تعیین بِرند برتر مایوی شناگران رقابتی (مردان)با استفاده از راهبرد تحلیل سلسله

مراتبی )(AHP
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چکیده :
مقدمه  :انتخاب بِرند مناسب مایوی شنای رقابتی با توجه به کثرت تولیدکنندگان  ،وجود معیارهای کمیی و کیییی ایی
تولیدات کار بسیار سختی شده است .
هدف :مطالعه حاضر به منظور انتخاب بهتری بِرند مایوی شنای رقابتی مردان با اسیتیاده ا یییی ا روشهیای تصیمی
گیری با روییرد تحلیل معیار به نام تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPانجام پذیرفته است .
روش :مطالعه حاضر به روش توصییی انجام شده است .بر اساس اطالعات بدست آمیده ا مصیاحبه و جلسیات دلییی بیا
کارشناسان طراحی لباس ور شی پیرامون شناسایی و تجمیع معیارهیای میایوی شینا و کارشناسیان با ارییابی و عیاملی
فروش ور شی جهت شناسایی برِندهای رایج مایو شنا،پرسشنامه محقق ساخته ای تهیه و در اختییار  371نییر شیناگر و
مربی حاضر در لیگ برتر کشور قرار داده شد (روایی پرسشنامه توسط اساتید و پایایی آن با آلیای کرونباخ ( )18.3تاییید
شده است) که نتایج آن منجر به تدوی ساختار درختی سلسله مراتبی شد.در پاییان بیه منظیور تهییه مقایسیات وجیی
معیارها حَسب جدول نُه کمیتی  AHPدکتر توماس اِل ساعتی پرسشنامه نهایی تهیه و در اختیار نُخبگیان و کارشناسیان
شنا(مدرسان شنا و مربیان تی های ملی)قرار داده شد.جهت تحلیل اطالعات جمع آوری شده ا نرم افزارهای Ms-Excel
و  Expert Choice 33استیاده شده است.به منظور اعتبار داده ها،نرخ ناسا گاری ()1810محاسبه گردیید بیه جهیت
کوچکتر بودن ا عدد  183سا گاری در مقایسات و اعتبار پاسخ دهندگان تأییدشده است.
یافته ها  :ا آنالیز داده های بدست آمیده ،و ن نسیبی کلییه متیییر هیای میورد مطالعیه :معیارهیای کییییت(،)18600
قیمییت( )18010و مییدل()18371و یییر معیارهییای گییارانتی(،)183.1نییام تجییاری(،)18101میید رو (،)18370و ن و
اندا ه(،)1813.طراحیی(،)18300فُیرم کلیی(، )180.0رنیگ( ،)1831.یبیایی(،)18301بافیت(،)18010عمیرو دوام()18067
،جنس(،)1801.دوخت و دو (،)18311انعطاف پیذیری( )18301و مقیاوم در برابیر کُلیر()1803.و همچنیی گزینیه هیای
 Adidas-Speedo-Arena- Finisبه ترتیب  18010 – 18067 – 18100 – 183.6محاسبه گردید.
نتیجه گیری  :در پایان بی معیارهای اصلی ،معیار کیییت -در بی

یر معییار کیییت،معییار عمیر و دوام -در بیی

ییر

معیار مدل،معیار فرم کلی -در بی یر معیار قیمت،معیار نام تجاری -بیشتری و ن را کسیب کردنید .پیس ا مقایسیات
گزینه ها ،به ترتیب بِرندهای  Arenaو  Speedoسه برتری بیشتری احرا کردند .اطالعات بدست آمده ا پرسشینامه
شناگران برتر با نتیجه نهایی ییسان ار یابی شد.
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*(نویسنده مسئول)کارشناس ارشد مدیریت با اریابی ور شی ا دانشگاه پیام نور -شاغل در فدراسیون شنا ،شیرجه وواترپلو58420922190 ،

نتیجه نهایی  :معیار کیییت با و ن  18600معیار برتر و بِرند  Arenaبا و ن  18100به عنوان برند برتیر میایوی شینای
رقابتی مردانه انتخاب شده است.ال م به ذکر است با تیییر او ان معیارها(تحلیل حساسیت)تیییری در جایگاه بِرندArena
ایجاد نگردید.
واژگان کلیدی :مایو  ،تحلیل سلسله مراتبی ،راهبرد ،بِرند.

