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Introduction: The rapid evolution in technology and its impact on the growth of the 
complexity of business environments creates opportunities and challenges from a 
marketing perspective and deserves attention and research. Therefore, the purpose of 
this study is Designing the model of internet marketing mix for sports industry of ir 
Iran. 

 
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. 

 
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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 ییهاها و چالشفرصت جادیا سببوکار کسب يهاطیمح یدگیچیر رشد پبآن  ریو تأث يدر فناور عیتحول سر: مقدمه
از این حیث هدف از این پژوهش، طراحی مدل آمیختۀ بازاریابی  است. قیتحقو توجه  ۀستیو شا شودیم یابیاز منظر بازار

 اینترنتی صنعت ورزش ایران است.
. جامعۀ آماري تحقیق شامل اعضاي هیأت استی و از نوع کاربردي فیتوصروش پژوهش حاضر روش پژوهش: 

مدیران و خبرگان آگاه به امور بازاریابی ورزش کشور به  ي سراسر کشور، کارشناسان،هادانشگاهعلمی مدیریت ورزشی 
ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامۀ غیرتصادفی در دسترس هدفمند بود.  صورتگیري بهروش نمونه نفر بود. 120تعداد 
 که روایی آن توسط ده تن از استادان مدیریت ورزشی کشور و پایایی آن از طریق آزمون آلفاي کرونباخ استساخته محقق

 لیوتحلهیتجز منظوربهي آمار توصیفی و استنباطی و هاروشاطالعات از  لیوتحلهیتجزشد. در این تحقیق براي  دییتأ
 استفاده شد. (PLS) تحقیق از آزمون حداقل مربعات جزئیي هاداده

عالمت تجاري، ارتباطات، گردآوري اطالعات، قیمت، خدمات نتایج نشان داد که ضرایب مسیر بین متغیرهاي  ها:  یافته
همبستگی توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی در صنعت ورزش با متغیر  سازي، ترفیع و توزیعبه مشتري، محصول، شخصی

دهد که این متغیرها در توسعۀ آمیختۀ و نشان می اندآمدهدست به 5/0باالیی وجود دارد و ضرایب مسیر تماماً باالي 
 اند.بازاریابی اینترنتی دخیل

ي ورزشی کشور هاسازماندر تحقیق حاضر مورد توجه مدیران  شدهییشناساي هامؤلفه شودیمپیشنهاد گیري:  نتیجه
 گیرد.قرار 
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 مقدمه 

است که در  يمهم در محافل مختلف مورد توجه قرار گرفته است. صنعت ورزش بازار یعنوان مبحثامروزه ورزش و ابعاد گوناگون آن به
 ياریشدن، بس یجهان يسوبه ي). با حرکت جامعۀ بشر2014،  تیبه هر شکل مرتبط با ورزش است (اسم انیمشتر ازیآن خدمات مورد ن

فروش کاال و خدمات به  قیبه سود و درآمد از طر یابینحوة دست ها،نهیاز زم یکیهستند.  یو دگرگون رییتغ لدر حا یسنت ياز ساختارها
 حال در ¬).2014و همکاران،  یزانمی(¬مختلف در حال گسترش هستند  يهادر عرصه یابیبازار نینو يهااست. امروزه روش انیمشتر

در  یانقالب يارسانه يهايفناور ریاز سا شیرشد کرده و ب یارتباط ياز هر فناور ترعیاست که سر يعامل مهم تجار نترنتای حاضر،
 یابیبازار يهاي). فناور2013 ان،یفیو شر يدریاست (ح یکیاز تجارت الکترون یبخش یکیالکترون یابیکرده است. بازار جادیا یجهان يبازارها
فروش، خدمات پس از فروش  يهاتیفعال ،يارتباط با مشتر تیریمد يهاتیفعال یاست و شامل تمام ینترنتیا غاتیفراتر از تبل یکیالکترون
 یابیبازار ختۀیاست، آم رفتهیپذ ریتأث نترنتیشدت از اکه به یابیبازار يهااز حوزه یکی). 2019است (کشکر و همکاران،  یابیبازار قاتیو تحق

 یستمیآن نگرش س ياجزا نیب دیست که باا نیاست و منظور از آن ا یابیبازار زةاصطالح در حو نیتراحتماالً معروف یابیبازار ختۀیاست. آم
 ختۀیبر آن آم). افزون2010و همکاران،  انیچاثرگذار باشد (کوزه انیمشتر يو متقاعدساز يو هماهنگ برقرار باشد تا بتواند در اثرگذار

هدف  يبه بازارها یابیو انجام مبادالت و دست دیتول يبرا يگذارمتیق يهاو راهبرد غاتیتبل ع،یمحصول، توز ي) به معنای(چهار پ یابیبازار
 نیمنظور تأماست که به يزیاست. محصول چ یابیقدم در بازار نیعنصر راهبرد محصول اول یابیبازار ختۀی). در آم2016،  تهیشورایاست (ا

ملموس  يتنها کاالهاکه نه ردیپذیم داریخدمات باشد. خر ای کاال س،یسرو کیکه ممکن است  شودیارائه م دارانیخر يهاو خواسته ازهاین
 دیاست که با ياياستراتژ مت،ی). راهبرد ق2015،  يکامل داشته باشد (البد دیتول کیاند که به آن متصل يموارد ریخدمات، بلکه از سا ای

از دانشمندان  ياریاست و بس یبایبازار ختۀیموارد آم نیتراز مهم متی. قردیآن مورد توجه قرار گ یژگیمحصول با و تیموفق جادیپس از ا
 ي). راهبرد مکان شامل موارد2016 ته،یشورای(ا دهدیم شیافزا زیبر سود، سهم بازار را نکه عالوه دانندیعناصر بازار م نیتررا از مهم متیق

 کندیو نحوة فروشگاه، فروشندگان را انتخاب م کنندیم فادهاست دارانیموقع محصوالت به خربه لیتحو يبرا شدهعیتوز يهااست که کانال
 افتیمختلف در مقابل در يهاحامل قیخدمات از طر ایمحصول  یرشخصیغ یعبارت است از ارتباط و معرف غاتی). عامل تبل2015 ،ي(البد

 یارتباط و معرف جادیمنظور اکه به غاتیبلاند. تمشخص شده امیدر پ ينحوکه به يافراد ای یرانتفاعیغ ای یمؤسسات انتفاع يوجه برا
به نشان  يوفادار زیاز نشان و ن یشناخت و آگاه جادیبا هدف ا رد،یگیها صورت ماز رسانه یکیخدمات و با پرداخت وجه در  ایمحصول 

قرار  انیتقاضم سترساست که محصول را در د ییهاتیو گسترش، شامل فعال جی). عامل ترو2015و همکاران،  ي(رضو ردیگیانجام م
صورت است که به جیترو ینوع یبازرگان یاست. آگه یبازرگان یهمان آگه کنندیفکر م یاست که افکار عموم يزی. ارتقا چدهدیم

 اتاعالن يتابلو يرو ای یینمایس يهاشیها، در نماها، کتابدر روزنامه یآگه ،ییویراد يهاهیو اعالم یآگه ،یونیزیتلو يتجار يهایآگه
 گریعبارت داند. بهدرآمده دانیصحنۀ م ،یورزش يهادانیاطراف م يهاوارهید ها،نیماش ها،ونیها، کامبدنۀ اتوبوس يها، روبزرگراه

جلب توجه  يگوناگون برا يهاشامل روش ندیفرا نیاند. ااحاطه شده يتجار يهایدر همه جا وجود دارند. افراد با آگه يتجار يهایآگه
کننده را توجه مصرف ابیبازار کهیهنگام نیبر امحصول است. افزون اتیمنظور مطلع ساختن آنان دربارة خصوصبه یاحتمال انیمشتر

است.  يتجار يهایوجود آوردن آگهاز به شتریب يزیچ جیحفظ کرد. ترو يبه و غامیرا تا زمان رساندن پ يتوجه و دیبا آورد،یدست مبه
شامل  ندیفرا نیآگاه ساختن افراد از وجود محصوالت. ا ندیعبارت است از فرا جیترو نیاست. بنابرا یآگه شیاافز يدادن به معنا جیترو

). ارتباطات 2008از وجود محصول است (جماعت،  يمنظور مطلع کردن مشتربه یاحتمال انیجلب توجه مشتر يگوناگون برا يهاروش
محصول است. اکنون هر  غیتبل يبرا یروش نیاست. به زبان ساده، ا نهیا خدمات با هزیاست که هدف آن رواج محصول  یتیفعال یابیبازار
بگذارد.  ریکنندگان تأثمصرف دیخر ماتیدارد تا بر تصم ازین کپارچهی یابیارتباطات بازار نۀیدر زم یمناسب کردیبه رو یمحصول ای سیسرو

مورد توجه قرار گرفته است  کپارچهی یابیدر ارتباطات بازار ياز فناور تفادهو در دسترس بودن اطالعات ارزان اس نترنتیانفجار ا لیدلبه
 ینینو يفناور نیآنال دینامه و ضمانت خدمات است. خرمانند ضمانت یشامل خدمات الحاق نی). محصول همچن2020چاهان ،  نگی(س

 يهاستمیس يریگو شکل میاست که در تنظ ییهاتالش از یبیترک یکیالکترون یابی. بازارکندیرا فراهم م ینترنتیا دیاست که امکان خر
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. کندیم ریپذامکان نترنتیا قیو فروش کاال را از طر دیو.... که خر نیمانند وب، شبکۀ آنال رد،یگیانجام م يمجاز يدر فضاها یابیبازار
بلکه نحوة برجسته کردن  کند،یکمک م دارانیکه به خر ستین یکیالکترون غاتیفقط تبل ،ینترنتیوکار اکسب تیساوب کیدر  نیهمچن

. رگذارندیاز عوامل تأث یبرخ ل،یبازگشت و خطر تحو يهااستیس مت،یق يهاشنهادیمحصوالت، پ شیشده، نمامحصول، اطالعات داده
 شوندیداده م حیجتر گرید يهاتینسبت به سا انیتوسط مشتر دهند،یرا ارائه م ییهایژگیو نیکه چن ییهاتیسادر وب دیخر ماتیتصم

 یابیرا رد یتالیجید يو ردپا يمشتر دیهوشمندانۀ محصوالت و خدمات خود، رفتار خر غیمنظور تبلوب به يها). پورتال2017 ،ی(عبدالملک
ره یو غ یمکان تیموقع ،یحیترج ماتیاطالعات، تنظ لیوتحلهیتجز يبرا تیسادر وب يتوسط مشتر ماندهیباق تالیجید ي. ردپاکنندیم

 يمستمر فروشنده برا بیپرداخت و اجتناب از ترغ يبرا یطوالن يهادر صف ستادنیرا از ا ینترنتیا دیکنندگان خر. مصرفشودیاستفاده م
 یکیالکترون یابی). بازار2005است (ولفنبرگ ،  نیآنال دیخر يایاز مزا یرقابت متیدر وقت و ق ییجوصرفه د،یخر ی. راحتدهندیم حیترج دیخر
 یو بررس ینترنتیا غاتیتبل ،یاجتماع يهااز جمله بستر رسانه یتالیجید نۀیزم نیچند قیکه از طر يدیوکار جدکسب يفضا جادیا لیدلبه

 بی). عبدور رک2016(استفان،  کندیکمک م یکیمحصول الکترون یغاتیبه روند تبل نیبنابرا رد،یگیقوت م جیتدربه شود،یم جادیا نیآنال
در  نیآنال يهابانک يبر رو ي(مطالعۀ مورد يمشتر نیدر تأم یابیبازار ختۀیآم ریتأث«خود با عنوان  قی) در تحق2020(  رانو همکا مینع

ارتقا،  مت،یق نیدار بودند. بنابرامعنا ياز نظر آمار يبا درك مشتر یافراد و شواهد جسم ج،یترو مت،یکه ق دندیرس جهینت نیبه ا» بنگالدش)
). 2020و همکاران،  مینع بیدر بنگالدش دارند (عبدور رک نیآنال یاز خدمات بانک انیبر درك مشتر یمثبت ریتأث یکیزیفافراد و شواهد 

عمره:  یمسافرت يهاآژانس يمشتر يخدمات بر وفادار یابیبازار ختۀیآم راتیتأث«با عنوان  یقی) در تحق2019اوتمن  و همکاران ( نیهمچن
برند، افراد و شواهد  ج،یمحصول، مکان، ترو مت،یخدمات (ق یابیبازار ختۀیکه تمام عناصر آم دندیرس جهیتن نیبه ا »ياز مالز يشواهد

) در 2018ادگونان  و همکاران ( نهیزم نی). در ا2019دارند (اوتمن و همکاران،  يمشتر يبر وفادار يریمثبت و چشمگ راتی) تأثیکیزیف
 جهینت نیبه ا »انیدانشجو تیبر رضا یسازمان ریو تصو یاسالم يهاخدمات، ارزش ت،یفیک ،یابیبازار ختۀیآم ریتأث«با عنوان  یقیتحق
 يو وفادار انیدانشجو تیبر رضا يمثبت و معنادار ریتأث ينهاد ریو تصو یاسالم يهاخدمات، ارزش تیفیک ،یابیبازار ختۀیکه آم دندیرس

 ختۀیآم ياستراتژ«با عنوان  یقی) در تحق2014( اید يدارد. چوما اندر مرد یاسالم نید یکالج خصوص انیدانشجو يبرا انیدانشجو
شود و  لیتبد یرقابت تیبه مز تواندیهمزمان م یابیبازار ختۀیکه همۀ عناصر آم افتیدست  جهینت نیبه ا »یرقابت تیعنوان مزبه یابیبازار

عوامل مؤثر بر توسعۀ  ییشناسا«با عنوان  یقی) به تحق1397و همکاران ( یقیاست. طر یمهم اریشرکت عامل بس يسودآور يبرا رونیازا
 تیریمد ،یتیریعوامل مد يدارمعنا يبندتیاولو بیترتنشان داد به جیپرداختند که نتا »رانیا ياورزش حرفه یکیالکترون یابیبازار تیقابل

 ن،یتأم رةیزنج تیریمد ،یفرهنگ سازمان ت،یسابو يهایژگیو ،یو رقابت یطیعوامل مح ها،ياستراتژ ،يارتباط با مشتر تیریدانش، مد
و همکاران  يجبار نهیزم نیاست. در ا رانیا ياورزش حرفه یکیالکترون یابیبازار تیبر قابل رگذاریتأث يرهایبرند و منابع متغ يفاکتورها

 نیبه ا» صنعت ورزش یکیالکترون یابیدر بازار يو جذب مشتر یارتباط عوامل فرهنگ يبرا یتوسعۀ مدل«با عنوان  یقی) در تحق2020(
جامعه، سن  التیتحص نیانگیم ،ياقتصاد تینمادها، وضع دار،یها، رفتار خرشامل توجه به زبان، سنت یمؤلفۀ فرهنگ 10که  دندیرس جهینت

ورزش و قصد  تصنع یکیالکترون یابیدر بازار يمرتبط با جذب مشتر یو اشتغال بر عوامل فرهنگ یسبک زندگ ان،یو جنس، توجه به اد
خدمات  تیفیک ریتأث«با عنوان  ی) در پژوهش2019و همکاران ( تایر نیبر ا. افزونرگذارندیتأث یمحصوالت ورزش نیکاربران آنال دیخر

 یابیبازار ختۀیاطالعات بر آم يکه عامل گردآور دندیرس جهینت نیبه ا »نیآنال دیدر خر يبر رفتار مشتر يمشتر تیو رضا یکیالکترون
 دیدر تول یورزش یابیبازار ختۀینقش آم«با عنوان  يگرید قیدر تحق زی) ن2018و همکاران ( یپناه فیس نهیزم نیاثر دارد. در ا ینترنتیا

) در 2017رتنو و همکاران ( نیبر اافزون ).2018و همکاران،  یپناه فی(س دندیرس یمشابه جیبه نتا »رانیفوتبال ا يهاباشگاه يدرآمد برا
اثرگذار  ینترنتیا یابیبازار ختۀیبر توسعۀ آم يگذارمتیق ریکه متغ افتندیدر یابیبازار ختۀیآم يرهایمتغ راتیتأث یبا هدف بررس یپژوهش

اعتبار  ،یمال تیحما ي: نحوة افشانستاگرامیدر ا رگذاریتأث یابیبازار«) با عنوان 2020( میک سیونیو  یسوزانا ل يگرید قیاست. در تحق
بر  یمثبت ریتأث نستاگرامیا يهامعتبر در پست اریبس يهانشان دادند که مارك »گذارد؟یم ریتأث یبرند چگونه بر اثربخش تبارو اع نفلوئنسریا

با  ی) در پژوهش2019( اپسانیس نیبر ادارند. افزون یکیدهان به دهان الکترون یابیو قصد بازار دیقصد خر غ،ینگرش به تبل ام،یاعتبار پ
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 »یانجیم ریعنوان متغبه یابیبازار ختۀیآم ي: استراتژداریپا يو رشد اقتصاد یرقابت يهاتینسبت به مز يخدمات، نوآور تیفیک ریتأث«عنوان 
 .است ینترنتیا یابیبازار ختۀیجزو عوامل اثرگذار بر آم يمشتر ازیبا توجه به ن تیفیکه استفاده از خدمات باک افتیدر

 یاتیو عمل یسازمان ،يتحت وب و اهرم کردن مباحث راهبرد یابیعناصر مهم بازار ییشناسا ،ینترنتیا یابیبازار ختۀیمدل آم هدف
 نۀیاطالعات در دو زم ياز فناور گر،ید عیاز صنا ياریفعال در صنعت ورزش است. صنعت ورزش مانند بس يوکارهاکسب یمنظور اثربخشبه
 دیتول یو محصوالت پرطرفدار را در قالب رقوم هاتیصفحات وب را بر آن داشتند تا بل رانیاز مد یاست. گروه رفتهیذپ ریتأث عیو توز دیتول

بلکه  ،یابیعنوان ابزار بازارنه به نتنتریا يهاتیاند تا از ظرفآمده رانیاز مد ياریکنند. در حال حاضر بس ياندازراه زین عیو در بخش توز
آن در صنعت ورزش نقش  ریو تأث ینترنتیا یابیشناخت ابعاد بازار شکیاستفاده کنند. ب یاطالعات ورزش عینشر و توز يبرا یمنزلۀ روشبه
 ینترنتیا یابیبازار ختۀیدر حوزة آم رفتهیپذمقاالت صورت نکهیصنعت دارد. با توجه به ا نیفروش محصوالت ا شیدر افزا يامالحظه انیشا
 هاونیموضوع در فدراس نیدر اهتمام به ا یفراوان يخألها رسدینظر ممحدود بوده است، به اریبس یورزش يهاونیها و فدراسسازمان يبرا

ها و به سازمان يکاربرد يهاشنهادیدنبال ارائۀ پمحقق با انجام پژوهش حاضر به نهیزم نیکشور وجود دارد. در ا یورزش يهاو سازمان
به نبود  تیبا عنا گریاست. از طرف د یکیو الکترون ینترنتیا یابیبازار نینو ياز ابزارها يریکارگبهمنظور کشور به یورزش يهاونیفدراس

مفهوم در  نیه باشد که به اضرورت داشت رسدینظر مدر صنعت ورزش، به ینترنتیا یابیبازار ختۀیمرتبط در مورد مفهوم آم یوجود پژوهش
نکته  نیبه موارد ذکرشده و ذکر ا تیشود. با عنا يشتریکشور توجه ب یورزش يهاونیو فدراس اهسازمان یابیبازار يهاتیفعال يسازنهیبه

 يهاتیاست و با توجه به نقش روزافزون فعال رفتهیدر صنعت ورزش صورت پذ ینترنتیا یابیبازار ختۀیآم نۀیدر زم يمحدود قاتیکه تحق
 تیاهم نۀیکشورمان در زم یورزش يهاو سازمان هاونیمورد که فدراس نیذکر ا و يامروز يوکارهادر صنعت و کسب ینترنتیو ا یکیالکترون

دولت، اهتمام الزم  یاز بدنۀ بودجۀ عموم یورزش يهاونیها و فدراسسازمان ییو جدا ییدرآمدزا جادیدر ا نینو يهايفناور نیا يریکارگبه
در صنعت ورزش بپردازد و مدل مطلوب  ینترنتیا یابیبازار ختۀیمدل آم یطراح نۀیدر زم یقیرا ندارند، محقق بر آن شده است تا به تحق

 .   کند نیصنعت ورزش را تدو ینترنتیا یابیبازار ختۀیآم
 

 شناسی پژوهشروش
سراسر کشور،  يهادانشگاه یورزش تیریمد یعلم أتیه يشامل اعضا قیتحق يبود. جامعۀ آمار يو کاربرد یفیروش پژوهش از نوع توص

در دسترس هدفمند بود. پرسشنامۀ  یرتصادفیصورت غبه يریگنفر بود. روش نمونه 120کشور به تعداد  یابیکارشناسان و خبرگان حوزة بازار
 يهاسؤال يبنداسیمق يپرسشنامه برا یشد. در طراح نیتدو نهیزم نیدر ا نیشیپ يهاو با مطالعۀ پژوهش بودساخته محقق قیتحق

و  یبدن تیترب يهااز استادان و متخصصان رشته یپرسشنامه توسط جمع ییشده است. روااستفاده  کرتیل يانهیگزپنج فیپژوهش از ط
 یفیو اطالعات حاصله در دو بخش توص جینتا قیتحق نیشد. در ا دییکرونباخ تأ يآلفا نزموآ قیپرسشنامه از طر ییایو پا یورزش تیریمد

جهت  یاستفاده شد و در بخش استنباط اریمد و انحراف مع انه،یم ن،یانگیم ،یاز جداول فراوان یفیشد که در بخش توص یبررس یو استنباط
  یاز آزمون حداقل مربعات جزئ قیتحق يهاداده لیوتحلهیمنظور تجزو به رنوفیاسم-ها از آزمون کولموگوروفداده عینرمال بودن توز

 استفاده شد.

 

  هاي پژوهشیافته

. ندباالترسال به  50 دهندگانپاسخسال و کمترین فراوانی  40تا  31در ردة سنی  دهندگانپاسخبا توجه به نتایج توصیفی بیشترین فراوانی 
درصد  7/36درصد و کارشناسی ارشد  3/63نشان داد که افراد داراي مدرك دکتري  دهندگانپاسخهمچنین نتایج توصیفی سطح تحصیالت 

رشتۀ تحصیلی تمامی  طورنیهم. درصد بودند 40با فراوانی  اعضاي هیأت علمی دهندگانپاسخبودند. در بخش سمت شغلی بیشتر 
   .تربیت بدنی بود دهندگانپاسخ
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 در جدول ذیل گزارش شده استشده  از آنها استخراج قیتحق یاصل يرهایمتغ ی کهمقاالت. 1 جدول

 

 

 

 

 

 
 دهندگانپاسخ. تعداد و درصد فراوانی سن، جنسیت، مدرك تحصیلی، سمت شغلی، رشتۀ تحصیلی 2جدول 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقیقیهگو. ضرایب بار عاملی  3جدول 

 بار عاملی گویه عوامل  

 
 

 ارتباطات
 

 72/0 خدمات اینترنتی بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.سهولت دسترسی به 

 59/0 تبلیغات بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 84/0 اثر دارد. آمیختۀ بازاریابی اینترنتی پیشبرد فروش بر توسعۀ

 66/0 جذابیت سایت بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 64/0 آگاهی بخشی از خدمات در سایت بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

قابلیت سرگرم کردن کاربران در سایت بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر 
 دارد.

74/0 

 
 گردآوري اطالعات

تجربۀ قبلی مشتري از خدمات دریافتی بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر 
 دارد.

72/0 

شناختی از مشتریان بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی داشتن اطالعات جمعیت
 اثر دارد.

83/0 

کننده بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی داشتن اطالعات از رفتار خرید مصرف
 اثر دارد.

76/0 

 نویسندگان سال چاپ عنوان مقاله ردیف
 کنی، آذرباقري  1384 بازاریابی اینترنتی ۀجدید به آمیخت رویکردي  1
 جهانیان صالحی،محمود  1394 اینترنتی بازاریابی آمیختۀ هايمؤلفهاستخراج   2
 جین 2013 یابیآمیختۀ بازار وتحلیلتجزیه 3
 و همکارانپوگورلوا  2016 یکیتجارت الکترون يبرا یابیبازار آمیختۀ 4
 همکاران و رتنو 2017 بازاریابی آمیختۀ متغیرهاي تأثیرات بررسی 5

 
 جنسیت

 درصد فراوانی فراوانی توضیحات
3/38 46 زن   
7/61 74 مرد  

 سن

30-20  36   30 
40-31  47 2/39  
50-41  33 5/27  

سال به باال 50  4 3/3  

 تحصیالت
3/63 76 دکتري  

7/36   44 کارشناسی ارشد  

 سمت شغلی
33/18 22 متخصص  

 40 48 هیئت علمی
 15 18 کارشناس

 رشتۀ تحصیلی
66/26 32 مدیر  

 100 120 تربیت بدنی
 0 0 غیر تربیت بدنی
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 محصول

 76/0 اثر داردبندي محصوالت بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی بسته

 78/0 عالمت تجاري محصول بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 44/0 کیفیت محصول بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 43/0 خدمات پس از فروش به مشتري بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

مشتري بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر ارائۀ محصول یا خدمت مکمل به 
 دارد.

0,76 

 
 توزیع

واسطۀ فیزیکی براي ارسال محصول به مشتري بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی 
 اینترنتی اثر دارد.

90/0 

هاي مشتریان بر توسعۀ آمیختۀ واسطۀ الکترونیکی براي دریافت سفارش
 بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

84/0 

 78/0 تحویل مستقیم کاال به مشتریان بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 
 

 قیمت

 84/0 روش پرداخت هزینه بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 81/0 تخفیف دادن بر قیمت محصوالت بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 71/0 بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.امکان خرید قسطی کاال 

شده بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر گذاري بر مبناي هزینه تمامقیمت
 دارد.

78/0 

تصویر عالمت تجاري در ذهن مشتریان بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر  عالمت تجاري
 دارد.

81/0 

 92/0 تجاري بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد. تعهد مشتریان به عالمت

 
 ترفیع

 81/0 روابط عمومی بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 87/0 رسانه بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد. 

 
 

 خدمات به مشتري

 65/0 دارد. بازاریابی اینترنتی اثروجو و مقایسۀ خدمات بر توسعۀ آمیختۀ توانایی جست

 78/0 پیگیري مطالبات مشتریان بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 77/0 شیوة درخواست سفارش خدمات بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

اینترنتی نامۀ فروش خدمات به مشتریان بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی ارائۀ ضمانت
 اثر دارد.

52/0 

 70/0 پشتیبانی از فروش خدمات بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 
 شخصی سازي

ارائۀ خدمات سفارشی به درخواست مشتریان بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی 
 دارد. اثر

90/0 

 83/0 اینترنتی اثر دارد.مشتریان بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی  حفظ حریم خصوصی

 89/0 سفارش مکرر مشتریان بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 
 

توسعۀ آمیختۀ بازاریابی 
 اینترنتی

 77/0 طراحی سایت بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 59/0 دارد.آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر  هاي ظاهري محصول بر توسعۀویژگی

 65/0 قیمت بر مبناي ارزش کاال بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 77/0 اعتماد مشتریان به عالمت تجاري بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 49/0 تبلیغات بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.

 78/0 مشتري بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.پاسخ مطلوب به درخواست 

 75/0 تعامل با مشتریان بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر دارد.
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شتر از مقدار مالك (  تماماًهاي متغیرهاي تحقیق یهگومطابق نتایج مقدار بار عاملی  سیار     آمدهدست به) 4/0بی شان از پایایی ب ست و ن ا
 ها دارد. یهگومناسب آن و همبستگی 

سی و معناداري ارتباط          3در جدول  شی با آن برر شدت ارتباط بین متغیرهاي بازاریابی اینترنتی ورز سیر و  سنجش    آنهاضرایب م نیز 
قابل  3نتی در ورزش با این متغیر در جدول شــده اســت. نتایج ضــریب مســیر و ضــرایب معناداري براي متغیرهاي آمیختۀ بازاریابی اینتر

 مشاهده است.

 و ضرایب معناداري متغیرهاي پژوهش . نتایج ضرایب مسیر4جدول    
 Tآمارة  ضریب مسیر

 13/7 62/0 عالمت تجاري –توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی 
 83/19 79/0 ارتباطات - اینترنتی بازاریابی آمیختۀ توسعۀ

 95/12 72/0 گردآوري اطالعات – اینترنتی بازاریابی آمیختۀ توسعۀ
 11/8 61/0 قیمت - اینترنتی بازاریابی آمیختۀ توسعۀ

 34/16 77/0 خدمات به مشتري – اینترنتی بازاریابی آمیختۀ توسعۀ
 38/16 78/0 محصول – اینترنتی بازاریابی آمیختۀ توسعۀ

 73/11 76/0 شخصی سازي – اینترنتی بازاریابی آمیختۀ توسعۀ
 71/6 61/0 ترفیع – اینترنتی بازاریابی آمیختۀ توسعۀ
 68/8 65/0 توزیع – اینترنتی بازاریابی آمیختۀ توسعۀ

 

 

 
 هاي تحقیقۀ متغیرها و گویههم. مقادیر بار عاملی و تی 1 شکل
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 هاي تحقیقۀ متغیرها و گویههممقادیر بار عاملی و تی  .2شکل 

  يریگجهینتبحث و 

و  هاي این پژوهش شامل ارتباطات، گردآوري اطالعات، محصول، توزیع، قیمت، تجاري، ترفیع خدمات به مشتريمؤلفه داد نتایج نشان
 ی اینترنتی صنعت ورزش اثر دارند. سازي بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابشخصی

ها شود فدراسیونورزش تأثیر دارد. بر این اساس پیشنهاد میتوسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی صنعت  نتایج نشان داد که عامل ارتباطات بر
هایی را براي سهولت دسترسی مشتریان به خدمات اینترنتی هاي ورزشی به این نکته توجه کنند که با گسترش خدمات اینترنتی راهو سازمان

هاي الزم ت خود استفاده کنند. در نهایت باید اقدامایجاد کنند. همچنین سعی کنند از تبلیغات گستردة اینترنتی براي توسعۀ فروش محصوال
تر شدن سایت هایی را که قابلیت سرگرم کردن مشتریان را دارند و به جذاببخشی از خدمات سایت را صورت دهند و برنامهمنظور آگاهیبه

 گیريتصمیم در بازاریابی ارتباطات رتأثی« ) در پژوهشی با عنوان2020(1شوند، افزایش دهند. در این زمینه سینگ چاهانمنجر می
توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی تأثیر دارد. همچنین  بازاریابی بر نشان دادند که ارتباطات» هند زندگی بیمۀ صنعت مطالعۀ: کنندهمصرف

آن با ارتباطات  ۀسیو مقا کنندهمصرف هاينگرش يبر رو الیگر یابیبازار هايشیوه ریتأث«) در پژوهشی با عنوان 2019( 2دامیر و نورتین
در ) 1390( آبادينظام یمینعبر این دریافتند که عامل ارتباط بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی تأثیر مثبت دارد. افزون» یسنت یابیبازار

ات بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی تأثیرگذار نشان داد که عامل ارتباط» یابیدر آمیختۀ بازار نترنتیا يایو مزا ریتأث«تحقیق دیگري با عنوان 
 است که همسو با این تحقیق است.  

دهد، عامل گردآوري اطالعات بر آمیختۀ بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد. با توجه به اهمیت نتایج این مدل نشان می چنانکه
منظور کیفیت هاي ورزشی از تجربۀ قبلی اینترنتی مشتریان بهها و فدراسیونشود که مدیران سازمانعامل گردآوري اطالعات پیشنهاد می

شناختی مشتریان مانند سن، جنسیت، قومیت فروش بهتر محصوالت استفاده کنند. همچنین داشتن اطالعات جمعیت بخشیدن به خدمات و
) در تحقیقی 2020و همکاران ( يجبارتواند ارائۀ بهتر خدمات به مشتریان را در بستر اینترنت بهبود بخشد. کنندگان میو رفتار خرید مصرف

 10 به این نتیجه رسیدند که» صنعت ورزش یکیالکترون یابیدر بازار يو جذب مشتر یط عوامل فرهنگارتبا يبرا یتوسعۀ مدل«با عنوان 

                                                 
1. Singh Chauhan 
2. Damir, SPAHIC  ;Nurettin ,PARILTI 
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جامعه، سن و جنس، توجه به  التیتحص نیانگی، مياقتصاد تی، نمادها، وضعداری، رفتار خرهاسنتشامل توجه به زبان،  یفرهنگ مؤلفۀ
 نیکاربران آنال دیصنعت ورزش و قصد خر یکیالکترون یابیدر بازار يجذب مشتر مرتبط با یعوامل فرهنگ درو اشتغال  ی، سبک زندگانیاد

 یکیخدمات الکترون تیفیک ریتأث«) در پژوهشی با عنوان 2019( 1بر این ریتا و همکارانی تأثیر مثبت و معناداري دارد. افزونمحصوالت ورزش
رسیدند که عامل گردآوري اطالعات بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی به این نتیجه » نیآنال دیدر خر يبر رفتار مشتر يمشتر تیو رضا

 اثر مثبت و معناداري دارد.

ها طور نتایج نشان داد که عامل محصول بر آمیختۀ بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد. در سطح عملیاتی به مدیران سازمانهمین
بندي و کیفیت مطلوب و مناسب در بستر اینترنت براي مشتریان عرضه حصوالت با بستهشود که مهاي ورزشی پیشنهاد میو فدراسیون

ارائۀ محصول شود با بندي و طراحی آن است. همچنین پیشنهاد میشود، زیرا یکی از اجزاي تأثیرگذار براي فروش محصوالت، ساختار بسته
براي  خدمات پس از فروش ۀبا ارائ شودیند. همچنین پیشنهاد میمندي هرچه بیشتر آنان برآیا خدمت مکمل به مشتري درصدد رضایت

حفظ یا بهبود کیفیت  منظوربه هاشرکتمشوق  ،تجاري هايعالمت. همچنین اطمینان خاطر را به مشتریان بدهند، محصول و خدمت
در این زمینه سیف پناهی و همکاران  است.رو استفاده از عالمت تجاري متناسب با محصول الزامی است، ازاین شدهگذاريمحصوالت سرمایه

 به این نتیجه رسیدند »رانیفوتبال ا هايباشگاه يدرآمد برا دیدر تول یورزش یابیبازار آمیختۀنقش «) نیز در تحقیق دیگري با عنوان 2018(
 دیکه در رفتار خر یعوامل«با عنوان  ودخ تحقیقدر  ) نیز2016( 2تاتمثبت دارد.  عامل محصول بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثرکه 

مثبت و  نشان داد که عامل محصول بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر ،»است رگذاریلوکس تأث دارمارك يکاالها کنندگانمصرف
به این نتایج  »اینترنتی بازاریابی آمیختۀ به جدید رویکردي« عنوان با دیگري پژوهش در )1384( آذر و کنی باقري معناداري دارد. همچنین

 رسیدند که عامل محصول بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثرگذار بوده است که همسو با نتایج این پژوهش است.

نهاد هاي تحقیق نشان داد که عامل توزیع بر آمیختۀ بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد. بر این اساس پیشبر این یافتهافزون
منظور سهولت در دسترسی مشتریان در ارسال محصول از خدمات آنالین الکترونیکی استفاده هاي ورزشی بهها و فدراسیونشود سازمانمی

هاي ورزشی با تحویل تر محصول توسط مشتریان استفاده کنند. همچنین سازمانمنظور دریافت راحتطور از واسطۀ فیزیکی بهکنند. همین
) در 1394توانند اعتماد مشتریان را به خرید اینترنتی افزایش دهند. زمانی دادانه و همکاران (موقع محصوالت یا خدمات میبهمستقیم و 

دریافتند که عامل توزیع » )آدیداس موردي ۀ(مطالع ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان پوشاكبررسی آمیختۀ بازاریابی « پژوهشی با عنوان
) در 2020( 3آرنوتطور اصر آمیختۀ بازاریابی از دیدگاه مشتریان بر خرید محصوالت شرکت آدیداس تأثیر دارد. همینعنوان یکی از عنبه

دریافت که عامل توزیع بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اثر مثبت و » مجلس ۀکتابخان هايسایتوبدر  یابیبازار آمیختۀ«تحقیق خود با عنوان 
 معناداري دارد.

آمیختۀ بازاریابی است که درآمد  عنصر قیمت تنهانتایج نشان داد که عامل قیمت بر آمیختۀ بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد. 
گذاري هاي ورزشی قیمتها و فدراسیونشود سازمانهمین اساس پیشنهاد می . برکند، به همین دلیل هم بخش جذاب ماجراستایجاد می

طور با اعمال تخفیفات بر محصوالت شده و شرایط اقتصادي حاکم انجام دهند. همینشان را براساس هزینۀ تماماینترنتی بر روي محصوالت
هاي اقتصادي و خدمات و ارائۀ شرایط پرداخت اقساطی براي خرید محصوالت براي مشتریان از طریق سازوکارهاي اینترنتی، تمام دهک

هاي پرداخت منظور سهولت در پرداخت هزینه از طرف مشتریان از روششود بهبر این پیشنهاد میزونجامعه مورد پوشش قرار گیرند. اف
 جهینت نیبه ا »یابیآمیختۀ بازار وتحلیلتجزیه«با عنوان  یقیدر تحق) 2013( 4مناسب اینترنتی و آنالین استفاده شود. از این حیث جین

                                                 
1. Rita ,Paulo; Oliveiraa,Tiago; Farisab, Almira 
2. TATT, K. 
3. Arnott, Melissa Fraser 
4. Jain, M. K 
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 بررسی هدف با پژوهشی در) 2017( همکاران و 1رتنوبر این . افزونهستند یابیدر آمیختۀ بازار تأثیرگذارجزو عوامل  متیکه ق افتی دست
 بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر مثبت و معناداري دارد. گذاريقیمت متغیر که دادند نشان بازاریابی آمیختۀ متغیرهاي تأثیرات

ها سازمانشود بر این اساس پیشنهاد مینتایج نشان داد که عامل عالمت تجاري بر آمیختۀ بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد.  
مناسب براي ماندگاري محصول در ذهن مشتریان استفاده کنند تا موجبات افزایش تعهد  هاي ورزشی از استفاده تصویرو فدراسیون

 آمیختۀ ریتأث«) در تحقیقی با عنوان 2018(2تجاري سازمانشان را فراهم آورند. در این زمینه رحمان و همکاران مشتریانشان به عالمت
 ریبر تصو يدارامثبت و معن ریتأث یابیبازار آمیختۀ دریافتند که »نیآنال ۀبرند و استفاده از دوچرخ ریو دهان به دهان به سمت تصو یابیبازار

، اعتبار یمال تیحما يافشا ة: نحونستاگرامیدر ا رگذاریتأث یابیبازار«با عنوان در تحقیق دیگري ) 2020( 3میک سیونیو  یسوزانا ل. برند دارد
بر  یمثبت ریتأث نستاگرامیا هايپستمعتبر در  اریبس هايماركکه  دادندنشان » گذارد؟می ریتأث یو اعتبار برند چگونه بر اثربخش نفلوئنسریا

 .دارند 4بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی و قصد دی، قصد خرغیبه تبل ، نگرشامیاعتبار پ

ها به سازمان عملیاتی سطح رو درازاینارد. که عامل ترفیع بر آمیختۀ بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر د استآن  ها بیانگریافته 
وکارهاي اینترنتی از افراد متخصص در حوزة روابط عمومی استفاده کنند. منظور توسعۀ کسبشود بهپیشنهاد می هاي ورزشیو فدراسیون

تري به ها در زمینۀ تبلیغات از آن استفاده شود تا محصوالت و خدمات به شکل بهینههمچنین با توجه به تأثیرگذاري باالي رسانه
بررسی نقش صداوسیماي جمهوري «) در تحقیقی با عنوان 1393ن زمینه بکتاش و همکاران (کنندگان معرفی و عرضه شوند. در ایمصرف

ن دادند که براي مؤلفۀ ترویج بین نشا» اسالمی ایران بر بازاریابی محصوالت ورزشی ایران با تأکید بر آمیختۀ بازاریابی ورزشی (چهار پی)
 بنديرتبه«با عنوان  ) در پژوهشی1396همچنین عبدالملکی و همکاران ( وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معناداري وجود نداشته است.

 .است تأثیرگذارعامل  ترینمهم بازاریابی دریافتند که ترویج درآمیختۀ »ورزشیمحصوالت  کنندگانمصرفعوامل مؤثر بر رفتار 

براساس نتایج پیشنهاد  ورزش تأثیر دارد. نتایج پژوهش نشان داد که عامل خدمات به مشتري بر آمیختۀ بازاریابی اینترنتی صنعت
وجو هاي ورزشی این امکان را براي مشتریان فراهم آورند تا توانایی جستورزشی و مدیران سازمانهاي عملیاتی فدراسیون سطح شود درمی

ة درخواست سفارش براي آنها شود شیوطور پیشنهاد میو مقایسۀ خدمات در سایت براي ایجاد اطمینان از خرید را داشته باشند. همین
 نوعینامۀ فروش بهمنظور کسب اطمینان بیشتر به مشتریان با ارائۀ ضمانتراحتی از سایت خرید کنند. همچنین بهتعریف شود تا بتوانند به

ایجاد حس احترام و جلب کنند. در ضمن با پشتیبانی از فروش خدمات و پیگیري مطالبات مشتریان به شکل بهینه به  ها رانآ منديرضایت
نسبت به  يخدمات، نوآور تیفیک ریتأث«) در پژوهشی با عنوان 2019( 5اپسانیسارزش مشتري توجه کافی داشته باشند. در این زمینه 

با توجه  تیفیکبا استفاده از خدمات دریافتند که» یانجیم ریعنوان متغبه یابیآمیختۀ بازار ي: استراتژداریپا يو رشد اقتصاد یرقابت هايمزیت
) در تحقیقی با عنوان 2018( و همکاران بدري آذرینجزء عوامل اثرگذار در آمیختۀ بازاریابی اینترنتی شناسایی شد. همچنین  يمشتر ازیبه ن

بال بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتري الکترونیکی لیگ برتر فوت فروشیبلیتکیفیت خدمات الکترونیکی  گريمیانجیبررسی تأثیر نقش «
 با دیگري تحقیق در) 2017( 6پومرینگ طورعامل خدمات به مشتري بر آمیختۀ بازاریابی اینترنتی تأثیر دارد. همین ند کهیافتدر» ایران

نشان داد که عامل خدمات  ،»جامعه و افراد براي ارزش ایجاد براي آمیختۀ بازاریابی سازيمفهوم گسترش: پایداري براي بازاریابی« عنوان
 به مشتري بر آمیختۀ بازاریابی تأثیر دارد که با نتایج این تحقق همسوست. 

شود که مدیران رو پیشنهاد میسازي بر آمیختۀ بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیر دارد. ازاینها نشان داد که عامل شخصییافته
هاي آنان باشند اند، پاسخگوي پرسشمات شفاهی براي مشتریانی که خواهان خرید اینترنتیهاي ورزشی با ارائۀ خدها و فدراسیونسازمان
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و بستري فراهم آورند تا مشتریان با اعتماد و اطمینان خاطر بیشتري خرید کنند. همچنین سفارش مکرر مشتریان نشان از رضایت مشتریان 
) در 2020( 1صوصی تمامی آنها حفظ شود. در این زمینه چنگ و همکارانمنظور ماندگاري مشتریان بهتر است که حریم خدارد، پس به

 کنندةتعدیل تأثیر سازيشخصی دادند نشان »هند در موبایل اخبار هايبرنامه از مداوم استفادة در سازيشخصی نقش«پژوهشی با عنوان 
تجارت  يبرا یابیبازار آمیختۀ«) در پژوهشی با عنوان 2016( 2و همکارانپوگورلوا دارد. در این زمینه  عادت عملکرد و انتظار بر چشمگیري

 یکپارچۀ ساختار« عنوان با پژوهشی در) 2020( 3دروکینا و وینوگرادوا به نتایج همسویی با تحقیق حاضر دست یافتند. همچنین» یکیالکترون
 و سازي بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر مثبتبیان کردند که شخصی »بازاریابی آمیختۀ مفهوم براساس اینترنتی، بازاریابی مجتمع

 معناداري دارد که با نتایج این تحقیق همسوست.

شده بر توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش تأثیرگذار است. براساس نتایج عامل شناسایی 9در نهایت نتایج نشان داد که 
الت و کیفیت بخشیدن به هاي ظاهري محصوهاي ورزشی با توجه داشتن به ویژگیها و فدراسیونشود که مدیران سازمانپیشنهاد می

 تواندمیتبلیغ موفق صول سعی کنند تا نظر مشتریان را جلب کنند. همچنین گذاري مناسب با کیفیت و ظاهر محبندي آن و ارزشبسته
وکار اینترنتی باید به تولید محتوا و بر این در طراحی سایت و داشتن کسب. افزونکند حفظرا در ذهن و ناخودآگاه مخاطبان  وکارتانکسب

شود بازاریابان ورزشی یشنهاد میابتی در رقابت با سایر رقبا شود. پظاهر سایت و سهولت استفاده از آن توجه کرد تا موجب ایجاد مزیت رق
دست اعتماد مشتریانشان را به بستري را فراهم آورند تا با برقراري تعامل با مشتریان و پاسخگویی به درخواست آن در هر زمان بتوانند

: نقش کنندگانمصرف دیار خربر رفت ینترنتیخدمات ا تیفیک ریتأث«) در پژوهشی با عنوان 2019آورند. در این زمینه زارعی و همکاران (
 جهانیان صالحی ومحمود مچنین دارد. ه بر آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اثر ینترنتیخدمات ا تیفیک ندنشان داد »دی، نگرش و قصد خرتیرضا

دمات اینترنتی بر توسعۀ آمیختۀ خدادند که کیفیت نشان » اینترنتی بازاریابی آمیختۀ هايمؤلفهاستخراج «در پژوهشی با عنوان  )1394(
 بازاریابی اینترنتی تأثیرگذار است که با نتایج این تحقیق همسوست.

دي، سازمانی و عملیاتی هدف مدل آمیختۀ بازاریابی اینترنتی، شناسایی عناصر مهم بازاریابی تحت وب و اهرم کردن مباحث راهبر
شک شناخت ابعاد بازاریابی اینترنتی و تأثیر آن در صنعت ورزش نقش ل در صنعت ورزش است. بیوکارهاي فعامنظور اثربخشی کسببه

هاي ورزشی ها و فدراسیونسازمان مدیران با توجه به موارد ذکرشده به شایان توجهی در افزایش فروش محصوالت این صنعت دارد.
، گردآوري اطالعات، ارتباطات و صول، مکان، ترویج، قیمت، توزیع، ترفیععناصر آمیختۀ بازاریابی محگرفتن  نظر در با شودمی پیشنهاد

هاي ها و فدراسیونسازمان .بکوشند آنان وفاداري تقویت و مشتریان بیشتر هرچه بردن رضایت باال درتوسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی 
تی از منظور افزایش درآمدزایی و بحث خودکفایی اقتصادي و ایجاد استقالل مالی و جدایی از بودجۀ عمومی دولورزشی کشور باید به

پایان آنکه محقق هاي آمیختۀ بازاریابی اینترنتی اهتمام الزم داشته باشند. در شده در تحقیق حاضر در استفاده از مؤلفهراهکارهاي ارائه
پذیرفته در حوزة آمیختۀ بازاریابی اینترنتی در صنعت دیگر و نبود وجود تحقیقی در این زمینه در صنعت هاي صورتکم پژوهش دلیل تعدادبه

ابراین رو بوده است. بنساخته روبههاي فراوانی در استخراج متغیرهاي اصلی پژوهش و ایجاد پرسشنامۀ محققورزش کشور، با محدودیت
آوري نظرهاي خبرگان و متخصصان حوزة بازاریابی اینترنتی، سعی کنند شود پژوهشگران دیگر با انجام تحقیقی کیفی و با جمعپیشنهاد می

ا موجبات افزایش مبانی پژوهشی تا عوامل اثرگذار بیشتري را در توسعۀ آمیختۀ بازاریابی اینترنتی نسبت به تحقیق حاضر شناسایی کنند ت
 ابزارهاي نوین بازاریابی را فراهم آورند. هاي ورزشی کشور ازها و فدراسیونربردي براي استفادة سازمانکا
 

 تقدیر و تشکر
  از تمامی کسانی که ما را در انجام این تحقیق یاري رساندند؛ قدردانی می شود.
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