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  چكيده 
ي مختلـف ورزشـكاران بـه خريـد     هـا  گـروه ي ورزشـي در ترغيـب   ها كفشي بند بستههدف از اين تحقيق، بررسي نقش  

نفر از ورزشـكاران باشـگاهي    1800جامعة آماري پژوهش . پيمايشي بود -روش تحقيق، توصيفي . ي ورزشي بودها كفش
اعضـاي جامعـة نمونـة تحقيـق بـه      . نفر تعيين شد 320جدول مورگان، حجم نمونه شهرستان پلدختر بودند كه براساس 

يـي  كـه روا  ي بـود ا ساخته محقق ةپرسشنام ابزار تحقيق. انتخاب شدند ها باشگاهي و تصادفي در ا خوشهيري گ نمونهروش 
روش آلفـاي   بـه  ي آنيپايـا متخصصان و روايي ساختاري آن با روش تحليـل عـاملي بررسـي شـد و     آن توسط  محتوايي
ي بند بستهين ويژگي، طراحي تر مهمي، بند بستههاي  كه بين ويژگي ها نشان داد يافته. دش محاسبه) 89/0= آلفا(كرونباخ 

ي، كمتـرين  رسـان  اطـالع كـه ويژگـي    يدرحالي ورزشي است كه در ترغيب ورزشكاران به خريد كفش نقش دارد، ها كفش
هاي طراحي و حفظ و نگهداري در زنان بيش از مـردان و در   يژگيولف ورزشكاران، ي مختها گروهدر بين . اهميت را دارد

  .ورزشكاران داراي تحصيالت زير ديپلم بيش از ورزشكاران ليسانس در ترغيب آنها به خريد كفش ورزشي اهميت دارد
 

  هاي كليدي  واژه
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   مقدمه
 ةرا در فاصل» مظروف«ظرف محافظ يا سيستمي كه سالمت كاالي « ةتهي از است عبارتدي بن بسته

» دارد  ، صدمات، لرزش، فشار و ارتعاش، مصون نگهها هتوليد تا مصرف حفظ كند و آن را از ضرب
ايجاد ارتباط بين  سببسيستمي است كه از سويي  ،يك فرهنگ بومي، ملي و اقليمي ةمثاب بندي به بسته

كننده ارتباط منظم و قابل  بين آن دو و مصرف ،و از سوي ديگر شود مي كننده يعو توز يدكنندهلتو
بندي بايد با دو ديد كامالً متفاوت ولي  به بسته مذكور،با توجه به مطالب . كند برقرار مي را اطميناني

شتر جنبة يك ظرف در قبال مظروفش و ديدي كه بي ةديدي معطوف به شرح وظيف ؛همسو، نگريست
طور  اي كاال و به رسوم، موقعيت اقليمي و منطقه و  ها، آداب نحوي با روحيه، خصلت فرهنگي دارد و به

بندي، نظامي است  بسته عبارت ديگر، به. شود آن مربوط مي ةفرهنگ سازنده و كشور توليدكنندبه كلي 
 ةكند و واجد جنب حفاظتي دارد و هم نقش فرهنگ ارتباطي را بازي مي ةمركب كه هم وظيف

 .)10( دكن ينيآفر عنوان يك رسانه، نقش تواند به است و مي يرسان اطالع

ي ها دكنندهيتول نيتر بزرگيكي از  عنوان بهشركت نايك، هاي ورزشي  فرد كفش منحصربه يبند بسته
ت اقداما دكنندهيتولاين  .كند يمترغيب  ها كفشكفش ورزشي در جهان، مشتريان را به خريد اين 

هاي ورزشي خود انجام داده و هر ساله  ترويجي و ارتباطي زيادي را براي جذب مشتريان به خريد كفش
. كشانده است خودي سو بهي ورزشي موجي از توجهات را ها كفشي بند بسته هاي جديد با طراحي
ده كرده هاي پالستيكي با هواي فشر هاي ورزشي در كيسه ي كفشبند بستهي اقدام به تازگ بههمچنين 

هاي زيرين كفش، خطر وارد آمدن  هاي هوا در اليه بر وجود كوسن ديضمن تأكاست تا با اين طراحي، 
بر اين، امكان به نمايش گذاشتن كفش در داخل  عالوه. صدمات هنگام حمل كاال نيز كاهش يابد

در ساخت ). 20( سازد يمكار رفته است، فراهم  هاي هوا را كه مواد اولية كمي در ساخت آن به كيسه
ي جعبه با  ها بخشاز  كي چيههاي مقوايي كفش نيز توجه شده است كه ضمن حفظ زيبايي،  جعبه

نيز از موادي  رنديگ يمداخل جعبه قرار   ها كفشحتي ورقة محافظي كه به دور . چسب به هم وصل نشود
گفت  توان يمدليل  به همين. طبيعي قابليت بازگشت به طبيعت را دارد طور بهكه  شود يمتهيه 
ي اين شركت، به حفظ محيط ها كفشي سبزي است كه ضمن ترويج مثبت بند بستهي نايك بند بسته

  ).15(طبيعي نيز توجه دارد 
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را دارد؛ اما ... ة كميت، كيفيت، بهداشت و شد شناختههاي كامالً  ويژگي شده يبند بستهمحصوالت 
ي درك درست بهكشورمان  دكنندگانيتولياري از ي را هنوز بسبند بستهاجتماعي  -نقش اقتصادي

ابزاري براي بازاريابي داخلي و خارجي وجود  عنوان بهمورد استفادة مناسب از آن  در يآگاهاند و  نكرده
  ).9(ندارد 

اي است كه مورد توجه مردم جهان قرار دارد و گروه زيادي با اشكال گوناگون با آن  يدهپدورزش 
هاي ورزشي يا تماشاي مسابقات  يل و لباسوسازيادي را صرف ورزش و نيز تهية  دارند و هزينة سروكار
به همين سبب توليدكنندگان كاال و خدمات ورزشي، بايد محصوالت خود را با توجه به . كنند يمورزشي 

، موجب ايجاد محصوالتي كنند و به آنها ارائه دهند تا ضمن ترويج مؤثر بند بستهنيازهاي مشتريان 
ين كاالهاي ورزشي كه مورد استفادة تر مهميكي از  عنوان بهكفش ورزشي . در مشتريان شوند تعهد

. ي مناسب نياز داردبند بستهكه به  استورزشكاران و افراد عادي است، يكي از انواع وسايل ورزشي 
فروش اين  ي ورزشي و نحوة عرضة آن به مشتريان در توسعة بازاريابي وها كفشرو توجه به كيفيت  ازاين

يش وب كمدهند و  يممعموالً كفش ورزشي را بعد از خريد داخل جعبه آن قرار . محصول نقش مهمي دارد
از ساير  تر محكمبنابراين آنها را . مانند يمها مدت بيشتري در خانه  هاي كفش در همه جاي دنيا، جعبه

سازند و رنگ آنها نمايانگر نوع، جنس،  يمجالبي  به طرزها را  غرب اين جعبه در . سازند يمها  يبند بسته
. سازند يمها را زيباتر هم  ها پهلوي يكديگر مغازه جعبهبا گذاشتن . استاندازه و رنگ كفش داخل آن 

اطالعاتي در مورد جنس كفش و اندازة آن، اطالعات ديگري كه مورد عالقة خريداران است نيز  جز به
براي . هاي مختلف كارخانه يا طرز مراقبت و نگهداري كفش عبهشود؛ مانند نشاني ش يمها قيد  جعبهروي 
انتخاب  دار دستههاي  جعبهشود،  يمي ورزشي كه معموالً تا رسيدن به زمين ورزشي حمل ها كفش

در حال حاضر، در كشور ما، . روند يمكار  ها همانند كيف يا كيسة ورزشي به شود و اين قبيل جعبه يم
ها نيز تفاوت چنداني با  گونه قوطي فش چندان زياد نيست و نقش و رنگ اينهاي ك تنوع و تعداد جعبه

  .)5(هم ندارند 
. تواند عامل تمايز از رقبا و نوعي مزيت رقابتي باشد يمي ورزشي ها كفشها از جمله  ي كاالبند بسته

موقعيت خريد را در مورد محصول تغيير دهد و  كنندگان مصرفتواند حتي ادراك  يمي نوآورانه بند بسته
ي در بند بستهنشان دادند كه ) 2001( 1هافمن  در اين خصوص، ونسينك و). 12( را در بازار ايجاد كند 

                                                           
1. Wansink & Huffman 
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ي در تصميم به خريد بند بستهنشان داد كه ) 1990( 1همچنين سارا. موفقيت محصول نقش مهمي دارد
ي در بازاريابي انجام بند بستهثير با وجود اين، تحقيقات اندكي در زمينة تأ. ، اهميت داردكنندگان مصرف

  ). 25،23،19(گرفته است 
جاذبة حفظ و : ي را عرضه و ارائه كندگوناگون يها جاذبهبايد  كننده مصرفي در سطح بند بستههر  

نگهداري، جاذبة زيبايي، جاذبة كالم، جاذبة كيفيت، جاذبة طراحي، جاذبة قيمت و تركيبي از موارد 
كه بر ) 10،1، 14(ي كاالها تعاريف مختلفي بيان شده است بند بستههاي  ژگيدر مورد وي). 6(مذكور 

ها محل توجه  يژگيوي استوار است؛ اين رسان اطالعچهار ويژگي طراحي، حفظ و نگهداري، جذابيت و 
  .استتحقيق حاضر 

ول ابزار بازاريابي و فروش يك محص ينتر و اثربخش ينمحصوالت يكي از مؤثرتر يبند طراحي بسته
). 9(خواهد بود در جذب مشتري موفق  ،طراحي شده باشد يرگذارزيبا و جذاب و تأثو چنانچه است 

ي بر بند بستهي، طرح بند بستههاي مختلف  يژگيونشان داد كه از بين ) 1385(نتيجة تحقيق شعباني 
و گونسالوس ) 1999(2اين يافته با نتايج تحقيق ايمرام. ها بود يژگيوانتخاب مشتري تأثيرگذارتر از بقية 

در تحقيق خود نشان داد كه ويژگي طراحي ) 2013( 4پولياكووآ. همخواني دارد) 2008(3و ريكاردو
ي كاال شامل رنگ، گرافيك و اطالعات در مورد محصول، بيشترين نقش را در افزايش فروش بند بسته

يدكننده و مشتري تولي بين ي خوب موجب همكاربند بستهكاال و تصميم به خريد مشتريان دارد و نيز 
در تايلند مؤيد اين نكتة مهم است كه طراحي ) 2007(5نتايج تحقيق سياليو و اسپيس. شود يم

در . ي بايد بر نيازهاي خاص هر بازار منطبق شود تا بيشترين اثربخشي را در پي داشته باشدبند بسته
رويج فروش، موفقيت هر محصول در هاي مختلف ت ياي رقابتي امروز با انواع مختلف كاال و روشدن

ي و ظاهر آن محصول بتواند ارتباط مؤثري با خريدار بالقوه ايجاد بند بستهفروش، مستلزم اين است كه 
  ).9(كند 

ي كاالهاي ورزشي از جمله كفش، محتويات محصول را تشريح و بند بستهروي  شده درجاطالعات 
هاي  اين موارد به همراه جاذبه. كند يمكمك  در انتخاب محصول كننده مصرفتوصيف كرده و به 

در اين زمينه، نتيجة ). 24(كند  يمي تركيب مناسبي را در موقعيت خريد ايجاد بند بستهتصويري 
                                                           

1. Sara 
2. Imram 
3.Goncalves and Ricardo  
4. Polyakova 
5. Silayoi and Speece 
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ي بند بستههاي  يژگيودر خصوص رابطة ) 1390(و آقازاده، حقيقي و ابراهيمي ) 1388(تحقيق ذنوزي 
اطالعاتي و بصري با در نظر گرفتن متغيرهاي فشار زماني  با تصميم خريد مشتريان نشان داد كه عوامل

عوامل بصري و . تواند بر تصميم خريد مشتري در زمان كوتاه اثر بيشتري داشته باشد يمو سطح اشتغال 
يت عوامل اطالعاتي در اولوهمچنين . گذارد يمتأثير  كننده مصرفي بر تصميم خريد بند بستهاطالعاتي 

هاي اطالعاتي  همچنين تأثير متغير. عوامل بصري در فشار زماني بيشتر است يتاولوشرايط عادي و 
ي بر تصميم خريد افراد، با سطح اشتياق باال و اثر متغيرهاي بصري بر تصميم خريد افراد، با بند بسته

 عنوان بهي بند بستهبه ) 2000(و همكاران  1گاربر. شود يمسطح اشتياق پايين به محصول، بيشتر منجر 
) 1998( 3و آندرود و ازن) 1998( و همكاران 2پولونسكي. اند يستهنگربزار ارتباطي براي شناسايي برند ا

 شده درجبودن ادعاهاي بازاريابي  كننده گمراهي و صداقت يا بند بستههاي ارتباطي  نشان دادند كه جنبه
در ) 2000( 4رتي و برآورنتايج مطالعات . ها در ميزان فروش محصول نقش مهمي دارند يبند بستهروي 

ي بند بستهانگليس حاكي از آن است كه اگر اطالعات نوشتاري در سمت راست و تصاوير در سمت چپ 
آندرود و . قرار داشته باشند، احتمال به خاطر آوردن محصول و در نتيجه انتخاب آن بيشتر است

مطابق . وجه به برند پرداختندي بر تبند بستهبه بررسي نقش ارتباطي تصاوير روي ) 2001(همكاران 
نتايج تحقيق آنها اين اثر اقتضايي است و تنها در مورد برندهاي كمتر آشنا توجه خريدار به برند را 

بر ابعاد بصري  نشان داد كه مشتريان عالوه) 2007(نتايج تحقيق سياليو و اسپيس . دهد يمافزايش 
كنند و تأثير هر يك از روندهاي  يمنيز توجه  يبند بستهمانند رنگ و گرافيك به ابعاد اطالعاتي 

  .گرايي بر اولويت اين ابعاد از ديد مشتري تأثير دارد يرگرايي و سالمتتصوگرايي  تسهيل
ي در حال گسترش روزافزون طور بهامروزه در همه جا، روش فروش سوپرماركتي يا سلف سرويس 

در اينجا . كند يمن برندهاي مختلف، انتخاب در اين روش خريدار كاالي مورد نظر خود را از بي. است
ي نقش بسيار بند بستهرو  ينازا. شود يميباً حذف تقرنقش فروشنده در ارائة محصول بسيار كم است و 

ة يك رسانه در جذب و منزل بهي خود بند بستهدر واقع . گيرد يميابد و جاي فروشنده را  يتي ميبااهم
كند و  يمكاذب احساس نياز  طور به رنگارنگاز مقابل هزاران كاالي  ي به خريدار كه با عبوررسان اطالع

تواند پيام مناسب را انتقال دهد و به انتخاب  يمگيرد،  يمي قرار بند بستههاي  ها و جاذبه تحت تأثير پيام

                                                           
1. Garber 
2 . Polonsky & et al 
3 . Underwoo & Ezen 
4 . Retti & Brwer 
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ي كاال در بند بستهنشان داد كه ) 2010(1نتيجة تحقيق سيمز و ترات). 7(مناسب خريدار كمك كند 
شود، بلكه نگرش جديدي  تنها موجب جذب مشتري به خريد كاال مي مختلف از جمله ورزش نهصنايع 

  . دهد يدكنندگان كاال براي عرضة بهتر محصوالتشان به مشتريان ميتولبه 
 خصوص ي كاالهاي ورزشي بهبند بستههاي  يژگيوشناخت اهميت  اوالًبا توجه به مطالب مذكور 

ها و ساليق و  بر اين شناخت ويژگي اهميت بسياري دارد و عالوه كفش ورزشي براي توليدكنندگان
، توليدكنندگان و ها كفشي اين بند بستهي ورزشي و ها كفشة كنند مصرفي مختلف ها گروهنيازهاي 

يت بهبود روند توسعة بازاريابي و نهاكفش ورزشي و در  تر مناسبفروشندگان را در توليد بهتر و عرضة 
يت اولودهد و به همين منظور اين تحقيق در پي شناسايي  يمارزش ياري فروش اين كاالي با

  .ي و شناخت نيازهاي مخاطبان اين كاالستبند بستههاي  ويژگي
 

  ي تحقيقشناس روش
جامعة . راهبرد توصيفي و از نظر مسير اجرا پيمايشي استنظر اين تحقيق از نظر هدف كاربردي، از 
است كه براساس  1392شهرستان پلدختر در سال  يباشگاهمرد  تحقيق شامل تمام ورزشكاران زن و

 320حجم نمونة تحقيق براساس جدول مورگان. نفر بود 1800آمار ادارة تربيت بدني شهرستان برابر با 
 350هاي مخدوش و در نتيجه كاهش تعداد نمونه، نفر برآورد شد كه با توجه به امكان وجود پرسشنامه

  .جامعه توزيع شد پرسشنامه در بين افراد
ي با انتخاب در دسترس در ا خوشهيري گ نمونهاعضاي جامعة نمونة تحقيق با استفاده از روش 

ابزار . تصادفي انتخاب شدند طور به ها باشگاهصورت گرفت و افراد نمونه در مراجعه به  ها باشگاه
 مجموعمشابه تهيه شد و در  كه با اقتباس از تحقيقات ساخته بود يري تحقيق، پرسشنامة محققگ اندازه

اي  ينهچهارگزيري از نوع مقياس گ اندازهسؤاالت اين بخش از نوع بسته و مقياس . سؤال بود 34داراي 
ها و  روايي محتوايي پرسشنامه توسط پانزده تن از استادان رشتة مديريت ورزش دانشگاه. ليكرت بود

ي بررسي روايي سازه از روش تحليل عاملي متخصص در رشتة ارتباطات تأييد شد و برا نظران صاحب
تأييدي استفاده شد و تمام عوامل پرسشنامه تأييد شد و در نهايت پايايي پرسشنامه با محاسبة ضريب 

 .ة پايايي مناسب پرسشنامه استدهند نشانآمد كه  دست به 89/0آلفاي كرونباخ 

                                                           
1. Simms & Trott 
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  هاي تحقيق يافته
 30تا  20) درصد 2/87(ين افراد جامعة نمونة تحقيق هاي توصيفي تحقيق نشان داد كه بيشتر يافته

هاي ورزشي گروهي فعاليت  رشته درصد در 56درصد جامعه زن بودند و حدود  57ساله و حدود 
همچنين بيشتر . بودند) درصد 9/58(و بيكار ) درصد 3/36(بيشتر افراد داراي تحصيالت ديپلم . داشتند

 ).1جدول (دند بو) درصد 62(افراد جامعة تحقيق مجرد 

  هاي جامعه يژگيوفراواني و درصد فراواني  .1جدول 
  درصد فراواني  فراواني طبقات متغير

  
 سن

30-20 305 2/87 

40-31 3510 
50-41 109/2 

 85/56 199 زن  جنسيت

15/43 151 مرد

 5/44 156  انفرادي  رشته

 5/55 194 گروهي

 9/58 206 بيكار  شغل
 1/41 144 شاغل

 62 217  مجرد  تأهل

 38 133 متأهل

  تحصيالت

 573/16 زير ديپلم
  2/57  191 يپلمدفوقديپلم و

 713/20 ليسانس
  2/6 31 يسانس و دكتريلفوق

 
ي نشان داد كه بيشترين ميانگين، مربوط به ويژگي بند بستههاي چهارگانة  يژگيوبررسي ميانگين 

بود ) درصد 2/ 71(ي رسان اطالعين ميانگين مربوط به ويژگي و كمتر) درصد 93/2(ي بند بستهطراحي 
  ). 2جدول (

  ي ورزشيها كفش يبند بسته هاي يژگيوگرايش به مركز  ي ها هشاخص. 2 جدول
  واريانس  انحراف معيار ميانگين هاي تحقيقمتغير

 25/0 93/250/0 طراحي
 24/0 86/249/0نگهداري

 45/0 71/267/0يرساناطالع
 45/0 80/267/0بيتجذا



 1394 بهمن و اسفند ، 6شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

912

اسميرنوف نشان داد كه توزيع فراواني كلية متغيرها منطبق با توزيع نرمال - نتايج آزمون كولموگروف
  .ها استفاده كردهاي آماري پارامتريك براي تحليل دادهتوان از آزمونرو مي ينازا. است

ي بند بستههاي  يژگيوز نتايج تحقيق در خصوص مقايسة ورزشكاران زن و مرد در اهميت هر يك ا
يج آزمون نتاي ورزشي و جذب آنها به خريد نشان داد كه براساس ها كفشي ورزشي در ترويج ها كفش

ي در نظر زنان ورزشكار اهميت يكساني ندارند و با يكديگر تفاوت بند بستهيت چهار ويژگي اولوفريدمن، 
هاي ورزشي از بقية  ي بر ترويج كفشبند بستهعبارت ديگر، زنان معتقدند كه طراحي  به). 3جدول (دارند 
اما نتايج آزمون . ي كمترين اهميت را داراسترسان اطالعها اهميت بيشتري دارد، اما ويژگي  ويژگي

ي در بين مردان ورزشكار نشان داد كه از نظر بند بستههاي  بندي ويژگي يتاولوفريدمن در خصوص 
  ).3جدول (يستند نمتفاوت  ميت يكساني برخوردارند ومردان، چهار ويژگي مورد نظر تحقيق از اه

  ورزشكاران  هاي فردي يژگيو براساس يبند بسته هاي يژگيونتايج آزمون فريدمن . 3جدول 

  هاي يژگيو  متغير
آمارة   ميانگين رتبه

  دو خي
درجة 
  آزادي

 ارزش
p  جذابيت  يرسان اطالع  حفظ و نگهداري  طراحي  

يت
نس

 001/0  3 15/25 59/2 17/2 53/2 71/2 زنج

 09/0  3 49/6 42/2 35/2 49/2 74/2 مرد

هل
تأ

 

 001/0  3  52/21  50/2 20/2 54/2 75/2 مجرد
 07/0  3  03/7  58/2 28/2 47/2 66/2 متأهل

غال
شت
 002/0  3  85/16  47/2 25/2 56/2 72/2 بيكارا

 001/0  3  03/7  63/2 17/2 45/2 74/2 شاغل

الت
صي

  03/0  3  37/8  63/2  15/2  52/2  70/2  ارشدتح
  002/0  3  21/15  39/2  71/1  58/2  32/3  دكتري

 

ي در بين دو رسان اطالع جز بهي بند بستههاي  دهد كه بين ميزان ويژگي يمنشان  4هاي جدول  داده
در اين خصوص نتايج نشان داد كه از نظر زنان ورزشكار . گروه زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد

همچنين، از نظر زنان ورزشكار حفظ و نگهداري . ي بيش از مردان ورزشكار اهميت داردبند هبستطراحي 
به نظر زنان در مقايسه با مردان، جذابيت  ضمندر . ي اهميت بيشتري نسبت به مردان داردبند بسته
  .ي از اهميت بيشتري برخوردار استبند بسته
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  در دو گروه زن و مرد ورزشكار يدبن بسته هاي يژگيو t-testنتايج آزمون  .4 جدول

  ويژگي
 t-testآزمون  آزمون لون

انحراف   ميانگين  df sig  ها گروه
  معيار

 ارزش
t  

درجة 
  آزادي

 ارزش
p 
 

 طراحي
 زن
 مرد

99/208/097/2
85/2 

47/0 
55/0 

001/2 348  04/0 

حفظ و 
 نگهداري

 زن
 مرد

13/071/090/2
78/2 

49/0 
48/0 

28/2 348  02/0 

 يرسان اطالع
 زن
 مرد

53/211/072/2
69/2 

70/0 
62/0 

42/0 348  67/0 

 زن  جذابيت
 مرد

005/094/087/2
67/2 

66/0 
66/0 

53/2 348  01/0 

 

هاي  يژگيونتايج تحقيق در خصوص مقايسة ورزشكاران مجرد و متأهل در اهميت هر يك از 
يت اولويج آزمون فريدمن، نتاساس ي ورزشي در جذب آنها به خريد نشان داد كه براها كفشي بند بسته

شود  ي در نظر ورزشكاران مجرد اهميت يكساني ندارد و تفاوت معناداري ديده ميبند بستهچهار ويژگي 
 ها مؤلفههاي ورزشي از بقية  ي بر ترويج كفشبند بستهبه نظر افراد مجرد ويژگي طراحي ). 3جدول (

اما نتايج نشان . ي از كمترين اهميت برخوردار استنرسا اطالعكه ويژگي  يدرحالاهميت بيشتري دارد، 
  . يستندني از اهميت يكساني برخوردارند و متفاوت بند بسته، چهار ويژگي متأهل نظر افراددهد كه از  يم

در مقايسة دو گروه ورزشكاران مجرد و متأهل نشان داد كه بين دو گروه مذكور در  tنتايج آزمون 
ي از نظر آنان بند بستههاي  ي تفاوت معناداري وجود ندارد و اهميت ويژگيدبن بستههاي  يژگيومقايسة 
  . استيكسان 

هاي  يژگيونتايج تحقيق در خصوص مقايسة ورزشكاران شاغل و بيكار در اهميت هر يك از 
بيكار چهار ويژگي  نظر ورزشكاران كه ازي ورزشي در جذب آنها به خريد نشان داد ها كفشي بند بسته
اند و ورزشكاران بيكار  هاي ورزشي از اهميت يكساني برخوردار نيستند و متفاوت ي كفشدبن بسته

. ها داراي اهميت بيشتري است هاي ورزشي از بقية ويژگي ي بر ترويج كفشبند بستهمعتقدند كه طراحي 
ي ورزشي اهميت ها ي كفشبند بستهشاغل چهار ويژگي  نظر افراددهد كه از  يميج نشان نتاهمچنين 

هاي  ي بر ترويج كفشبند بستهورزشكاران شاغل نيز معتقدند كه طراحي . اند يكساني ندارند و متفاوت
ي كمترين اهميت را رسان اطالعاما در هر دو گروه ويژگي . ها اهميت بيشتري دارد يژگيوورزشي از بقية 
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ي در بند بستههاي  ه بين ميزان ويژگيدر مقايسة دو گروه نشان داد ك tنتايج آزمون ). 3جدول (دارد 
ي از نظر آنان بند بستههاي  بين دو گروه بيكار و شاغل تفاوت معنادار وجود ندارد و اهميت ويژگي

  .استيكسان 
نتايج تحقيق در خصوص مقايسة ورزشكاران سطوح مختلف تحصيلي در اهميت هر يك از 

ه خريد نشان داد كه از نظر ورزشكاران داراي ي ورزشي در جذب آنها بها كفشي بند بستههاي  يژگيو
ي از درجة اهميت يكساني بند بستهيپلم و ليسانس چهار ويژگي د فوقتحصيالت زير ديپلم، ديپلم و 

يسانس و ل فوقاما از نظر ورزشكاران داراي تحصيالت . يستندنيت متفاوت اولوبرخوردارند و از نظر 
نتايج نشان داد كه . اند يت با هم متفاوتاولوندارند و از نظر دكتري چهار ويژگي مذكور اهميت يكساني 

ي بر ترويج بند بستهارشد و دكتري معتقدند كه طراحي  ورزشكاران داراي تحصيالت كارشناسي
ي در هر دو گروه از رسان اطالعولي ويژگي . ها اهميت بيشتري دارد هاي ورزشي از بقية ويژگي كفش

 ).3جدول (كمترين اهميت برخوردار است 

هاي طراحي و  يژگيو فقط يبند بستههاي  ي نشان داد كه در بين ويژگيا نمونه تك tنتايج آزمون 
ي از بند بستههاي  حفظ و نگهداري در بين مقاطع تحصيلي مختلف تفاوت معنادار دارند و اهميت ويژگي

 ).5جدول (يست ننظر ورزشكاران با تحصيالت مختلف يكسان 

  يا نمونه تكt-test زموننتايج آ. 5 جدول 

مجموع  واريانس  ويژگي
 مربعات

درجة
 آزادي

ميانگين 
  مربعات

  ارزش
f 

 ارزش
p 

 طراحي
 عواملواريانس

 واريانس خطا
449/3
535/83 

5
344 

69/0  
23/0 

84/2 016/0  

 حفظ و نگهداري
 عواملواريانس

 واريانس خطا
576/3
734/79 

5
344 

71/0  
23/0 

08/3 01/0  

 يرسان اطالع
 عواملواريانس

 واريانس خطا
470/4
483/152 

5
344 

89/0  
44/0 

01/2 076/0  

 جذابيت
 عواملواريانس

 واريانس خطا
479/4
400/151 

5
344 

89/0  
44/0 

035/2 078/0  

 

را در دو ويژگي طراحي و حفظ  ها گروهميزان تفاوت موجود در  6آزمون تعقيبي بونفروني در جدول 
  .kahk ldninو نگهداري 



  ... ي مختلفها گروهة يك رسانه در ترغيب منزل بههاي ورزشي  ي كفشبند بستهنقش  

 

915

 متغير تحصيالت نتايج آزمون تعقيبي بونفروني و تحصيلي سطوح هاي يانگينم. 6 جدول
  يبند بستهطراحي  نگهداري  ويژگي

سطوح 
  مقايسه

انحراف ميانگين
 معيار

اختالف
 ميانگين

 ارزش
p 

انحراف   ميانگين
  معيار

اختالف 
  ميانگين

 ارزش
p 

  زيرديپلم
  ديپلم
  ليسانس

  يسانسل فوق 
 دكتري

04/3 
89/2  
78/2  
62/2  
75/2 

42/0 
49/0  
48/0  
56/0  
53/0 

 
15/0 
26/0 
41/0 
29/0 

 
864/0 
040/0 
020/0 
000/1 

13/3  
94/2  
82/2  
84/2  
67/2  

35/0  
52/0  
59/0  
54/0  
24/0  

 
19/0 
31/0 
28/0 
46/0  

  
264/0  
007/0  
457/0 
000/1  

  ديپلم
  ليسانس

  يسانسل فوق
 دكتري

89/2 
78/2  
62/2  
75/2 

49/0 
48/0  
56/0  
53/0 

 
11/0 
27/0 
14/0  

 
000/1 
382/0 
000/1  

13/3  
82/2  
84/2  
67/2  

35/0  
59/0  
54/0  
24/0  

 
12/0 
10/0 
27/0  

  
000/1 
000/1  
000/1  

  ليسانس
  يسانسل فوق

 دكتري

78/2 
62/2  
75/2 

48/0 
56/0  
53/0 

 
15/0 
03/0  

 
000/1 
000/1 

13/3  
84/2  
67/2  

35/0  
54/0  
24/0 

 
03/0 - 
15/0  

  
000/1 
000/1 

 يسانسل فوق
  تريدك

62/2 
75/2  

56/0 
53/0  

 
12/0 - 

 
000/1 

13/3  
67/2  

35/0  
24/0 

 
18/0 

  
000/1 

 
ي در بين بند بستهنشان داد كه بين ميزان ويژگي طراحي ) 6جدول (نتايج آزمون بونفروني 

ي از نظر افراد زير بند بستهورزشكاران ليسانس و زير ديپلم تفاوت وجود دارد؛ به اين معنا كه طراحي 
مشابه نشان داد كه بين ميزان ويژگي نگهداري  طور بههمچنين آزمون بونفروني . تر است يتاهمديپلم با

كه ويژگي نگهداري  يطور به. ي در بين ورزشكاران ليسانس و زير ديپلم تفاوت وجود داردبند بسته
  .تر است يتبااهمي از نظر افراد زير ديپلم بند بسته

 

  يريگ جهينتبحث و 
در تحقيق حاضر در سن فعال ورزش يعني  كننده شركتداد كه بيشتر ورزشكاران  نتايج تحقيق نشان

هاي گروهي فعال بودند و بيشتر آنها بيكار  سال بودند و بيش از نيمي از ورزشكاران در رشته 30تا  20
دهد كه افراد جامعة تحقيق  يمها نشان  حاصل اين يافته. بوده و اشتغال اصلي آنها ورزش بوده است

دانند و به همين سبب براي شركت در  هاي روزانة خود مي يتفعالضر، ورزش را بخش مهمي از حا
به همين دليل نظرهاي . فعاليت ورزشي، به پوشاك و لوازم ورزشي از جمله كفش ورزشي نياز دارند

  .مشتريان اين كاال در اين تحقيق با اعتبار بيشتري همراه است عنوان بهايشان 
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دهندة جامعة تحقيق، از بين چهار ويژگي  يلتشككه از نظر كل ورزشكاران  نتايج نشان داد
ي ورزشي و نيز ترغيب ورزشكاران ها كفشين ويژگي كه بر ترويج تر مهمي ورزشي ها كفشي بند بسته

جالب اينكه اين ويژگي . ي ورزشي استها كفشي بند بستهگذارد، طراحي  تأثير مي ها كفشبه خريد اين 
يت مشابه داشت و اولوي تحصيلي، شغلي، تأهل و جنسيت ها گروههاي تحقيق اعم از  گروه در بين تمام

ي در جذب آنها به خريد كفش ورزشي عنوان بند بستهين ويژگي تر مهمطراحي را  ها گروهدر تمام 
) 2008(و گونسالوس و ريكاردو ) 1999(، ايمرام )1385(اين يافته با نتايج يافتة تحقيق شعباني . كردند

ي بر انتخاب مشتري بند بستهي، طرح بند بستههاي مختلف  يژگيواز اين نظر كه نشان دادند از بين 
از اين نظر كه ) 2013(اين يافته با نتايج پولياكووآ . هاي بود، همخواني دارد يژگيوتأثيرگذارتر از بقية 

الها، نشان داد كه در طراحي ي كابند بستهطراحي در  تر مهميج تحقيق او نيز ضمن تأكيد بر نقش نتا
ي كاال رنگ، گرافيك و نحوة نمايش اطالعات در مورد محصول، بيشترين نقش را در افزايش بند بسته

يدكننده و تولي خوب موجب همكاري بين بند بستهفروش كاال و تصميم به خريد مشتريان دارد و نيز 
هاي اثرگذار هنوز در  بازاريابي و توليد بسته نبود فرهنگ مناسب در اوالًآيد  يمنظر  به. شود يممشتري 

يدكنندگان بزرگ و مشهور كفش در تولكه  است يحالكشور ما جايگاه مناسبي نيافته است و اين در 
هاي اثرگذار و  جهان از جمله نايك و آديداس، بخش مهمي از چرخة توليد خود را متوجه ساخت بسته

ي در جذب مشتريان به خريد بيشتر بند بستهو به اهميت  ندا كردههاي مناسب و زيبا  يطراحجذاب با 
شايان توجه  .كند يمهاي جذاب نظر مشتريان را به خود جلب  شك طراحي بي. اند كردهكفش توجه 

هاي شايان توجهي نياز دارند كه  ي كاالهاي ورزشي به صرف هزينهبند بستههاي جذاب  است كه طراحي
يدكنندگان نيست و همچنين آنچه در توليت توجه اولوآيد كه در  يم نظر در شرايط اقتصادي امروز به

هاي ضروري در توليد آن  بر عوامل اقتصادي و هزينه ي با طراحي جذاب نقش دارد، عالوهبند بستهارائة 
ي مناسب در كشور نيز عامل مهمي است كه نبايد به بند بستهاست، بلكه نبود فرهنگ مناسب در تهية 

  . دتوجه بو يبآن 
ي، رسان اطالعي ورزشي، ويژگي ها كفشي بند بستههاي چهارگانة  يژگيونتايج نشان داد كه از بين 

و حقيقي و ) 1388(اين يافته با نتايج تحقيق ذنوزي . كمترين اهميت را از نظر ورزشكاران داشت
ار اثرگذار است و كه نشان دادند عوامل اطالعاتي بر مشتريان داراي اشتياق زياد بسي) 1390(ابراهيمي 

است و  كردهي را ابزار ارتباطي براي شناسايي برند معرفي بند بستهكه ) 2000(نيز نتايج تحقيق گاربر 
ي را بند بستههاي ارتباطي  كه جنبه) 1998(و آندرود و ازن ) 1998(نتايج تحقيق پولونسكي و همكاران 
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دهد  كه نشان مي) 2000(ات رتي و برآور در افزايش ميزان فروش محصول مهم دانستند و نتيجة مطالع
شود،  يمخاطر آوردن محصول و در نتيجه انتخاب آن  ي موجب بهبند بستهدرج اطالعات نوشتاري روي 

حدي اهميت دارد كه گاه بدون وجود اين  ي بهبند بستهي روي رسان اطالعويژگي . همخواني ندارد
مثال وقتي براي خريد يك ضد عرق  طور به. بگيريم توانيم براي خريد كااليي خاص تصميم ينماطالعات 
حاوي نحوة استفاده، ميزان الكل، وجود رايحه، و  كهرا  آنروي  شده درجرويم تا اطالعات  يمبه بازار 

شك تصميم به خريد، با  استفادة خاص براي مردان يا زنان و اطالعاتي از اين دست است نخوانيم، بي
امروز تنوع . ي ورزشي نيز صادق استها كفشاين مسئله در مورد . شك و ترديد همراه خواهد بود

روي يا كفش واليبال با مشكل  يادهپحدي زياد است كه افراد براي خريد كفش  ي ورزشي بهها كفش
فروشندگان  معمولطور  ي ورزشي امروز در سطح جهان بهها فروشگاهكه در  است يحالاين در . اند مواجه

هاي ورزشي به  هاي كفش يبند بستهها و  كنند و مشتري با مراجعه به جعبه ينمدر روند خريد دخالت 
وجود . گيرد يمپردازد و در صورت نبود اطالعات كافي از فروشندگان كمك  يمانتخاب كفش مناسب 

ي ورزشي، موجب ها كفشاطالعات نوشتاري يا تصويري براي نحوة نگهداري و شكل استفاده از انواع 
توانند  ينمي متعدد ورزشي ها كفشمشترياني كه گاه از بين . شود يممؤثر به مشتريان ي رسان اطالع

كفش مناسب فعاليت ورزشي خود را بيابند، اطالعات موجود روي كفش در اين زمينه بسيار مؤثر خواهد 
هاي  فشي كبند بستههنوز در كشور ما، . شناسند يمة رسانه منزل بهي را بند بستهبه همين سبب گاه . بود

ي مناسب و درج بند بستهاي به امر  يدكنندهتولورزشي از اين ويژگي مهم برخوردار نيستند و كمتر 
اي  يدهپدتبع آن خريداران ورزشكار نيز كه كمتر با چنين  به. پردازد يماطالعات مورد نياز مشتري بر آن 

ورزشي اهميتي قائل نيستند و ي ها كفشي بند بسته، براي وجود اطالعات روي اند شدهدر كشور مواجه 
ي و آموزش ساز فرهنگتحقق چنين امري به  طبعاً. هنوز در آنها ايجاد نياز به اين اطالعات نشده است

  .نياز دارد
هاي جامعة ورزشكاران  ي در بين برخي گروهبند بستههاي  نتايج تحقيق نشان داد كه برخي از ويژگي

ي در زنان بيش از مردان، بند بسته يتجذابنگهداري و  ويژگي طراحي، حفظ و. اهميت بيشتري دارد
خاص بر عهده  طور بههاي ذاتي و نيز وظايفي است كه زنان  يژگيودليل  رسد به يمنظر  اهميت دارد و به

ي است و از طرفي دوام و نگهداري از بند بستههاي زيبا و جذاب  روحية لطيف و زنانه در پي جنبه. دارند
دليل وظايفي كه در زندگي خانوادگي بر دوش دارند، در تمام  به معموالًت كه زنان هاي مهمي اس يژگيو
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ي ها كفشي بند بستهدهند و طبيعي است كه اين امر به  يموسايل و لوازم زندگي مورد توجه قرار 
  .ورزشي نيز تسري يابد

رزشي در بين ي وها كفشي بند بستههمچنين نتايج نشان داد كه ويژگي طراحي و حفظ و نگهداري 
بررسي علت اين مسئله به . از ورزشكاران ليسانس است تر مهمورزشكاران داراي تحصيالت زير ديپلم 

، انتساب اين امر به استتحقيقات بيشتري نياز دارد و آنچه در حد توان تحليل محققان اين پژوهش 
كه طور همان. وت استتحصيالت متفا با سطحي نگرشي و سبك زندگي اين دو قشر ورزشكار ها تفاوت

دهد، بين سبك زندگي و نيز نحوة نگرش به امور مختلف زندگي در  يمنتايج تحقيقات مختلف نشان 
شود نه  يمكه موجب  هاست تفاوتبين افراد داراي تحصيالت عالي و سايرين تفاوت وجود دارد و همين 
موضوعات و مسائل مختلف نيز در  تنها جايگاه شغلي و اجتماعي افراد متفاوت باشد، بلكه نحوة تحليل

انتظار جامعه از اين قشر از افراد متفاوت  ها تفاوتبين اين افراد تفاوت داشته باشد و نيز به موجب اين 
هاي ورزشكاران  يتاولورسد ويژگي طراحي و توانايي آن در نگهداري محصول از  يمنظر  رو به ازاين. است

براي اين دسته از افراد اهميت محوري داشته است و سبك  تحصيلكرده نباشد و شايد كيفيت محصول
ي براي بند بستهزندگي اين گروه شايد در جهت استفادة فوري از كفش بنا شده باشد و اهميتي براي 

معمول افراد تحصيلكرده در جامعه نسبت به  طور بهبر اين،  عالوه. حفظ و نگهداري از آن قائل نيستند
عالي ندارند، از وضعيت اقتصادي بهتري برخوردارند و شايد اين امر موجب  ساير افرادي كه تحصيالت

 ها كفشپس از خريد و استفاده از آن اهميتي ندهند و  ها كفششود كه آنها به نحوة حفظ و نگهداري از 
. دنبال خريد كفش جديد باشند را پس از خريد تا سر حد عمر مفيد آن استفاده كنند و پس از آن به

شده تا بيشترين زمان  يداريخري ها كفشكه افراد داراي درآمد كمتر برايشان مهم است كه از  يدرصورت
در بين افراد اين گروه اهميت  ها كفشممكن استفاده كنند و به همين دليل حفظ و نگهداري از 

ي براي اين گروه بند بستهپس طبيعي است كه ويژگي حفظ و نگهداري و طراحي . يابد يمبيشتري 
  .هميت يابدا

ي ورزشي، عامل بسيار مهمي در جذب مشتريان اين كاال و گامي در جهت ها كفشي بند بسته
بر وظيفة حفظ و نگهداري الزم  عالوه ها كفشي بند بسته. توسعة بازاريابي اين صنعت در كشور است

شد تا موجب ي برخوردار بارسان اطالعهاي جذابيت و طراحي مناسب و نيز ويژگي مهم  يژگيواست از 
بازاريابي اثربخش اين كاال شود و براي اين كار به آموزش عمومي و تخصصي به جامعه، توليدكنندگان، 

  .استي مؤثر در اين زمينه نياز ساز فرهنگيان توليد و عرضه و متصدفروشندگان و تمام 
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