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نقش عناصر آمیخته بازاریابی كالسیك بر كیفیت ادراك شده در صنعت پوشاك 

 ای ورزشی از دیدگاه ورزشکاران حرفه

 2و محمد كاشف 1منیژه كریمیان

 بدنی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، مهاباد، ایرانگروه تربیت  

 دانشیار دانشگاه ارومیه   

 

 خالصه

كیفیت ادراك شده در صنعت بر  بازاریابی كالسیك یختهناصر آمنقش ع یینتعهدف تحقیق حاضر 

بود. این تحقیق از نظرهدف كاربردی واز  یغرب یجانای استان آذرباورزشکاران حرفهپوشاك ورزشی از دیدگاه 

و جامعه آماری آن كلیه ورزشکاران باشد، كه به صورت میدانی انجام شد. می نظر روش توصیفی، همبستگی

گیری تصادفی بر ( . حجم نمونه برآورد شده با استفاده از نمونه=462Nستان آذربایجان غربی بود )ای احرفه

نفر تعیین شد. ابزار  221نفر كه چهار نفر افت آزمودنی ودر نهایت  254جدول كرجسی و مورگان اساس 

ضریب . از مدل آكر بود(  بوده كه اقتباس شده 4222یو، دانتو و لی )جمع آوری داده پرسشنامه استاندارد 

نتایج تحلیل درمورد نقش عناصر آمیخته بازاریابی كالسیك به دست آمده.  14/2آلفای كرونباخ پرسشنامه 

نشان داد كه عناصر آمیخته بازاریابی كالسیك  بر  كیفیت ادراك شده در صنعت پوشاك ورزشی ورزشی بر

عناصر و معناداری دارد و از بین این عناصر،  تأثیر مثبت در صنعت پوشاك ورزشیمشتریان كیفیت ادراك 

دار می باشد اما عنصر قیمت تأثیرگذار و معنیكیفیت ادراك  تصویر فروشگاه، شدت توزیع فروش و ترفیع فروش بر روی

 به حاضر تحقیق هاییافته .تأثیر گذار نبود در صنعت پوشاك ورزشیمشتریان  كیفیت ادراكو تبلیغات بر روی 

 و بازاریابی هایسیاست اتخاذ برای تا دهدمی را امکان این ورزشی پوشاك مارك هاینمایندگی و هاشركت

 خود سود و فروش میزان بر و نموده تأكید خود مشتریان معنادار هایمؤلفه بر شان،هدف بازارِ در خود فروش

 هایشركت پویایی و بقاء در ذیرناپ انکار اهمیتی امروز جهانی تجارت اقتصادی شرایط در امر این كه بیفزایند

 است تولیدی

عناصر آمیخته بازاریابی كالسیك ، تصویر فروشگاه، قیمت، توزیع فروش، ترفیع فروش ، كلمات كلیدی: 

 تبلیغات ، كیفیت ادراك شده.
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 مقدمه 

 622 ارزش به جهانی ورزش صنعت. است جهان سراسر در رشد حال در سرعت به صنعت یك ورزش

 خرده ورزشی، تولیدات مانند مرتبط كار و كسب از وسیعی طیف شامل شود،می زده تخمین دالر میلیارد

 كار و كسب. است تجارت و نوازیمهمان و هارسانه ها،زیرساخت و سالن ورزشی، پزشکی گردشگری، فروشی،

 سایر تبلیغ همچنین و تیم و ورزشی رویدادهای  ترویج در كه است بازاریابی از زیربخش یك ورزش در

 كه است خدمت یك این. هستند متمركز ورزشی های تیم و ورزشی رویدادهای طریق از خدمات و محصوالت

 تبلیغ، استراتژی با كه است این هدف. باشد تجاری نام یك یا و فیزیکی محصول یك تواند می تبلیغ آن در

 برای نیز ورزشی بازاریابی. دشو ارائه مشتری به ورزش طریق از ورزشی، غیر یا و ورزشی كاالی یك

 ورزشی بازاریابی.  است شده طراحی مبادله فرایند طریق از كننده مصرف هایخواسته و هانیاز به پاسخگویی

 برای مزایا بزرگترین دهندهنشان عوامل این. است شناختن رسمیت به و فروش، و خرید عضویت، انگیزه

  خوبی به كندمی كمك مؤثر بازاریابی است ورزشی رویداد مدیران و لیگ، ها،اتحادیه ورزشکاران، ها،شركت

 برای اساسی دلیلی شده درك كیفیت از سویی دیگر باید گفت كه  .شود ریزیبرنامه بازار و مشتری درك برای

 كیفیت یك. باشندمی مناسب كیفیت دنبال به همیشه مشتریان. باشدمی مشتریان تمایل و توجه جلب باعث و خرید

 به كمك و شركت مناسب یابی جایگاه برای دلیلی. و شودمی مشتریان توسط تجاری دامنه بیشتر گسترش باعث مناسب

 یختهآمرو سعی بر آن بوده تا نقشی كه عناصر از اینرو در پژوهش پیش. شودمی مشتریان وفاداری و بیشتر خرید

توانند می ایورزشکاران حرفهاز دیدگاه  ورزشیدر صنعت پوشاك  ، 4كیفیت ادارك شده در 2یابی كالسیكبازار

 داشته باشند مورد بررسی قرار گیرد.

 

 بيان مسئله 

این فشارهای رقابتی بیشتر به خاطر  .در هر منطقه و كشوری شاهد رشد رقابتی باالیی است ورزشامروزه صنعت 

به علت این رقابت جهانی . نداالت جدید بودهخدمات و ایجاد محصوگسترده ارایه  و یکپارچگی عمیق و جهانی شدن بازارها

 ورزشاین مسائل باعث ایجاد تغییرات زیادی در ساختار صنعت  د.به دنبال گسترش جهانی و استراتژی جهانی هستن

های قوی برای خود ایجاد نمایند و تمایز برای ، برندورزشیاند سازمانهای خدمات عث شدهااین تغییرات ساختاری ب .اندشده

بنابراین ایجاد برند در فضای رقابتی شدید . ود به وجود آورند و بر روابط داخلی و خارجی سازمان خود تمركز كنندخ

 .رسددنیای امروز امری ضروری به نظر می ورزشی

دهد و باعث افزایش ادراك خوب مشتریان از همچنین افزایش ارزش یك برند احتمال انتخاب برند را افزایش می

ها پذیری شركتالی آن ، افزایش تمایل مشتریان به پرداخت قییمت های بیشتر، تمایل به خرید و كاهش آسیبكیفیت با

ی و سنجش كیفیت ادراك شده از یك برند ورزشی از دیدگاه گردد. بررسبی رقبا میهای بازاریانسبت به فعالیت

                                                 
1 marketing mix elements 
2 Perceived quality 
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ان فعالیتهایشان،  تقریبا ًاز اكثر برندهای ورزشی آگاهی ای كه به دلیل استفاده از برندهای ورزشی در جریورزشکاران حرفه

های تولیدكنندگان پوشاك و تجهیزات ورزشی در كشورمان را در جهت تواند به صورت راهنما و معیاری، فعالیتدارند می

رجی بیشتر ایجاد یك برند قویتر هدایت و ارزیابی كند. چون شاهد هستیم كه هر روزه تقاضا برای واردات برندهای خا

توان در عدم آگاهی از كیفیت برندهای داخلی و یا قیمت بسیار باالی آن، و یا مشکالتی در توزیع آن را می شود و دلیلمی

باشد.. و و عدم تبلیغات كافی و... دانست.  بنابراین باید اذعان داشت كه نقش برندینگ در حوزه ورزش كشور بسیار مهم می

شده از دیدگاه ورزشکاران ینه اهمیت تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی كالسیك  بر كیفیت ادراكبا توجه به اینکه در زم

های آماری بیش از پیش مورد نیاز است. همجنین با بررسی ای تحقیقات اندكی صورت گرفته است بنابراین بررسیحرفه

بیشتری بر كیفیت ادراك شده دارند، را شناسایی توان عناصری را كه تأثیر نحوه تأثیرگذاری عناصر آمیخته بازاریابی می

نموده و در استراتژیهای بازاریابی بر روی این عناصر تأكید بیشتری كرد منابع بیشتری را به آن اختصاص داد. از اینرو 

كالسیك   یابیبازار یختهنقش عناصر آممحقق این مهم را احساس كرده و در پژوهش پیش رو در صدد است تا تأثیر و 

را مورد  غربیای استان آذربایجانورزشکاران حرفه از دیدگاه  كیفیت ادراك شده در صنعت پوشاك ورزشیبر 

اندركاران این صنعت غور و بررسی قرار دهد. امید است نتایج حاصله اطالعات ارزشمندی را در اختیار دست

 رو به رونق قرار دهد.

 مباني نظري تحقيق

 السيك عناصر آميخته بازار يابي ك -1

 شركت كه عواملی مجموعه: است گردیده تعریف گونه بدین آكسفورد انگلیسی نامه لغت در2 بازاریابی آمیخته

 در را خاصی محصول جایگاه نهایتاً عوامل این از تركیبی در و داده قرار تأثیر تحت را مشتریان خرید آنها، كنترل با تواندمی

 با كه است ابزاری بازاریابی آمیخته. گویند بازاریابی آمیخته را گذارد، تأثیر بازار از صیخا هایبخش بر یا و بخشد ارتقاء بازار

 سال در بازاریابی آمیخته  مفهوم. نمود استفاده آنها از بازار به ارایه جهت محصوالت پیشنهادی طرح به توانمی آن تحلیل

 هنرمندی و گیرنده تصمیم عنوان به را بازاریابی مدیر كه 3كالیتون از را خود ایده وی. شد معرفی 4بوردن وسیله به 2662

 تركیب كه كندمی بیان وی.  است داده توضیح را بازاریابی آمیخته عبارت و گرفته كرده، تعریف هاعامل كننده تركیب كه

 برای خود هایشكوش در را بازاریابی هایسیاست و ها رویه از ای آمیخته مداوم طور به كه است كسی ، هاعامل كننده

 كندمی معرفی را بازاریابی آمیخته عنصرهای از لیستی بوردن. گیردمی كار به سودآور سازمان تأسیس و تولید

 آنها آمیختن از شركت كه است بازاریابی تاكتیکی و كنترل قابل ابزارهای مجموعه بازاریابی آمیخته .]2[ (4: 2662بوردن،)

 با تواندمی شركت كه شده تشکیل چیزهایی تمام از بازاریابی آمیخته. كندمی كسب هدف ازارب از را نظر مورد نتیجه هم، با

 گروه چهار در توانمی را ممکن چیزهای انواع. بگذارد تأثیر هدف بازار در كاالهایش برای تقاضا بر آنها از استفاده

 2كارتیمك .]4 [(56: 2316)كاتلر،آرمسترانگ، ترویج و محل، قیمت، محصول،: اندمعروف پی چهار به كه كرد بندیطبقه

 مجموعه بازاریابی آمیخته وی نگاه در. كرد تبیین را آن هایمؤلفه و داد توسعه و بسط را مفهوم این كه بود كسانی از نیز

                                                 
1 Marketing mix 
2 Borden 
3 Clinton 
4 McCarthy 
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 مك. گیردب بهره خود، هدف بازار در رضایت ایجاد جهت در آنها از تواندمی كننده تولید كه است كنترلی قابل متغیرهای

 توزیع، مکان محصول،: از عبارتند كه است نموده خالصه ای پایه بعد 2 در را متنوع و متعدد متغیرهای این كارتی

 2 این به را دیگری موارد بازاریابی، حوزة محققان و اندیشمندان وی از بعد البته. قیمت نهایتاً و تبلیغی و فعالیتهای ترفیعی

 محسوب بازاریابی مهم و كلیدی عناصر هستند، معروف p 4 به كه گانه 2 عوامل این هم باز اما نمودند، اضافه عامل

 .]3[ (2316 سازیان وچیت سازیان، چیت از نقل به كارتی، مك) گردندمی

 ورزشي بازاريابي آميخته -2

 .دارد اختیار در اهداف به رسیدن برای ورزشی بازاریاب كه هستند كنترلی قابل عناصر ورزشی بازاریابی آمیخته

 :از عبارتند عناصر این

 باعث كه است ملموس غیر و ملموس عناصر شامل و شودمی نامیده ورزش كه است اتفاقی یا بازی: محصول

: شامل ملموسغیر عناصر و باشدمی...  و ورزشکار ورزش، نوع: شامل ملموس عناصر. گرددمی آن شدن فرد به منحصر

 . است...  و روحی فشار ورزشی، تجربه

 در هزینه ورزش تجارتی، نوع هر مانند و است پیچیده و متمایز مؤثری طور به گذاریارزش و قیمت :قیمت 

 اذهان رقیب، هایپدیده با مقایسه شهودی، اساس بر ورزش خرید برای و دانندمی برابر ارزش با را قیمت مخاطبان. بردارد

 .كنندمی گیریتصمیم عوامل دیگر و عمومی

 آگهی، مجموعه شامل و شودمی گفته آن درك و دیگر شخص به شخصی از اطالعات انتقال گونه هر به: بلیغاتت

 .باشدمی عمومی روابط و فروش پیش حضوری، فروش

 و است نیاز دو هر یا و الکترونیکی و فیزیکی توزیع هایكانال به شده، ارائه خدمات نوع به توجه با :توزیع كانال

 .نمایند ارائه واسطه هایسازمان طریق از یا مستقیما را خود خدمات است ممکن یورزش موسسات

 و كاركنان سازمان، درون در شده تجهیز وسایل انداز، چشم ، هاساختمان و باشگاه نمای شامل :فیزیکی شواهد

 سازمان یك خدمات تكیفی كه هستند شواهدی همگی رویت قابل هاینشانه و سازمان در شده درج های نشانه و عالئم

 بسزایی تاثیر مشتریان بر چون كنند ارائه دقت با را خویش فیزیکی شواهد باید هاسازمان این. دهندمی نشان را ورزشی

 .گذاردمی

 باید وریبهره برای. دانست هم از مجزا را آنها تواننمی و اندسکه روی دو عامل دو این :كیفیت و وری بهره

 جهت در و. شودمی مشتریان نارضایتی و ناراحتی باعث هاهزینه كاهش به اقدام جهتبی ولی كرد كنترل را هاهزینه

 زیان به منجر تا داشت هزینه افزایش و درآمد افزایش بین تناسب از مناسبی درك باید گذاریسرمایه در بخشی كیفیت

 .نشود موسسه
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 و روش نشانگر فرایند یك. باشدمی مناسب فرایند ایجاد و طراحی مشتریان،مستلزم به ورزشی ارائه :فرایند

 باعث شوندمی طراحی بد كه فرایندهایی. دهندمی انجام را خود كار خدمات، كننده ارائه هایسیستم كه است شکلی

 .]2[ (2312زاده،حسن) شوندمی ناراحتی نهایتا و خدمات ناكارایی

 و هادگرگونی با مطابقت یعنی پویایی. بود پركار و پویا و اربید هوشیار، باید ورزشی بازار در بقا برای امروزه

. نماید استفاده آنها از موقع به و كند بینی پیش را تغییرات كه است كسی مقتدر ورزشی بازاریاب. ورزش محیط نیازهای

 طرف، یك از سازمانی درون هایقوت و هاضعف آن در باید كه استراتژیك، است مدیریتی ، ورزشی بازاریابی مدیریت امروزه

 با بتوان تا شود ارزیابی و بررسی سرعت و صحت دقت، با دیگر طرف از سازمانی برون یا محیطی مخاطرات و هافرصت

 است، حاكم ورزشی سازمان بر محیط. یافت دست هاهدف به سازمانی برون هایفرصت و سازمانی درون هایقابلیت تطبیق

 رابطه قطع عرضی، سیستم مالیاتی، و پولی سیستم مقررات، گوناگون، هایزمینه در گذاریقانون و دولت تصمیم گونه هر

 اجزای و ورزشی بازارهای سیستم بر نوعی به همه بومی و اقلیمی شرایط و هوا و آب حتی و جمعیت،درآمد رقابت، سیاسی،

 محیطی عوامل تاثیر تحت هم دهد،می انجام رزشیو بازاریاب كه حركتی هر. پذیرندمی تاثیر آنها از و گذارندمی اثر آنها

 محیط ویژگی مهمترین. باشد جزئی یا عمیق بسیار است ممکن اثار این گذارد،می اثر آنها بر نحوی به هم و است گوناگون

 مطالعه، با باید ورزشی بازاریاب كه دارد وجود خطراتی و تهدیدات و هافرصت ها،دگرگونی این در. است تغییر و دگرگونی

 عوامل بهتر درك برای. برساند حداقل به را خطرها و تهدیدات و ببرد هافرصت از را استفاده بیشترین آنها ارزیابی و بررسی

. نمایند تحلیل و تجزیه و آوریگرد را آن به مربوط اطالعات و دهند قرار ارزیابی و شناسایی مورد را آنها باید محیطی

 برای را بازارهایی و بشناسد را هافرصت ترسریع و بهتر بتواند ورزشی بازاریاب تا شودمی ببس یابیمحیط و شناسی محیط

 .]2[( منبع همان) آورد وجود به خود

 

 شدهمفهوم كيفيت ادراک -3

 یعنی كیفیت ":كندمی تعریف چنین این را كیفیت 2652سال در2 فیگنبام یعنی كیفیت جامع كنترل واژه مبتکر

 رضایت تأمین "4دمینگ. "باشد شده تولید ممکن هزینه حداقل با كه نظر مورد هدف برآوردن در محصول یك توانایی

 با خدمت یا محصول یك مطابقت" را كیفیت 3كرازبی و است گنجانده كیفیت تعریف در را "تغییرات وكاستن مشتری

 و رسمی استاندارد آخرین طبق بر كیفیت ریفتع. كندمی تعریف شده تعیین پیش از( استانداردهای و هاویژگی) الزامات

 را هاخواسته یا و الزامات ماهیتی، هایویژگی از ایمجموعه كه میزانی ":است آمده چنین ISO 4222؛ 6222 معتبر

 .]5[ (16: 2316همکاران، و حسینی از نقل به) "سازدمی برآورده

 از غالب طور به كه تعریفی. است شده واقع محققین نظر مورد همواره كه است مواردی از برند شدهادراك كیفیت

 با قیاس در برند یك تفاوت و اعتبار برتری، مزیت، به نسبت مشتریان قضاوت از است عبارت است شده ارائه محققین سوی

                                                 
1 Fygnbam 

2Deming  

3 Crosby 
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 دید از محصوالت بندی طبقه در بلکه گذارد، می اثر برند ابعاد دیگر بر تنها نه شدهادراك كیفیت. رقیب برندهای دیگر

 به نسبت شخصی تجارب.]6 [(2363زیبایی، و نیارحیم از نقل به ،2جواچیمستالر و آكر) است تأثیرگذار نیز مشتری

 كیفیت. باشد مؤثر كیفیت كنندگان ازمصرف ذهنی قضاوت بر است ممکن مصرف شرایط و فرد منحصربه نیازهای محصول،

 برتری با توام كنندگان شناختیمصرف برند، با مواجهه طوالنی زمان تمد طول در كه است آن دهنده نشان باال شدهادراك

 .اند داشته برند از الویت و

 به توجه با خدمت یا محصول برتری یا و كلی كیفیت از مشتری درك صورت به ، تواندمی شده درك كیفیت

 عینی غیر و كلی احساس ، شدهراكاد كیفیت نهایت در. شود تعریف دیگر هایگزینه با مقایسه در انتظارش، مور هدف

 شامل كه است كلیدی ابعادی بر مبتنی ، معموالً شدهادراك كیفیت حال، هر به.  است تجاری نشان و نام درباره( ناملموس)

 كیفیت فهم برای.  است تجاری ونشان نام پیوست نوعی به ، بوده عملکرد و اطمینان قابلیت مانند محصول مشخصات

 حال هر به شدهادراك كیفیت كه كرد فراموش نباید اما بود خواهد سودمند آن اصلی ابعاد سنجش و ناساییش ، شدهادراك

 .]7[ (12:  2662 آكر،) است كلی برداشت یك ،

 شده درک كيفيت ابعاد -4

 .دارد همپوشانی كاال كیفیت با آنها از بعضی كه اندداده ارائه خدمات كیفیت برای را بعد هشت 4بری و زیثامل

 .كارمندان ظاهر و تجهیزات فیزیکی، تسهیالت: محسوس ویژگیهای .2

 معین؛ زمان در شده داده وعده خدمت یا كار انجام. است داده قول كه خدماتی ارائه توانایی: اطمینان قابلیت .4

 انجام و ارائه زمان؛ اولین در خدمات در ات اصالح انجام مشتری؛ مشکالت حل برای خالصانه عالقه دادن نشان

 .نقص بدون و صحیح گزارشات ارائه است؛ شده داده وعده كه زمانی در خدمت

 مشتریان به كاركنان كه خدماتی دقیق بیان. فوری خدمات ارائه و مشتریان به كمك به تمایل: بودن پاسخگو .3

 پاسخ یان؛مشتر به كمك برای كاركنان دائمی تمایل ممکن؛ زمان كمترین در خدمات ارائه داد؛ خواهند ارائه

 .شرایط هر تحت مشتریان سواالت به كاركنان

 طریق از مشتریان در اعتماد ایجاد. صداقت و اعتماد انتقال در آنها توانایی و كاركنان مهارت و دانش: شایستگی .2

 مشتریان؛ با محترمانه و مؤدبانه رفتار سازمان؛ با خود تعامالت در مشتریان امنیت احساس مطلوب؛ رفتارهای

 .مشتریان سواالت به پاسخ برای كاركنان دانش بودن كافی

 مشتریان با برخورد در بودن صادق و بودن اعتماد قابل: صداقت/اعتبار .5

 مشتریان؛ كلیه برای مناسب كاری هایساعت مشتریان؛ به فردی توجه. مشتریان با همدلی و ویژه توجه: همدلی .6

 خاص نیازهای درك مشتریان؛ برای منافع بهترین واستارخ كاركنان؛ توسط مشتریان به شخصی توجه دادن نشان

 .مشتریان

 .مشتریان با برخورد در دوستانه رفتار: تواضع و ادب .7

                                                 
1 Aaker and Joachim Stoller 

2 Zeithaml & Berry 
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 از شده درك كیفیت مشتریان به دادن گوش و كنند درك آنها كه زبانی به مشتریان به آگاهی دادن: ارتباطات .1

 :كنندمی ارزش ایجاد زیر طرق

 یا قراردادن توجه مورد خرید، برای اساسی دلیلی شده درك كیفیت هازمینه از اریبسی در: خرید برای دلیلی 

 باشدمی تجاری نام رد یا انتخاب و نکردن توجه

 اصولی هایویژگی از آن از شده درك كیفیت پنیر، یا كامپیوتر چه باشد اتومبیل یك چه تجاری نام: جایگاه/تمایز 

 .باشدمی یابی جایگاه

 دهدمی را قیمت صرف افزایش اختیار شركت به شده درك كیفیت در تمزی: قیمت صرف. 

 خرده به دستیابی برای ایوسیله تواندمی همچنین شده درك كیفیت:  توزیع كانال اعضای عالقه و توجه جلب 

 .باشد كانال اعضای سایر و فروشان

 كمك مشتریان توسط تجاری نام هدامن گسترش قبول به تواندمی شده، درك كیفیت:  تجاری نام دامنه توسعه 

 .كند

. باشدمی مشتریان تمایل و توجه جلب باعث و خرید برای اساسی دلیلی شده درك كیفیت شد ذكر كه همانطور

 توسط تجاری دامنه بیشتر گسترش باعث مناسب كیفیت یك. باشندمی مناسب كیفیت دنبال به همیشه مشتریان

 به مایر،) شودمی مشتریان وفاداری و بیشتر خرید به كمك و شركت مناسب یابی اهجایگ برای دلیلی. و شودمی مشتریان

 .]1[ (7: 2316همکاران، و صادباور از نقل

 

 پيشينه تجربي پژوهش

 كفش محصول در برند وفاداری با برند هایویژگی بین ارتباط" عنوان با پژوهش در ،]6[2362) همکاران و مودی

 تجربه برند، شدهادراك ،ارزش برند تصویر تناسب برند، طبقه تناسب برند، اعتماد برند، رضایت نبی كه دادند نشان "ورزشی

 متغیرهای كه داد نشان نیز رگرسیون آزمون نتیجة همچنین،. دارد وجود معناداری و مستقیم ارتباط برند وفاداری با برند

 .كنند تبیین را برند وفاداری واریانس تغییرات از/.  25توانستند مجموع در (پیشبین

 ارزش و بازاریابی عناصر خدمات بین رابطه بررسی " عنوان با پژوهشی ، در]22[ (2362) محمدزاده و دانش سید

. دارد رابطه آن ابعاد و برند ویژه ارزش با بازاریابی خدمات تركیب كه داد نشان ،"(گیالن ایحرفه و فنی مدارس) برند ویژه

 تجاری دارد نام به وفاداری و شده،ادراك كیفیت برند، ویژه ارزش با رابطه بیشترین فیزیکی شواهد رعنص این این، بر عالوه

 باشد.برند دار می آگاهی با را رابطه بیشترین آموزشی خدمات عنصر و

 و نام ارزش بر بازاریابی هایآمیخته تاثیر "عنوان با پژوهشی ،]22[ (2362) كشکولی و باجمالوی رستمی صحت،

 ، توزیع شدت شركت، تصویر قیمت، بحث، مورد بازاریابی آمیخته عناصر دادند. انجام را "كارآفرین بیمه شركت تجاری نشان

 متغیر3 طریق از تجاری نشان و نام ارزش با بازاریابی آمیخته عناصر ارتباط .اند بوده فروش و ترفیع تبلیغات میزان

 نام ارزش گانه 3 ابعاد كه نشان تجاری(  و نام تداعی و آگاهی و تجاری نشان و امن به وفاداری شده، درك گر )كیفیتمداخله
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شد.  تأیید وفاداری بر و رد كیفیت، بر آن تأثیر قیمت، با متغیر رابطه در .گرفت صورت دهند، می تشکیل را تجاری و نشان

 در است. شده رد برند، به نسبت آگاهی بر و برند تأیید به نسبت شده درك كیفیت بر آن تأثیر تصویر، متغیر با در رابطه

در  برند ویژه ارزش بعد سه هر بر تبلیغات متغیر تأثیر شده. تأیید آگاهی و وفاداری كیفیت، بر آن تأثیر توزیع، متغیر با رابطه

 می نشان قیقتح نتایج است. همچنین شده تأیید آگاهی و كیفیت بر نیز فروش ترفیع متغیر است. تأثیر شده رد این تحقیق

 بعد سه این میان از كارآفرین بیمه شركت مورد در .دارند اثر مثبت تجاری نشان و نام ارزش بر فوق گانه سه ابعاد كه دهد

 عناصر شد، ها آورده تحلیل و تجزیه در كه همانطور همچنین .دارد شركت به نسبت و تداعی آگاهی را اثرگذاری بیشترین

 .تبلیغات قیمت، تصویرو ترفیع، توزیع، :از عبارتند اثرگذاری میزان رتیبت به نیز بازاریابی آمیخته

 از درك و شركت توانایی تداعی بین كلی طور به كه داد نشان ،]24[ (2362) كیا تحقیق نتایج

 و قیمت پذیریانعطاف و برند تداعی و كیفیت از درك كیفیت، از درك و برند از آگاهی برند، توسعه و كیفیت

 فرآیند در شده ذكر متغیرهای و دارد وجود داریمعنی رابطه برند توسعه و برند تداعی مجدد، خرید به تمایل

 .دارد بسزایی تاثیر مجدد خرید

 

 بر بازاریابی آمیخته عناصر تاثیر بررسی عنوان با تحقیقی در ،]23[ (2362زواره ) بهشتی و جعفرپور

نتایج  كردند؛ اجرا شهروند، ایهزنجیره فروشگاههای در كه فروشی خرده صنعت در تجاری و نشان نام ارزش

 به قویتری نسبت و مثبت اثر ترتیب به فروش ترفیع و فروشگاه تصویر توزیع، شدت داد؛ نشان هایشانبررسی

 و بوده ولیکن ضعیف مثبت نیز تبلیغات اثر دارند. شهروند فروشگاه تجاری نشان و نام ارزش بر عناصر سایر

 و آگاهی مسیر از نیز فقط تبلیغات اثرگذاری .است داشته برند ارزش بر منفی تأثیر قیمت افزایش نهایت در

 مشاهده وفاداری و تبلیغات و همچنین شده درك كیفیت و تبلیغات بین معنیداری رابطة و بوده برند تداعی

 نشد.

 برند ویژه ازارزش شركت درك و كار ادراك شفافیت سهم"تحقیقی با عنوان   ،]22 [(4222) 2كونگ و هاستود 

 تحت مستقیم طور به بزرگ هایشركت درك و برند شفافیت دو هر كه داد نشان نتایج را انجام دادند. "كفش صنعت در

 كمك برند به اعتماد و برند به نگرش واسطه به برند ویژه ارزش افزایش به مستقیم غیر طور به و برند ویژه ارزش تاثیر

 دادن درك از تجاری نام به اعتماد و نگرش بر قوی توجهی قابل مستقیم تاثیر دارای برند شفافیت حال، این با. كندمی

 باشد.می بزرگ هایشركت

 برند به وفاداری در مشتریان ادراك و بازاریابی آمیخته اثر عنوان، با تحقیقشان در  ،]25[( 4224 (4آروكیاسمی و راج

 به وفاداری بر قیمت و ارتقاء توزیع شدت فروشگاه، تصویر قیمت، ه این ننیجه رسیدند كه،ب  دادند انجام مالزی كشور در كه

 .گذاردمی توجهی قابل مثبت تاثیر برند

                                                 
1 Kang & Hustvedt 
2 Raj & Arokiasamy 
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 ویژه ارزش و تجاری نام ساختن برای منبع یك عنوان به كیفیت رابطه"در پژوهشی با غنوان   ،]26[، ( 4223) 2ماركاردت

 رضایت اعتماد، سه بعد با كه كننده تأمین و خریدار رابطة كیفیت داد ، نشان "نامشخص محصوالت و آینده اساس بر برند

 . دارد زیادی اثر صنعتی برند ویژة ارزش بر است، شده سنجیده تعهد و

، در تحقیقی با عنوان بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش در ایجاد ارزش ویژه ]27[(4222) 4بویل و همکاران

های ارتباطات بازاریابی )تبلیغات به برند انجام گرفته است. تحقیق حاضر رابطه بین دو عنصر مركزی برنامه برند و وفاداری

كننده انگلیسی مصرف 342ها از و ترفیعات فروش( و تأثیر آنها بر ایجاد ارزش ویژه برند مورد بررسی قرار گرفته است.. داده

ل افراد به تبلیغات نقش كلیدی در تأثیرگذاری بر ابعاد ارزش ویژه برند دهند كه تمایآوری شدند. نتایج نشان میجمع

دهد ولی تأثیر چندانی بر تداعی از برند و كیفیت داشته در حالیکه هزینه تبلیغات برندها، آگاهی از برند را افزایش می

-دهد. عالوهش ویژه برند را نشان میدریافت شده ندارد. همچنین نتایج تحقیق، تأثیر مثبت ترفیعات مالی و غیرمالی بر ارز

توانند فرآیند مدیریت ارزش ویژه برند را از طریق شناسایی روابط موجود بین ابعاد مختلف برند، ارتقاء ها میبراین شركت

  دهند.

  است.، در تحقیقی با عنوان وفاداری به برند در بازارهای در حال رشد انجام گرفته ]21 [(2422) 3نویِن، بارتو میلر

دهد. تحقیق حاضر مقدمات كلیدی وفاداری به برند را  در دو بازار در حال رشد تایلند و ویتنام مورد بررسی قرار می

كننده در بانکوك مصرف 322المللی شامل كننده زن از شامپو با برندهای بینمصرف 623های آماری تحقیق از داده

های كلیدی وفاداری به برند )كیفیت دریافت نام( برای سنجش تعیین كنندهكننده در  هانوی )ویتمصرف 466)تایلند( و 

آوری گردید و با استفاده از  روش معادالت ساختاری تجزیه و شده، آگاهی از برند، تمایالت تبلیغات و شدت توزیع( جمع

اداری به برند، بین آگاهی از دهند كه ارتباط مثبتی بین كیفیت دریافت شده و وفهای تحقیق نشان میتحلیل شد. یافته

برند و كیفیت دریافت شده، بین تمایالت تبلیغات و آگاهی از برند و بین شدت توزیع و آگاهی از برند در هر دو بازار وجود 

فت دارد. هرچند رابطه بین آگاهی از برند و وفاداری به برند تنها در بازار ویتنام و رابطه بین تمایالت تبلیغات و كیفیت دریا

 یك از بازارها یافت نشد. ای بین شدت توزیع و كیفیت بازار در هیچشده تنها در بازار تایلند وجود داشت. نهایتًا، هیچ رابطه

 ای بهزنجیره فروشگاههای برند ویژه ارزش افزایش راههای بررسی منظور  به ،]26[( 4222)  2زوریال و بریستین

 برای مهم عنوان عاملی به فروشگاه تصویر كه داد نشان نتایج .پرداختند متقی و فروشگاه تصویر متغیرهای بررسی

 و وفاداری كیفیت، با تصویر رابطه این تحقیق در .آیدمی حساب به آنان فروشگاه برند ویژه ارزش افزایش در فروشانخرده

 رابطه و آگاهی و وفاداری با قیمت تمثب رابطه از حاكی نتایجنیز و شده ارزیابی معنادار و مثبت ، برند به نسبت آگاهی

 .است كیفیت با قیمت منفی

 

                                                 
1 Marquardt 
2 Buil et al. 
3 Nguyen., Barrett&Miller 
4 . Beristain & Zorrilla 
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 روش تحقيق

 منجاا میدانی رتصو به كههمبستگی بوده  -توصیفی ، كاربردی و از نوع تحقیقاتفاز حیث هد حاضر تحقیق

 .استفتهگرمورد آزمون قرار  رگرسیونمورد مطالعه با استفاده از  یرهایمتغ ینب یعلاست. كه در آن رابطه شده

 

 جامعه آماري

باشد می 2362-65در سال ای استان آذربایجان غربی رو شامل كلیه ورزشکاران حرفهپژوهش، پیش ریماآ جامعه

 نفر است. 463و با توجه به آماری كه از اداره ورزش و جوانان استان بدست آمد تعداد آنها 

 

 گيري و پايي و روايي ابزارابزار اندازه

( كه 4222یو، دانتو و لی ) استاندارد شده  ها و اطالعات الزم از پرسشنامهآوری دادهبرای جمع در این پژوهش

 عناصر آمیخته بازاریابی گانه 5 و ابعاد باشد.گویه می32استفاده شد، این پرسشنامه دارای  اقتباس شده از مدل آكر است

 5را در یك طیف شده  كیفیت ادراكو نیز متغیر  (تبلیغات، ترفیع فروش و شدت توزیع)قیمت، تصویر فروشگاهی،

صوری  روایی آزمون براى .دهد.می قرار سنجش ( از كاماًل مخالف تا كامالً موافق مورد2-5ای لیکرت )گزینه

شد و استفاده  خبره كارشناسان و، استاد راهنما دانشگاهی اساتید ،متخصصان آراى از پرسشنامه پرسشهاى

 45ید قرار گرفت. برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ابتدا به صورت آزمایشی تعداد مورد تأی پرسشنامه

ضریب آلفای  SPSS18پرسشنامه در بین افراد جامعه آماری توزیع شد و سپس با استفاده از نرم افزار 

مورد  بدست آمد. این میزان پایایی حاكی از معتبر بودن ابزار 14/2كرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه

 پژوهش است.

 هاي پژوهشيافته

برای بررسی فرضیه های تحقیقی از آزمون آماری رگرسیون استفاده شد.فرضیه ها و نتایج به شرح 

 زیر می باشند.

از  كیفیت ادراك شده در صنعت پوشاك ورزشیبر  كالسیك یابیبازار یختهعناصر آمفرضیه اصلی: 

  تأثیر دارد.ای ورزشکاران حرفهدیدگاه 

تأثیر ای ورزشکاران حرفهاز  كیفیت ادراك شده در صنعت پوشاك ورزشیبر قیمت رضیه فرعی اول: ف

  دارد.

 از دیدگاه كیفیت ادراك شده در صنعت پوشاك ورزشیبر تصویرفروشگاه فرضیه فرعی دوم: 

  تأثیر دارد. غربییجانای آذرباورزشکاران حرفه
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ورزشکاران  از دیدگاه اك شده در صنعت پوشاك ورزشیكیفیت ادربر توزیع فروش فرضیه فرعی سوم: 

  تأثیر دارد.ای حرفه

 از دیدگاه كیفیت ادراك شده در صنعت پوشاك ورزشیبر ترفیع فروش فرضیه فرعی چهارم: 

  تأثیر دارد.ای ورزشکاران حرفه

اران ورزشک از دیدگاه كیفیت ادراك شده در صنعت پوشاك ورزشیبر تبلیغات فرضیه فرعی پنجم: 

  تأثیر دارد.ای حرفه

برای آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون نشان داده شده است،  در ابتدا  2همانطور كه در جدول 

همبستگی پیرسون، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل رگرسیونی میزان رابطه و تأثیر بین عناصر 

شود بین طور كه مشاهده میسنجیده شد. همان های آن با كیفیت ادراك شدهآمیخته كالسیك و مؤلفه

 )دار، مثبت و نسبتاً باالیی وجود دارد عناصر آمیخته بازاریابی كالسیك با كفیت ادراك شده  ارتباط معنی

22/2> P  ،666/2r= )   یعنی اینکه با افزایش عناصر آمیخته بازاریابی میزان كفیت ادراك شده  مشتریان

درصد از تغییرات در  35شود. همچنین ضریب تعیین نشانگر این است  كهبیشتر می در صنعت پوشاك ورزشی

در مؤلفه قیمت و تبلیغات  این  شود.كفیت ادراك شده  مشتریان توسط عناصر آمیخته بازاریابی تبیین می

ما در عنصر مشاهده نشد. او تبلیغات با كفیت ادراك شده   رابطه معنادار نبود و هیچگونه ارتباطی بین قیمت 

 )دار و مثبتی وجود دارد كفیت ادراك شده  ارتباط معنیتصو یر فروشگاه مشاهده شد كه بین این عناصر با 

22/2> P  ،725/2r= )  شود. بیشتر می یعنی اینکه با افزایش عنصر تصویر فروشگاه میزان وفاداری مشتریان

د از تغییرات در كفیت ادراك شده  مشتریان درص 55همچنین ضریب تعیین نشانگر این است  كه تقریباً 

كفیت در عنصر توزیع فروش مشاهده شد كه بین این عنصر با  شود.توسط عنصر تصویر فروشگاه تبیین می

یعنی اینکه با افزایش   ( =P  ،234/2r <22/2 )دار، مثبت و باالیی وجود دارد ادراك شده  ارتباط معنی

شود. همچنین ضریب تعیین زان كفیت ادراك شده  مشتریان بیشتر میها میعنصر توزیع فروش در شركت

درصد از تغییرات در كفیت ادراك شده مشتریان توسط عنصر توزیع فروش تبیین  26نشانگر این است كه 

دار، كفیت ادراك شده  ارتباط معنیدر عنصر ترفیع فروش نیز مشاهده شد كه بین این عنصر با  شود.می

ها یعنی اینکه با افزایش عنصر ترفیع فروش در شركت ( =P  ،325/2r <22/2 )وجود دارد  مثبت و باالیی

درصد از  44شود. همچنین ضریب تعیین نشانگر این است كه بیشتر می میزان كفیت ادراك شده  مشتریان 

  شود.تغییرات در كفیت ادراك شده  مشتریان توسط عنصر ترفیع فروش تبیین می

 

ب همبستگی، ضریب تعیین و خطای استاندار برآورد مدل رگرسیون خطی : ضری1جدول 

 میزان ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی كالسیك و كیفیت ادراك شده

 داریمعنیسطح برآورداستانداردخطای شدهتعدیلتعیینضریب تعیینضریب همبستگیضریب 
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 4ی شامل ضریب رگرسیون خطی و مقدار ثابت در جدولنتایج برآورد پارامترها برای مدل رگرسیون

داری آزمون برای تمام پارامترهای مدل رگرسیونی شود چون سطح معنیطور كه مشاهده میآمده است. همان

باشد كوچکتر می 25/2)ضریب رگرسیون خطی و مقدار ثابت( به جز عنصر قیمت و تبلیغات، از سطح خطای 

(2/222sig=با اطمینان )دار درصد پارامترهای برآورده شده برای برای مدل رگرسیون خطی معنی 65

باشد. مثبت بودن ضریب رگرسیون خطی به این معنی است كه با افزایش یك واحد عناصر آمیخته می

یابد. با افزایش یك واحد عنصر واحد افزایش می 326/2بازاریابی كالسیك ، كفیت ادراك شده به اندازه 

یابد. با افزایش یك واحد عنصر توزیع واحد افزایش می 356/2به اندازه  كیفیت ادراك شده ، تصویر فروشگاه

یابد. با افزایش یك واحد عنصر ترفیع فروش، واحد افزایش می 431/2شده به اندازه  كیفیت ادراكفروش، 

 یابد.واحد افزایش می 425/2شده به اندازه  كیفیت ادراك

 

 كیفیت ادراك برای عناصر آمیخته بازاریابی كالسیك ورسیون نتایج معادله رگ: 1جدو ل

ضریب  مالك

 همبستگی

B معیارانحراف β  آمارهt داریمعنیسطح 

 222/2 567/6  325/2 762/2  مقدار ثابت بینپیش

كفیت ادراك  بازاریابیآمیختهعناصر

 شده  

662/2 326/2 243/2 662/2 176/6 222/2 

كفیت ادراك  قیمت

  شده 

555/2 325/2 235/2 555/2 666/2 432/2 

عناصر آمیخته 

 بازاریابی كالسیك
66/2 321/2 322/2 234/2 222/2 

 24/2 442/2 252/2 252/2 555/2 قیمت

 222/2 765/2 531/2 526/2 725/2 تصویرفروشگاه

 222/2 354/2 253/2 262/2 234/2 توزیع فروش

 222/2 523/2 225/2 443/2 325/2 ترفیع فروش

 42/2 3616/2 212/2 265/2 352/2 تبلیغات
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كفیت ادراك  تصویرفروشگاه

 شده  

725/2 356/2 423/2 725/2 222/4 222/2 

كفیت ادراك  توزیع فروش

 شده  

234/2 431/2 256/2 234/2 256/3 222/2 

كفیت ادراك  ترفیع فروش

 شده  

325/2 425/2 216/2 325/2 671/5 222/2 

كفیت ادراك  تبلیغات

 ده  ش

352/2 567/2 265/2 352/2 327/7 272/2 

 

 گيريبحث و نتيجه

در كفیت ادراك شده  ها بیانگر این است كه عناصر آمیخته بازاریابی كالسیك بر نتیجه یافته های فرضیه

خته از بین عناصر آمیای به  به برند ورزشی تأثیر معناداری دارد و ورزشکاران حرفهاز دیدگاه  صنعت پوشاك ورزشی

بازاریابی كالسیك ورزشی قیمت و تبلیغات بر كفیت ادراك شده در صنعت پوشاك ورزش در ورزشکاران 

بر  ولی عناصر تصویر فروشگاه، شدت توزیع و ترفیع فروشداری نداشت ای استان آذربایجان غربی تأثیر معنیحرفه

داری ستان آذربایجان غربی تأثیر معنیای ااز دید ورزشکاران حرفه  در صنعت پوشاك ورزشیكفیت ادراك شده 

  .باشدشود كه نوع تأثیر مثبت میداشتند. با توجه مثبت بودن ضرایب همبستگی نتیجه می

از بین عناصر آمیخته  كالسیك ورزشی قیمت و تبلیغات بر كیفیت ادراك نتیجه یافته هابیانگر این است 

داری غربی تأثیر معنیای استان آذربایجانحرفهاز دیدگاه  ورزشکاران   در صنعت پوشاك ورزشیشده 

از   در صنعت پوشاك ورزشیولی عناصر تصویر فروشگاه، شدت توزیع و ترفیع فروش بر كیفیت ادراك شده  نداشتند

شود كه داری داشتند با توجه مثبت بودن ضرایب نتیجه میغربی تأثیر معنیای استان آذربایجاندیدگاه ورزشکاران حرفه

  .باشدتأثیر مثبت می نوع

(، بویل 4222(، نوین و همکاران )2362(، صحت و همکاران )2362های سید دانش و محمدزاده )این نتایج با یافته

( كه در تحقیقشان بین 2362( همخوان است. همچنین با نتایج تحقیق جعفرپور و بهشتی زواره )4222و همکاران )

( كه در تحقیقشان رابطه 4224ناداری یافت نشد، با تحقیق بریستین و زوریال )تبلیغات و كیفیت ادراك شده رابطه مع

( كه در 4222تصویر فروشگاه با كیفیت ادراك ادراك شده مثبت و معنادار بود و نیز با نتایج پژوهش یو همکاران )

 دند همخوان است. پژوهششان بین تصویرفروشگاه و شدت توزیع با كیفیت ادارك شده  ارتباط معناداری بدست آور

( كه در آن متغیر ترفیع فروش و قیمت اثر 4222های یو و همکاران )همچنین این نتایج با آن قسمت از یافته

منفی روی كیفیت ادراك شده داشت ناهمخوان است. دلیل آنرا قیمت باالی خدات ارائه شده و نیز تخفیفهایی كه گاهی 

تواند با توجه به فرهنگ هر كشور متفاوت باشد. در كشور ما دند. كه این مورد میبسیار از حد انتظار بودند را عنوان كر
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شود و خریداران آن خورد با استقبال بیشتر خریدان روبرو میشاید بتوان گفت زمانیکه یك كاال یا برند خاصی تخفیف می

توان در این دانست كه این پژوهش می دانند و توجیه عدم ارتباط قیمت با كیفیت ادراك شده را نیز دررا یك فرصت می

وقتی خریداران كاالهای ورزشی از یك برند خاصی رضایت داشته باشند بدون در نظر گرفتن قیمت آن و به خاطر به صرفه 

( كه در آن قیمت 2363ها با تحقیق آزادی )بودن و كیفیت باالی آن مشتری دائم آن برند خواهند شد. همچنین این یافته

ات  بر كیفیت ادراك شده تأثیر داشتند )در پژوهش آزادی كیفیت ادراك شده یکی از ابعاد ارزش ویژه برند در نظر و تبلیغ

گرفته شده بود( ناهمخوان است. توجیه آن را می توان به جامعه آماری پژوهش كه دانشجو بودند نسبت داد. شاید بتوان 

واسطه تحصیل، درآمدی ندارند و بیشتر وابسته هستند قطعًا قیمت روی گفت دانشجویان با توجه به شرایطی كه دراند و به 

ها برای آنان تأثیر تواند از طریق دیدگاه صرفه جویی در هزینهقدرت خرید آنها تأثیرگذار خواهد بود و قیمت پایین می

اد بر قدرت خرید آنان ای به واسطه شغل و درآمدی كه دارند قیمت زیمثبتی داشته باشد در حالیکه ورزشکاران حرفه

تأثیرگذار نیست. و با توجه به اینکه شاید اطالعات اندكی  از برندهای خاصی داشته باشند در نتیجه هر جا كه مشاهده 

 دهد این  تبلیغات وسیع را دلیل بر كیفیت باالی آن برند دانسته. ای را انجام میكنند یك برند خاص تبلیغات گسترده

توان گفت یر فروشگاه، شدت توزیع فروش و ترفیع فروش بر كیفیت ادراك شده میدر توجیه تأثیر تصو

كه استفاده از كادر فروش مؤدب و مسلط و ایجاد محیطی زیبا و دلنشین برای فروشگاههای پخش لوازم 

ً كاالهای مورد نیاز ورزشکاران در آن موجود می باشد، توزیع مناسب كاالهای ورزشی ورزشی كه اكثرا

ترس بودن آن، و نیز حجم وسیع ترفیعات فروش مانند تخفیفات ویژه به مشتریان دائمی فروشگاه، دردس

های تشویقی و... باعث ایجاد ذهنیتی مثبت از كیفیت كاالی برند خاصی در ذهن مشتریان ها و بنكارت

كنند (در  د مقایسه میگردد )چون این موارد را با انتظاراتی كه از برند ورزشی خاص دارنكاالهای ورزشی می

 كند.نتیجه كیفیت اداراك شده مثبت از برند خاصی را بیشتر می

كه مشتریان ورزشی در توجیه عدم تأثیر قیمت و تبلیغات بر كیفیت ادارك شده نیزباید گفت زمانی 

آن نیز راضی كنند و از كیفیت خرند و آن را با معیارهایی كه در ذهن دارند مقایسه مییك برند خاصی را می

باشد در این صورت رفتار مثبت نسبت به آن برند هستند و آن برند از نظر آنان ارزش ویژه باالیی را دارا می

خواهند داشت و در نتیجه حاضر خواهند بود برای داشتن مجدد آن قیمت باالیی را نیز بدهند و دوباره خرید 

ص خواهند بود و قیمت و تبلیغات در مورد آن دیگر زیاد خود را تکرار خواهند كرد و مشتری دائم آن برند خا

گیری آنها در خرید یا عدم خرید دخالت نخواهد داشت.چون آن برند امتحان خود را به آنان پس بر تصمیم

 است.داده

 از اینرو با توجه با توجه به تأثیر تصویر فروشگاه، توزیع فروش و ترفیعات فروش در كیفیت ادراك شده پیشنهاد

گردد كه تولیدكنندگان و مدیران یك برند خاص در این زمینه استراتژیهایی مناسب را اتخاذ كنند از كارشناسان و می

متخصصان حوزة ورزشی كه بیشتر با سالیق و نیازهای ورزشکاران آشنایی دارند بهره گرفته و در جهت افزایش كیفیت 

ه عنوان نمونه راهکار كنترل مداوم كیفیت محصول، استفاده از عناوین ریزهایی را انجام دهند )بكاالهای تولیدی برنامه

 باشد(.جذاب و خاص برای فروشگاههای كاالهای ورزشی و... در این زمینه كارساز می
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رسد كیفیت ادراك شده همچنین با توجه به عدم تأثیر قیمت و تبلیغات بر روی كیفیت ادراك شده به نظر می

گذاری روی تبلیغات و نیز قیمتهای تعیین شده نسبت به اشد و شاید سرمایهبآمیخته بازاریابی می تحت تأثیر عناصر دیگر

تری برخوردار باشد گذاری بر تقویت سیستم تصویر فروشگاه، توزیع فروش و ترفیع قیمت از بازده پاییناولویت سرمایه

باالی كاالهای ورزشی را به راحی گردد كه كه كیفیت ای طگردد در صورت ضرورت تبلیغات به گونهبنابراین پیشنهاد می

 ها به صورت منصفانه تعیین گردد. خریداران القا نماید و نیز قیمت

دهندگان به انتخاب پاسخهای سوگیرانه و نیز از جمله محدودیتهای پژوهش می توان به احتمال  تمایل پاسخ  

ی است، عدم شناخت و آگاهی بعضی از مدیران واحدهای ورزشی ها كه از مشکالت تحقیقات پیمایشگیری آنخطای سهل

عدم در دسترس بودن ورزشکاران  شود،ها در این زمینه میاز اهمیت و تأثیر این گونه تحقیقات كه منجر به بی توجهی آن

  موضوع مورد پژوهش اشاره كرد. تر و همه جانبه محدودیت زمانی جهت بررسی عمیقای و حرفه

اید اذعان داشت كه نتایج بدست آمده از تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی كالسیك بر كیفیت ادراك شده از در آخر ب

گردد كه این تحقیق در جامعه ای پیشنهاد میشركتی به شركت دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است، بنابراین 

قایسه شود. همچنین جامعه پژوهش حاضر شامل ورزشکاران دیگر و در سایر صنایع نیز انجام گردد و نتایج با همدیگر م

 گردد كه تحقیق با همین عنوان در استانهای دیگر نیز انجام شود.غربی بوده از اینرو پیشنهاد میای استان آذربایجانحرفه
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