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چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرفکنندگان ورزشی بود .این پژوهش به لحاظ
اهداف پژوهش از نوع کاربردی و همچنین بهصورت توصیفی -پیمایشی است  .جامعۀ آماری ،کلیۀ دانشجویان دانشکدهها
و گروههای تربیت بدنی دانشگاههای شهر تهران بودند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  344نفر بهدست آمد .ابزار
جمعآوری دادهها پرسشنامه وو و همکاران ( )2008بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید  12نفر از متخصصان و
استادان مدیریت و بازاریابی ورزشی رسید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف آن
بین  0/86تا  0/91محاسبه شد .با استفاده از نرمافزار  SPSS 23عالوهبر بهکارگیری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای
نرمال بودن دادهها و آلفای کرونباخ جهت پایایی ،از همبستگی پیرسون و  tمستقل استفاده شد و به کمک نرمافزار لیزرل
( )LISREL 8.8به تعیین و تأیید مدل معادالت ساختاری اقدام شد .نتایج نشان داد که عوامل درگیری با محصول،
نگرش به تبلیغات اینترنتی ،محتوای تبلیغات اینترنتی و توجه و ارتباط با تبلیغات اینترنتی بهترتیب دارای بیشترین تأثیر
در رفتار مصرفکنندگان ورزشی بودند .درگیری با تبلیغات اینترنتی و نقش آن در خرید محصوالت در درجۀ نخست
براساس نیاز و کاربرد و اهمیت محصول برای افراد است و بعد از آن با ایجاد نگرش و تهیۀ محتوای خوب و چشمگیر
میتوان فروش محصوالت را افزایش داد.

واژههای کلیدی
بازاریابی ورزشی ،تبلیغات اینترنتی ،رفتار مصرفکننده ،محصول ورزشی ،مصرفکنندۀ ورزشی.

نويسندة مسئول  :تلفن 09122474881 :

Email: jalali@ut.ac.ir
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مقدمه
از مهمترین مشکالت تولید و توزیعکنندگان محصوالت ورزشی بهخصوص شرکتهای داخلی ،نبود
تبلیغات در وبسایتهاست .امروزه تبلیغات از مهمترین ابزارهای بازاریابی بهشمار میرود .تبلیغ راهی
مناسب برای آگاه کردن و تشویق مردم است .اهمیت تبلیغات بهحدی است که در ذهن عموم مردم واژۀ
بازاریابی با تبلیغات مترادف شده است .با گسترش روزافزون بازارها و تشدید رقابت میان شرکتها ،تبلیغات
اهمیتی دوچندان یافته است ( .)1انسان امروزی زیر بمباران شدید تبلیغات تجاری زندگی میکند .از
صبح که بیدار میشود تا زمانیکه به خواب فرو میرود ،در معرض تبلیغات متنوعی از رسانههای مختلف
قرار میگیرد و همین مسئله سبب شده است که تأثیر تبلیغات بر افراد کم شود و افراد بهصورت انتخابی
به تبلیغات توجه کنند .در این شرایط شرکتها باید تالش و هزینۀ بسیاری را برای جذب مخاطبان خود
به تبلیغات انجام دهند .یکی از راههای جذب مخاطبان از راه تبلیغات ،استفاده از رسانههای جدید از جمله
اینترنت است.
پیش بردن روابط بلندمدت با مشتری ،کلیدی برای ثبات در بازارهای بهطور فزاینده پویا است .امروزه
رویکرد بازاریابی سنتی دیگر نمیتواند نیازهای عصر اینترنت بهخصوص در حوزۀ ورزش را برآورده کند
( .)2اینترنت عامل تجاری مهمی است که سریعتر از هر فناوری ارتباطی دیگری رشد کرده و بازارهای
جهانی را بیشتر از سایر فناوریهای رسانهای متحول کرده است .بازاریابی اینترنتی بخشی از تجارت
الکترونیک است ( )3و به مفهوم استفاده از اینترنت و فناوریهای دیجیتالی وابسته ،برای دستیابی به
اهداف بازاریابی و حمایت از مفهوم بازاریابی به شکل نوین است .هدف اصلی وبسایتها جذب کاربران
اینترنت به خود ،ارتباط با بازاره ای هدف و همچنین نمایندگی نام تجاری سازمان یا شرکت است.
همچنین ،ارائۀ محصوالت ورزشی آنالین مقدمها ی برای فروش محصوالت و خدمات و کسب درآمد از
دیگر دستاوردهای اینترنت و محتویات آن تلقی میشود (.)4
متوسط رشد استفاده از اینترنت بین سالهای  2000تا  2015در جهان  826/9درصد و در همان
دورۀ زمانی در کشورهای خاورمیانه  3649/8درصد بوده است ( .)5در ایران نیز چنین رشدی مشاهده
میشود ،بر همین اساس ،شمار کاربران اینترنت در ایران در دسامبر  46 ، 2014میلیون و  800هزار نفر
بود .درحالیکه در دسامبر  2000تعداد کاربران حدود  250هزار نفر بوده است (همان) .این فرصت خوبی
برای بازاریابان جهت تبلیغات است .از طرف دیگر ،در مقایسه با تبلیغات سنتی ،تبلیغ در اینترنت از مزایای
چشمگیری برخوردار است؛ از آن جمله میتوان به ایجاد ارتباط دوطرفه با مخاطب ،هزینۀ نسبتاً کم،
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دسترسی جهانی و شبانهروزی ،بهبود اطالعرسانی ،بهروزرسانی آسان ،قابلیت فروش و هدفگیری دقیق
مشتریان اشاره کرد .تبلیغات اینترنتی از زمان پیدایش ( )1994تاکنون شاهد رشد بسیار زیادی بوده
است .همچنین با در نظر گرفتن وسعت استفاده از اینترنت و مزایایی که ذکر شد اینترنت رسانهای جذاب
برای تبلیغکنندگان محصوالت ورزشی است و همهساله در دنیا شرکتهایی همچون نایک ،آدیداس ،پوما
و ...از طریق اینترنت تبلیغات بسیاری را ارائه میدهند و درآمد زیادی را از این راه کسب میکنند.
بهطوریکه حجم درآمد حاصل از تبلیغات اینترنتی از رقم  267میلیون دالر در سال  1996به رقم 17
میلیارد دالر در سال  2006رسید .درآمد تبلیغات اینترنتی در سال  2014به حدود  50میلیارد دالر
رسیده است .درحالیکه با توجه به بررسیهای انجامگرفته ،هنوز در ایران بعضی سایتهای ایرانی حتی از
فضای سایت خود به ابتداییترین صورت ممکن که همانا اطالعرسانی درست است هم استفاده نمیکنند.
امروزه بیشتر شرکتها برای ارزیابی عملکرد سایتهای خود تنها به تعداد بینندگان سایت بهعنوان معیار
سنجش بسنده میکنند که این امر لزوماً رفتار مصرفکننده چه از دید نگرشی و چه ازنظر قصد خرید
نیست .بهنظر میرسد بهدلیل عدم آگاهی و اطالع جامعۀ ورزشی از ویژگیهای کاالهای ورزشی جایگاه
خرید اینترنتی کاالهای ورزشی در عقاید ،افکار ،اندیشهها و باور آنان در سطح نازل و پایینی قرار گیرد و
در نتیجه استفاده از خرید کاالهای ورزشی بهصورت اینترنتی و مزایای آن در بین آنان بااهمیت تلقی
نمیشود ( .)6در ارزیابی تبلیغات یکی از مهمترین روشها ،بررسی میزان اثرگذاری تبلیغ در قصد خرید
مشتریان است (.)7
اسماعیلپور و قریحه ( ) 1391در پژوهش خود دریافتند که تبلیغات ،متغیر میانجی بین اعتماد،
وفاداری و نگرش و رفتار خرید مصرفکننده است و موجب شکلگیری فرایند رفتار خرید مصرفکننده
میشود .تبلیغات اینترنتی به تولیدکنندگان کاال و خدمات کمک میکند نهتنها هزینههای جاری شرکت
را تا حد زیادی کاهش دهند ،بلکه عملکرد سازمان را نیز بهبود میبخشد و در نتیجه اثربخشی سازمان
افزایش خواهد یافت ( .)8باکشی )2013(1نیز در پژوهشی با عنوان «تبلیغات آنالین و تأثیر آن بر رفتار
خرید مصرفکننده» بیان میکند که با افزایش خبر و آگهیها در اینترنت ،محیط وبسایتها در حال
تبدیل شدن به شکل استاندارد است .وبسایتها ،تبلیغات تجاری را بهوسیلۀ ابزارهای غنی رسانهای،
خدمات تعاملی و دسترسی جهانی ارائه میکنند .همچنین باید هدف مصرفکننده را بدانیم و با استراتژی

1. Bakshi

مديريت ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار 1398

110

مناسب ،حداکثر استفاده را از این رسانۀ جدید بکنیم ( .)9در پژوهشی دیگر راویکومار و تیواری)2015(1
تأثیر تبلیغات اینترنتی را بر روی تصمیم خرید مشتریان بررسی کردند و نتایج حاکی از آن است که درک
حالتهای مختلف تبلیغات آنالین و همچنین مهارتهای فروش محصوالت ،مستقیماً بر قصد خرید
خریداران تأثیر میگذارد و این امر میتواند مشتریان بالقوه را به مشتریان وفادار تبدیل کند ( .)10در حال
حاضر مشتریان ورزشی به درک بیشتری نسبت به اینترنت رسیدهاند و این حوزۀ وسیعی را برای بازاریابان
ورزشی کشور فراهم می کند که با استفاده از تبلیغات اینترنتی در نگرش مشتریان نفوذ کنند و فروش
خود را از این راه مقرونبهصرفه ،افزای ش دهند .عوامل مختلفی برای تبلیغات اینترنتی بیان شده است.
یکی از این عوامل محتوای تبلیغات است و عامل کلیدی موفقیت در تبلیغات اینترنتی محسوب میشود
( .)11اگر محتوای تبلیغات با نگرش ،باور و ارزشهای مشتریان متناسب باشد ،اثر تبلیغات نیز افزایش
خواهد یافت ( .)12هوانگ2و همکاران ( ) 2011نیز بر اهمیت محتوای تبلیغات تأکید داشتند .محتوای
تبلیغات اینترنتی شامل متغیرهایی مانند رابط وب ،رنگ پسزمینه ،تصاویر ،جلوههای صوتی ،محتوای
متنی و تکنیکهای پویا میشود .در عین حال یزدانی در پژوهشی نشان داد که محرکهای محتوایی بر
نگرش مصرفکنندگان تأثیرگذار نبودهاند ( .)13متغیر دیگر در تبلیغات اینترنتی توجه مشتری است .برونر
و کومار ) 2000(3بیان کردند که بین توجه و نگرش به تبلیغات ،نگرش به برند و قصد خرید مشتریان
ارتباط وجود دارد ( .)14تیواری و راوی کومار ( )2015نیز این ارتباط را تأیید کردند .اما یزدانی ()1393
این ارتباط را رد کرده است.
نگرش عامل مهم دیگری است که در تغییر رفتار نیز نقش دارد ( .)15درک از تبلیغات مستقیماً بر
نگرش به برند و سپس قصد خرید افراد تأثیر میگذارد ( .)16مکنزی و التز )1989(4نگرش به تبلیغات
را ناشی از واکنشی میدانند که مصرفکننده به تبلیغات دارد ( .)17آجزن و فیشبین )1980(5و میشل
و اولسون )1981( 6بیان کردند که نگرش به تبلیغات بر ادراک مصرفکننده از برند تأثیر میگذارد و
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موجب خرید میشود ( .)18 ،19در عین حال راستی1و همکاران ( )2013مخالف این ارتباط بودند و بیان
کردند که نگرش به تبلیغات بر قصد خرید مصرفکنندگان تأثیر ندارد.
متغیر دیگر میزان درگیری با محصول است که میانجی بین نگرش به تبلیغات و تأثیر تبلیغات است.
زایکووسی )1985(2درگیری با محصول را اینگونه بیان میکند که بهطور غیرمستقیم بر مصرفکنندگان
تأثیر میگذارد و نشان میدهد که تا چه حد افراد به پیامهای تبلیغاتی مشغول میشوند و احتماالً قصد
خرید را پیدا خواهند کرد ( .)20راوی کومار ( )2015نشان داد که میزان درگیری باال با محصوالت
تبلیغشده ،احتمال خرید را افزایش میدهد .چو )1999( 3دریافت هنگامیکه میزان درگیری
مصرفکنندگان با محصول باالست ،قصد خرید مصرفکنندگان از طریق کلیک بر روی تبلیغ اینترنتی
افزایش مییابد ( .)11ژوهش حاضر به بررسی این متغیرهای حوزۀ تبلیغات یعنی محتوای تبلیغات ،توجه
به تبلیغات ،نگرش به این نوع تبلیغات و نیاز و درگیری مشتری با محصول و اثر آن در قصد خرید
مصرفکنندگان ورزشی میپردازد .از طرف دیگر بهنظر میرسد توجه به تبلیغات اینترنتی و اثربخشی آن
رضایتبخش نیست .اکثیر منفرد در پژوهش خود یکی از عوامل رضایتبخش نبودن تبلیغات از طریق
اینترنت را نداشتن مدل کسبوکار بیان کرده است ،بهطوریکه اصوالً سایتهای ایرانی با دید تجاری ایجاد
نمیشوند و در نتیجه برای آنها مدل کسبوکار مشخصی تعریف نمیشود .این سایتها اغلب جنبۀ شخصی
دارند یا تنها معرفی و اطالعرسانی را در دستور کار خود قرار دادهاند .بدیهی است آمار بازدیدکنندگان
چنین سایتهایی ،رقم زیادی نخواهد بود ( .)21ازاینرو شاید نتایج تحقیق حاضر بتواند نکات قابل مهمی
را برای صاحبان سایتهای ورزشی یا کسانی که تبلیغات محصوالت ورزشی را در سایتهای خود ارائه
می دهند (بازاریابان و تولیدکنندگان ورزشی) ،داشته باشد .در این پژوهش محقق بهدنبال آن است که
تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی را رفتار مصرفکنندگان ورزشی بررسی کند.
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعۀ آماری تحقیق را دانشجویان دانشکدهها و گروههای
تربیت بدنی و علوم ورزشی شهر تهران ( 3302نفر) تشکیل میدهند .براساس فرمول کوکران 344 ،نفر
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بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .پرسشنامه حاوی  32سؤال و مقیاس  5ارزشی لیکرت ( خیلی مخالفم=
 1تا خیلی موافقم=  ) 5استفاده شد که قبالً توسط وو1و همکاران در سال  2008استفاده شده است و
میزان آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف آن بین  0/86تا 0/91بوده است .پرسشنامۀ تبلیغات اینترنتی
شامل خردهمقیاس نگرش به تبلیغات اینترنتی ،توجه به تبلیغات اینترنتی ،محتوای تبلیغات اینترنتی و
میزان درگیری با محصول و پرسشنامۀ رفتار مصرفکننده شامل قصد خرید ،میزان کلیک و یادآوری
محصول بود.
با استفاده از نرمافزار  SPSS 23عالوهبر بهکارگیری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای نرمال بودن
دادهها و آلفای کرونباخ جهت پایایی ،از همبستگی پیرسون و  tمستقل استفاده شد و به کمک نرمافزار
لیزرل ( )LISREL 8.8به تعیین و تأیید مدل معادالت ساختاری اقدام شد.
یافتهها
نتایج آمار توصیفی نشاندهندۀ اطالعات جمعیتشناختی افراد شرکتکننده در تحقیق در جدول  1آمده
است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها
مؤلفه
جنسیت

تحصیالت

سن

مصرف روزانه
اینترنت

شاخصها

تعداد

درصد

مرد

177

51/5

زن

167

48/5

کارشناسی

108

31/4

کارشناسی ارشد

208

60/5

دکتری

28

8/1

18-21

51

14/8

22-25

153

44/5

26-29

95

27/6

بیشتر از 30

45

13/1

کمتر از  1ساعت

22

6/4

 1تا  2ساعت

48

14

 2تا  3ساعت

86

12

 3تا  4ساعت

75

21/8

بیشتر از  4ساعت

113

32/8

1. Wu
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با توجه به جدول  ،1از  344نفری که پرسشنامه را تکمیل کردند 177 ،مرد و  167زن بودند .میزان
تحصیالت  31/4درصد آزمودنیها کارشناسی و  60/5درصد کارشناسی ارشد و  8/1دکتری تربیت بدنی
بوده است .از نظر سنی بیشترین تعداد ( 44/5درصد) در گروه سنی  22تا  25سال و کمترین تعداد
( 13/1درصد) در گروه سنی باالتر از  30سال قرار داشتند .همچنین نتایج نشان داد بیشتر دانشجویان
( 32/8درصد) روزانه بیش از  4ساعت از زمان خود را در اینترنت سپری میکنند.
بهمنظور بررسی وضعیت نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج
آن در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2نتايج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
شاخصها

KS
Z

( Sigسطح معناداری)

نتیجۀ آزمون

نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی

1/06

0/20

نرمال است

توجه و ارتباط با تبلیغات اینترنتی

1/28

0/07

نرمال است

محتویات تبلیغات اینترنتی

0/94

0/32

نرمال است

میزان درگیری با محصول

1/25

0/08

نرمال است

قصد خرید

1/02

0/22

نرمال است

متغیر

با توجه به نتایج جدول  ،2میتوان گفت سطح معناداری تمامی متغیرها بزرگتر از  0/05است و در
نتیجه توزیع آنها طبیعی است.
همانطورکه در جدول  3نشان داده شده است ،نتایج ماتریس همبستگی بین مؤلفههای تبلیغات
اینترنتی و رفتار مصرفکننده  ،گویای رابطۀ مثبت و معنادار بین آنهاست .از بین مؤلفههای تبلیغات
اینترنتی و رفتار مصرفکننده بیشترین رابطه بین میزان درگیری و یادآوری محصول ( ،r=0/49و )P≤0/01
و کمترین رابطه بین مؤلفۀ توجه و قصد خرید ماست ( r=0/04و  .)P≤0/05همچنین بین تبلیغات اینترنتی
و رفتار مصرفکننده نیز رابطۀ مثبت و معناداری یافت شد ( r=0/59و .)P≤0/01

مديريت ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار 1398

114

جدول  . 3ماتريس همبستگی رابطۀ مؤلفههای تبلیغات اينترنتی و رفتار مصرفکننده
رفتار مصرفکننده

قصد خريد

میزان کلیک

يادآوری محصول

رفتار مصرفکننده

نگرش

**0/39

**0/42

**0/48

**0/51

محتوا

*0/12

**0/18

**0/34

**0/24

توجه

*0/14

*0/13

**0/22

**0/14

میزان درگیری

**0/47

**0/46

**0/49

**0/57

کل متغیر تبلیغات اینترنتی

**0/41

**0/45

**0/56

**0/59

تبلیغات اينترنتی

**معناداری در سطح 0/01
* معناداری در سطح 0/05

برای بررسی اعتبار مدل ارائهشدۀ تبلیغات اینترنتی و رفتار مصرفکنندگان محصوالت ورزشی ،از مدل
معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  LISRELاستفاده شد.
جدول  .4شاخصهای نیکويی برازش برای مدل پژوهش
شاخص مدل

Х𝟐 /df

RMSEA

RMR

NFI

CFI

IFI

GFI

AGFI

دامنۀ پذيرش

1-5

> /008

> /005

< /09

< /09

< /09

< /09

< /09

میزان بهدستآمده

3/16

0/078

0/02

0/96

0/97

0/97

0/97

0/91

شکل  .1مدل معادالت ساختاری برحسب ضريب استاندارد

T
value
< /196
9/03

بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اينترنتی در رفتار مصرفکنندگان ورزشی

115

پس از جمعآوری اطالعات ،برای مشخص کردن اینکه شاخصهای اندازهگیری تا چه حد برای سنجش
متغیرهای پنهان قابل قبول هستند ،ابتدا تمام متغیرهای مشاهده که مربوط به متغیرهای پنهان هستند،
بهطور مجزا آزمون شدند .مقادیر شاخصهای برازش نشاندهندۀ تأیید الگوی اندازهگیری در مدل مفهومی
پژوهش بودند .شکل  1نیز نشان داد که تبلیغات اینترنتی قابلیت تبیین رفتار مصرفکنندگان محصوالت
ورزشی را دارند (.) P>β ، 01/0 =0/76
بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر در پی بررسی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرفکنندگان ورزشی (دانشجویان تربیت
بدنی و علوم ورزشی) انجام گرفته است .نتایج نشان داد که سه عامل نگرش به تبلیغات اینترنتی ،توجه و
ارتباط با تبلیغات اینترنتی ،محتوای تبلیغات اینترنتی و درگیری با محصول تبلیغشده متغیرهایی هستند
که میتوانند بر رفتار مصرفکنندگان محصوالت ورزشی تأثیر داشته باشند .متغیر میزان درگیری با
محصول در قصد خرید با ضریب بتای  0/87قویترین پیشبینیکنندۀ رفتار مصرفکننده است .این نتیجه
با نتایج راوی کومار ( ، )2015چو ( )1999و راستی و همکاران ( )2013همسوست .شاید این یافته بیانگر
این نکته باشد که به ه ر میزان ،فرد به محصولی نیاز داشته باشد و در ذهن خود با آن درگیر باشد یا
به دنبال اطالعات دربارۀ آن باشد ،مشاهدۀ تبلیغات اینترنتی در خصوص آن ،در تمایل به خرید محصول
مؤثر خواهد بود .میتوان گفت که دستاندرکاران تبلیغات اینترنتی میبایست تبلیغات خود را به گونهای
طراحی کنند که دارای ارزش و جذابیت باشد تا بیننده را جذب کرده و ارتباط قوی بین مصرفکننده با
محصول معرفی شده ،برقرار کنند .تالش آنها باید در جهت درگیر و مشغول کردن بیشتر بینندۀ تبلیغات
با محصول تبلیغ شده باشد .متغیر نگرش به تبلیغات اینترنتی هم با ضریب بتای  0/78بر رفتار
مصرفکنندگان محصوالت ورزشی تأثیر داشته است .اگرچه سهم آن کمتر از متغیر درگیری است ،نشان
میدهد که نگرش افراد نیز در خرید آنها مؤثر است .در بسیاری از مقاالت اثر نگرش بر رفتار
مصرفکنندگان اثبات شده و در تحقیق حاضر نیز به تأیید رسیده است .در این بخش هم نتایج با سو و
یی ( ،)2006مکنزی و التز ( )1989همسو بود .راستی و همکاران ( )2013در تحقیق خود بین نگرش به
تبلیغات با رفتار مصرفکنندگان ارتباطی پیدا نکردند .این نتیجه ممکن است بهعلت نوع سؤالها یا جامعۀ
آماری منتخب نویسندۀ مذکورر باشد .تأثیر نگرش در رفتار مصرفکنندگان این نکته اشاره میکند که
آموزهها و باورها و تجربیات افراد که نگرش آنها را میسازد ،بسیار مهم است و باید موردنظر بازاریابان
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ورزشی قرار گیرد .بهعبارتی بخشبندی بازار بسیار مهم است تا گروههای مختلف مشاهدهکنندۀ تبلیغات
اینترنتی را مورد توجه و بررسی قرار دهیم .ازاینرو پیشنهاد میشود بازاریابان نهتنها به شناسایی بخشهای
مختلف مصرفکنندگان بپردازند ،بلکه تالشها ی بازاریابی باید در جهت ایجاد باور و نگرش نسبت به
محصول در بین بینندگان تبلیغات اینترنتی نیز باشد تا اعتماد مصرفکننده جلب و نگرش مثبتی در وی
ایجاد شود .عامل سومی که بر رفتار مصرفکنندگان تأثیرگذار بوده ،محتوای تبلیغات اینترنتی است.
ضریب بتای این متغیر  0/48بود .محتوای تبلیغات اینترنتی شامل مواردی مانند رنگ ،طرح ،متن و
محتوای کلی تبلیغات است که برای مصرفکنندگان اهمیت داشته است .نتایج پژوهش هوانگ و همکاران
( ) 2011نشان از همسو بودن آن با این بخش از تحقیق دارد .در عین اینکه تجربیات و دانش و آموزههای
قبلی و در کل نگرش افراد در رفتار خریدشان مؤثر است ،متن ،کلمات ،ساختار تبلیغ  ،نحوۀ بیان آن و
همۀ آنچه در محتوا جای میگیرد ،بسیار مؤثر است .تنوع و استفاده از روشهای مختلف در طرح محتوای
تبلیغات اینترنتی نیز در این بخش بسیار مهم است .ازاینرو بازاریابان در حوزۀ تبلیغات نیاز دارند تا در
خصوص انواع رنگ ،متن ،شکل ،قالب و ...تحقیق کنند و از نتایج حاصله در بخش تبلیغات بهره گیرند.
تحقیقات و م طالعات در خصوص ساختار و محتوا و قالب تبلیغات مهمترین پیشنهادی است که در این
زمینه باید بسیار مورد توجه بازاریابان قرار گیرد .همچنین نتایج نشان داد متغیر توجه با ضریب بتای
 0/36میتواند رفتار مصرفکنندگان ورزشی را پیشبینی کند .یزدانی ( )1393در پژوهش خود به این
بیارتباطی توجه و رفتار مصرفکننده اشاره کرده است؛ ناهمخوانی دو تحقیق میتواند به جامعۀ آماری
آنها بازگردد .نویسندۀ این مقاله معتقد است برای دانشجویان رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ،یعنی
آزمودنیهای تحقیق ،توجه به تبلیغات بهخودیخود برای خرید کفایت نمیکند؛ بلکه نیاز و انگیزه در آن
نقش دارد ،مانند مراجعه روزانه این گروه به وبسایتهای ورزشی برای دریافت اخبار مسابقات و اتفاقات
ورزشی .ازاینرو پیشنهاد میشود بازاریابان در حوزۀ تبلیغات اینترنتی همواره روشهای متنوع و نوین را
بهکار گیرند تا این تبلیغات ب یشتر در محدودۀ دید افراد قرار گیرد تا بتوانند توجه این گروه از
مصرفکنندگان را جلب کنند و لذا در رفتار و در نهایت اقدام به خرید آنها تأثیرگذار باشند.
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد ،برای جامعۀ آماری مورد مطالعه که بخش تحصیلکردۀ جامعۀ
ورزشی را تشکیل می دهند ،توجه به تبلیغات اینترنتی و نقش آن در خرید محصوالت در درجۀ نخست
براساس نیاز و کاربرد و اهمیت محصول برای ایشان است .اما در عین حال نباید از ایجاد نگرش و تهیۀ
محتوای خوب و چشمگیر در تبلیغات اینترنتی غافل شد.
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دسترسی به اینترنت در ایران و الکترونیکی شدن بسیاری از فعالیتها و کارها از یک طرف و
 قابلیت، پوشش گسترده با استفاده از شیوههای آنالین، مقرونبهصرفه بودن،مخاطبیابی هدفمند
 فرصتی را بهوجود آورده است تا بتوان،اندازهگیری و ردگیری باالی تبلیغات اینترنتی از طرف دیگر
 تأثیرگذاری بیشتر تبلیغات را در پی، بیشک همین مسئله.تبلیغات را به مخاطبان بیشتری نمایش داد
 بهنظر میرسد تولیدکنندگان و توزیعکنندگان و بازاریابان محصوالت ورزشی میبایست.خواهد داشت
وجود این فضای مناسب را مغتنم بشمرند و برای دستیابی به اهداف خود یعنی افزایش درآمد و میزان
 در عین حال شایان ذکر است که. از آن به شکلی بهینه بهرهبرداری کنند،فروش کاالها و خدمات خود
.در این زمینه به مطالعات بیشتری نیاز است تا بتوان جزییات تبلیغات اینترنتی را نیز شناسایی کرد
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Abstract
The aim of the current study was to investigate the effect of internet
advertising factors on behavior of sport consumers. This research was
applied in terms of goals and descriptive-survey. The statistical population
consisted of all students of physical education faculties and departments in
the city of Tehran. The sample size was determined by Cochran formula
(n=344). Wu et al. (2008) questionnaire was used to collect data. Its face and
content validity was approved by 12 professionals and professors of sport
management and marketing and the reliability was calculated by Cronbach's
alpha coefficient: between 0.86 and 0.91 for different parts. SPSS 23,
Kolmogorov-Smirnov test for data normality, Cronbach's alpha for
reliability, Pearson correlation and independent t test were used and LISREL
8.8 was applied to determine and confirm the structural equation model. The
results showed that the factors of product involvement, attitudes towards
internet advertising, internet advertising content and attention and contact
with internet advertising respectively had the highest effect on behavior of
sport consumers. Internet advertising involvement and its role in purchasing
goods was firstly based on necessity, usage and importance for people and
then goods sale can increase by attitude and good content.
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