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Methods: The research method is descriptive and is practical in terms of purpose.
The statistical population of this study included 120 faculty members of sports
management from universities across the country, experts in the field of marketing
and knowledge of sports marketing. The sampling method is non-random and
targeted accessible. Its validity was confirmed by ten sport management professors.
Reliability was calculated by Cronbach’s alpha test. In this research, descriptive and
inferential statistics methods were used to analyze the informations. Also, the Partial
Least Squares, (PLS) has been used to check the research hypotheses.
Results: The results showed that the elements of Internet marketing mix include:
brand, communication, data collection, price, customer service, product,
personalization, promotion and distribution have a high correlation with the
development of internet marketing mix in the sports industry. Also, the path
coefficients have been achieved completely above 0.5 and show that these variables
are get involved in the development of the internet marketing mix.
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Conclusion: Therefore, it is suggested that the components identified in the present
study be considered by the managers of sports organizations.
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Extended Abstract
Introduction
Nowadays, in the current era, sports and people's participation in
sports activities as a social phenomenon is worthy of investigation and
reflection. Electronic developments are the birth of global needs, and
the world today needs media such as computers, ways such as the
Internet, and exchanges such as electronic exchanges. Information and
communication technology in the virtual space have had an impact and
important changes on the economic and social life of people, and one
of these information technologies is the Internet. Considering that the
articles written in the field of Internet marketing for sports
organizations and federations have been very limited, it seems that
there are many gaps in attention to this issue in sports federations and
organizations of the country. In this regard, by conducting the present
research, the researcher seeks to provide practical suggestions to the
sports organizations and federations of the country in order to use new
internet and electronic marketing tools. On the other hand, due to the
lack of relevant research on the concept of mixed Internet marketing
in the sports industry, it seems necessary to pay more attention to this
concept in optimizing the marketing activities of organizations and
sports federations in the country. to be. With regard to the mentioned
cases and mentioning the fact that limited research has been done in
the field of internet marketing in the sports industry and considering
the increasing role of electronic and internet activities in today's
industry and businesses and mentioning this It has been realized that
the sports federations and organizations of our country do not pay the
necessary attention to the importance of using these new technologies
in generating revenue and separating sports organizations and
federations from the general budget of the government. Conduct a
research on the design the model of Internet marketing mixed in the
sports industry and formulate the optimal model of the mixed Internet
marketing of the sports industry.

Methods
The method of this research was descriptive and applied. The
statistical population of this research included 120 members of the
sports management faculty of universities across the country, experts
and experts in the field of marketing. The non-random sampling
method was purposeful. The research questionnaire was made by the
researcher and was compiled by studying previous researches in this
field. Five-point Likert scale was used in designing the questionnaire
to scale the research questions. The validity of the questionnaire has
been confirmed by a group of professors and specialists in the fields
of physical education and sports management, and the reliability of the
questionnaire has been confirmed through Cronbach's alpha test. In
this research, the results and information obtained were analyzed in
two descriptive and inferential sections, in the descriptive section,
frequency tables, mean, median, mode, and standard deviation

were used, and in the inferential section, the Kolmogorov-

Smirnov test was used for the normality of the data distribution. In
order to analyze the research data, partial least square test was used.

Results
The results showed that the elements of Internet marketing mix
include: brand, communication, data collection, price, customer
service, product, personalization, promotion and distribution have an
high correlation with the development of internet marketing mix in the
sports industry. Also, the path coefficients have been achieved
completely above 0.5 and show that these variables are get involved in
the development of the internet marketing mix.

Conclusion
The results showed that the communication factor has an effect on the
development of internet marketing mix in the sports industry. Based
on this, it is suggested that sports federations and organizations pay
attention to the fact that by expanding internet services, they create
ways to make it easier for customers to access internet services. It is
in line with the research of Seng Chahan (2020) and Damir and Nortin
(2019). As the results of this model show, the information gathering
factor has an effect on the Internet marketing mix of the sports
industry. Considering the importance of the information gathering
factor, it is suggested that managers of sports organizations and
federations use the previous internet experience of customers to
improve the quality of services and better sales of products. It is in line
with the research of Jabari et al. (2020) and Rita et al. (2019). Also,
the research results have shown that the product factor has an effect on
the internet marketing mix of the sports industry. At the operational
level, it is suggested to the managers of sports organizations and
federations that products with good and suitable packaging and quality
are offered to customers on the internet, because one of the most
effective components for selling products is the packaging structure
and its design. Is. In this regard, Saif Panahi et al. (2018) and Tat
(2016) agree. In addition, the findings of the research showed that the
distribution factor has an effect on the internet marketing mix of the
sports industry. Based on this, it is suggested that sports organizations
and federations use electronic online services to facilitate the access of
customers in sending products. Also, use the physical intermediary to
receive the product more easily by the customers. They reached similar
results with the temporal research of Dadaneh et al. (2014) and Arnott
(2020). Also, the results of the research showed that the price factor
has an effect on the Internet marketing mix of the sports industry. Price
is the only element of the marketing mix that generates revenue, which
is why it's an interesting part of the story. Based on this, it is suggested
that sports organizations and federations price their online products
based on the cost and prevailing economic conditions. It is in line with
the research of Jain (2013) and Retno et al. (2017). The results of the
research showed that the trademark factor has an effect on the internet
marketing mix of the sports industry. Based on this, it is suggested that
sports organizations and federations use the appropriate image to make
the product last in the minds of customers in order to increase their
customers' commitment to their organization's brand. In this regard, it
is in line with the research of Rahman et al. (2018) and Susanna Lee
and Eunice Kim (2020). Also, the findings indicate that the promotion

factor has an effect on the internet marketing mix of the sports
industry. Therefore, at the operational level, it is suggested to sports
organizations and federations to use people who are experts in the field
of public relations for the development of internet businesses. In this
regard, it is in line with the research of Bektash et al. (2013) and Abdul
Maleki et al. (2016). The advancement of technology and the
tremendous changes that have occurred in the field of internet and
internet marketing. It has made the field more complicated for
marketers in today's competitive world. It is suggested to the managers
of the country's sports organizations to keep pace with the changes that
have occurred in the internet arena by using internet marketing at the
sports level and using the components that have been discussed in this
research in their organization to improve the organization as much as
possible use.
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روش پژوهش :روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است .جامعة آماری تحقیق شامل اعضای هیأت
علمی مدیریت ورزشی دانشگاههای سراسر کشور ،کارشناسان ،مدیران و خبرگان آگاه به امور بازاریابی ورزش کشور به
تعداد  120نفر بود .روش نمونهگیری بهصورت غیرتصادفی در دسترس هدفمند بود .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامة
محققساخته است که روایی آن توسط ده تن از استادان مدیریت ورزشی کشور و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ
تأیید شد .در این تحقیق برای تجزیهوتحلیل اطالعات از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادههای تحقیق از آزمون حداقل مربعات جزئی ) (PLSاستفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که ضرایب مسیر بین متغیرهای عالمت تجاری ،ارتباطات ،گردآوری اطالعات ،قیمت ،خدمات
به مشتری ،محصول ،شخصیسازی ،ترفیع و توزیع با متغیر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی در صنعت ورزش همبستگی
باالیی وجود دارد و ضرایب مسیر تماماً باالی  0/5بهدست آمدهاند و نشان میدهد که این متغیرها در توسعة آمیختة
بازاریابی اینترنتی دخیلاند.
نتیجه گیری :پیشنهاد میشود مؤلفههای شناساییشده در تحقیق حاضر مورد توجه مدیران سازمانهای ورزشی کشور
قرار گیرد.
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مقدمه

امروزه ورزش و ابعاد گوناگون آن بهعنوان مبحثی مهم در محافل مختلف مورد توجه قرار گرفته است .صنعت ورزش بازاری است
که در آن خدمات مورد نیاز مشتریان به هر شکل مرتبط با ورزش است (اسمیت  .)2014 ،با حرکت جامعة بشری بهسوی جهانی
شدن ،بسیاری از ساختارهای سنتی در حال تغییر و دگرگونی هستند .یکی از زمینهها ،نحوة دستیابی به سود و درآمد از طریق
فروش کاال و خدمات به مشتریان است .امروزه روشهای نوین بازاریابی در عرصههای مختلف در حال گسترش هستند ¬(میزانی
و همکاران ¬.)2014 ،در حال حاضر ،اینترنت عامل مهم تجاری است که سریعتر از هر فناوری ارتباطی رشد کرده و بیش از سایر
فناوریهای رسانهای انقالبی در بازارهای جهانی ایجاد کرده است .بازاریابی الکترونیکی بخشی از تجارت الکترونیکی است (حیدری
و شریفیان .)2013 ،فناوریهای بازاریابی الکترونیکی فراتر از تبلیغات اینترنتی است و شامل تمامی فعالیتهای مدیریت ارتباط با
مشتری ،فعالیتهای فروش ،خدمات پس از فروش و تحقیقات بازاریابی است (کشکر و همکاران .)2019 ،یکی از حوزههای بازاریابی
که بهشدت از اینترنت تأثیر پذیرفته است ،آمیختة بازاریابی است .آمیختة بازاریابی احتماالً معروفترین اصطالح در حوزة بازاریابی
است و منظور از آن این است که باید بین اجزای آن نگرش سیستمی و هماهنگ برقرار باشد تا بتواند در اثرگذاری و متقاعدسازی
مشتریان اثرگذار باشد (کوزهچیان و همکاران .)2010 ،افزونبر آن آمیختة بازاریابی (چهار پی) به معنای محصول ،توزیع ،تبلیغات
و راهبردهای قیمتگذاری برای تولید و انجام مبادالت و دستیابی به بازارهای هدف است (ایشورایته  .)2016 ،در آمیختة بازاریابی
عنصر راهبرد محصول اولین قدم در بازاریابی است .محصول چیزی است که بهمنظور تأمین نیازها و خواستههای خریداران ارائه
میشود که ممکن است یک سرویس ،کاال یا خدمات باشد .خریدار میپذیرد که نهتنها کاالهای ملموس یا خدمات ،بلکه از سایر
مواردی که به آن متصلاند یک تولید کامل داشته باشد (البدی  .)2015 ،راهبرد قیمت ،استراتژیای است که باید پس از ایجاد
موفقیت محصول با ویژگی آن مورد توجه قرار گیرد .قیمت از مهمترین موارد آمیختة بازاریابی است و بسیاری از دانشمندان قیمت
را از مهمترین عناصر بازار میدانند که عالوهبر سود ،سهم بازار را نیز افزایش میدهد (ایشورایته .)2016 ،راهبرد مکان شامل
مواردی است که کانالهای توزیعشده برای تحویل بهموقع محصوالت به خریداران استفاده میکنند و نحوة فروشگاه ،فروشندگان
را انتخاب میکند (البدی .)2015 ،عامل تبلیغات عبارت است از ارتباط و معرفی غیرشخصی محصول یا خدمات از طریق حاملهای
مختلف در مقابل دریافت وجه برای مؤسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی یا افرادی که بهنحوی در پیام مشخص شدهاند .تبلیغات که
بهمنظور ایجاد ارتباط و معرفی محصول یا خدمات و با پرداخت وجه در یکی از رسانهها صورت میگیرد ،با هدف ایجاد شناخت و
آگاهی از نشان و نیز وفاداری به نشان انجام میگیرد (رضوی و همکاران .)2015 ،عامل ترویج و گسترش ،شامل فعالیتهایی است
که محصول را در دسترس متقاضیان قرار میدهد .ارتقا چیزی است که افکار عمومی فکر میکنند همان آگهی بازرگانی است.
آگهی بازرگانی نوعی ترویج است که بهصورت آگهیهای تجاری تلویزیونی ،آگهی و اعالمیههای رادیویی ،آگهی در روزنامهها،
کتابها ،در نمایشهای سینمایی یا روی تابلوی اعالنات بزرگراهها ،روی بدنة اتوبوسها ،کامیونها ،ماشینها ،دیوارههای اطراف
میدانهای ورزشی ،صحنة میدان درآمدهاند .بهعبارت دیگر آگهیهای تجاری در همه جا وجود دارند .افراد با آگهیهای تجاری
احاطه شدهاند .این فرایند شامل روشهای گوناگون برای جلب توجه مشتریان احتمالی بهمنظور مطلع ساختن آنان دربارة خصوصیات
محصول است .افزونبر این هنگامیکه بازاریاب توجه مصرفکننده را بهدست میآورد ،باید توجه وی را تا زمان رساندن پیغام به
وی حفظ کرد .ترویج چیزی بیشتر از بهوجود آوردن آگهیهای تجاری است .ترویج دادن به معنای افزایش آگهی است .بنابراین
ترویج عبارت است از فرایند آگاه ساختن افراد از وجود محصوالت .این فرایند شامل روشهای گوناگون برای جلب توجه مشتریان
احتمالی بهمنظور مطلع کردن مشتری از وجود محصول است (جماعت .)2008 ،ارتباطات بازاریابی فعالیتی است که هدف آن رواج
محصول یا خدمات با هزینه است .به زبان ساده ،این روشی برای تبلیغ محصول است .اکنون هر سرویس یا محصولی به رویکرد
مناسبی در زمینة ارتباطات بازاریابی یکپارچه نیاز دارد تا بر تصمیمات خرید مصرفکنندگان تأثیر بگذارد .بهدلیل انفجار اینترنت و
در دسترس بودن اطالعات ارزان استفاده از فناوری در ارتباطات بازاریابی یکپارچه مورد توجه قرار گرفته است (سینگ چاهان ،
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 .)2020محصول همچنین شامل خدمات الحاقی مانند ضمانتنامه و ضمانت خدمات است .خرید آنالین فناوری نوینی است که
امکان خرید اینترنتی را فراهم میکند .بازاریابی الکترونیکی ترکیبی از تالشهایی است که در تنظیم و شکلگیری سیستمهای
بازاریابی در فضاهای مجازی انجام میگیرد ،مانند وب ،شبکة آنالین و ....که خرید و فروش کاال را از طریق اینترنت امکانپذیر
میکند .همچنین در یک وبسایت کسبوکار اینترنتی ،فقط تبلیغات الکترونیکی نیست که به خریداران کمک میکند ،بلکه نحوة
برجسته کردن محصول ،اطالعات دادهشده ،نمایش محصوالت ،پیشنهادهای قیمت ،سیاستهای بازگشت و خطر تحویل ،برخی از
عوامل تأثیرگذارند .تصمیمات خرید در وبسایتهایی که چنین ویژگیهایی را ارائه میدهند ،توسط مشتریان نسبت به سایتهای
دیگر ترجیح داده میشوند (عبدالملکی .)2017 ،پورتالهای وب بهمنظور تبلیغ هوشمندانة محصوالت و خدمات خود ،رفتار خرید
مشتری و ردپای دیجیتالی را ردیابی میکنند .ردپای دیجیتال باقیمانده توسط مشتری در وبسایت برای تجزیهوتحلیل اطالعات،
تنظیمات ترجیحی ،موقعیت مکانی و غیره استفاده میشود .مصرفکنندگان خرید اینترنتی را از ایستادن در صفهای طوالنی برای
پرداخت و اجتناب از ترغیب مستمر فروشنده برای خرید ترجیح میدهند .راحتی خرید ،صرفهجویی در وقت و قیمت رقابتی از مزایای
خرید آنالین است (ولفنبرگ  .)2005 ،بازاریابی الکترونیکی بهدلیل ایجاد فضای کسبوکار جدیدی که از طریق چندین زمینة
دیجیتالی از جمله بستر رسانههای اجتماعی ،تبلیغات اینترنتی و بررسی آنالین ایجاد میشود ،بهتدریج قوت میگیرد ،بنابراین به
روند تبلیغاتی محصول الکترونیکی کمک میکند (استفان .)2016 ،عبدور رکیب نعیم و همکاران ( )2020در تحقیق خود با عنوان
«تأثیر آمیختة بازاریابی در تأمین مشتری (مطالعة موردی بر روی بانکهای آنالین در بنگالدش)» به این نتیجه رسیدند که قیمت،
ترویج ،افراد و شواهد جسمی با درک مشتری از نظر آماری معنادار بودند .بنابراین قیمت ،ارتقا ،افراد و شواهد فیزیکی تأثیر مثبتی
بر درک مشتریان از خدمات بانکی آنالین در بنگالدش دارند (عبدور رکیب نعیم و همکاران .)2020 ،همچنین اوتمن و همکاران
( )2019در تحقیقی با عنوان «تأثیرات آمیختة بازاریابی خدمات بر وفاداری مشتری آژانسهای مسافرتی عمره :شواهدی از مالزی»
به این نتیجه رسیدند که تمام عناصر آمیختة بازاریابی خدمات (قیمت ،محصول ،مکان ،ترویج ،برند ،افراد و شواهد فیزیکی) تأثیرات
مثبت و چشمگیری بر وفاداری مشتری دارند (اوتمن و همکاران .)2019 ،در این زمینه ادگونان و همکاران ( )2018در تحقیقی با
عنوان «تأثیر آمیختة بازاریابی ،کیفیت ،خدمات ،ارزشهای اسالمی و تصویر سازمانی بر رضایت دانشجویان» به این نتیجه رسیدند
که آمیختة بازاریابی ،کیفیت خدمات ،ارزشهای اسالمی و تصویر نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت دانشجویان و وفاداری
دانشجویان برای دانشجویان کالج خصوصی دین اسالمی در مردان دارد .چومای دیا ( )2014در تحقیقی با عنوان «استراتژی آمیختة
بازاریابی بهعنوان مزیت رقابتی» به این نتیجه دست یافت که همة عناصر آمیختة بازاریابی همزمان میتواند به مزیت رقابتی تبدیل
شود و ازاینرو برای سودآوری شرکت عامل بسیار مهمی است .طریقی و همکاران ( )1397به تحقیقی با عنوان «شناسایی عوامل
مؤثر بر توسعة قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفهای ایران» پرداختند که نتایج نشان داد بهترتیب اولویتبندی معناداری
عوامل مدیریتی ،مدیریت دانش ،مدیریت ارتباط با مشتری ،استراتژیها ،عوامل محیطی و رقابتی ،ویژگیهای وبسایت ،فرهنگ
سازمانی ،مدیریت زنجیرة تأمین ،فاکتورهای برند و منابع متغیرهای تأثیرگذار بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفهای ایران
است .در این زمینه جباری و همکاران ( )2020در تحقیقی با عنوان «توسعة مدلی برای ارتباط عوامل فرهنگی و جذب مشتری در
بازاریابی الکترونیکی صنعت ورزش» به این نتیجه رسیدند که  10مؤلفة فرهنگی شامل توجه به زبان ،سنتها ،رفتار خریدار ،نمادها،
وضعیت اقتصادی ،میانگین تحصیالت جامعه ،سن و جنس ،توجه به ادیان ،سبک زندگی و اشتغال بر عوامل فرهنگی مرتبط با
جذب مشتری در بازاریابی الکترونیکی صنعت ورزش و قصد خرید کاربران آنالین محصوالت ورزشی تأثیرگذارند .افزونبر این ریتا
و همکاران ( )2019در پژوهشی با عنوان «تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری بر رفتار مشتری در خرید آنالین» به
این نتیجه رسیدند که عامل گردآوری اطالعات بر آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد .در این زمینه سیف پناهی و همکاران ()2018
نیز در تحقیق دیگری با عنوان «نقش آمیختة بازاریابی ورزشی در تولید درآمد برای باشگاههای فوتبال ایران» به نتایج مشابهی
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رسیدند (سیف پناهی و همکاران .)2018 ،افزونبر این رتنو و همکاران ( )2017در پژوهشی با هدف بررسی تأثیرات متغیرهای
آمیختة بازاریابی دریافتند که متغیر قیمتگذاری بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثرگذار است .در تحقیق دیگری سوزانا لی و
یونیس کیم ( )2020با عنوان «بازاریابی تأثیرگذار در اینستاگرام :نحوة افشای حمایت مالی ،اعتبار اینفلوئنسر و اعتبار برند چگونه بر
اثربخشی تأثیر میگذارد؟» نشان دادند که مارکهای بسیار معتبر در پستهای اینستاگرام تأثیر مثبتی بر اعتبار پیام ،نگرش به
تبلیغ ،قصد خرید و قصد بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی دارند .افزونبر این سیاپسان ( )2019در پژوهشی با عنوان «تأثیر
کیفیت خدمات ،نوآوری نسبت به مزیتهای رقابتی و رشد اقتصادی پایدار :استراتژی آمیختة بازاریابی بهعنوان متغیر میانجی»
دریافت که استفاده از خدمات باکیفیت با توجه به نیاز مشتری جزو عوامل اثرگذار بر آمیختة بازاریابی اینترنتی است.
هدف مدل آمیختة بازاریابی اینترنتی ،شناسایی عناصر مهم بازاریابی تحت وب و اهرم کردن مباحث راهبردی ،سازمانی و
عملیاتی بهمنظور اثربخشی کسبوکارهای فعال در صنعت ورزش است .صنعت ورزش مانند بسیاری از صنایع دیگر ،از فناوری
اطالعات در دو زمینة تولید و توزیع تأثیر پذیرفته است .گروهی از مدیران صفحات وب را بر آن داشتند تا بلیتها و محصوالت
پرطرفدار را در قالب رقومی تولید و در بخش توزیع نیز راهاندازی کنند .در حال حاضر بسیاری از مدیران آمدهاند تا از ظرفیتهای
اینترنت نه بهعنوان ابزار بازاریابی ،بلکه بهمنزلة روشی برای نشر و توزیع اطالعات ورزشی استفاده کنند .بیشک شناخت ابعاد
بازاریابی اینترنتی و تأثیر آن در صنعت ورزش نقش شایان مالحظهای در افزایش فروش محصوالت این صنعت دارد .با توجه به
اینکه مقاالت صورتپذیرفته در حوزة آمیختة بازاریابی اینترنتی برای سازمانها و فدراسیونهای ورزشی بسیار محدود بوده است،
بهنظر میرسد خألهای فراوانی در اهتمام به این موضوع در فدراسیونها و سازمانهای ورزشی کشور وجود دارد .در این زمینه
محقق با انجام پژوهش حاضر بهدنبال ارائة پیشنهادهای کاربردی به سازمانها و فدراسیونهای ورزشی کشور بهمنظور بهکارگیری
از ابزارهای نوین بازاریابی اینترنتی و الکترونیکی است .از طرف دیگر با عنایت به نبود وجود پژوهشی مرتبط در مورد مفهوم آمیختة
بازاریابی اینترنتی در صنعت ورزش ،بهنظر میرسد ضرورت داشته باشد که به این مفهوم در بهینهسازی فعالیتهای بازاریابی
سازمانها و فدراسیونهای ورزشی کشور توجه بیشتری شود .با عنایت به موارد ذکرشده و ذکر این نکته که تحقیقات محدودی در
زمینة آمیختة بازاریابی اینترنتی در صنعت ورزش صورت پذیرفته است و با توجه به نقش روزافزون فعالیتهای الکترونیکی و
اینترنتی در صنعت و کسبوکارهای امروزی و ذکر این مورد که فدراسیونها و سازمانهای ورزشی کشورمان در زمینة اهمیت
بهکارگیری این فناوریهای نوین در ایجاد درآمدزایی و جدایی سازمانها و فدراسیونهای ورزشی از بدنة بودجة عمومی دولت،
اهتمام الزم را ندارند ،محقق بر آن شده است تا به تحقیقی در زمینة طراحی مدل آمیختة بازاریابی اینترنتی در صنعت ورزش بپردازد
و مدل مطلوب آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش را تدوین کند.
روششناسی پژوهش

روش پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی بود .جامعة آماری تحقیق شامل اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاههای سراسر
کشور ،کارشناسان و خبرگان حوزة بازاریابی کشور به تعداد  120نفر بود .روش نمونهگیری بهصورت غیرتصادفی در دسترس هدفمند
بود .پرسشنامة تحقیق محققساخته بود و با مطالعة پژوهشهای پیشین در این زمینه تدوین شد .در طراحی پرسشنامه برای
مقیاسبندی سؤالهای پژوهش از طیف پنجگزینهای لیکرت استفاده شده است .روایی پرسشنامه توسط جمعی از استادان و
متخصصان رشتههای تربیت بدنی و مدیریت ورزشی و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد .در این تحقیق
نتایج و اطالعات حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی بررسی شد که در بخش توصیفی از جداول فراوانی ،میانگین ،میانه ،مد
و انحراف معیار استفاده شد و در بخش استنباطی جهت نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف و بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق از آزمون حداقل مربعات جزئی استفاده شد.
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یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج توصیفی بیشترین فراوانی پاسخدهندگان در ردة سنی  31تا  40سال و کمترین فراوانی پاسخدهندگان  50سال به
باالترند .همچنین نتایج توصیفی سطح تحصیالت پاسخدهندگان نشان داد که افراد دارای مدرک دکتری  63/3درصد و کارشناسی
ارشد  36/7درصد بودند .در بخش سمت شغلی بیشتر پاسخدهندگان اعضای هیأت علمی با فراوانی  40درصد بودند .همینطور
رشتة تحصیلی تمامی پاسخدهندگان تربیت بدنی بود.
جدول  .1مقاالتی که متغیرهای اصلی تحقیق از آنها استخراج شده در جدول ذیل گزارش شده است
ردیف
1
2
3
4
5

سال چاپ
1384
1394
2013
2016
2017

عنوان مقاله
رویکردی جدید به آمیختة بازاریابی اینترنتی
استخراج مؤلفههای آمیختة بازاریابی اینترنتی
تجزیهوتحلیل آمیختة بازاریابی
آمیختة بازاریابی برای تجارت الکترونیکی
بررسی تأثیرات متغیرهای آمیختة بازاریابی

نویسندگان
باقری کنی ،آذر
محمود صالحی ،جهانیان
جین
پوگورلوا و همکاران
رتنو و همکاران

جدول  .2تعداد و درصد فراوانی سن ،جنسیت ،مدرک تحصیلی ،سمت شغلی ،رشتة تحصیلی پاسخدهندگان
جنسیت

سن

تحصیالت
سمت شغلی

رشتة تحصیلی

فراوانی
46
74
36
47
33
4
76
44
22
48
18
32
120
0

توضیحات
زن
مرد
20-30
31-40
41-50
 50سال به باال
دکتری
کارشناسی ارشد
متخصص
هیئت علمی
کارشناس
مدیر
تربیت بدنی
غیر تربیت بدنی

درصد فراوانی
38/3
61/7
30
39/2
27/5
3/3
63/3
36/7
18/33
40
15
26/66
100
0

جدول  . 3ضرایب بار عاملی گویههای تحقیق
عوامل

ارتباطات

گویه

بار عاملی

سهولت دسترسی به خدمات اینترنتی بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/72

تبلیغات بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/59

پیشبرد فروش بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/84

جذابیت سایت بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/66

آگاهی بخشی از خدمات در سایت بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/64
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قابلیت سرگرم کردن کاربران در سایت بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر

0/74

دارد.
تجربة قبلی مشتری از خدمات دریافتی بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر
گردآوری اطالعات

0/72

دارد.
داشتن اطالعات جمعیتشناختی از مشتریان بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی

0/83

اثر دارد.
داشتن اطالعات از رفتار خرید مصرفکننده بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی

0/76

اثر دارد.

محصول

بستهبندی محصوالت بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد

0/76

عالمت تجاری محصول بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/78

کیفیت محصول بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/44

خدمات پس از فروش به مشتری بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/43

ارائة محصول یا خدمت مکمل به مشتری بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر

0.76

دارد.
واسطة فیزیکی برای ارسال محصول به مشتری بر توسعة آمیختة بازاریابی
توزیع

0/90

اینترنتی اثر دارد.
واسطة الکترونیکی برای دریافت سفارشهای مشتریان بر توسعة آمیختة

0/84

بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

قیمت

تحویل مستقیم کاال به مشتریان بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/78

روش پرداخت هزینه بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/84

تخفیف دادن بر قیمت محصوالت بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/81

امکان خرید قسطی کاال بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/71

قیمتگذاری بر مبنای هزینه تمامشده بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر

0/78

دارد.
عالمت تجاری

تصویر عالمت تجاری در ذهن مشتریان بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر

0/81

دارد.

ترفیع

خدمات به مشتری

تعهد مشتریان به عالمت تجاری بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/92

روابط عمومی بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/81

رسانه بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/87

توانایی جستوجو و مقایسة خدمات بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/65

پیگیری مطالبات مشتریان بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/78

شیوة درخواست سفارش خدمات بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/77

ارائة ضمانتنامة فروش خدمات به مشتریان بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی

0/52

اثر دارد.

شخصی سازی

پشتیبانی از فروش خدمات بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/70

ارائة خدمات سفارشی به درخواست مشتریان بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی

0/90

اثر دارد.
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حفظ حریم خصوصی مشتریان بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/83

سفارش مکرر مشتریان بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/89

طراحی سایت بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/77

ویژگیهای ظاهری محصول بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/59

توسعة آمیختة بازاریابی

قیمت بر مبنای ارزش کاال بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/65

اینترنتی

اعتماد مشتریان به عالمت تجاری بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/77

تبلیغات بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/49

پاسخ مطلوب به درخواست مشتری بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/78

تعامل با مشتریان بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

0/75

مطابق نتایج مقدار بار عاملی گویههای متغیرهای تحقیق تماماً بیشتر از مقدار مالک ( )0/4بهدستآمده است و نشان از پایایی
بسیار مناسب آن و همبستگی گویهها دارد.
در جدول  3ضرایب م سیر و شدت ارتباط بین متغیرهای بازاریابی اینترنتی ورز شی با آن برر سی و معناداری ارتباط آنها نیز
سنجش شده ا ست .نتایج ضریب م سیر و ضرایب معناداری برای متغیرهای آمیختة بازاریابی اینترنتی در ورزش با این متغیر در
جدول  3قابل مشاهده است.
جدول  .4نتایج ضرایب مسیر و ضرایب معناداری متغیرهای پژوهش
ضریب
مسیر
0/62
توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی – عالمت تجاری
0/79
توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی  -ارتباطات
0/72
توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی – گردآوری اطالعات
0/61
توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی  -قیمت
0/77
توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی – خدمات به مشتری
0/78
توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی – محصول
0/76
توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی – شخصی سازی
0/61
توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی – ترفیع
0/65
توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی – توزیع

آمارة T
7/13
19/83
12/95
8/11
16/34
16/38
11/73
6/71
8/68
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شکل  .1مقادیر بار عاملی و تی همة متغیرها و گویههای تحقیق

شکل  .2مقادیر بار عاملی و تی همة متغیرها و گویههای تحقیق

بحث و نتیجهگیری

نتایج نشان داد مؤلفههای این پژوهش شامل ارتباطات ،گردآوری اطالعات ،محصول ،توزیع ،قیمت ،تجاری ،ترفیع خدمات به
مشتری و شخصیسازی بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش اثر دارند.
نتایج نشان داد که عامل ارتباطات بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد .بر این اساس پیشنهاد میشود
فدراسیونها و سازمانهای ورزشی به این نکته توجه کنند که با گسترش خدمات اینترنتی راههایی را برای سهولت دسترسی
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مشتریان به خدمات اینترنتی ایجاد کنند .همچنین سعی کنند از تبلیغات گستردة اینترنتی برای توسعة فروش محصوالت خود
استفاده کنند .در نهایت باید اقدامهای الزم بهمنظور آگاهیبخشی از خدمات سایت را صورت دهند و برنامههایی را که قابلیت
سرگرم کردن مشتریان را دارند و به جذابتر شدن سایت منجر میشوند ،افزایش دهند .در این زمینه سینگ چاهان( )20201در
پژوهشی با عنوان «تأثیر ارتباطات بازاریابی در تصمیمگیری مصرفکننده :مطالعة صنعت بیمة زندگی هند» نشان دادند که ارتباطات
بازاریابی بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی تأثیر دارد .همچنین دامیر و نورتین )2019(2در پژوهشی با عنوان «تأثیر شیوههای
بازاریابی گریال بر روی نگرشهای مصرفکننده و مقایسة آن با ارتباطات بازاریابی سنتی» دریافتند که عامل ارتباط بر توسعة
آمیختة بازاریابی اینترنتی تأثیر مثبت دارد .افزونبر این نعیمی نظامآبادی ( )1390در تحقیق دیگری با عنوان «تأثیر و مزایای
اینترنت در آمیختة بازاریابی» نشان داد که عامل ارتباطات بر توسعة آمیختة بازاریابی تأثیرگذار است که همسو با این تحقیق است.
چنانکه نتایج این مدل نشان می دهد ،عامل گردآوری اطالعات بر آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد .با توجه
به اهمیت عامل گردآوری اطالعات پیشنهاد میشود که مدیران سازمانها و فدراسیونهای ورزشی از تجربة قبلی اینترنتی مشتریان
به منظور کیفیت بخشیدن به خدمات و فروش بهتر محصوالت استفاده کنند .همچنین داشتن اطالعات جمعیتشناختی مشتریان
مانند سن ،جنسیت ،قومیت و رفتار خرید مصرفکنندگان میتواند ارائة بهتر خدمات به مشتریان را در بستر اینترنت بهبود بخشد.
جباری و همکاران ( )2020در تحقیقی با عنوان «توسعة مدلی برای ارتباط عوامل فرهنگی و جذب مشتری در بازاریابی الکترونیکی
صنعت ورزش» به این نتیجه رسیدند که  10مؤلفة فرهنگی شامل توجه به زبان ،سنتها ،رفتار خریدار ،نمادها ،وضعیت اقتصادی،
میانگین تحصیالت جامعه ،سن و جنس ،توجه به ادیان ،سبک زندگی و اشتغال در عوامل فرهنگی مرتبط با جذب مشتری در
بازاریابی الکترونیکی صنعت ورزش و قصد خرید کاربران آنالین محصوالت ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد .افزونبر این ریتا
و همکاران )2019(3در پژوهشی با عنوان «تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری بر رفتار مشتری در خرید آنالین»
به این نتیجه رسیدند که عامل گردآوری اطالعات بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر مثبت و معناداری دارد.
همینطور نتایج نشان داد که عامل محصول بر آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد .در سطح عملیاتی به مدیران
سازمانها و فدراسیونهای ورزشی پیشنهاد میشود که محصوالت با بستهبندی و کیفیت مطلوب و مناسب در بستر اینترنت برای
مشتریان عرضه شود ،زیرا یکی از اجزای تأثیرگذار برای فروش محصوالت ،ساختار بستهبندی و طراحی آن است .همچنین پیشنهاد
میشود با ارائة محصول یا خدمت مکمل به مشتری درصدد رضایتمندی هرچه بیشتر آنان برآیند .همچنین پیشنهاد میشود با
ارائة خدمات پس از فروش برای محصول و خدمت ،اطمینان خاطر را به مشتریان بدهند .همچنین عالمتهای تجاری ،مشوق
شرکتها بهمنظور حفظ یا بهبود کیفیت محصوالت سرمایهگذاریشده است ،ازاینرو استفاده از عالمت تجاری متناسب با محصول
الزامی است .در این زمینه سیف پناهی و همکاران ( )2018نیز در تحقیق دیگری با عنوان «نقش آمیختة بازاریابی ورزشی در تولید
درآمد برای باشگاههای فوتبال ایران» به این نتیجه رسیدند که عامل محصول بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر مثبت دارد.
تات )2016(4نیز در تحقیق خود با عنوان «عواملی که در رفتار خرید مصرفکنندگان کاالهای مارکدار لوکس تأثیرگذار است»،
نشان داد که عامل محصول بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر مثبت و معناداری دارد .همچنین باقری کنی و آذر ( )1384در
پژوهش دیگری با عنوان «رویکردی جدید به آمیختة بازاریابی اینترنتی» به این نتایج رسیدند که عامل محصول بر توسعة آمیختة
بازاریابی اینترنتی اثرگذار بوده است که همسو با نتایج این پژوهش است.
1.
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افزونبر این یافته های تحقیق نشان داد که عامل توزیع بر آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد .بر این اساس
پیشنهاد میشود سازمانها و فدراسیونهای ورزشی بهمنظور سهولت در دسترسی مشتریان در ارسال محصول از خدمات آنالین
الکترونیکی استفاده کنند .همینطور از واسطة فیزیکی بهمنظور دریافت راحتتر محصول توسط مشتریان استفاده کنند .همچنین
سازمانهای ورزشی با تحویل مستقیم و بهموقع محصوالت یا خدمات میتوانند اعتماد مشتریان را به خرید اینترنتی افزایش دهند.
زمانی دادانه و همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان «بررسی آمیختة بازاریابی پوشاک ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعة
موردی آدیداس)» دریافتند که عامل توزیع بهعنوان یکی از عناصر آمیختة بازاریابی از دیدگاه مشتریان بر خرید محصوالت شرکت
آدیداس تأثیر دارد .همینطور آرنوت )2020( 1در تحقیق خود با عنوان «آمیختة بازاریابی در وبسایتهای کتابخانة مجلس»
دریافت که عامل توزیع بر توسعة آمیختة بازاریابی اثر مثبت و معناداری دارد.
نتایج نشان داد که عامل قیمت بر آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد .قیمت تنها عنصر آمیختة بازاریابی است
که درآمد ایجاد میکند ،به همین دلیل هم بخش جذاب ماجراست .بر همین اساس پیشنهاد میشود سازمانها و فدراسیونهای
ورزشی قیمتگذاری بر روی محصوالت اینترنتیشان را براساس هزینة تمامشده و شرایط اقتصادی حاکم انجام دهند .همینطور
با اعمال تخفیفات بر محصوالت و خدمات و ارائة شرایط پرداخت اقساطی برای خرید محصوالت برای مشتریان از طریق
سازوکارهای اینترنتی ،تمام دهکهای اقتصادی جامعه مورد پوشش قرار گیرند .افزونبر این پیشنهاد میشود بهمنظور سهولت در
پرداخت هزینه از طرف مشتریان از روشهای پرداخت مناسب اینترنتی و آنالین استفاده شود .از این حیث جین )2013(2در تحقیقی
با عنوان «تجزیهوتحلیل آمیختة بازاریابی» به این نتیجه دست یافت که قیمت جزو عوامل تأثیرگذار در آمیختة بازاریابی هستند.
افزونبر این رتنو 3و همکاران ( )2017در پژوهشی با هدف بررسی تأثیرات متغیرهای آمیختة بازاریابی نشان دادند که متغیر
قیمتگذاری بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر مثبت و معناداری دارد.
نتایج نشان داد که عامل عالمت تجاری بر آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد .بر این اساس پیشنهاد میشود
سازمانها و فدراسیونهای ورزشی از استفاده تصویر مناسب برای ماندگاری محصول در ذهن مشتریان استفاده کنند تا موجبات
افزایش تعهد مشتریانشان به عالمت تجاری سازمانشان را فراهم آورند .در این زمینه رحمان و همکاران( )20184در تحقیقی با
عنوان «تأثیر آمیختة بازاریابی و دهان به دهان به سمت تصویر برند و استفاده از دوچرخة آنالین» دریافتند که آمیختة بازاریابی
تأثیر مثبت و معناداری بر تصویر برند دارد .سوزانا لی و یونیس کیم )2020(5در تحقیق دیگری با عنوان «بازاریابی تأثیرگذار در
اینستاگرام :نحوة افشای حمایت مالی ،اعتبار اینفلوئنسر و اعتبار برند چگونه بر اثربخشی تأثیر میگذارد؟» نشان دادند که مارکهای
بسیار معتبر در پستهای اینستاگرام تأثیر مثبتی بر اعتبار پیام ،نگرش به تبلیغ ،قصد خرید و قصد بازاریابی دهان به دهان
الکترونیکی6دارند.
یافتهها بیانگر آن است که عامل ترفیع بر آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد .ازاینرو در سطح عملیاتی به
سازمانها و فدراسیونهای ورزشی پیشنهاد میشود بهمنظور توسعة کسبوکارهای اینترنتی از افراد متخصص در حوزة روابط
عمومی استفاده کنند .همچنین با توجه به تأثیرگذاری باالی رسانهها در زمینة تبلیغات از آن استفاده شود تا محصوالت و خدمات
Arnott, Melissa Fraser
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به شکل بهینهتری به مصرفکنندگان معرفی و عرضه شوند .در این زمینه بکتاش و همکاران ( )1393در تحقیقی با عنوان «بررسی
نقش صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران بر بازاریابی محصوالت ورزشی ایران با تأکید بر آمیختة بازاریابی ورزشی (چهار پی)»
نشان دادند که برای مؤلفة ترویج بین وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود نداشته است .همچنین عبدالملکی و همکاران
( )1396در پژوهشی با عنوان «رتبهبندی عوامل مؤثر بر رفتار مصرفکنندگان محصوالت ورزشی» دریافتند که ترویج درآمیختة
بازاریابی مهمترین عامل تأثیرگذار است.
نتایج پژوهش نشان داد که عامل خدمات به مشتری بر آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد .براساس نتایج
پیشنهاد میشود در سطح عملیاتی فدراسیونهای ورزشی و مدیران سازمانهای ورزشی این امکان را برای مشتریان فراهم آورند
تا توانایی جست وجو و مقایسة خدمات در سایت برای ایجاد اطمینان از خرید را داشته باشند .همینطور پیشنهاد میشود شیوة
درخواست سفارش برای آنها تعریف شود تا بتوانند بهراحتی از سایت خرید کنند .همچنین بهمنظور کسب اطمینان بیشتر به مشتریان
با ارائة ضمانتنامة فروش بهنوعی رضایتمندی آنها را جلب کنند .در ضمن با پشتیبانی از فروش خدمات و پیگیری مطالبات
مشتریان به شکل بهینه به ایجاد حس احترام و ارزش مشتری توجه کافی داشته باشند .در این زمینه سیاپسان )2019(1در پژوهشی
با عنوان «تأثیر کیفیت خدمات ،نوآوری نسبت به مزیتهای رقابتی و رشد اقتصادی پایدار :استراتژی آمیختة بازاریابی بهعنوان
متغیر میانجی» دریافتند که استفاده از خدمات باکیفیت با توجه به نیاز مشتری جزء عوامل اثرگذار در آمیختة بازاریابی اینترنتی
شناسایی شد .همچنین بدری آذرین و همکاران ( )2018در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر نقش میانجیگری کیفیت خدمات
الکترونیکی بلیتفروشی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی لیگ برتر فوتبال ایران» دریافتند که عامل خدمات به
مشتری بر آمیختة بازاریابی اینترنتی تأثیر دارد .همینطور پومرینگ )2017(2در تحقیق دیگری با عنوان «بازاریابی برای پایداری:
گسترش مفهومسازی آمیختة بازاریابی برای ایجاد ارزش برای افراد و جامعه» ،نشان داد که عامل خدمات به مشتری بر آمیختة
بازاریابی تأثیر دارد که با نتایج این تحقق همسوست.
یافتهها نشان داد که عامل شخصیسازی بر آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد .ازاینرو پیشنهاد میشود که
مدیران سازمانها و فدراسیونهای ورزشی با ارائة خدمات شفاهی برای مشتریانی که خواهان خرید اینترنتیاند ،پاسخگوی
پرسش های آنان باشند و بستری فراهم آورند تا مشتریان با اعتماد و اطمینان خاطر بیشتری خرید کنند .همچنین سفارش مکرر
مشتریان نشان از رضایت مشتریان دارد ،پس بهمنظور ماندگاری مشتریان بهتر است که حریم خصوصی تمامی آنها حفظ شود .در
این زمینه چنگ و همکاران )2020(3در پژوهشی با عنوان «نقش شخصیسازی در استفادة مداوم از برنامههای اخبار موبایل در
هند» نشان دادند شخصیسازی تأثیر تعدیلکنندة چشمگیری بر انتظار و عملکرد عادت دارد .در این زمینه پوگورلوا و همکاران4
( )2016در پژوهشی با عنوان «آمیختة بازاریابی برای تجارت الکترونیکی» به نتایج همسویی با تحقیق حاضر دست یافتند .همچنین
وینوگرادوا و دروکینا )2020(5در پژوهشی با عنوان «ساختار یکپارچة مجتمع بازاریابی اینترنتی ،براساس مفهوم آمیختة بازاریابی»
بیان کردند که شخصیسازی بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی اثر مثبت و معناداری دارد که با نتایج این تحقیق همسوست.
در نهایت نتایج نشان داد که  9عامل شناساییشده بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیرگذار است .براساس
نتایج پیشنهاد میشود که مدیران سازمانها و فدراسیونهای ورزشی با توجه داشتن به ویژگیهای ظاهری محصوالت و کیفیت
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بخشیدن به بستهبندی آن و ارزشگذاری مناسب با کیفیت و ظاهر محصول سعی کنند تا نظر مشتریان را جلب کنند .همچنین
تبلیغ موفق میتواند کسبوکارتان را در ذهن و ناخودآگاه مخاطبان حفظ کند .افزونبر این در طراحی سایت و داشتن کسبوکار
اینترنتی باید به تولید محتوا و ظاهر سایت و سهولت استفاده از آن توجه کرد تا موجب ایجاد مزیت رقابتی در رقابت با سایر رقبا
شود .پیشنهاد میشود بازاریابان ورزشی بستری را فراهم آورند تا با برقراری تعامل با مشتریان و پاسخگویی به درخواست آن در هر
زمان بتوانند اعتماد مشتریانشان را بهدست آورند .در این زمینه زارعی و همکاران ( )2019در پژوهشی با عنوان «تأثیر کیفیت
خدمات اینترنتی بر رفتار خرید مصرفکنندگان :نقش رضایت ،نگرش و قصد خرید» نشان دادند کیفیت خدمات اینترنتی بر آمیختة
بازاریابی اینترنتی اثر دارد .همچنین محمود صالحی و جهانیان ( )1394در پژوهشی با عنوان «استخراج مؤلفههای آمیختة بازاریابی
اینترنتی» نشان دادند که کیفیت خدمات اینترنتی بر توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی تأثیرگذار است که با نتایج این تحقیق
همسوست.
هدف مدل آمیختة بازاریابی اینترنتی ،شناسایی عناصر مهم بازاریابی تحت وب و اهرم کردن مباحث راهبردی ،سازمانی و
عملیاتی بهمنظور اثربخشی کسبوکارهای فعال در صنعت ورزش است .بیشک شناخت ابعاد بازاریابی اینترنتی و تأثیر آن در صنعت
ورزش نقش شایان توجهی در افزایش فروش محصوالت این صنعت دارد .با توجه به موارد ذکرشده به مدیران سازمانها و
فدراسیونهای ورزشی پیشنهاد میشود با در نظر گرفتن عناصر آمیختة بازاریابی محصول ،مکان ،ترویج ،قیمت ،توزیع ،ترفیع،
گردآوری اطالعات ،ارتباطات و توسعة آمیختة بازاریابی اینترنتی در باال بردن رضایت هرچه بیشتر مشتریان و تقویت وفاداری آنان
بکوشند .سازمانها و فدراسیونهای ورزشی کشور باید بهمنظور افزایش درآمدزایی و بحث خودکفایی اقتصادی و ایجاد استقالل
مالی و جدایی از بودجة عمومی دولتی از راهکارهای ارائهشده در تحقیق حاضر در استفاده از مؤلفههای آمیختة بازاریابی اینترنتی
اهتمام الزم داشته باشند .در پایان آنکه محقق بهدلیل تعداد کم پژوهشهای صورتپذیرفته در حوزة آمیختة بازاریابی اینترنتی در
صنعت دیگر و نبود وجود تحقیقی در این زمینه در صنعت ورزش کشور ،با محدودیتهای فراوانی در استخراج متغیرهای اصلی
پژوهش و ایجاد پرسشنامة محققساخته روبهرو بوده است .بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشگران دیگر با انجام تحقیقی کیفی و با
جمعآوری نظرهای خبرگان و متخصصان حوزة بازاریابی اینترنتی ،سعی کنند تا عوامل اثرگذار بیشتری را در توسعة آمیختة بازاریابی
اینترنتی نسبت به تحقیق حاضر شناسایی کنند تا موجبات افزایش مبانی پژوهشی کاربردی برای استفادة سازمانها و فدراسیونهای
ورزشی کشور از ابزارهای نوین بازاریابی را فراهم آورند.
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