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Abstract 

The purpose of this study is to determine the factors affecting the promotion of 

selected sports clothing of the country. The research method is descriptive that has 

been conducted field. The realm of this research is from March 1398 to December 

1399, and It is territory is all sports consumers in the country, which has been a 

distribution of questionnaires online. The statistical population included coaches and 

athletes and ordinary people who have used selected sports clothing brands. Due to 

the uncertainty of the population volume to estimate the statistical sample, the 

Cochran formula (unknown community volume) has been used. To this end, 30 

questionnaires were first distributed and their primary variance was estimated and in 

the formulation was entered and then the sample was calculated. To ensure that some 

of the questionnaires may not be returned or used, the researcher distributes a number 

of more than the estimated value that each values are presented in the number of one. 

Data collection is used through library and field. Library method: The researcher 

collection tool in the library method, all printed documents like books, encyclopedias, 

cultures, magazines, newspapers, weekly letters, letters, dictionaries, years of letters, 

printed interviews, printed interviews, Researchers, scientific conferences, printed 

texts indexed in databases and Internet and any source that can be identified as printed 

Is and  field method: By collecting information from various sources in the present 

study, the questionnaire and questions that are appropriate for research were discussed 

and after determining the validity of the content with the help of professors, we 
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determined their construct validity. To analyze the information in the questionnaires, 

two methods of descriptive statistics (for describing data) and inferential statistics (to 

examine the hypotheses and the generalization of sample results to the community) 

have been used. In the descriptive section, using charts, mean and standard deviation, 

frequency tables and descriptive indicators are trying to describe the responses of the 

subjects. In the case of split and elongation to determine the normalization of 

variables, also from Pearson correlation coefficient to investigate the relationship 

between variables and regression coefficients for investigating the impact. The 

relationship between all these dimensions is significant (P <0.05) and the severity of 

the relationship is also poor to very strong. Therefore, it can be concluded that there 

is a relationship between the effective factors in the elected sports clothing promotion 

of the country. The service quality factor (with a coefficient of 0.925) is in the first 

priority in the factors affecting the promotion of sports clothing, and last priority was 

related to the price of products (with a coefficient of 0.561). The overall arrangement 

of 8 indicators is also as follows: Quality of service, brand reputation, oral advertising, 

marketing practices, previous experiences, quality and sports clothing model, store 

environment and price of products. 

Variables and examination of research hypotheses and the generalization of sample 

results have been used to statistical population and structural equation modeling. 

Meanwhile, SPSS25 and Amos24 bundle computations were used. The software is 

SPSS software that uses the hypotheses and T-test T-test to examine the data status 

and AMOS uses the sample size and the sample explanation is normal. Sports clothing 

is a common and popular matter, because it has caused a more difficult and more 

diverse lifestyle. Consumers not only use sports activities from sports clothing, but 

also sportswear at home, school, workplace or leisure time. Considering the 

importance of exercise in promoting the level of internal and global communication 

for countries, sports clothing of each country is of particular importance. Athletes who 

participate in sports activities also require sports clothing and customers in sports 

garment, and the sports clothing brand may be effective in choosing, according to 

library studies and examining the literature of research factors The brand is involved, 

including the price, the experiences of the people, brand reputation, oral propaganda, 

store environment, quality and sports clothing model, marketing and quality of 

service, as well as many manufacturers in sports garment that are from financial 

resources and Significantly used in this area, but their brand is still unknown, so that 

consumers prefer external clothing, even less prices and less quality, because the 



 
 

  22 0011 تابستان،  دوم، شماره دومدوره                            طالعات بازاریابی ورزشی       فصلنامه علمی م

domestic brand has not been able to make it so Attract and introduce yourself to 

consumers. For this purpose, we have discussed this research to examine the status of 

effective factors on the elected sports clothing promotion of the country, and 

manufacturers are familiar with brand promotion practices and obtain sufficient 

information about customer demands, and due to rising competitors and Brands in the 

garment industry are familiar with the innovation of this industry and name their brand 

to attract more loyal customers because an organization is more robust with a strong 

brand against market names, and has loyal customers who trust it. One of the 

important aspects of marketing is the behavioral characteristics of buyers and 

consumers. This is while reviewing the process of purchasing the purchase of 

discussions that are examined in the science of consumer behavior. Research in this 

field can help decide managers and ranking better consumers by marketing 

researchers from very important issues in sports that help maintain the health of the 

body during exercise. Obviously, every sport has a special dress that is based on the 

characteristics of that exercise In the market for making a powerful brand, it is a great 

goal because the commercial brand can create value more than conventional value. 

Many domestic manufacturers provide without brand-free clothing, and even on 

sports garment, install foreign brands, while increasing sales while prioritizing the 

factors affecting brand upgrades and these factors in all stages Our production and 

distribution can be used to introduce consumers and maybe over time and increase 

their brand recognition experience, become a global brand and refrain from waste.In 

this research, we examine the status of effective factors on elected sports clothing 

promotion of the country and introduce relevant manufacturers, including sports 

garment manufacturers and sports equipment, the textile industry and clothing of 

sports federations and sportswear sales vendors  Consumers know. 

Keywords: Brand, Sportswear, Marketing, Consumers 
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 چکیده

نفر  383صورت میدانی انجام گرفت. برای این منظور توصیفی بوده است که به -کاربردی روش تحقیق

دگان پوشاک ورزشی منتخب کشور ازجمله مجید، دایی، جورابان، جام جم، عقیلی، جهانکنناز مصرف

 عنوان نمونه آماریصورت تصادفی بهگستر را با استفاده از جدول مورگان بهورزش و ورزشنما، ایران

 یابیدر حوزه بازارنفر از اساتید و خبرگان  21شده را که از طرف انتخاب شدند و پرسشنامه بازنگری

گرفت و برای تعیین اعتبار و پایایی آن از آلفای قرار  ییو محتوا یصور ییید روایمورد تا ،یورزش

و ت دهندگان تحقیق استفاده شده اساز مقیاس لیکرت جهت سنجش نظرات پاسخکرونباخ استفاده شد .

 t های آماریشها از چولگی و کشیدگی و برای سؤاالت تحقیق از روهمچنین برای طبیعی بودن داده

 p<52/5داریدر سطح معنی 12نسخه   spssو 12نسخه Amosافزارای و تحلیل مسیر با نرمنمونهتک

وضعیت در خصوص  یحت بررسشاخص ت 8که ترتیب کلی دهد آمده نشان میدستاستفاده شد. نتایج به

هرت برند، ش ،خدمات : کیفیتقرار بود نیبد کشور منتخب یارتقاء برند پوشاک ورزشمؤثر بر  عوامل

تبلیغات دهانی، شیوه بازاریابی، تجربیات پیشین، کیفیت و مدل پوشاک ورزشی، محیط فروشگاه و قیمت 

 محصوالت.
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 مقدمه 

ده در گسترو  سریع تتحوالکند. میتجربه ای را و تازهجدید دوران شی ن ورزجهام سواره هزای بتددر ا

د بعا، استاگرفتهار قردر ورزش موردتوجه یابی زاربان فنوها و هشیوده از ستفام جهان باعث شده که اتما

س نیاز به ورزش حساشود و اورزش میمختلف هزینه ی هارکشوها دالر در هرروزه میلیونشی ورز

موجب ارد ین موم اتماگردد. دتر میروز مشهوت روحی و جسمی مردم روزبهمعضالدن کرمنظور مرتفع به

 Cowie ازنظر  . (Parks, 2003) ورزشی موردنیاز باشدیابی زارمینه بای در زبیشترهای تالشکه شده 

ترین صنایع در جهان است که محصوالت آن با ترین و جذابصنعت ورزش یکی از مهم (2001)

ت ورزشی که در اجرا و توسعه رشتههای شدیدی در سطح جهان مواجه است. بخشی از محصوالرقابت

 به  پوشاک ورزشی، .اند، پوشاک ورزشی استهای ورزشی نقش مهمی دارند و با استقبال جهانی مواجه

کنند تری را تجربه مییک امر معمول و پرطرفدار تبدیل شده است، چون قشر جوان شیوه زندگی متنوع

کنند، بلکه لباس ورزشی از پوشاک ورزشی استفاده میهای ورزشی تنها در فعالیتکنندگان نهکه مصرف

گیرد و با توجه به اهمیت در خانه، مدرسه، محل کار و یا هنگام اوقات فراغت هم مورد استفاده قرار می

ورزشی هر کشور از اهمیت  هایپوشاک ورزش در ارتقاء سطح ارتباطات داخلی و جهانی برای کشورها،

عرصه در ها شرکت یهاییداراترین با ارزشاز یکی  برند وزه،مراهمین خاطر به  .ای برخوردار استویژه

 جانب از یمنافع بیشتر به توانندها میشرکت ،باشد بیشتر نمشتریا هندر ذ برندارزش  هرچه .ستا قابتر

 کیدها به نشدن بر یلبا تبدو (Hosseini Abolfazli & Rahimi Helry, 2009). دست یابند نمشتریا

ر دست. شده ا یلتبد یضرور اریای بسها به مسئلهشرکت رانیمد ید برانش برناد ،یم رقابتهم تیمز

د بوهب یشرکت برا کی ییاراد نیترشرزا با  ,Heskel & Bourdeau Brady 2005)(ازنظر  قتیحق

با توجه  (پذیردیصورت م یابیارزهای بار برنامهدگذاری است که با سرمایه زید سانش برناد ،یابیارزبا

که طورینشده و ایران هنوز برند جهانی ندارد؛ بههای ایرانی تعریف درستی در شرکتبه اینکه برند به



22  تعیین عوامل مؤثر بر ارتقاء  برند پوشاک ورزشی منتخب کشور 

میلیارد دالری جهان نزدیک به صفر است؛ امروزه ضرورت برند سازی در ایران 2255سهم ایران از بازار 

های مهم بازاریابی ی از جنبهیک (Iranzadeh, Ranberry &  Pourtadq, 2009)است تر شدهملموس

ولیدکنندگان تگیری تواند به تصمیمتحقیق در این زمینه میکه  کنندگان هستهای رفتاری مصرفویژگی

انتخاب از مسائل بسیار مهم در  کنندگان از سوی محققان بازاریابی کمک کندبندی بهتر مصرفو رده

پیشین،  تبلیغات دهانی، شیوه بازاریابی، تجربیات شهرت برند، ،توان به کیفیت خدماتپوشاک ورزشی می

بدیهی است که هر مدل پوشاک ورزشی، محیط فروشگاه و قیمت محصوالت اشاره کرد  کیفیت و

با نگاهی به  گردد.های آن ورزش تعیین میورزشی لباس مخصوص خود را دارد که بر اساس ویژگی

در زمینه پوشاک ورزشی ازجمله آدیداس، نایک، های چند شرکت بزرگ تولید کاالهای ورزشی فعالیت

که شرکتشوند درصورتیشان را شامل میریبوک که سطح باالیی ازدرآمد ناخالص ملی کشورهای

کم در اقتصاد جهانی از دست میبهره هستند جایگاه خود را کمهایی که از تبلیغات و برندهای  معتبر بی

یافته و طور سازمانگان بزرگ دنیا برای موفقیت در تجارت بهیابیم که این تولیدکنندمیدهند و در

گیرند و با دقت بیشتر در کلیه های تجاری دنیا بهره میکنند و از تجارب دیگر مؤسسههماهنگ عمل می

 تری از  بازار دنیا را به خود اختصاص دهندکنند تا سهم بزرگمراحل طراحی، تولید و توزیع کوشش می

.(Maadi, 2008)یبرند قو کی. زیادی دارد تیاهمی ابیبازار یهاتیفعال یبرا درباره برندها قیتحق 

باالتر  دیخر یو قصدها حیتر، ترجیارتباطات قو ی،اثربخش، مانند سود باالتر یمتعدد یایمزا تواندمی

یابی زاربا عوامل مؤثر برارتقائ برند ازجمله جذب مشتری، معروف شدن برند و با  دارد که کنندهمصرف

توانیم به ارتقاء برند پوشاک ورزشی کشور کمک کنیم و در حال حاضر جذب و حفظ مشتریان و.... می

نعت های بزرگ صدر صنعت پوشاک ورزشی توسط تولیدکنندگان داخل کشور، با توجه به وجود غول

این خود  پوشاک ورزش جهان ازجمله نایک، آدیداس، پوما و غیره به مراتب دشوارتر شده است که

باعث کاهش سود و حتی ورشکستگی برخی تولیدکنندگان داخلی شده است. اگرچه ممکن است کیفیت 

ن به کنندگابرخی برندهای ورزشی ایرانی در حد رقبای خارجی خود باشد، اما گرایش و تمایل مصرف
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 ,Azadi).   ر استبرندهای خارجی بیشتر است؛ که دلیل آن نبود برندهای معتبر و قدرتمند در داخل کشو

Yousef & Eidi, 2014)اتشیاز تجرب یاعنوان مجموعهتواند بهیم ینام و نشان تجار ،یمشتر درواقع 

ساخته  یشرکت با مشتر ایفرآورده  ینقاط ارتباط یدر تمام اتیشود که آن تجرب فیتعر

باعث میوف ربرند تجاری مع Ranjbarian, Gholami (2008)ازنظر. (Ghodswar, 2008)شوندمی

روز ی روزبهمشترزار، بان قابتی شدبه علت ر .تری داشته باشدشود که فرد فرایند انتخاب و خرید راحت

 "متعاقبان ومشتریارات نتظاایش مستمر افز، اقابتجهانیرقبیل تشدید هایی از ، چالشکندمیا پیدارزش 

یگر ها دشرکتست که ه اعث شدبات و خدمات محصوالت کیفید یش بهبوافزمنظور اها بهآنست خوا

ضی به رانان مشتریادادن ست از د و خطرکنند آورده برها را های آنو خواستهها زمؤثر  نیاطور بهنند انتو

 .شرکت را به دنبال خواهد داشتشکستگی د و ورهمچنین کاهش نهایی سوو قبا رسمت 

الت راحتی در مقابل محصونتوانند بهدر کشور ما عوامل متعددی باعث شده است تا بسیاری از صنایع  

کنندگان داخلی ارزیابی بهتری را از کاالهای داخلی نداشته مشابه خارجی رقابت کنند و در نتیجه مصرف

توان به قیمت، کیفیت، تنوع وجه ظاهری، قابلیت دسترسی و خدمات پس از فروش باشند؛ از آن جمله می

های ورزشی ورزشکارانی که در فعالیت  . & Hosseinzadeh, 2009) ( Haghighiبرند ایرانی را نام برد

شوند و ممکن کنند به پوشاک ورزشی نیز نیاز دارند و در حوزه پوشاک ورزشی مشتری میشرکت می

ررسی ادبیات  ای و بها مؤثر باشد که با توجه به مطالعات کتابخانهاست برند پوشاک ورزشی در انتخاب آن

برند، تبلیغات  شهرت، افراد تجربیات پیشینقیمت، ارتقاء برند دخیل هستند ازجمله  تحقیق عواملی که در

ستخراج ا دهانی، محیط فروشگاه، کیفیت و مدل پوشاک ورزشی، شیوه بازاریابی و کیفیت خدمات

گردید و همچنین با توجه به اینکه تولیدکنندگان زیادی در حوزه پوشاک ورزشی که از منابع مالی و 

ای که گونهها ناشناخته است بهاند ولی هنوز برند آنقابل توجهی در این زمینه استفاده کرده انسانی

دهند از پوشاک خارجی حتی به قیمت بیشتر و چه بسا کیفیت کمتر استفاده کنندگان ترجیح میمصرف
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معرفی  کنندگانها را جلب کند و خود را به مصرفچنان نظر آنکنند چون برند داخلی نتوانسته است آن

واند تشود زیرا که برند تجاری میدر بازار ساخت یک برند قدرتمند، هدف بزرگی محسوب می کند.

بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، پوشاک ورزشی بدون برند  ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد نماید.

ث کنند که باعنصب میکنند و حتی بر روی پوشاک ورزشی، برندهای خارجی را به بازار عرضه می

موثر بر ارتقاء برند را بشناسند و این عوامل را در همه اولویت عوامل که اگرافزایش فروش شود درحالی

ند و چه بسا کنندگان معرفی کنتوانند به مصرفمراحل تولید و توزیع خود به کار بگیرند برند خود را می

ها به یک برند جهانی تبدیل شود و از خود، برند آن با گذشت زمان و افزایش تجربه در شناساندن برند

پس در این تحقیق ما به بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر ارتقاء برند پوشاک  اتالف هزینه خودداری کنند

ازجمله تولیدکنندگان پوشاک ورزشی و پردازیم و به تولیدکنندگان مربوطه ورزشی منتخب کشور می

معرفی  های ورزشی و فروشندگان پوشاک ورزشیوشاک فدراسیونتجهیزات ورزشی، صنعت نساجی و پ

مطالعات زیادی پیرامون عوامل مؤثر  بر ارتقاء برند انجام  .کنندگان بشناسندکنیم تا برند خود را به مصرف

در   ) Debra Gracea(2020 راستاشده است و اثرات آنان مورد بررسی قرار گرفته است. در همین

ز آن است ها حاکی ایافتهپرداختند و  "وفاداری برند: ایجاد و اعتبار سنجی مقیاس" پژوهشی تحت عنوان

طور که در مقیاس وفاداری برند مشخص ها شوند )همانکنندگان درگیر رفتارها / شناختکه اگر مصرف

همچنین بینی خواهد بود ، کننده و برند به احتمال زیاد پایدار و قابل پیششده است(، روابط بین مصرف

 تر از همه ، احتماالً یکنواخت خواهند مانداحتماالً متحمل اثرات مخرب زمانی خواهند شد ، و مهم

 تمایل بر قیمت و طراحی تجاری، نام تأثیر" عنوان تحت ایدر مطالعه  oh) (2014همچنین

 تمایل بر تمثب و داریمعنی تأثیر شده درک کیفیت که شد گرفته نتیجه ،"خرید برای کنندگانمصرف

 مؤثر ملاعو" پژوهشی با عنواندر   Leong (2012) در همین راستا  .دارد خرید برای کنندگانمصرف

 نتایج ند.داد منجاا "مالزیایی دانمر خرید رفتادر ر شیورز کاـپوش ریاـتج ماـه نـب نتریاـمش داریاـفو رـب

 خرو درآ ریتجا منا دوم لویتو او لمداول،  تـلویاو یترـمش ایتـضر لـماعو کهداد ننشا تحقیق ینا
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 ریاـتج مناو  یمشتر ضایترند. دارتأثیر  شیورز کپوشا ریتجا منا به نمشتریا داریفاو درقیمت 

  Heydari, Dehghan Ghahfarokhiعالوه بر این .دـندار ریاـتج ماـن هـب داریاـفو اـب یوـقی هـبطرا

2019)(& Alidoust Ghahfarokhi  مقایسه آمیخته بازاریابی برندهای پوشاک "عنوان  در پژوهشی با

 خارجی و داخلی پوشاک ورزشی هایمارک بازاریابی بین که دادند نشان "ورزشی داخلی و خارجی

 در .دارند بهتری وضعیت خارجی هایمیانگین مارک طبق کهطوریبه. دارد وجود داریمعنی تفاوت

ه پیشین، تولید انجام شد و خارجی هایمارک نمونه کردن دنبال با توانندمی داخلی تولیدکنندگان نتیجه،

عنوان برند به  زیو تمای کشور مبدأ، وفادار غات،یشده، تبلادراک تیفیمحصول، ک متیشامل قعواملی 

 پژوهشی با عنوان به Sharma (2017)براین  عالوهشدند.  ییبرند شناسا گاهیعوامل مؤثر بر ارتقاء جا

 "هند ورزشی پوشاک صنعت در آن ابعاد و مشتری ارزش بر تأثیرگذاری در شگاهفرو تصویر درک"

 بازاریابی هایفهمؤل ارتقاء در عناصر از یکی که فروشگاه تصویر معنادار و مثبت اثر که داد پرداخت و نشان

 نینمچه .است برند ارزش نیازپیش فروش تصویر نتیجه، در. دارد وجود برند ارزش ابعاد همه بر است،

Lim,  Cheong (2016) &Kim   پوشاک ورزشی خرید رفتار بر مؤثر عوامل" عنوان پژوهشی با در: 

 در فاکتورها سهمقای دلیل به که دریافتند پرداختند و  "لوکس از پوشاک ورزشی ایمقایسه وتحلیلتجزیه

 اسبر اس لوکس هایورزش برای وابسته متغیر دو بر نمادین مزایای اثرات لوکس، ورزشی برندهای

 برای مختلفی وابطر الگوهای مشترک؛ برند بر مبتنی لوکس مارک با مقایسه در. است بیشتر برند گسترش

 یاردوفا"ای تحت عنوانر مقالهد   Lu  & Xu (2015) شد. در همین راستا مشاهده سودآور مزایای

نندگان ککه مصرف دندیرس جهیتن نیبه ا "یشزسبت به محصوالت ورن ینیکنندگان جوان چمصرف

د، نارد یشتریب  یلتما یخارج هنمونسبت به ن یشزپوشاک ور یاخلد  یدهانبر دیبه خر ینیجوان چ

کننده عنوان رفمصرفتار  تأثیرگذار برل عوام زا یکیعنوان شده بهادراک تیفیک ،یقتحق نیر اد نیهمچن

برند و  نیق به برند را در روابط بنقش عش" ،ایدر مطالعه Albert & Merunka (2013)شد. همچنین 
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 یبرند اثر مثبت و معنادار تیاز آن است که هو یآنان حاک قیتحق جینتاند، اکرده یبررس "کنندهمصرف

ارد، عشق بر عشق به برند و تعهد برند د یبر عشق به برند و تعهد برند دارد، اعتماد برند اثر مثبت و معنادار

دهان بهدهان غاتیبر تبل یبر تعهد برند دارد، عشق به برند اثر مثبت و معنادار یبه برند اثر مثبت و معنادار

 لیدهان و تمابهدهان غاتیبر تبل یهای باالتر دارد، تعهد برند اثر مثبت و معناداربه پرداخت قیمت لیو تما

تحت  یهشر پژود زنی Chaudhary & Jain (2013)  . از سوی دیگرهای باالتر داردبه پرداخت قیمت

داختند و پر "ی، ملقر مناطدد نبر یاراد یشزهای ورسبت به کفشنمصرف  دیرفتار خر یبررس "عنوان 

 ید تأثیر مثبتنبر یاراد یشزکفش ور دیر هنگام خردوام  دو   یرتراحت ت،یفیکه ک دندیرس جهیتنین ا به

با  پژوهشیدر  Shir Khodaei & Navai (2017) ند. همچنین اردکنندگان  مصرف دیخر میبر تصم

چه  هنکیو ا برند جادیمقاله مراحل ا نیا انجام داده است که "برندسازی و تکنیک ارتقاء برند "عنوان

 متیق یو حت تیفیکه عملکرد، کسهم بازار را درصورتی گریبرند دو برابر برند د کیافتد که یم یاتفاق

 جادیا هازجملارتقاء برند  ایجاد کیتکنبه سه  کهدهد یمحصوالت با هم برابرند را به خود اختصاص م

های کند که شرکتاشاره می انیبرند به مشتر گاهیجا یمعرف و برند ریخلق و حفظ تصو ،در بازار گاهیجا

 .دکننکنند و برای خود مزیت رقابتی ایجاد میوسیله این مراحل جایگاه خود را در بازار تثبیت میبزرگ به

  ).  Saghati &)  Mahmoodzadeh, 2016 و درنهایت

م دانیطور که میاند و همانانجام داده "شناسایی عوامل مؤثر برارتقائ برند"با عنوان  در پژوهشی

یت عنوان یک مزشوند بسیاری از مدیران از برند بهامروزه برندها باعث تمایز میان صنایع مختلف می

اند رفی کردهوکار معکسب عنوان بخش مهمی ازند را بهها تقویت برو  بسیاری از شرکت نگرندرقابتی می

گذاری و تبلیغات پرداخته و بر اساس تحلیل بندی، قیمتگذاری، بستهعامل نام 2که در این تحقیق به 

-گذاری، قیمتامبندی، نترتیب اولویت متغیرهای بستهها موردتایید قرار گرفته است و بهعاملی تأثیر آن

ات انجام بندی کلی از پیشینه تحقیقدر یک جمع اند.موثر بر برند شناسایی شدهت عواملگذاری و تبلیغا

ر این دشده است؛ بنابراین  دهد که اکثر این تحقیقات متغیر نادیده گرفتهشده در این زمینه نشان می
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کنیم ررسی میا را بهوضعیت و ارتباط بین  گویهایم و گویه مؤثر بر ارتقاء برند را شناسایی کرده 8پژوهش 

، تا به یک الگوی کامل و جامع در زمینه بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی 

 ایم.و تأثیر هرکدام از متغیرها را بر اساس اولویت تعیین کردهمنتخب کشور دست یابد 

 روش تحقیق

است  فی از نوع همبستگیپژوهش حاضر ازنظر هدف تحقیق، کاربردی و ازنظر روش تحقیق، توصی

 و ازنظر گردآوری اطالعات به شکل میدانی انجام گرفت.

تا دی  2338هر پژوهشی دارای قلمرو زمانی و مکانی است که قلمرو زمانی پژوهش حاضر از اسفند ماه 

کنندگان پوشاک ورزشی کشور هست که توزیع است و قلمرو مکانی آن تمامی مصرف 2333ماه 

جامعه آماری شامل مربیان، ورزشکاران و افراد صورت اینترنتی و مجازی بوده است. های بهپرسشنامه

از برندهای پوشاک ورزشی منتخب های مختلف ورزشی مجازی که این افراد از طریق گروهعادی بود که 

به دلیل نامشخص بودن حجم جامعه برای برآورد میزان نمونة  مشخص شدند.بودند  کشور استفاده کرده

پرسشنامه توزیع  35منظور، ابتدا است. بدین ماری از فرمول کوکران )حجم جامعه نامعلوم( استفاده شدهآ

ها برآورد شد و در فرمول موردنظر وارد شد و سپس، مقدار نمونه محاسبه شد. شد و واریانس اولیة آن

نداشته  ند یا قابلیت استفادهداده نشو ها برگشتنامهبرای اطمینان از اینکه ممکن است مقداری از پرسش

باشند، پژوهشگر این مطالعه تعدادی بیشتر از مقدار برآورد شده را توزیع کردن که مقادیر هریک در 

 اند.شدهارائه 2جدول شمارة 

 هانامه. اطالعات مربوط به نحوة برآورد نمونه و تعداد پرسش0جدول 

 استفادهابلق برگشتی شدهتوزیع برآورد نمونه واریانس اولیه

002/1 023 011 030 0۴0 

 

با توجه به اینکه مالک انتخاب نمونه تحقیق استفاده از پوشاک ورزشی منتخب کشور بود، به همین 

ردند. کخاطر تنها افرادی انتخاب شدند که از پوشاک ورزشی منتخب کشور حداقل یک مرتبه استفاده می
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ه آوری و تدوین ادبیات پژوهش و پیشیننظری پیرامون جمع در تدوین ابزار )پرسشنامه(، ابتدا مطالعات

تحقیقات و نظرات اساتید راهنما و مشاور انجام و در نهایت با تلفیق نظرات کارشناسان و تطبیق آن با 

ای تحقیق هادبیات و پیشینه پژوهش، سؤاالت طراحی شد. نحوه بررسی روایی و پایایی کیفی با روش

نفر  21ارتباط با روایی محتوایی پرسشنامه را جهت مناسب بودن آن برای بین کمّی صورت پذیرفت. در 

 مشاور و و با توجه به نظرات اساتید راهنما از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی توزیع گردید

منظور سنجش پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده همچنین به اشکاالت رفع شد.

ی ها، ضریب آلفای کرونباخ برای آماری و گردآوری دادهت که پس از توزیع پرسشنامه در میان نمونهاس

 هریک از متغیرها تعیین شد.
 وضعیت پایایی متغیرهاي پژوهش . 0جدول

 وضعیت آلفاي کرونباخ هاتعداد گویه متغیر

 قابل قبول 212/1 6 قیمت محصوالت

 قابل قبول 20۴/1 0 تجربه پیشین

 قابل قبول 260/1 ۴ شهرت برند

 قابل قبول 210/1 5 تبلیغات دهانی

 قابل قبول 200/1 6 شیوه بازاریابی

 قابل قبول 205/1 0 کیفیت محصوالت

 خوب ۴03/1 5 محیط فروشگاه

 خوب ۴02/1 2 کیفیت و مدل لوازم ورزشی

 عالی 301/1 05 ارتقاء برند

 

ها از دو روش آمار توصیفی )جهت توصیف نامهپرسشوتحلیل اطالعات موجود در برای تجزیه

تعمیم نتایج نمونه به جامعه( استفاده شده است. در  ها( وآمار استنباطی )جهت بررسی فرضیات وداده

ای هبخش آمارتوصیفی با استفاده از نمودارها، میانگین و انحراف معیار، جداول فراوانی و شاخص

و  چولگیدر قسمت آمار استنباطی از  ها شده است.زمودنیهای آتوصیفی سعی در توصیف پاسخ

برای تعیین نرمال بودن متغیرها، همچنین از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین کشیدگی 

متغیرها و از ضریب رگرسیون برای بررسی تأثیر متغیرها و بررسی فرضیات تحقیق و تعمیم نتایج نمونه به 

 زی معادالت ساختاری استفاده شده است.ساجامعه آماری و مدل
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    SPSSکه گرفته شد. به کار  24AMOSو  25SPSS افزاریضمنا برای انجام محاسبات بسته نرم

ها استفاده ای برای بررسی وضعیت دادهنمونهتک tها و آزمون افزاری است که در قسمت فرضیهنرم

 کنیم.نرمال باشد استفاده می  هاح نمونهوقتی حجم نمونه باال باشد و توضیAMOS کنیم و می

 

 هایافته

های پژوهش پرداخته خواهد شد. در این راستا جهت آزمون طبیعی ابتدا به بررسی نرمال بودن داده

ای هدهد مقادیر هریک از آمارهمی ها از چولگی و کشیدگی استفاده شده است نتایج نشانبودن داده

ها طبیعی دهد که توزیع داده( قرار دادند و این نشان می-1، 1قبول )چولگی و کشیدگی در بازة مورد

جهت بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی منتخب کشور از آزمون تیاست. لذا 

برای  3ای با نمره برش تک نمونهشده است که نتایج آزمون تیگروهی( استفادهای )تکنمونهتست تک

معنادار بوده است. بررسی میانگین نمرات متغیر  52/5های آن در سطح برند و تمامی مولفهمتغیر ارتقاء 

جه ها باالتر از نقطه برازش بوده و در نتیدهد که میانگین آنهای آن نیز نشان میبرند و تمامی مولفه ارتقاء

 در وضعیت مناسبی قرار دارد.

 های ارتقاءیل عاملی مرتبة اول برای تمامی مولفهها، تحلآوری دادهدر این پژوهش نیز پس از جمع

های هر مؤلفه و اصالحات موردنظر، درنهایت برند پوشاک ورزشی انجام شده است و پس از بررسی گویه

ل های موردبحث وارد مدها در قالب مولفهبا توجه مناسب بودن میزان بار عاملی کلیه سؤاالت، تمامی آن

زان ها، میرو نتایج مربوط به بار عاملی هریک از گویهجدول و اشکال پیشاند. در نهایی پژوهش شده

 تواند مشاهده نمود.های برازش را میتأثیرگذار هر مؤلفه و شاخص
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 هاي عوامل مؤثر بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی منتخب کشور. تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول ابعاد و گویه0شکل

 
 دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.( نشان می3ل )جدولهای مدنتایج برازش شاخص
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 هاي برازش تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول. شاخص0جدول

RMSEA CFI IFI NFI AGFI GFI CMIN/DF شاخص ها 

150/1 300/1 30۴/1 300/1 310/1 315/1 100/0 
برازش مدل 

 نهایی

 کمتر از

0/1 

تر از بزرگ

31/1 

تر از بزرگ

31/1 

تر از زرگب

31/1 

تر از بزرگ

۴/1 

تر از بزرگ

۴/1 
 0تر از کوچک

مقادیر قابل 

 قبول

رند های مربوط به هشت بعد عوامل مؤثر بر ارتقاء بنتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که تمام گویه

 قبولی قابل (2/5بار عاملی )بیشتر از  و (39/2تی )بیشتر از  مقدار پوشاک ورزشی کشور از

های رگرسیونی )بار عاملی( داری وزندارند و این معنیمعنی 552/5( و در سطح 2وردارند)شکل برخ

 (.3دهنده روایی همگرای متغیرهای موجود در مدل است )جدولنشان

شده در جدول زیر نتایج آزمون همبستگی بین ابعاد عوامل مؤثر بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی ارائه

( و شدت رابطه >52/5pشود، ارتباط بین تمامی این ابعاد معنادار بوده )حظه میگونه که مالاست. همان

ر ارتقاء توان نتیجه گرفت که بین عوامل مؤثر دنیز در حد ضعیف تا بسیار قوی متغیر هست. بنابراین  می

 برند پوشاک ورزشی منتخب کشور ارتباط وجود دارد.

بین مؤلفه کیفیت خدمات با مؤلفه محیط فروشگاه برقرار  ترین رابطه(، قوی2با توجه به نتایج جدول )

ترین رابطه بین مؤلفه قیمت هست و به نسبت سایر ارتباطات، ضعیف 393/5بوده است که شدت آن 

 بوده است.  151/5محصوالت با مؤلفه کیفیت و مدل لوازم ورزشی با شدت 

بر ارتقاء  های عوامل مؤثرارتباط بین مولفهپس از انجام آزمون تحلیل عاملی تائید مرتبه اول و بررسی 

برند پوشاک ورزشی کشور در ادامه به آزمون تحلیل عاملی مرتبه دوم پرداخته خواهد شد و نتایج حاصل 

دهد که مدل ( نشان می2های مدل )جدولاز آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج برازش شاخص

 از برازش خوبی برخوردار است.
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 هاي عوامل مؤثر بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی کشورنتایج همبستگی بین مولفه. 0جدول

 هامؤلفه ضریب  مقدار خطا مقدار تی معناداري شدت رابطه

 قیمت محصوالت ˃---> شیوه بازاریابی 825/5 518/5 828/2 552/5 قوی

 قیمت محصوالت ˃---> تجربیات پیشین 933/5 513/5 831/2 552/5 قوی

 قیمت محصوالت ˃---> کیفیت و مدل لوازم 151/5 522/5 983/1 558/5 ضعیف

 قیمت محصوالت ˃---> کیفیت خدمات 358/5 511/5 959/3 552/5 ضعیف

 قیمت محصوالت ˃---> تبلیغات دهانی 222/5 515/5 353/2 552/5 قوی

 قیمت محصوالت ˃---> محیط فروشگاه 135/5 523/5 938/3 552/5 ضعیف

 قیمت محصوالت ˃---> شهرت برند 923/5 528/5 322/2 552/5 قوی

 شیوه بازاریابی ˃---> تجربیات پیشین 855/5 523/5 118/3 552/5 قوی

 شیوه بازاریابی ˃---> کیفیت و مدل لوازم 282/5 519/5 932/2 552/5 متوسط

 شیوه بازاریابی ˃---> کیفیت خدمات 982/5 539/5 295/9 552/5 قوی

 شیوه بازاریابی ˃---> تبلیغات دهانی 889/5 531/5 381/2 552/5 قوی

 شیوه بازاریابی ˃---> محیط فروشگاه 923/5 532/5 392/9 552/5 قوی

 شیوه بازاریابی ˃---> شهرت برند 832/5 518/5 232/9 552/5 بسیار قوی

 تجربیات پیشین ˃---> کیفیت و مدل لوازم 981/5 523/5 382/9 552/5 قوی

 تجربیات پیشین ˃---> کیفیت خدمات 928/5 532/5 813/9 552/5 قوی

 تجربیات پیشین ˃---> تبلیغات دهانی 851/5 518/5 382/9 552/5 بسیار قوی

 تجربیات پیشین ˃---> محیط فروشگاه 222/5 513/5 329/2 552/5 متوسط

 تجربیات پیشین ˃---> شهرت برند 852/5 513/5 239/9 552/5 بسیار قوی

 کیفیت و مدل پوشاک ˃---> کیفیت خدمات 882/5 518/5 195/8 552/5 قوی

 کیفیت و مدل پوشاک ˃---> تبلیغات دهانی 822/5 515/5 893/2 552/5 قوی

 کیفیت و مدل پوشاک ˃---> محیط فروشگاه 981/5 513/5 888/9 552/5 قوی

 کیفیت و مدل پوشاک ˃---> شهرت برند 955/5 529/5 982/2 552/5 قوی

 کیفیت خدمات ˃---> تبلیغات دهانی 829/5 532/5 958/9 552/5 قوی

 کیفیت خدمات ˃---> محیط فروشگاه 393/5 521/5 381/3 552/5 بسیار قوی

 کیفیت خدمات ˃---> شهرت برند 828/5 518/5 922/9 552/5 قوی

 تبلیغات دهانی ˃---> محیط فروشگاه 228/5 519/5 932/2 552/5 متوسط

 تبلیغات دهانی ˃---> شهرت برند 832/5 519/5 395/2 552/5 یبسیار قو
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 محیط فروشگاه ˃---> شهرت برند 281/5 513/5 552/9 552/5 متوسط

 
 . تحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی منتخب کشور0شکل

 هاي برازش تحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم. شاخص5جدول

RMSEA CFI IFI NFI AGFI GFI CMIN/DF شاخص ها 

 برازش مدل نهایی 060/0 313/1 312/1 305/1 300/1 302/1 152/1 

 0کمتر از 

/1 

تر از بزرگ

31/1 

تر از بزرگ

31/1 

تر از بزرگ

31/1 

تر بزرگ

 31/1از 

تر بزرگ

 31/1از 
 مقادیر قابل قبول 0از تر کوچک
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 . نتایج تحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم6جدول

 معناداري نتیجه
مقدار 

 تی

مقدار 

 خطا

ضریب 

 تأثیر
 هافرضیه

 560/1 00/1 10/6 110/1 تائید

 ارتقاء برند

 قیمت محصوالت --->

 تجربه پیشین ---> ۴05/1 10۴/1 00/01 110/1 تائید

 شهرت برند ---> ۴۴6/1 103/1 01/3 110/1 تائید

 تبلیغات دهانی ---> ۴6۴/1 10۴/1 03/۴ 110/1 تائید

 شیوه بازاریابی ---> ۴60/1 103/1 0۴/۴ 110/1 تائید

 کیفیت خدمات ---> 305/1 100/1 00/00 110/1 تائید

 محیط فروشگاه ---> 200/1 101/1 03/00 110/1 تائید

 یت و مدل پوشاک ورزشیکیف ---> 260/1 100/1 10/3 110/1 تائید

که مقدار این ترین معیار برای سنجش رابطة بین متغیر در مدل، اعداد معناداری تی است. درصورتیابتدایی

هش در سطح های پژودهنده صحت رابطة بین متغیرها و درنتیجه، تائید فرضیهبیشتر شود، نشان 39/2اعداد از 

باشد، رابطة  52/5کند و اگر کمتر از ی به همان موضوع اشاره میاست. همچنین، مقدار معنادار 32/5اطمینان 

مسیرهای پژوهش تأیید  تمام آماره، این به توجه با پذیریم؛ بنابراین،می 32/5بین متغیرها را در سطح اطمینان 

ت ادهد که مدل نظری پژوهش حاضر در حیطه تحلیل عاملی مرتبه دوم، از مفروضشوند. این نتایج نشان میمی

 تجربی نظری مناسبی برخوردار بوده است. 

میزان  تأثیرگذاری هر یک از عوامل مؤثر بر ارتقا برند پوشـــاک ورزشـــی منتخب  9در جدول شـــماره 

 کشور نشان داده شده است.

مربوط به هریک از  عاملیبر ارتقاء برند پوشاک ورزشی کشور از بارهای موثربندی عواملجهت اولویت

 است. ( قابل مشاهده8تفاده شده است که در ادامه و در قالب جدول )ها اسمؤلفه
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 بندي عوامل مؤثر بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی کشور بر اساس بار عاملی. اولویت2جدول

 اولویت                                               مؤلفه                          ضریب تأثیر

305/1 

 درنارتقاء ب

 اول کیفیت خدمات --->

 دوم شهرت برند ---> ۴۴6/1

 سوم تبلیغات دهانی ---> ۴6۴/1

 چهارم شیوه بازاریابی ---> ۴60/1

 پنجم تجربیات پیشین ---> ۴05/1

 ششم کیفیت و مدل لوازم ورزشی ---> 260/1

 هفتم محیط فروشگاه ---> 200/1

 هشتم قیمت محصوالت ---> 560/1

 

( در اولویت اول در زمینه 312/5( نشان داد عامل کیفیت خدمات )با ضریب 8ایج حاصل از جدول )نت

بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی کشور قرار دارد و اولویت آخر مربوط به قیمت محصوالت )با موثرعوامل

برند،  صورت هست: کیفیت خدمات، شهرتشاخص نیز به بدین 8( بوده است. ترتیب کلی 292/5ضریب 

 تبلیغات دهانی، شیوه بازاریابی، تجربیات پیشین، کیفیت و مدل پوشاک ورزشی، محیط فروشگاه و قیمت

 محصوالت.

 گیریبحث و نتیجه

 حاکی ازموثر بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی منتخب کشور وضعیت عواملنتایج حاصل از بررسی 

ر بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی منتخب کشور از بعد عوامل مؤث 8های مربوط به که تمام گویه آن است،

دارند معنی 552/5( قابل قبولی برخوردارند و در سطح 2/5( و بار عاملی )بیشتر از 39/2مقدار تی)بیشتر از

دهنده روایی همگرای متغیرهای موجود در مدل های رگرسیونی )بار عاملی( نشانداری وزنو این معنی

 Asadzadeh Muqtadam & Habbiby Badrabadi و  Leong (2012)یه با است. نتایج تائید این فرض

اول، ت ـلویی اوترـایت مشـضرل ـماکه عو.ن دادنشا  Leong (2012)مطالعات  سو است که هم  (2017)

تأثیر شی ک ورزپوشاری تجام به نان مشتریاداری فادر وخر قیمت دوم و درآلویت ری اوتجام نال و مد
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عواملی شامل قیمت  Asadzadeh, Muqtadam & Habbiby Badrabadi (2017)استا در این رند. دار

ر بر ارتقاء عنوان عوامل مؤثشده، تبلیغات، کشور مبدأ، وفاداری و تمایز برند را بهمحصول، کیفیت ادراک

قاء برند تنتایج حاصل از بررسی ارتباط بین تمامی ابعاد عوامل مؤثر بر اراند. جایگاه برند شناسایی کرده

( و شدت رابطه نیز در حد ضعیف تا بسیار قوی >52/5pپوشاک ورزشی منتخب کشور معنادار بوده )

موثر بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی منتخب کشور توان نتیجه گرفت که بین عواملمتغیر هست. بنابراین می

وده است یط فروشگاه برقرار بترین رابطه بین مؤلفه کیفیت خدمات با مؤلفه محارتباط وجود دارد. قوی

ت با ترین رابطه بین مؤلفه قیمت محصوالباشد و به نسبت سایر ارتباطات، ضعیفمی393/5که شدت آن 

 .بوده است 151/5مؤلفه کیفیت و مدل لوازم ورزشی با شدت 

 ربندی عوامل مؤثر بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی منتخب کشوهمچنین نتایج حاصل از بررسی اولویت

( در اولویت اول تأثیر بر ارتقاء برند پوشاک 312/5عامل کیفیت خدمات )با ضریب دهد، است نشان می

( بوده است. ترتیب 292/5ورزشی کشور قرار دارد و اولویت آخر مربوط به قیمت محصوالت )با ضریب 

شیوه  -2نی تبلیغات دها -3شهرت برند  -1کیفیت خدمات  -2صورت هست: شاخص نیز به بدین 8کلی 

 .قیمت محصوالت -8محیط فروشگاه   -8کیفیت و مدل لوازم ورزشی -9تجربیات پیشین  -2بازاریابی

زم الهای آگاه و آموزش دیده ها و فروشندهنمایندگی اولویت اول مربوط به کیفیت خدمات است 

اهر ی فروشنده،  ظتمایل فروشنده برای کمک به خریدار، برخورد دوستانه و مهربانانهاست و همچنین 

 های فروش و برخوردوپوشش مناسب و  یکنواخت کارکنان در نمایندگی آراسته و مرتب فروشنده

های و  بر روی کیفیت خدمات ارتقاء برند مؤثر است و با یافتهمناسب آنان با مشتریان بسیار مهم است 

  Li, Liu & Zhang) اتحقیقتحقیق عوامل کیفیت خدمات ورزشی بر ارتقاء برند پوشاک ورزشی با ت

  نام و آوازه برند دهدکه نشان میهم سویی دارد و اولویت دوم مربوط به شهرت برند است  2008)

 ابتداشی ورز کپوشاشود که ها میارتقاء برند شرکت کند و منجر بهمشتریان زیادی به خود جلب می

 تأمینرا  یمشتر راتنتظاا و زدسا آوردهبر را ایستهاخو یا زنیا ندابتو و دهکر توجه جلب یمشتر ایبر باید

  .کند
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هم Yun-Tsan, L. Chen-Hsien   (2008) و  Deok-hwan (2002) نتایج تائید این سؤال با مطالعات

 گیریتصمیمدر فرآیند  اتیـحیاز عوامل  یـیک  ریاـتج ماـناز  تـمثب شتدابرخوانی دارد. سویی و هم

. اولویت سوم دارد تأثیر  تجاری منا به داریفاو ریتجا برو  دهبو شیورز تمحصوال کنندگانمصرف

والت که یک یا چند نفر یا مشتریان از کیفیت محصهنگامیدهد نشان میکه  مربوط به تبلیغات دهانی است

شوند کنند. تالش براش شناخت برند خود به دیگران باعث میراضی باشند، آن را به دیگران نیز توصیه می

کنند بنابراین رضایت از برند منجر به ارتقاء برند ریان آرم را بشناسند و آن را به دیگران توصیه میمشت

خوانی دارد که سویی و همهم Sarmadi (2011) نتایج تائید این سؤال با مطالعات گردد.ها میشرکت

چهارم مربوط  اولویت ند است.دهد تبلیغات اولین و مؤثرترین عامل تأثیرگذار در ارتقاء تصویر برنشان می

 تیو محبوب انیترمش یوفادار شیافزا یدر راستا یکنندگان پوشاک ورزشدیتولبه شیوه بازاریابی است که 

وسعه دهند خود را ت یابیارتباطات بازار یهاتیجوان و نوجوان، فعال انیویژه مشترخود به انیمشتر نیدر ب

دهند واز  شیو قدرتمند خلق کنند تا سهم بازار خود را افزا یوق یهایبا تداع ییکنندگان برندهادیو تول

 Nyamwala  (2017)   های تحقیق با یافته دیبنما انیبرندهای خود نزد مشتر تیبر محبوب یراه سع نیا

  Jalali Farahaniهم سویی دارد و با تحقیقات    Shirkhdai, Amin Noyi (2018)و Shahi  (2014)و

 (2013) , Bajmalooye Rostami& Kashkuli (2012)Sehhat   ناهمسو است که یکی از دالیل

اند.اولویت پنجم مربوط به ای برای خدماتشان در نظر نگرفتهناهمسویی این است که تبلیغات گسترده

ها کنندگان از خدمات آنها طوری رفتار کنند که دوباره مصرفباید شرکت .تجربیات پیشین افراد است

 زیشرکت ن ندگانینما ها باید باعث اطمینان خاطرشان شود.د و استفاده از محصوالت شرکتبهره گیرن

ها پاسخگو آن یازهایتوانند به نیبهتر مکنند و را شناسایی می یمشتر و عالیق ازهاینمدت با در طوالنی

ن سؤال با مطالعات نتایج تائید ای ها را ارائه دهندآن یازهایباشند و خدمات پس از فروش متناسب با ن

Gracea, Rossa & Kingb (2020)  وBoroujerdi& Mansoori (2017) خوانی دارد.سویی و همهم 
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طور که در ها شوند )همانکنندگان درگیر رفتارها / شناختها حاکی از آن است که اگر مصرفیافته

ابل احتمال زیاد پایدار و ق کننده و برند بهمقیاس وفاداری برند مشخص شده است(، روابط بین مصرف

تر از همه، احتماالً بود، همچنین احتماالً متحمل اثرات مخرب زمانی خواهند شد، و مهم بینی خواهدپیش

ی ، احساس راحت است کیفیت و مدل پوشاک ورزشی اولویت ششم مربوط به یکنواخت خواهند ماند.

ورزشی برای سنین مختلف، تناسب سایزهای های پوشاک ها، مناسب بودن مدلها و رنگتنوع طرح

پوشاک و کیفیت عملکرد پوشاک موردنظر )ضدآب بودن، وزن سبک، مقاوم، قابلیت نفوذ هوا و ...( بر 

 روی ارتقاء برند مؤثر است.

سویی هم saghati & Mahmoodzadeh (2016)و  Lu, & Xu (2015)های این تحقیق با یافته

توان چنین راستا نیست. بنابراین میهم Parhizgar & Ebrahimi Abed (2012)  دارد و با تحقیقات

-های دارای برند خارجی توانسته از لحاظ کیفیت موجبات اطمینان خاطر مصرفاستنباط کرد که پوشاک

 کنندگان را فراهم کنند.

ها، کتای شرهها و نمایندگیتعداد کافی فروشگاهکه  تاسمحیط فروشگاه  اولویت هفتم مربوط به

آمیزی داخل فروشگاه تأثیر بسزایی در ارتقاء برند وجود آوای موسیقی در فروشگاه، جذاب بودن رنگ

خوانی دارد؛ سویی و همهمSharma  (2017) و  Koo (2003)نتایج تائید این سؤال با مطالعات  دارد.

شگاه دارد و سطح ها اثر مثبت و قوی بر روی وفاداری به فرودهد تصویر فروشگاهکه نشان می

 .دهدمندی مشتریان را تا حدی زیادی افزایش میرضایت

ان ترین عناصر آمیزه بازاریابی است که مدیراولویت هشتم مربوط به قیمت است که یکی از منعطف

تری و اک، قدرت خرید مششگذاری خود را متناسب با کیفیت پوپوشاک ورزشی منتخب کشور قیمت

لف از های مختدهند همچنین باید با توجه به تفاوت میان مشتریان و مناسبتقیمت منصفانه ارائه می

 & Dodds, Monroe  های تعدیل قیمت استفاده کنند. نتایج تائید این سؤال با مطالعاتمشیخط

Grewal (1991) و kashker, Ghasemi & Tejarei (2013) خوانی دارد نتایج این سویی و همهم
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ه تر از نام فروشگاهد که در مورد کیفیت محصول درک شده، قیمت و برند مهمدتحقیقات نشان می

بودند؛ خریدارن بعید است که یک جور کاالی خاص را فقط بر مبنای قیمتش خریداری نمایند و با نتیجه 

   Jalali Farahani و  Sehhat, Bajmalooye Rostami & Kashkuli (2012)تحقیقات

گذارد، برند تأثیر منفی می ویژهر تحقیقات خود دریافتند که قیمت بر ارزشناهمسو است؛ که د(2013)

-شده از دید مشتریان گزارش کردند.اما ممکن است از دید مصرفکه دلیل آن را قیمت باالی ارائه

کنندگان پوشاک ورزشی، قیمت باالی برندهای ورزشی معتبر، نشان از کیفیت باالی آن محصول باشد و 

 رند ایجاد ارزش کند.برای آن ب

خود باشد محکوم به شکست  یفروش کاالها یای که منتظر شانس و اقبال براامروزه هر فروشنده

 یکردن خود از رقبا و ربودن گو زیمتما یبرا یو خدمات یدیو تول یبزرگ بازرگان یهااست. شرکت

های برنامه آورده و تمام یرو یابیهای بازارفروش محصوالت به استفاده از تکنیک یسبقت در رقابت برا

 یبرا ییهاتیها و فعالبرنامه یو اجرا یها با طراحدهند. آنیانجام م یابیهای بازارخود را بر اساس توصیه

خود  یمانبه اهداف ساز یابیو دست انیبرآورده کردن نیازهای مشتر یبرا عیو توز جیترو مت،یمحصول، ق

 یتوان چارچوبیبازاریابی نم ختهیبه نام آم یو ابزار یابیاز فنون بازار درواقع بدون استفاده کنند.تالش می

علم  یابینمود. بازار میخود ترس یو اقتصاد یبه اهداف اخالق دنیرس یبرا یمناسب یکارآمد و استراتژ

محدودتر و  اریسابقه بس نیا رانیرود. در ایتر نمعقب ستمیآن از قرن ب شیدایی پاست که سابقه یجوان

 .(Hashemi Namavani, 2003) پنجاه سال تجاوز نکند تر است و شاید ازکوتاه
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