
 

 

 و مقایسه آمیخته بازاریابی پوشاك ورزشی داخلی و خارجی

مطالعه آدیداس و مجید: داخلی ورزشی هاي شرکت هاي ضعف  
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 چکیده

انجام  و خارجی پوشاك داخلی )صول، قیمت، مکان و ترویجمح( مقایسه آمیخته بازاریابیاین پژوهش با هدف 
بدین منظور از . داخلی بررسی گردد هاي شرکت هاي ضعفبراي کاهش  تا استراتژي آمیخته بازاریابی شد

ابتدا روایی محتوایی و  نامه پرسشبراي استفاده از این  .استفاده گردید )1392(آمیخته بازاریابی زمانی  نامه پرسش
نیز با استفاده از ضریب  نامه پرسشتوسط شش نفر از متخصصین مدیریت ورزشی گرفته شد و پایایی  آنصوري 

 تأیید تأییديبه کمک تحلیل عاملی  گیري اندازهبه عالوه اعتبار سازه ابزار  .به دست آمد 821/0آلفاي کرونباخ 
. مورد بررسی قرار گرفت تصادفی یريگ نمونهبا روش  نامه پرسش 390 به دلیل نامحدود بودن جامعه آماري .شد

 )مستقل تی، کولموگرف اسمیرنفمیانگین،  فراوانی،( آمار توصیفی و استنباطی هاي روشاز  ها دادهبراي تحلیل 
در از نظر مشتریان پوشاك ورزشی آدیداس یت عناصر قیمت، ترویج و توزیع وضع نشان داد ها یافته .استفاده شد

 ،داخلی هاي ضعفجهت کاهش گفت  توان میو هدف پژوهش با توجه به نتایج ذا ل  .باالتري قرار داردسطح 
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نماید و براي کسب بازار  توجهقیمت، ترویج و توزیع عنصر  سهبایستی به  شرکت تولیدي پوشاك ورزشی مجید
جه وت ...مقطوع بودن قیمت پوشاك، تبلیغات الزم، شیوه توزیع، نمایش خوب پوشاك وبه عواملی نظیر رقابت 

  .بیشتري نماید

، آدیداس، مجید، مشتري ورزشی، پوشاك ورزشیآمیخته بازاریابی :واژگان کلیدي  

 مقدمه

جلب رضایت مشتریان، شناسایی   الزمهاست و هدف از بازاریابی، جلب رضایت مشتري 
 ،1999، 1کاتلر( هاست آن هاي محدودیتو  ها توانایی، سالیق، تمایالت، ها خواسته، نیازها
مختلف تولیدي براي حفظ، بقا و توسعه باید  هاي سازمانبدین منظور در دنیاي امروز  .)132

 در ،)1387،51باورساد، ( محصوالت خود را منطبق بر نیازهاي مخاطبین و ذینفعان ارائه دهند
 این ابزارها از استفاده که دارند اختیار در را ابزارهایی کنندگان عرضه و تولیدکنندگان بین این
 بهترین از یکی. رسد می نظر به ضروري کاالها، خرید براي کننده مصرف در انگیزه ایجاد يبرا
 .)70 ،1383دادفر،( است بازاریابیآمیخته ابزارها  این ترین مهم و

 این. باشد می پی 4استراتژیک از عناصر چهارگانه معروف  ترکیب یک بازاریابی آمیخته 
این چهار عنصر شامل محصول، . باشد می 5و ترویج 4ن، مکا3، قیمت2چهار عنصر شامل محصول

                                                             
1. Kotler 
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4. Place 
5. Promotion 
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، 2، نیکولتا1سرن گوتا( کند می عرضه فرد یک حتی یا و خدماتی یا تولیدي واحد آنچه کهیعنی 
کاتلر، ( گردد می پرداخت محصول یک ازاي در که مبالغی به معناي قیمت ،)14 ،3،2014یانیک

توزیع،  هاي کانال 5طبق تعریف مولین. شدبا میو ترویج توزیع  ،)17 ،2000، 4آرمسترانگ
 و کاالها ،هایی فعالیت و وظایف اجراي با که است ارزش زنجیره هاي سازمان از اي مجموعه
 متصل نهایی کنندگان مصرف به است بررسی قابل مکانی و زمانی هاي جنبه از که را خدمات

 که داند می هایی فعالیتترویج را  همچنین کاتلر. )59 ،2007، 7، ساتون6مولین، هاردلی( کند می
 مشتریان تشویق براي یا و خدماتشان یا کاالها حدود در مشتریان کردن آگاه براي بازاریابان که

مدیران  هاي نقشاز جمله  لذا. )2003،13کاتلر،( دهند می انجام محصول خرید بالقوه براي
باید با  ها شرکت ابراینبن ؛باره عناصر آمیخته بازاریابی استدر گیري تصمیمبازاریابی 

رضه با ع تریان و نیازهاي بازار تالش کنندبه هنگام و با شناخت کافی از مش گیري تصمیم
مطلوب توزیع، استفاده از تبلیغات  هاي روش کارگیري بهو  محصولی خوب و با قیمتی مناسب

فزایش داده و با و تهدیدهاي محیطی، سهم بازار خود را ا ها فرصتو شناسایی رقبا،  کننده آگاه
مشتریان داخلی و خارجی عالوه  هاي خواستهبا نیازها و  پذیري انعطافخالقیت، تطبیق منابع و 

 ویژه بهورزشی  هاي شرکتلذا الزم است  .بر افزایش سهم بازار، مشتریان خود را نیز حفظ کنند

                                                             
1. Crenguta, 
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3. Yanik 
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7. Sutton 
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ري به دیگر جهت حفظ رضایت مشتریان و جلب مشت هاي شرکتداخلی، همانند  هاي شرکت
  .)74 ،1385 ، روستا، ونوس،ابراهیمی( استراتژي آمیخته بازاریابی توجه نمایند

محدود در حیطه آمیخته بازاریابی پوشاك ورزشی خارجی در ایران،  هاي پژوهشدر 
پوشاك  یابیبازار ختهیآم یبررس«با عنوان  )1392(زمانی دادانه به پژوهشی که توسط  توان می

نتایج تحقیق وي اشاره کرد،  »)داسیآد يمطالعه مورد( انیمشتر هدگایاز د یخارج یورزش
تمامی عناصر آمیخته بازاریابی در خرید پوشاك ورزشی از دیدگاه مشتریان نشان داد 

: عناصر آمیخته بازاریابی به ترتیب اهمیت شامل تأثیر بندي یتاولوهمچنین . هستند یرگذارتأث
 همان گونه که اشاره. )1392،81زمانی دادانه، ( بودترویج  -4توزیع  -3قیمت  - 2محصول  -1

تحقیقات سایر در حالی که  باشد میبین مشتریان ورزشی ایرانی داراي اهمیت  توزیعشد عنصر 
بر رفتار خرید مشتریان ورزشی  یرگذاريتأثمعیار  چندان یععنصر توز دهد مینشان کشورها 

ارزیابی رفتار خرید «با عنوان ) 2008( 1شنابه تحقیق کری توان یمبه عنوان مثال  نبوده است
اشاره نمود، این محقق به این نتیجه رسید از میان عناصر  »ورزشی يها کفشجوانان نسبت به 
نبوده و به ترتیب حالت و  مشتریان بر رفتار خرید یرگذارتأثعنصر توزیع معیار  ،آمیخته بازاریابی

 است ها آنبر خرید  مؤثرعناصر  ینتر مهم به عنوان یفیت کفش، قیمت و در آخر تبلیغاتک
 .)41، 2008کریشنا، (

، اما اند نمودهمرتبط محققان همه عناصر آمیخته بازاریابی را مهم تلقی  در اکثر تحقیقات
بر تصمیم خرید  تأثیرگذارعناصر  ترین مهمعناصر محصول و قیمت از در این میان  معموالً

                                                             
1. Krishna 
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در بخش پوشاك غیرورزشی نیز مطالعاتی در . اند دهبومشتریان ورزشی در تحقیقات ورزشی 
عناصر بر تصمیم خرید   همهاین زمینه انجام گرفته است که در این تحقیقات نیز از نظر مشتریان 

نیز از نظر مشتریان کیفیت محصول و  غیرورزشیبرخی از تحقیقات ، گذارد می تأثیر ها آن
 و زرگریان )1390( به عنوان مثال چوبینه. اند ردهکمعرفی  تأثیرگذارترصر قیمت را به عنوان عنا

 ترین مهمخود به این نتیجه رسیدند دو عنصر محصول و قیمت از  هاي پژوهشدر  )1391(
در حوزه  .)46، 1391، زرگریان، 45 ،1390چوبینه، ( باشند میعناصر آمیخته بازاریابی 

ند که در بین عناصر آمیخته تحقیقات خارجی نیز بسیاري از تحقیقات به این نتیجه رسید
 1به طور مثال چوماي دیا. باشد میعناصر  ترین اهمیتبازاریابی دو عنصر محصول و قیمت حائز 

به این نتیجه دست یافت  »استراتژي آمیخته بازاریابی به عنوان مزیت رقابتی« عنواندر تحقیقی با 
ه مزیت رقابتی تبدیل شده که به ب تواند میعناصر آمیخته بازاریابی به طور همزمان   همهکه 

، 2014چوماي دیا، ( باشد میترتیب اولویت این عناصر شامل محصول، قیمت، مکان و ترویج 
عنصر آمیخته بر رفتار مشتریان  4به این نتیجه رسید که همه  کریمی این در حالی است که .)7

از دیدگاه مشتریان قیمت  عناصر آمیخته بازاریابی تأثیر بندي اولویتو در نهایت  اثرگذارند
این نتیجه رسید به  2عالوه بر این می هارت .)110، 1391کریمی، ( باشد می تأثیرداراي کمترین 

یک بازاریابی بر روي مشتریان به طور خاص از طریق تمام چهار عناصر کالس تأثیرگذاري
  .)15، 2012می هارت، ( است پذیر امکان )و بازاریابی ارتباطاتمحصول، قیمت، مکان (

                                                             
1. Chumaidiyah 
2. Mihart 
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، باشد میصورت گرفته حاکی از اهمیت دو عنصر محصول و قیمت  هاي پژوهشاگر چه 
به این نتیجه رسیدند  کردشولی مثالً. در این زمینه برخی نتایج ضد و نقیض هم وجود دارد

، نیکولتا سرن گوتایا  ؛ و)92، 1391کردشولی، الهیاري، ( ندارد یريتأثعنصر محصول در خرید 
دریافتند که بین  »کننده مصرفتحلیل آمیخته بازاریابی و رفتار « عنواندر پژوهشی با  1و یانیک

رابطه مثبتی وجود دارد اما عنصر قیمت  کننده مصرفعناصر آمیخته بازاریابی و رفتار   همه
آخرین  نهایتاً .)14، 2014سرن گوتا، نیکولتا، یانیک، ( بر رفتار خرید مشتریان ندارد تأثیري

خارجی  هاي پژوهشکه بیشترین توجه پژوهشگران خارجی را به خود جلب کرده و  عنصري
، 3، مافینی2دراپکه  هایی پژوهشدر یکی از . استعنصر ترویج  ،دارند تأکیدبر آن بسیاري 
رابطه  بندي بستهانجام دادند مشخص شد که بین وفاداري به نام تجاري و  همکاران 4داماسی

دراپ، مافینی، ( است مؤثروفاداري مشتریان بر  بندي بستهارد و مثبت و معناداري وجود د
به توسعه بیشتر  2011همچنین پژوهشگران در پژوهشی در سال  .)19، 2014داماسی، 

بر خرید ورزشی  مؤثردرونی و بیرونی  يها محركو  ها یتمحدودخود در زمینه  يها پژوهش
درونی  هاي یتمحدودبیرونی تبلیغات و ترویج،  هاي یزهانگدرونی،  هاي یزهانگ ها آن. پرداختند

و  ها یتمحدود ینتر مهمرا  ورزشی هاي یگزینجابیرونی  هاي یتمحدودنبود همراه و 
بر  مثبتی تأثیربیرونی  هاي یزهانگقابل ذکر است که . خرید ورزشی معرفی نمودند هاي یزهانگ

  .)57 ،2011ترایل، کیم، ( مصرف ورزشی دارند

                                                             
1. Crenguta, Nicoleta, Yanik 
2. Dhurup 
3. Mafini, 
4. Dumasi 
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محصوالت و آمیخته بازاریابی مطالعات محدودي در زمینه نشان داد که قبلی مطالعات مرور 
محصوالت و  همچنین آمیخته بازاریابی. پوشاك ورزشی داخلی و خارجی صورت گرفته است

ورزشی از موضوعاتی است که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور با  کاالهاي
سال بر روي  قات محدودي فقط در این چندپژوهشگران مواجه شده است و تحقی توجهی یب

از جمله  داخلی کاالهاي مصرف و تولید از ما حمایت کشور دراز طرفی  .آن انجام شده است
 است داشته قرار و بازرگانی اقتصادي هاي گذاري سیاست اولویت در همواره پوشاك ورزشی

و گرایش مشتریان  کشور به خارجی کاالهاي ورود ، اما)24 ،1389 ، نورایی، ساعی،گراوند(
زنگ خطري براي استقالل اقتصادي و حمایت از تولیدات داخلی  به محصوالت خارجی

 کشور اقتصاد به بزرگ صدماتی کاالهاي خارجی وجود انواع با واقع در .شود میمحسوب 
 شدن مأیوس اقتصادي، استقالل لطمه به کشور، از ارز خروج: جمله از شود می وارد

ازجمله (داخلی  تولیدات براي بزرگ چالش یک اینکه  غیره و داخلی نتولیدکنندگا
انجام شده  تحقیقات .)82 ،1380وحدتی، ( است )پوشاك ورزشی با برند داخلی تولیدکنندگان

ندارند به  یرایشمحصوالت ورزشی گ گرایی ملیاکثریت افراد به  دهند مینشان این راستا در 
 با وفاداري و مندي رضایت  رابطه« عنوانژوهش خود تحت و همکاران در پ عنوان مثال کشگر

مشتریان نشان دادند  »زنان ورزشکار بدنساز در خارجی و داخلی ورزشی پوشاك هاي ویژگی
دالیل  ترین مهماز جمله  دادند می ترجیح داخلی اجناس بر را خارجی اجناس مصرفورزشی 

  .)11، 1392جباري،  کشگر، سلمان،( عنصر قیمت بود ،انتخاب پوشاك خارجی
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به همین منظور، در پژوهش حاضر، به مقایسه آمیخته بازاریابی پوشاك ورزشی داخلی و 
از آنجا که آدیداس یکی از . پرداخته شده استمطالعه موردي آدیداس و مجید : خارجی
که در داخل کشور  باشد میصنایع پوشاك و تجهیزات ورزشی در دنیا  هاي شرکت ترین بزرگ

زمان ممکن  ترین کوتاهاراي محبوبیت زیادي است، همچنین در این بین پوشاك مجید در نیز د
لذا با  ،ران به دست آورده استجایگاه خود را در رقابت میان برندهاي مطرح دنیا در بازار ای

مدرس ( باشد میآماري باالیی   جامعهرزشی داراي مشتریان زیاد و و شرکتعنایت به اینکه این 
صنایع ورزشی که توانسته  هاي شرکت ترین بزرگو از طرفی مقایسه با یکی از  )42ید،زاده، مج

راهبردي براي  تواند می )51زمانی دادانه، کیوان، ( در کشور مشتریان زیادي را جذب نماید
فروشندگان کاالها به خصوص پوشاك زیرا الزم است  ؛کسب بازار رقابت داخلی باشد

پیدا  خودآگاهیدر رقابت بازاریابی به اولویت خرید مشتریان ورزشی داخلی براي پیروزي 
 فوق اهداف به آمدن نائل هاي راه از یکی. کرده و نسبت به آن اقدامات الزم را انجام دهند

، لذا در این میان توجه به باشد میبازاریابی  عناصر آمیخته مفهوم تحلیل و تجزیه و بررسی
ایجاد مزیت رقابتی نمایند و به  )مجید( یرانیبراي پوشاك ا توانند میعناصري که 
ت نقاط قابل احتمالی و تقوی هاي ضعفداخلی پوشاك ورزشی در پی جبران  تولیدکنندگان

  .دهد میپژوهش حاضر را تشکیل  مسئلهبهبود کمک نماید، 

  روش

 –توصیفی اطالعات  گردآوري  نحوهپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي، از نظر 
جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریانی . بود) شاخه مطالعات میدانیاز (پیمایشی 
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و خارجی ) مجید(هستند که در زمان اجراي تحقیق اقدام به خریداري پوشاك ورزشی داخلی 
از روش  گیري نمونهبه منظور . اند کردهمجاز فروش شهر تهران  هاي نمایندگیاز ) آدیداس(

با استفاده از جدول مورگان به دلیل نامحدود بودن جامعه . دتصادفی استفاده ش گیري نمونه
براي کاهش  .برآورد گردید 387م این پژوهش مورد نیاز جهت انجا هاي نمونهآماري تعداد 

پس از . بین خریداران داوطلب به همکاري توزیع شد نامه پرسش 400تعداد  گیري اندازهخطاي 
 نامه پرسش 195( نامه پرسش 390شد و در نهایت  معیوب کنار گذاشته هاي نامه پرسشبررسی 

مورد  هاي داده آوري جمعبه منظور . مورد بررسی قرار گرفت) آدیداس نامه پرسش 195 و مجید
. نیاز از فرم اطالعات جمعیت شناختی مشتریان پوشاك ورزشی آدیداس و مجید استفاده شد

براي ارزیابی عناصر آمیخته ) 1392(همچنین از پرسشنامه آمیخته بازاریابی زمانی دادانه 
 23پرسشنامه آمیخته بازاریابی شامل . بازاریابی پوشاك ورزشی آدیداس و مجید استفاده شد

، عناصر آمیخته بازاریابی که در پرسشنامه لحاظ گیرد برمی باشد که چهار عنصر را در می سؤال
 )19-23( و توزیع )13-18( ، ترویج)8-12( ، قیمت)1-7( شامل چهار عنصر محصول اند شده
، الزم به ذکر است براي استفاده این پرسشنامه بر روي مشتریان ابتدا روایی محتوایی و باشد می

بازاریابی ورزشی گرفته  باألخصصوري آن توسط شش نفر از متخصصین مدیریت ورزشی و 
با  املی تأییديگیري از شیوه تحلیل عهمچنین به منظور تعیین روایی سازه ابزار اندازه، شد

پرسشنامه  45تعداد  ها نامه پرسشبه منظور بررسی پایایی . استفاده شد لیزرل افزار نرماستفاده از 
که نتایج آن براي کل  گردید بین مشتریان پوشاك ورزشی آدیداس و مجید شهر تهران، پخش

 گرفته 712/0و توزیع  775/0، ترویج 719/0، قیمت 777/0عنصر محصول  ،821/0 نامه پرسش
و سپس از کولموگرف اسمیرنف استفاده ...) فراوانی، میانگین و(ابتدا از آمار توصیفی . شد
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، تی مستقل(اثبات شد از آمار استنباطی شامل آزمون  ها دادهگردید پس از اینکه نرمال بودن 
  .استفاده شد) فرید من

  نتایج

مشتري از  195نی تحت بررسی، آزمود 390نشان دادند در تحقیق حاضر از مجموع  ها یافته
زن و  ها آننفر  169. از شرکت تولیدي مجید بودند مشتري 195شرکت تولیدي آدیداس و 

درصد  40همچنین . بودند 33-26بیشترین فراوانی مشتریان در رده سنی  و ؛نفر مرد بودند 221
  .ساعت در هفته فعالیت ورزشی داشتند 3تا  2بین  کنندگان شرکت

و  هاي سازنده شاخص آمیخته بازاریابی و گویه مؤلفهبار عاملی به بررسی  2و  1 جدولدر 
مشاهده  2پرداخته شده است، همان طور که در جدول  برازش مدل تحلیلی عاملی مرتبه دوم

مجذور خی به درجات آزادي محاسبه  3و مطابق جدول  باال ها مؤلفه  همهبار عاملی  شود می
برازش مناسب مدل است، همچنین  دهنده نشان 3دن این عامل از بو تر کوچکاست،  48/2شده 

باشد که این مقدار برابر  08/0بایستی کمتر از  میخطاي ریشه مجذور میانگین تقریب مقدار 
نیکویی برازش، برازش تطبیق شده، برازندگی تطبیقی و  هاي شاخصمقدار . است 062/0

 90/0باشد که در مدل تحت بررسی بیشتر از  90/0نیز باید بیشتر از  اي مقایسهشاخص برازش 
هاي انتخاب شده براي سنجش آمیخته  توان گفت معرف ها می لذا با توجه به شاخص. است

  .توانند آن را بسنجند بازاریابی از اعتبار الزم برخوردار است و به خوبی می
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  بارهاي عاملی مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم آمیخته بازاریابی _1 جدول

  روي کل سازه آمیخته بازاریابی ها مؤلفه عاملی بار  
  کل سازه  مؤلفه  

  83/0  محصول  

  96/0  قیمت  
  94/0  ترویج  
  81/0  توزیع  

  

  هاي برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم آمیخته بازاریابی شاخص _2 جدول

نرمال بودن توزیع متغیرهاي تحقیق به کمک آزمون کولموگرف حاصل از بررسی  نتایج
انجام  لذااست،  05/0 از تر بزرگداري همه متغیرهاي تحقیق  معنیکه سطح داد  نشان اسمیرنف

  .پارامتریک بالمانع است هاي آزمون

در دو شرکت  نتیجه آزمون مقایسه آمیخته بازاریابی بر اساس نتایج تی مستقلهمچنین 
=  -P 052/3 ,>05/0(که عناصر قیمت  دهد میورزشی ایرانی مجید و خارجی آدیداس نشان 

  آماره
  مقدار
  
  
  

مجذور 
  خی
  
  
  

25/561  

درجات 
  آزادي

  
  
  
226  

مجذور 
به 

درجات 
  زاديآ

  
48/2  

خطاي 
ریشه 
  مجذور

  
  
062/0  

نیکویی 
  برازش

  
  
  

96/0  

برازش 
تطبیق 
  شده
  
  

94/0  

برازندگی 
  تطبیقی

  
  
  

94/0  

شاخص 
برازش 

 اي مقایسه
NFI  
  

93/0  

مجذور 
  میانگین

  
  
  
038/0  
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t(ترویج  ، عنصر)05/0<, P 193/2-  =t( عنصر توزیع ،)05/0<, P 343/2-  =t(  در بین
پوشاك ورزشی بنابراین از نظر مشتریان  ؛با یکدیگر تفاوت معناداري دارندمشتریان دو گروه 

میانگین عنصر اما اما  ؛وضعیت عناصر قیمت، ترویج و توزیع در سطح باالتري قرار داردآدیداس 
  ..در بین مشتریان دو گروه با یکدیگر تفاوت معناداري ندارددر بین مشتریان دو گروه با یکدیگر تفاوت معناداري ندارد ،)P 033/1  =t ,<05/0(محصول 

  به تفکیکقل براي مقایسه عناصر آمیخته بازاریابی قل براي مقایسه عناصر آمیخته بازاریابی مستمست  ttنتایج آزمون نتایج آزمون   __33جدول جدول 

  

  

 شاخص
شرکت 
 تولیدي

توصیفی هاي آماره  
مستقل براي بررسی  نتایج آزمون تی

  ها میانگیناختالف 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 مقدار تی

درجات 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 محصول
( 49- 7 ) 

04/30 آدیداس  33/9  
033/1  388 302/0  

24/35 مجید  46/5  

 قیمت
( 42- 6 ) 

20/36 آدیداس  86/6  
052/3 -  388 002/0  

17/30 مجید  92/4  

 ترویج
( 49- 7 ) 

08/38 آدیداس  61/6  
193/2 -  388 029/0  

43/31 مجید  48/5  
 توزیع

( 21-3 ) 
84/28 آدیداس  37/4  

343/2 -  388 020/0 96/14 مجید   32/3  
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  بحث

پوشاك  )محصول، قیمت، مکان و ترویج(حاضر مقایسه آمیخته بازاریابی  هدف پژوهش
نتایج آماري نشان داد  .بود داخلی هاي شرکت هاي ضعفو بررسی  ورزشی آدیداس و مجید

بودن قیمت پوشاك، ارائه لیست  مقطوع برتوجه بیشتري  خارجی آدیداسشرکت پوشاك 
 خرید بیشتر ازاي، قیمت منصفانه، ارائه تخفیف به موردنظربودن پوشاك  تر ارزانقیمت فروش، 

 جذب و نگهداري نماید بوده که توانسته مشتري را داشته و لذا عامل قیمت عنصر مهمی... و
و  )1392( مانی دادانه، ز)2012( ، می هارت)2014( نتایج این پژوهش با پژوهش چوماي دیا

در تحقیق خود به این نتیجه رسید که  )2012( می هارت. همخوانی دارد )1391( زرگریان
و  کننده مصرفبر رفتار  تأثیربراي افزایش  ها فرصتاهداف شرکت، نیاز به شناسایی  ترین مهم

اصر بر روي دیگران است که این مورد به طور خاص از طریق تمام چهار عن تأثیرگذاري
، 2012، می هارت( است )محصول، قیمت، مکان و بازاریابی ارتباطات( کالسیک بازاریابی

عناصر آمیخته با رفتار خرید   همهبه این نتیجه رسید نیز در پژوهش خود  )1391( زرگریان .)15
عناصر آمیخته بازاریابی از دیدگاه  ترین مهممشتریان رابطه معناداري دارند و عنصر قیمت جزو 

و  )2014( البته این نتیجه با نتیجه پژوهش سرن گوتا .)46، 1391زرگریان، ( باشد میمشتریان 
عناصر آمیخته   همهدریافتند که بین  و همکاران سرن گوتا .هم سو نبود )1391(کریمی 

بر رفتار خرید  تأثیريرابطه مثبتی وجود دارد اما عنصر قیمت  کننده مصرفبازاریابی و رفتار 
نیز در ایران در تحقیق  )1391( کریمی. )14، 2014سرن گوتا و همکاران، ( ن نداردمشتریا

 احتماالً. )110، 1391کریمی، ( رسید و همکاران خود به نتایج مشابه سرن گوتا غیرورزشی
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ممکن است به این دلیل باشد که در این تحقیق محصول به عنوان محصولی  دلیل ناهمخوانی
اهمیت ... یان بیشتر به مقدار انرژي، ساخت کشور ارجح وخانگی مطرح است و مشتر

  .اند داده می

نسبت به  تري پایینلذا با توجه به اینکه عنصر قیمت در پوشاك ورزشی مجید در سطح 
و با توجه به اینکه مشتریان هنگام خرید به عناصر نهفته در پوشاك ورزشی آدیداس قرار دارد 
با تقویت این عنصر منجر به  توانند میهاي ورزشی داخلی قیمت توجه دارند، فروشندگان کاال

گاه مشتریان از آن دسته . رید یا تکرار خرید و تبلیغ دهان به دهان شوندترغیب مشتري به خ
، برخی افراد ارزان بودن و برخی گران شوند میافرادي هستند که ابتدا به قیمت محصول جذب 

به همین . همیشه گران بودن مالك بهتر بودن نیست در حالی که دانند می تر مرغوببودن را 
داخلی باید به سراغ عناصر نهفته در عنصر قیمت بروند و توجه داشته  تولیدکنندگانجهت 

رقبا در خرید محصوالت داخلی ذهن خریدار را  هاي قیمتفعلی با  هاي قیمتباشند که مقایسه 
شرکت مورد  گذاري قیمت هاي استراتژيکه توجه به این امر باید در  نماید میبه خود جلب 

خود گوي سبقت را  هاي قیمتتوجه قرار گیرد و با رصد کردن قیمت پوشاك مشابه و تنظیم 
 مشابه پوشاك با مقایسه درقیمت منصفانه نکته بعدي رقیب بربایند،  هاي شرکتدر بازار از 

ید مشتري نیز قیمت پوشاك متناسب با کیفیت آن است و حتی با قدرت خر گاهی ،است
لذا  دهند میارائه  تر پایینرقیب همان کیفیت را با قیمتی  هاي شرکتتناسب دارد اما 

مشابه را نیز در نظر داشته باشند، زیرا ممکن  هاي شرکت هاي قیمتباید  داخلی تولیدکنندگان
 تر ارزان. رقیب از خرید پوشاك منصرف شوند هاي شرکتاست خریداران با مقایسه قیمت 
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در این زمان که فشار . است دیگريدن پوشاك در مقایسه با پوشاك مشابه عامل مهم بو
اقتصادي بر بیشتر قشرهاي جامعه وجود دارد طبیعی است که ارزان بودن پوشاك نسبت به رقبا 

خرید بیشتر که  ازايتولیدي باشد که با ارائه تخفیف به  هاي شرکتدر دست  اي برندهبرگ 
لذا در مجموع  .این برگ برنده را به دست بیاورد تواند میشرکت  باشد میبعدي  مؤثرعامل 

مقطوع بودن قیمت، ارائه لیست فروش،  به عواملی نظیربایستی شرکت داخلی ورزشی مجید 
خرید بیشتر،  ازايه تخفیف به ئبودن در مقایسه با پوشاك مشابه، قیمت منصفانه، ارا تر ارزان

  .اینترنتی و حضوري توجه بیشتري نماید به صورت ها قیمتامکان مقایسه 

مـودن  نبـا فـراهم    آدیـداس همچنین عنصر ترویج عنصر دیگري است که پوشاك ورزشـی   
امکان خرید اینترنتی یا پستی، شـیوه تبلیغـات مناسـب و ارائـه اطالعـات کـافی و الزم در مـورد        

یات، عـدم  پوشاك ورزشی، ظاهر و نماي بیرونـی و داخلـی مناسـب و جـذاب، مـدیریت شـکا      
... در خرید و مدت گـارانتی زیـاد محصـوالت و    تأخیر ایجادکنندهعامل  هرگونهوجود صف یا 

نتایج این پژوهش با . رضایت مشتریان را نسبت به پوشاك ورزشی آدیداس کسب نمایدتوانسته 
و  دراپ. باشـد  میهم سو  )57: 2011( ، ترایل و کیم)19: 2014( و همکاران نتایج تحقیق دراپ

بـین وفـاداري بـه نـام تجـاري و خریـد        ندبه این نتیجه رسـید در پژوهش خود  )2014( مکارانه
لذا مدیریت باید بـا  . و قیمت و نام تجاري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد بندي بستهمجدد و 

و همچنـین بـا نـام تجـاري آگـاهی بخـش موجـب         گـذاري  قیمـت ، بنـدي  بستهدر  مؤثرياجراي 
. )19، 2014دراپ و همکـاران،  ( و در نهایـت خریـد مجـدد را موجـب گـردد     افزایش وفاداري 

 يهـا  محركو  ها یتمحدودخود در زمینه  يها پژوهشتوسعه بیشتر به نیز ) 2011( ترایل و کیم
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بیرونـی   هـاي  یـزه انگدرونـی،   هاي یزهانگ ها آن. بر خرید ورزشی پرداختند مؤثردرونی و بیرونی 
 هـاي  یگزینجـا بیرونـی   هـاي  یتمحـدود درونی نبود همـراه و   هاي یتمحدودتبلیغات و ترویج، 

 ؛ وخرید ورزشـی معرفـی نمودنـد    هاي یزهانگو  ها یتمحدود ینتر مهمورزشی، هزینه و محل را 
نکتـه مهـم    ي قـرار دارد تـر  پاییناز آنجا که پوشاك ورزشی مجید از نظر عنصرترویج در سطح 

این تحقیق باید به این مـورد توجـه کـرد کـه      شهرت و تصویر خوب فروشگاه است، طبق نتایج
بر جذب و حفظ مشتري  اثرگذاريعامل  کند میشهرتی که یک فروشگاه در یک منطقه ایجاد 

ظـاهر و   عامـل دیگـر  . این مورد مهم توجه کننـد  ورزشی داخلی باید به هاي شرکتکه  باشد می
دکوراسـیون داخلـی و نمـاي     که بیانگر لزوم توجه بـه  باشد مینماي داخلی و خارجی فروشگاه 

 و ؛فروشگاه است تا با جذاب نشان دادن فروشگاه مشتریان را براي خرید به آنجا جـذب نمـاییم  
اسـت کـه    هـا  آنباید به آن توجه کنند شیوه تبلیغات  ها شرکتدر نهایت عامل مهم دیگري که 

آن  ياثرگـذار وجه به است؟ و با آگاهی از این اطالعات و ت یرگذارتأثکدام روش تبلیغی بیشتر 
با توجه به اینکه پوشاك مجید در سراسر در جهت اقدام به بهترین روش عمل نمایند و از طرفی 

کشور به تعداد کمی نمایندگی دارد بایستی به عواملی نظیر امکان خرید اینترنتی یا پسـتی توجـه   
صویر خوب فروشـگاه،  به عواملی از قبیل شیوه تبلیغات، شهرت و ت در مجموع ؛ وبسیاري نماید

ظاهر و نماي بیرونی و داخلی مناسب، مدیریت شکایات مشتریان، عدم وجود صف یا هر گونـه  
  .توجه بسیاري نماید خرید، مدت گارانتی محصول یرتأخ یجادکنندهاعامل 

بر رفتار خرید مشتریان پوشـاك ورزشـی مجیـد عنصـر توزیـع بـود        یرگذارتأثسومین عنصر 
توانسته با شیوه توزیع صـحیح، نمـایش خـوب پوشـاك      آدیداسك ورزشی که پوشا يا گونه به
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 که این نتیجه با نتایج مختلف فروش بیشتري به دست بیاورد هاي یندگینمادر فروشگاه و وجود 
تریان از بـر روي مشـ   تأثیرگـذاري به این نتیجه رسـید   )2012( می هارت هم سو است می هارت

نیـز   )1392( زمانی دادانهنتایج این نتیجه با . )15، 2012 می هارت،( روي عنصر توزیع مهم است
یـع را عامـل مهـم    در پژوهش خود عنصر توز دادانه زمانی ،تا حدودي هماهنگ و هم سو است

شرکت ورزشی مجید  عنایت به نتیجه فوقپس با  .)81، 1392زمانی دادانه، ( معرفی نموده است
باید محصـوالت تـک   . ن به نمایش مهارت توجه نمایدبه اولین نکته یعنی قادر بود در اولین گام

از  تـوان  مـی بـدین منظـور    و نمونه را در زمینه پوشاك در فروشگاه به معرض تماشا گذاشت که
به عنوان نمونه آن پوشـاك را بـه    توانند میمربوطه استفاده نمود یا حتی فروشندگان  هاي مانکن

 تأثیرگـذار ري است که در رفتار خریـد مشـتریان   امکانات و شیوه توزیع از عوامل دیگ. تن کنند
بایـد   هـا  شـرکت همچنـین  . اجرا گردد ها نمایندگیاست که این شیوه بایستی به بهترین شکل در 

بیشتري در ارائه محصول داشته باشند تا هزینه دسترسی مشتري به فروشگاه کاهش  هاي فروشگاه
اي برند مجیـد کـه تنهـا داراي دو نماینـدگی     یابد و مشتریان به خرید ترغیب شوند که این امر بر

  .به عنوان یک نقطه ضعف باشد تواند میفروش در تهران و هفده فروشگاه در کل کشور است 

به این نتیجه رسید که هر چهار عنصر آمیخته بازاریـابی همـراه    توان یمبا توجه به نتایج فوق 
بـراي   بایسـتی پوشـاك ورزشـی مجیـد    امـا  ؛ در خرید مشـتریان باشـد   اثرگذارعامل  تواند یمهم 

همچنـین در پوشـاك   . قیمت، ترویج و توزیع توجه بیشتري نمایـد عناصر به جذب بیشتر مشتري 
ز ئحـا  را در انتخـاب خریـد مشـتریان دارد    تـأثیر بیشترین که عنصر قیمت توجه به ورزشی مجید 

وجـه بـه عناصـر    در تمجیـد  گفـت پوشـاك ورزشـی     توان یمدر نتیجه کلی لذا  .باشد یماهمیت 
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. عمـل نمـوده اسـت    تـر  یفضـع  آدیـداس ج و توزیع در مقایسه با پوشـاك ورزشـی   قیمت، تروی
فروشندگان باید در نظر داشته باشند که رضایت مشتریان عاملی بسـیار مهـم در برگشـت خریـد     

و  جهـت کسـب بـازار فـروش بیشـتر      گـردد  یمبه شرکت داخلی مجید پیشنهاد لذا . مجدد است
بـازار بـراي صـحیح    ت رقابتی، جذب و نگهداري مشتریان و در نهایت کسـب  کسب مزیجهت 

و رضـایت  تبلیغات و نحوه توزیع مناسب در اولین فرصت گوي سبقت را به دست گرفته و نظر 
جداي از کیفیت و محصول، زمانی که مشـتریان نـام تجـاري را    . مشتریان را به خود جلب نمایند

 مخصوصـاً داخلی ورزشـی   يها شرکتپس باید  رود یمننشناسند محصوالت شرکت به فروش 
صـحیح تبلیـغ و عرضـه     يها روشاز محصول که براي مشتري مهم است ابتدا  قبلشرکت مجید 
از آنجـا   ؛ واز طرفی اساس کار یک نام تجاري معتبر براي جلب مشتري اسـت که  را طی نمایند

زشـی داخلـی و خـارجی و در    مقایسـه آمیختـه بازاریـابی دو برنـد پوشـاك ور     که هدف تحقیق 
 تولیدي پوشاك ورزشـی داخلـی بـود    هاي شرکتبه  کمک وهاي داخلی  بررسی ضعفنهایت 

پوشـاك ورزشـی داخلـی نسـبت بـه اولویـت        تولیدکننـدگان فروشـندگان و   اسـت  ضروريلذا 
پوشاك ورزشی خارجی توسط مشتریان داخلی آگاهی الزم را کسـب نمـوده و در پـی جبـران     

  .لی و تقویت نقاط قابل بهبود اقدام نماینداحتما هاي ضعف

در جهت شهر تهران بود  هاي یندگینمابا توجه به اینکه تحقیق حاضر محدود به همچنین 
نتایج این پژوهش به کل کشور  تر یقدقاعتبار و غناي هر چه بیشتر این پژوهش و امکان تعمیم 

طرفی این پژوهش محدود به بررسی  از. تحقیقی مشابه در سطح ملی انجام شود شود یمپیشنهاد 
با  شود یملذا پیشنهاد  ،هار عنصر پرداخته بودازاریابی ورزشی داخلی با رویکرد چآمیخته ب
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با توجه به گسترش و تخصصی شدن به عالوه . ددنیز انجام گر 8pو  5p يها مدلاستفاده از 
ی عناصر آمیخته بازاریابی را ماممطالعات در زمینه بازاریابی و با توجه به اینکه این تحقیق ت

در تحقیقات آتی هر کدام از عناصر آمیخته  شود یمقرار داده است، توصیه  مدنظر یکجا
از آنجا  ؛ ومورد بررسی قرار گیرد تر یقعمو وشاك ورزشی داخلی به طور جداگانه بازاریابی پ

است  ها آناقتصادي  بر رفتار خرید مشتریان شرایط فرهنگی، اجتماعی، مؤثرکه یکی از عوامل 
 يها پژوهشدر  شود یمقرار نگرفت لذا پیشنهاد  مدنظرو این موضوعات در پژوهش حاضر 

لذا پوشاك ورزشی با برند . پرداخته شود بینی یشپآتی با در نظر گرفتن عوامل مذکور به 
ا نماید تقیمت، ترویج و توزیع  عنصر 3داخلی مجید جهت کسب رقابت باید توجه بسیاري به 

د مزیت رقابتی به دست آورده و مشتریان به خرید پوشاك ورزشی داخلی سوق پیدا کرده بتوان
لطمه به استقالل ، داخلی تولیدکنندگانشدن  مأیوس، و در نهایت از خروج ارز از کشور

  .جلوگیري شود...و اقتصادي
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