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تاثیر تحقیقات بازاریابی با استفاده از عناصر4p در افزایش فروش منسوجات ورزشی

پیمان تبریزی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت صنایع نساجی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

حسین وظیفه دوست دکترا مدیریت اجرایی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم 
وتحقیقات تهران

مهدی کمالی دولت آبادی دکترا تکنولوژی نساجی  استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد 
علوم و تحقیقات تهران

چکیده
     با گسترش ورزش در سطح جهان ،ورزش از تفریح به صنعت تبدیل شده است به طوریكه برای بقا در ورزش 
حرفه ای احتیاج به در آمدزایی درسطح ورزش حرفه ای است. یكی ازراههای درآمد در ورزش فروش منسوجات 
ورزشی است که متاسفانه تا پیش از این پژوهش تحقیق جامعی در سطح کشور انجام نشده بود. بنابراین با توجه به 
گسترش ورزش در سطح کشور تحقیقی دانشگاهی تحت عنوان تاثیرتحقیقات بازاریابی درافزایش فروش منسوجات 
ورزشی با بررسی موردی درباشگاه ورزشی فرهنگی پیكان انجام دادیم. در تحقیق 27 نمونه از جامعه  456 نفره از 
ورزشكاران مربیان و کارکنان باشگاه فرهنگی ورزشی پیكان انتخاب کردیم.با تهیه پرسش نامهای 33 سئوالی لیكرت 
پنج گزینه ای و تعیین سئواالت مناسب که پس از انكه روایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا کروماباخ 91 درصد 
تایید شد برای انجام تحقیق برای تحلیل نتایج از دو روش آماری توصیفی روش تحلیل میانگین و روش استباطی 

خی دو استفاده کردیم
به طور کلی منسوجات ورزشی شامل سه دسته میشود

البسه ورزشی  -1
توپ های ورزشی با ساختار منسوجی که  از ترکیبات الستیک طبیعي یا الستیک مصنوعي به انضمام دیگر   -2
مواد شیمیائي بوده تا حالت جهندگي  مناسب را به توپ بدهد بعد از ساخت وسي مقدار 3000 ـ 2700 متر نخ نایلون 
یا پلي استر و یا قطعاتي از پارچه پنبه اي به همراه چسب مخصوص به دور آن پیچیده مي شود تا مقاومت الزم در برابر 

ضربه هاي شدید و فشار باد توپ و اصابت به زمین بازي را ایجاد نماید
3-کفپوش ورزشی باساختار منسوجی و پلیمری

-4-فرضیات تحقیق 
فرضیه اصلی

بین انجام مطالعات بازار و افزایش فروش منسوجات ورزشی درشهر تهران رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی

بین انجام تحقیقات بازار در خصوص محصول وافزایش فروش منسوجات ورزشی. رابطه وجود دارد.
بین انجام تحقیقات بازار در خصوص قیمت گذاری و افزایش فروش منسوجات ورزشی رابطه وجود دارد.  

 بین انجام تحقیقات بازار در خصوص کانالهای توزیع و افزایش فروش منسوجات ورزشی رابطه وجود دارد.
بین انجام تحقیقات بازار در خصوص علمیات پیشبرد فروش و افزایش فروش منسوجات ورزشی رابطه وجود 

دارد.
جامعه مورد مطالعه 

تا  دپیلم  زیر  از  مختلف  تحصیالت  با  پیكان  باشگاه  کارکنان  مربیان،  ورزشكاران،  پژوهش  این  آماری  جامعه 
آماری   کردند جامعه  نظرسنجی شرکت  این  در  ازافراد شاخصی  که  میدادند  تشكیل  آماری  دکترا جامعه  دانشجوی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

435

تحقیق 27 نفر شد.
   این پرسش نامه ها دارای 33 سوال 5 گزینه ای براساس طیف لیكرت است که از گزینه کاماًل موافقم تا کاماًل 
مخالفم بصورت کمی با اعداد 5تا 1 ارزش گذاری شده اند . پرسش نامه مذکورشامل 5 سری سوال دررابطه با 5 هدف 
وسوال پژوهشی تحقیق است. برای سنجش هرهدف وسوال پژوهشی، بین 5 تا 9 سوال طراحی شده و مجموعه پاسخ 
های ارایه شده به سواالت1تا33 بیانگر چگونگی تاثیر تحقیقات بازاریابی در افزایش فروش منسوجات ورزشی و 
همچنین تاثیرتحقیقات بازاریابی بر قیمت، محصول،پیشبرد فروش و کانال توزیع در افزایش فروش مورد بررسی قرار 
گرفته است. محتوای کلی سوال های پیمایشی این تحقیق به دو دسته سوال های جمعیت شناسی و سوال های مربوط 

به نظر سنجی ورزشكاران حرفه ای در مورد تاثیر تحقیقات بازاریابی در افزایش فروش منسوجات ورزشی است
سوال های جمعیت شناسی )قسمت اول پرسش نامه( مربوط به خصوصیات کلی پاسخ دهندگان از قبیل جنس ، 
سن ، میزان تحصیالت ،سابقه کار،وضعیت تاهل و مانند آن است. سوال های نظرسنجی وضعیت موجود نیز)رابطه 
تحقیقات بازاریابی ، رابطه محصول و تحقیقات بازاریابی، رابطه تعیین قیمت و تحقیقات بازاریابی رابطه کانال توزیع 
و تحقیقات بازاریابی ،رابطه تعیین قیمت و تحقیقات بازاریابی با افزایش فروش منسوجات فروش منسوجات ورزش 

( به منظور بررسی و رابطه تحقیقات بازاریابی در افزایش فروش منسوجات ورزشی تنظیم وطراحی گردیده است..
دارای  به  دارای  قیمت  توزیع،  ،کانالهای  فروش  پیشبرد  محصول،  کیفیت  عامل  در  کرد  مشخص  حاصله  نتایج 

اولویت در افزایش فروش منسوجات ورزشی هستند.
پیشنهادات مبتنی برفرضیات و یافته های تحقیق 

پس ازتجزیه وتحلیل آزمونها یانجام شده، درراستای نتایج اینپژوهش که درقسمت نتیجه گیری اشاره شد؛پیشنهادات 
الزم درزیربیان شده است

1-ایجادواحد مطالعه مداوم بازاربرای افزایش فروش در دانشگاهها ومراکز آموزشی علمی ورزشی 
2- آگاهی به روشهای نوین مطالعه بازاربه ویژه درسطح باشگاههای ورزشی مثل ثبت اطالعات طرفداران تیم های 

ورزشی جهت فروش منسوجات ورزشی باشگاه با امتیازات ویژه
برای افزایش فروش منسوجات ورزشی باید به تنوع سنی و فصلی مصرف کنندگان و جنس و کیفیت توجه   -3

کرد.
4-برای معرفی رونمایی منسوج جدیدورزشی ازمسابقات مهم استفاده شود.

5-نبایدبرای قیمت منسوجات ورزشی نسبت به سایر منسوجات اهمیت باالیی قایل بود
6-نباید به خاطر اعتبار یک باشگاه قیمت منسوجات آن باشگاه را کاهش داد.

 7- باید محل توزیع منسوجات ورزشی دارای ویژگی ظاهری و موقعیت جغرافیایی مناسبی داشته باشد.
8-ایجاد نمایندگی فروش منسوجات باشگاهها وبرند معتبر در فروشگاههای زنجیره ای و محلهای تمرین و جنب 

دفتر باشگاهها
راهکار های عملیاتی پیشنهادات 

1   -  احداث فروشگاه لواز م ورزشی در کنار محل تمرین و دفاتر باشگاهها
2   -تاسیس بخش بازاریابی فروش البسه و سایر منسوجات ورزشی باشگاهها در قسمت کمیته اقتصادی

3-  انجام تبلیغات منسوج مورد استفاده باشگاه در تبلیغات قبل و بعد و بین  بازی
4-    انجام تبلیغات در مورد کیفیت جنس منسوج با استفاده از ورزشكاران سرشناس 

5- بهره گیری اقدامات در خارج ایران شده است.
انجام پژوهش های مشابه با مطالعه موردی در باشگاههای پر طرفدار  -6
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