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 تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ برند پوشاك ورزشی
 

  3مین خطیبی ا – 2ناهید شتاب بوشهري   – 1∗علی قبادي
شجوي دکتر.1 شکد ، مدیریت ورزشی،يدان شگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ةدان شیار.د2 علوم ورزشی، دان  ،ان

شکد مدیریت ورزشی، شگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ةدان ستادیار3 علوم ورزشی، دان  رزشی،، مدیریت و.ا
شکد شگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ةدان  علوم ورزشی، دان

 

 
 

 چکیده
اکتشافی و  هدف از این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ برندهاي پوشاك ورزشی بود. این پژوهش به روش آمیختۀ

ساختاریافته با خبرگان ي عمیق و نیمههامصاحبهدر دو بخش کیفی و کمی انجام گرفت. ابزار گردآوري در بخش کیفی، 
 ز متخصصانارا هفت نفر  پرسشنامه ییروا ي تهیه و در بخش کمی استفاده شد.اپرسشنامهبود که براساس نتایج آن، 

دست آمد. جامعۀ آماري شامل به 96/0 کرونباخ يآلفا یبضر یقطر از کردند. پایایی پرسشنامه نیز ییدتأبازاریابی ورزشی 
هاي تربیت بدنی و دانشجویان رشتۀ تربیت بدنی (کارشناسی ارشد و دکتري) بود. علمی دانشکدهو اعضاي هیأت استادان

نفر  376گیري تصادفی ساده، پرسشنامه در میان حجم نمونه براساس فرمول جامعه نامحدود تعیین شد و به روش نمونه
اس اسیپاسافزارهاي شده با استفاده از نرمآوريهاي جمعآوري شد. در نهایت دادهصورت الکترونیکی توزیع و جمعبه

تحلیل و مدل پژوهش استخراج و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد تنوع و نوآوري  2اس نسخۀالیپو اسمارت  22نسخۀ 
ازار در توسعۀ شی و طراحی متناسب با نیاز ببندي پوشاك ورزریزي راهبردي، انتخاب بازار هدف، رتبهدر تولید، برنامه

کارگیري فناوري روز در تولید محصوالت نیز در توسعۀ افقی برند پوشاك ورزشی داخلی تأثیرگذار است. عمودي و به
ترتیب عوامل داخلی شرکت، عوامل خارجی شرکت، عوامل مربوط به به کهتوان گفت یمبراساس مدل برآمده از پژوهش 

  اشتند.دیتی دولت بیشترین تأثیر را بر توسعۀ برندهاي ورزشی داخلی نهادهاي حاکمیتی، نقش قانونی و نقش حما
 

 يدیکل يهاواژه
 ی.تیحاکم ينقش نهادها، نقش شرکت، نقش دولت ،توسعۀ برند، پوشاك ورزشی
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 مقدمه
هاي دنبال افزایش حجم فروش و توسعه در زمینهکه به اندگرفتهها امروزه در دنیایی پر از رقابت قرار شرکت

یابند  خود دستاهداف رقابتی  و بهاي که بتوانند برتري خود را تضمین کنند گونهگوناگون در بازارند، به

. برندگذاري فرایند ایجاد شودیمنام یا نمادي است که براي هویت بخشیدن به یک کاال استفاده برند، ). 1(

ایجاد وفاداري و تمایز  باهدف، احساس یا ادراك به یک کاال یا شرکت ءیشیی میان یک نماد، تداعی معنا

 یشرفتهپ يکشورها در گسترش حال در و مهم یاربس يراهکارها از يسازبرند یا 1يتجار نام یجادا ).2است (

 است. ياقتصاد رشد منظوربه توسعه حال در و

ي هاقطب 3یکنا و 2یداسآد همچون یبزرگ يهاشرکت یزن یورزش یلوسا و پوشاك ،ورزش ینۀزم در

پوشاك ورزشی بخش مهمی از بازار ). 3اند (کرده یجادا جهان سراسر و کشورها در را یبزرگ ياقتصاد

شده براي مشارکت در ورزش عنوان پوشاك و کفش ساختهاول به ۀمحصوالت ورزشی است که در درج

هاي که توسط مردم براي فعالیت شودیهایی مشود؛ هرچند در حال حاضر نیز شامل لباستعریف می

برند برتر پوشاك ورزشی جهان  10در ارزیابی  4. نتایج سازمان آمار جهانی)4( شودیروزانه استفاده م

با  6میلیارد دالر، زارا 95/18با  5 ام انداچ  میلیارد دالر، برند 03/28نشان داد که برند ورزشی نایک با 

ترین برندهاي پوشاك ورزشی جهان در سال میلیارد دالر، باارزش 29/14میلیارد دالر و آدیداس با  45/17

رو بازار جهان است و فروش آن بیش از یشپین برند نایک در صنعت کفش ورزشی اند. همچنبوده 2018

تر از درآمد ترکیبی فروش کفش از دو رقیب بوده است. این رقم بزرگ 2017میلیارد دالر در سال  8/19

 .میلیارد دالر است 41/2و  36/10نزدیک خود یعنی آدیداس و پوماست که فروش جهانی آنها 

یک ضرورت مطرح است، از طرفی در بازار گستردة  عنوانبهورزشی پوشاك ورزشی  يهاتیفعالدر 

رقابت شدیدي براي  7هاي بزرگ مانند نایک، آدیداس، پوما و ریبوكمحصوالت ورزشی بین برخی شرکت

، مأموریت و اهداف هستند اندازچشمها ملزم به داشتن گرفتن سهم بازار جهانی وجود دارد و این شرکت

ي پیشین حاکی از آن است که در هاپژوهش). نتایج 5( کنندگان را برآورده سازندنیازهاي مصرف واقعاًتا 

                                                           
1. Brand 
2. Adidas 
3. Nike  
4. Statista 
5. H&M  
6. ZARA 
7. Puma and Reebok 



 981                                                                                       تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ برند پوشاك ورزشی 
 

 

 یتة رضادهندنشانه است ک بـاالتریرانـی ا ياز برندها یخارج ي پوشاك ورزشیبرندهابازار ایران نیز 

به خرید  آنهاترغیب  در عصر رقابتی امروز حفظ مشتریان فعلی و ).6( است یخارج ياز برندها یشترب

رو جهت خرید محصوالت جدید امري حیاتی است، ازاین آنهاایجاد رجحان در  منظوربهبیشتر و تالش 

. یکی دهدیم، سوق سازدیمیی که این مهم را عملی هاياستراتژي استفاده از سوبهرا  هاشرکتاین امر 

  ).7، توسعۀ برند است (هااز این راهبرد

 ). در توسعۀ8(شود یبرند عمودي و افقی تقسیم م توسعۀ کلی به دو شکل متفاوت طوربرند به توسعۀ

و قیمت و کیفیت باالتر  محصول سطح باال باکه یکی شود معرفی می به بازار دو نوع محصول، يعمود

و فقی شامل دبرند ا. توسعۀ )9( است از برند مادر تریینکیفیت و قیمت پا محصول سطح پایین با دیگري

ی برند مادر محصول خطی، توسعۀ در. )10متفاوت با برند مادر است ( ۀدر طبق توسعه خطی و توسعۀدسته 

تغییراتی  تواندیم راهبرداین  ۀکند که این محصول در گروه برند مادر است، نتیجبه بازار جدید عرضه می را

ۀ متفاوت، محصولی متفاوت با برند مادر به در طبقو طی توسعه در اندازه، شکل، فرم و کاربرد برند باشد 

 کندیم مجبور را بازارها فشرده، رقابت و سازيجهانیمحصوالت،  گسترش .)11بازار عرضه خواهد شد (

ي نوآور صرفاً .کنند یجادا ارزش خود یدارانخر يبراو  ردهک یزمتما هاشرکت یرسا از را خود محصوالت که

 که). این در حالی است 12شد ( نخواهد و بلندمدت ی بادوامرقابت یتمز یجادا موجب خدمات، و کاالها در

ي بزرگ صنعت پوشاك هاغولبه وجود  توجه با ،کشور داخل دکنندگانیتولپوشاك ورزشی  صنعت در

شده است که  دشوارتر مراتببه، جذب و حفظ مشتریان رهیو غنایک، آدیداس، پوما  جمله ازورزش جهان 

 از یشب نکهیا باداخلی شده است.  دکنندگانیتولاین خود سبب کاهش سود و حتی ورشکستگی برخی 

 توجه مورد یرانا در مفهوم ینا ،گذردیم یکاآمر و اروپا در 1برند دانش يغنا جهت در مداوم کار سال 30

 صورتبهبوده و اغلب ندنبال توسعۀ برند خود ي تولید پوشاك ورزشی بههاشرکتاست، زیرا  نگرفته قرار

 ). 13( ندیستنی و پراکنده در بازار فعالیت دارند و به فکر برندسازي محصولتک

داد که متغیرهاي اعتماد به برند، آگاهی از برند، نشان  )1397و همکاران ( پوریباد نتایج پژوهش

بر توسعۀ برند تأثیر مثبت و  ،شده و رضایت از برندبه برند، تناسب ادراكتصویر ذهنی برند، وفاداري 

) در پژوهشی روي برندهاي پوشاك ورزشی خارجی 1397. همچنین احمدي و همکاران (معناداري دارند

کنندگان سبب افزایش شده و ارزش احساسی مصرفدریافتند که افزایش گرایش به برند، کیفیت درك

                                                           
1. Brand Knowledge 



 1399، زمستان 4، شمارة 12رزشی، دورة ومدیریت                                                                                   982
 

 

د؛ بنابراین تولیدکنندگان پوشاك ورزشی داخلی باید برندهاي خود را توسعه دهند. شوخرید آنها می

کنندگان مواد اولیه، تهدید زنی تأمیندریافت که رقابت بین رقباي موجود، قدرت چانه )1396نسب (نادري

ت بر صنعت زنی خریداران محصوالورود محصوالت جایگزین به بازار، خطر ورود رقباي بالقوه و قدرت چانه

با بررسی مزیت نسبی رقابتی  )1395( همکارانهمچنین عسکریان و . تأثیرگذارند پوشاك ورزشی بانوان

 مزیت رقابتی يدارا در صادرات کفش و پوشاك ورزشی ایرانصادرات کاالهاي ورزشی ایرانی دریافتند که 

خرید، فرایند خرید،  یسکر ه عواملدریافتند ک نیز )1395محمدي و همکاران (. است یخارجبا برندهاي 

تأثیر معناداري بر توسعۀ  يو فناور یدخر، ادراك مشتریان یانهاي مشتر، ویژگییکاالي ورزش یژگیو

نشان داد  )1394کاظمی و همکاران ( پژوهشبر این، نتایج خرید اینترنتی کاالي ورزشی داشتند. عالوه

، توانایی ید، طراحی و تولفناوريتوسعۀ محصول،  یماولویت، بازاریابی و فروش، ت یبترتکه شش عامل، به

و  يسازي بر توسعۀ محصول جدید در صنعت پوشاك ورزشی تأثیرگذار است. عبدوسازمانی و تجاري

برند پوشاك  یآن در بررس ریتوسعۀ برند بر تصو ياستراتژ ریبه تأث یدر پژوهشنیز ) 1394زاده (یرعلیش

ارتباطات  ن،یبر ا. عالوهگذاردیم ریبرند تأث رینگرش توسعۀ بر تصو افتندیپرداختند و در دیمج یشورز

 ریتصو ينام تجار ایمحصوالت (تناسب گروه)  گریو د دیمحصول جد نیو درك تناسب ب هیاول يتجار

. گذاردب ریکننده تأثرفتار مصرف يو رو بخشدکننده را بهبود نگرش مصرف تواندی) مری(تناسب تصو

) طی پژوهشی دریافتند که شخصیت برند، شایستگی و دوام 2018و همکاران ( 1ممنگکیهمچنین 

و همکاران  2یر زیادي بر قصد خرید پوشاك ورزشی برند نایک دارد. نتایج پژوهش تنگتأثمحصوالت 

کیفیت خدمات بر وفاداري برندهاي  ) نشان داد که نام تجاري، سبک محصول، گسترش تبلیغات و2018(

) نیز طی پژوهشی دریافت که تصویر فروشگاه در 2017( 3یرگذار است. شارماتأثپوشاك ورزشی چینی 

 4نام یر مثبت و معناداري دارد.تأثسطوح مختلف بر روي ارزش ویژة برند در صنعت پوشاك ورزشی هند 

» کنندگان از پوشاك ورزشی سبزعوامل مؤثر بر قصد خرید مصرف«) پژوهشی با عنوان 2017و همکاران (

 مورد در نگرش و ذهنی هنجار ادراك، انتظارات، از چشمگیري اثرات مدل کلی آزمون انجام دادند. نتایج

بهبود «با عنوان پژوهشی در  )2015( 5هیو .کرد تأیید را سبز ورزشی لباس براي کنندگانمصرف خرید

                                                           
1. Mamangkey 
2. Teng  
3. Sharma  
4. Nam 
5. Hu 
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در فرایند بازاریابی ورزشی، دستاوردهاي  دریافت» مزیت رقابتی نام تجاري چینی از طریق مدیریت برند

ریزي برنامه نداشتنولی موقعیت مبهم،  ؛برندهاي ورزشی چینی وجود دارد توسعۀخاصی براي 

براي  ددر حال ظهور است که بایبازاریابی  ناپسندهاي و روش غیرمنطقیمدت، مدل توسعۀ طوالنی

  هاي برند تمرکز کنند.پیشرفت مزیت رقابتی به اجراي مدیریت برند، پرورش و ویژگی

 يهابا پژوهش پژوهش نیا کردی، اما اهداف و رودر حوزة برند هگرفتانجامي متعدد هاپژوهش با وجود

عوامل مؤثر بر توسعۀ برند  لیحلتاین پژوهش در پی ارائۀ یک مدل بومی براي  .متفاوت استپیشین 

ي خارجی، زنگ خطري براي استقالل اقتصادي و حمایت از تولید کاالهامشکل ی است. پوشاك ورزش

انواع برندهاي پوشاك ورزشی خارجی در بازار صدماتی بزرگ به اقتصاد  با وجودداخلی است. در واقع 

 دکنندگانیتولشدن  وسیمأخروج ارز از کشور، لطمه به استقالل اقتصادي و  جمله از، شودیمکشور وارد 

برندها در کسب سهم  ینرقابت ب یزانم یشبنابراین افزاین چالش بزرگی براي تولیدات داخلی است. او 

و قاچاق از مبادي  هیرویکشور، واردات ب یدر بازار پوشاك ورزش یخارج يحضور برندها یشبازار، افزا

و  یافتهنفروش سازمان ۀتوزیع، شبک ۀباالي شبک ۀمتنوع و باکیفیت، هزین ۀمواد اولی نبود، ینونرقایغ

که به عدم تمایل  يریپذسود و توان رقابت ۀتخصصی، کاهش حاشی يارهیزنج يهافروشگاهنبود متفرقه، 

 نبودمشخص،  ۀبدون ضابط یررسمیبرندهاي خارجی رسمی و غ ۀمنجر شده است، عرض يگذارهیبه سرما

شفافیت و کنترل گردش کاال در سطح تولید و توزیع، محدودیت در طراحی و  منظوربهسیستمی جامع 

توسعۀ برند در بین تولیدکنندگان پوشاك راهبردي و همچنین نبود تفکر  یرانبازار ا یتنوآوري، جذاب

کشور را به چالش  یورزش يهابرند یاتاز عواملی است که ح ،جدید يورزشی داخلی براي ورود به بازارها

که باید براي شده است  یتولیدکنندگان داخل یبرخ یورشکستگ یکاهش سود و حت سببو  یدهکش

هاي راهبردمحصوالت جدید و بسیاري از  ۀتقویت برندهاي فعلی، ارائها با مقابله با این مشکالت شرکت

بیشتر  یو اثربخش یبراي حفظ سودده و بپردازندتوسعۀ برندهایشان در مراحل رشد و بلوغ  بهدیگر 

با توجه به نو بودن مفهوم توسعۀ محصول به شکل تلفیقی از توسعۀ افقی و عمودي  شرکت اقدام کنند.

صنعت  روزافزونۀ پوشاك و همچنین رشد نیزم درهاي ایرانی شرکت بلندمدتدر ایران از یک سو و سابقۀ 

یران از سوي دیگر و انطباق این سه ا GDP(1ورزش و افزایش سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی (

 درهاي فعال صنعت پوشاك ورزشی کمک کند. به بهبود عملکرد توسعۀ برند در شرکت تواندیمحوزه 

                                                           
1.Gross Domestic Product 
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 یپوشاك ورزش عوامل مؤثر بر توسعۀ برند این پژوش در پی پاسخگویی به این پرسش است که نهایت

  اند؟کدام ایرانی

 

 ی تحقیق شناسروش

صورت بود که به 1، آمیختۀ اکتشافیهادادهي و از نظر شیوة گردآوري کاربردپژوهش حاضر از نظر هدف 

میدانی و در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفت. با توجه به اینکه در خصوص موضوع پژوهش، پرسشنامه 

ي مؤثر بر توسعۀ برند پوشاك ورزشی هامؤلفهیا چارچوب مفهومی یافت نشد، تالش شد تا در بخش کیفی، 

ساختاریافته ي کیفی نیمههامصاحبهاز  منظور پس از مطالعۀ ادبیات و پیشینۀ پژوهش،شناسایی شود. بدین

) استفاده شد. پس از هر هادانشگاهبا خبرگان (تولیدکنندگان پوشاك ورزشی و استادان حوزة بازاریابی 

ی داشتند، حذف شدند. با استفاده از روش همپوشانمصاحبه، نظرهاي خبرگان کدگذاري و مواردي که 

تا مرحلۀ اشباع نظري ادامه یافت. در نهایت فرایند  هامصاحبه(غیراحتمالی)،  2یري نظريگنمونه

 گویه مؤثر متوقف شد.  30مصاحبه و شناسایی  14یري پس از انجام گنمونه

هاي تربیت بدنی، علمی دانشکدهاستادان و اعضاي هیأت  شامل يآمار در بخش کمی پژوهش، جامعۀ

هاي سراسر کشور بود. دکتري) دانشگاهدانشجویان رشتۀ تربیت بدنی (در مقاطع کارشناسی ارشد و 

و با برآورد  فتگرنفر انجام  30مقدماتی با توزیع پرسشنامه بین ۀ تعیین حجم نمونه مطالع منظوربه

عۀ نامحدود براساس جدول کوکران براي جام درصد، حجم نمونه 95اولیه در سطح اطمینان  ۀواریانس نمون

هاي مختلف صورت حضوري و الکترونیکی از طریق گروهبه که با توزیع پرسشنامهنفر تعیین شد  384

سالمت،  وتلگرامی (پارلمان مجازي مدیریت ورزش، گروه دبیران و استادان ورزشی، گروه تربیت بدنی 

پرسشنامه،  376آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی)، در نهایت گروه مدیریت ورزش و گروه دانش

 ).1تصادفی ساده بود (جدول  يریگنهنمو روش آوري و تحلیل شد.جمع

 یکرتل ارزشییاس پنجمق با گویه 30داراي هاي بخش کیفی،یافته شده بر مبنايیطراحپرسشنامۀ 

 .بود) خیلی کم 1ةنمر و کم 2 ةنمر متوسط، 3 ةنمر ،یادز 4ة نمر ،یادخیلی ز ةدهندنشان 5 ة(نمر بود

 سازة پرسشنامه ییروا، نفر از متخصصان مدیریت ورزشی 8پس از بررسی روایی صوري و محتوایی توسط 

که طورهمانشد.  و طی آن یک گویه حذف ی اکتشافی و تأییدي بررسیعاملیل تحل آزمون از نیز با استفاده

                                                           
1. Exploratory Mixed Model 
2. Theoretical sampling 
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شد  آلفاي کرونباخ محاسبهبا استفاده از آزمون نیز  ابزار پژوهشپایایی گزارش شده است،  2در جدول 

 گیري است.ابزار اندازه باالي پایاییکه حاکی از  دست آمدبه 96/0که ضریب آن 

 
 تحقیق يآمار نمونۀ و . جامعه1جدول 

 درصد تعداد نمونه طبقات جامعه و نمونه

 20/ 7 78 علمی دانشگاه اعضاي هیأت

 25/  8 97 دانشجویان مقطع دکتري

 53/  5 201 کارشناسی ارشدآموختگان دانش

 0/100 376 مجموع

 
 آلفاي کرونباخ نهایی متغیرهاي پژوهش. 2 جدول

 پایایی کل عاملپایایی  متغیر

 89/0 عامل داخل شرکت

96/0 

 90/0 عامل خارج شرکت

 86/0 عامل قانونی

 92/0 عامل حمایتی

 89/0 سایر نهادهاي حاکمیتی

 
 پژوهش هايیافته

درصد آنها  9/48آماري،  ۀنموننفر  376، از نشان داد دهندگانپاسخشناختی هاي جمعیتیژگیوبررسی  

دانشجویان  درصد 8/25 علمی دانشگاه، اعضاي هیأتدرصد  7/20 ینبین . از ازن بودنددرصد  1/51مرد و 

درصد  47/0 .بودندرشتۀ تربیت بدنی  آموختگان مقطع کارشناسی ارشددانش نیز 5/53و  مقطع دکتري

درصد  13/0نهایت  و درسال  15تا  11درصد بین  16 ،سال 10تا  6درصد بین  24/0، سال 5تا  1بین 

 داشتند. خدمت ۀسال سابق 16 بیش ازهم 

ین عوامل مؤثر بر توسعۀ برند پوشاك ایرانی، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ترمهمبراي شناسایی 

با  یعناصر اصل لیاز روش تحل ه،یاول ۀپرسشنام یۀگو 30 وتحلیلیهتجز يبرامنظور استفاده شد. بدین

 مقدار شاخصآمده است،  3که در جدول طوراستفاده شد. همان ماکسیوار کیتکناز و  يچرخش عمود
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معنادار  زیبارتلت ن تیاست. آزمون کرو یريگنمونه تیکفا ةدهندکه نشان ،شد 0 /959بر برا 1ام اویک

  .ستهاداده یعامل لیتحل يبرا یهمبستگ سیاز مناسب بودن ماتر ی) که حاک001/0دست آمد (به

 
 اوکلین و کیزر میر و بارتلت آزمون نتایج. 3جدول 

 مقدار فرضشیپ

 kMO 959/0مقدار 

 آزمون کرویت بارتلت

 1/9262 مقدار مجذور کاي

 435 آزادي ۀدرج

 001/0 سطح معناداري

 
با  زین قیتحق نیدر ا. شد ییشناسا یعامل اصل 5 يو دوران عمود یاکتشاف یعامل لیبا انجام تحل

(شناخت بازار  زین هیگو 1 دست آمد وبه هیگو 29 است،4/0آنها کمتر از  یکه بار عامل هایییهحذف گو

 ك ایرانیعوامل مؤثر بر توسعۀ برند پوشا انسیاز وار درصد 60عامل در مجموع  5 نیا .حذف شدهدف) 

 .قابل قبول است يکه مقدارکنند یم نییرا تب

 از آن به مربوط عوامل و ابزار داخلی ساختار شناسایی يساخته بودن ابزار پژوهش، برادلیل محققبه

 هانمونهداد ی از کفایت تعحاک (KMO)و اوکلین  کیزرمیر آزمون نتایج شد. استفاده اکتشافی عاملی تحلیل

 ).4(جدول  بارتلت حاکی از همبستگی متغیرها است آزمونتحلیل عاملی اکتشافی و نتایج  آزمونبراي انجام 
 

 اوکلین و کیزر میر و بارتلت آزمون نتایج. 4جدول 
 مقدار فرضشیپ

 957/0 مقدار کیزرمیر (کفایت حجم نمونه)

 آزمون کرویت بارتلت

 1/9262 مقدار مجذور کاي

 435 آزادي ۀدرج

 001/0 سطح معناداري

 
 لیآزمون تحل جیپرسشنامه و نتا هايیهبا توجه به گو ،يدأییت یعامل لیانجام تحل منظورهمچنین به

 یريگبرازش مدل اندازه يدارد. برا مناسبیبرازش  و مشخص شد یبررس یعامل 5مدل  یاکتشاف یعامل

                                                           
1. KMO 
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 يآلفا .1: شودمیسنجش  اریسه مع از طریقابزار  ییایابتدا پا (PLS) یدر روش حداقل مربعات جزئ

با شود. می یهمگرا و واگرا بررس یی. سپس روایعامل يبارها بیضرا. 3، (CR) یبیترک ییایپا .2کرونباخ، 

 .اندقبول واقع شده قابل ةدر محدود (CR) یبیترک ییایکرونباخ و پا يآلفا بیضرا ،5 توجه به جدول
 

 یعامل 5یایی مدل پایب ضرای بررس. 5جدول 
 ضریب آلفاي کرونباخ گانه 5عوامل 

7/0> )a( 

 پایایی ترکیبی

7/0> )CR( 

میانگین واریانس استخراجی 

5/0>)AVE( 

 عامل داخل شرکت

 

 

 

920/0 933/0 611/0 
 612/0 904/0 872/0 عامل خارج شرکت

 عامل قانونی

 

 

 

832/0 888/0 665/0 
 598/0 856/0 775/0 عامل حمایتی
سایر نهادهاي 

 حاکمیتی
831/0 876/0 543/0 

 
گزارش شده  کیمتناظر با هر tو مقدار  یگانه، بار عاملپنجمربوط به عوامل  هايیهگو 6در جدول 

شود، بار عاملی یم(شناخت بازار هدف) که حذف  18جز گویۀ شمارة شود، بهیمکه دیده گونههمان. است

براي سایر  آمدهدستبه tها دارد. مقدار یهگوبیشتر است که نشان از مناسب بودن این  4/0ها از یهگوسایر 

 است. 95/0ها در سطح اطمینان یهگویر معنادار تمام تأثاست که حاکی از  96/1ها نیز بیش از یهگو

مدل با استفاده از  يواگرا ییواگراست. روا ییروا ،یريگاندازه يهابرازش مدل یبررس دیگر اریمع

 سیماتر یکه در قطر اصل AVEجذر  7جدول  جیبا توجه به نتا .شد یفورنل و الرکر بررس سیروش ماتر

مناسب و  يواگرا ة رواییدهندکه نشان رهاستیمتغ گریهر سازه با د یهمبستگ زانیاز م شیآمده ب ریز

 است. یريگاندازه يهابرازش خوب مدل
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 هایهگومتناظر با هریک از  t. بررسی بار عاملی و مقدار 6جدول 
عوامل 

 tمقدار  بار عاملی گانه 5هاي مربوط به عوامل یهگو شماره گانهپنج

ت
رک

 ش
خل

 دا
مل

عا
 

 662/25 812/0 یري فناوري نوینکارگبه 6

 359/24 811/0 برندسازي 7

 568/18 755/0 کارامدي نیروي انسانی 10
 581/30 843/0 هاي محصولیژگیوتوجه به  11
 795/22 798/0 ها )یديتولعوامل اقتصادي (برگشت سرمایه به  12

 
 806/27 794/0 توجه به مباحث بازاریابی 23
 783/18 754/0 یزي براي بازاریابی در ورزشربرنامه 25
 982/18 769/0 ارتقاي سطح آگاهی مشتریان 28

 266/15 693/0 متفاوت در تولید پوشاك ورزشیتنوع و طراحی  16

ت
رک

 ش
رج

خا
ل 

عام
 

 192/17 741/0 هاي تحقیق و توسعه در ورزشیتفعال 14

 138/25 813/0 تولید پوشاك اسالمی در بازار کشورهاي اسالمی 26

 491/15 724/0 رقابت با برندهاي خارجی در بازار 27

29 
ایجاد شبکۀ ارتباطات در بازار (گسترش 
خدمات پس از فروش، ایجاد شبکۀ ارتباط با 

 ، و مشتري مداري )CRMمشتري 
839/0 793/29 

30 
هاي بازاریابی (بازاریابی ياستراتژتوجه به 

 یابی )رقابتی، اعتیاد و شهرت
795/0 283/21 

17 
ي ورزشی و هنري سوپراستارهااستفاده از 
 پوشاك ورزشی براي تبلیغ

776/0 283/18 

نی
انو

ل ق
عام

 

 309/31 827/0 ها در ورزشیرساختزفراهم ساختن  24
نقش نظارتی دولت (عزم دولت براي مبارزه  19

با قاچاق کاال، افزایش مالیات بر پوشاك 
 وارداتی و جلوگیري از خروج ارز از کشور)

860/0 375/37 

 702/21 821/0 گذاري در ورزشیهسرماهاي ینهزمفراهم ساختن  20

 408/15 762/0 رشد و توسعۀ متوازن در ورزش 22
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 هایهگومتناظر با هریک از  t. بررسی بار عاملی و مقدار 6جدول ادامۀ 
عوامل 

 گانهپنج

 tمقدار  بار عاملی گانه 5هاي مربوط به عوامل یهگو شماره

تی
مای

 ح
مل

عا
 

یدکنندگان تولحمایت و پشتیبانی دولت از  5

  

840/0 645/32 
 118/20 758/0 ارائۀ تسهیالت بانکی مناسب 13

 304/16 756/0 جذب گردشگر در ورزش 9
بودجه و منابع مالی و مادي (توجه به سرانۀ  21

   

736/0 640/14 

ي 
ها

اد
 نه

یر
سا

ی 
میت

حاک
 

 توسعۀ فرهنگ جامعه در استفاده از کاالي 2

 

744/0 724/15 
 230/13 712/0 وضع قوانین و مقررات  3
 956/17 759/0 نظارت صحیح اتحادیۀ پوشاك ورزشی 4
وجود مالکیت معنوي محصوالت ورزشی در  8

  

806/0 939/23 
 043/17 714/0 دسترسی به مواد اولیۀ متنوع 15
(شامل ایجاد  هارسانهتبلیغات فراگیر در  1

       

     

681/0 658/9 
 
 

 . بررسی روایی واگراي مدل به روش فورنل و الرکر7جدول 
داخل  سازه

 

 سایر نهادها حمایتی قانونی خارج شرکت

446/0 عامل داخل شرکت      

404/0 عامل خارج شرکت  448/0     

367/0 عامل قانونی  363/0  541/0    

362/0 عامل حمایتی  314/0  309/0  423/0   

322/0 سایر نهادهاي حاکمیتی  298/0  273/0  312/0  324/0  
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 . نمودار مسیر مدل پژوهش1شکل 
نیز بار هر  2در شکل . است 4/0از  تربزرگشود بار عاملی هر گویه یمدیده  1که در شکل طورهمان

 %95توان گفت مدل با یماست،  96/1از  تربزرگعامل در حالت معناداري آمده است. چون براي هر گویه 

 اطمینان معنادار است. 

 
 . مدل پژوهش در حالت معناداري2شکل 
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 گیريیجهنتبحث و 

و نتایج  انجام گرفت ایرانیپوشاك ورزشی  يتوسعۀ برندهاشناسایی عوامل مؤثر بر منظور به پژوهشاین 

داخل نقش شرکت به عوامل توسعۀ برند در کشور، متأثر از عوامل گوناگونی است که  ةنشان داد که پدید

ی و عامل مربوط به نهادهاي تیحما عاملی و قانونو همچنین نقش دولت به عوامل  خارج شرکتو  شرکت

 . )2ه براساس شکل شداستخراجمدل پژوهش بندي است (طبقه قابلحاکمیتی 

عوامل مربوط به شرکت به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم  شودیمکه مالحظه طورهمان

. عوامل داخلی، عوامل مربوط به ساختار داخلی شرکت است. در این زمینه تولیدکنندگان شوندیم

ش روز، کارامد ساختن نیروي با ایجاد و تقویت برندسازي، شناخت بازار هدف، دستیابی به دان توانندیم

هاي اجتماعی، فعالیت در یک حوزة ي و شبکههاتیسا، مجالت ورزشی، هارسانهانسانی، تبلیغات وسیع در 

خصوص، پیچیدگی در کار تولید که قابل تقلید نباشد، به توسعۀ برند پوشاك ورزشی و توسعۀ محصول به

ید بتوانند نیازهاي جامعۀ هدف را برآورده سازند و هویت بپردازند و با نوآوري و تنوع در تولید محصول جد

برند خود را در بازار پیدا کنند و با تحقیقات علمی و تخصصی در تولید محصول با فناوري روز دنیا پیش 

، کاظمی )1396همکاران ( و يآزاد، )1397پور و همکاران (بیادبروند که این نتایج با بخشی از تحقیقات 

، عبدوي و )2015( ویه)، 2017)، شارما (2017، نام ()2018و همکاران ( تنگ ،)1394(و همکاران 

همچنین تولیدکنندگان برندهاي ورزشی داخلی براي توسعه الزم است  همراستاست.) 2015زاده (شیرعلی

و  اي براي فعالیت و تعیین استراتژيریزي راهبردي داشته باشند که براساس الگوهاي توسعهبرنامه

هاي الزم یافتگی و باال بردن ارزش ویژة برند خود اقدام کنند که نیاز است به زیرساختهاي توسعهشاخص

هاي ورزشی برقرار براي توسعۀ محصوالت خود توجه کنند و ارتباط مستمر با مدیران و سرپرستان باشگاه

. همراستاست )2015( ویه) و 1397)، احمدي و همکاران (1396کنند که با تحقیقات آزادي و همکاران (

بندي پوشاك ورزشی است که تولیدکنندگان محصوالت خود را با تنوع و کیفیت ها رتبهیکی از راهبرد

اي و نیز پوشاك موردنظر براي افراد عادي تولید هاي حرفههاي محلی، شهرستانی، تیممختلف براي تیم

برند، تولید محصول به دو شکل محصول با می کاربهها در این زمینه  کنند. راهبرد دیگري که شرکت

کیفیت باال و محصول با کیفیت پایین است که محصول با کیفیت باال، با طراحی پیچیده و فروش محدود 

براي طبقۀ باالي جامعه و محصول با کیفیت پایین، با طراحی ساده و فروش عمده براي طبقۀ پایین جامعه 

پوشاك ورزشی باید به تحقیق و توسعه در دستیابی به دانش روز براي  هاي تولیدمدیران شرکتاست. 

توسعۀ محصول جدید و معرفی آن به بازار توجه کنند و با آگاهی از علل موفقیت برندهاي دیگر، شناخت 
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این موارد هم با بخشی  کنند کهاي رقبا، محصوالت خود را وارد بازار ي حرفههاکیتکنرقباي خارجی و 

) و عسکریان و همکاران 1395)، محمدي و همکاران (1397تحقیقات احمدي و همکاران ( از نتایج

در بخش عوامل خارجی شرکت، تولیدکنندگان با ) همراستاست. 2018) و تنگ و همکاران (1395(

هاي بازاریابی رقابتی، راهبرد توسعه و یابی کاالي ورزشی داخلی، راهبردکارگیري راهبردهاي شهرتبه

توانند در توسعۀ برندهاي ورزشی داخلی تأثیرگذار باشند. یکی از راهبردهاي مهم براي ریابی اعتیاد میبازا

که پیوند قوي بین مدیران و  استتوسعۀ برند ایجاد شبکۀ ارتباطات قوي در سازمان یا شرکت 

از فروش، ایجاد . بنابراین تولیدکنندگان با گسترش خدمات پس کندیمتولیدکنندگان با مشتریان ایجاد 

ي توزیع محصول و همچنین توجه به چرخۀ هاکانالی به ابیدستهاي مدیریت ارتباط با مشتري و شبکه

عمر محصول در قوي ساختن برند خود تالش کنند و با ارتقاي دانش، نگرش و رفتار مشتریان به سهم 

تحقیقات احمدي و همکاران بیشتري از بازار دست یابند که نتایج این قسمت هم با بخشی از نتایج 

 ) همراستاست.2015) و هیو (1394)، کاظمی و همکاران (1395)، یوسفی زندي و همکاران (1397(

تواند و حمایتی آن انکارناپذیر است. دولت می هاي تحقیق، بخش نقش دولت در عوامل قانونیبراساس یافته

رایت مله وضع قوانین و مقررات در مبارزه با کپیبا حمایت و پشتیبانی خود و ارائۀ راهکارهاي اساسی از ج

تا ثبات و شرایط پایدار ی کاالهاي خارجی جلوگیري کند رقانونیغکاال و تنظیم قوانین گمرکی از ورود 

 بهرهکمي حوزة پوشاك ورزشی با دادن تسهیالت بانکی هانیکارآفرحمایت از وجود آید و با اقتصادي به

هاي فعال و اصالح و تشویق برندهاي فعال که عملکرد مناسبی در بازار دارند، معافیت مالیاتی کارگاه

قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی، ارتقاي سطح آگاهی و فرهنگ جامعه براي ترغیب مصرف کاالي داخلی 

ي هاونیفدراسو وزارت ورزش و جوانان  خصوصي دولتی بههادستگاهو همچنین حمایت و پشتیبانی 

و با برگزاري ورزشی در استفاده از پوشاك ورزشی داخلی به تولیدکنندگان پوشاك ورزشی کمک کند 

که با نتایج تحقیقات نادري نسب ي رشد و توسعه را فراهم سازد هانهیزمالمللی ي ملی و بینهاشگاهینما

رین راهبرها براي رشد و شکوفایی شاید یکی از بهت. همراستاست) 1395) و یوسفی و همکاران (1396(

از این بستر و فضاي مناسب استفاده کنند و  دکنندگانیتولتولید ملی ما تولید پوشاك اسالمی است که 

کشورهاي همسایه، حوزة فعالیت خود را گسترش داده و در ادامه بازارهاي جهانی  قرار دادنابتدا با هدف 

یی دارد و نقش گردشگر در توسعۀ بازار باال تیظرف يرکشور ما از نظر گردشگ را هدف قرار دهیم.

ي جذب گردشگر در کشور فراهم شود، با ورود گردشگران به کشور رونق هانهیزمانکارناپذیر است. وقتی 

آید. در بخش سایر نهادهاي حاکمیتی بخشی از وظایف توسعۀ فرهنگ جامعه بر دست میاقتصادي به
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ي ورزشی هابرنامهتواند با اختصاص بخشی از یم. صداوسیما استلت دوش نهادهاي حاکمیتی غیر از دو

ي آحاد جامعه را به خرید سازفرهنگروزانۀ خود به معرفی کاالهاي ورزشی داخلی بپردازد و با تبلیغ و 

هایی یديتولحادیۀ پوشاك ورزشی از فعالیت لی ترغیب کند و با نظارت صحیح بر اتمحصوالت ورزشی داخ

یدکنندگان واقعی تولکنند، جلوگیري کند و با تدوین قوانین و مقررات قانونی از یمیرقانونی فعالیت غکه 

) 1394کاظمی و همکاران ( )،1396آزادي و همکاران (حمایت کند که این موارد هم با بخشی از تحقیقات 

محصول با تمام مطالعات  دیداشت که همواره تول درنظر دیبا) همراستاست. 2012همکاران (و  انیرنجبرو 

در  دیدولت با، پوشاك یواردات یۀمواد اول ۀنیهمراه است. با توجه به هز یسکر با هیاول يهایو کارشناس

این صورت  رغیدر  ،قرار دهد تیپیش موردحما از را بیش یتولیدکنندگان داخل یسکر نیا جهت کاهش

طور کامل به به گریاز بازارهاي د یاريبس مانند زیبازار ن نیا یمعتبر خارجمهیمعتبر و ن يبرندها با ورود

با بحران  یخواهد داشت و صنعت داخل یصنعت را در پ نیخواهد افتاد و مرگ ا یخارج يرقبا دست

 آنها ست. تیو حما یداخل داتیبر تول دیتأک يکشور در راستا ۀسالبیستکه خالف سند  شودیم مواجه

که توسعۀ برند پوشاك ورزشی داخلی نیازمند تحقیقات گوناگون در  دهدینشان م این تحقیقهاي یافته

صورتی که موانع و مشکالت تولیدکنندگان داخلی از طریق تحقیقات کیفی بررسی و به؛ این زمینه است

 شود تولیدکنندگان در امر توسعۀپیشنهاد می بنابراین .دشواین حوزه شناسایی  تأثیرگذار در يهامؤلفه

روز و ایجاد برندهاي جذاب استفاده کنند و دولت نیز موانع محصول جدید و طراحی پوشاك از اطالعات به

 ۀهمچنین با اصالح شبک کند.قانونی، ساختاري و اعطاي مزایاي هدفمند به بخش اشتغال مولد را رفع 

ح تولید و توزیع، شفافیت و کنترل گردش کاال در سط منظوربهتولید، توزیع و تدوین سیستم جامع 

شده در گذاري خارجی در صنعت پوشاك ورزشی، کاهش قیمت تمامهاي سرمایهگیري از فرصتبهره

اي تخصصی پوشاك زنجیره يهاو صادرات، ایجاد مجموعه فروشگاه يریپذجهت افزایش توان رقابت

 د.کن محور اقدامي صادراتحمایت از واحدهاي تولید منظوربههاي صادراتی مشوق ۀورزشی و تعیین و ارائ
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Abstract  
The aim of this study was to analyze those factors affecting the development 
of sportswear brands. This study was conducted by exploratory mixed 
method in two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative part, the 
data were collected by in-depth and semi-structured interviews with experts. 
Based on the results of this part, a questionnaire was prepared and used in 
the quantitative section. The validity of the questionnaire was confirmed by 
seven sport marketing experts. The reliability of the questionnaire was 
obtained by Cronbach's alpha coefficient as 0.96. The statistical population 
consisted of professors and faculty members of physical education faculties 
and physical education students (MSc and PhD). The sample size was 
determined based on the unlimited population formula and the questionnaire 
was distributed among 376 subjects electronically by simple random 
sampling. Finally, the collected data were analyzed by SPSS 22 and PLS 2 
software and the research model was extracted and validated. The results 
showed that diversity and innovation in production, strategic planning, target 
market selection, ranking of sportswear and design tailored to market 
demand affected the vertical development and application of up-to-date 
technology in production affected the horizontal development of domestic 
sportswear brand. According to the research model, it can be said that the 
internal factors of the company, the external factors of the company, the 
factors related to the governing bodies, the legal role and the supportive role 
of the government had the most effect on the development of domestic sport 
brands.  
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