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    چکیده

-یمهدر دو مرحله صورت پذیرفت در مرحله اول به روش مصاحبه ن حاضر فرایند پژوهش

کنندگان تولیدخبره، شامل اساتید مدیریت بازاریابی ورزشی و  22ساختاریافته با نظرخواهی از 

شاخص شناسایی گردید. در مرحله  7پوشاک ورزشی در این زمینه انجام گرفت که در این مرحله 

های شناسایی شده پرداخته شده دهی شاخصبه وزن Expert choiceافزار دوم با استفاده از نرم

شده، از روش چک کردن توسط آوری های جمعجهت اطمینان از روایی و پایایی داده است.

شوندگان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هفت مولفه قیمت، طراحی و شیک بودن، مصاحبه

یط فروشگاه و نام تجاری در وفاداری مشتریان کیفیت محصول، کیفیت خدمات، تبلیغات، مح

د. با توجه به نتایج تحقیق به باشترین آنها مولفه قیمت میپوشاک ورزشی ایرانی تاثیر دارند که مهم

شود با ارایه تخفیفات مناسب به پوشاک ورزشی پیشنهاد میتولیدگنندگان و مدیران فروشگاه های 
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 مقدمه  

د و تالش دارند تا کننیم تمرکز کنندگانمصرف یزندگ تیفیک یرو شتریب هابرند ،امروزه     

 ,Danish) دنکن منعکس شرکت محصوالت قیطر ازکنندگان را مصرف یاجتماع طبقه ای تیوضع

Khan, Ghafoor, Ahmad, Humayon & Aslam, 2018).  صنعت ورزش به واسطه کاربرد

عمومی و اجتماعی، بازار منحصر به فردی ایجاد کرده است. در این میان محصوالت ورزشی یکی 

ای دارند. تولیدکنندگان تنها به قیمت عت هستند که امروزه بازار پیچیدهاز عناصر مهم در این صن

 داریپا ارزش جادیاکه به دنبال استفاده کاربردی از  علم بازاریابی در جهت محصول توجه ندارند، بل

و پیروزی در بازار رقابتی محصوالت خود هستند. الزمه این امر توجه ویژه به برند محصوالت و 

 ،یپوشاک ورزش یرقابت بازار در. (HadiPour, 2017)عوامل موثر بر افزایش قدرت برند است 

-داشته مد یطراح خیتار در یاصل نقش جهان سراسر در مشهور عیصنا. اردد وجود مارک نیچند

 مداست و بسیار وابسته به  راحت دنیپوش که در لباس از یادسته عنوان بهاند. پوشاک ورزشی 

کی از صنایعی که در حال حاضر در جهان رشد زیادی داشته است، . یاست شده فیتوص هستند،

توان به عنوان محصول از دو پوشاک را می. (Khundyz, 2018) صنعت پوشاک ورزشی است

گیری اینکه با شکلشود. دوم ان نیاز اساسی بشر به آن نگاه میمنظر نگریست. اول اینکه به عنو

و بیشتر این دیدگاه دوم به  گرایی امیال و سالیق افراد را به خود معطوف ساخته استمبحث مصرف

توان به نقش و جایگاه در نظر گرفتن این موضوع میه است. با رشد بسیار زیاد این صنعت منجر شد

 .(Keshkar, salman & jabbari, 2013) این صنعت در جامعه امروزی پی برد

 توسط قبالا  ای باشد آشنا شتریب آن یبرا کهکند، انتخاب می را یمحصول یمشتر معمول طور به     

ی اده است، محصوالت شناخته شده به واسطهتحقیقات نشان د. دشده باش استفاده یمشتر خود

تصویر مطلوبی که در ذهن مشتریان خود دارند، مشتریان بیشتری دارند، با تکرار خرید مشتریان 

شود. مشتری وفادار باعث کسب سود بیشتر از خواهند مفهومی به نام وفاداری به محصول خلق می

ها، تصویر، دهد محصول با ویژگیجیح میبرند یک محصول، تر به وفادارشد. در واقع یک فرد 
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کیفیت و قیمت خاص خود خریداری کند و در همین حال دیگران را به استفاده از محصول جدید 

. (Malik, Ghafoor, Hafiz, Riaz, Hassan, Mustafa & Shahbaz, 2013) کندترغیب 

 به یبرا مهم عنصر کی به دبرن به یوفادار. است مهم اریبس آن حفظ یبرا یتجار نام به یوفادار

 معنا نیچند با تواندیم برند به یوفادار. است یرقابت تیمز و مدت بلند سود در آوردن دست

 متعهد خود موردعالقه برند به کنندهمصرف که است زمانی کامل برند به یوفادار اما شود، فیتعر

. به بیان دیگر وفاداری، (Khundyz, 2018)کنند  تکرار زمان گذشت با را خود یدهایخر و دباش

 زین یوفادار. است گرفته قرار کنندهمصرف حاتیترج ریتأث تحت و است کنندهمصرف رفتار جهینت

 است، مشابه که موجود یهانهیگز ریسا با سهیمقا در برند کی حیترج قدرت عنوان به تواندیم

بندی اما در یک دسته .شودیم یریگاندازه متیق ای مکرر دیخر نظر از اغلب کهشود،  فیتعر

 دو برند به یوفادار ،(Amine, 1998) گفته طبقشود. علمی وفاداری به دو دسته تقسیم می

رویکرد اول رفتاری است، در این رویکرد مشتریان به مرور زمان محصول  دارد، یاصل کردیرو

نامیده شده است،  شوند. در رویکرد دوم که نگرشیکنند و به آن وفادار میتجاری را خرید می

شرط وفاداری مشتریان به برند تنها خرید مداوم  محصوالت نیست بلکه داشتن یک نگرش خوب 

به سه قسم مجزا تقسیم  رویکرد نگرشیاز برند و نهایتا خرید مکرر محصوالت و رفتار خرید است. 

شود. وفاداری ط میشود. وفاداری شناختی که به رفتار مشتری منجر شده و به باور مشتری مربومی

گردد. وفاداری کنشی احساسی که به تعهد و اعتماد مشتری منجر شده و به احساس وی مربوط می

شود. وفاداری شناختی در مقایسه با دو که به قصد مشتری برای مراجعه مجدد در آینده مربوط می

 ,Lim & Aprianingsihنوع دیگر از قدرت بیشتری برای ایجاد وفاداری مشتری برخوردار است 

2015)). 
بطور کلی وفاداری به برند هدف غایی شرکتی است که دارای محصولی با عالمت تجاری ویژه      

است. اولویت یا ترجیح خرید یک برند خاص در یک قفسه محصول توسط مشتری، وفاداری به 

حصولی سالم، دارای ها ماند که نام تجاری مورد نظرشان به آنبرند نام دارد. مشتریان دریافته

کنند. در این حالت ادراک مشتری پایه و اساسی برای سطوحی از کیفیت با قیمت مناسب عرضه می
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نسبت به برند متعهد  :شود. وفاداران به یک برند تفکری این چنینی دارندتکرار خریدهای جدید می

تر از همه برند دارند و مهم هستند، به دادن پول بیشتر برای برند خاص نسبت به دیگر برندها تمایل

کنند. امروزه فروشندگان به علت رقابتی شدن بازار، برای مشتری موردنظر را به دیگران توصیه می

 ;((Acer, 1996)); Erison,2007ارزش بیشتری قائل هستند. دانشمندان و محققان زیادی از جمله 

Keller,2005)،) (Rabinson, 2003) 2005 و) (Schoulz,  که وفاداری به برند  این باورندبر

کننده برای خرید مکرر یک برند خاص، شود: تمایل قلبی مصرفگونه تعریف میمعموال بدین

 Sung)های جایگزین دیگری نیز وجود داشته باشد علیرغم اینکه ممکن است از نظر منطقی گزینه

.(& Kim 2010 

تواند کمک میاک ورزشی و وفاداری به برند در این راستا مرور ادبیات موجود در حوزه پوش     

 (Ahmadi, mirzazadeh & azimzade, 2018)شایانی به هدایت پژوهش کند. نتایج تحقیق 

ی نقشی ندارد، ها به برندهای خارجی پوشاک ورزشد خودپنداری افراد بر گرایش آندهنشان می

ر بوده است، از طرفی گرایش به برند بر فرد بودن بر گرایش افراد به برند مؤثولی نیاز به منحصربه

ی دارد. هر دو بعد ارزش احساسی و کیفیت درک شده برندهای خارجی پوشاک ورزشی تأثیر مثبت

شده شده و ارزش احساسی درکافزایش گرایش به برند، کیفیت درکد دههمچنین نتایج نشان می

 دیگر در پژوهشی .شودیها مکننده باعث افزایش قصد خرید و وفاداری آنتوسط مصرف

(jamshidi, 2016)  تحلیل وضعیت رقابتی صنعت پوشاک ورزشی کشور با استفاده از مدل به

-تهدید ورود تازه. 2شدت رقابت بین رقبا، . 1پرداخته که نتایج نشان داد به ترتیب  رقابتی پورتر

تهدید محصوالت . 5 و کنندگانزنی تأمینقدرت چانه. 4زنی مشتریان، قدرت چانه. 3واردان، 

  باشد.رین عوامل در وفاداری به برند میتمهم جایگزین

عوامل موثر بر وفاداری بازیکنان به برند پوشاک ورزشی را  (Iranmanesh, 2016) چنینهم     

های تحقیق نشان داد بین عوامل موثر بر وفاداری بازیکنان به نام یافتهاند که مورد بررسی قرار داده

های نام دارد و عوامل کیفیت پوشاک، ویژگیداری وجود ورزشی تفاوت معنیی پوشاک تجار
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تجاری و مدل پوشاک ورزشی از سایر عوامل در خریدهای شخصی بازیکنان فوتبال از اهمیت 

ریزان صنعت تولید پوشاک ورزشی باید با ارائه بودند. بنابراین مدیران و برنامهبیشتری برخوردار 

کنندگان مندی مصرفهای مطلوب در ایجاد و حفظ رضایت فیت خوب و مدلپوشاک با کی

حفظ وافزایش نرخ  تالش کنند تا بتوانند نام تجاری خود را در میان مشتریان گسترش دهند. با

در این  .مدت بنگاه اقتصادی خود را فراهم آورندکنندگان زمینه ایجاد منافع بلندوفاداری مصرف

در پژوهش خود با عنوان اثرات عناصر منتخب آمخته  (Azadi, Yousefi & Eidy, 2015) راستا

وفاداری به برند، آگهی و تداعی برند،  دریافتند کهبازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک 

گذار بر ازش ویژه برند و قیمت، تصویر شده به عنوان عوامل اثرمندی و کیفیت ادراکرضایت

ی پوشاک یت مالی، توزیع و پیشبرد فروش از عوامل موثر در حوزهفروشگاه، تبلیغات، حما

شناسایی عوامل مؤثر بر به  (Ezadmanesh & Sharifian, 2015) در این زمینه ورزشی است.

ت ورزشی به نام تجاری پوشاک الها و بازیکنان در خرید محصووفاداری کارگزاران باشگاه

ان داد که عوامل کیفیت پوشاک ورزشی، مدل و نام های تحقیق نشیافته. استپرداخته ورزشی 

تجاری از سایر عوامل در وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشی مؤثرتر بوده و عوامل کیفیت 

های لیگ برتر گیرندگان خرید و بازیکنان در باشگاهخدمات و قیمت بین دیدگاه گروه تصمیم

 ,Jaberi, Soltan Hosseini, Nederian) چنینهم .داری وجود نداردفوتبال تفاوت معنی

khazaei pool, 2014های فوتبال لیگ برتر ( در پژوهش خود به ارائه مدل وفاداری به برند تیم

هویت دیداری، هویت تجربی، هویت  :، عوامل مورد بررسی در این پژوهش شاملپرداختند

داری رفتاری بوده است. پنداری با تیم، وفاداری نگرشی و وفامحصولی، جذابیت هویت، همذات

 هویت جذابیت ندارد؛ هویت جذابیت بر معناداری تأثیر تیمی هویت ابعادنتایج پژوهش نشان داد، 

 تأثیر تیم-هوادار پنداریهمذات. داد نشان تیم-هوادار پنداریهمذات بر معناداری و مثبت تأثیر

 وفاداری بر معناداری و مثبت أثیرت نیز نگرشی وفاداری ؛داشت نگرشی وفاداری بر معناداری و مثبت

 .داد نشان رفتاری
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 پوشاک صنعت در برند، ژهیو ارزش بر ایرسانه غاتیتبل نقش یابیارز هدفبا پژوهشی       

که نتایج آن نشان  .است گرفته صورت (Azadi, Yousefi & Eidy, 2015)توسط  کشور یورزش

ذارد و این اثرگذاری به گروی ارزش ویژه برند می ای تاثیر مثبت و معناداری برتبلیغات رسانه، داد

 گردد.مستقیم و از طریق تقویت آگاهی برند و ایجاد و تداعی رضایت در مشتری میصورت غیر

قیمت، در پژوهش خود عوامل مانند  (jalaly, shafiee & Roodposhti, 2013) در این زمینه

ماندنی بودن برند، با معنا بودن برند و  یادهبدسترس بودن، انتخاب و کیفیت، مشارکت، قابلیت در

 برندگیری پیشنهادیه ارزش های تاثیرگذار در شکلدوست داشتنی بودن برند را به عنوان مولفه

عوامل موثر بر وفاداری  (Keshkar, salman & jabbari, 2013) چنینهم برای مشتری دانستند.

نتایج نشان داد بین را مورد بررسی قرار دادند که  ی بدنسازی به برند پوشاک ورزشیزنان در رشته

درصد  55زیبایی( و بومی بودن برند محصول با و های محصول )کیفیت، قیمت، طرح ویژگی

مندی و وفاداری ورزشکاران به محصول چنین بین رضایتدار وجود داشت، همیاطمینان رابطه معن

ز نتایج آزمون پیرسون شاهده شد. عالوه بر این، اداری میو بومی بودن برند محصول نیز رابطه معن

داری یشود که بین رضایت از محصول و وفاداری بانوان ورزشکار به محصول رابطه معناستنباط می

هایی از جمله کیفیت، طرح و قیمت مناسب موجب ایجاد رضایت و وجود دارد. در نتیجه ویژگی

به  (Vajarodaya & Fernando, 2019) ی دیگردر پژوهش شود.می برنددر نتیجه وفاداری به 

 خدمات متغیر کیفیت های پوشاک پرداختند که چهارامل موثر بر قصد خرید از فروشگاهبررسی عو

مثبت و در  خرید قصد برند را بر شهرت و برند از آگاهی قیمت، برای شدهدرک ارزش شده،درک

 Ledikwe, Roberts-Lombard) چنینهم موثر دانستند. پوشاک شرکت به نسبت نهایت وفاداری

(& Klopper, 2019 رفتاری وفاداری بر مشتریان نگرشی نیز در پژوهشی گزارش کردند: وفاداری 

 نگرشی وفاداری بر توجهیقابل و مثبت تاثیر رضایت و تعهد همچنین اعتماد، .تاثیر دارد آینده

 هاآن رفتاری وفاداری بر توجهیقابل و مثبت تاثیر نگرشی وفاداری که حالی در دارند مشتریان

  .دارد
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 به یوفادار جادیا در آنها سهم و یاصل عنصر نییتع به (Khundyz, 2018) دیگر ایمطالعه در     

پرداختند. عوامل مورد بررسی در این پژوهش تصویر برند، رضایت مشتری، اعتماد و آگاهی  برند

رفع نیازهای اجتماعی خود تمایل زیادی به آگاهی از برند  از برند بود. نتایج نشان داد، افراد برای

ها ایجاد خواهد شد در صورت مطلوب دارند، در ادامه با تجربه از یک برند تصویری در ذهن آن

مند از مندی حاصل خواهد شد و فرد رضایتبودن این تصویر از برند در ذهن مشتریان، رضایت

در این مدت مشتری وفادار محصول خواهد شد. و در درازکند ود را تکرار مییک برند، خرید خ

 نام ریتأث یبررس به ((Danish, Khan, Ghafoor, Ahmad, Humayon & Aslam, 2018راستا 

 ریتأث یبررس یبراپرداختند.  لیاتومب دبرنی وفادار یرو بر برند تیفیک و متیق ،یآگاه ،یتجار

و  شد گرفته نظر در مستقل عنوان به برند تیفیک و ندبر متیق برند، از یآگاه ،یتجار نام رهایمتغ

نتایج نشان داد، نام برند، کیفیت . شد گرفته نظر در وابسته ریمتغ کی عنوان به یوفادار و رهایمتغ

 & Ahmed, Khalid)  های پژوهشبرند و آگاهی بر وفاداری اثر مسقیم و مثبتی دارند. یافته

(Ahmad, 2018 پوشاک، خرید مورد مشتریان در شدهدرک ارزش و برند دلبستگی که داد نشان 

 مجدد خرید از این رو آنها نتیجه گرفتند برای تقویت. است اجتماعی تأثیرات تأثیر تحت شدت به

در  (Lim & Aprianingsih, 2015) در این زمینه اجتماعی استفاده کنند. عوامل باید از مشتریان

ی در ورزش یبرندها به نسبت برندها به یوفادار جادیار پژوهش خود برای بررسی عوامل موثر ب

 تیفیک ،هفروشگا طیمحک، نام تجاری، سب محصول، تیفیک کشور اندونزی پرداخت و عوامل

در پژوهشی دیگر که  د مورد بررسی قرار دادند.برن به یوفادارت و میق فروش، ارتقاء خدمات،

بر وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشی را  عوامل مؤثر (Lin & Lin, 2008) بسیار مرتبط بود

فروشگاه، کیفیت خدمات،  لهای نام تجاری، مدل، محکه شامل کیفیت پوشاک ورزشی، ویژگی

 . ، و قیمـت مورد بررسی قرار دادندجتوسعه و تروی

های آید، چنین است که بسیاری از شرکتهای ذکر شده به دست میبندی پژوهشآنچه از جمع

ی عالقه زیادی به وفاداری به برند مشتریان خود دارند. زیرا وفاداری مشتریان عامل لباس ورزش
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مهمی در حفظ مشتریان و تکرار رفتار خرید آنان است. از طرفی درکشور ما، حمایت از تولید و 

های اقتصادی و بازرگانی بوده است، به گذاریمصرف کاالهای داخلی همواره در اولویت سیاست

توسط مقام معظم رهبری به حمایت از تولید داخلی اشاره شده است. از  1351عار سال طوری که ش

طرفی دولت نیز در مصوبة کارگروه حمایت از تولید خرید کاالهای خارجی را که مشابه آن 

کنندگان زیاد در کشور، از طرفی علیرغم وجود تولیددرکشور وجود دارد، ممنوع اعالم کرد. 

تواند نبود ه داخل کشور هستیم که دلیل آن میرویه برندهای خارجی بت بیارداشاهد تقاضا و و

های کارآفرینانه و د.  شایسته است در راستای فعالیتعدم وفاداری مشتریان به برندهای داخلی باش

سازی در این صنعت مهم مقوله تولید پوشاک ورزشی و برند رونق تولید کاالهای ایرانی نسبت به

های عرضه پوشاک و های تولید و فروشگاهاندازی کارگاهود و با ایجاد و راهتری شتوجه بیش

منسوجات ورزشی ایرانی،گام مهمی در شکوفایی این صنعت در کشور برداشته شود. برای رسیدن 

تواند بر روی وفاداری مشتریان تاثیرگذار باشد. از بتدا باید مشخص کرد چه عواملی میبه این مهم ا

های مربوط به وفاداری به برندهای پوشاک های اندکی در رابطه با نگرشوهشژآنجایی که پ

ایرانی صورت گرفته است، لذا الزم است پژوهش در این رابطه انجام شود. به همین منظور پژوهش 

بندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی است و اولویت حاضر به دنبال شناسایی

 خصصی به ارائه راهکار بپردازد. تا با نگاهی ت

 

 روش شناسی

روش پژوهش حاضر، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی )ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی( بود. 

های محدودی از یک پدیده را تحلیل های تحقیق کمی یا کیفی تنها جنبهکارگیری یکی از روشهب

کارگیری روش هشوند. بنابراین بده گرفته میهای دیگر پدیده نادینماید و در این صورت جنبهمی

کند. در طرح تحقیق آمیخته های مورد بررسی فراهم میتری از پدیدهتحلیل آمیخته درک روشن

کند. گردآوری آوری میاکتشافی محقق ابتدا از روش تحقیق کیفی اطالعات مورد نیاز را جمع



  031 0311اول، بهار  شماره، اولره دو گری ...                                        میهای حاعلمی پژوهش فصلنامه

شود. پس از این مرحله نظر میپدیده مورد شماری ازهای بیاطالعات کیفی منجر به توصیف جنبه

های های تحقیق کمی به دادهتواند با استفاده از روشمحقق به منظور آزمون فرضیات تحقیق می

اند، اصالح، جایگزین حاصل از مرحله کیفی اعتبار بخشی کند و عواملی را که تاثیر کمتری داشته

آوری شد، در بخش اول تحقیق )مطالعه جمع قیق در سه مرحلهو یا حذف کند. اطالعات این تح

های اصلی و های مرتبط با موضوع تحقیق پرداخت و مولفهای(، محقق به بررسی پژوهشکتابخانه

کیفی به عنوان های گذار در هدف تحقیق را شناسایی کرد. این موارد در خالل مصاحبهتاثیر

آوری اطالعات از مصاحبه ی فرآیند جمعدر مرحله دوم، برانظر قرار گرفت. راهنمای مصاحبه مد

مدیریت بازاریابی ورزشی و  نظران در زمینه تحقیق )اساتیدیافته با اساتید و صاحبساختارنیمه

ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. کنندگان پوشاک ورزشی( استفاده شد مصاحبهتولید

های نفر انجام پذیرفت و در این مرحله مولفه 22مصاحبه با  22الزم به ذکر است در مجموع تعداد 

 تحقیق شناسایی شد. 

 
 : فرآیند تحلیل1جدول 
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. 2. کدگذاری توصیفی 1ها کیفی طی فرآیندهای به این شرح انجام شد: تجزیه و تحلیل داده

های رویکرد دارای رویه اینهای مفهومی یکسان. بندی نظرات در گروه. طبقه3کدگذاری نظرات 

بندی بر اساس جمع 2212که سال  1باشد که در این تحقیق از رویه کینگ و هاروکزمختلفی می

وصیفی، های مختلف ارایه شده، استفاده شده است. این رویه دارای سه مرحله کدگذاری ترویه

نشان  1در جدول  آن سازی از طریق مضامین فراگیر است و فرآیندکدگذاری تفسیری و یکپارچه

 داده شده است.

جای استفاده از واژگان روایی و هشناسان کیفی بتبار بخشی نتایج تحقیق، اکثر روشبه منظور اع

یا قابلیت اعتماد استفاده شوند، از معیار اعتمادپذیری اصوال در تحقیقات کمی استفاده میپایایی که 

پذیری، قابلیت اطمینان و قبول بودن، انتقالمعیار قابل  کنند. قابلبت اعتماد شامل چهارمی

باشد. از این رو در تحقیق حاضر نیز از اعتمادپذیری به عنوان معیار کیفیت تحقیق تاییدپذیری می

 آمده است. 2استفاده شد و استراتژی زیر برای تامین اعتمادپذیری تحقیق استفاده شد که در جدول 

 ژوهشهای تامین اعتمادپذیری پ. روش2جدول 

 گرفتهاقدامات صورت استراتژی تامین زیرمعیارها معیارها

قابل قبول 

 بودن

روایی ورودی 

 پژوهش

های روایی داده

 ورودی پژوهش

ه لگیری گلونمونه

 (1555)نیومن،  برفی

شوندگان معرفی مصاحبه

شونده بعدی توسط مصاحبه

 قبلی

گیری بر مبنای نمونه

اعتبار )اسنو و 

 (2222همکاران، 

شوندگان انتخاب مصاحبه

بعدی بر اساس توصیه 

 متخصصان

-روایی تحلیل

های انجام شده 

 در پژوهش

 روایی توصیفی

 (1552)مکسول، 

-بازخورد مشارکت

 کننده

ارایه کدهای توصیفی به 

شونده و دریافت مصاحبه

 نظرات اصالحی

 روایی تفسیری

 (1552کسول، )م

-توصیفاستفاده از 

گرهای با حداقل 

 داخلهم

گیری از عبارات بهره

قول در توصیفی مانند نقل

 تفسیرها

                                                           
1. King and Harukez 
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 پذیریانتقال

گیری استفاده از نمونه

 بر مبنای اعتبار

شوندگان از انتخاب مصاحبه

چون بین افراد معتبری هم

 مشاوران وزرا و مدیران کل

وصف تفصیلی همه 

 یاتئجز

ارایه یک تصویر مفصل از 

 ای که پژوهش در آنزمینه

 انجام شده است

 قابلیت اطمینان
ممیزی اطمینان 

 (2222)توینینگ، 

ها، در اختیار گذاشتن داده

ها و تصمیمات با روش

هدف بازبینی و موشکافی 

تحقیق توسط دیگر 

 پژوهشگران

 پذیریتایید
-ارایه جزئیات و روش

 های پژوهشها و داده

نیز ها و ارایه گزیده مصاحبه

ها هتوضیح روند تحلیل داد

 یابی به نتایج تحقیقتا دست

 

دست آمده دو به دو با هم هکدهای ب Expert choiceافزار در مرحله کمی با استفاده از نرم

ها پرداخته شده است. روش بندی مولفهدهی و اولویتافزاری به وزنمقایسه شدند و در محیط نرم

علت عمده این موضوع مقایسه است.  تحلیل سلسله مراتبی از دقت و مقبولیت باالی برخوردار

بدین دهی است. شده توسط شخص خبره و همچنین استفاده از معادالت ریاضی برای وزنانجام

از نظر یک فرد خبره هم اعمال نظر یک نفر به تنهایی و هم اجماع نظر چند نفر به عنوان  معنی که

 یک نظر نهایی است. 

 

 هایافته

نفر مرد  13نفر زن و  7نفری که در مصاحبه شرکت کردند  22موع در تحقیق حاضر از مج      

نفر دیگر اساتید مدیریت ورزشی بودند. میانگین  15نفر از آنها تولیدکنندگان پوشاک و  5بودند. 

 سال بود. 2/47سنی نمونه آماری نیز 

ایند سه مصاحبه، از فر 22م منظور رسیدن به هدف اصلی تحقیق پس از انجادر پژوهش حاضر به

.در اولین مرحله جهت انجام کدگذاری باز، محتوی ای تحلیل تحلیل مضمون استفاده شدمرحله
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های ترتیب که دادهها انجام شد؛ بدیندگذاری باز آنسازی و سپس کها پیادهکلیه مصاحبه

وتحلیل خط صورت مکتوب بر روی کاغذ درج، سپس با تجزیهها بهآوری شده در مصاحبهجمع

های موجود کدهای باز و مفاهیم ایجاد گردید. این مفاهیم خط و پاراگراف به پاراگراف نوشتهبه 

کد اولیه از مجموع  175ها و در برخی موارد عین خود نوشته بود که در مجموع اقتباسی از نوشته

مصاحبه ایجاد شد؛ سپس به دلیل کثرت کدها تمامی کدهای مشابه بر پایة قرابت مفهومی و  22

مقوله فرعی تقلیل یافتند و نهایتاا بر اساس کدهای  21معنایی در گروه خاص خود قرار گرفتند و به 

باز ثانویه، هفت مقولة اصلی شامل نام تجاری، کیفیت محصوالت، قیمت، طراحی و شیک بودن، 

خالصه  3محیط فروشگاه، تبلیغات و ترویج و کیفیت خدمات ایجاد شد. در جدول شمارة 

 .ه شده استئها ارا کدگذاری
 های وفاداری به پوشاک ورزشی ایرانیای از کدگذاری مقوله. خالصه3دول ج

 کدهای باز )مفاهیم( مقوالت فرعی مقوله اصلی

 نشان تجاری

 شهرت برند

 پرستیز برند

 نام برند

دون توجه به رند بکند، نام بترغیب میپرستیژ برند مرا برای خرید از این برند  برند مشهور است، نام و

 دهدشود، برند شخصیت من را نشان میقیمت انتخاب می

کیفیت 

 محصوالت

 راحتی اجناس

 بندیتنوع رنگ

 عملکرد مناسب

 دوام و استحکام

 سایز

وسیله برند پوشاک ورزشی، برند دارای همناسب بودن اندازه پوشاک ورزشی، راحتی مواد استفاده شده ب

ناسب است؟ )برای مثال ت، پوشاک برند دارای کیفیت و عملکردی مانتخاب رنگ کافی برای پوشاک اس

، قابلیت ضدآب، مقاوم در برابر پوسیدگی و وزن سبک(، پوشاک برند دارای عمر طوالنی قابلیت نقش

 هستند

 قیمت

 ارزش برند

 گذاریتنوع در قیمت

 گذاریرعایت انصاف در قیمت

 قیمت مناسب

برند تنوع  سازد،رند ارزش خوبی برای پول فراهم میکند، بعوض نمی یافته تصمیم خرید مراافزایشقیمت 

 قیمت با توجه به کیفیت متفاوت محصول داشته باشد، برند انصاف قیمتی داشته باشد

طراحی یا 

 شیک بودن

 هاها و طراحتنوع در سبک

 تمایز در طرح و تنوع

 روز بودنبه

 مناسب بودن

سازد، برای خرید و انتخاب من فراهم می ها راها و طراحیاز سبکبرند ورزشی مجموعه متنوعی پوشاک 

های بارز و ای برند پوشاک ورزشی دارای ویژگیهورزشی برای من مناسب هستند، طرح های برندطرح

 روز و امروزی هستندهای برند پوشاک ورزشی بهمتمایزی هستند، طرح

 محیط فروشگاه
 دسترسی آسان

ی موسیقی و جذابیت فضا

ها آسان است، برند دارای بازارهای رای فروشگاه بوده و دسترسی به آنهای مناسب ببرند دارای مکان

ها جذاب و متناسب، ب است، رنگ و موزیک درون فروشگاهفروش کافی است، نمایش داخلی برند جذا
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 داخلی

 دکوراسیون مناسب

 مکان توزیع

 نحوه چینش محصوالت در فروشگاه و ویترین مناسب

تبلیغات و 

 ترویج

 جذابیت تبلیغات

 تبلیغات متنوع

 صداقت در تبلیغات

ها کند، ویترین فروشگاهجذابیت تبلیغات برند، تبلیغات برند مرا برای خرید بیشتر محصوالت ترغیب می

کند، صداقت در تبلیغات برند برای ط اطرافیان مرا ترغیب به خرید میجذاب هستند، تبلیغ محصول توس

 است.من جذاب 

 کیفیت خدمات

 فروشندگان ماهر

خوش برخورد بودن 

 فروشندگان

 ظاهر مناسب فروشنده

 خدمات پس از فروش

 ارتباط مستمر

ها مایلند به من کمک )ماهر( هستند، فروشندگان فروشگاهها آموزش دیده و خبره فروشندگان فروشگاه

ها ظاهری )منظم( وشندگان فروشگاهوستانه هستند، فرخوش برخورد و د هاکنند، فروشندگان فروشگاه

مشتریان با آراسته و شیک دارند، برند دارای خدمات پس از فروش مناسبی است. برند ارتباط مستمری 

 خود دارد.

 

ها ه در مرحله کدگذاری کدها و مولفهدر مرحله بعد به منظور برقراری رابطه بین مفاهیم تولید شد

 ه گردید.ئآمده است ارا  1در شکل  بررسی شد و در نهایت مدل نهایی که

 
 . الگوی مضامین وفاداری به پوشاک ورزشی ایرانی1شکل

شده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. این فرایند های استخراجبندی مولفهبرای اولویت

رای رود. این کار ممکن است بهای گسسته و پیوسته به کار میجهت استخراج مقایسه زوجی داده
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دهنده وزن نسبی ترجیحات باشد. در این پژوهش در اقعی به کار رود و یا اینکه نشانگیری واندازه

طور جداگانه و به صورت هها باین صورت که مولفه ها با هم مقایسه شدند بهمولفهمرحله اول 

 زوجی با یکدیگر مقایسه شده و وزن نسبی هر کدام نسبت به معیار خود مشخص شد. 

 دهی معیارهای علل وفاداری به پوشاک ورزشی ایرانیوزنبندی و اولویت. 4ول جد
 نرخ ناسازگاری اولویت وزن معیارها

 6 237/2 نام تجاری

21/2 

 3 155/2 کیفیت محصول

 1 321/2 قیمت

 2 251/2 طراحی و شیک بودن

 7 246/2 محیط فروشگاه

 4 125/2 کیفیت خدمات

 5 272/2 تبلیغات

 

. نتایج بررسی انددو با هم مقایسه شدهبههای اصلی به صورت دوشاخص 4با توجه به نتایج جدول 

بیشترین اهمیت را به خود  321/2ها نشان داد که مولفه قیمت با وزن نسبی سه زوجی مولفهمقای

 ، در جایگاه آخر قرار246/2اختصاص داده است. همچنین مولفه محیط فروشگاه با وزن نسبی 

ارائه شده است. الزم به ذکر است است در  3ها به ترتیب اهمیت در جدول سایر مولفه گرفت. وزن

های ناسازگاری باید محاسبه های مقایسات زوجی در فرآیند تحلیل، نرخمورد هر یک از ماتریس

ازگاری شود. این نرخ برای بررسی اعتبار نتایج کاربرد دارد. در یک مقایسه زوجی چنانچه نرخ ناس

شود که نتایج از اعتبار کافی برخوردار است. باشد، نتیجه گرفته می 1/2ماتریس مقایسات کمتر از 

کمتر است  1/2محاسبه شد که با توجه به اینکه از  21/2از این رو نرخ ناسازگاری در این پژوهش 

 .توان عنوان کرد که نرخ ناسازگاری در حد مطلوب قرار داردلذا می

 گیریجهبحث و نتی

در این پژوهش تالش شد که علل تاثیرگذار بر وفاداری مشتربان به برند پوشاک ایرانی        

شده بندی عوامل شناساییلویتوسلسله مراتبی به اشناسایی گردد و سپس با استفاده از تکنیک 
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منظور با چندتن از صاحب نظران در این زمینه مصاحبه به عمل آمد و طی بدین پرداخته شود.

ها مورد تحلیل قرار گرفتند که بر این اساس الگوی نهایی با هفت مقوله مصاحبه ،کدگذارمراحل 

ای پدیدههای شناسایی شده پرداخته شد. دی مولفهبندر نهایت به اولویتاصلی استخراج گردید. 

دت مورد توجه قرار گرفته است و جامعه ما به شکه امروزه در صنعت پوشاک و لوازم ورزشی، 

توان در می زیادی را دالیلباشد. خارجی میاستفاده از اجناس دست دوم ، ار جای تامل داردیسب

، تنوع دارمارک اجناس خرید قیمت پایین. عواملی مانند عنوان کرداجناس این خصوص استفاده از 

محصوالت تولید شده داخلی  عدم رضایت از برندها و، قدرت پایین خرید مردم، اجناسو کیفیت 

عنوان کردند عواملی مانند مسائل اقتصادی،  Mansouri and et al (2017) در این راستا  غیرهو 

ه خرید عوامل اجتماعی و مکان فروش این محصوالت باعت گرایش مردم ببرند بودن محصوالت، 

ضعفی برای تولیدات داخلی محسوب  همین نکات خود نقطهشود. کاالهای دست دوم خارجی می

 .گرایش دارند اجناسکه مردم به سمت استفاده از این  شود

های یکی از مولفهاره شد. ها به آنها اشولفه شناسایی شد که در بخش یافتهم 7در این پژوهش 

تواند بر روی وفاداری که از دیدگاه خبرگان میباشد ج شده در این پژوهش نام تجاری میراخاست

 & ,Ezadmanesh)، (Iranmanesh, 2016)، باشد. این یافته با نتایج تحقیق مشتریان تاثیرگذار

Sharifian, 2015)  ،(Khundyz , 2018) و (Danish, Khan, Ghafoor, Ahmad, 

Humayon, & Aslam, 2018) تجاری معتبر و  نام توان گفت:طور کلی میهب باشد.همخوان می

کند تا محصول را خریداری کنند و به واسطه آن با کنندگان را جذب میتصاویر آنها مصرف

اری برند بین تکرار خرید، باعث کاهش قیمت و تغییر رفتار آنها شوند. از طرفی شخصیت نام تج

طور کلی نام تجاری، هکند. بتجاری برای تمایز پیوند ایجاد میمزایای احساسی و خودبیانگر نام 

یند برندسازی است زیرا برای بخشی اساسی برند است، در نتیجه توسعه نام برند بخش مهمی از فرا

حقیق های تیکی دیگر از یافته ها جهت جذب مشتری و افزایش تکرار خرید مهم است.شرکت

باشد. این شتریان به پوشاک ورزشی ایرانی میی برای وفاداری متنشان داد که کیفیت محصول عل
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، (Azadi, Yousefi & Eidy, 2015)، (Iranmanesh, 2016) یافته با نتایج تحقیق 

(Ezadmanesh, & Sharifian, 2015) ،(jalaly, shafiee Roodposhti, 2013) ،(Keshkar, 

(salman, jabbari, 2013 ،(Danish, Khan, Ghafoor, Ahmad, Humayon, & 

Aslam,2018) ،Lim & Aprianingsih, 2015)) و  (Lin & Lin, 2008)باشد.همخوان می 

بردارنده توانایی خود  رهای محصول یا خدمات که ددهنده امکانات و ویژگیکیفیت محصول نشان

برآورده کردن نیاز و ایجاد رضایت و وفاداری است. به عبارت دیگر کیفیت محصول با توجه به  در

ه به شود. ممکن است مشتریان با توجیا انطباق با الزامات تعریف میه آمادگی آنها برای استفاد

تواند شامل اجزای کیفیت می کیفیت ملموس محصول، خرید از یک محصول را تکرار کند.

 ند خشک شدن سریع، ضد آب بودن وگیری، سایز، اجزا، رنگ، عملکرد باالی محصول ماناندازه

 باشد. غیره

پوشاک وفاداری مشتریان به برند عامل دیگری در  قیمتهای تحقیق نشان داد یکی دیگر از یافته

 ،(Azadi, Yousefi & Eidy, 2015)، (jamshidi, 2016)باشد. این یافته با نتایج ایرانی می

(Ezadmanesh, & Sharifian, 2015) ،(Keshkar, salman & jabbari, 2013) ،Danish, 

Khan, Ghafoor, Ahmad, Humayon & Aslam, 2018))، Aprianingsih, 2015)) و 

(Lin & Lin, 2008) کنندگان ترین بخش برای مصرفقیمت احتماال مهمباشد. همخوان می

باشد. با این حال مشتریان وفادار به برند، حاضر به پرداخت قیمت بیشتری برای نام متوسط می

ه راحتی تحت تاثیر قیمت قرار تجاری مورد مورد عالقه خود هستند، بنابراین قصد خرید آنها ب

شده مقایسه قیمت، هزینه و ارزش ادراکتواند با کنندگان همچنین میرفگیرد. وفاداری مصنمی

شود که شتر از هزینه آن باشد، مشاهده میطوری که اگر تصویر ارزش محصول بیهایجاد شود. ب

کنندگان محصول را خواهند خرید. در واقع مشتریان وفادار نسبت به قیمت بسیار بردبار مصرف

  شوند.مت با دیگر برندها دلسرد نمیهستند؛ آنها با مقایسه قی

این یافته  باشد.ودن عاملی در وفاداری مشتریان مییافته دیگر تحقیق نشان داد طراحی و شیک ب     

 & Jaberi, SoltanHosseini, Nederian)، (Iranmanesh, 2016) با نتایج تحقیق

khazaeipool, 2014) ،(Keshkar, salman & jabbari, 2013) ،Danish, Khan, Ghafoor, 
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Ahmad, Humayon & Aslam, 2018)) و Lim & Aprianingsih, 2015)) همخوان می-

طور کلی همد ظاهر قابل مشاهده است. آگاهی از مد ب توان گفت:باشد. در تبیین این یافته می

-چنین تمایل به خرید چیزهای هیجانهای جدید، تغییر مد و طراحی جذاب و همآگاهی از سبک

ا آنها از مد بستگی دارد. زیر مد روز تعریف شده است. قضاوت مشتریان به میزان آگاهی انگیز و

که  کنند. برندهاییباشد، قضاوت مین شیک میاساس آن چیزی که در حال حاضر به نظرشابر

 کنند. مد را جذب خود می کنند، مشتریان وفادار آگاه بهه میپوشاک ورزشی شیکی را عرض

مشتریان به برند پوشاک وفاداری  نشان داد محیط فروشگاه عاملی در یکی دیگر از نتایج تحقیق 

 ,jalaly) ، (Azadi, Yousefi & Eidy, 2015)باشد. این یافته با نتایج پژوهش ایرانی می

shafiee & Roodposhti, 2013) ،Lim & Aprianingsih, 2015)) و (Lin & Lin, 2008) 

های مثبت است. ویژگی موفقیت در بازاریابی ترین عاملمحیط فروشگاه مهم باشد.همخوان می

های درون وشگاه، دسترسی آسان به آن و محرکمحیط فروشگاه، طراحی فرفروشگاه که شامل 

گذارد. اگرخریداران در جریان دی بر روی وفاداری برند تاثیر میفروشگاه است که تا حدود زیا

مات فروشگاه بندی و خدد که قابل دسترسی باشد و از طبقها کننخرید خود فروشگاهی را پید

 شود آنها طی این جریان وفادار شوند.می راضی باشند، باعث

-گذار میبود که بر وفاداری مشتریان تاثیرهای تحقیق نیز یکی دیگر از یافته تبلیغات و ترویج     

  ,Jaberi)، (Azadi, Yousefi & Eidy, 2015) این یافته با نتایج تحقیق  باشد.

SoltanHosseini, Nederian & khazaeipool, 2014) ،(Azadi, Yousefi & Eidy, 2014) ،

(Khundyz, 2018) و Lim & Aprianingsih, 2015)) تبلیغات و ترویج  عنصر  خوان است.هم

با مشتریان است که مهمی از استراتژی بازاریابی پایدار است. ترویج به عنوان راه ارتباطی 

برای حمایت  هابسیاری از سازمان های ترویج توسطکنند. ابزارشده را تکریم میمحصوالت تولید

کنندگان را به و آنها مصرفگیرد وابط عمومی مورد استفاده قرار میهای راز تبلیغات و فعالیت

ر طور کلی تبلیغات و ترویج یک نقش کلیدی دهدهند. بکاربران نهایی مورد هدف قرار می عنوان
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یابی هی، بازارگدهی و موفقیت برند در بازار دارد، که این شامل آتعیین وفاداری و به طبع آن سود

 می باشد. تبلیغات صادقانه و مستقیم، ارتقا، روابط عمومی

 کیفیت خدماتشده در وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی خرین عامل شناساییآ     

 ,Azadi)، (Ahmadi, mirzazadeh & azimzade, 2018) یافته با نتایج تحقیقباشد. این می

Yousefi & Eidy, 2015) ، (Ezadmanesh & Sharifian, 2015) ،(Lim & 

Aprianingsih,2015)  & (Lin & Lin, 2008) کیفیت خدمات نوعی فروش خوان می باشد. هم

کنندگان و خریداران بالقوه است. مصرف نشامل تعامل مستقیم بین فروشندگا شخصی است و

از امتیازات بوده و های خاصی خرید کنند که از خدمات ارایه شده راضی دوست دارند از فروشگاه

نیز باعث  کننده بهصادقانه فروشنده و مصرف ن شوند. از طرفی رابطهئمخدمات خاص مط

شود. زیرا در خریداران نسبت به صداقت و کیفیت کنننده به برند میآشناسازی بلندمدت مصرف

کننده کامال از برند شود مصرفشود و این در نهایت منجر میایجاد می خدمات فروشندگان اعتماد

ها به ترتیب ه مراتبی نشان داد مهمترین مولفهسلسل نتایج تحلیلی و کیفیت خدمات آنها راضی باشد.

، کیفیت 155/2، کیفیت محصول 251/2، طراحی و شیک بودن 321/2مولفه قیمت با وزن نسبی 

این  باشند.می 237/2و نام تجاری با وزن  246/2، محیط فروشگاه 272/2، تبلیغات 125/2خدمات 

والت را به کمترین قیمت در اختیار مشتریان قرار یافته گواه آن است که تولیدگنندگان باید محص

 باشد.در وفاداری آنها میترین عامل دهند زیرا مهم

حفظ مشتریان اهمیت ها بتی شدن بازارها، بسیاری از شرکتتوان گفت، با رقاطور کلی میهب     

اند. دلیل های متنوعی برای بهبود وفاداری مشتریان انجام دادهاند و فعالیتموجود را تشخیص داده

گرفته و مورد تایید قرار هاکسب و کار درطور گسترده به مشتریان آن نیز این است که وفاداری

آور است. این وفاداری باعث ایجاد بسیار سودایجاد یک رابطه درازمدت بین شرکت و  مشتریان 

عداد مشتریان ، از این رو بازاریابان در تالش هستند تشودمزیت رقابتی برای برند و شرکت می

 شود.ه میئزیر پیشنهاداتی در این زمینه ارابنابراین در  وفادار به برند خود را افزایش دهند
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-توجه به پیش ها در پوشاک ورزشیراهبردهای توسعه وفاداری به برندشک در راستای تدوین بی

 اهمیت زیادی دارد. غیرهیق آنها و یان، احترام به سالمشتر نیازهایی مانند درک نیازهای

ها، فراهم کردن فضایی جهت گسترش انات مناسب، طراحی زیبای فروشگاهآوردن امکفراهم 

 تواند موثر واقع شود.تر تعامالت مشتریان با هم نیز میبیش

-های خاص میمناسبتهای مناسب و در نظر گرفتن تخفیف برای مشتریان با توجه به ه قیمتئارا

 گشا باشد.تواند در این زمینه راه

خصوص هترین مواردی است که مردم و بیکی از مهمپوشاک امروزه طراحی و شیک بودن 

م با کنندگان باید با مد نظر قرار دادن این آیتدهند بنابراین تولیدورزشی به آن اهمیت میمشتریان 

 به تولید محصوالتی با طراحی مناسب کنند. امدوف دنیا اقعرالگو گرفتن از برندهای م

خصوص مشتریان ورزشی هدر جذب و ایجاد مشتریان بهای متنوع و مناسب استفاده از ترکیب رنگ

 .باشدکننده میبسیار کمک

-شود تولیدباشد بنابراین پیشنهاد میای در وفاداری مشتریان میکنندهکیفیت محصول عامل تعیین

ه محصولی با کیفیت مناسب به مشتریان ئصدد اراز مواد اولیه با کیفیت دربا استفاده اکنندگان 

 باشند.

 تقدیر و تشکر

که هم در مرحله پوشاک ورزشی  محترماساتید گرامی و تولیدکنندگان در پایان جا دارد از کلیه 

مصاحبه و هم در مرحله پر کردن پرسشنامه وقت ارزشمند خود را به محققین دادند کامل تشکر را 

 .داشته باشم
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