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چکیده
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرسی و رﺗبه ﺑنﺪی مﺤبوبﺗﺮین ﺑﺮنﺪﻫﺎی ورزشی ایﺮانی و خﺎرجی موجود در ﺑﺎزار پوشﺎک ورزشی
از دیﺪگﺎه دانشجویﺎن و فﺎرغالتﺤصﯿالن ﺗﺮﺑﯿت ﺑﺪنی و علوم ورزشی کشور انجﺎم گﺮفته است .روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از نوع ﺗوصﯿفی
و ﺑه شکل مﯿﺪانی ﺑﺎ استفﺎده از  508نفﺮ ﺑﺎ استفﺎده از پﺮسشنﺎمه ﺣضوری و اینتﺮنتی از کل کشور ﺗعﯿﯿن شﺪه است .ﺑﺪین
منظور  00ﺑﺮنﺪ ورزشی خﺎرجی معﺮوف دنﯿﺎ (نﺎیک ،آدیﺪاس  ،پومﺎ ،آسﯿکس ،ریبوک ،کﺎپﺎ ،فﯿال ،لوﺗو ،لگﺎ ،آلشپورت و
گزینه سﺎیﺮ موارد) و نﯿز  00ﺑﺮنﺪ ورزشی معﺮوف ایﺮان (مجﯿﺪ ،دائی ،جوراﺑﺎن ،جﺎم جم ،عﻘﯿلی ،جهﺎن نمﺎ ،ورزش گستﺮ،
ایﺮان ورزش ،درفشﯿﺮان ،سﺮخپوش و گزینه سﺎیﺮ موارد) گنجﺎنﺪه شﺪ و خواسته شﺪ در صورت استفﺎده از ﻫﺮکﺪام ،یک
گزینه را انتخﺎب ،و ﺑﺎ ﺗوجه ﺑه ﺑﺮنﺪ انتخﺎﺑی ﺑه سؤاالت اختصﺎصی پﺎسخ دﻫنﺪ .ﺑﺮای انجﺎم این پژوﻫش از آمﺎر ﺗوصﯿفی ﺑه
کمک نﺮم افزار  spss 00انجﺎم شﺪ .ﺑﺮ اسﺎس یﺎفتهﻫﺎی پژوﻫش ،از  508نمونه آمﺎری  0/000از ﺑﺮنﺪﻫﺎی خﺎرجی استفﺎده
کﺮده ﺑودنﺪ که این رقم ﺑﺮای ﺑﺮنﺪﻫﺎی ایﺮانی  0/66ﺑود .در ﺑﯿن ﺑﺮنﺪﻫﺎی خﺎرجی آدیﺪاس و نﺎیک و در ﺑﯿن ﺑﺮنﺪﻫﺎی ایﺮانی،
مجﯿﺪ و دایی ﺑﯿشتﺮین مصﺮفکننﺪگﺎن را داشتنﺪ .ﻫمچنﯿن مﯿﺎنگﯿن مﯿزان رﺿﺎیتمنﺪی در ﺑﺮنﺪﻫﺎی خﺎرجی ﺑﺎالﺗﺮ از
ﺑﺮنﺪﻫﺎی ایﺮانی ﺑود که نشﺎن از رﺿﺎیت ﺑﯿشتﺮ مﺎرکﻫﺎی خﺎرجی نسبت ﺑه ﺑﺮنﺪﻫﺎی ورزشی ایﺮانی دارد .ﺑﺎ ﺗوجه ﺑه
مﺤﺪودیت منﺎﺑع )پولی ،زمﺎنی و نﯿﺮوی انسﺎنی( ﺑﺮای ﺗولﯿﺪکننﺪگﺎن پوشﺎک ورزشی در کشورمﺎن ،ﺗوصﯿه میشود در
ﺗخصﯿص منﺎﺑع و ﺗﺪوین راﻫبﺮدﻫﺎی ﺑﺮنﺪسﺎزی ﺑﺮ وفﺎدار سﺎزی و افزایش رﺿﺎیت مشتﺮیﺎن از طﺮیﻖ آگﺎهسﺎزی و ایجﺎد
ﺗصویﺮ ﺑﺮنﺪ در ذﻫن مشتﺮیﺎن ،افزایش کﯿفﯿت کﺎالﻫﺎ ،استفﺎده از راﻫبﺮدﻫﺎی ﺗبلﯿغی ،ﺣمﺎیت از رویﺪادﻫﺎ و ﺗﯿمﻫﺎی
ورزشی ،ﺗوزیع کﺎال در فﺮوشگﺎهﻫﺎی دارای ﺗصویﺮ مطلوب ،قﯿمتﻫﺎی منﺎسب و ﺗﺮفﯿعﺎت قﯿمتی در کوﺗﺎه مﺪت ﺑپﺮدازنﺪ ﺗﺎ
شﺎﻫﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ورود ﺑیرویه ﺑﺮنﺪﻫﺎی خﺎرجی ﺑه داخل کشور نبﺎشﯿم.
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