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 در افزایش فروش منسوجات ورزش 4pتاثیر تحقیقات بازاریابی با استفاده از عناصر

 
 3تبریزی پیمان ، 2کمالی دولت آبادی مهدی ،1وظیفه دوست حسین

دکترا تکنولوژی نساجی دانشکده فنی و مهندسی -2دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران،-1

 کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت صنایع نساجی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران-3آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه

 :مقدمه

 در بقا یبرا کهیطور به است شده لیتبد صنعت به حیتفر از ،ورزش جهان سطح در ورزش گسترش با     

 فروش ورزش در درآمد یازراهها یکی. است یا حرفه ورزش درسطح ییآمدزا در به اجیاحت یا حرفه ورزش

. بود نشده انجام کشور سطح در یجامع قیتحق پژوهش نیا از شیپ تا متاسفانه که است یورزش منسوجات

 یابیبازار قاتیرتحقیتاث عنوان تحت یدانشگاه یقیتحق کشور سطح در ورزش گسترش به توجه با نیبنابرا

 .میداد انجام کانیپ یفرهنگ یورزش درباشگاه یمورد یبررس با یورزش منسوجات فروش شیدرافزا
 روش شناسی:

 کانیپ یورزش یفرهنگ باشگاه کارکنان و انیمرب ورزشکاران از نفره 654  جامعه از نمونه 22 قیتحق در 

 از پس که مناسب سئواالت نییتع و یا نهیگز پنج کرتیل یسئوال 33 ینامها پرسش هیته با.میکرد انتخاب

 لیتحل یبرا قیتحق انجام یبرا شد دییتا درصد 11 کروماباخ آلفا بیضر از استفاده با پرسشنامه ییروا انکه

  .میکرد استفاده دو یخ یاستباط روش و نیانگیم لیتحل روش یفیتوص یآمار روش دو از جینتا
 یافته ها:   

 فروش شیافزا با یابیبازار قاتیتحق رابطه ی فرضیه اصلیآمار روش دو هر یآمار یها لیتحل آنکه از پس 

 شیافزا با یابیبازار قاتیتحق و 4p رابطه  یعنی  یفرع هیفرض 6 نیهمچن و شد دیتائ یورزش منسوجات

 .شد دییتا یورزش منسوجات فروش

کانالهای تحقیقات بازاریابی، تحقیقات بازاریابی ورزشی، محصول ورزشی، قیمت گزاری محصول ورزشی، :واژه های کلیدی

 توزیع محصول ورزشی، پیشبرد ورزش، منسوجات ورزشی

 منابع :   

 1377 124- 78 ص یابیبازار تیریمد م ،ع یمیابراه -د ونوس -روستا،ا -1

 1381(ورزشی گرمکن) ورزشی البسه ویژگیهای 7878شماره به یمل استاندارد -2

 های توپ انواع رویه در مصرف مورد( pu) اورتان پلی جنس از مصنوعی چرم-مصنوعی چرم شماره به یمل استاندارد -3

  شونده باد ماشینی ورزشی

 آزمون روش و یهایژگیو یمریپل یها ش کفپو   1481 شماره به یمل استاندارد-1377 آزمون روشهای و ویژگیها– -4

1371  

 11/7/71 منتشره یهمشهر روزنامه -7
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 مجله  p 4 عناصر بر دیتاک با رانیا در نترنتیا قیطر از یورزش یابیبازار یبررس رض ح ،یشجاع ب، ،یطاهر و، ،یوسفی -6

 76 زمستان 17 مجلد  یورزش علوم در پژوهش و علوم

  یا حرفه گیل در یورزش یابیبازار ختهیآم عناصر از متیق عنصر یبررس م یریخب -ف س،ینو تند -ر ،یکاظم محمد- -8

 121-121 صفحه 12 مجلد حرکت علوم مجله ژاپن و یجنوب کره یها گیل با موجود تیوضع سهیمقا و رانیا فوتبال

 76 زمستان

 مجله کشور ش ورز صنعت یابیبازار ختهیآم یساز مدل -ج ،یدالهی -م ،یدیحم -ا نژاد، کاظم -،میریخب -،زیمعمار -7

 1376بهار 37 مجلد حرکت

9.P,L.(1998) The new interactive media:one-to-one,but who to whom. Marketing Intelligence 
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