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 چکيده
عوامل تبلیغات اينترنتی بر  ریتأثپژوهش حاضر بررسی مدل از  هدف اصلی

اين  شهر تهران بود. یسازبدنهای تمايل به استفاده از خدمات باشگاه
وضوع و اهداف پژوهش، جزء مهدف، کاربردی و با توجه به  ازنظرپژوهش 
حاضر، پژوهش جامعه آماری های توصیفی از نوع پیمايشی بود. پژوهش
از مراکز ورزشی و تندرستی شهر تهران  کنندگاناستفاده تمامیشامل 

برای است.  شدهاستفاده ایخوشهاز روش  یریگنمونهبودند که جهت 
 ،تبلیغات اينترنتی و تمايل به استفاده از خدمات ورزشی یهامؤلفهسنجش 

توسط گروه پژوهش استفاده گرديد. روايی صوری  شدهیطراحاز پرسشنامه 
قرار گرفت و  دیتائمورد  بررسی و دانشگاهی متخصصانتوسط  سؤاالت
پژوهش  سؤاالتبرای  موردقبولپايايی  بیانگرفای کرونباخ نیز آلضريب 

معادالت ساختاری با استفاده  یابيمدل  لهیوسبهها داده لیوتحلهيتجز .بود
. نتايج تحلیل معادالت ساختاری بر روی انجام شد 8/8 لیزرل افزارنرماز 

برازش خوب و قابل قبولی نشان داد که مدل از  تحقیقمدل پیشنهادی 
که       شودپیشنهاد میهای اين تحقیق يافتهبا توجه به  .برخوردار است

از        استفاده برای تغییر نگرش مشتريان و  یسازبدنهای باشگاه
 موردتوجهبه تبلیغات بپردازد چون بیشتر  اينترنتی یهارسانهدر  خدمات
 .است مشتريان

 

 .تبلیغات اينترنتی، مشتريان، خدمات ورزشی، رسانه: های کليدیواژه
 

 

 

 

Abstract 

The main objective of the study was to investigate 

the impact of Internet advertisement on Use of 

services for Gym in Tehran. The current study 

was descriptive and functional that was done as a 

field survey. The study population included all 

users of sports and fitness centers in Tehran that 

cluster sampling method was used. For measuring 

Internet advertisement, and Use of services, the 

questionnaire designed by the research group was 

used. Face and content validity was confirmed    

by academic experts and Cronbach's alpha 

coefficient showed acceptable reliability to the 

research questions. Data were analyzed using 

structural equation modeling with LISREL 8.80 

software. Structural equation analysis on the 

proposed model showed that the model fit was 

good and acceptable. Given that one of the ways 

to attract customers is through advertising            

in the Internet, the findings of this study      

indicate Bodybuilding Clubs to change customers' 

attitudes and use of services of the Clubs should 

pay attention to advertisements in the mass media 

since they are highly attended by customers. 

 

Keywords: Internet Advertising, Customers, 

Sports Services, Media. 

 



مقدمه
 مسابقات پیرامون ارتباطاتفناوری اطالعات و  و ورزش

 بازی جوامع فرهنگ در اثر فراوانی غیررسمی و رسمی ورزشی

 یهایباز تا گرفته تجاری یاحرفه یهاگیل از .کنندمی

 ورزشی ارتباطات و ورزش کوچک؛ هایمحیط در دوستانه

 شده جهان سراسر در زندگی مهم یهابخش از يکی به تبديل

 اثر … و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روابط بر و

 ردیگیم صورت مسابقات حول که ارتباطاتی است. گذاشته

 هنگام به که اجتماعی و تجاری مذاکرات به توجه بدون

 هایبازی مانند یالمللنیب و ملی مهم رويدادهای یزيربرنامه

 میان روابط به توجه بدون و دهدمی روی ایو قاره المپیک

 انسبت اولويت از افراد زندگی در رقبايش؛ و هواداران تیم، يک
 با شدن آشنا ؛اثری چنین به توجه با .است برخوردار زيادی

 ورزشی ارتباطات و ورزش حوزه با مرتبط که علمی مطالعات

 (.2010، 1ويی) تواند سودمند باشدمی است

 پیدايش باعث زيادمحیطی  تغییرات و تکنولوژی ارتقاء

 نگرش تغییر آن ادامه و به تبلیغاتی و ارتباطی تازه هایمسیر

 تحول دچار نیز بازاريابی موجودهای است. رسانه شده مشتريان

 پیامک، آن دنبال به و همراه اينترنت، تلفن پیدايش اند،شده

 هارسانه ساير به جامعه تمايل مقدار ... و های تلويزيونیشبکه

 اين به بايستی تبلیغاتی ريزانبرنامه جهتی از .است کم را

 در تبلیغات الکترونیکی یرگذاریتأث که باشند داشته موردتوجه

 سازه عنوانبه تبلیغات ،است متفاوت مختلف یوکارهاکسب

 موفقیت جهت را ایويژهنقش  سازمان تبلیغاتی عوامل مهم در

 (.2004، 2)رافی کندبازی می آن
مهم حفظ مزيت  هایروشتبلیغات الکترونیک يکی از 

 واسطهبهبازارهای جهانی . حضور در شودب میمحسورقابت 
از توانمندی  نمودیهای موفق و کارآمد که خود شیوه

های ضروريت ازجملهکشد ها را به تصوير میاقتصادی کشور
های پیشرفتلحاظ       کنونی به  یالمللنیبتطبیق با نظام 

در اين  های اقتصادی و صنعتی است.در عرصه آمدهدستبه
فناوری . استفناوری  ،برندها ايجادو  تغییر یهامؤلفهاز  راستا

 جديد یهایآورفنيکی از  مثابهبهارتباطات و اطالعات 
که است  شده وکارکسب محیط  در  خوبیتغییرات  موجب

 یسوبه وکارکسب یجهتهمو  تغییر عنوانبهتوان می

                                                                     
1. Wei 

2. Rafi 

 (.2009، 3)واراداجاناشاره کرد  یالکترونیک وکارکسب
 از استفاده با توانندمی بازاريابان که اعتقاددارند متخصصان

 به مناسب زمانکي در را درست تبلیغ يک همراه تلفن
 رسانه يک رسانه اين کهيیازآنجا اما کنند، ارسال مشتری
 ،کندیم جلب را مشتری سريع توجه و است شخصی نسبتا
 یهابرنامه اينکه از اعتماد جهت را    مناسبی تمرکز بايد
باشد  داشته به دنبالمشتری ارزش  برای         شانیغاتیتبل
 .(4،2014نگوين هو و له دين)

مواردی که ادراک مشتريان را تحت  در موردپژوهشگران 
، در همین راستا بسیاری از دهد کنجکاو هستندقرار می ریتأث

مفاهیم مانند رضايت مشتری، وفاداری مشتری، درک کارايی 
تبلیغات الکترونیکی، تجربه مشتری، رفتار خريد مشتری، 

 حالنیدرعاست.  جادشدهياو ديگر مفاهیم  عدالت مشتری
افزايش کاربران آنالين و داشتن تلفن همراه باعث شده است 

ازی و در نظر گرفتن شرايط آنالين و مج منظوربه هاسازمان
 هاسازمانتبلیغاتی ساختار خود را اصالح کنند.  یهاامکیپنیز 

کنند عواملی مهم مربوط به مسائل مبتنی بر تالش می
برای  تواندیماست و  رگذاریتأث بالقوه صورتبهمشتری را که 

باشد، شناسايی کنند، هم خريداران و هم  سودآور هاآن
اينترنتی  یهاکانالکه با استفاده از  دانندیمفروشندگان 

کرد. با توجه به اين مسئله  سهلروند خريد را  توانیم
يک موضوع بسیار مهم بسیاری از بازاريابان  عنوانبه

الکترونیک سعی دارند که تجارت آنالين خود را گسترش 
 تلفن طريق از بازاريابی سويی ديگراز  (.1220، 5)لیندهند 

 و مستقیما   تا دهدیم هاشرکت به را امکان اين همراه نیز
 احتمالی مشتريان با مکانی و زمانی یهاتيمحدودبدون 
 و مبلغ میان ارتباط جديد، رسانه اين با. کنند برقرار ارتباط

 )آبیاست  شده سهل یروزافزون طوربه     بالقوه مشتريان
 برای را فرصت اين نیچنهم .(6،2014واسیکووا و ويکراما

 و محصول یاتازه گونه به تا آوردیم فراهم بازاريابان
 در پژوهش .کنند معرفی هدفشان به مخاطب را خدماتشان

 یهابرنامه توانندیم هاابيبازار که دهدیم نشان کره کشور
 پايگاه يکساختن  منظوربه همراه، تلفن در را خود تبلیغاتی

                                                                     
3. Varadarajan 

4. Dinh Le & Honguvin 

5. lin 

6. Abeywickrama & Vasickova 
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 کاوش راه از مشتريان ترمناسبادراک  مشتريان، از خوب
 گروه آسانی با جهیدرنت و کنند ايجاد تهیه تبلیغات و اطالعات
-استراتژی و اثربخشی دهند قرار هدف را مشتريان از خاصی

 دين(. 2005، 1ديتمار) نمايند یریگاندازه را خود تبلیغاتی های
 به نسبت نگرش عنوان با را تحقیقی( 2014) نگوين هو و له

 و همراه تلفن وب تبلیغات ارائه مطالعه: همراه تلفن تبلیغات
 اين یهاافتهي. دادند انجام همراه تلفن تبلیغاتی یهابرنامه
 احساسات کاربران از بسیاری اگرچه که دهدیم نشان مطالعه
 اهمیت توانندینم هاآن اما ندارد، تبلیغات به نسبت مثبتی
 همراه تلفن تبلیغ اگر. بگیرند ناديده را همراه تلفن تبلیغات
 دهد، ارائه خود تبلیغات در سرگرمی و اعتبار بتواند

 خريد در و اندغاتیتبل مشاهده به مايل کنندگانمصرف
 .رندیگیم قرار ریتأث مورد خدمات و محصوالت

 و جذب اينترنت و پیامک درتبلیغات الکترونیکی شامل 
 کارآمدی بوده و باعث بسیار ابزار نیز مشتريان نگهداری

آنچه  شد. خواهد تجاری نام تقويت و مشتری وفاداری افزايش
که برای  اندبردهپی در  هاسازمانواضح است اين است که 

ارتباط  منظوربهو  ديگرانارزش برند در مقايسه با  نگهداری
ريسک از دست  کم کردنخود و  جامعه هدفبرقرار کردن با 

کنند و  تقويتارتباطات بازاريابی خود را  بايستی کهدادن بازار 
های برنامهمناسبی برخوردار باشند و از  ترويجی آمیزهاز 

و ترويج استفاده برند تبلیغات  همچونترويجی  وترفیعی 
( در تحقیق خود با 2015) 3کارتینیاقصا و  (.2،2010)ها نمايند
 کنندگان و کنندهمصرف نگرش در آنالين تبلیغات ریتأثعنوان 
 کاربر آموزان دانش مطالعه موردی)آنالين  خريد یمندعالقه
 آنالين تبلیغات که به اين نتايج رسیدند (در ماکاسار اينترنت
 تبلیغات ابعاد. است کنندهمصرف خريد رفتار بر نفوذ دارای

 منافع و هانگرش در نفوذ میزان آنالين باالترين
در پژوهشی ديگر  .کندیم اينترنتی را فراهم کنندگانمصرف
 رسیدند نتیجه اين به پژوهشی در( 2013) و همکاران 4متیو
 انواع از بیش کنندگانمصرف روی بر وب تبلیغات ریتأث که

 حال در همچنان آن، تعاملی ماهیت دلیل به تبلیغات ديگر
 اجازه هاشرکت به که است دلیل بدين اين است، افزايش

 به يیهافرصت و دهند ارائه تبلیغ آن روی بر که دهدیم

                                                                     
1. Dittmar 

2. Ha 

3. Aqsa & Kartini 

4. Mathew 

 اينترنت طريق از خدمات و کاال خريد برای کنندگانمصرف
 در( 2013) همکاران و رشیددر همین راستا  .دهدیم ارائه

 اينترنتی تبلیغات به نسبت مشتريان نگرش عنوان با پژوهشی
      و منفی یهانگرش یطورکلبه کهنکته دست يافتند  اين به

           .دارد وجود اينترنتی تبلیغات به نسبت انيمشتر از مثبت
 ( در پژوهشی با عنوان بررسی ويژگی2011همکاران )و  5کیم

 خدمات یهایژگيوخدمات الکترونیک به اين نتیجه رسید 

 سیستم، بودن دسترس در کارايی، بعد نه ازنظر الکترونیک

 ،یسازیشخص اجرا، تماس، و حساسیت فضای خصوصی،

 قرار یموردبررس گرافیکی یهاسبک و اطالعات بودن کافی

 بین يیهاتفاوت که داد نشان تحلیل اين نتیجه گرفت.

 خدمات اينترنتی نمودن فراهم در مردان، و زنان یهاتيساوب

 زنان پوشاک یهاتيساوببرای  میزان اين البته که دارد وجود

و  الکترونیک خدمات کیفیت سطح که است مردان از بیشتر
 .دينمایم فراهم را باالتری الکترونیکی رضايت

( در پژوهشی نشان داد که 1396) و کالته سیفری مقدس
اجتماعی  یهارسانهافزايش تبلیغات سنتی شرکت مجید و 

، شودیممنجر به نگرش مثبت مشتريان نسبت به برند شرکت 
 یهارسانهاما میزان تأثیرگذاری تبلیغات سنتی بیشتر از 

، نگرش نسبت به نام تجاری منجر به عالوهبه. استاجتماعی 
. با توجه به اينکه يکی از شودیمخريد محصوالت شرکت 

، است هارسانهجذب مشتريان استفاده از تبلیغات در  یهاروش
شرکت مجید برای تغییر  دهدیماين تحقیق نشان  یهاافتهي

 یهارسانهنگرش مشتريان و خريد از اين شرکت بايد در 
 .آنان است موردتوجهجمعی به تبلیغات بپردازد چون بیشتر 

( در مطالعه خود نشان دادند که 1393آزادی و همکاران )
مثبت و معناداری بر روی ارزش ويژه  ریتأثای تبلیغات رسانه

و از طريق  میرمستقیغ صورتبهگذارد و اين اثرگذاری برند می
-تقويت آگاهی و تداعی برند و ايجاد رضايت در مشتری می

مشاهده نگرديد.  شدهادراکمعناداری بر کیفیت  ریتأثاما ؛ گردد
های از صرف هزينه شودیمبه تولیدکنندگان داخلی توصیه 

گزاف در تبلیغات نهراسند و سعی کنند با تبلیغاتی جذاب و 
که اثر طوالنی در ذهن مشتريان دارد خريد  یادماندنيبه

نوعی عادت  صورتبهبرندهای ورزشی ايرانی را برای مردم 
برندهای خارجی به  هيرویبدرآورند؛ که کاهش تقاضا و ورود 

 .دارد همراهداخل کشور را به 

                                                                     
5. Kim 
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عنوان  تحت پژوهشی ( در2009) 1ياداو و وارادراجان
 بین رابطه مسئله مجازی به يک محیط در بازاريابی استراتژی

پاسخ  دنبال به محقق حقیقت در .پردازندیم و اينترنت تبلیغات
 به ايجاد تمايل در اينترنتی تبلیغات آيا که است سؤال اين به

 است آن از حاکی نتايج حاصله ؟است رگذاریتأث افراد در خريد

 روش بهترين و نيمؤثرتر که زمانی تبلیغاتی یايیهاامیپ که

 ويژهکاالی  يک استفاده به مشتريان تمايل در ايجاد برای

 تهديد معرض در خود تغییرات و ايجاد به دلیل امروزه بودند

 دلیل عدم به نیز اينترنتی تبلیغات طرفی از و اندقرارگرفته

 نتوانسته از جوامع بسیاری در هنوز جامعه افراد اعتماد کسب

 مشتريان ذهن در رگذاریتأثعامل  يک عنوانبه را خود جايگاه

 .نمايد ايجاد

 به جامعه مختلف اقشار ترغیب در تبلیغات نقش به توجه با

-هار از يکی های ورزشیاستفاده از خدمات ورزشی در باشگاه
ورزشی تبلیغات  یباشگاهجذب مشتری به  ارتقای های

 پژوهش اين . دراستالکترونیکی هم چون اينترنت و پیامک 

 برجذبنقش تبلیغات از طريق اينترنت  تا هستیم اين دنبال به

 یموردبررس شهر تهران را یسازبدن یهاباشگاهبه  مشتری
ارائه مدلی از بنابراين هدف اصلی از پژوهش حاضر ؛ دهیم قرار
عوامل تبلیغات اينترنتی بر تمايل به استفاده از خدمات تاثیر

 بود. تهران شهر یسازبدن هایباشگاهورزشی توسط مشتريان 
 

 پژوهش یشناسروش
ماهیت و با توجه به ، کاربردی ازنظر هدفاين پژوهش 

توصیفی از نوع  هایموضوع و اهداف پژوهش، جزء پژوهش
 مشتريان پژوهش حاضر شامل آماری جامعهپیمايشی بود. 

  ماه شش حداقل که بودند تهران شهر یسازبدن هایباشگاه
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
1. Varadarjan & Yadav 

 هجامع حجم. داشتند را ورزشی استفاده از خدمات یهسابق
دارای  یسازبدن باشگاه 400حدود  تحقیق زمان در آماری
 از منطقه پنج ای،خوشه گیرینمونه بر اساسکه  بود مجوز

 تيدرنها و باشگاه 10 منطقه هر از سپس و انتخاب تهران شهر
 موردنظر شرايط حائز که باشگاه هر مشتريان از نفر 12 نیز

 گذاشتن کنار با که شدند گزينش تصادفی یریگنمونه با بودند،

 532 روی آماری لیوتحلهيتجز مخدوش، هایپرسشنامه

تحلیل عاملی  درروشتوضیح اينکه  پذيرفت. انجام پرسشنامه
انتخاب شود نمونه  10تا  5بايستی بین  سؤاالتتعداد  برحسب

 یآورجمعبرای نفر بايستی باشد.  200که حداقل تعداد نمونه 
 سؤاالت تنظیم برایها از پرسشنامه استفاده گرديد. داده

 چندين از پس و بررسیمتغیرها  در موجود مطالعات ،پژوهش

 نظرانصاحب توسط سؤاالت بررسی و مشاوره جلسه
ند، گرديد طراحی هاپرسشنامه ،نخبرگا نظر اخذ ودانشگاهی 
سؤالی برای سنجش عوامل تبلیغات  19 پرسشنامه در ادامه

 تماس اطالعات محصول، وجود از جامع اطالعاتاينترنتی )
 و ظاهری تبلیغاتی، شکل پیام فرستنده بودن معتبر، آشنا
محصول موجود در تبلیغاتی، عوامل مرتبط با  پیامک نوشتاری

محتوايی موجود در تبلیغات اينترنتی،  تبلیغ اينترنتی، عوامل
برای سنجش  یسؤال پنجو ( تبلیغ هایمحرک با مرتبط عوامل

. قرار گرفت مورداستفاده تمايل به استفاده از خدمات ورزشی
جمعی از متخصصان  ازنظربا استفاده  سؤاالتروايی 

نیز با استفاده از قرار گرفت و روايی سازه  دیتائدانشگاهی مورد 
ضريب  لهیوسبهنیز  سؤاالتآمد. پايايی  به دستتحلیل عاملی 
 يکآمد که نتايج آن در جدول شماره  به دستآلفای کرونباخ 

 آمده است.

 کرونباخ آلفاینتايج ضريب  -1جدول 

 کرونباخ یآلفاضریب  سؤاالتتعداد  متغيرها ردیف
 811/0 2 محصول از جامع اطالعات 1

 805/0 2 معتبر تماس اطالعات وجود 2

 821/0 3 تبلیغاتی وجود منبع معتبر پیام 3

 812/0 4 تبلیغاتی پیامک نوشتاری و ظاهری شکل 4

 80/0 2 موجود در تبلیغ اينترنتیعوامل مرتبط با محصول  5
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 کرونباخ یآلفانتايج ضريب  -1جدول ادامه 

 کرونباخ یآلفاضریب  سؤاالتتعداد  متغيرها ردیف
 815/0 4 محتوايی موجود در تبلیغات اينترنتی عوامل 6

 827/0 2 تبلیغ هایمحرک با مرتبط عوامل 7

 820/0 5 تمايل به استفاده از خدمات ورزشی 8

 

 اطالعاتعوامل تبلیغات اينترنتی ) اثربررسی  جهت
 بودن آشنا، معتبر تماس اطالعات وجود، محصول از جامع

 پیامک نوشتاری و ظاهری شکل، تبلیغاتی پیام فرستنده
عوامل مرتبط با محصول موجود در تبلیغ ، تبلیغاتی
، محتوايی موجود در تبلیغات اينترنتی عوامل، اينترنتی
تمايل به استفاده از بر  (تبلیغ هایمحرک با مرتبط عوامل

 یلهوسبهمعادالت ساختاری  یسازمدلاز  خدمات ورزشی

 لیزرل استفاده گرديد. افزارنرم

 

 پژوهش هاییافته
پژوهش از میانگین و  هایيافتهجهت توصیف وضعیت 

 دو انحراف معیار استفاده شد که نتايج آن در جدول شماره
 است. شدهگزارش

 

 توصیفی پژوهش هایيافته -2جدول 

 انحراف معيار ميانگين متغيرها ردیف
 59/1 99/2 محصول از جامع اطالعات 1

 90/1 01/3 معتبر تماس اطالعات وجود 2

 61/1 90/2 وجود منبع معتبر 3

 73/1 12/3 تبلیغاتی پیامک نوشتاری و ظاهری شکل 4

 96/1 00/3 عوامل مرتبط با محصول موجود در تبلیغ اينترنتی 5

 82/1 98/2 محتوايی موجود در تبلیغات اينترنتی عوامل 6

 51/1 96/2 تبلیغ هایمحرک با مرتبط عوامل 7

 42/1 08/3 تمايل به استفاده از خدمات ورزشی 8

 
 اطالعات که متغیر دهدمی نشان ی توصیفیهايافته

 اریمعو انحراف  99/2میانگین  دارای محصول از جامع
دارای میانگین  معتبر تماس اطالعات وجود، متغیر 59/1
 پیام فرستنده بودن آشنا، متغیر 90/1و انحراف معیار  01/3

 شکل، 61/1و انحراف معیار  90/2دارای میانگین تبلیغاتی 
و  12/3دارای میانگین  تبلیغاتی پیامک نوشتاری و ظاهری

مرتبط با محصول موجود در  عوامل ،73/1انحراف معیار 
، 96/1 اریمعو انحراف  3تبلیغ اينترنتی دارای میانگین 

محتوايی موجود در تبلیغات اينترنتی دارای میانگین،  عوامل
و متغیر تمايل به استفاده از  ،51/1و انحراف معیار  98/2

 1/ 4و انحراف معیار  08/3خدمات ورزشی دارای میانگین 
 .باشندمی

عوامل  ریتأث گريدعبارتبهاصلی پژوهش يا  سؤاالت
 محصول، وجود از جامع اطالعاتتبلیغات اينترنتی )

تبلیغاتی،  پیام فرستنده بودن معتبر، آشنا تماس اطالعات
تبلیغاتی، عوامل مرتبط با  پیامک نوشتاری و ظاهری شکل

محتوايی موجود  محصول موجود در تبلیغ اينترنتی، عوامل
بر  (تبلیغ هایمحرک با مرتبط تبلیغات اينترنتی، عواملدر 

سنجیده شد که  باهمتمايل به استفاده از خدمات ورزشی 
-مدل در حالت تخمین استاندارد )يک شکل شماره در 

ضرايب استاندارد( و ضرايب معناداری )عدد معناداری( 
 است. شدهدادهنشان 
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 معادالت ساختاری )ضريب مسیر( یسازمدلنتايج حاصل از  -1شکل 

 

 اطالعات) پژوهشهای متغیر میان ریتأثجهت بررسی 
 بوودن معتبر، آشنا تماس اطالعات محصول، وجود از جامع

 پیاموک نوشوتاری و ظواهری تبلیغاتی، شکل پیام فرستنده
تبلیغوواتی، عواموول موورتبط بووا محصووول موجووود در تبلیووغ 

محتووايی موجوود در تبلیغوات اينترنتوی،  اينترنتی، عوامول
( از مودل معوادالت تبلیوغ هوایمحورک بوا مرتبط عوامل

های ساختاری )تحلیل ، از مدلطور مشخصساختاری و به

برای  که است توضیحاست. الزم به  شدهگرفتهبهره مسیر( 
پوژوهش از ضورايب اسوتاندارد و اعوداد  سوؤاالتپاسخ به 

مسویرها  تموامی. همچنوین بورای شودمعناداری اسوتفاده 
در نظور درصود  5درصد و سطح خطا  95ضريب اطمینان 

نشوان  سوهکوه در جودول شوماره  طورهموان. گرفته شود
است اثر عوامل تبلیغات اينترنتی بور گورايش بوه  شدهداده

 استفاده از خدمات ورزشی معنادار بوده است.
 

داریمعنیو  تأثیرگزارش ضريب  -3جدول   

 ضریب معناداری ريتأثضریب  مسير سؤال

 09/5 49/0 است؟ رگذاریتأثتمايل به استفاده از خدمات ورزشی محصول بر  از جامع آيا اطالعات 1

 82/4 41/0 است؟ رگذاریتأثتمايل به استفاده از خدمات ورزشی معتبر بر  تماس اطالعات آيا وجود 2

 93/4 61/0 است؟ رگذاریتأثتمايل به استفاده از خدمات ورزشی تبلیغاتی بر  آيا وجود منبع معتبر پیام 3

4 
تمايل به استفاده از خدمات ورزشی تبلیغاتی بر  پیامک نوشتاری و ظاهری آيا شکل

 است؟ رگذاریتأث
58/0 39/4 

5 
تمايل به استفاده از خدمات آيا عوامل مرتبط با محصول موجود در تبلیغ اينترنتی بر 

 است؟ رگذاریتأثورزشی 
71/0 65/4 
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 یداریمعنو  ریتأثگزارش ضريب  -3ادامه جدول 

 ضریب معناداری ريتأثضریب  مسير سؤال

6 
تمايل به استفاده از خدمات ورزشی محتوايی موجود در تبلیغات اينترنتی بر  آيا عوامل

 است؟ رگذاریتأث
49/0 57/5 

7 
 رگذاریتأثتمايل به استفاده از خدمات ورزشی تبلیغ بر  هایمحرک با مرتبط آيا عوامل

 است؟
66/0 76/4 

 37/5 72/0 است؟ رگذاریتأثتمايل به استفاده از خدمات ورزشی بر  آيا تبلیغات اينترنتی 8
    

 قدرت دهندهنشانبرازش،  نیکوئی هایشاخص

 است. شده یریگاندازه هایداده با الگو يک برازش
 هایشاخص از يک هر لیزرل، افزارنرم که در صورتنيبد

 يا مدل برازندگی دلیل يیتنهابه مدل، برای آمدهدستبه

 کنار در بايد هاشاخص اين بلکه نیستند، آن برازندگی عدم

نیکوئی  دادن نشان برای بررسی شوند. باهم و يکديگر
 شاخص شده، هنجار برازش شاخص از برازش مدل،

باقیمانده، شاخص میانگین  خطای تطبیقی، ريشه برازش
 شدهاستفادهبرازش  شاخص نیکويی و افزايشی برازش
 است.

 را برازندگی یهاشاخص نيترمهمچهار جدول شماره 
 هاداده با مدل، يا الگو دهدیم نشان که دهدیم نشان
 .دارد مناسبی و نسبی برازش

 

 های برازندگی مدلشاخص -4جدول 

 مقدار برازش یهاآماره ردیف

 90/0 تطبیقی برازش شاخص 1

 93/0 شده هنجار برازش شاخص 2

 95/0 برازش شاخص نیکويی 3

 96/0 افزايشی شاخص برازش 4

 

 یريگجهينتبحث و 
تبلیغوات نتايج حاصل از مدل پژوهش نشوان داد کوه 

و عدد معناداری  72/0 ریتأثاينترنتی و عوامل آن با ضريب 
تمايل استفاده از خدمات ورزشی توسط مشوتريان بر  37/5

است اين يافته  رگذاریتأثشهر تهران  یسازبدنهای باشگاه
های اينترنتی نقش مهمی به اين نکته اشاره دارد که رسانه

 اثوربخشدر تبلیغات دارند و اگر رسانه انتخابی خالقانوه و 
شوود و تبلیغات نیز بیشوتر موی یاثربخششود  یگذارهدف
تواند بر تمايل بوه اسوتفاده از خودمات ورزشوی توسوط می

ترنتوی توانوايی انتقوال باشد. تبلیغات اين رگذاریتأثمشتريان 
توانود بوه دارا است و می باالسرعتهای تبلیغاتی را با پیام

های مختلفی همچون تبلیغات ايمیلی، بنری، متنوی، شکل
 باشود..هوای جسوتجو وها، تبلیغ در موتوورتبلیغ در وبالگ

 ریتووأث باهوودف( در تحقیووق خووود 2015اقصووا و کووارتینی )
 کننوودگان و کنندهمصوورف نگوورش در آناليوون تبلیغووات

 تبلیغوات که آنالين به اين نتايج رسیدند خريد یمندعالقه
 ابعواد. اسوت کنندهمصرف خريد رفتار بر نفوذ دارای آنالين
 منوافع و هوانگرش در نفوذ میزان آنالين باالترين تبلیغات
 .کندیم اينترنتی را فراهم کنندگانمصرف

 بوه عنووان با پژوهشی در( 2013) اگدبه و اگدبه متیو،
 روی بوور وب تبلیغووات ریتووأث کووه رسوویدند نتیجووه ايوون

 ماهیت دلیل به تبلیغات ديگر انواع از بیش کنندگانمصرف
 دلیل بدين اين است، افزايش حال در همچنان آن، تعاملی
 تبلیوغ آن روی بور که دهدیم اجازه هاشرکت به که است
 خريود بورای کنندگانمصورف به يیهافرصت و دهند ارائه
 .دهدیم ارائه اينترنت طريق از خدمات و کاال

 يکی از نتايج حاصل از اين مدل نشان داد که وجود
و عدد  49/0 ریتأثمحصول با ضريب  از کامل اطالعات
تمايل استفاده از خدمات ورزشی توسط بر  09/5معناداری 

است  رگذاریتأثشهر تهران  یسازبدنهای مشتريان باشگاه
فراهم کردن اطالعات  اين يافته به اين نکته اشاره دارد که
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باشگاه مانند زمان استفاده از خدمات در طول هفته، 
شده ارائهاطالعات در خصوص فضای باشگاه، خدمات 

خصوص سوابق مربیان، اخبار توسط باشگاه و اطالعات در 
بر  ینترنتياتبلیغات از طريق وسايل ارتباطی و  باشگاه و

-بر باشگاه و  یهابرنامهعالقه مشتريان بر دنبال کردن 

 باشد. رگذاریتأثتواند تمايل استفاده از خدمات ورزشی می
يکی از نتايج حاصل از اين مدل نشان داد که وجود 

 ریتأثتبلیغاتی با ضريب  اطالعات تماس معتبر در پیام
تمايل استفاده از خدمات بر  82/4و عدد معناداری  41/0

شهر تهران  یسازبدنهای ورزشی توسط مشتريان باشگاه
       است اين يافته به اين نکته اشاره دارد که  رگذاریتأث

 اينترنتی شدهیزيرطرحهای تبلیغاتی محتوای پیاماگر در 
 اهباشگاز نحوه تماس با  یاعتمادقابلاطالعات معتبر و 

تمايل استفاده از بر  ورزشی وجود داشته باشد احتماال
 است. اثرگذارخدمات ورزشی 

وجوود  يکی از نتايج حاصل از اين مدل نشان داد کوه
و عودد  61/0 ریتوأثتبلیغواتی بوا ضوريب  منبع معتبر پیوام

تمايل استفاده از خدمات ورزشی توسوط بر  93/4معناداری 
است  رگذاریتأثشهر تهران  یسازبدنهای مشتريان باشگاه

تبلیغوات کالموی اين يافته به ايون نکتوه اشواره دارد کوه 
ورزشی و دوسوتانه در  یهاجمعکه بین  ويروسی صورتبه

میزان اعتمادی که بور  واسطهبهفضای اينترنتی وجود دارد 
تمايل اسوتفاده بر  تواندیم تبلیغات هست احتماال گونهنيا

 یسوازبدنهوای ورزشی توسط مشتريان باشگاهاز خدمات 
باشد. همچنین اگر منبوع پیوام تبلیغوی از سووی  رگذاریتأث

بیشوتری  یرگوذاریتأثدوستان و افراد موورد اعتمواد باشود 
 اسواس بر که کنندیم بیان تحقیق اين از خواهد داشت.

 از عموومی اطالعوات افوزايش شورايط زنودگی، تنووع

بوه  مردم اعتماد و توجه ...و اينترنتی و جديد یایفنّاور
 یهاتيسواوب و اينترنوت طريوق از شودهانجام تبلیغوات
 ،ریومتغو  متنوع شرايط اين . است تغییر حال در مختلف
 يوک بورای .اسوت بازاريابی متفاوت یهاکیتکن نیازمند

 الزم طريق اينترنوت از بخصوص موفق و خوب تجارت

 و يوک محصوول انتخواب یاثرگوذار چگونگی که است
 در یدرسوتبهآنالين،  صورتبه آن دادن آگهی یهاوهیش

 .شود درک جامعه يک
 يکی از نتايج حاصل از اين مدل نشان داد که شکل

تبلیغاتی محصول با ضريب  پیامک نوشتاری و ظاهری

تمايل استفاده از بر  39/4و عدد معناداری  58/0 ریتأث
 یسازبدنهای مشتريان باشگاهخدمات ورزشی توسط 

است اين يافته به اين نکته اشاره  رگذاریتأثشهر تهران 
شکل ظاهری خالقانه پیام تبلیغاتی که انتشار  دارد که

 يیهاامیپزيادی بر جامعه هدف دارد بطوريکه  ریتأثيابد می
داشته باشند  یفردمنحصربهو  زیبرانگتعجبکه محتوی 

ويروسی و فضای سايبر  رتصوبهپتانسیل پخش شدن 
های رفتاری مشتريان اثر دارد و خواهند داشت و بر پاسخ

تمايل استفاده از خدمات احتماال  باعث خواهد شد که 
افزايش  یسازبدنهای ورزشی توسط مشتريان باشگاه

 يابد.
 يکی از نتايج حاصل از اين مدل نشان داد که عوامل

 49/0 ریتأثمحتوايی موجود در تبلیغات اينترنتی با ضريب 
تمايل استفاده از خدمات ورزشی بر  57/5و عدد معناداری 

شهر تهران  یسازبدنهای توسط مشتريان باشگاه
است اين يافته به اين نکته اشاره دارد که اگر  رگذاریتأث

باشد که  یبه صورتتبلیغاتی در اينترنت  یهاامیپمحتوی 
بتواند برند باشگاه ورزشی را در ذهن مشتريان ارتقاء دهد و 
آنان را برای حضور در باشگاه و استفاده از خدمات ورزشی 

تمايل استفاده از خدمات بر  تواندیماحتماال قانع کند 
 رگذاریتأث یسازبدنهای ورزشی توسط مشتريان باشگاه

 باشد.
 که عوامليکی از نتايج حاصل از اين مدل نشان داد 

و عدد  66/0 ریتأثتبلیغ با ضريب  هایمحرک با مرتبط
خدمات ورزشی توسط تمايل استفاده از بر  76/4معناداری 

    رگذاریتأثشهر تهران  یسازبدنهای مشتريان باشگاه
های است اين يافته به اين نکته اشاره دارد که اگر پیام

تحريک و شوند که توانايی  یزيرطرحبه صورتی اينترنتی 
بر تمايل حتماال مشتريان را داشته باشد ا یمتقاعدساز

 رگذاریتأثحضور در باشگاه و استفاده از خدمات ورزشی 
 تواندیماينترنتی  غاتیدر تبل کنندهکيتحراست. عوامل 

به مشتريان،  ارائه تسهیالت مواردی همچون تخفیف،
 باشد. .از فضای باشگاه و مناسب ريتصونشان دادن 

و اينکه تبلیغات با توجه نتايج حاصل از اين مدل  
 نگهداری و جذب الکترونیکی شامل اينترنت و پیامک در

کارآمدی  بسیار ابزار ورزشی از خدمات کنندگاناستفاده
 تجاری نام تقويت و مشتری وفاداری افزايش بوده و باعث

های ورزشی برای باشگاهشود که پیشنهاد می شد. خواهد
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حفظ ارزش برند در مقايسه با رقبا و برای ارتباط برقرار 
کردن با مشتريان خود و کاهش ريسک از دست دادن بازار 

کنند و از آمیخته ترفیع  تریقوارتباطات بازاريابی خود را 

ترويجی  –ترفیعی  یهاتیفعالمناسبی برخوردار باشند و از 
سپر دفاعی  منزلهبهمانند تبلیغات تجاری و ترويج فروش 

 استفاده نمايند.
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