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Abstract
One of the main activities of online sports stores is marketing for a variety of
sports products that can be sold. Marketing is an activity to meet the needs and
wants of customers. Marketing of sports products in virtual networks and
through online stores on "product specific value", "online advertising", "use of
animation and types of video content", "attention to customer attitude", "ease of
use of store space" and "attention to "Security and trust in shopping". Ecommerce provides a direct link between manufacturers, wholesalers and
retailers with millions of users and buyers on the Internet. Online shopping
environment helps consumers and customers of sports products to compare
search types of similar products with each other and to choose and buy with
more awareness. In marketing planning of online store activities, there are three
stages: "Pre-sale includes introduction of products and advertisements to inform
and attract customers", "Sales with emphasis on electronic order and product
receipt by the customer" and "After sales include after-sales service" There is a
"sale". Therefore, in order to be effective in cyberspace marketing, it is
necessary to pay attention to more issues than the appearance of the store, such
as "image, shape, quality information and advertising". Various forms of online
sports stores can also be seen in cyberspace. The competitive advantages of
online sports stores over face-to-face methods include "the possibility of twoway communication in a simple and low-cost way", "the possibility of accessing
information without time and space restrictions", "the possibility of marketing
and advertising activities". "Methods of newsgroups, forums, databases, virtual
exhibitions, networking, e-mail and the like. Identifying the components of
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marketing in online stores can play an effective role in the efforts of sports
online store marketers. Research results emphasize the effect of various
components on consumer buying behavior. Therefore, understanding the current
state of online sports stores can help more effective planning in this area. The
purpose of this study was to identify the content of online sites selling sports
products. The research current study method was descriptive and quantitative
content analysis. The research population included all sites introduced in the
Google search engine called sports stores in Persian (160). Due to the main
categories and suitable site for study, the analysis sample including the 50 sites.
View of experts used to assess the validity of coding sheet and the reliability was
evaluated and confirmed by P-Scott coefficient method that it approved by 0.7.
The analysis of research data in the form of descriptive section with frequency
measurement indices and inferential section, chi-square test used. The general
results of the research showed that between stores in the fields of store type,
method of payment for goods, site SEO, price presentation and methods. There
is a significant difference in incentives to buy, but no significant differences
were observed between the characteristics of the images used, the characters
involved, the elements of comparison with similar goods, the way goods are
presented, and the geographical scope covered. Finally, it can be concluded that
the content of online stores selling sports goods has higher capabilities than
sports equipment stores.
The method of payment for goods in the three types of stores was significantly
different from each other, and specialty stores often had online sales, but
independent stores and agencies also considered other methods. What is certain
is that as the price of a product increases, online payment gives way to in-person
payment or after receiving the product. This shows that there is still no complete
trust in cyberspace between the seller and the buyer, and buyers are less likely to
take the risk of paying high costs online. "Paying for purchases" is one of the
most important issues in online sales, which still faces many challenges in Iran.
Experiences and news of scams in cyberspace seem to have increased this
sensitivity. Therefore, creating a sense of trust and confidence among buyers of
Internet sites is very important in improving the sales of these sites. Stores
differed significantly in terms of incentives to buy; In this way, specialty sports
stores focused more on offering discounts, and independent stores and more
agencies focused on raffle and post-purchase prizes. Specialty stores emphasize
low prices and high sales, and therefore the competition between these types of
stores is high, and most of them use discounts on goods and products to
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encourage people to buy. While in dealerships and independent stores, prices are
often higher and sales volume is lower. These stores try to encourage people to
buy by providing after-sales service, shopping prizes and raffle and the like. The
general result of the research shows that Iranian sports online stores for their
active presence and development need to have a variety of methods of offering
and introducing goods and products, correct validation of sales promotions, site
quality and SEO, provide comparison methods Products and shopping incentives
are exciting and varied. It is suggested that websites with a sports store identity
should pay attention to visual beautification and ease of use, allow for complete
information and even comparison. Also, to improve the way of introducing the
products, more diverse and attractive images should be used to introduce the
products and the color of the images should be in accordance with the type of
product. In using celebrities, the appropriateness of the celebrity with the
product should be considered. Efforts to improve the SEO of sites by improving
the content, keywords and ads on other pages and increasing backlinks. Pay
more attention to creating a variety of sales incentives. It is possible to compare
goods in different pillars such as quality, price and other specifications on the
sites. Provide different payment methods to build customer trust.
Due to the limitation of the study population to domestic online sports stores, it
is suggested that by comparing comparatively with international and successful
examples, patterns of development and promotion of online stores be provided.
Also, due to the limited evaluation of online stores to some important indicators,
the study can be done using other indicators.
Keywords: Content Analysis, Online Store, Sport Products, Sport Website,
Electronic Marketing
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چکیده
هدف پژوهش شناسایی وضعیت محتوای سایتهای فروش اینترنتی محصوالت ورزشی بود .روش
تحقیق از نظر استراتژی توصیفی از نظر اجرا تحلیل محتوای کمی و از نظر هدف کاربردی بود .جامعه
تحقیق شامل تمامی سایتهای معرفیشده در گوگل با عنوان فروشگاه ورزشی اینترنتی به تعداد ۱6۰
نشانی بود .مالک انتخاب معرفی سایت با هویت فروشگاه اینترنتی ورزشی بود .با توجه به مواردی چون
تکرار برخی موارد یا کامل نبودن برخی از سایتها درنهایت  5۰سایت مناسب بهصورت غیر تصادفی
هدفمند انتخاب شدند .پایایی ابزار جمعآوری دادهها به روش ضریب پی اسکات و براساس میزان
همبستگی دو کدگذار از نمونه واحد ،با مقدار  ۰/۷تائید شد .درنهایت دادهها با آمار توصیفی و
شاخصهای فراوانی و آمار استنباطی و آزمون خی دو تحلیل شد .نتایج کلی تحقیق نشان داد که بین
فروشگاهها در زمینههای ماهیت فروشگاه ،شیوه پرداخت هزینه کاال ،سئوی سایت ،نحوه ارائه قیمت و
شیوههای تشویقی برای خرید اختالف معنادار وجود دارد اما بین ویژگیهای تصاویر مورداستفاده،
شخصیتهای فاعلی مورد پوشش ،ارکان مقایسه با کاالهای مشابه ،شیوه معرفی کاالها و دامنه
جغرافیایی تحت پوشش هیچ اختالف معناداری مشاهده نشد .درنهایت میتوان نتیجه گرفت که محتوای
فروشگاههای اینترنتی تخصصی فروش کاالی ورزشی نسبت به فروشگاههای اینترنتی از قابلیتهای
باالتری برخوردار است.

کلیدواژهها :تحلیل محتوا ،فروشگاه اینترنتی ،محصول ورزشی ،وبسایت ورزشی ،بازاریابی
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مقدمه
بازار اقتصادی است که در آن افراد ،شرکتها ،کسبوکارها و سازمانهای فعال در تولید ،تسههیل،
ترویج یا سازماندهی فعالیتهای خریهد و فهروش ورزشهی متمرکهز شهدهاند .محصهوالت ورزشهی
ازجمله کاالها و خدمات ورزشی ،سهم مهمهی در اقتصهاد کشهورهای مختله

دارنهد و روشههای

مختلفی برای فروش خرید و فروش انواع محصوالت ورزشی دیده مهیشهود .یکهی از ایهن روشهها
فههروش در فیههای مجههازی و از طریههق فروشههگاههای ورزشهی اینترنتههی اسههت .)Ladhari, 2015
پیشههرفت فناوریهههای اطالعههاتی و ارتباطههاتی در قههرن بیسههتویک ،بازارهههای ورزشههی و رقابههت
بازاریابان ورزشی را با الگوی کسبوکار الکترونیک در فیای مجازی توسعه داده اسهت Shafei

 .)and Rezvani, 2018تسهیل ارتباطات میان عوامل عرضه و خرید محصوالت ورزشهی در بهازار
الکترونیکی ،شرایط مبادالت سریع ،مطمئن و کارآمد را فراهم میکند.
بازار الکترونیکی به زیرساختهای سختافزاری ،نرمافزاری و مهارتهای الزم در فروشندگان
و مشتریان نیاز دارد .این نوع بازار را میتوان در قالب سایتهای اینترنتی با امکان مبادله اطالعهات و
محصهوالت در محیطههای آنالیهن یها آفالیهن مشهاهده کهرد Hansopaheluwakan and et al

 .)2020; Swaminathan and et al, 1999وبسایتها یا بهطور خالصه سهایت ،مجموعههای از
صفحات در فیای اینترنهت و دارای انهواع اطالعهات متنهی ،تصهویری ،صهوتی و امثهال آن هسهتند.
فروشگاه اینترنتی ورزشی ،وبسایتی با «عرضه انواع محصوالت ورزشی» و «امکان سفارش و خرید
مشتریان» است  .)Babaei and et al, 2018فروشگاههای اینترنتی ورزشی اغلهب بها گزینهه «سهبد
خرید» برای مشتریان فرصت ثبت سفارش و خرید آنالین را فراهم میکننهد .کیفیهت هر وبسهایت
وابسته به تسهیل ارتباط ،پاسﺦگویی به انتظارات مشتریان و قابلیت دسترسی به محصهوالت ورزشهی
در زمان و مکان متفاوت است  .)Banaeian and Nemati, 2020; Rowley, 2004بهرای جلهب
اعتماد مشتری در نظام فیای مجازی ،فروشهگاهههای اینترنتهی ورزشهی بایهد بهه «نیازههای مشهتری،
هویت وبسایت ،معرفی شرکت ،مدل کسهبوکار و قهوانین دولتهی اینترنتهی» توجهه داشهته باشهند
 .)Bansal and et al, 2004در برنامهریزی بازاریابی فعالیتهای فروشگاههای اینترنتی سه مرحلهه
«پیش از فروش شامل معرفی محصهوالت و تبلیغهات بهرای آگهاهی و جهذب مشهتریان»« ،فهروش بها
تأکید بر سفارش الکترونیکهی و دریافهت محصهول توسهط مشهتری» و «په

از فهروش شهامل ارائهه
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خههدمات په

از فههروش» وجههود دارد .بنههابراین ،بههرای بازاریههابی مههیثر در فیههای مجههازی بایههد بههه

موضوعاتی بیشتر از ظواهر فروشهگاه ازجملهه «تصهویر ،شهکل ،اطالعهات کیفهی و تبلیغهات» توجهه
داشهت  .)Sarmad and Mirabi, 2004, Javanmard and Soltanzadeh, 2010در فیهای
مجازی نیز میتوان شکلههای مختلفهی از فروشهگاهههای اینترنتهی ورزشهی را مشهاهده کهرد .نتهایج
پژوهشهای ( Hugo )2016و) Zhang and Dimitroff (2005به انهواع فروشهگاهههای اینترنتهی
همچون «فروشگاه تخصصی یا فروشنده انهواع کهاالی ورزشهی»« ،فروشهگاه مسهتقل یها از تولیهد بهه
مصرف و مربوط به تولیدکنندگان» و «فروشگاه نمایندگی یها دارنهدگان نماینهدگی فهروش کهاالی
خاص» اشاره دارنهد .از فعالیهتههای اصهلی فروشهگاهههای اینترنتهی ورزشهی بازاریهابی بهرای انهواع
محصوالت ورزشی قابهلفروش اسهت .بازاریهابی فعالیهتههایی بهرای تهأمین نیازهها و خواسهتهههای
مشتریان است .)Keshkar, Ghasemi and Tojjari, 2011
بازاریابی محصوالت ورزشی در شبکههای مجازی و از طریق فروشگاههای اینترنتی بهر «ارزش
ویژه محصول»« ،تبلیغات آنالین»« ،کاربرد انیمیشن و انهواع محتهوای تصهویری»« ،توجهه بهه نگهرش
مشتری»« ،سهولت استفاده از فیای فروشگاهی» و «توجه به امنیهت و اعتمهاد در خریهد» تأکیهد دارد
 .)Chen and et al, 2013تجارت الکترونیکی ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان ،عمدهفروشان و
خردهفروشان با میلیونها کاربر و خریهدار را در فیهای اینترنهت فهراهم کهرده اسهت .محهیط خریهد
اینترنتی به مصرفکنندگان و مشتریان محصوالت ورزشی کمک میکند تا با مهارت جستجو انواع
محصوالت مشابه را با یکدیگر مقایسه و با آگاهی بیشهتری انتخهاب و خریهد داشهته باشهند Khaif

 .)Elahi, Nouri and Zabihi, 2012از مزیتهای رقابتی فروشگاههای اینترنتی ورزشی نسبت بهه
روش حیوری ،میتوان به «امکان ارتباط دوطرفه به روش ساده و کمهزینهه»« ،امکهان دسترسهی بهه
اطالعات بدون محدودیت زمانی و مکانی»« ،امکان فعالیت بازاریابی و تبلیغات به روشهای گهروه-
های خبری ،تاالر گفتگو ،پایگاههای اطالعاتی ،نمایشگاه مجازی ،شبکهسازی ،پست الکترونیهک و
امثال آن» اشاره کرد .در پژوهش ) Asadi and et al (2020بر الگوی تبلیغاتی  AIDARو ارسال
بروشورها ،آگهیها و پوسترهای الکترونیکی از طریق ایمیل و انواع فیاهای تبلیغاتی اینترنتی تأکید
شده است .آگهی الکترونیکهی اشهاره بهه یهک محهدوده مسهتطیل شهکل دارد کهه در آن از اشهکال
گرافیکی ثابت یا انیمیشهن و حتهی ترکیبهی از ههر دو بهرای معرفهی محصهول و ههدایت یها ترغیهب
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مشهتریان اسهتفاده مهیشهود  .)Asadi and et al, 2020; Kalateh Seifari and et al, 2019از
دیگر شاخصهای مهم در سنجش میزان کیفیت وبسایتها «ارزش اطالعات ،کهاربر پسهند بهودن،
رعایت نکات دستوری در نوشتار ،بهروز بودن ،پیوندها ،تصویر و گرافیک مناسب» هسهتند .کیفیهت
مناسب و رضایتمندی مشتریان احتمال مراجعه مجدد و حتی تبلیغ سایت به دیگران را افزایش می-
دهد  .)Zahedi, 2010نگرش حاصل از تجربهه مشهتری از یهک فروشهگاه اینترنتهی بهر جنبههههای
مختل

رفتار خرید ازجمله احتمال خرید و وفاداری نسبت به وبسهایت اثهر دارد Chen and et

 .)al, 2013با توجه به اهمیت موضوع ،مدلهای مختلفی برای ارزیابی فروشگاههای اینترنتهی ایجهاد
شده است.
مهدل  D&Mبههر میلفههههای «وفههقپهذیری ،دسترسههی ،قابلیهت اعتمهاد ،زمههان پاسهﺦ ،کیفیههت
اطالعات ،کاربردی بودن و کاهش هزینهها» تأکید دارد  .)DeLone and McLean, 1992نتهایج
پههژوهش ) Banaeian and Nemati (2020و ) Kalateh Seifari and et al (2019اثههر
شاخصهای کیفی وبسایت ورزشهی بهر اسهتقبال الکترونیکهی مخاطبهان را تائیهد کهرده اسهت .در
پژوهش ) Babaei and et al (2018روی وبسهایتهای ورزشهی ایرانهی بهر ضهرورت توجهه بهه
عواملی نظیر کیفیت محتوا ،طراحی وبسایت ،روش معرفی کهاال ،نحهوه پرداخهت وجهه ،سههولت
استفاده از وبسایت ،امنیت فروشگاه و خدمات جانبی تأکید شد Karami and et al (2018) .در
بررسی وبسایتهای ورزشی ،ویژگی میلفهههای «قابلیهت بههرهبهرداری ،قابلیهت اطمینهان ،قابلیهت
عملکرد» را در حهد کمتهر از متوسهط و میلفهه «کهارایی» را بیشهتر از حهد متوسهط ارزیهابی کردنهد.
) Negash and et al (2003) ،Sharifi Moghadam and et al (2011و Argan and et al

) (2013به چالش «محدودیت نوع و نحوه پرداخت آنالین و آفالین» و لزوم ایجهاد تنهوع در آنهها
اشاره داشتند Yanpi and et al (2018) .با مقایسه وبسایتهای منتخب پوشاک و لباس ورزشی،
بر نبود تفاوت معنیدار و لزوم توجه بیشتر به «نمای بصری ،سههولت اسهتفاده ،زمهان پاسهﺦ ،کیفیهت
اطالعات محصوالت ،تنوع محصول ،روش سفارش و ارسال» تأکید کردند .همچنین Benesbordi

) and et al (2019با اولویتبندی نظرات کاربران فروشگاههای اینترنتی نقش «کیفیت» را مههمتهر
از «قیمت» تشخیص دادند.
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نتایج پژوهش) Custer and et al (2019بر اولویت خهدمات بهر خهط یها پهیش از خریهد و سهس
خههدمات پرداخههت الکترونیکههی و نتههایج پههژوهش Ponte, Carvajal-Trujillo and Escobar-
) Rodríguez (2015بر اولویت «ارزش و اعتمهاد ادراکشهده» تأکیهد داشهتند .پهژوهش Thimm

) and et al (2016و ) Filo and et al (2009اولویهت را بهه امکهان مقایسهه انهواع محصهول بها
اطالعات مناسب داد .شناسایی میلفههای بازاریابی در فروشگاههای اینترنتی میتوانهد نقهش مهیثری
در تالش بازاریابان فروشگاههای اینترنتی ورزشی داشته باشد .نتایج پژوهشها براثهر انهواع میلفهههها
در رفتار خرید مصرفکنندگان تأکید دارند .بنابراین شناخت وضع موجهود فروشهگاهههای اینترنتهی
ورزشی میتواند به برنامهریزیهای میثرتر در این زمینه کمهک کنهد .در میهان میلفههههای مختله
شناخت «هویت ،نوع تصاویر ،شخصیت فاعلی ،شیوه پرداخت هزینه کاال ،امکان مقایسه با کاالههای
مشابه ،نمایش قیمت ،شیوههای تشویقی برای خرید ،شیوه معرفی کاال ،دامنهه جغرافیهایی و وضهعیت
سئوی سایت» امکان شناخت در ابعاد گستردهای را فراهم میکند .با توجه به ادبیات نظهری و پیشهینه
تحقیق در داخل و خارج از کشور میتوان گفت اگرچه محققان بهر اهمیهت موضهوع فروشهگاههای
اینترنتی کاالهای ورزشی اشاره دارند اما مطالعات انهدکی در ایهن خصهوص صهورت گرفتهه اسهت.
ضمن اینکه مستقلی درباره وضعیت فروشگاههای اینترنتی ورزشی یافت نشد .درنهایت ایهن پرسهش
کلی ایجاد شد که وضعیت فروشگاههای اینترنتی ایرانی بر اسهاس میلفههههای موردبررسهی چگونهه
است؟
روششناسی
روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی از نظر اجرا تحلیل محتوای کمی و از نظر هدف
کاربردی بود .جامعه تحقیق شامل تمامی سایتهای معرفیشده در موتور جستجوی گوگل با عنوان
فروشگاه ورزشی اینترنتی به تعداد  ۱6۰نشانی بود .با توجه به مواردی چون تکرار برخی موارد یا
کامل نبودن برخی از سایتها در ارائه اطالعات موردنظر درنهایت  5۰سایت مناسب برای جمع-
آوری دادهها از نظر محورهای موردبررسی بهصورت غیر تصادفی هدفمند از میان سایتهای
معرفیشده با هویت فروشگاه اینترنتی ورزشی انتخاب شدند.
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ابزار جمعآوری دادهها برگه کدگذاری و دستورالعمل کدگذاری محقق ساخته به روش تحلیل
محتوای کمی بود که پ

از تائید روایی و پایایی مورداستفاده قرار گرفت .نحوه تعیین مقولهها و

واحدهای ثبت با استفاده از روش مقولهیابی کتابخانهای بر اساس اسناد پیشینه تحقیق بود .مقولههای
موردبررسی شامل «هویت سایت»« ،نوع تصاویر»« ،شخصیتهای فاعلی در تصاویر»« ،شیوه
پرداخت هزینه کاال»« ،نوع کاالی ورزشی»« ،امکان مقایسه با کاالهای مشابه»« ،ارائه قیمت»،
«شیوههای تشویقی برای خرید»« ،شیوه معرفی کاال» و «دامنه جغرافیایی مورد پوشش» بود .جزئیات
هر مقوله با  ۳تا  ۴واحد ثبت و اختصاص کد اختصاصی برای هر یک در دستورالعمل کدگذاری
مشخص شد .برای نمونه مقوله «هویت سایت» با  ۳واحد ثبت «سایت اختصاصی»« ،سایت نمایندگی
فروش» و «سایت مستقل» و توضیحات مقدماتی برای تشخیص هر یک از واحدها تعیین شد .در
ادامه کدگذار با مشاهده هر سایت و استناد به دستورالعمل کدگذاری ،نسبت به اختصاص کد
مربوطه در برگه کدگذاری اقدام نمود .درنهایت فراوانی کدها محاسبه و تحلیل شدند.
بهمنظور تعیین اعتبار روایی و صوری ابزار اندازهگیری از نظرات  5تن از متخصصان بازاریابی
ورزشی استفاده شد .برای بررسی پایایی و عینیت ابزار از نتایج ارزیابی دو کدگذار روی یک
محتوای واحد و آزمون پی اسکات استفاده شد و با نتیجه  ۰/۷مورد تائید قرار گرفت .معیار پی
اسکات برای سنجش پایایی دادهها بر اساس همبستگی دادههای دو کدگذار و بر اساس فرمول زیر
تعیین شد .مقدار  OAنمایانگر درصد توافق دو کدگذار و مقدار  EAنمایانگر میزان توافق مورد
انتظار است.
)Pi = (OA – EA) / (1-EA
Pi = (0/85-0/50) / (1-0/50) =0/70

نهایتاً تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق در قالب بخش توصیفی بها شهاخصههای فراوانهی سهنجی و
بخش استنباطی از آزمون خیدو استفاده شد.
یافتهها
جدول  )۱یافتههای حاصل از مقولههای موردبررسی دربهاره فروشهگاهههای اینترنتهی کاالههای
ورزشی منتخب را نشان میدهد.

  ۱۰تحلیل محتوای سایتهای فروش اینترنتی محصوالت ورزشی
جدول  .1یافتههای حاصل از مقولههای موردبررسی درباره فروشگاههای اینترنتی کاالهای ورزشی
مقولهها

هویت

واحدها

فراوانی

درصد

فراوانی

سایت اختصاصی

۳

۱5/۴

۳

۱۴/۳

سایت نمایندگی فروش

۲

۲۳/۱

۱۳

6۱/9

سایت مستقل

8

6۱/5

5

۲۳/8

۳

۲

۱5/5

۱۳

5۷/۱

۷

۴6/۷

کاریکاتور

۱

۷/ ۷

۱

۴/ ۱

۱

6/ ۷

df =۴

پیکتوگرام

۱۰

۷6/9

8

۳8/۱

۷

۴6/۷

p =۰/۱56

سلبریتیها

۳

۲۳/۱

۱۱

5۲/۴

6

۴۰

x2= ۳/۴۱۱

شخصیت شناختهشده

۲

۱5/۴

۲

عک
نوع تصاویر

کاال-تجهیزات

کاالی ورزشی

تجهیزاتورزشی

آزمون خی دو

درصد

فراوانی

درصد

8

5۳/۳

x2= ۱5/8۳۳

۴

۲6/۷

df =۴

۲۰

p =۰/۰۰۳
x2= 6/6۴

9/ 5

۲

۱۳/۳

df =۴

قهرمانان ورزشی

8

6۱/5

8

۳8/۱

۷

۴6/۷

p =۰/۴9۲

پرداخت آنالین

۷

5۳/8

۱8

85/۷

5

۳۳/۳

x2= ۱۱/۱۱

شیوه پرداخت

پرداخت آفالین

۴

۳۰/8

۱

۴/ 8

5

۳۳/۳

df =۴

هزینه کاال

پرداخت موقع تحویل

۲

۱5/۴

۲

9/ 5

5

۳۳/۳

p =۰/۰۲5

ارکان مقایسه با

قیمت

۲

۱5/۴

۳

۱۴/۳

۰

۰

x2= ۷/۳8۲

کاالهای مشابه

کیفیت

6

۴6/۲

6

۲8/6

۷

۴6/۷

df =6

ضمانتوخدماتپ ازفروش

۴

۳۰/8

۴

۱9

۱

6/ ۷

p =۰/۲8۷

هیچکدام

۱

۷/ ۷

8

۳8/۱

۷

۴6/۷

دارای قیمت اصلی

5

۳8/5

۱8

85/۷

5

۳۳/۳

x2= ۱۱/8۳۰

دارای محدوده قیمت

۴

۳۰/8

۱

۴/ 8

5

۳۳/۳

df =۴

بدون قیمت

۴

۳۰/8

۲

9/ 5

5

۳۳/۳

p =۰/۰۱9

۴

۳۰/8

۱۷

8۱

6

۴۰

x2= ۱۳/۳66

ارسال رایگان

5

۳8/5

۳

۱۴/۳

۳

۲۰

df =۴

قرعهکشی جایزه

۴

۳۰/8

۱

۴/ 8

6

۴۰

p =۰/۰۱۰

بنر

۳

۲۳/۱

۴

۱9

۰

۰

x2= ۱۰/99۰

۴

۳۰/8

۱۲

5۷/۱

۷

۴6/۷

df =6

شخصیت فاعلی

نمایش قیمت
شیوههای تشویقی
برای خرید

شیوه معرفی کاال

دامنه جغرافیایی

تخفی

عک

p =۰/۰89

فیلم

۲

۱5/۴

۲

9/ 5

6

۴۰

چندرسانهای

۴

۳۰/8

۳

۱۴/۳

۲

۱۳/۳

شهری

۰

۰

۳

۱۴/۳

۰

۰

x2= ۷/866

استانی

5

۳8/5

۱۰

۴۷/6

6

۴۰

df =6

کشوری

8

6۱/5

۷

۳۳/۳

9

6۰

p =۰/۲۴8

بینالمللی

۰

۰

۱

۴/ 8

۰

۰
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یافتههای جدول  )۱نشان میدهد که بیشتر فروشگاههای اینترنتی از نوع فروشگاه کاالهای ورزشهی
بودند .در اغلب فروشگاهها از انواع الگوهای تصویری ،بیشتر از عک

و باشخصیت فاعلی قهرمانان

ورزشی استفاده شده بود .شیوه پرداخت ،بیشتر از نوع آنالین بود .یکی از ضع های شاخص ،عدم
توجه به امکان مقایسه محصول با نمونههای مشابه است.
جدول  )۲وضعیت فروشگاههای اینترنتی کاالهای ورزشی را از نظر سهئوی سهایت نشهان مهی-
دهد.
جدول  . 2وضعیت سایتهای فروش اینترنتی کاالهای ورزشی از نظر سئوی سایت

میانگین بک

میانگین رتبه

سئوی سایت

لینک

کشوری

فروشگاه کاالی ورزشی

۱۳8

۲95۳

فروشگاه تجهیزات ورزشی

۳5

۲۴۴69

فروشگاه کاال و تجهیزات ورزشی

۱۰5

۷8۷۲

نتایج آزمون فیشر

x2= ۰/۴۲۷

x2= ۴/۷8۲

df =۱

df =۱

p =۰/5۱۳

p =۰/۰۲9

فروشههگاههههای فههروش اینترنتههی کاالهههای ورزشههی از نظههر سههئوی سههایت بهها یکههدیگر اخههتالف
معناداری داشتند اما بین میزان بک لینکها اختالف معناداری مشهاهده نشهد .فروشهگاهههای کهاالی
ورزشههی دارای سههئوی خههوب رتبههه کشههوری پههایین) نسههبت بههه فروشههگاههای کههاال -تجهیههزات و
تجهیزات ورزشی بودند.

  ۱2تحلیل محتوای سایتهای فروش اینترنتی محصوالت ورزشی

بحث و نتیجهگیری
یافتهها نشان داد که فروشگاههای فروش اینترنتی کاالهای ورزشی از نظر هویت «اختصاصی فهروش
کاالی ورزشی ،نمایندگی از یک تولیدی ،مستقل برای یک تولیدی» با یکدیگر اختالف معنهاداری
داشتند .با رشد کسبوکار الکترونیکی و بهه ویهژه در دوران پانهدمی کرونها ،خریهد اینترنتهی رونهق
روزافزونی پیدا کرده است .فروشگاههای اینترنتی که مشتریان را برای خرید و دریافهت محصهوالت
با کمترین هزینه و بیشترین سرعت و کیفیت مطمئن میکنند ،مشتریان بیشتری را بهسوی خود جلب
میکنند .مشتریان همواره احساس میکنند که واسطهها برای کسب سود بیشتر ،قیمت واقعی کاال را
افزایش میدهند .بنابراین اغلب سایتهای مربوط به تولیدکنندگانی که امکان مستقیم خرید را برای
مشتریان فراهم میکنند با استقبال بیشهتری مواجهه مهیشهوند .بها توجهه بهه اینکهه برخهی از برنهدهای
مشهور ،واحد تولیدی مستقیمی در ایران ندارند ،اغلب توسط فروشگاههایی با عنهوان نماینهدگی بهه
مشتریان خاص و بالقوه خدماترسانی میکنند .دسته سهوم بههعنوان سهایتههای تخصصهی فهروش
کاالی ورزشی نیز با امکان مقایسه انواع کاال و ارائهه مشهاوره بها تنهوعی بیشهتر بهه مشهتریان خهدمت
میکنند .فروشگاههای اینترنتی فروش تجهیزات سنگین ورزشهی ماننهد نهوارگردان اغلهب مسهتقل و
وابسته به تولیدی بودند از تولید به مصرف) .فروشگاههای نمایندگی اغلب برای کاالههای ورزشهی
سبک مانند کفش و پوشاک فعال بودند .فروشهگاهههای تخصصهی اغلهب از ههر دو نهوع کاالههای
سبک و سنگین ورزشی را به فروش میرسانند .با توجه به نیاز به سرمایهگذاری باال برای تجهیهزات
ورزشی سنگین ،تعداد آنها کمتر و اغلب در فروشگاههای مستقل و تخصصی قابهل رؤیهت بودنهد.
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق ) Zhang and Dimitroff (2014) , Hugo (2016همسو بود .از
دالیل احتمالی این همسویی آن اسهت کهه تولیدکننهدگان محصهوالت بها هزینهه بهاال اغلهب ،تنهوع
محصولی کمتری نسبت به فروشگاههای با کاالهای متنوع و نمایندگیها دارند.
سه نوع فروشگاه موردبررسی از نظر تصاویر مورداستفاده اختالف معناداری با یکدیگر نداشهتند
و اغلب آنها از عک

و سس

پیکتوگرام استفاده کهرده بودنهد .تصهویر از مهمتهرین ویژگهیههای

تبلیغاتی و عرضه محصول برای مشتریان در سایتهای فروشگاهی است که اغلب برای نمایش زیبا،
جذاب و عمومی کاال و محصوالت در سایت از تصاویر بهصورت عک  ،پیکوگرام یا کاریکاتور
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استفاده میشود .در زمینه فروشگاههای ورزشی بیشتر از عک های ثابت برای نشهان دادن محصهول
یا کاال در تصاویر استفاده شده بود .از دالیل احتمالی این امر آن است که استفاده از عکه

اغلهب،

نسبت به کاریکاتور و پیکتوگرام از هزینه و زمان کمتری برای تبلیغ نیاز دارد.
یافتهها نشان داد که فروشگاهها از نظر شخصیتهای فهاعلی مهورد پوشهش در عک هها ،بهدون
اختالفی معنیدار به قهرمانان ورزشی و سس
فروشگاهها بر قهرمانان ورزشی و سس

سلبریتیهها بهرای صهحهگذاری توجهه کردهانهد .همهه

سلبریتیها در پوشش عک ها بهرای صهحهگذاری اسهتفاده

کردهاند .لذا بهرهبرداری از تصاویر یا فیلمها در معرفی کاال و خدمات بیشتر متمرکز بر افراد درگیهر
در صنعت و سلبریتیهای فعال در زمینه ورزش بوده است .بدون شهک بهتهرین تبلیهغ بهرای پیهراهن
ورزشی ،نقش تصاویر قهرمانان ورزشی بر روی آنها است .از سوی دیگر تصویر قهرمانان در حهال
استفاده از محصول موردنظر ،در پژوهشهای متعدد به گرایش مصرفکنندگان بهه محصهول صهحه
مههیگذارنههد .ازآنجاییکههه هههدف از اسههتفاده از شخصههیتهههای فههاعلی در تبلیههغ و معرفههی کاالههها،
صحهگذاری محصول میباشد .لذا هر چه بین شخصیت صهحهگهذار و محصهول همبسهتگی معنهایی
بیشتری برقرار باشد ،تبلیغ اثربخشتر خواهد بود .ازاینرو در فروشگاههای ورزشی اینترنتی نیهز ایهن
قانون مراعات شده و در صحهگذاری محصوالت از تصاویر قهرمانهان ورزشهی بیشهترین بههره بهرده
شده است .شیوه پرداخت هزینه کاال در سه نوع فروشگاه بها یکهدیگر اخهتالف معنهاداری داشهت و
فروشگاههای تخصصی اغلب فروش آنالین داشتند اما فروشگاههای مستقل و نمایندگیها بهه سهایر
روشها نیز توجه داشتند .آنچه مسلم است هر چه قیمت یک کاال بیشهتر میشهود پرداخهت آنالیهن
جای خود را به پرداخت حیوری و یا پ

از دریافت محصول میدهد .این نشان میدهد کهه هنهوز

اطمینان کامل در فیای مجازی بهین فروشهنده و خریهدار برقهرار نشهده اسهت و خریهداران ریسهک
پرداخت هزینههای باال بهصورت آنالین را کمتر میپذیرنهد« .پرداخهت هزینهه خریهد» از مهمتهرین
مسائل در فروش اینترنتی است که هنوز در ایران با چالشهای فراوانی روبهرو است .به نظر میرسهد
تجربهها و اخبار کالهبرداریها در فیای مجازی ایهن حساسهیت را افهزایش داده باشهد .لهذا ایجهاد
ح

اعتماد و اطمینان در بین خریداران سهایتهای اینترنتهی در بهبهود فهروش ایهن سهایتها دارای

اهمیت فراوانی است.
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نتهایج ایهن پهژوهش بها نتهایج )Argan and et al, Babaei Mobarakeh and et al (2018

) Negash and et al (2003) ,Sharifi Moghadam and et al (2011) ,(2013در خصهوص
سیستمهای حمایت مشتریان و تغییرات بر پایه نوع پرداخت آنالین و آفالیهن همسهو بهود .از دالیهل
احتمالی این امر آن است که تنوع و امکان انتخاب مشتری در نحوه پرداخت زمینه اطمینهان خهاطر و
فروش بیشتر را فراهم خواهد کرد .فروشگاهها از نظر ارکان مقایسهه بها کاالههای مشهابه بها یکهدیگر
اختالف معناداری نشان ندادند و تأکید اغلب آنها بر مقایسه کیفیت بود .از اصلیترین ضهع ههای
مشاهده شده در سایت فروش اینترنتی کاال و تجهیزات ورزشی پایین بودن امکان استفاده از مقایسهه
انواع کاالهای مشابه بود .یکی از دالیل توفیقهات فروشهگاه اینترنتهی دیجهیکهاال اسهتفاده از امکهان
مقایسه کاالهای مشابه از ابعاد مختل

و کمک به تصمیم خرید مشتریان است .نتایج پهژوهش نشهان

داد که اغلب فروشگاهههای ورزشهی اینترنتهی از امکهان مقایسهه کاالههای ورزشهی بها مهوارد مشهابه
برخوردار نبودند .این در حالی است که امکان مقایسه محصوالت در فروشگاه اینترنتی باعه

تغییهر

نگرش خریداران و جلب اعتماد آنها خواهد بود .همچنین ،نتایج پژوهش به نیاز توجهه بهر طراحهی
فروشگاه اینترنتی با ظاهر جذاب و کاربرد آسان در دریافت اطالعهات بها مقایسهه انهواع محصهوالت
اشاره داشت .نتایج این پژوهش بها نتهایج پهژوهش ) Thimm and et al (2016و Filo and et al

) (2009در خصوص امکان مقایسه محصوالت در سایتهای موردبررسی تفاوت داشهت .از دالیهل
احتمالی این ناهمسویی آن است که هنوز رقابت فروشگاههای اینترنتی داخلهی بهه سهطحی نرسهیده
است که فروشگاهها امکان مقایسه محصوالت برای مشتری را بهعنوان یک راهبرد اطمینان بخش بهه
مشتری شناسایی کنند .به نظر میرسهد فروشهگاهههای اینترنتهی ورزشهی داخلهی هنهوز اهمیهت ایهن
ظرفیت در جذب مشتری و افزایش احتمال فروش را شناسایی نکرده باشند .مقوله نمهایش قیمهت در
میان فروشگاهها اختالف معناداری داشت و فروشگاههای مستقل اغلب قیمتههای مشهخص و قابهل
روئیتی داشتند اما در فروشگاههای نماینهدگی و تخصصهی اغلهب محصهوالت بهدون قیمهت بودنهد.
قیمت تهابعی از محصهول اسهت در فروشهگاهههای مسهتقل بها قیمهت رقهابتی سهعی مهیکننهد قیمهت
محصوالتشان را در سایت درج کنند .این در حهالی اسهت کهه در سهایر فروشهگاهههای تخصصهی و
نمایندگی ،احتماالً به دلیل تغییر قیمتها بهصورت روزانه ،در اغلهب مهوارد قیمهتهها درج نشهدند.
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آنها بیشتر سعی دارند که محصوالت را به مشتریان معرفی کنند و فهروش و قیمهت بعهد از اسهتعالم
فرد از فروشگاه صورت میگیرد.
نتایج این پژوهش با پهژوهش ) Babaei Mobarakeh and et al (2018در خصهوص نحهوه ارائهه
قیمت و برچسب قیمت روی محصوالت در رفتار خرید مشتری همسو بهود .از دالیهل احتمهالی ایهن
امر میتواند ،شرایط تغییر قیمتهای پیدرپی و کاهش اعتبار فروشنده در نزد مشتریان باشد.
فروشگاهها از نظر شیوههای تشویقی برای خرید اختالف معناداری داشتند؛ بهه ایهن صهورت کهه
فروشگاههای تخصصی ورزشی بیشتر بر ارائه تخفی

و فروشگاههای مستقل و نماینهدگی بیشهتر بهر

قرعهکشی و جوایز بعد از خرید تمرکز داشهتند .فروشهگاههای تخصصهی بهر قیمهت پهایین و میهزان
فروش باال تأکید دارند و به همین دلیل رقابت بین این نوع فروشگاهها نیز زیاد اسهت و اغلهب آنهها
برای تشویق افراد به خرید از تخفی

در اجناس و محصوالت استفاده میکننهد و سهعی دارنهد تها بها

افزایش تخفی های همیشگی و فصلی بیشترین فروش را داشته باشند .درحالیکه در فروشهگاهههای
نمایندگی و مستقل اغلب قیمتها باال و حجم فروش کمتر است .این فروشگاههها بها ارائهه خهدمات
بعد از فروش ،جوایز خرید و قرعهکشی و امثال آن سعی در تشویق افراد بهرای خریهد دارنهد .نتهایج
این پژوهش با تحقیقات ) Benesbordi and et al (2018در خصوص تهأثیر سهبک فهروش چهون
ارائه تخفیه

و تشهویق بهر افهزایش هیجهان ،وفهاداری ،مهارک ،سهرگرمی و قصهد خریهد مشهتریان

همخوانی دارد .از دالیل احتمالی ایهن امهر آن اسهت کهه اغلهب فروشهگاههها بها توجهه بهه تشهخیص
توفیقات فروش رقبا در الگوهای بازاریابی و تبلیغ ،از آنها تقلیهد مهیکننهد .فروشهگاهههای فهروش
اینترنتی کاالهای ورزشی از نظر شیوه معرفی کاال اختالف معنهاداری نداشهتند و اغلهب آنهها بیشهتر
برعک

و سس

فیلم برای تبلیغ کاالهای خود تمرکز کرده بودند .تصویر و عک

به دلیل سهادگی

استفاده ،گویا بودن و درعینحال کم حجم بودن بیشترین کاربرد را برای نمایش محصول و کاال بهه
خود اختصاص داده است Zapliefski (2016) .نیز بر روشهای بازاریابی دیجیتال و ابزارهای آن
چون تصاویر در بهبود تصویر ذهنی مشتری تأکید داشت .از دالیل احتمهالی ایهن امهر آن اسهت کهه
بیشتر فروشگاههای اینترنتی فروش سعی دارند که سرعت جستجو درون سایت را باال ببرند لهذا کهم
حجم بودن ابزارهای عرضه و معرفی کاال از اهمیهت زیهادی برخوردارند.فروشهگاههها از نظهر دامنهه
جغرافیایی پوشش اختالف معناداری نداشتند و اغلب آنها دارای پوشش استانی و کشهوری بودنهد.
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فروشگاههای اینترنتی کاال و تجهیهزات ورزشهی و البتهه اکثهر فروشهگاههای اینترنتهی دارای حاشهیه
جغرافیایی فروش وسهیع هسهتند و سهعی میکننهد بها ارسهال پسهتی کهاال و محصهوالت خهود ،بهازار
بزرگتری در پهنه کل کشور را به خود اختصاص دهند .این فروشهگاههها از نظهر دامنهه جغرافیهایی
تحت پوشش همگی در سطح منطقهای و کشوری فعالیت داشهتند .ایهن امهر از ویژگهیههای فهروش
اینترنتی است که در نتایج پهژوهش ) Babaei Mobarakeh and et al (2018و Filo and et al

) (2009نیز به آن اشاره شده است .دلیل احتمالی این امر ویژگی فیای مجهازی اسهت کهه متهأثر از
امکان ارسال محصول ،میتواند دامنه بازار را تا سطوح جغرافیایی وسیعی گسترش دهد.
با توجه به یافتهها فروشگاههای فروش اینترنتی کاالهای ورزشی از نظر سئوی سایت با یکهدیگر
اختالف معناداری داشتند اما بین میزان بک لینکها اختالف معناداری مشاهده نشهد .فروشهگاهههای
تخصصههی سههئوی بهتههری نسههبت بههه فروشههگاههههای مسههتقل و نماینههدگی داشههتند .ازآنجاییکههه
فروشگاههای تخصصی ورزشی متنوعتر از فروشهگاهههای مسهتقل بودنهد و بها مشهتریان متنهوعتهر و
بازدید بیشتری سروکار دارند .مراجعات بیشتر زمینه خرید بیشتر و افزایش سئو را فراهم میکند .این
در حالی است که فروشگاههای مستقل ورزشی دارای مشتریان خاص هستند و بازدیهدها و خریهدها
فروشها از نظر حجم کمتر است .رقبای این گروه کمتر است و اغلب فروشگاهها از نوع تخصصهی
هستند .همچنین کیفیت سایت در افزایش مراجعهات بازدیدکننهدگان نقهش مهمهی داردKalateh .

) Seifari and et al (2019نشان دادند که شاخصهای کیفی به ویژه نظاممنهدی یهک وبسهایت
ورزشهی بهر اسهتقبال الکترونیکهی کهاربران و مخاطبانشهان تأثیرگهذار اسهتKarami and et al .

) (2018نیز بر افزایش کیفیت وبسایت از طریق سئوی سایت تأکید داشتند .از دالیل احتمالی ایهن
امههر آن اسههت کههه هههر یههک از مخههاطبین فروشههگاه اینترنتههی ،نخسههتین ارزیههابی خههود را از کیفیههت
وبسایت موردبررسی انجام میدهد.
نتیجه کلی پژوهش نشان میدهد که فروشهگاهههای اینترنتهی ورزشهی ایرانهی بهرای حیهور فعهال و
توسعه خود نیازمند برخورداری از شیوههای متنوع عرضه و معرفی کاال و محصوالت ،صهحهگذاری
صحیح در ترفیعات فروش ،کیفیت و سئوی سایت ،ارائه شیوههای مقایسه محصوالت و مشهو ههای
خرید مهیج و مختل

هستند .پیشنهاد میشود وبسایتهای با هویت فروشگاه ورزشهی بایهد توجهه

به زیباسازی بصری و کاربرد آسان ،امکان دریافت اطالعات کامهل و حتهی مقایسهه را ایجهاد کننهد.
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همچنههین بههرای بهبههود نحههوه معرفههی محصههوالت از تصههاویر متنههوعتههر و جههذابتههری بههرای معرفههی
محصوالت استفاده شود و رنگبندی تصاویر با نوع محصول همخهوانی داشهته باشهد .در اسهتفاده از
سلبریتیها تناسب سلبریتی با محصول مورد توجه قرار گیرد .تالش بهرای بهبهود سهئوی سهایتهها از
طریق بهبود محتوا ،کلیدواژهها و تبلیغات در سایر صفحات و افزایش بک لینکها صورت گیرد .بهه
ایجاد تنوع مشو ههای فهروش بیشهتر توجهه شهود .امکهان مقایسهه کاالهها در ارکهان مختلفهی چهون
کیفیت ،قیمت و دیگر مشخصات در سایتها فراهم شود .شیوههای پرداخهت هزینهه مختلفهی بهرای
ایجاد اعتماد مشتری فراهم شود .با توجه به محدودیت جامعه موردبررسی به فروشگاهههای ورزشهی
اینترنتی داخلی ،پیشنهاد میشود که با مقایسه تطبیقهی بها نمونههههای بهینالمللهی و موفهق ،الگوههای
توسعه و ارتقاء فروشگاههای اینترنتی فراهم شود .همچنین با توجه به محدودیت ارزیهابی فروشهگاه-
های اینترنتی به برخی از شاخصهای مهم ،میتوان مطالعه را با استفاده از دیگر شاخصها نیهز انجهام
داد.
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