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چکیده

به منظور انتخاب آمیخته ترویج مناسب ،جهت بخش تولیدی صنعت ورزش ،نظر 30مدیر بازاریابی شركتهای

توليدكننده محصوالت ورزشی ،از راه پاسخگویی به پرسشنامههای محققساخته آمیخته ترویج و مدل AIDAجمعآوری
شد .روایی (صوری ،محتوایی) پرسشنامه را متخصصان تأیید کردند و پایایی آنها به خاطر نرخ ناسازگاری پرسشنامهها که
کمتر از ( )0/1بود ،مورد تایید قرار گرفت .جهت تحلیل دادهها از روش  AHPو نرمافزار ( )Expert Choic11استفاده
شد .براساس یافتهها ،در سطح چهارم ،بین ابزارهای تبلیغات ،تلویزیون با سهم ( ،)0/522در بین ابزارهای روابط عمومی،
سمینار و کنفرانس ( ،)0/657در میان ابزارهای پیشبرد فروش ،جوائز و هدایا ( ،)0/260در بین ابزارهای فروش شخصی،
فروش حضوری ( ،)0/841بیشترین اهمیت را داشتند .بین  17ابزار آمیخته ترویج (به عنوان گزینه) که بر مبنای مدل
 AIDAمورد بررسی قرار گرفتند ،براي ایجاد آگاهی و عالقه در بين مشتریان ،تبلیغات تلویزیونی به ترتیب با سهم
( )0/173و ( )0/142بیشترین اهمیت را دارا بود .ولی جهت سوق دادن مشتریان به خرید ” ،فروش حضوری” با سهم
( )0/189بیشترین اهمیت را داشت .در سطح سوم ” ،تبلیغات” در میان ابزارهای آمیخته ترویج با سهم ( )0/396اولویت
نخست را داشت .همچنین از نظر ایجاد آگاهی ،تبلیغات با سهم ( )0/391ولی از نظر ایجاد عالقه و تمایل به خرید،
پیشبرد فروش با سهم ( ،)0/359از نظر سوق دادن مشتریان به خرید ،فروش شخصی با سهم ( )0/440اولویت نخست
را داشتند .در سطح دوم ،در میان ابزارهای  AIDAایجاد آگاهی و جلب توجه با سهم ( )0/437اولویت نخست را کسب
کردند .با توجه به رقابت شدید بین شرکتها و رشد سریع بازارها و همچنین تغییرات سریع دررفتار مصرفکنندگان،
انتخاب آمیخته ترویج مناسب و اولویت بندی ابزارهای آن به پیشبرد اهداف بازاریابی شرکتهاکمک میکند.
واژههای کلیدی :آمیخته ترویج ،اولویت بندی ،صنعت ورزش ،مدل AIDA

 -1استاديار دانشگاه کردستان
 -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی واحد علوم تحقیقات سنندج
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مقدمه

بازاریابی پيشرفته چیزی بیش از صرف تولید محصوالت خوب ،قیمت گذاری مناسب و

تسهیل دسترسی به آن است ( .)11تولیدکنندگان عالوه بر اینها ،به ارتباط با مشتریان خود
نیز نیاز دارند .تولیدکننده یک کاال یا خدمت بايد ابزارهاي ارتباطي در دسترس را آگاهانه و با
دقت و به نحوي با يكديگر تركيب كند که بتواند به تركيب موزوني از عناصر ترویجی دست
یابد ،تركيبي كه بتواند در جهت نيل به اهداف ارتباطي وبازاريابي ،هر چه بیشتر مؤثر واقع شود
( .)8برنامه ارتباطات بازاریابی هر سازمان“ ،آمیخته ترویج” نامیده میشود .ترویج ،مجموعه
اقدامهايي است که سازمان در راستاي برقراري ارتباط با بخشهاي موردنظر خود در بازار هدف
و تحت تأثير قرار دادن آنها به منظور جايگاهيابي هرچه بهتر محصوالت و خدمات انجام ميدهد
و از اين راه ،در پيشبرد سياستها و راهبردهاي بازاريابي شركت ،نظير ارتباط با مشتريان ،معرفي
محصوالت جديد ،اصالح و تغيير ذهنيت مشتريان و مخاطبان ،نسبت به شركت و نام تجاری
آن نقش بسيار ارزندهاي را ایفا میکند ( )2به عبارت ديگر ؛ترویج عبارت است از برقراري ارتباط
مستقيم يا غير مستقيم با افراد ،گروهها يا سازمانها به منظوراطالع رساني و ترغيب آنها به
خريد محصوالت و خدمات سازمان ( .)4عناصر چهارگانة اصلي فعاليتهاي ارتباطي در قالب
آميختة ترویج به قرار ذيل هستند:
 - )1تبليغات :عبارت است از هرگونه ارائة غيرشخصي ايدهها ،کاالها يا خدمات که از
جانب يک واحد تبليغاتي انجام شود و مستلزم هزينه باشد ( .)15در ميان عناصر مدل ارتباطات
يكپارچه بازاريابي“ ،تبليغات” ،جايگاه شناخته شدهتري نسبت به ساير عناصر براي جايگاهيابي
محصول دارد و بیشتر پژوهشهاي صورت گرفته در این زمينه ،تبلیغات را به عنوان مؤثرترين
بخش آميخته ترويج دانسته اند؛زيرا نميتوان از نقش مؤثر آن در جهت آگاه کردن بازار از کاال
و خدمات جدید ،تشریح عملکرد کاال یا خدمت ،تصحیح طرز تلقي غلط ،متقاعد کردن مشتری
برای خرید ،تغییر نگرش مشتریان نسبت به خصوصیات کاال یا خدمت ،یادآوری به مصرفکننده
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نسبت به احساس نیاز او به کاال یا خدمت در آینده نزدیک و یاد آوری مکان خرید به مصرف
کننده چشم پوشيد ( .)17,25 ,16 ,15 ,9 ,6,7,8 ,4 ,2با توجه به اهمیت ایجاد کارایی بیشتر در
امر تبلیغات ،رتبه بندی ابزارهای آن ضروری است .صمدی ( )1387در پژوهش خود تبلیغات را
مؤثرترین روش اصلی ترویج ذکر کرد و در میان انواع رسانههای تبلیغاتی جهت ایجاد آگاهی
و نگرش مثبت نسبت به شرکت“ ،تبلیغات تلویزیونی” را مؤثرترین روش کانال دانست (.)8
ناهیدی ( )1387در پژوهش خود اولویتبندی رسانهها را به ترتیب شامل تبلیغات تلویزیونی،
روزنامه ،مجله ،رادیو و تبلیغات محیطی و اینترنتی ذکر کرد و و در پژوهش خود به این نتیجه
رسید که برای ایجاد یک فضا و روحیه در مخاطب و یا به وجود آوردن یک احساس مثبت،
تلویزیون اثربخشتر به نظر میرسد ،در حالی که ،برای ارائه اطالعات دقیقتر و تفصیلیتر
رسانههای چاپی مناسبتر هستند .از ضرورتهاي م ّهم برای فردی که قصد برنامهریزی در
مورد رسانه را دارد ،داشتن ذهن فعال و باز است تا بتواند در میان انواع مختلف رسانه ،بهترین

رسانه را انتخاب کند ( .)13نتایج پژوهش سعادت ( )1388نشان میدهد که ابزارهای نوین
ارتباطی در حوزه تبلیغات (بیلبورد دیجیتال ،پیام کوتاه و اینترنت) با توجه به نقش و کارکرد
خاص آنها اگر با آگاهی کامل و به درستی مورد استفاده قرار گیرند ،میتوانند نقش مؤثری در
توسعه و پیشبرد اهداف سازمان داشته باشند ( .)5نتایج پژوهش عباسی و همکاران ( )1388که
دربارة اثر بخشی تبلیغات اینترنتی بود ،نشان میهد مصرف کنندگانی که نگرش مثبتي نسبت
به وب سایتها داشتهاند ،در مقايسه با مصرفکنندگانی که نگرش مثبتي نداشتهاند ،مزایای
بیشتری برای تبلیغات اینترنتی قائل شدهاند ؛از طرف دیگر ،معایب بیشتری را نیز ذکر کردهاند
و سرانجام اینکه مصرف کنندگان به تبلیغات تلویزیونی بیشتر از تبلیغات اینترنتی عالقه نشان
دادهاند (.)10
یکی دیگر از ابزارهای آمیخته ترویج“ ،فروش شخصی” است.
 - )2فروش شخصی :عبارت است از برقراري ارتباط با مشتريان هدف و ارائه اطالعات
97
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درباره محصول ،خدمات ،ايده و نظاير اینها ( .)4مطالعات صورت گرفته در این حوزه ،فروش
حضوری را برتر از سایر ابزارهای فروش شخصی دانستهاند ( )5,6,8,25 ,2و دلیل این برتري
را نیز صحبتهایی رودر رویی دانستهاند که باعث میشود فروشندگان خود را با نیازها و رفتار
هریک از مشتریان هماهنگ سازند و از این روش میتوانند واکنش مشتریان را نسبت به یک
روش فروش ويژه مشاهده کنند .سومین ابزار آمیخته ترویج پیشبرد فروش است.
 - )3پیشبرد فروش :مجموعه ابزارهاي محرک متنوع ومتفاوت و در بيشتر موارد کوتاه
مدت که به منظور تحريک مصرف کنندگان يا خريداران تجاري به خريد سريع تر يا بيشتر کاالها
يا خدمات ،مورد استفاده قرار ميگيرد ( .)4پیشبرد فروش ابزاري سرعت بخش است كه براي به
حداكثر رساندن حجم و فرايند فروش طراحي ميشود واز راه فراهم كردن انگيزههاي فوق العاده
و تكنيكهاي ترویج فروش ميتواند انگيزههايي را براي مشتريان با حجم خريد بيشتر براي يك
نام تجاري ايجاد كند يا چرخ ه خريد در تجارت را كوتاه سازد .مطالعات صورت گرفته حاکی از
آن است که جوائز و هدایا و انجام دادن قرعهکشی ،بیشترین اهمیت را نسبت به سایر ابزارهای
پیشبرد فروش دارا هستند ( .)29 ,27 ,25 ,9 ,6 ,2همچنین شرکت در نمایشگاه را به عنوان یکی
دیگر از ابزارهای پیشبرد فروش در افزایش فروش ،افزایش اطالعات در مورد رقبا ،مشتریان و
محصوالت جدید موثر دانستهاند ( .)10,22آخرین ابزار در آمیخته ترویج ،روابط عمومی است.
 - )4روابط عمومي :نقش روابط عمومي و حيطه فعاليت آن بر هيچکس پوشيده نيست.
سازمانها براي رسيدن به اهداف و حفظ پويايي حيات خود ،نيازمند تعامل با مخاطبان در درون و
بيرون سازمان هستند .میتوان گفت که روابط عمومی يکي از مهمترين عوامل مؤثر در سرنوشت
هر سازمان و گروه محسوب میشود و پل ارتباطی مردم در دستگاههای اجرایی جهت ایجاد
ارتباطی متقابل است .متخصصان بازاریابی ورزشی از اهمیت روزافزون روابط عمومی در بازاریابی
آگاهي دارند و آن را به عنوان یکی از عناصر بازاریابی مطرح میکنند ( : .)22 ,18اسکات کاتلیپ

1

1- Scott Cutlip
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در کتاب مشهور خود بهنام "روابط عمومی اثر بخش" آن را اینگونه شرح میدهد" :روابط
عمومی کوشش برنامهریزی شده برای نفوذ در افکار عمومی از طریق کار و عمل قابل قبول و
ارتباط دو جانبه است" ( .)14و در یک بیان ساده ،روابط عمومی در سازمانها عبارت است از :همة
راهها و روشها برای ایجاد ،حفظ و تداوم ارتباط با عموم جامعه ،به منظور شناساندن سازمان و
افراد درون سازمان ،که در این میان از رسانهها و وسایل ارتباطی برای بهبود این ارتباط استفاده
ميشود .با توجه به رایگان بودن یا بیهزینه و شاید کم هزینه بودن روابط عمومی ،گروهها و
ن را اساس طرحهای ترویجی خود به شمار میآورن د ( .)27روابط
سازمانهای غیر انتفاعی آ 
عمومی با ایجاد رابطهای مناسب با انواع گوناگون مشتری از طریق پیامهای مطلوب ،ایجاد
تصویری ذهنی خوبی از شرکت در ذهن آنها ،خلق داستانها ،رویدادها ،و تفکرات مثبت و حذف
داستانها ،رویدادها و شایعات نامطلوب به سازمان کمک میکند .بخش روابط عمومی نه تنها به
کمک درآمد سازمان ورزشی مي آيد ،بلکه به اجتناب از هزینههای اضافی در سازمان نیز یاری
میرساند ( .)22 ,14سازمانی که از روابط عمومی برای اهداف ارتباطی استفاده میکند ،اغلب
مبلغی بابت استفاده از فضا و یا زمان در رسانه پرداخت نمیکند؛ بلکه مبلغی به کارکنان میپردازد
تا خبرنامههایی را تهیه و پخش کنند و بر رویدادها نظارت داشته باشند .هییرا 1و همکاران
( )2008در پژوهش خود ،درج مقاله در روزنامهها را به عنوان یکی از ابزارهای روابط عمومی مورد
بررسی قرار دادند ( ،)21در حالی که صمدی ( ،)1388نشر مقالههاي علمی ،کنفرانسهای خبری،
برگزاری سمینار ،چاپ نشریه ،بروشور و پوستر ،انجام دادن امور خیریه و مناسبتهای اجتماعیرا
مهم دانسته ( ،)8آندرسون )2009( 2از رادیو ،رسانههای ملی ،روزنامههای محلی و مجلههاي
محلی نام برده است ( ،)29اتانگ )2006( 3در پژوهشي با عنوان "روابط عمومی ،ورزش و ارتقاي
فرهنگ" ،بیان میدارد که تمرکز روابط عمومی بخش ورزش انگلستان ،بر روابط رسانهای،
1- Etang
2- Anderson
3- Jacquie L’Etang
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حمایت بازار ،حامیان مالی ،مزایده برای رویداد و مدیریت وب سایت است ( .)24حق پرست
( )1378نشر مقالههاي علمی در مجلههاي تخصصی ،نشر مقالههاي علمی در روزنامههای کثیر
االنتشار ،برگزاری سمینارهای علمی و نشر جزوه ،بروشور و کتابهاي علمی را نام میبرد (،)4
وان وو )2008( 1از ابزارهای جدید برای روابط عمومی در کنار ابزارهای سنتی ياد مي کند که
شامل ؛وبالگ ،ایمیل ،و استفاده از اینترنت و چت و وب سایت است ( .)28بهروان ( )1387در
پژوهش خود ،بر استفاده از روابط عمومی الکترونیک به جای استفاده از ابزارهای سنتی روابط
عمومی تاکید دارد و مزایای آن را نیز کاهش هزینهها ،دوسویه بودن ارتباطات ،دسترسی سریع
به اطالعات و کاهش حجم نامههای اداری و بایگانی ذکر کرده است (.)3
با توجه به مواردي که تاکنون دربارة اهمیت آمیخته ترویج بیان شد و از آنجايي که رفتار
مشتريان و مصرف کنندگان آشکارا متأثر از اقدامات ترویجی است و نیز با در نظر گرفتن بحران
کمبود منابع مالی شرکتها و وجود رقابت شدید در میان آنها ،لزوم توجه بیشتر به امرترویج و
رتبه بندي ابزارهای به کارگرفته شده آن در سازمان را ضروری میسازد.
لذا انتخاب الگوي ارتباطي مناسب ،سازگار و اثرگذار براي هدايت مصرف کنندگان و
مشتريان در راستاي تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت بازاريابي ،موضوعي پيچيده و بسيار
با اهميت است.
در این پژوهش ،در راستاي ارزیابی آمیخته ترویج دربخش تولیدی صنعت ورزش ،مدل آیدا
( )AIDAکه از مؤثرترین الگوهاي علمی جهت ارزیابی آمیخته ترویج است ،بکار گرفته شده
است .پژوهشهايي نیز به بررسی این الگو پرداختهاند که بيشتر آنها بخش نخست اين الگو
(یعنی ایجاد آگاهی و جلب توجه) را تاثیرگذارترین بخش این الگو دانستهاند ( .)6,7,8,9,25این
الگو براي برنامه ریزي پیام ترویج ،شیوهاي چهارمنظوره را پیشنهاد میکند که عبارت است از،
جلب توجه ،ایجاد عالقه و تمایل و سوق دادن مشتری به خرید.
1- Wan Woo
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ایجاد آگاهی و جلب توجه :1نخستين وظیفه پیام تبلیغاتی ،جلب توجه افراد است.
اگر پیام تبلیغاتی نتواند این وظیفه خود را به خوبی انجام دهد ،هر چقدر افراد آن را ببینند و یا
بشنوند بي ثمر است (.)12
ایجاد عالقه :2ایجاد عالقه در افراد در مقایسه با جلب توجه آنان دشوارتر به نظر ميرسد،
در این راستا ،آهنگ و زبان تبلیغ باید با تجربهها و نگرشهاي مشتریان هدف تناسب داشته
باشد (.)12
تحریک تمایل :3یکی از دشوارترین وظایف پیام تبلیغاتی ،تحریک کردن افراد براي
داشتن و یا استفاده از کاالي مورد نظر است .تبلیغ کننده باید با مشتري ارتباط برقرار کند.
او براي اینکه بتواند این کار را درست انجام دهد ،باید بداند که مشتریان هدف چگونه فکر
ميکنند؟سپس پیام تبلیغاتی باید بتواند مشتري را متقاعد سازد که کاالی معرفي و عرضه شده
ميتواند نیازهايش را برآورده کند .براي تحریک مشتریان به سمت محصول ،محركهاي
گوناگونی وجود دارند که بسته به نوع محصول و مشتریان،باید این محركها شناسایی و مورد
استفاده قرار گيرند.
سوق دادن به خرید :4سوق دادن به خرید ،آخرین وظیفه تبلیغ است و البته وظیفه
آسانی نيز نیست .با توجه به پژوهشهایی که در زمینه ارتباطات انجام شده است ،اکنون
مشخص شده که مشتریان بالقوه باید از جايگاه کاال و نقش آن در زندگی روزمرهشان آگاهي
يابند؛ همچنین نمایندگان فروش شرکت بايد کاال را حضوري عرضه کنند و به تشریح آن
بپردازند تا مشتري بالقوه بتواند کاال و عملکردشان را از نزدیک ببیند (.)12
اگر چه ترویج محصوالت و ارتباط با مشتریان به تالش فراوان نیاز دارد ،اما فواید آن را نبايد
فراموش کرد که مي توان به مزیت رقابتی برای سازمان ،افزایش فروش و سود ،صرفهجویی
1- Attention
2- Interest
3- Desire
4- Action
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در هزینهها ،وقت و فشار کاری اشاره کرد .بازاریابی از طریق ابزارهای ترویج ،ارتباطات را در
اطراف مشتریان متمرکز کرده ،به آنها کمک میکند تا از مراحل مختلف فرایند خرید عبور کنند.
همزمان شرکت ،تصویرش را مستحکم میکند و موجب تقویت ارتباط با مشتری میشود.
آمیخته ترویج” ،وفاداری” مشتریان را افزایش مي دهد و آنان را در مقابل حمله ي رقبا مصون
نگه میدارد .با توجه به اهمیتی که ابزارهای آمیخته ترویج در جذب عالقه مندان و افزایش
مشتریان و کسب درآمد برای موسسات دارد ،انجام دادن پژوهش در زمینه آمیخته ترویج قابل
تأمل است .همچنین پژوهشگران خارجی پس از انجام دادن پژوهشهای بنیادی که به صورت
کلی روی مجموعه عناصر بازاریابی صورت میگرفت ،اینک بروی هریک از این عناصر به
تنهایی و به تفصیل پژوهش میکنند .متاسفانه در کشور ما پژوهشهایی که هر یک از عناصر
آمیخته بازاریابی را به صورت جداگانه بررسی کرد ه باشند بسیار اندک هستند .اهمیت موارد ذکر
شده ،پژوهشگر را بر آن داشت تا با انجام دادن این پژوهش ،بتواند گامی کوچک در این راه
بردارد تا شاید بتواند راهکار و پیشنهادهایی را به منظورراهنمایی مدیران بازاریاب شرکتهای
تولیدکننده محصوالت ورزشی ارائه دهد.
روش شناسی

در این پژوهش از روش توصیفی -میدانی و برای تعیین گزینههای درخت سلسله مراتب

تصمیم از مصاحبه با خبرگان و بررسی کتابها و مقالههاي مرتبط در این زمینه استفاده
شده است .برای جمع آوری آرا و نظرها از پرسشنامه محقق ساخته (آمیخته ترویج با بررسی
مدل  (AIDAاستفاده شد .تا آنجايي که پژوهشگر بررسی کرد ،جامعه آماری پژوهش 122
مدیر شركتهاي توليدكننده محصوالت ورزشی در سراسر ایران بود .اطالعات مربوط به این
شرکتها از طریق سایت رسمی وزارت صنایع ،سایت رسمی وزارت بازرگانی و بانك اطالعات
ورزش كشور در سال  1389جمع آوری شد .از آنجايي که برای تجزیه و تحلیل دادهها از طریق
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روش AHPتعداد افراد نمونه حائز اهمیت نیست ،بنابراین برای انجام دادن این پژوهش 30
نفر از مدیران بازاریابی شرکتهای تولید کننده محصوالت ورزشی به صورت تصادفی برگزيده
شدند و پرسشنامه در میان آنها توزیع شد .با توجه به موضوع و هدفی که این پژوهش دنبال
میکند ،روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیتصمیمگیری ( )AHPمناسبترین روش تجزیه
وتحلیل دادهها شناخته شد .این روش با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم آغاز ميشود.
درخت سلسله مراتب تصمیم عوامل مورد مقایسه و گزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را
نشان ميدهد و سپس یک رشته مقایسههاي زوجی انجام ميشود .این مقایسهها سهم هریک
از عوامل مربوط به گزینههای رقیب را مشخص ميسازد و سرانجام ماتریسهای حاصل از
مقایسههای زوجی را با یکدیگر تلفیق ميکند تا اتخاذ تصمیم بهینه را ممکن سازد .با توجه
به اینکه روش تحلیل دادهها بر اساس مدل AHP1بود ،در ابتدا نرخ ناسازگاری مقایسههاي
زوجی هر پاسخگو مورد کنترل قرار گرفت و پس از اطمینان از وجود نرخ ناسازگاری قابل قبول
(کمتراز  )٠/۱نظرهاي پاسخ دهندگان ترکیب شد و استخراج ماتریس مقایسههای زوجی گروه
به اجرا درآمد .نرخ سازگاری نشان دهنده میزان سازگاری مقایسهها با یکدیگر است .از راه
تعیین نرخ ناسازگاری میتوانیم به اولویتهای تعیین شده اعتماد کنیم  .به طور تجربی پذیرفته
شده که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از ( )0/1باشد ،میتوان سازگاری مقایسهها را پذیرفت .سلسله
مراتب تصمیم درختی است که با توجه به مسأله مورد نظر که قرار است درباره آن تصمیم گیری
شود ،سطوح گوناگوني دارد .سطح نخست هر درخت بیان کننده هدف تصمیم گیری است و
سطح آخر آن بیان کننده گزینههایی است که قرار است با یکدیگر مقایسه شوند .سطح میانی
نشاندهنده شاخصهایی است که مالک مقایسه گزینهها هستند ( .)1هدف اصلی به عنوان
آمیخته ترویج مناسب جهت شرکتهای تولید کننده محصوالت ورزشی در نظر گرفته شد و
در سطح دوم درخت سلسله مراتب از ابزارهای الگوي  AIDAکه شامل ایجاد آگاهی ،عالقه و
1- Analytic hierarchy process
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تمایل در مخاطبان و سوق دادن مشتریان به خرید است استفاده شد ،در سطح سوم ابزارهای
آمیخته ترویج شامل روابط عمومی ،تبلیغات ،پیشبرد فروش ،فروش شخصی قرار گرفتند .در
سطح چهارم ،گزینههای تبلیغات ،روابط عمومی ،پیشبرد فروش و فروش شخصی تجزیه و
تحلیل شدند( .شکل.)1
ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎب آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ورزﺷﯽ

اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ

ﻣﺠﻠﻪ

ﻣﺤﯿﻂ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

رادﯾﻮ

ﻓﺮوش ﺣﻀﻮري

ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﮐﻮﭘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ

ﺟﻮاﺋﺰ و ﻫﺪاﯾﺎ

ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل

ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﻓﺮوش

ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﻧﺸﺮ ﺟﺰوه ،ﺑﺮوﺷﻮر...

ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮ وش

ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﯽ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺟﺸﻦ

اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ

ﺳﻮق دادن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ

شکل  -1درخت سلسله مراتب تصمیم همراه با سهم نهایی شاخصها و گزینهها

یافتههای پژوهش

جدول  1-4ماتریس تلفیق شده و سهم نهایی ابزارهای آمیخته ترویج و آیدا را نشان

میدهد.
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جدول  - 1ماتریس تلفیق شده مقایسات زوجی و سهم نهایی گزینههای آمیخته ترویج

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش

اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

)(1

)(2

)(3

)(4

)(5

)(6

ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن)(1

1

4/65559

5/6235

6/117

6/84723

6/93833

0/522

روزﻧﺎﻣﻪ)(2

0/21479

1

1/133

1/47724

3/89646

3/3923

0/144

رادﯾﻮ)(3

0/1778

0/8821

1

0/1

0/8821

4/21116

0/131

ﻣﺤﯿﻄﯽ)(4

0/16347

0/6769

1

1

2/82577

3/7606

0/115

ﻣﺠﻠﻪ)(5

0/4604

0/25664

0/26421

0/35388

1

1/25992

0/046

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)(6

0/1441

0/2947

0/2374

0/2659

0/7937

1

0/041

اﺑﺰارﻫﺎي رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

)(1

)(2

)(3

)(4

ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ)(1

1

5/01322

7/3952

7/945

0/657

ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ)(2

0/13522

1

2/43383

5/4146

0/198

ﻧﺸﺮﺟﺰوه ،ﺑﺮوﺷﻮر و ﮐﺘﺎب)(3

0/13522

0/41087

1

2/85069

0/097

اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺟﺸﻦﻫﺎ)(4

0/1258

0/18468

0/35079

1

0/048

اﺑﺰاﻫﺎي ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش

)(1

)(2

)(3

)(4

)(5

ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺟﻮاﺋﺰ و ﻫﺪاﯾﺎ)(1

1

1/1069

1/1456

1/10757

2/2353

0/260

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل در وﯾﺘﺮﯾﻦ )(2

0/9034

1

1/0211

1/1245

1/1823

0/217

ﮐﻮﭘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ)(3

0/8729

0/9793

1

1/8292

1/8458

0/191

ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه)(4

0/9028

0/8892

0/5466

1

1/3580

0/167

ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﻓﺮوش )(5

0/4473

0/8458

0/3588

0/7363

1

0/165

ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﯽ

اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﯽ

)(1

)(2

ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻓﺮوش ﺣﻀﻮري)(1

1

5/2851

0/841

ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﯽ

0/1892

1

0/159

ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري

0/03

0/06

0/03

0/00
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جدول  - 2ماتریس تلفیق شده و سهم نهایی ابزارهای آمیخته ترویج

اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺳﻮق دادن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ

اﺑﺰارﻫﺎي اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ

)(1

)(2

)(3

)(4

ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت)(1

1

1/7056

3/0034

1/6753

0/391

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ)(2

0/5863

1

3/2008

1/4461

0/293

ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش)(3

0/3029

0/3124

1

1/5499

0/150

ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﯽ )(4

0/5969

0/6915

0/6452

1

0/166

اﺑﺰارﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ

)(1

)(2

)(3

)(4

ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش)(1

1

2/5036

3/0034

1/6753

0/359

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت)(2

0/5863

1

3/2008

1/4461

0/262

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ)(3

0/3029

0/3124

1

1/5499

0/165

ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﯽ)(4

0/6959

0/6915

0/6452

1

0/214

اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻮق دادن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ

)(1

)(2

)(3

)(4

ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﯽ)(1

1

3/9617

1/5638

2/1401

0/440

ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش)(2

0/5097

1

1/3334

0/7383

0/204

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت)(3

0/6394

0/7499

1

1/2311

0/190

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ)(4

0/4672

1/5499

0/8122

1

0/166

ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري

0.08

0/02

0/04

جدول  - 3ماتریس تلفیق شده ابزارهای مدل AIDA

اﺑﺰارﻫﺎيAIDA

)(1

)(2

)(3

ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ

اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ)(1

1

1/4177

1/8543

0/437

ﺳﻮق دادن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ)(3

0/5392

0/4766

1

0/201

اﯾﺠﺎدﻋﻼﻗﻪ)(2
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0/7053

1

2/098

0/361

ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري

0/02
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جدول - 4سهم نهایی گزینههای آمیخته ترویج در مدل آیدا
اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ

اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ

ﺳﻮق دادن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ

ردﯾﻒ

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺗﺮوﯾﺞ

1

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

0/173

2

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ

0/129

2

3

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ

0/094

3

0/033

4

ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎر وﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

0/074

4

0/053

9

5

ﺟﻮاﯾﺰ و ﻫﺪاﯾﺎ

0/066

5

0/102

2

0/072

6

ﻧﺸﺮﺟﺰوه ،ﺑﺮوﺷﻮر و ﮐﺘﺎب

0/055

6

0/016

17

0/016

17

7

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رادﯾﻮﯾﯽ

0/051

7

0/037

10

0/044

10

8

ﮐﻮﭘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ

0/049

8

0/085

5

0/061

7

9

ﻓﺮوش ﺣﻀﻮري

0/044

9

0/084

6

0/189

1

10

ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت

0/043

10

0/031

13

0/029

15

ﺷﺮﮐﺖ درﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ

0/042

11

0/065

7

0/067

6

12

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

0/040

12

0/032

12

0/038

13

13

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درﻣﺠﻼت

0/038

13

0/023

15

0/032

14

14

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت در وﯾﺘﺮﯾﻦ

0/034

14

0/095

4

0/071

5

15

ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﻓﺮوش

0/028

15

0/100

3

0/081

3

16

اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻦ

0/026

16

0/029

14

0/021

16

17

ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﯽ

0/014

17

0/020

16

0/048

9

ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ

اوﻟﻮﯾﺖ

ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ

اوﻟﻮﯾﺖ

ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ

اوﻟﻮﯾﺖ

1

0/142

1

0/087

2

0/060

8

0/040

12

11

0/043

11

0/060

8
4

بحث و نتیجه گیری

همان طور که در بخشهای مختلف مقاله اشاره شد ،هدف مطالعه حاضر اولویتبندی

ابزارهای آمیخته ترویج بر مبنای الگوي  AIDAبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بود
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که نتایج و اولویت هر یک از ابزارها به صورت کوتاه آورده شده است.
در سطح دوم درخت سلسله مراتب که شاخصها به صورت زوجی مقایسه میشوند ،یافتهها
نشان دادند که در بین فاکتورهای الگوي  ،AIDAایجاد آگاهی بیشترین سهم را نسبت به ایجاد
عالقه و تمایل و سوق دادن به خرید دارا بود که با یافتههای بيشتر پژوهشگران همخوانی دارد
(.)8,25 ,5,6 ,2
در سطحسوم ،تبلیغات بیشترین اهمیت را به ترتیب نسبت به روبط عمومی ،فروش شخصی
و فروش حضوری داشت که سایر پژوهشهای انجام شده نیز این نتیجه راتایید میکند (,2
 )5,6,7,8,14,15,25,27اهمیت بیشتر تبلیغات نسبت به سایر ابزارهای ترویج را میتوان به
خاطر نقش مؤثرتر تبلیغات از جهت آگاه کردن بازار از کاال و خدمات جدید ،تشریح عملکرد کاال
یا خدمت ،تصحیح طرز تلقي غلط ،متقاعد کردن مشتری برای خرید ،تغییر نگرش مشتریان
نسبت به خصوصیات کاال یا خدمت ،یادآوری به مصرف کننده نسبت به احساس نیاز او به
کاال یا خدمت در آینده نزدیک و یاد آوری مکان خرید به مصرف کننده دانست .با توجه
به پژوهشهاي صورت گرفته میتوان گفت تبليغات در دوران معاصر از اهميت چشمگيري
برخوردار است؛ بويژه پس از رشد گسترده فناوري و تولد رسانههاي جديد و بکارگیری آنها
ي افراد در زمينة کاالها
جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و باعث باال رفتن سطح آگاه 
و خدمات نوين شده است ،بنابراین به مسؤوالن شرکتهای تولید کننده محصوالت ورزشی
پیشنهاد میشود که با بکارگیری ابزارهای نوین تبلیغاتی و رسانههای جدید و تخصیص اعتبار
بیشتر برای تبلیغات به پیشبرد هر چه بیشتر اهداف بازاریابی این شرکتها کمک کنند .همچنین
در سطح سوم از نظر ایجاد آگاهی در مخاطبان“ ،تبلیغات” بیشترین اهمیت را داشت؛ ولی از نظر
ایجاد عالقه و تمایل به خرید ،پیشبرد فروش و از نظر سوق دادن مشتریان به خرید ،فروش
شخصی اولویت نخست را داشتند.
در سطح چهارم ،میان گزینههای تبلیغات ،تبلیغات از طریق تلویزیون بیشترین اهمیت را
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نسبت به سایر ابزارهای تبلیغاتی (شامل :مطبوعاتی ،محیطی ،مجله ،اینترنت و رادیو) داشت
که با یافتههای پژوهشگران دیگر نیز همخوانی دارد ( .)25 ,15 ,14 ,8 ,7 ,6 ,5 ,2با اینکه
هزینه تبلیغات تلویزیونی در کل زیاد است ،ولی اهمیت بیشتر آن را نسبت به دیگر ابزارهای
آمیخته ترویج را میتوان به خاطر سطح پوشش گسترده آن ،فراوانی رؤیت پیام و نحوه تاثیر
آن ،ترکیب صدا ،تصویر ،حرکت و امکان استفاده از رنگ به منظور ایجاد جاذبه خاص برای
حواس ،دسترسی باال به آن ،جذب مشتریان جدید ،افزایش سهم بازار و همچنین به خاطر
تثبیت نشان تجاری در ذهن مخاطب مهم دانست .همچنین در میان ابزارهای روابط عمومی،
سمینار و کنفرانس بیشترین اهمیت را نسبت به نشر جزوه ،بروشور و کتاب ،چاپ مقاالت
علمی و انجام امور خیریه و برگزاری جشن و رویداد خاص دارا بودند .نتایج به دست آمده با
نتیجه پژوهشهاي ذيل همخواني دارد:پژوهش اسمیت ( )2002که یکی از اصلیترین دالیل
برگزاری یک کنفرانس خبری را ،اعالم اخبار و آگاهی درباره یک رویداد مهم و پاسخ به امور
مهم سازمان ذکر کرد ( )26و همچنین با پژوهش فورتناتو )2000( 1که دالیل برگزاری یک
کنفرانس خبری را بحث و بررسی یک رویداد خبری مهم و یا موقعیت اضطراری بیان کردند
( )19و نیز با پژوهش هلتیرز ( )2000که اهمیت برگزاری کنفرانس خبری را ،امکان دریافت
اطالعات ذکر کرد ( )20و با پژوهش جاکوسکی )2001( 2که بیان کرد کنفرانسهای خبری
یک امر اجتناب ناپذیر برای سازمانهای مدرن است و اینکه شرایطی را فراهم میکنند که
سازمان بتواند باعث ایجاد آگاهی در مخاطبان شود و تواناییها و مهارتهای خود را نشان دهد.
در ضمن با نتیجه پژوهش اسمعیلی ،صمدی و حقپرست نيز همخوانی دارد ( .)23شرکت در
کنفرانسها و سمینارها دارای مزایای بسیاری از جمله یافتن خریداران بالقوه ،تماس با مشتریان،
معرفی محصول جدید و مالقات با مشتریان جدید است .میتوان گفت استفاده از کنفرانس و
سمینار برای بيشتر سازمانها به منظور ایجاد آگاهی و افشای اطالعات برای مخاطبان مورد
1- Fortunato
2- Jackowski
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نظر ،یک ابزار بسیار مؤثر به شمار مي آيد.
در میان ابزارهای پیشبرد فروش ،ارائه جوائز و هدایا بیشترین اهمیت را نسبت به سایر
ابزارهای پیشبرد فروش (شامل ارائة کوپنهای تخفیف ،شرکت در نماشگاه ،نمایش محصوالت
در ویترین و جایزه به نیروی فروش) داشت که با یافتههای پژوهشگران دیگر همخوانی دارد (,2
 .)13 ,9 ,8 ,7در میان ابزارهای فروش حضوری نیز “فروش شخصی” اهمیت بیشتری را نسبت
به فروش تلفنی به دست آورد .که مطالعات انجام شده نیزاین نتیجه را تایید میکنند (,9 ,8 ,6 ,5
 .)25با توجه به اینکه در فروش شخصی ارتباط به صورت مستقیم و رو در رو صورت میگیرد،
بنابراین بهتر میتوان به انتقال اطالعات درباره محصول ،خدمت و نظایر اينها به مشتریان جهت
متقاعد کردن آنها برای خرید پرداخت.
در میان  17ابزار بررسی شده ،آمیخته ترویج جهت ایجاد آگاهی ،عالقه و تمایل در
مشتریان“ ،تبلیغات تلویزیونی” موثرترین ابزار شناخته شد؛ ولی براي سوق دادن مشتریان به
خرید“ ،فروش حضوری” بیشترین اهمیت را در میان  17گزینه آمیخته ترویج به دست آورد.
به طور کلی میتوان گفت که انتخاب آمیخته ترویج مناسب و پویا جهت پیشبرد اهداف
ارتباطی سازمان و ترویج هرچه بیشتر محصوالت سازمان یکی از چالشهای اساسی مدیران
بازاریابی است .اگر چه اهداف ارتباطی و ترویجی سازمان به تالش فراوان نياز دارد ،اما با فوائد
بسياري نيز همراه است که مزیت رقابتی ،افزایش فروش و سود ،صرفه جویی در هزینهها،
وقت و فشار کاری ،و وفاداری بیشتر مشتریان از آن جملهاند .با توجه به تعیین اولویت ابزارهای
آمیخته ترویج بر اساس الگوي آیدا به مسؤوالن شرکتهای تولید کننده محصوالت ورزشی
پیشنهاد میشود که به هنگام تنظیم برنامههاي ترویجی ،به ابزارهایی که دارای بیشترین سهم
نهایی بودند ،توجه بیشتری کنند .الزم به ذکر است که به هنگام برنامه ریزي براي ترویج
محصوالت شرکت ،نبایست مدیران برنامه ریزي دچار خطاي بي توجهي و بي برنامه بودن در
زمينة رسانههایی شوند که در اولویت کمتري قرار گرفته اند؛ زیرا این امکان نیز وجود دارد که
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اولویت کمتر بعضی از رسانهها خود به دلیل فقدان سرمایه گذاري و برنامه ریزي مناسب در
این زمينه باشد.
و سرانجام با ید گفت آنچه امروزه در ترویج محصوالت مختلف بسيار اهميت دارد ،استفاده
از يك آميخته ترویج منسجم است .بر اين اساس به مسؤوالن بازاریابی این شرکتها پیشنهاد
میشود که بر اساس سهم نهایی هر يك ازگزینهها و اویت بندی این ابزارها و با توجه به شرايط
دروني شرکت و بودجه در دسترس از آميخته ترویج مناسب خود استفاده کنند.
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