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بازاریابی . شودمی محسوب بازاریابیعنصر موفقیت در  نیتریدیکلاجتماعی  هایشبکهامروزه 

تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصوالت جدید برخی از ، دهانبهدهان

 هایشبکه ریتأثهدف از تحقیق حاضر بررسی بنابراین  اجتماعی هستند. هایشبکه کارکردهای

 -روش توصیفی ازنظرهدف کاربردی و  ازنظر ؛ کهباشدمیاجتماعی بر بازاریابی ورزشی 

فروشندگان لوازم ورزشی دارای سایت و فضای همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 

 هادانشگاه یبدنتیترب انیدانشجو ،داوران مجازی و خریداران لوازم ورزشی )ورزشکاران، مربیان،

نمونه آماری انتخاب  عنوانبهنفر  384که با استفاده از جدول مورگان  باشدمی( ورزش انیمتصدو 

غیر احتمالی در دسترس در  گیرینمونهکه به روش  باشدمیپرسشنامه  مورداستفادهشدند. ابزار 

به روش معادالت ساختاری و با  هافرضیه آزمون گردید. آوریجمعبین جامعه آماری توزیع و 

 ریتأثاجتماعی بر بازاریابی ورزشی  هایشبکهلیزرل انجام گردید و نتایج نشان داد که  افزارنرم

 ؛ ومثبت و معنادار دارد ریتأثمیزان استفاده بر بازاریابی ورزشی همچنین  ؛ ومثبت و معنادار دارد

اعتماد به میزان  تاًینهاشد و  دیتائ ریتأثنوع استفاده بر بازاریابی ورزشی معنادار و مثبت  ریتأث

 .                                             مثبت و معنادار دارد ریتأثکاربران بر بازاریابی ورزشی 

ارزش درک شده، کیفیت درک شده، خریداران تلفن ، خشنودی، ابعاد برند: کلمات کلیدی

 همراه برند سامسونگ.
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 یادگار امام خمینی )ره( شهرری ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران ، ایران
 ایران کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،گروه مدیریت، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران ،- 2
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 مقدمه -1

توسعه  یاست در راستا ییهاتیفعالشامل  اجتماعی هایشبکهی از طریق ابیبازار

سود  جادیا منظوربهآن،  انیها و مشترسازمان نیب صرفهبهمقرونو  مدتیطوالنارتباطات 

مداوم رابطه با  تیحفظ و تقو یاز طرف. (1382 ن،ینم زادهتاجهر دو طرف. ) یمتقابل برا

 یهایدر استفاده از استراتژ یخدمات یهاسازماناست که  یاطرفهکی ریمستنها  یمشتر

، 1کلگیت، اسکندر) خود باید از آن عبور کنند یکنون انیحفظ مشتر شیو افزا یتدافع

خود تجربه  خیتر در تارشیاست که پ یراتییبخش خدمات دستخوش تغ نکیا (.1998

شگرف داشته  ریرقابت تأث تیهم بر ساختار صنعت و هم ماه راتییتغ نینکرده است. ا

مجبور  مؤسساتشتابنده،  راتییمتالطم با تغ طیمح نیدر ا که ستیتعجب ن یاست. جا

محصوالت  یکمتر رو کهیطوربهدهند،  رییواکنش خود را نسبت به بازار تغ وهیاند ششده

را در  بلندمدت یدی، دمدتکوتاه یدید یجاو روابط متمرکز شوند و ب انیبه مشتر شتریو ب

 (.2001هریسون، ) رندیگ شیپ

های ورزشی و ر تبلیغ برنامهب زمانهماست که  بازاریابیای از بازاریابی ورزشی شاخه

های های ورزشی و تیما و همچنین تبلیغ کاالها و خدمات دیگر از طریق برنامههتیم

توانند محصوالت شوند میمی تبلیغعناصری که  سرویسورزشی توجه دارد. در این 

هایی است باشند. هدف از این نوع بازاریابی به وجود آوردن استراتژی برندفیزیکی یا یک 

یغ یک ورزش یا کاالیی غیر از ورزش از طریق ورزش ها به تبلکه مشتری از طریق آن

های خود را از بپردازد. بازاریابی ورزشی همچنین برای اینکه مشتری نیازها و خواسته

ها از همان چهار . این استراتژیاست شدهیطراحطریق یک پروسه تبدیل شناسایی کند 

کنند. با در وی میتبلیغات و محل( پیرمعروف در بازاریابی عمومی )محصول، قیمت، « پی»

دیگر نیز به « پی»گردند، چهار ها یک خدمت محسوب میکه ورزشنظر گرفتن این

، یبندبسته، یزیربرنامهاز:  اندعبارت« پی». این چهار اندشدهافزودهبازاریابی ورزشی 

نامیده « مخلوط بازاریابی ورزشی» شدهاضافه چهارعنصرو ادراک. این  یابیتیموقع

 (.1396)موسوی و همکاران،  شوندمی

است  شدهانجامورزشی اجتماعی بر بازاریابی  هایشبکه ریتأثبررسی  باهدفاین تحقیق 

اجتماعی بر بازاریابی ورزشی  هایشبکه ریتأثبه  ایاشاره شدهانجام یهاقیتحقبیشتر 

                                                           
1 Colgate, Alexander 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF
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بررسی راهکارهای بازاریابی ( به 1387قیامی راد و محرمی زاده ) ازجملهنپرداخته است 

( 1398) پورحسنپرداختند سعادت پور و  ورزشی در ایران هایرشته توسعهبرای ترویج و 

اجتماعی در بازاریابی ورزشی پرداختند محمد شفیعی و  هایرسانه ریتأثبه بررسی 

اجتماعی بر ارزش ویژه  هایشبکهریابی تأثیر ارتباطات بازا( به بررسی 1398همکاران )

بررسی ( به 2021و همکاران ) 1و لیوپرداختند  برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری

های آنالین بازاریابی تفریحی و سرگرمی رفتارهای ورزشی و بازار تایوان برای توصیه

استراتژی محتوای  ( به بررسی2021و همکاران ) 2باالمورگان آناماالییپرداختند.  ورزشی

 پرداختند. ورزشی برای جلب مشارکت طرفداران یهاباشگاههای اجتماعی برای رسانه

بر بازاریابی  یریتأثاجتماعی چه  هایشبکهنابراین مساله اصلی پژوهش این است که ب

 ورزشی دارد؟

 مبانی نظری -2

 اجتماعی هایشبکه -1-2

در  1960های اجتماعی و با قالب امروزی در سال نخستین بار مفهومی با عنوان شبکه

نخستین سایت به  1997در  ازآنپسدانشگاه ایلی نویز در ایالت متحده امریکا مطرح شد. 

اندازی شد. این سایت به کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل داد تا راه SixDegrees.com آدرس

از دوستانشان ایجاد کنند. البته این سایت در آن دوره موفق نشد و بعد  ستیفهربتوانند  هاآن

 یهایکاربراجتماعی متفاوتی با  هایشبکهبه بعد  2001از سه سال متوقف شد. از سال 

اجتماعی شکل گرفت. این سایت  هایشبکهموج جدیدی از  درواقعمتنوع ایجاد شد و 

ران بسیاری را خود قرار داده بودند، کارب کاربران یک امکان جدید را در اختیار ازآنجاکه

 هایشبکهیکی از  عنوانبه Facebook افزودند هاآنبر تعداد  سرعتبهو  خودکردهجذب 

توسط یکی از دانشجویان دانشگاه هاروارد به نام مارک  2004اجتماعی مطرح در سال 

در دسترس عموم  2006شد. این سایت در سال  اندازیراهزوکربرگ در خوابگاه دانشگاه 

 قرار گرفت و قبل از آن به دانشجویان دانشگاه هاروارد اختصاص داشت. در این سال

Twitter  هایزبانخود به  تیساوببوک با ایجاد صفحات اصلی سشد. فی اندازیراههم 

                                                           
1 Liao 
2 Balamurugan Annamalai 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875952121000392#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875952121000392#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875952121000392#!
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سال ظهور  200۵سال  .کاربران و کاربری سایت خود شد ریگچشممختلف، موجب رشد 

طالعات شخصی کاربران در این زیرا بسیاری از ا؛ اجتماعی بود هایشبکهقوانین برای 

باید قوانینی برای حفظ و ایجاد امنیت برای این اطالعات  درنتیجه. گرفتمیقرار  هاسایت

از شتاب باالیی برخوردار شد.  هاشبکهتاکنون رشد و پیشرفت این  پسازآن .شدمیایجاد 

یافت که در حداقل دو یا سه شبکه اجتماعی عضو  توانمیامروزه کمتر کسی را  کهطوریبه

 هاشبکهاست که اهمیت این  یباارزشاستفاده نکند. این خود از دالیل مهم و  از آننباشد و 

 (.1390)عقیلی و پوری،  سازدمی خاطرنشانرا برای ما 

 اطالعاتهای اجتماعی انواع مختلفی دارند که بر اساس نوع کارکرد، مخاطبان، رسانه

تنها یکی از انواع  «های اجتماعیشبکه» هستندبندی سبک ارتباطی قابل دستهیا  تولیدشده

های گیرند. پس شبکهبندی ارتباطی آن قرار میهای اجتماعی است که در دستهرسانه

یکی از چند نوع رسانه اجتماعی هستند  .، لینکداین، اینستاگرام وبوکفیساجتماعی مانند 

شبکه اجتماعی نیست.  الزامهر رسانه اجتماعی . کنندکه با محوریت ارتباط فعالیت می

به این نوع ارتباط « شبکه»وابسته به هم دلیل اطالق واژه  هیچند سوی تباطاتِ چندجانبهار

 (.1397)جهانبانی،  است

 بازاریابی ورزشی -2-2

نیروها و عواملی که ارائه  ازجملهبازاریابی ورزشی، افراد مختلفی حضور دارند،  در کار

و  کنندهعرضهمواد اولیه بخش ارتباطات و گروه  کنندهعرضههای کنند، شرکتخدمات می

های زیادی برخوردار است اما است بازاریابی ورزشی ایران از قابلیت ذکرشایان ها.واسطه

میلیونی ایران نیازهای مختلفی دارد مثل  70. جامعه است دهیموردنظر نرسهنوز به سطح 

های سنی مختلف و اوقات البسه ورزشی، محصوالت ورزشی، آمادگی جسمانی برای گروه

و باید به آن توجه کرد. چیزی  شودمیفراغت که بازار بزرگی برای بخش ورزش محسوب 

ها دچار مشکل اعزام تیم رسد این مساله است که ما برای برخی رویدادها وکه به ذهن می

ایم و نرسیده موردنظرهای تری است که ما هنوز به شاخصهستیم اما بازاریابی بخش وسیع

های ای را انجام دهیم که این کار نیازمند نیروهای متخصص، شرکتباید کار گسترده

 (.139۵)شنوایی اصل،  تخصصی و بازار کار است

 اجتماعی هایهشبکمزایای بازاریابی از طریق  -3-2

https://porseshsanj.ir/product/questionnaire-of-standard-application-of-information-technology-in-financial-management/
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مشتری و رابطه )برای هر دو طرف دیگر جتماعی ا یهاشبکه قیطراز  بازاریابی

از  ( بازاریابی1998) 1دارد. طی تحقیقات گوینیر و همکاران یشماریبسازمان( منافع 

 کند.دیدگاه مشتریان مزایای زیر را ایجاد می

 خدمت. دهندهارائهکاهش نگرانی، افزایش اعتماد به محصول و  اعتماد:

 شناخته شدن توسط کارکنان، آشنایی و توسعه دوستی با کارکنان.منافع اجتماعی: 

 های ویژه، اولویت باالتر نسبت به سایر مشتریان.خدمات بیشتر، قیمترفتار خاص: 

دالیل زیادی که این مؤسسات را در مورد مؤسسات مالی باید گفت که عالوه بر 

ای متضمن ایجاد مزایای دهد، برقراری چنین رابطهسوق می گزینش یک نگرش سویبه

باشد می هاآنبا  بلندمدتها در قالب حفظ مشتریان جاری و توسعه روابط زیادی برای آن

 خالصه نمود. توان به شرح زیرمیاین مزایا را 

مثبت در مورد خدمات شرکت و تحت  دهانبهدهانمشتریان راضی با تبلیغات  •

 شودتأثیر قرار دادن تصمیم خرید سایر افراد موجب جذب مشتریان جدید می

 (.2003، 2)رشید

جذب  کهیطوربههزینه جذب یک مشتری نسبت به حفظ آن بسیار باالتر است،  •

 .بردارددر  نهیهز یمیقدبرابر حفظ مشتریان  10تا  ۵یک مشتری جدید 

 هاآنها ارائه خدمات به در اغلب موارد تکرار خرید مشتریان موجب کاهش هزینه •

بلکه به دلیل اینکه  ذکرشدهبه دلیل عواملی که در باال  فقطنهشود. این کاهش می

شوند و آشنا میبا شرکت، محصوالت و خدماتش  یادزاحتمالبه هاآن

کمتری برای اطالعات خواهند داشت و در کل زمان کارکنان را  یهادرخواست

 آید.می به وجودگیرند، کمتر می

 و سرعتبهزمان است. بسیاری از مشتریان  کسب سودآوری از مشتریان مستلزم •

 .(2000)هریسون،  و طی زمان سودآور هستند یجتدربهشوند و سودآور نمی راًفو

کند و هزینه کسب مشتری سودآوری را اصالح می بلندمدتدر  اجرای بازاریابی •

 (.2003 3)رشید، دهدرا کاهش می

                                                           
1- Gwinner et al 
2- Rashid 
3- Rashid 
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فروش سایر اقالم که در طی زمان منجر به افزایش  یهافرصتفراهم کردن  •

 گردد.فروش می

رقبا را در به تور انداختن مشتریان ناکام  هاییتفعالایجاد رابطه با مشتری،  •

 دهدمشتریان را در برابر اقدامات رقبا کاهش می یریپذبیآسسازد و می

 (2000 1)هریسون،

)من سو و  دهدها را افزایش میوفاداری آنتمرکز بر روابط با مشتریان موجود،  •

 (.2000، 2اسپیس

 پیشینه پژوهش -3

بر  هاآناجتماعی و تأثیرات  هایشبکهبررسی ( تحقیقی با عنوان 1391) اسالمی در سال

اجتماعی مجازی  هایشبکهانجام داد و به این موضوع پرداخت که  ابعاد مختلف زندگی

عمر خیلی زیادی ندارند،  بااینکههستند که  روابط اجتماعیفضای نسل جدیدی از 

ن مختلف و از بسیاری در سنی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم خوبیبه اندتوانسته

 هایفاصلهو از  اندآمدهاجتماعی مجازی کنار هم  هایشبکهاجتماعی متفاوت در  هایگروه

. کنندمیارتباط برقرار  باهماجتماعی  هایشبکهبسیار دور در دنیای واقعی، از طریق 

را نادیده گرفت.  هاآنتوان نمیاجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و  هایشبکه

بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی  هاسایتاین 

 مراتببهل گسترش هستند و در آینده نقش و به همین دلیل در حا تأثیرگذارند المللنیب

 .ی بازی خواهند کردرا در زندگ یترمهمبیشتر و 

 مؤثربررسی و شناسایی عوامل  ( در تحقیق خود با عنوان139۵شنوایی اصل در سال )

عامل حمایت  11 به این نتیجه رسید که بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان استان اردبیل

توزیع، مدیریت محصول، مدیریت فرایند مدیریت  هایکانالمالی، مدیریت مکان و 

، شواهد فیزیکی، مدیریت روابط هارسانهحاکم بر بازار و  هایقدرت، گذاریقیمت

 نیترمهم هاگروه گذاریارزشعمومی، عوامل انگیزشی انتظارات تماشاگران و طرفداران 

استان اردبیل بودند که الزم است توجه و  بازاریابی ورزش بانوانبر توسعه  مؤثرعوامل 

                                                           
1 Harrison 
2 Man so and Speece 

https://civilica.com/search/paper/k-روابط%20اجتماعی-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-بازاریابی%20ورزش%20بانوان-o-Title-ot-desc/
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ابان ورزشی ورزشی بانوان و بازاری هایباشگاهبدنی و مدیران تربیتاداره کل  گذاریسرمایه

 .متمرکز گردد هانهیزمدر سطح استان در این 

اجتماعی در  هایرسانهنقش ( در تحقیق خود با عنوان 1398سعادت و حسین پور )

)تولید،  یهامؤلفهتمامی  یبر رو اجتماعی هایرسانهنشان دادند که  بازاریابی ورزشی

دارد به  یداریمعنتوزیع، تبلیغ، قیمت و ارزش ویژه برند( بازاریابی ورزشی تأثیر مثبت و 

رسانه  نیترمحبوباینستاگرام  نینمچهی تحقیق اثبات شدند. هافرضیهعبارتی تمام 

 است. شدهمعرفیاجتماعی در بازاریابی 

 هایتوصیهبررسی رفتارهای ورزشی و بازار تایوان برای ( به 2021و همکاران ) 1لیو

 لیوتحلهیتجزبا استفاده از  پرداختند. آنالین بازاریابی تفریحی و سرگرمی ورزشی

و سپس  میکنیمدر ورزش تایوان را به سه دسته تقسیم  کنندگانشرکت، ما یاخوشه

مبتنی  یاهیتوصعالوه بر این، این مطالعه یک رویکرد  .میکنیممشخصات هر گروه را پیدا 

بر قوانین، قوانین انجمن، برای بررسی ورزش افراد و همچنین رفتارهای اوقات فراغت و 

 یسازادهیپشخصی را  هایتوصیهو  یورزشیحیتفربازاریابی تفریحی و  ازنظرسرگرمی 

 .کندمی

 هایرسانهاستراتژی محتوای  ( به بررسی2021و همکاران ) 2باالمورگان آناماالیی 

این مطالعه به ورزشی برای جلب مشارکت طرفداران پرداختند.  هایباشگاهاجتماعی برای 

و ادبیات  کنندگانمصرفمشارکت  درزمینهاجتماعی  هایرسانه درزمینهتحقیقات نوظهور 

ائه ورزشی ار هایباشگاههای کاربردی را برای نسخهو  کندمیبازاریابی ورزشی کمک 

 .را در مشارکت آنالین طرفداران خود افزایش دهد هاآنتا توانایی  دهدمی

 است؛ بیانقابلزیر  صورتبهی پژوهش با توجه به مدل مفهومی هافرضیهبنابراین 

 دارد. مثبت و معنادار تأثیر اجتماعی بر بازاریابی ورزشی هایشبکه -1

 مثبت و معنادار دارد. تأثیر بر بازاریابی ورزشی میزان استفاده -1-1

 مثبت و معنادار دارد. تأثیر بر بازاریابی ورزشینوع استفاده  -2-1

 دار دارد.مثبت و معنا تأثیر بر بازاریابی ورزشی میزان اعتماد به کاربران -3-1

 روش تحقیق -4

                                                           
1 Liao 
2 Balamurugan Annamalai 

https://www.tpbin.com/article/81181
https://www.tpbin.com/article/81181
https://www.tpbin.com/article/66798
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875952121000392#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875952121000392#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875952121000392#!
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 آزمون اطالعات، آوریجمع روش، ازنظر و کاربردی نوع از هدف ازنظر حاضر تحقیق

شامل  پژوهش این آماری جامعه .باشدمی پیمایشی توصیفی نوع از گیرینتیجه و فرضیه

فروشندگان لوازم ورزشی دارای سایت و فضای مجازی و خریداران لوازم ورزشی 

( ورزش متصدیانو  هادانشگاهبدنی تربیت انیدانشجو ،داوران )ورزشکاران، مربیان،

 با برابر نمونه تعداد نفر صد هزار باالی هایجمعیت برای مورگان جدول طبق باشدمی

 .شودمیگرفته  نظر در نفر 384 است، بنابراین تعداد نمونه در این پژوهش نفر 384

 دسترس استفاده در نمونه و احتمالی غیر گیرینمونه روش از تحقیق این در همچنین

( 1398که از پرسشنامه استاندارد جهانبانی ) باشدمیپرسشنامه  مورداستفادهابزار . شودمی

( نوع استفاده سؤال ۵اجتماعی که دارای سه بعد بوده میزان استفاده ) هایشبکهمتغیر  یبرا

استفاده شد و همچنین  (1393)مجردی؛( از سؤال 7( و میزان اعتماد به کاربران )سؤال 7)

( استفاده گردید. سؤال 4۵) ی( دارا1386معمری )برای بازاریابی ورزشی از تحقیق 

روش ضریب آلفای  هاآن نیترجیرامتعددی برای تعیین پایایی وجود دارد که  هایروش

 spss افزارنرم وسیلهبهکرونباخ است. برای تعیین پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ که 

 1تا  0.7باشد ) ترنزدیک 1که هر چه این ضریب به  است شدهاستفاده، آیدمیبه دست 

 آزمون ایاییپ از اطمینان باشد. جهتمی آزمون قبولقابل(، نشان از پایایی باشدمی قبولقابل

 محاسبه پرسشنامه هایمقیاس کل و هامقیاس زیر کرونباخ پژوهش، آلفای این در رفته بکار

 .باشدمیپایایی مناسب  دهندهنشانکه  باشدمیدرصد  89/0 نتایج که گردیده

 تحقیق یهاافتهی -5

 دهندگانپاسخ جمعیت شناختی هایویژگیالف( 

 شدهدادهنشان  1در جدول  دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو لیوتحلهیتجز

 است.
 دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو: 1جدول 

 درصد طبقات جمعیت شناختی هایویژگی

 جنسیت
 62/0 مرد

 38/0 زن

 سن
 29/0 و کمترسال  30

40-31 34/0 
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۵0-41 21/0 

 16/0 سال به باال ۵0

 تحصیالت

 13/0 پلمیدفوق و دیپلم

 36/0 کارشناسی

 37/0 ارشد کارشناسی

 14/0 دکتری

مرد و  دهندگانپاسخدرصد از  62/0است،  شدهدادهنشان  1که در جدول  طورهمان

بیشترین و  درصد 34/0سال با  40تا  31. از طرفی افراد باشندیمزن  هاآندرصد از  38/0

را  دهندگانپاسخدرصد کمترین بخش  16/0سال با  ۵0از  بیشتر باسنهمچنین افراد 

بیشترین و افراد با درصد  37/0 ارشد افراد با تحصیالت کارشناسی تاًینهااند. تشکیل داده

را به خود اختصاص  دهندگانپاسخبخش از  درصد کمترین 13/0مدرک تحصیلی دکتری 

 .اندداده

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف ب( 

 اسمیرنف ـ کولموگروف آزمون از پژوهش متغیرهای بودن نرمال بررسی جهت

 صفر فرض ای،نمونهتک اسمینرف ـ کولموگروف آزمون در. شد استفاده اینمونهتک

 اساس بر .است آن بودن نرمال بیانگر مقابل فرض و هاداده توزیع بودن نرمال غیر بیانگر

 لذا. بود 0.0۵ از تربزرگ پژوهش، هایمؤلفه تمام معناداری سطح مقادیر ،(2) جدول نتایج

 .شد رد هاداده توزیع نرمال ریغ بر مبنی صفر فرض و تأیید هاداده توزیع بودن نرمال فرض
 هاای پیرامون تعیین نرمال بودن دادهنمونهـ اسمیرنوف تك کولموگروف: نتایج آزمون 2جدول 

برای تست فرضیه اصلی تحقیق عالوه بر آزمون همبستگی از مدل معادالت ساختاری 

متغیر مستقل و  عنوانبه اجتماعی و ابعاد آن هایشبکهاست که در آن متغیر  شدهاستفاده

 بازاریابی ورزشی اجتماعی هایشبکه 

 384 384 تعداد

 3.3۵42 3.2136 میانگین

 0.۵6640 0.69768 انحراف معیار

 0.679 0.6۵2 فنراسمی -کولموگروفمقادیر 

 0.712 0.784 سطح معناداری
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. نتایج حاصل در نمودار اندشدهگرفتهمتغیر وابسته در نظر  عنوانبه بازاریابی ورزشیمتغیر 

 .باشدمی مشاهدهقابل( 2)

 :هافرضیهنتیجه ج( 

 نمودارها در شدهدادهاعداد نشان از معادالت ساختاری استفاده شد  هافرضیهبرای نتیجه 

T-value 1.96و  1.96) )عدد معناداری معادالت ساختاری( بوده و اگر این مقدار در بازه 

(، مشخص 4و )( 3( و )2که در نمودارهای ) طورهمان. شودمی تائید( نباشد فرضیه -

نتایج آزمون فرضیات تحقیق  .شده است تائیدی فرعی پژوهش نیز هافرضیهاست تمامی 

 .باشدمی مشاهدهقابل( 3در جدول ) طورکلیبه
 : نتایج آزمون فرضیات3جدول 

 فرضیات تحقیق

عدد 

در  داریمعنی

 همبستگی

عدد 

در  داریمعنی

معادالت 

 ساختاری

نتیجه 

 آزمون فرضیه

 معناداری رابطه بازاریابی ورزشی بر اجتماعی هایشبکه

 .دارد وجود
 تائید 11.12 0.738**

مثبت و معنادار  تأثیر یورزش یابیاستفاده بر بازار زانیم

 دارد.
 تایید 9.21 0.831**

مثبت و معنادار  ریتاث یورزش یابینوع استفاده بر بازار

 دارد.
 تایید 10.۵1 0.761**

مثبت و  ریتاث یورزش یابیاعتماد به کاربران بر بازار زانیم

 معنادار دارد.
 تایید 8.29 0.768**

اجتماعی بر بازاریابی ورزشی تایید شد و  هایشبکهفرضیه اول ( 3طبق نتایج جدول ) 

بر بازاریابی ورزشی تایید شد و استفاده  زانیم. فرضیه دوم باشدمی 738/0میزان همبستگی 

بر بازاریابی ورزشی تایید شد و نوع استفاده . فرضیه سوم باشدمی 831/0میزان همبستگی 

بر بازاریابی ورزشی به کاربران  اعتماد زانیم. فرضیه چهارم باشدمی 761/0میزان همبستگی 

 .باشدمی 768/0تایید شد و میزان همبستگی 

 :یریگجهینت -6

ای ستمهشد سیرست که ی اجدیدهای راهاز جتماعی یکی های اطریق شبکهاز یابی زاربا

های ست. شبکهده اگشوها نمازساروی به زی مجا ینیاو دنیکی ولکتراطالعاتی و اتباطی ار
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ای بری قو یهالبه کانا، هستندک مشترهای عالیتفو با عالئق اد فراتجمع جتماعی که محل ا

به ، ینترنتیی ابنرها، هاوبالگ، هاتیساوبند. اهتبدیل شدها یابی شرکتزارباهای فعالیت

در فعالیت ورود و مختلف های از راهبرخی ه غیرو  اخبار مختلفت و مقاال یگذاراشتراک

و شرکت  و محصوالتبرند ن از گاهی مشتریاآیش افزانجر به ست که ماجتماعی های اشبکه

ه در بالقوی مشترها نحتی میلیواران و شتن با هزر داکاوسرد. شوف میمخاطبین هداد یش تعدافزا

ر فتاری و رتا با هوشیاآورد د میبوجوها شرکتای بررا مناسبی های جتماعی فرصتهای اشبکه

و کنند ب جذد خوف طربدی را یان زمشتریاه و بالقوای هزاراکم ب یانهیهزف با صرد، ست خودر

یابی زارکنند. فعالیت بادار فاد وبه خورا نها ت آبلندمد، در نهاآمستمر با ط تبااری اربا برقر

 نهاستدر آنین فعالیت اقول و صواشنایی با م آجتماعی مستلزهای اشبکهدر

با توجه . باشدمیی بر بازاریابی ورزشی اجتماع هایشبکهتاثیر  یبررسهدف از تحقیق حاضر 

بر بازاریابی شبکه اجتماعی و ابعاد آن  که نتایج نشان دادهای آماری انجام گرفته به آزمون

، (139۵شنوایی اصل در سال )این نتیجه با نتایج ورزشی تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

و همکاران  باالمورگان آناماالیی ،(2021و همکاران ) لیو، (1398سعادت و حسین پور )

اجتماعی به دلیل  هایشبکهدر  که گفت توانمی نتایج این تبیین . درباشدمیهمسو ( 2021)

های و همچنین محیط رقابتی پویا و فعال، فعالیت یررسمیغای شخصی و رویکرد رابطه

ی برای هایشبکهباشند، بنابراین عضویت در چنین تر میتر و اثربخشبازاریابی موفق

 .شودمیی صنایع پیشنهاد های کمتر به همهسودآوری بیشتر و صرف هزینه

 هاییهمایش و جلسات ها،برگزاری نشستکه  شودمیبا توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد 

 الگوهای و هانمونه با بتوانند اساتید بازاریابی، حوزه در موفق افراد از دعوت با آن طی که

 و بهتر را حوزه این هایپیچیدگی و هاراه ها،نشیب و فراز و شده آشنا زمینه این در عینی

 .بشناسند بیشتر

توسط متخصصان و اساتید خبره در  ریابیبازا آموزشی هایبرگزاری کارگاه -2

هوش  ارتقاء بهبود هایشیوه و هاراه جوانب، و ابعاد با عمالً اساتید آن طی که هادانشگاه

 هوش ارتقاء هایشیوه دیگر از این که آورند بدست را الزم هایهیجانی آشنا شده، مهارت

 باشد.می هیجانی

 

 منابع -7
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