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چکیده:
مقدمه :صنعت ورزش يكي از مهمترين صنايع در جهان است كه محصوالت آن با رقابتهای شديدی مواجه است .از
طرفي در حال حاضر شاهد آن هستيم كه در بسياری از كشورها همچون ايران ،مصرفكنندگان در انتخاب دو كاالی
مشابه داخلي و خارجي ،اولويت خود را به خريد محصول خارجي ميدهند.
هدف اصلی پژوهش :هدف از اين پژوهش ،بررسي تأثير خصوصيات فردی و خصوصيات مختص به برندد بدر قصدد
خريد مصرفكنندگان ايراني نسبت به برندهای خارجي و داخلي پوشاک ورزشي موجود در بازار ايران است.
روش و ابزار :پژوهش حاضر ،به روش توصيفي -همبستگي است كه از نظر هدف جدء تحقيقدات كداربردی اسدت.
جامعه آماری در اين تحقيق ،خبرگان ورزشي مي باشند و سرشماری صورت گرفته است .بدرای گدردآوری داده هدا از
پرسشنامه استفادهشده توسط كومار و همكاران استفادهشده است.
یافته ها :نتايج نشان مي دهند خودپنداری افراد بر گرايش آنها به برندهای داخلي و خارجي پوشاک ورزشي نقشدي
ندارد ،ولي نياز به منحصربه فرد بودن بر گرايش افراد به برندهای خارجي و داخلي مؤثر بوده است ،از طرفي گدرايش
به برند بر هر دو بعد ارزش احساسي و كيفيت درک شده برندهای داخلي و خارجي پوشداک ورزشدي تدأثير مثبتدي
دارد .همچنين نتايج نشان ميدهند :افءايش گرايش به برندهای داخلي باعث افءايش قصد خريد آنها نميشود ولدي
افءايش گرايش به برندهای خارجي باعث افءايش قصد خريد آن ها مي شود .از ميان ابعاد برندد مدورد برسدي در ايدن
تحقيق ،هر دو بعد كيفيت درک شده و ارزش احساسي بر قصد خريد مصرف كنندده نسدبت بده برنددهای داخلدي و
خارجي پوشاک ورزشي تأثير داشته است.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به مطالب ذكرشده توليدكنندگان داخلي محصوالت ورزشي بخصوص پوشاک ورزشي
بايد با در نظر گرفتن عوامل مهم مرتبط بدا برندد ،برندد محصدوالت خدود را توسدعه دهندد ،همچندين فروشدندگان
محصوالت ورزشي برای افءايش فروش ميتوانند اقدام به عرضه برندهای معروف پوشاک ورزشي داخلي و خارجي در
فروشگاه خودنمايند.
واژگان کلیدی :برند ،پوشاک ورزشي ،خبرگان ورزشي ،رفتار خريد ،ويژگيهای شخصيتي
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