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    عــــــــارفی: دانشــــــــجو خــــــــانوادگي نــــــــام

 بھنام: نام

نقش عناصر آمیختھ بازاریابی بر جذب مشتریان  :نامھپایان عنوان

 ی ورزشیھافروشگاه

دکتــر نســرین  -مھــرداد محــرم زاده  پروفســور :راھنمااتید اس 

 عزیزیان

 فرزاد نوبخت دکترر: مشاو استاد 

                      ارشــــــــد کارشناســــــــی ی:تحصــــــــیل مقطـــــــع 

                        : مدیریت ورزشیرشتھ

ـــــــــــــابی: گـــــــــــــرایش ورزشـــــــــــــی  بازاری

   اردبیلي محقق :دانشگاه

    دفاع: یختار             علوم تربیتی و روانشناسی  :دانشكده 

 ١١٨ات:صفح تعداد             ٢٧/١٠/١٣٩٦

 :چكیده

بــر  یابیــبازار ختھینقش عناصر آم یبررستحقیق حاضر با ھدف 

 قینوع تحق ی طراحی و اجرا گردید.ورزش یھافروشگاه انیجذب مشتر

 است و یفیتوص ،یو از لحاظ استراتژ یحاضر از نظر ھدف، کاربرد

را  یجامعــھ آمــار .انجام شده است یا و کتابخانھ یدانیروش مبھ 

شھر  یورزش یھافروشگاه ھیاز کل یمصرف کنندگان لوازم ورزش ھیکل

 عیــتوز یمــاه از کانــال ھــا کیھد کھ در مدت دمی لیتشک لیاردب

بــر اســاس  یآمــار یجامعھ  ینموده اند. برآورد نسب دیمحصول خر

مشــخص  قیقبھ طور د یورزش یھافروشگاه رانیاطالعات مستخرج از مد

نفــر  ٣٨۴ ینشد کھ بر اساس جدول مورگــان حــداکثر نمونــھ آمــار

 ٣۶١پرسشــنامھ ھــا  یورآو جمــع  عیــانتخاب شــد کــھ پــس از توز

 لیــو تحل ھیــعودت داده شد کھ مورد تجز حیپرسشنامھ بھ صورت صح

اســت.  یحاضــر، تصــادف قیتحق یریقرار گرفت. روش نمونھ گ یآمار

 یھافروشگاه انیبر جذب مشتر یابیبازار ختھیبراي سنجش عناصر آم

. روایــی پرسشــنامھ از پرسشنامھ محقق ساختھ استفاده شــد یورزش

توسط اساتید راھنما و مشاور تایید و پایایی آن در یک مطالعــھ 

نفر آزمودنی و با آلفای کرونباخ محاسبھ شد.روش  ٣٠مقدماتی با 

ویلک،  -تجزیھ و تحلیل آماری در تحقیق حاضر شامل آزمون شاپیرو

 یھروند تجز یھکلاشد. بمیایی نمونھ تست تک  یو ت دمنیآزمون فر

 ٢٢نســخھ  SPSSحاضــر در نــرم افــزار  یقتحق یداده ھا یلو تحل

نتایج تحقیق نشان داد کھ عناصر آمیختھ بازاریابی  انجام گرفت.

ی ورزشی شھر اردبیل نقش دارد.ھمچنین ھافروشگاهبر جذب مشتریان 

ی ھافروشگاهآمیختھ بازاریابی بر جذب مشتریان  بین اھمیت عناصر

تفــاوت وجــود دارد. ) 2X=٠٨٣/٢٠٣و   P≥ ٠١/٠( ورزشی شھر اردبیل

نتایج نشان داد کھ اولویت بندی ایــن عوامــل بــھ ترتیــب شــامل 

 اشد.بمیقیمت، محصول، مکان و ترویج 
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ی ورزشــی، آمیختــھ بازاریابی،جــذب ھافروشــگاه :ھــاواژه كلیــد

 قیمت  مشتریان،
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 فھرست مطالب

                                                        شماره و عنوان مطالب

 صفحھ

 

 پژوھش کلیات:اول فصل
 ١  ............................................  مقدمھ -١-١
 ٤  ........................................  مسألھ انیب ٢-١
 ٧  ...............................  پژوھش تیاھمّ  و ضرورت ٣-١
 ١٠  ...... ................................  پژوھش اھداف ۴-١
 ١٠  ...... ................................  یکل اھداف ١-۴-١
 ١٠  ..................................  یاختصاص اھداف ٢-۴-١
 ١١  ...................................  پژوھش یھاھیفرض ۵-١
 ١١  ................................  یاصل یھا ھیفرض -١-۵-١
 ١١  ................................  یعفر یھا ھیفرض -٢-۵-١
 ١١  ................................  قیتحق یھا تیمحدود ۶-١
 ١١  ....................  محقق اریاخت در یھا تیمحدود -١-۶-١
 ١٢  ................   محقق اریاخت از خارج یھاتیمحدود -٢-۶-١
 ١٢  ..... ................................  قیتحق قلمرو  ٧-١
 ١٢  ..................................  یموضوع قلمرو  ١-٧-١
 ١٢  ...................................  یمکان قلمرو  ٢-٧-١
 ١٢  ...................................  یزمان قلمرو  ٣-٧-١
 ١٢  .........................   اصطالحات و ھا واژه فیتعر  ٨-١
 

 پژوھش نظري مباني:دوم فصل
 ١٦  ...........................................  مقدمھ -١-٢
 ١٧  .......................  یابیبازار میمفاھ و فیتعار -٢-٢
 .Error! Bookmark not defined  ........  یابیبازار یاصل مفھوم -١-٢-٢
 .Error! Bookmark not defined  ..............  یابیبازار اصول -٢-٢-٢
 .Error! Bookmark not defined  .............  یبایبازار فیتعر -٣-٢-٢
 .Error! Bookmark not defined  ............  یابیبازار کارکرد -۴-٢-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...........  خدمات و کاال تفاوت -۵-٢-٢
 .Error! Bookmark not defined  ........  یابیبازار ختھیآم عوامل -٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  .......................  محصول -١-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ..............  یورزش محصوالت -١-١-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ................   یورزش یکاال -٢-١-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...............   یورزش خدمات -٣-١-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ....  خدمات و كاال بازاریابي  -۴-١-٣-٢
)یورزش محصول یدیکل یرھایمتغ( محصول یھا افزوده -۵-١-٣-٢
  ...................................  Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined  ................   یاصل تیمز ١-۵-١-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  .............  یعواق محصول -٢-۵-١-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ........  شده افزوده محصول -٣-۵-١-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ..  یتجار نشان و نام ای برند -۶-١-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  .......................  :متیق -۴-٣-٢
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 .Error! Bookmark not defined  ................   متیق فیتعر -١-۴-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ......................  ارزش -٢-۴-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ..........  سود و درآمد منبع -٣-۴-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  کیاستراتژ یگذار متیق ندیفرآ -۴-۴-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ..........  یگذار متیق اھداف -۴-۵-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ............  متیق بھ تیحساس -۴-۶-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  سر بھ سر نقطھ لیتحل و ھیتجز -٧-۴-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  .......  یارگذ متیق یرھایمتغ -٨-۴-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  .....   یگذار متیق یھا کیتاکت -٩-۴-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ................   متیق ۀنقط -١٠-۴-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  .......................  عیتوز -۵-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...............   )عیترف( جیترو -۶-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ..................  عیتوز نظام -٧-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  .................  کانال یاعضا -٨-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...............   فروشان عمده -١-٨-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...............   فروشان خرده -٢-٨-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ................   جیترو ۀختیآم -٩-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ......................  یآگھ -١-٩-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  .................  یشخص فروش -٢-٩-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ................   فروش جیترو -٣-٩-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...............   جیترو اھداف -۴-٩-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ............  خدمات یابیبازار -١٠-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...................  دنیفرآ -١-١٠-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...................  :اشخاص -٢-١٠-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  .............  یکیزیف شواھد -٣-١٠-٣-٢
 .Error! Bookmark not defined  ....  یبازاریاب عوامل و فاكتورھا -۴-٢
 .Error! Bookmark not defined  .......................  فرھنگ -١-۴-٢
 .Error! Bookmark not defined  ..................  فرھنگ خرده -٢-۴-٢
 .Error! Bookmark not defined  .................  اجتماعي سطح -٣-۴-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...........  بازاریابي فرآیند  -۴-۴-٢
 .Error! Bookmark not defined  ..  مدیریت در بازاریابي جایگاه -۴-۵-٢
 .Error! Bookmark not defined  ......   ایران در ورزشي بازاریابي -۵-٢
 .Error! Bookmark not defined  ........  یورزش یابیبازار تیریمد -۶-٢
 .Error! Bookmark not defined  یورزش یابیبازار تیریمد فیوظا -١-۶-٢
 .Error! Bookmark not defined  .........  یمشتر میمفاھ و فیتعار -٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ..................  یمشتر انواع- ١-٧-٢
 Error! Bookmark notتیرضا زانیم جنبھ از یمشتر انواع -١-١-٧-٢

defined. 
 .Error! Bookmark not defined  .  تیاھم براساس یمشتر انواع  -٢-١-٧-٢
 Error! Bookmark notیاقتصاد چرخھ براساس یمشتر انواع -٣-١-٧-٢

defined. 
 Error! Bookmarkیسازمان ارتباط اساس بر یمشتر انواع -۴-١-٧-٢

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined  .................  یمشتر تیاھم -٢-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  .........  یمشتر بھ نگرش انواع -٣-٧-٢
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 .Error! Bookmark not defined  ...............   ییگرا یمشتر -١-٣-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...............   یمدار یمشتر -٢-٣-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...............   یمحور یمشتر -٣-٣-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...  یمدار یمشتر و ییگرا یمشتر -۴-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ........  یمدار یمشتر فیتعار -١-۴-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ....  یمشتر بھ شیگرا خچھیتار -٢-۴-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  .................  خدمت تیریمد -۵-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ..................  خدمت عصر -١-۵-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...........  خدمت یفضا جادیا -٢-۵-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ............  خدمت استاندارد -٣-۵-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ......   یمشتر بھ خدمت رهیزنج -۵-۴-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ....  خدمت ینھایتضم و تعھدات -۵-۵-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...............   خدمات تیفیک -۵-۶-٧-٢
 یمشتر بھ خدمت یبرا ییمبنا ،یداخل یمشتر بھ خدمت -٧-۵-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  .............................  یرونیب
 .Error! Bookmark not defined  .................  یمشتر تیرضا -۶-٧-٢
 Error! Bookmark notآن مفھوم و یمشتر تیرضا تیاھم  -١-۶-٧-٢

defined. 
 Error! Bookmark notیمشتر تیرضا کننده نییتع عوامل -٢-۶-٧-٢

defined. 
 .Error! Bookmark not defined  .....   یمدار یمشتر ییطال اصول -٣-۶-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ......   یمشتر تیرضا یامدھایپ -۶-۴-٧-٢
 Error! Bookmark notیمشتر یوفادار بر تیرضا ریتأث -۶-۵-٧-٢

defined. 
 Error! Bookmark notیمشتر تیرضا بھ دنیرس یراھکارھا -۶-۶-٧-٢

defined. 
 Error! Bookmark notیمشتر تیرضا جلب در کارکنان نقش -٧-۶-٧-٢

defined. 
 .Error! Bookmark not defined  ......   یمشتر با ارتباط تیریمد -٧-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  یمشتر تیرضا و تیفیک نیب رابطھ -٨-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  .......  یمشتر ینگھدار بھ ازین -٩-٧-٢
 .Error! Bookmark not defined  ...  انیمشتر اتیاشک بھ یدگیرس -١٠-٧-٢
 Error! Bookmarkآنھا داشتن نگھ یراض و یمشتر جذب اصول -١١-٧-٢

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined  ..................  پژوھش نھیشیپ -٨-٢
 Error! Bookmark notکشور از خارج در قاتیتحق نھیشیپ -١-٨-٢

defined. 
 .Error! Bookmark not defined  .  کشور داخل در قاتیتحق نھیشیپ -٢-٨-٢
 صورت تحقیقات با ارتباط در نھایي بندي جمع و بررسي -٩-٢

 .Error! Bookmark not defined  ..............................  گرفتھ
 

 پژوھش روش و مواد:سوم فصل
 .Error! Bookmark not defined  .........................   مقدمھ -١-٣
 .Error! Bookmark not defined  .....................  قیتحق روش -٢-٣
 .Error! Bookmark not defined  .....   پژوھش یآمار نمونھ و جامعھ -٣-٣
 .Error! Bookmark not defined  .................  یریگنمونھ روش -۴-٣



 د

 .Error! Bookmark not defined  ...............   قیتحق یھا ریمتغ -۵-٣
 .Error! Bookmark not defined  .................  مستقل ریمتغ -١-۵-٣
 .Error! Bookmark not defined  ................   وابستھ ریمتغ -٢-۵-٣
 .Error! Bookmark not defined  .........  ھا داده یگردآور ابزار -۶-٣
 .Error! Bookmark not defined  .......  پرسشنامھ ییایپا و ییروا -٧-٣
 .Error! Bookmark not defined  ...........  ھاداده یآورجمع وهیش -٨-٣
 .Error! Bookmark not defined  ..................  یآمار یھاروش -٩-٣
 

 پژوھش یھا افتھی و جینتا:چھارم فصل
 .Error! Bookmark not defined  .........................   مھمقد -١-۴
 .Error! Bookmark not defined  ...........  ھا داده یفیتوص آمار -٢-۴
 .Error! Bookmark not defined  قیتحق در کننده شرکت افراد سن -١-٢-۴
 Error! Bookmarkقیتحق در کننده شرکت افراد یورزش سابقھ -٢-٢-۴

not defined. 
 Error! Bookmark notقیتحق در کننده شرکت افراد التیتحص -٣-٢-۴

defined. 
 Error! Bookmark notقیتحق در دهکنن شرکت افراد تیجنس -۴-٢-۴

defined. 
 .Error! Bookmark not defined  .  قیتحق یرھایمتغ یفیتوص یآمارھا -٣-۴
 .Error! Bookmark not defined  .  ھاداده عیتوز بودن نرمال یبررس -۴-۴
 .Error! Bookmark not defined  ................   یاصل یھا ھیفرض -۴-۵
 .Error! Bookmark not defined  ................   یفرع یھا ھیفرض -۴-۶
 

 بحث و گیرينتیجھ:پنجم فصل
 .Error! Bookmark not defined  .........................   مقدمھ -١-۵
 .Error! Bookmark not defined  ....................  قیتحق خالصھ -٢-۵
 .Error! Bookmark not defined  ...............   یریگجھینت و بحث -٣-۵
 .Error! Bookmark not defined  ....  پژوھش از برخاستھ شنھاداتیپ -۵-۴
 .Error! Bookmark not defined  .  ندهیآ یپژوھشھا یبرا شنھاداتیپ -۵-۵

 .Error! Bookmark not defined  ................   :مآخذ و منابع فھرست
 .Error! Bookmark not defined  ....................  ضمائم و ھاپیوست
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 ھا فھرست جدول

                                                        شماره و عنوان جدول

 صفحھ

 !Error  ....  یورزش محصوالت عیتوز بھ مربوط امور جدول: ١-٢ جدول

Bookmark not defined. 

 یابیبازار رانیمد فیوظا و تقاضا مختلف یھا تیوضع. ٢-٢جدول

 .Error! Bookmark not defined  ..............................  یورزش

 یھامؤلفھ و پرسشنامھ شده محاسبھ ییایپا زانیم -١-٣ جدول

 .Error! Bookmark not defined  ....  کرونباخ یآلفا بیضر قیطر از آنھا

 !Errorقیتحق در کننده شرکت افراد یسن یفراوان جدول. ١-۴ جدول

Bookmark not defined. 

 در کننده شرکت افراد  یورزش سابقھ یفراوان جدول .٢-۴ جدول

 .Error! Bookmark not defined  ..............................  قیتحق

قیتحق در کننده شرکت افراد التیتحص یفراوان جدول. ٣-۴ جدول

  ...................................  Error! Bookmark not defined. 

قیتحق در کننده شرکت افراد تیجنس یفراوان جدول. ۴-۴ جدول
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 مقدمھ  -١-١

توســعھ اجتمــاعي و  عنوان یــك قــدرت مــؤثر درورزش بھ

، نقش مھمـي در میرمستقیمستقیم و غ راتیاقتصادي، با تأث

اقتصاد كشورھا دارد. بررســي آثــار اجتمــاعي و اقتصــادي 

بازاریــابي و  یھاورزش یكي از موضوعات مھم موردبحث رشتھ

). امروزه بازاریابي براي ١٣٨٠،مدیریت ورزشي است (اتقیا

منزلــھ ورزشــي بھ یھاانازجملھ ســازم یرتجاریغ یھاسازمان

 



٢ 

ــ ــت ( یالھیروش و وس ــردم اس ــا م ــاط ب ــراي ارتب ــرم ب مح

). بــا ایــن نگــرش جدیــد در بازاریــابي دیگــر ١٣٩٣زاده،

محصول را تنھا بھ اشیاي فیزیكــي محــدود ســاخت،  توانینم

ارائھ یـا نیـــاز قابـــل صورت خدمت قابلبلكھ ھر چیزي بھ

رد كــھ شــامل محصــول قلمــداد كــ توانیبـرآورده شدن را م

بلوریــان ھا و عقایداسـت (ھا، خدمات، مکانافراد، سازمان

وظــایف  نیتردهیــچی). بازاریـــابي یكــي از پ١٣٧۶تھرانی،

ھای ورزشي است كھ در صورت اجراي درست این وظیفــھ سازمان

ــي و می ــطح مل ــور در س ــكوفایي ورزش كش ــاھد ش ــوان ش ت

ھای ورزش یتکننده در فعالالمللی، افزایش تعـداد شرکتبین

ھمگـاني و قھرمـاني، كاھش وابستگي مالي ورزش كشــور بــھ 

اعتبارھاي مالي متمركــز از ســوي دولــت، افــزایش آمـــار 

احـــداث امـــاكن ورزشـــي و.. بــود. بازاریــابي ورزشــي 

ھا و ای از علــم بازاریــابي، پیچیــدگیعنوان زیرمجموعھبھ

ي نیــز ھای خاص خود را دارد. ھر رشتھ و حوزه ورزشــویژگی

تری را ھای خود رویكرد تخصصیھا و بضاعتبا توجھ بھ ویژگی

). بــاوجوداین تــا حــد ١٣٨٠،طلبد (اتقیــادر این حوزه می

ھــای مشــترك در كــاربرد علـــم تــوان از ویژگیامكــان می

بازاریـابي كمـك گرفـــت و رونـــد بازاریــابي ورزشــي در 

 اد.كشور ایران را از شكل سنتي بھ سمت روش علمي ســوق د

توانــد ســوددھي زیــادي داشــتھ می شــيزور بازاریابي مؤثر

باشــد. ایــن ســود شــامل آگـــاھي دادن در مـــورد ورزش و 

تشـویق افراد براي آزمایش كردن ورزش براي اولین بار در 

باشــد و زنـدگي و یـــا جھـــت دادن بـــھ ورزش دیگـــري می

 ییھــاایجـاد اطمینان، صداقت، نشاط و تعھد نموده و محرک

تـا علـــم و آگـــاھي ایجـــاد نمایـــد  کندیا پیشنھاد مر

  ).١٣٨۴،(حسن زاده

ھا در زمان حال و آینده مشتریان منبع سودآوری شرکت

باشند و چون رقابت بر سر دستیابی بھ مشتریان خوب بھ می

عنوان منابع اصلی سودآوری سازمان ھا بسیار زیاد است، 

سودمند یک شرکت،  ھمیشھ این امکان وجود دارد کھ مشتریان

و ١ھای دیگر شوند(کرونیکتوسط رقبا جذب شرکت
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ھا باید بیش از ). لذا در دوره کنونی شرکت٢،٢٠٠۵دالتون

پیش بھ حفظ و نگھداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطھ 

و ٣ھا تأکید نمایند(ماربربلندمدت و سودآور با آن

 ). دیدگاه اصلی حفظ مشتریان این است کھ٢٠٠۵ھمکاران،

باید با عرضھ ارزش برتر بھ مشتری، رضایت وی را بصورت 

مداوم تأمین نمود. یکی از تعاریف جدید از بازاریابی 

کند: مطرح شده است. این تعریف بیان می ٤»گرونروس«توسط 

بازاریابی یعنی ایجاد، نگھداری و ارتقای روابط با 

طریق مشتریان و سایر شرکاء در یک رابطھ سودآور و بدین

ھایی کھ در این رابطھ شریک ھستند ست کھ اھداف ھمھ طرفا

شود و این تنھا با مبادلھ دوطرفھ و بھ خوبی برآورد می

کند. بھ عبارت اجرای تعھدات قابلیت اجرا شدن پیدا می

یابد دیگر، گرونروس معتقد است زمانی یک ارتباط توسعھ می

ن کھ با ھمھ مشتریان یا در نھایت با مھمترین مشتریا

و  غریبای باشند (تماس برقرار شود و تعامالت رابطھ

 ).١٣٩٢ھمکاران،

بر روي امــوري از قبیــل افـــزایش  تواندیبازاریابي م

جذب مشتریان بیشــتر، حفــظ نـرخ سـھام، اسـتخدام اعضـاء،

بیمـــھ و جـــذب و افـــزایش درآمـــد  مشــتریان موجــود و

شــد. از با رگــذارینیز تأث دستنیورزشكاران و عواملي ازا

توان بــھ حفــظ اعضـــاي بازاریابي ورزشي می یھاتیدیگر مز

ورزش، جلوگیري از اتــالف وقــت و ھزینــھ بــا درك نیــاز و 

ســـود و عایـــدي بیشـــتر و  جــھیخواستھ مخاطبــان و درنت

و ابتكار عمل در سازمان و  ییگوبراي سازمان، پاسخ باالتر

و  درزیگــود(شناخت رقبا و ھمراه بودن با رقابت اشاره كر

 یراحتبھ توانیبا توجھ بھ مطالب ذکرشده م .)١٣٨٩،رمضانی

كـــھ، باگذشـــت زمـــان تغییـــرات چشـــمگیري در  دریافــت

ھا گرفتھ است و این ســازمانھا و مؤسسات ورزشي شکلسازمان

اند، كـھ نیازمنـــد ھاي برخـوردار شدهچنان پیچیدگیاز آن

در زمینــھ  یارفــھح یو باتجربــھ کردهلیھمكاري افراد تحص

تا بھ كمك این نیروھــا بتـــوان  باشدیبازاریابي ورزشي م
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ھای حاصل از تعــامالت ایــن حجــم عظــیم گــردش بـر پیچیدگی

پـولي و شـاغالن در ایـن بخـش، فـائق آیـیم و عـالوه بـر 

شده در ارتباط بــا بازاریــابي ھای عنواندستیابي بھ مزیت

پــولي را بــراي فــرد،  ورزشي، سھم باالتري از ایــن گــردش

 .تـیم، سازمان و سایر اجزاي این مجموعھ فراھم آورد

  بیان مسألھ ٢-١

چندان دور بازاریابی فروش و محصوالت و ھای نھدر گذشتھ

ھــا اغلــب بــھ دنبــال ارائھ خدمات، بسیار ساده و انســان

تأمین نیازھای اساسی خود بودند. جمعیت جھان، کم و کــاال 

د بودند؛ اما پس از جنــگ جھــانی دوم و و محصوالت ھم محدو

رونق یافتن اقتصاد کشــورھا و افــزایش جمعیــت، بازارھــا 

تــر و تر، جــذابرونق یافتند و محصوالت و کاالھا نیز متنوع

در حجم و کمیت باالتری بھ بازار عرضھ شدند. بدین ترتیــب 

زمینھ ایجاد و توسعھ علم بازاریابی کھ ھمانا علم تأمین 

از یک سو و دستیابی بھ ســود شــرکت از ســوی  رضایت مشتری

 ). ١٣٨٣زاده، باشد، فراھم گردید(محرمدیگر می

ھای موفق، یک وجھ مشــترک دارنــد و امروزه ھمھ سازمان

اند آن، این است کھ ھمگی مشتری را کانون توجھ قرار داده

 و٥کنند(استولدو تمام تالش خود را معطوف بھ بازاریابی می

ھا تمام نیروی خــود را صــرف . این سازمان)٢٠٠۶،ھمکاران 

-ھا و تقاضاھای مشتریان مــیدرک و تأمین نیازھا، خواستھ

کنند تــا ارزش ھا تمام اعضا سازمان را تشویق میکنند. آن

باالتری را برای مشتری بــھ بــار آورده و ھــر چــھ بیشــتر 

). اغلــب ١٣٨۵زاده، موجبات رضایت آن را فراھم کنند(محرم

زرگ و کوچک بھ تــدریج از تفــاوت بــین فــروش و ھای بشرکت

بازاریابی آگاه شده و در مرحلــھ ســازماندھی بازاریــابی 

ھــای ھای غیرتجاری مانند ســازمانخود ھستند. برای سازمان

ھا، بازاریــابی بــھ منزلــھ ھا و فدراسیوندولتی، دانشگاه

ای برای ارتباط با مردم است. با ایــن نگــرش روش و وسیلھ

چیزی بھ صورت خدمت قابل ارائھ یا نیــاز قابــل جدید، ھر 

تواند محصول قلمداد شود کھ شامل افــراد، برآورده شدن می
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ھــا و عقایــد اســت. ھمــھ مــوارد ھا، خدمات، مکــانسازمان

ھای تولید محصــول و فــروش، ھا را درگرایشذکرشده، سازمان

بھ سمت گرایش بازاریابی و در نھایت بھ ســوی بازاریــابی 

دھند کھ فلسفھ اخیر، منطبق ساختن فلســفھ سوق میاجتماعی 

راد، باشد(قیامیھا میبازاریابی با فلسفھ مسئولیت سازمان

١٣٨۵ .( 

از سویی ورزش بــھ عنــوان یــک قــدرت مــؤثر در توســعھ 

اجتماعی و اقتصادی، با تأثیرات مستقیم و غیــر مســتقیم، 

 ر اقتصاد کشورھا دارد. بررسی آثار اجتمــاعی ودمینقش مھ

ھــای اقتصادی ورزش کھ یکی از موضوعات مھم مورد بحث رشتھ

توسط مرکــز  ١٩٨۶بازاریابی و مدیریت ورزشی است. از سال 

). ١٣٨٣پــور، ھنلــی و از انگلســتان آغــاز شد(پارســی

ھــای ھای غیرتجاری از جملھ سازمانبازاریابی برای سازمان

ای بــرای ارتبــاط بــا مــردم ورزشی بھ منزلھ روش و وسیلھ

). با این نگرش جدیــد در بازاریــابی ١٣٨۵زاده، ست(محرما

توان محصول را تنھا بــھ اشــیای فیزیکــی محــدود دیگر نمی

ساخت، بلکھ ھرچیزی بھ صورت خدمت قابل ارائــھ یــا نیــاز 

توان محصول قلمداد کرد کھ شــامل قابل برآورده شدن را می

 ھا و عقاید اســت (اتقیــاءھا، خدمات، مکانافراد، سازمان

،١٣٨٠ .( 

ترین وظیفھ سازمانھای ورزشی بازاریابی یکی از پیچیده

تــوان شــاھد است کھ در صورت اجرای درست این وظیفــھ، مــی

المللــی، افــزایش تعــداد شکوفایی ورزش در سطح ملی و بین

ھــای ورزشــی در زمینــھ ورزش کننده در فعالیــتافراد شرکت

ور بــھ ھمگانی و قھرمانی، کاھش وابســتگی مــالی ورزش کشــ

اعتبارھای مالی متمرکز از سوی دولت، افزایش آمار احداث 

بــھ عنــوان  زشــین ورزشی و ... بــود. بازاریــابی وراماک

ھــای ھا و ویژگــیای از علم بازاریابی، پیچیدگیزیرمجموعھ

خاص خود را دارد. ھر رشتھ و حوزه ورزشی نیز باتوجھ بــھ 

ا در ایــن تــری رھای خود رویکــرد تخصصــیھا و بضاعتویژگی

). با وجوداین تا حد امکــان ١٣٨۵راد، طلبد(قیامیحوزه می

ھای مشترک در کاربرد علم بازاریابی کمک توان از ویژگیمی



۶ 

گرفت و روند بازاریابی ورزشی در کشور ایران را از شــکل 

 سنتی بھ سمت روش علمی سوق داد. 

عناصر فعالیت ھای اقتصادی  نیترمھماز سویی یکی از 

 گرددیم. وجود این افراد سبب باشندیمش، مشتریان در ورز

ھای خود ادامھ تا یک سازمان بھ شکل مناسبی بھ فعالیت

 اتیبقا و تداوم ح ،یرقابت دگاهیامروزه و از ددھد. 

 دیجد انیو جذب مشتر ییدرگرو شناسا سوکیھا از سازمان

 دیجد یو ظھور ابزارھا یتکنولوژ شرفتیپ یاست و از سو

متفاوت  انیاز مشتر یھا را با انبوھسازمان ،یارتباط

و  انیمشتر یسطح آگاھ یارتقا لیروبرو ساختھ و بھ دل

 یشتریب یتر بھ آنان اطالعات حق انتخاب مشترآسان یدسترس

را دستخوش  یابیبازار طیتحوالت مح نیشده است و مجموع ا

 ).١٣٩٠علیپور و ھمکاران، کرده است ( دهیعد راتییتغ

چالش  نیترمشتري مھم تیو جلب رضا ییگرایشتردرواقع م

متخصصان  رونیھای امروزي است، ازاروي سازمان شیپ

 یستیھمواره با یھای خدماتمعتقدند سازمان یابیبازار

خدمت را تحت نظر داشتھ  تیفیاز ک انیانتظارات مشتر

 تیسنجش رضا ستمیس یسازادهیپ ،امر نیباشند. در تحقق ا

امري مھم است کھ  یاز اماکن ورزش ییراگیمشتري و مشتر

و  شودیم یورزش یھافروشگاه یرقابت یھاتیباعث شناخت مز

آن سالمت ارتباط  لھیوسبھ رانیکھ مد یابزاري است اصول

کھ  یانی. مشترکنندیم یابیرا ارز انشانیخود با مشتر

دارد تا مجددًا  شتريیدارند احتمال ب شتريیب تیرضا

برخواستھ ي مشتري  ،ییگرایمشتر یفلسفھکنند در  داريیخر

 خواھدیمشتري چھ م شودیابتدا مشخص م یعنی، شودیم دیتأک

 ی(الماس ندیآیروش تحقق آن برم ای لھیسپس در تکاپوي وس

 ).١٣٩۴و ھمکاران، 

و  یآورفن عیسر راتییرقابت، تغ شیافزا ،یمدار یمشتر

وکار را تحت بکس یایھستند کھ دن یاتازه میمفاھ شدنیجھان

با  گریکھ د یاگونھاند، بھخود قرار داده ریتأث

 ریپذامروز امکان دیجد یایرقابت در دن ،یمیقد یھاشھیاند

کھ  اندافتھیھا درسازمان شتریب یطیشرا نی. در چنستین

و جلب  یمدار یبھ سمت مشتر دیبا شان،یحفظ بقا یبرا
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 یازھاینھای کھ بھ حرکت کنند. سازمان یمشتر تیرضا

، کنندیم شھیکاال را پ کردیو رو کنندیاعتنا نم انیمشتر

و ھمکاران،  پوریاز صحنھ رقابت حذف خواھند شد (عل

١٣٩٠.( 

با این حال و بھ طور کلی زمانی کھ فروشگاه ورزشی 

کند، باید نکات بسیاری را در اقدام بھ عرضھ محصول می

ر علم عرصھ بازاریابی در نظر بگیرد. این نکات کھ د

بازاریابی بھ عناصر بازاریابی(آمیختھ بازاریابی) معروف 

ھستند، از ملزومات موفقیت در عرصھ فروش است. بنابراین 

توجھ و شناسایی ھر یک از عناصر آمیختھ بازاریابی از 

ضروریات ھر بنگاه اقتصادی کوچک و یا بزرگ است. اما صرف 

ولویت بندی تواند ضامن موفقیت باشد، بلکھ اشناسایی نمی

باشد. چرا کھ مشخص ھا نیز ضروری میترین آنو تعیین مھم

ھای الزم در ابتدا باید صرف کدام بخش نماید کھ ھزینھمی

بنابراین اھمیت شناسایی عناصر آمیختھ بازاریابی باشد. 

ھا کامال مشخص است. چرا کھ در ورزشی و میزان اھمیت آن

ھا در فرایند آنصورتی کھ ھر یک از عناصر و جایگاه 

بازاریابی بھ خوبی مشخص شود و نقش ھر کدام در جذب 

توان برنامھ استراتژیک بازاریابی مشتریان معلوم گردد می

توان را برای فروشگاه در نظر گرفت. و در نتیجھ می

 موفقیت در کسب و کار را تضمین نمود. 

نقش عناصر  بنابراین پژوھش بھ دنبال این است کھ ،

ی ورزشی ھافروشگاهبازاریابی بر جذب مشتریان در آمیختھ 

 اشد؟بمیچگونھ 

  ضرورت و اھّمیت پژوھش ٣-١

بھ فعالیتھاي شركت ھاي بزرگ چند ملیتي یا  با نگاه

ملي نظیر پراكتر و گمبل، ناسیونال، پاناسونیك، جنرال 

موتورز، رینولدز، آي بي ام، دوو و چند شركت بزرگ تولید 

جملھ آدیداس، نایك، ري بوك در مي كاالھاي ورزشي از 

یابیم كھ تولید كنندگان بزرگ دنیا براي موفقیت در 

تجارت بھ طور سازمان یافتھ و ھماھنگ عمل مي كنند و از 

تجارب دیگر مؤسسات تجاري دنیا بھره مي گیرند و با دقت 

بیشتر در كلیھ مراحل طراحي، تولید و توزیع كوشش مي 
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بازار دنیا را بھ خود اختصاص كنند تا سھم بزرگتري از 

). توسعھ ورزش و دستاوردھاي اقتصادي ١٣٨۴،حسن زادهدھند(

آن در عرصھ ھاي مختلف، موجب پیدایش صنعت ورزش شده است. 

بنگاھھا و مؤسسات تجاري صنعتي و گردشگري در بازاریابي 

کاال و خدمات خود ارتباطات وسیعي را با عرصھ ھا و 

کرده اند تا حدي کھ نقش ورزش  رویدادھاي ورزشي برقرار

در توسعھ اقتصادي جوامع و ملل در قرن بیست و یکم در 

مقایسھ با  بازرگاني ھاي سایر صنایع سطح جھاني بھ عنصر 

 ٦مھمي در بازار اقتصادي جھان تبدیل شده است.مولین

) اشاره داشت کھ ھر گونھ فعالیت ورزشي آماتور و ١٩٩٣(

کاال و خدمات  ارزشي افزودهحرفھ اي کھ موجبات افزایش 

ورزشي را فراھم کند صنعت ورزش محسوب مي 

 ). ٧،١٩٩۶شود(براون

) در نتایج تحقیق خود اظھار داشتھ کھ ١٣٨٣رضوي(

میزان سرمایھ گذاري دولت در بخش ورزشي متناسب با رشد 

جمعیت جامعھ و متقاضیان ورزش نیست و چنانچھ ھمین روند 

ن کمبودھا بیشتر آشکار مي در آینده ادامھ یابد، میزا

شود و ایجاد تعادل و پاسخگویي بھ نیازمندیھاي اقشار 

جامعھ بھ خدمات ورزشي، با میزان سرمایھ گذاري دولتي در 

بودجھ ھاي ساالنھ میسر نبوده و راه حل منطقي و مفیدي کھ 

در بسیاري از کشورھا تجربھ شده، اجراي مکانیزم سرمایھ 

و ترغیب و تشویق آنان در این  گذاري بخشھاي غیر دولتي

زمینھ بوده است کھ موجب شده بار مالي دستگاھھا کاھش 

 ).١٣٨٨،محرم زادهیابد(قیامی راد و 

ی ورزشی بھ عنوان بنگاه ھای ھافروشگاهاز آنجایی کھ 

وانند نقش تمیاقتصادی بھ ویژه در بحث بازاریابی ورزشی 

اشند و با ر گردش سرمایھ اقتصادی کشور داشتھ بدمیمھ

 توجھ روز افزون بھ بحث بازاریابی ورزشی این، توجھ بھ

مھم بھ نظرمی آید کھ با در نظر گرفتن آمیختھ  امر

ھر چھ ی ورزشی ھافروشگاهبھ جذب مشتریان را ،بازاریابی 

                                                
1. Mullin 
2. Brown 
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بر روی مکانیزم سرمایھ گذاری بخش غیر  تابیشتر کرد 

 گذارد.بمیدولتی تاثیر مھ

 یادیز یدھواند سودتمی یمؤثر ورزش یابیبازار

دادن در مورد ورزش و  یسود شامل آگاھ نیباشد. اداشتھ

بار در  نیاول یکردن ورزش برا شیآزما یافراد برا قیتشو

 جادیو ا .باشد  یگریجھت دادن بھ ورزش د ایو  یزندگ

را  ییھا، صداقت ، نشاط و تعھدنموده و محرک نانیاطم

درك ساختار  .دینما جادیا یکند تا علم و آگاھیم شنھادیپ

رقابتي بازار بیش از ھر چیـز مـستلزم آگاھي و شناخت 

مدیریت از نظرات و خواست مشتري و ارزیابي نحـوه بھـره 

قیمت، محصول، توزیع و (گیـري از آمیختـھ بازاریـابي 

ترفیع) در بـازار بـھ منظـور دستیابي بھ مقدار مشخص از 

د نظر است. سھم بازار فروش و اندازه سھم بازار مور

غالبـًا ھمـراه بـا سـودآوري است و نسبت عملكرد شركت 

توان با استفاده از میزان  نسبت بـھ سـایر رقبـا را مي

فروش و سھمي كھ شـركت از یك محصول در بازار بھ خـود 

 ھاي آگاه شركت شركت دھـد محاسبھ نمود. اختـصاص مـي

ش نیستند بلكـھ ھایي ھستند كـھ صـرفًا بـدنبال فرو

رضـایت بلندمـدت مـشتریان را از طریق خدمات برتر ھدف 

قرار داده تا از این طریـق بـر فروش مطلوب نیز دست 

ھاي نیل بھ اھداف  یابند. در ایـن راسـتا یكـي از راه

فوق، بررسـي، تجزیـھ و تحلیـل مفھوم آمیختھ بازاریابي 

 آمیختھ .)١٣٩٣(محرم زاده،باشـددر ھر كسب و كـار مـي

یرھاي بازاریابي قابل اي از متغ ھاي بازاریابي مجموعھ

كنترل است كھ شركت آنھـا را در بـازار ھـدف و براي 

كنـد. در این  ایجاد واكنش مورد نیاز خود تركیـب مـي

توان با مـشخص نمـودن عوامـل آمیختـھ  حالت مي

سب بازاریابي و میزان تأثیر ھر كدام از آنھا در ھـر كـ

با توجھ بھ  و كار بھ اھداف وجودي مؤسسھ نائل گردید.

نقش عناصر آمیختھ اینكھ پژوھش جـامعي در زمینـھ بررسي 

ی ورزشی صورت ھافروشگاهبازاریابی بر جذب مشتریان در 

 ھا با بررسي وضعیت این واحـد نگرفتھ، در این تحقیق 

 ی ورزشی اصولھافروشگاهمـشخص خواھـد شد كھ تا چھ حد 
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آمیختـھ بازاریـابي را رعایت نموده است، بررسي  عناصر

صر میتواند موجبات افزایش چگونگي بھ كارگیري ایـن عنا

را در برداشتھ باشد تا بدین ترتیب نتایج بدست  فـروش

آمده نھ تنھـا موجبات بھبود وضعیت موجود و مشخص شدن 

 خواھد شد، بلكھ باعث تـشویق ھافروشگاهنقـاط قوت و ضعف 

و برقـراري  ی ورزشیھافروشگاهبھ رعایت این اصول توسط 

تـوازن در بھ كـارگیري ھـر یـك از عناصـر آمیختـھ 

 .گردد بازاریـابي مي

 اھداف پژوھش ۴-١

 اھداف کلی ١-۴-١

بررسی نقش عناصر آمیختھ بازاریابی بر جذب  -١

 ی ورزشی شھر اردبیلھافروشگاهمشتریان 

برجذب اصر آمیختھ بازاریابیبندی عنبررسی اولویت -٢

 ی ورزشی شھر اردبیلھافروشگاهمشتریان 

 اھداف اختصاصی ٢-۴-١

محصول آمیختھ بازاریابی برجذب  عنصربررسی نقش-١

 ی ورزشی شھر اردبیلھافروشگاهمشتریان 

بررسی اولویت بندی گویھ ھای عنصر محصول آمیختھ  -٢

 شھر اردبیل ھای ورزشیبازاریابی برجذب مشتریان فروشگاه

بررسی نقش عنصر قیمت آمیختھ بازاریابی بر جذب -٣

 ی ورزشی شھر اردبیلھافروشگاهمشتریان 

بررسی اولویت بندی گویھ ھای عنصر قیمت آمیختھ  -۴

 ی ورزشی شھر اردبیلھافروشگاهبازاریابی بر جذب مشتریان 

بررسی نقش عنصر ترویج آمیختھ بازاریابی بر جذب  -۵

 ی ورزشی شھر اردبیلھاگاهفروشمشتریان 

بررسی اولویت بندی گویھ ھای عنصر ترویج آمیختھ  -۶

 ی ورزشی شھر اردبیلھافروشگاهبازاریابی بر جذب مشتریان 

بررسی نقش عنصر مکان آمیختھ بازاریابی بر جذب -٧

 ی ورزشی شھر اردبیلھافروشگاهمشتریان 

 بررسی اولویت بندی گویھ ھای عنصر مکان آمیختھ -٨

 ی ورزشی شھر اردبیلھافروشگاهبازاریابی برجذب مشتریان 
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 ھای پژوھشفرضیھ ٥-١

 اصلی  ھای فرضیھ -١-٥-١

عناصر آمیختھ بازاریابی بر جذب مشتریان  -١

 ی ورزشی شھر اردبیل نقش دارد.ھافروشگاه

بین میانگین رتبھ ھای عناصر آمیختھ بازاریابی از  -٢

 تفاوت وجود دارد. ی ورزشیھافروشگاهنظر مشتریان 

 فرضیھ ھای فرعی  -٢-٥-١

عنصر محصول آمیختھ بازاریابی بر جذب مشتریان  -١

 ی ورزشی شھر اردبیل نقش دارد.ھافروشگاه

بین میانگین رتبھ ھای گویھ ھای عنصر محصول از  -٢

 ی ورزشی تفاوت وجود دارد.ھافروشگاهنظر مشتریان 

مشتریان  عنصر قیمت آمیختھ بازاریابی بر جذب -٣

 ی ورزشی شھر اردبیل نقش دارد.ھافروشگاه

بین میانگین رتبھ ھای گویھ ھای عنصر قیمت از نظر  -۴

 ی ورزشی تفاوت وجود دارد.ھافروشگاهمشتریان 

عنصر ترویج آمیختھ بازاریابی بر جذب مشتریان  -۵

 ی ورزشی شھر اردبیل نقش دارد.ھافروشگاه

ای عنصر ترویج از بین میانگین رتبھ ھای گویھ ھ -۶

 ی ورزشی تفاوت وجود دارد.ھافروشگاهنظر مشتریان 

ی ھافروشگاهعنصر مکان آمیختھ بر جذب مشتریان  -٧

 ورزشی شھر اردبیل نقش دارد.

بین میانگین رتبھ ھای گویھ ھای عنصر مکان از نظر  -٨

 ی ورزشی تفاوت وجود دارد.ھافروشگاهمشتریان 

 محدودیت ھای تحقیق ۶-١

 محدودیت ھای در اختیار محقق -١-۶-١

 سواالت پرسش نامھ را درک کرده و با صداقت  ھاآزمودنی

 پاسخ داده اند.

 درھنگام پاسخ بھ سواالت فارغ از ھرگونھ  ھاآزمودنی

پیش داوری و نظرات غیرمعمول مثبت یا منفی نسبت بھ 

 اشند.بمیتحقیق ویا مسائل روز 
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 الت برای شرایط محیطی در ھنگام پاسخ بھ سوا

غیرمعمول  گراخالل، طبیعی و فاقد ھرگونھ عامل ھاآزمودنی

 اشد.بمی

 درک مشابھی از سواالت داشتھ و بھ خوبی  ھاآزمودنی

 ھدف آن را درک خواھند کرد.

 ھای خارج از اختیار محققیتمحدود -٢-۶-١

 پژوھش از  یندر ا ھاآزمودنیمشارکت  یلتما یزانم

 کنترل محقق خارج بود.

 واکنش  یناول یدر ارائھ یمالحظات نگرش ین است برخممک

 بھ سواالت، اثرگذار باشد. یرفتار

 ھایدقت آزمودن یل،تما یزش،انگ یزانو م یروان یطشرا 

 در پاسخ بھ سؤاالت.

 .عدم ھمکاری برخی از فروشندگان ورزشی 

 .عدم ھمکاری برخی نمونھ ھای تحقیق با پژوھشگر 

 قلمرو تحقیق  ٧-١

درحیطھ تحقیــق حاضــرموضــوعی قلمرو :رو موضوعیقلم  ١-٧-١
مــدیریت بازاریــابی ومخصوصــا عناصــرآمیختھ بازاریــابی 

 اشد.بمی

تحقیق حاضر کلیھ قلمرو مکانی : قلمرو مکانی  ٢-٧-١
 باشد.ی ورزشی شھر اردبیل میھافروشگاه

 ٩۶تحقیق حاضر در سال  قلمرو زمانی قلمرو زمانی:  ٣-٧-١
 صورت گرفتھ است.

  تعریف واژه ھا و اصطالحات  ٨-١

 جذب مشتری:

 تعریف مفھومی:

بھ راھکارھای ترغیب و تشویق مشتریان برای مشاھده و  

و  غریبود(شمیخرید محصوالت و یا استفاده از خدمات اطالق 

 ).١٣٩٢،ھمکاران 

 تعریف عملیاتی:

در این پژوھش برای بررسی نقش عناصر بازاریابی بر 

 قق ساختھ بازاریابی ورزشیمحجذب مشتری از پرسشنامھ 

 ود.شمیاستفاده 
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 فروشگاه ورزشی:

تعریف مفھومی: بھ مکان ھای عرضھ محصوالت ورزشی اطالق 

می گردد کھ عموم مردم و ورزشکاران محصوالت مورد نیاز 

 نند.کمیخود را از این مکان تھیھ 

ی ورزشی شھر ھافروشگاهتعریف عملیاتی: در پژوھش حاضر

 ررسی قرار گرفتھ است.اردبیل مورد ب

 :٨آمیختھ بازاریابی

تعریف مفھومی:مجموعھ ای از ابزارھای قابل کنترل  

بازاریابی است کھ شرکت آنھا را در ھم می آمیزد تا 

پاسخگوی بازار مورد نظر باشد، یا آمیختھ بازاریابی 

 واند انجام دھدتمیدربرگیرنده ھمھ کارھایی است کھ شرکت 

(برای محصوالتش) اثر بگذارد تا بر میزان تقاضا 

 ).  ١٣٨۶(معماری،

تعریف عملیاتی: در این پژوھش از پرسشنامھ محقق 

سوال است، برای بررسی آمیختھ  ٢٣ساختھ کھ شامل 

 ود.شمیبازاریابی استفاده 

 محصول:

ترکیبی از کاالھا و خدماتی است کھ تعریف مفھومی: 

 ).١٣٨۶،ند(معماریکمیشرکت بھ بازار مورد نظر ارائھ 

تعریف عملیاتی: در این پژوھش، برای بررسی آمیختھ 

 ) پرسشنامھ با گویھ ھای (تنوع٧تا  ١محصول از سواالت(

 در مشتریان نیازھای بھ فروشگاه، توجھ ورزشی محصوالت

 جھت در مناسب ریزی برنامھ و فروش، سازماندھی ھنگام

 در فروشندگان دانش و محصوالت، تجربھ و خدمات ارائھ

محصوالت،  فنی مشخصات خصوص در رسانی اطالع محصوالت ینھزم

 محصول، نحوه ظاھری متنوع، شکل و روز بھ محصوالت ارائھ

) استفاده ...و بندی،چیدمان بستھ نظر از محصول تحویل

 ود.شمی

 :قیمت

تعریف مفھومی: مقدار پولی است کھ مشتری باید برای  

 ).١٣٨۶یک محصول بپردازد(معماری،

                                                
1. Marketing Mix 
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لیاتی: در این پژوھش، بــرای بررســی آمیختــھ تعریف عم

 ) پرسشنامھ با گویــھ ھــای (قیمــت١٢تا  ٨قیمت از سواالت(

 بــازار، تناســت مشابھ ھای قیمت با مقایسھ نظر از محصول

 دیگر بھ نسبت شده ارائھ خدمات و امکانات با محصول قیمت

 و مشــخص تعرفــھ اســاس بر محصوالت گذاری ، قیمتھافروشگاه

 خدمات مانند رایگان خدمات برخی نظارتی، وجود مرجع مصوب

 از اســتفاده ھزینھ پرداخت شرایط ، وجود... و ای مشاوره

 تخفیــف گــرفتن نظــر در بــا مــدت بلنــد صــورت بــھ خدمات

 ود.شمیمناسب)استفاده 

 ترویج :

تعریف مفھومی:  فعالیت ھایی است کھ شرکت انجام 

عات خوبی در ھد تا بتواند در مورد ارزش محصول، اطالدمی

اختیار خریدار قرار دھد و مشتریان را تشویق کند کھ 

محصول مزبور را بخرند. شرکت ھای تولید کننده پوشاک 

ورزشی ساالنھ مبالغ زیادی را برای امر تبلیغات خود 

ند تا اطالعات را در رابطھ با محصوالت و کاالھای کمیھزینھ 

دھد. خود در اختیاران خریداران و مشتریان قرار 

ی پوشاک و لوازم ورزشی کار ھافروشگاهفروشندگانی کھ در 

دھند و بھ آنھا نند، خریداران بالقوه رایاری میکمی

پوشاک،بھترین ایننندکھکمیتلقین 

ی نقدی بدھندیا محصوالت ھای ویژهوانندتخفیفت.آنھامیاست

را بھ شکل اقساطی در اختیار افراد قرار دھند تا وی را 

 ).١٣٨۶ترغیب نمایند(معماری،بھ خرید 

تعریف عملیاتی: در این پژوھش، برای بررسی آمیختھ 

 ) پرسشنامھ با گویھ ھای (معرفی١٨تا  ١٣ترویج از سواالت(

اینترنتی،  ھای سایت در محصوالت مورد در رسانی اطالع و

 بھ ترغیب برای گروھی ھای رسانھ در آگھی ارائھ و تبلیغ

 عنوان بھ فروشندگان و مدیران رمحصوالت، رفتا از استفاده

محصوالت،  خرید و خدمات دریافت بھ مشتریان کننده ترغیب

 بھ ورزشی ھای جشنواره و ھا نمایشگاه برگزاری و شرکت

 و ھا گواھینامھ مجوزھا، محصوالت، داشتن ترویج منظور

 روابط از تخصصی، استفاده و ای حرفھ مختلف ھای تاییدیھ
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 و شرکتھا و سازمانھا و ادارات اب ارتباطات و قوي عمومي

 ود.شمیھمکاری) استفاده  قرارداد بستن

 مکان:

تعریف مفھومی: فعالیت ھایی است کھ شرکت انجام  

ھد تا محصول را در دسترس مصرف کنندگان مورد نظر دمی

قرار دھد و ھمچنین بھ مکانی اطالق می گردد کھ خریدار 

جعھ واند برای خرید محصول بھ آنجا مراتمی

 ).١٣٨۶کند(معماری،

تعریف عملیاتی: در این پژوھش، برای بررسی آمیختھ 

 ) پرسشنامھ با گویھ ھای (نزدیکی٢٣تا  ١٩مکان از سواالت(

 فروشگاه، زیبایي بھ انآس سکونت، دسترسی محل بھ فروشگاه

 شھرسازی، قابلیت و معماری بنا، فضا، نظر از مکانی

 نقلیھ وسایل طریق از ورزشی فروشگاه بھ دسترسی

 محل در فروشگاه گرفتن ، قرار..) و تاکسی اتوبوس،(عمومی

 ود.شمیورزشی ) استفاده  لوازم فروش اصلی بورس
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 فصل دوم:

  مباني نظري پژوھش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمھ -١-٢

و پیشــینھ   در این فصل ابتدا بھ بررســی مبــانی نظــری

ونــد شــود و پــس از آن، شــرح تفصــیلی از رپرداختــھ مــی

بازاریابی وعملکــرد بازاریــابی و ھمچنــین جــذب مشــتری، 

شده است. در پایان این فصل بــھ پیشــینھ پــژوھش در ارائھ

گرفتــھ در داخــل و خــارج از کشــور قالب تحقیقــات انجــام

 شود.پرداختھ می
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 بازاریابیتعاریف و مفاھیم  -٢-٢

ســال پــیش توســط  ١٠٠٠٠بازاریابی برای اولین بار در 

ین استفاده شد کھ شــامل نمــایش مھــارت ھــای افراد غارنش

شکار آنان بــر ســنگ ھــا بــود، بعــد از آن در زمــان روم 

باستان از فنون بازاریابی برای نمایش توانایی ھای ارتش 

روم استفاده شد و بھ مرور استفاده از بازاریابی و فنون 

آن بھ تمامی حیطھ ھا راه پیدا کرد، بھ نحوی کھ امــروزه 

ھــای زنــدگی دلیــل تأثیرگــذاری بــر فعالیتبازاریابی بھ 

ھا نقش، جایگاه و اھمیتی بــس فزونتــر ما انسانی روزانھ 

 ).٢٠٠٢و ھمکاران، ٩(بنت از گذشتھ یافتھ است

سرعت تحوالت بھ آساني اصول موفقیت دیــروز را از رواج 

انداختھ و منسوخ نمــوده اســت. كشــورھا و ســازمانھا بــا 

ید درآمدي، سھل انگاري در تشدید رقابتھاي جھاني شكاف شد

ــدان  ــادي، فق ــود اقتص ــا، رك ــات و زیربناھ ــوص تاسیس خص

مھارتھاي كافي، نیروي انســاني الزم بــا مشــكالت و مســایل 

اقتصادي، سیاسي و اجتماعي دست و پنجھ نرم مي كنند. ھمھ 

این ھا را مي توان چالش نامید. اما در عین حال مي توان 

نمود. رقابتھــاي جھــاني  از آنھا بھ عنوان فرصت نیز یاد

در ورزش بھ معني بازار بزرگتــري بــراي ارائــھ ی كــاال و 

خدمات ورزشي است. جامعھ ی بشري اكنون بیش از ھــر زمــان 

دیگري با كمبود منابع و نیازھاي متنوع مواجھ است و تالش 

مي كند تا با استفاده از منابع محــدود موجــود پاســخگوي 

اشد. اگر اقتصــاد ھمانــا بخشي از نیازھاي نامحدود خود ب

بررسي چگونگي رفع نیازھاي نامحدود با استفاده از منابع 

محدود باشد، مدیریت مجموعھ اي از مھارتھا و داشــتھ ھــا 

براي استفاده ی بھینــھ از منــابع موجــود خواھــد بــود و 

بازاریابي ھم تشخیص نیاز و رفع آن از طریق تبادل منابع 

 ).٢٠٠٤و ھمکاران، ١٠است(فاھی

زاریابی بھ معنای امروزی آن از اوایل قــرن بیســتم با

زماني كھ عرضھ ی كاال بســیار زیــاد و روز  آغاز شده است.

بھ روز بر حجم آن افزوده شده و در برابر آن تقاضــا بــھ 

                                                
1. Bennett 
1. Fahy 
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نسبت آن افزایش پیدا كرده، تولید كنندگان و فروشــندگان 

بھ دنبال خریداران و مصرف كنندگان راه افتاده آنــان را 

سایي و راھھاي باال بردن تقاضاي آنھا را بــھ آزمــایش شنا

 ).١٣٨٨زاده، نھادند(محرم

در جھان پر از تحول امروز شــركتھا و مؤسســاتي موفــق 

خواھند بود كھ بھ تحوالت سریع جھاني، تحوالت سریع بازار، 

وضعیت رقبا، نظام ھاي توزیع، رسانھ ھاي گروھي، فن آوري 

مدیریت بازار توجھ کننــد. جدید و در كل بھ بازاریابي و 

شركتھایي بھ این اعتبار و شھرت دست خواھند یافت كھ بــھ 

رضایت مشتري توجھ بیشتري کنند و از طریــق ارضــای بھتــر 

نیازھاي آنان از رقبا پیشي بگیرند و منافع كــالن جامعــھ 

 ).١٣٨٨، محرم زادهرا در نظر داشتھ باشند(قیامی راد و 

ی است کــھ طبــق اصــول آن بازاریابی دارای ارکان مشخص

 است:ند، این قواعد در شکل زیر نشان داده شدهکمیعمل 

 
 ارکان اساسی نظام نوین بازاریابی .١-٢شکل 

بازاریابی یکی از ارکان اساسی مــدیریت ارتباطــات در 

 پــدر 	دنیای امروز اســت، بازاریــابی کــھ فیلیــپ کــاتلر

: اســت کــرده تعریف اینطور را آن ابیبازاری نوین مدیریت

 وسیلھبھ کھ است مدیریتی و اجتماعی فرآیند یک بازاریابی

ھای خــود را از یازھــا و خواســتھن ھــا،گروه و افراد آن،

طریق تولید، عرضھ و مبادلھ کاالھای (خدمات) مفیــد و بــا 

 ).١٢،٢٠٠٦و بوش ١١رنز(بکنندارزش با دیگران، تامین می

بی اعتقاد بر این است کــھ نیــل بــھ در مفھوم بازاریا

 اھداف سازمانی، بستگی تام دارد بھ تعیین و تعریف 

                                                
1. Burns 
2. Bush 
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Abstract: 

    The purpose of this study was to investigate the role of marketing mix elements on 
the attracting of sports stores customers. The type of this research in terms of purpose 
is applied and in terms of strategy is descriptive and conducted in a field and library 
method. The statistical society is comprised of all sport equipment users from all 
sports stores in Ardebil, which have bought product distribution channels within a 
month. Relative statistical estimate of the statistical society based on the information 
of the managers of the sports stores was not precisely determined. Based on the 
Morgan table, the maximum sample size was 384. After distributing and collecting 
questionnaires, 361 questionnaires were returned correctly. Statistical analysis was 
performed. The method of sampling is random. A researcher-made questionnaire was 
used to measure the marketing mix elements on the attracting of sports stores 
customers. The validity of the questionnaire was evaluated by the supervisors and 
counselors and its reliability was calculated in a preliminary study with 30 subjects 
and Cronbach's alpha. The statistical analysis method of the present study was 
Shapiro-Wilk test, Friedman test and T-test single sample. The data were analyzed 
using SPSS software version 22. The results of the research showed that marketing 
mix elements play an important role in attracting customers of sports stores in 
Ardebil. Also, there is a difference between the importance of marketing mix 
elements on attracting customers in sports stores in Ardebil (P ≤ 0/01 and X2 = 
203/083). The results showed that the prioritization of these factors respectively 
included price, product, location and promotion. 
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