمشخص گرد

 یتوجه م نی. با ادیمشخص نگرد ییربنایمهم و ز

حاضر  در ارتباط با  قیتحق جیبرد که نتا یتوان پ

 فیکمل و الشر قیتحق جیمساله با نتا نیا

رسد ینظر م باشد. بهی( ناهمخوان م7115)

و  یمورد بررس یهاجامعه انیتفاوت ها در م

سبب بروز  قیدو تحق یو اقتصاد یفرهنگ طیراش

است. هر چند نبود  دهیگرد یناهمخوان نیا

 یو امکانات در حوزه گردشگر زاتیتجه

گردد اما یدر ورزش مهم قلمداد م کیالکترون

 ییربنایمساله در کشور ما به عنوان مانع ز نیا

رسد  یتوجه به نظر م نی. با ادیگردمشخص ن

و  یدولت یهاتیو نبود حما یمسائل فرهنگ

در  کیالکترون یاز توسعه گردشگر رانیمد

است که مسائل مربوط به  دهیورزش سبب گرد

. از ردیدر راس موانع قرار نگ زاتیامکانات و تجه

گردد که دولت و مدیران این رو پیشنهاد می

ذ در حوزه گردشگری های مربوطه با نفوسازمان

الکترونیک با فرهنگ سازی و ایجاد امکانات 

مناسب به توسعه گردشگری ورزشی از این 

رسد، نبود به نظر میطریق کمک نمایند. 

فرهنگ مناسب در حوزه گردشگری الکترونیکی 

در ورزش سبب شده است که برخی معضالت از 

جمله عدم آشنایی با فواید این نوع گردشگری 

ها از شکل گیرد. همچنین نبود حمایت در ورزش

های فعال در سوی دولت و مدیران ارشد سازمان

های این حوزه، سبب گردیده است تا زیرساخت

این حوزه در شرایط مناسبی قرار نداشته باشد. 

این مساله خوب سبب شکل گیری و بروز کمبود 

امنیت کسب و کار در این حوزه شده است. این 

-ه است تا بسیاری از سازمانمساله سبب گردید

ها، توانایی حضور و فعالیت در حوزه گردشگری 

 نیفرزالکترونیک در ورزش را نداشته باشند. 

در تحقیق خود پی برد که نبود امنیت  (5055)

شغلی مناسب در این حوزه سبب گردیده است 

که گردشگری الکترونیکی در ایران با چالش 

حقیق حاضر رو باشد. هر چند در تجدی روبه

برخی موانع از جمله عدم وجود منابع اطالعاتی 

رسانی در این حوزه و همچنین نبود نرم و اطالع

افزارهای تخصصی در حوزه گردشگری 

الکترونیک در ورزش، به عنوان موانع مهم و 

رود با کلیدی شناسایی نگردید، اما انتظار می

توسعه و رشد این حوزه در ورزش، این موانع 

ز پیش درک گردد. این مساله در تحقیق بیش ا

نیز اشاره شده بود. وی پی برد  (7119) یالغفار

افزارهای تخصصی در حوزه که نبود نرم

گردشگری الکترونیکی از موانع حیاتی در این 

اشاره  (5051) ایفرزام نباشد. همچنین حوزه می

داشت که وجود منابع اطالعاتی در حوزه 

تواند به خوبی منجر گردشگری الکترونیکی می

به توسعه این گردشگری گردد. به نظر تمامی 

موانع شناسایی شده در تحقیق حاضر به عنوان 

مسائل حاد و کلیدی در حوزه گردشگری 

باشد. لذا الکترونیکی در ورزش، مشخص می

ضرورت توجه و مد نظر قرار دادن این موانع به 

 در یکیالکترون یگردشگرگردد.  خوبی درک می

به کمک گردشگران  یتوان به خوبیورزش م

آنان را به شکل  یزیو برنامه ر دیآ یورزش

 ی. با توسعه گردشگردینما ییاجرا یآل تردهیا

رود که یدر ورزش انتظار م کیالکترون

از سفر و تجربه خود احساس یگردشگران ورزش
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 یرا داشته باشند و به نوع یشتریب یخشنود

تجربه را داشته  نیاره امند به تجربه دوبالقهع

موضوع  نکهیبا توجه به ا نیباشند. همچن

 یدر ورزش به شکل کامل کیالکترون یگردشگر

مورد بحث و پژوهش قرار نگرفته است، انتظار 

در جهت  یحاضر چارچوب قیتحق جیرود نتایم

 یدر حوزه گردشگر قاتیتحق شتریتوسعه ب

ا در ورزش را ارائه دهد و محققان ب کیالکترون

حوزه به توسعه و  نیتر در ا قیعم یهایبررس

در ورزش منجر  یکیالکترون یرشد گردشگر

 .گردد
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 ( .5095ابراهیمی، کریم .)مدل سنجش  یطراح

 کردیبا رو کیخدمات دولت الکترون تیفیک

؛ مطالعه DEMATELو  ISM یبیترک

 یاسالم یدولت جمهور شخوانی: دفاتر پیمورد

ارشناسی ارشد، مدیریت ، پایان نامه کرانیا

 دولتی، دانشگاه امام صادق )ع(

 ن؛یمیس ،ییصمد؛ توال ،ینیمحمدام یحاج 

 لیو تحل یی(، شناسا5091رسول فرجام، )

با استفاده از  رازیدر شهر ش یخوشة گردشگر

 یزی، فصلنامة برنامهر»پورتر افتةیمدل بسط

 55- 5، 5سال اول، ش  ،یمنطقها

 (، 5051، ) ندویفر ،یمیعباس؛ سل ،یشاکر

در منطقة  یگذار هیعوامل مؤثر بر جذب سرما

آنها با استفاده از  یبند تیآزاد چابهار و اولو

 90ش  ،ی،پژوهشنامة اقتصاد AHP کیتکن

 55- 75،ص 

 احد؛  ،یرضا؛ ماهر ،یمحمد؛ اسحاق ،یشوکت

 ی(. بررس5091. )نیحس ،یروح اله؛ فم ،یرضائ

 ییدر مناطق روستا یموانع توسعه گردشگر

 ی: روستایشهرستان اسکو )مطالعه مورد

 یپژوهش-یآق گنبد(، فصلنامه علم یساحل

 70-02(، 10)56 ،ییایجغراف یفضا

 ،محمدرضا؛ صفا،  ،یمحمد؛ محمد عبدالشاه

. یعل ،یپارسازاده، جواد؛ نوروز ؛یمحمدمهد

(. راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی 5095)

س آبی، در ایران با استفاده از استراتژی اقیانو

(، 52)1 ،یگردشگر یفضا ییایفصلنامه جغراف

15-50 

 داریپا ی(، گردشگر5055) ،یرضاعل ،یمحسن 

، مجلة »: کارکردها، چالشها و راهکارهارانیدر ا

-559، 5سال نهم، شماره  ،ییایجغراف یفضا

525 

 ،لی(، تحل5059ساالر، ) ،یکهزاد ؛یعل موحد 

استان  یعوامل مؤثر بر توسعة گردشگر

، پژوهش SWOT ان با استفاده از مدلکردست

 51،ص  9سال اول، ش  ،»یشهر یزیو برنامهر

-517 

 یتابع تقاضا نی(، تخم5050) ثم؛یم ،ییموسا 

 59ش  ،یپژوهشنامة بازرگان ران،یبه ا سمیتور

 771- 755،ص 

 ( .5095ناوران، اشکان .)و  ییشناسا

 یهادوره رانیفراگ یآموزش لیمسا یبندتیاولو

مدرس  تیدانشگاه ترب یکیترونآموزش الک

 یساختار یمدلساز یبراساس متدولوژ

ی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت ریتفس

 .آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس

 Albadvi, A., & G. Saddad. (2011). 

Web Site Evaluation of Iranian 

Tourism and Hospitality 

Organizations: An E-Commerce 

Web Site Features Model, Journal 

of Hospitality Marketing & 

Management, 21(2), PP: 155-183. 

 Alghafri, I. H. (2009). Critical 

Success Factors for an E-tourism 

Services Implementation Initiative 

(Doctoral Dissertation, Faculty of 

Computer Science and Information 

Technology, University Of Malaya 

Kuala Lumpur). 

 Bojnec, Š. & Z. Kribel. (2004). 

Information and Communication 



   219    21 یاپیپ ،9 ماره، ش2937 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                                                            اقبالی کبریا 

Technology in Tourism. In 

Intellectual Capital and 

Knowledge Management. 

Proceedings of the 5th 

International Conference of the 

Faculty of Management Koper, 

University of Primorska, 18–20 

November 2004, Portoroz, 

Slovenia, pp. 445-454, URL: 

http://www2.fmkp. 

si/zalozba/ISBN/961-6486-71-

3/445-454.pdf (Accessed 

07.11.2008). 

 Buhalis, D., & R. Law. (2008). 

Progress in Information 

Technology and Tourism 

Management: 20 Years on and 

10Years After the Internet—The 

state of E-Tourism Research, 

Tourism Management, 29(4), 

PP:609-623 

 Büyüközkan, G., & B. Ergün. 

(2011). Intelligent System 

Applications in Electronic 

Tourism, Expert Systems with 

Applications, 38(6), PP: 6586-

6598. 

 Faisal, M., Banwet, D.K. and 

Shankar, R. (2006). Supply chain 

risk mitigation: modelling the 

enablers, Business Process 

Management, 12(4): 535-552. 

 Fodor, O., & Werthner, H. (2005). 

Harmonise: a step toward an 

interoperable e-tourism 

marketplace. International Journal 

of Electronic Commerce, 9(2), 11-

39. 

 Li, Z., & Ye, T. (2009, 

September). Studying on the 

Development of Chinese E-

Tourism from the View of 

Consumers. In Management and 

Service Science, 2009. MASS'09. 

International Conference on (pp. 1-

4). IEEE. 

 Lozano-Oyola. M., Blancas. F.J., 

Gonzalez, M., Caballero, R., 

(2012), Sustainable Tourism O 

Indicators as Planning Tools 

Cultural Destinations, Ecological 

Indicators. 18: 612- 675 

 Galdini, R., (2007), Tourism and 

the City: Opportunity for 

Regeneration, Tourismos, 2(2): 95- 

11. 

 Kamel, S., & El Sherif, A. (2001). 

The role of small and medium-

sized enterprises in developing 

Egypt's tourism industry using e-

commerce. In Management of 

Engineering and Technology, 

2001. PICMET'01. Portland 

International Conference on (pp. 

60-68). IEEE.  

 Maswera, T., R. Dawson, & J. 

Edwards. (2008). E-commerce 

Adoption of Travel and Tourism 

Organisations in South Africa, 

Kenya, Zimbabwe and Uganda, 

Telematics and Informatics, 25(3), 

PP: 187-200 

 Michopoulou, E., D. Buhalis, S. 

Michailidis, & I. Ambrose. (2007). 

Destination Management Systems: 

Technical Challenges in 

Developing an E-Tourism 

Platform for Accessible Tourism in 

Europe, Information and 

Communication Technologies in 

Tourism, 2007, PP: 301-310. 

 Niininen, O., March, R., & 

Buhalis, D. (2006). Consumer 

centric tourism marketing tourism 

management dynamics: Trends, 

management and tools (p. xxiii). In 

Buhalis, D. Costa, C. Buttterworth 

Heinemann, Amsterdam, London. 

 O'Connor, P. (1999). Electronic 

information distribution in tourism 

and hospitality. CAB international.



 21 یاپیپ ،9 ماره، ش2937 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد               ...      الکترونیکی گردشگری توسعه موانع الگوی رائها   211

 Rabanser, U., & Ricci, F. (2005). 

Recommender systems: do they 

have a viable business model in e-

tourism. Information and 

Communication Technologies in 

Tourism 2005, 160-171. 

 Warfield, J.W. (1974). Developing 

interconnected matrices in 

structural modelling, IEEE 

transcript on systems, Men and 

Cybernetics, 4(1): 51-81. 

 Yusta, A. I., Monge, E. C., & 

Vega, A. R. (2008, September). 

The adoption of the internet as a 

new distribution channel for 

holiday tourism in Spain: the 

challenge of consumer perceived 

risk and consumer attitudes. In 

Database and Expert Systems 

Application, 2008. DEXA'08. 19th 

International Workshop on (pp. 

485-491). IEEE. 

 



 

Quarterly Journal of 

Sport Development and Management  
Vol 7, Iss 3, Serial No. 15 

  

 
Model of Barriers to the development of electronic tourism in sport with 

Interpretive Structural Model  
 

Kabria Eghbali *1 

 

Received: Apr 16, 2017                              Accepted: Dec 13, 2017  

Abstract 

 
Objective: The aim of this study was to investigate the effect of the electronic 

marketing on implementation of customer relationship management in Tehran ski 

resorts. 
Methodology: Approach with the objective, practical and based on data collection 

is descriptive correlational and its population, including all staff and experts and 

managers Ski Federation and the ski resorts of Dizin, Shemshak, Tochal and Abali 

as well as elite athletes and coaches skiing in Tehran with 208 people is due, 

because of limited number the general methods were used and finally 196 

questionnaires were analyzed. To evaluate data and model parameters survey 

questionnaire Nicholas et al. (2013) was used which consisted of 40 items. To 

assess the validity used the opinion of a number of experts and to assess the 

reliability, Cronbach's alpha coefficient used and for electronic marketing 0/85 and 

customer relationship management 0/89 are calculated and finally, the model using 

structural equation modeling technique is tested by LISLER.  

Results: The results showed that the creation and promotion of web sites, improve 

access through search engines and social networks have significant positive 

relationship with customer relationship management.  

Conclusion: According to the results we can say that marketing electronic 

components, search engines, social networks and Web sites significantly effect on 

the implementation of customer relationship management on Tehran ski resorts. 

Keywords: E-mail marketing, customer relationship management, search engines, 

social networks. Web sites  
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