
 

 

ورزشی  هاي کفش هاي خارجیبر قصد خرید برند اثرگذارعوامل 

  بدنی تربیتدانشجویان 

  3جعفر حسینی سید ،2احمدي یاسر ،1مهدي طالب پور

 4/12/1397 :تاریخ پذیرش           6/8/1397: تاریخ دریافت

  چکیده

ندهاي خارجی کفش نسبت به بر بدنی تربیتهدف از این پژوهش، بررسی رفتار خرید دانشجویان پسر رشته 
همبستگی است که ازنظر هدف جزء  -پژوهش حاضر، به روش توصیفی. ورزشی موجود در بازار ایران است

هاي  دانشگاه بدنی جامعه آماري در این تحقیق، کلیه دانشجویان پسر رشته تربیت .باشد میتحقیقات کاربردي 
نمونه تحقیق  عنوان بهنفر  269 تعدادونه کوکران باشند که با توجه به فرمول حجم نم می )نفر 900( مشهدشهر 

بندي با تخصیص  گیري طبقه صورت نمونه گیري مورداستفاده در این پژوهش به روش نمونه. انتخاب شدند
در تحقیقات  که) 2008(توسط لی و همکاران  شده استفادهها از پرسشنامه  براي گردآوري داده. باشد میمتناسب 

 متغیرهاي بین ارتباط وسازه  روایی .است شده استفاده، قرارگرفته مورداستفادهي نیز داخلی و خارجی متعدد

، گروه هنجار دهند مینتایج تحقیق نشان . گرفت قرار تأیید مورد ساختاري معادالت یابی مدل روش از پژوهش
دو بعد ارزش احساسی  آگاهی برند بر هرطرفی  از کنندگان نسبت به برند دارد، معناداري بر آگاهی مصرف تأثیر

                                                             
                              Email: mtalebpour@yahoo.com)نویسنده مسئول( دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد -1

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد -  2
  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد -  3
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 افزایش :دهند مینتایج نشان  همچنین .مثبتی دارد تأثیرو کیفیت درك شده برندهاي خارجی کفش ورزشی 
ابعاد برند مورد برسی در  میان از .شود مینیز  ها آنکننده نسبت به برند، باعث افزایش قصد خرید  آگاهی مصرف

 بدنی تربیتاحساسی بر قصد خرید دانشجویان پسر رشته این تحقیق، هر دو بعد کیفیت درك شده و ارزش 
  .باشد میارزش احساسی بر قصد خرید بیشتر  تأثیر که داشته تأثیرنسبت به برندهاي خارجی کفش ورزشی 

  هنجار گروهکفش ورزشی،  ،خرید رفتاربدنی،  برند، دانشجویان تربیت :واژگان کلیدي

  مقدمه

 يهـا  چـالش  نیتر بزرگ از یکی 1جهانی تجارت سازمان در عضویت و تجارت شدن یجهان
 از یکـی  میـان  ایـن  ، در)1389وزیرجـانی و همکـاران،   ( اسـت  آن صـنایع  و ایـران  اقتصـاد  فعلی
 یالملل نیب صنعتی به ورزش صنعت امروزهچراکه  است ورزش صنعت ،صنایع نیزتریبرانگ بحث

ي هـا  رشـته  توسـعه ا و از محصـوالت ورزشـی کـه در اجـر     بخشـی  .اسـت  شده لیدرآمدزا تبد و
، 2کـوي ( و کفش ورزشـی اسـت   ، پوشاكاند مواجهورزشی نقش مهمی دارند و با اقبال جهانی 

بقاي خـود نیـاز بـه اسـتفاده از فنـون       منظور به ها سازمان از طرفی در دنیاي رقابتی امروز،. )2001
نـاموفق بـودن    درواقـع یکـی از علـل اصـلی    . بازاریابی و نیز تحقیقات تخصصی بازاریابی دارنـد 

فخـیم آذر و همکـاران،   ( ي از فنون و اصول بازاریـابی اسـت  ریگ بهرهدر  ها آنناتوانی  ها سازمان
1390(.  

                                                             
1. World Trade Organization  ( wto) 
2. Cowie 
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بازاریـابی  . ي بازاریـابی هسـتند  هـا  تیـ فعالنقطه عطـف تمـامی    کنندگان مصرف که ییازآنجا
سی عواملی مطالعه و برر. شود یمآغاز  کنندگان مصرفموفق با درك چرایی و چگونگی رفتار 

هریـک از ایـن عوامـل بـر      تأثیرهستند و بررسی میزان  رگذاریتأث کننده مصرف روي رفتارکه بر 
که بازاریابان تنهـا   گردد یم کننده مصرفروي رفتار باعث دستیابی به شناخت و درکی از رفتار 

فتـار  بـر ر  مـؤثر برآینـد عوامـل   کـه  قادر خواهند بـود محصـولی را ارائـه نماینـد      صورت نیادر 
  ).1392، همکارانکشکر و ( نماید نیتأمباشد و حداکثر رضایت آنان را  کنندگان مصرف

ورزشی شامل فرآیندهاي روانی و اجتماعی گوناگونی است کـه قبـل و    کننده مصرفرفتار 
 دهـد  یمـ ي مربـوط بـه خریـد و مصـرف محصـوالت و خـدمات ورزشـی رخ        هـا  تیفعالبعد از 

 ،کننـده  مصـرف ي مهـم مطالعـه در رفتـار    ها حوزهاما یکی از ، )1388حسنقلی پور و همکاران، (
تـا تصـمیم بگیـرد چـه نـوع کـاال و        کند یمکه خریدار ورزشی طی  فرآیندي .خرید است رفتار

 شـود  یمـ ي خرید وزشی نامیده ریگ میتصم فرآیند خدمات و یا ایده ورزشی را خریداري نماید،
  .)43، 1384، زاده حسن(

در خریـد و وفـاداري بـه محصـوالت ورزشـی مشـتمل بـر         مـؤثر وامل در برخی تحقیقات، ع
کشـکر و  ( انـد  شـده  یمعرفـ ) برنـد (قیمت، کیفیت، مد، محـیط فروشـگاه، تـرویج و نـام تجـاري      

 از درصـد  45تـا   25 معـادل  امتیـازي  برنـد  بـه  اقتصادي نظران صاحببعالوه  .)1392همکاران، 

ویـک ارزش  بیـزینس مطابق نشـریه   که يورط به، دهند یمشرکت را نسبت  یک دارایی و ثروت
 حـدوداً ین رقم اکه  میلیارد دالر است 819/1089 میالدي 2006برند نخست جهان در سال  100

 داده يجـا کشوري است که نیمی از جمعیت جهـان را در خـود    63برابر با درآمد ناخالص ملی 
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مـاه نخسـت    11در  ایـران،  گمرك عمومی روابط گزارش به .)1392احمدي کمرپشتی، ( است
، )سایت آمار ایـران ( استداشته درصدي صدم  30و  12 يرشدواردات کشورمان  سال جاري،

 در زیـادي  خـارجی  رقباي با تولیدکنندگان داخلی که دارد واقعیت این از حکایت امر اینکه 

 خارجی بر برندکاالهایی با  چه عواملی بر خرید که دید باید ،بنابراین .هستند روبرو ایران بازار

  .است تأثیرگذار کنندگان مصرف

 اسـم،  یـک  از اسـت  عبـارت  تجـاري  ركمـا  یـک  1امریکا بازاریابی انجمن تعریف مطابق

 دادن تمیـز  و شناسـایی  باهـدف  کـه  ها نیا ي همه از ترکیبی یا طرح یا نشان عالمت، اصطالح،

 شدن متمایز موجب و رود یم به کار فروشندگان از گروهی یا فروشنده یک خدمات یا کاالها

 .شـوند  یمـ  عرضـه  رقبـا  توسـط  کـه  شـود  یمـ  خـدماتی  و کاالهـا  از خـدمات  و کاالهـا  ایـن 

 کـه  معنـا  بـدین  .اسـت  کردنـی  ادا کـه  است تجاري مارك از قسمتی برند یک گرید عبارت به

 تولید کارخانه در که است چیزي محصول نظران صاحب اعتقاد به کرد، بنا تلفظ را آن توان یم

  .)1391فردصبوري،  چیرانی و( کند یم خریداري مشتري که است چیزي آن برند و شود یم

و  هـا  شـرکت اکثـر   .سـازد  یمـ ي دربـاره محصـول را بـراي مشـتریان سـاده      ریـ گ میتصـم برند 
، )1392همکـاران،   و کشـکر ( هاسـت  یـی دارا نیتـر  تیـ بااهمدریافتند که برند یکی از  ها سازمان

 کـه  یزمـان  .دهنـد  یمـ  نسـبت  آن برند به را محصول یک شارز کنندگان مصرفعالوه بر این 

 و اطمینان احساس باعث تواند یم باشد، داشته مشتري ذهن در جایگاه قوي موقعیت برند، یک
 .برنـد چیـزي بیشـتر از یـک محصـول اسـت       درواقع. )1389وزیرجانی، ( شود مشتري در راحتی

                                                             
1. American Marketing Association 
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و بـه آن ارزش   کنـد  یمـ تمـایز  یک محصول برند شـده را از یـک محصـول بـدون برنـد م      آنچه
 دلیل و چگونگی عملکرد، ها یژگیوادراکات و احساسات مشتري در مورد  مجموعه ،بخشد یم

  .)1392، کشکر و همکاران( استي درك شده از شرکت مرتبط با برند ها یژگیووجودي و 

ایـن افـراد   ، گیرنـد  میدیگران قرار  تأثیرتحت ، منافع و رفتار خرید ها نگرشافراد در توسعه 
 ؛کننـد  مـی در خـود تغییـر ایجـاد     هـا  آنمطابق با هنجارهاي گروه و یا قضـاوت دیگـران دربـاره    

 شـده  معرفـی  کننـده  مصـرف بـر رفتـار    تأثیرگـذار  متغیرهايیکی از  عنوان بهبنابراین گروه هنجار 
 برند تصویر و برند از آگاهی: شامل برند دانشطبق نظر محققان  .)2008، 1لی و همکاران( است
 برنـد  یـک  مـورد  در بـالقوه  خریـداران  یـادآوري  بـه  و تشـخیص  توانـایی  ،برند از آگاهی .است

 مثـل ( محصـول  طبقـه  یـک  ،دیگـر  عبـارت  بـه . اسـت  محصـوالت  از خاصـی  طبقه عضو عنوان به
 در موجـود  رقابـت برنـدهاي   میان در ترتیب بدین .است بنز مانند خاصی برند یادآور ،)خودرو

میـان   ارتبـاط  و آگـاهی  هـاي  اسـتراتژي  و شـوند  برنـد متمرکـز   مدیریت بر باید نبازاریابا بازار،
  .)1391کیا، ( کارگیرند به را کنندگان مصرف و محصوالت

عوامـل   عنـوان  بـه  3و کیفیـت درك شـده   2در بسیاري از تحقیقات دو عامل ارزش احساسـی 
و  پلتـون  .2009، 4و پلتـون  کومار. 1391کاشی و همکاران، ( اند شده معرفیدر انتخاب برند  مؤثر

مزایــاي حاصــل از بیــان  عنــوان بــهارزش احساســی  .)2008، همکــارانلــی و . 2008، 5همکــاران

                                                             
1. Lee et al 
2. Emotional value 
3. Perceived quality 
4. Kumar & Pelton 
5. Pelton rt al 
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کـه یـک محصـول ایجـاد      شـود  میتعریف ) ، لذت یا خوشیمثال عنوان به( عواطفیاحساسات و 
کـه   نـد مثبتی اسـت از اسـتفاده از بر   بااحساسارزش احساسی نسبت به یک برند مرتبط . کند می

 کننـدگانی  مصرف ،دیگر عبارتی به، دهد میخرید مجدد برند را افزایش براي  کننده مصرفقصد 
شـاید دوبـاره آن را    برنـد  مـی ی دارنـد و از خریـد آن لـذت    بکه در مورد یک برند احساس خو
، عنـوان  بـه درك شـده   کیفیـت  .شود میدیگر ارائه  هاي گزینهخریداري کنند، حتی زمانی که با 

 هـاي  گزینـه از کیفیت کلی یا برتري یک محصـول یـا خـدمت نسـبت بـه       کننده مصرف ادراك
که تا  اند دادهکه نشان  کند میشواهدي از مطالعات گذشته را بیان  1کاتلر. شود میدیگر تعریف 

 2زیتامـل  .شود میدریافت شده توضیح داده  باکیفیتتغییرات در ارزش دریافت شده  درصد 80
جحیـت کلـی یـک    در مـورد برتـري و ار   کننـده  مصـرف ضـاوت ذهنـی   کیفیت درك شده را ق

انتخاب یـک   سوي بهرا  کننده مصرفکیفیت درك شده باال،  رو ازاین، کند میمحصول تعریف 
 .)1391، کاشی و همکاران( کند میبت به برندهاي دیگر هدایت برند نس

 بـه  چینـی  جـوان  انکننـدگ  مصرف که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در) 2015( 3زو و لو
 همچنـین  دارنـد،  بیشـتري  تمایـل  خارجی نمونه به نسبت ورزشی پوشاك داخلی برندهاي خرید

 کننـده  مصـرف  رفتـار  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  از یکـی  عنـوان  به شده ادراك کیفیت تحقیق این در
 پاکسـتانی  کننـدگان  مصـرف  خریـد  قصـد  که داد نشان) 2014( 4رضوان تحقیق نتایج. شد عنوان

 از رضـایت  و اعتماد را افزایش این دالیل که است افزایش حال در لیوایز خارجی برند به بتنس

                                                             
1. Kotler 
2. Zeithamel 
3. Lu & Xu 
4. Rizwan 
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 در نیـز ) 2013( 1جین و چادري. کردند عنوان آن محصوالت مناسب کیفیت دلیل به لیوایز برند
 ورزشـی  کفـش  خریـد  هنگـام  در دوام و راحتـی  کیفیـت،  کـه  رسیدند نتیجه این به خود تحقیق
 همکـاران  و کومـار  تحقیـق  نتایج. دارند کنندگان مصرف خرید تصمیم بر مثبتی ثیرتأ برند داراي

 برنـدهاي  بـه  افـراد  گـرایش  باعث بودن فرد منحصربه به نیاز و خودباوري: دهد می نشان) 2009(
 درك کیفیت بر مثبتی تأثیر برند به گرایش همچنین. شود می ورزشی پوشاك داخلی و خارجی

 خریـد  قصد بر مؤثر عامل یک احساسی ارزش. دارد آمریکایی ندهايبر احساسی ارزش و شده
 کننـدگان  مصـرف  خریـد  قصـد  بـر  شـده  ادراك کیفیت حال بااین. است آمریکایی برند به نسبت
 ایـن  بـه  مشابهی تحقیق در نیز) 2008( همکاران و پلتون. نبود تأثیرگذار آمریکایی برند به نسبت
 بـر  امـا  دارد، مثبـت  تـأثیر  کننـده  مصـرف  احساسـی  ارزش ربـ  برنـد  از آگاهی: که رسیدند نتیجه

 خریــد قصــد بــر احساســی ارزش. نــدارد مثبــت تــأثیر آمریکــایی برنــدهاي شــده درك کیفیــت
 منفـی  تـأثیر  خریـد  قصـد  بر شده ادراك کیفیت که درحالی دارد، مثبت تأثیر آمریکایی کاالهاي

 آمریکـایی  برند خرید قصد بر حساسیا ارزش که کردند عنوان نیز) 2008( همکاران و لی. دارد
  .است داشته کنندگان مصرف خرید قصد بر منفی اثر شده ادراك کیفت ولی داشته مثبتی تأثیر

 و اروپـا  در برنـد  دانـش  غنـاي در جهـت   مداوم کار سال 30 از بیش که يباوجود متأسفانه 
 و برنـد  دانـش  فقـدان . است نگرفته قرارموردتوجه  چندان ایران در مفهوم این ،شده انجام امریکا

 نوجوانـان  انیدر م خارجی برندهاي روزافزون فروش جز يا جهینت ایران در برند صحیح مدیریت
پرهیزگـار و ابراهیمـی عابـد،    ( داشـت  نخواهـد  همـراه  بـه  داخلی محصوالت انزواي و جوانان و

 فـرد  منحصـربه  به زنیا: داد نشان) 1391( همکاران و کاشی نعلچی تحقیق نتایج حال بااین ).1391
                                                             
1. Chaudhary& Jain 
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 افـزایش  بـا  و شـود  مـی  خانگی لوازم خارجی برندهاي به ها آن گرایش افزایش باعث افراد بودن
 برنـد  شـده  درك کیفیـت  و احساسـی  ارزش کننـدگان  مصـرف  خـارجی،  برنـدهاي  بـه  گرایش
 برنـدهاي  احساسـی  ارزش و شـده  درك کیفیـت  پـذیرش  چـه  هـر  و داننـد  مـی  بهتـر  را خارجی
 کشـکر  تحقیـق  نتایج). 14( یابد می افزایش نیز کنندگان مصرف خرید قصد یابد افزایش خارجی

 پوشـاك ) درصـد  80( تهرانـی  سـاز  بـدن  ورزشکار بانوان بیشتر: داد نشان نیز) 1392( همکاران و
 قیمـت  و طـرح  کیفیـت،  را انتخـاب  این دالیل و دهند می ترجیح را خارجی برند داراي ورزشی
 این به خود پژوهش در) 1389( همکاران و آشتیانی غفاري همچنین). 13( کردند عنوان مناسب

 اجتمـاعی  ارزش و احساسـی  ارزش بعـد  دو ایرانـی،  کننـدگان  مصرف میان در که رسیدند نتیجه
  .دارند خارجی محصوالت خرید قصد بر را تأثیر بیشترین

یکـی از   عنـوان  بـه گـروه هنجـار    عامـل ) 2008( همکـاران لـی و   باکـار  مطابق تحقیق این در
بـر کیفیـت    اثرگـذار عامـل مهـم    عنـوان  بهبر آگاهی برند و عامل آگاهی از برند  اثرگذارعوامل 

از طرفی مطابق تحقیق کومـار و   .است شده گرفتهنظر  درك شده و همچنین ارزش احساسی در
و  از تحقیقـات خـارجی   )2008( همکـاران و پلتون و  )2008( همکارانلی و  ،)2009( همکاران

 شـده و  درك کیفیـت  عامل از تحقیقات داخلی، دو )1391( همکارانن تحقیق کاشی و همچنی
نسـبت بـه برنـدهاي     کننـدگان  مصـرف قصـد خریـد    بـر  اثرگذار عوامل عنوان به احساسی ارزش

مرغـوب جهـانی در کشـورهاي     برنـدهاي گـرایش بـه کاالهـا و     .انـد  شده گرفتهخارجی در نظر 
قاسـمی و همکـاران،   ( نیسـت  ه مسـتثنا ان نیـز از ایـن قاعـد   یک واقعیت است و ایر توسعه درحال
رفتـار خریـد    درزمینـۀ  خـارجی  و داخلـی  مطالعـات  محـدودیت  بـه  توجـه  از طرفـی بـا  ، )1391
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مرجع  هاي گروه تأثیر زمینه درو نبود تحقیقی جامع  سو کو ارتباط آن با برند از ی کننده مصرف
 در صـنعت ورزش و  نسـبت بـه برنـد    کننـده  مصـرف مختص برند بر قصـد خریـد    اتیخصوصو 

فروشــندگان و  ،دکننـدگان یتول اهـداف  پیشــبرد در تحقیـق  نتـایج  کـاربرد  بــه توجـه  بـا  همچنـین 
بـه بررسـی رفتـار خریـد      محقـق ، خـود  محصـوالت  فـروش  زمینـه  در ورزشـی  بازاریابان کفـش 

 کفـش ورزشـی   کننـده  مصـرف یکـی از جوامـع مهـم     عنوان به بدنی تربیتدانشجویان پسر رشته 
خصوصـیات   تـأثیر گروه هنجـار نسـبت بـه آگـاهی از برنـد و       تأثیر درنهایت و خارجی پرداخته

بر قصد خرید کاالهاي داراي برند خارجی ) کیفیت درك شده و ارزش احساسی( مختص برند
پاسـخ   سؤالاین در این پژوهش محقق به  .دهد میقرار  موردبررسیورزشی را  کفشدر صنعت 

و  ؟چیسـت  بـدنی  تربیتدانشجویان  توسطبرند خارجی کفش ورزشی  دهد که علت انتخابمی
  .کند میالگوي مناسب را ارائه  تیدرنها

  
  
  
 

  مدل مفھومی تحقیق
     
  
  
  
  
  

  پژوهش شناسی روش
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این . همبستگی است که به شکل میدانی انجام شد -پژوهش حاضر، به روش توصیفی
آماري در این تحقیق، کلیه  جامعه. هدف جزء تحقیقات کاربردي استازنظر تحقیق 

 گیري نمونهروش  .باشند می شهر مشهد هاي دانشگاه بدنی تربیتدانشجویان پسر رشته 
 شده انجاممتناسب  با تخصیص بندي طبقه گیري نمونه صورت بهدر این پژوهش  مورداستفاده

سب با حجم متنا گیري نمونهنه تصادفی از هر واحد ومانتخاب ن، گیري نمونه این نوعدر . است
موجود در شهر  بدنی تربیتتعداد دانشجویان  ازآنجاکه .)1380نایبی، ( گیرد میواحد صورت 

نمونه تحقیق  عنوان به نفر 269، با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران، باشد می نفر 900مشهد 
 .در نظر گرفته شد

  ها دادهابزار گردآوري 

 تحقیقات در که) 2008( همکاران و لی سطتو شده استفاده پرسشنامه از پژوهش این در
 از اطمینان جهت همچنین. شد استفاده است، قرارگرفته مورداستفاده نیز داخلی و خارجی متعدد

 قرار ورزشی مدیریت رشته نظران صاحب و استادان: امر متخصصین اختیار در پرسشنامه روایی،
ضریب پایایی از شاخصی  گیري اندازهبراي  .بود پرسشنامه روایی تأییدکننده آنان نظر گرفت،

بهترین شاخص روش  اي رتبهکه در این تحقیق به دلیل استفاده از مقیاس  شدپایایی استفاده 
ضریب پایایی براي پرسشنامه این تحقیق برابر  .باشد می کرونباخب آلفاي ییا همان ضر کرونباخ

بنابراین  باشد می موردقبولبه باالتر  0,70در مقاالت پژوهشی مقدار  ازآنجاکهو  باشد می 0,85
  .تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار است سؤاالت
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  ها یافته

را افراد مجرد  ها آندرصد  78,1که  باشد میسال  22,29 پژوهشنمونه میانگین سنی افراد 
یا  اي حرفهسال سابقه ورزشی  7متوسط داراي  طور بهافراد حاضر در پژوهش . دادند میتشکیل 

 11,1( بسکتبال، )درصد 33,7( فوتبال هاي رشتهدر  ها آنکه بیشتر  باشند می اي حرفه نیمه
 شمارهشکل در  شده خریداريبیشترین برندهاي . فعالیت داشتند) درصد 10,4( والیبالو ) درصد

   .است شده داده نمایش 2

 

 

 فراوانی برندهاي خارجی کفش ورزشی -2 ارهشمشکل    
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 اگر که معنی این به است، موردبررسی مدل براي ها، هداد کفایت و بودن مناسب برازندگی،

 و وتحلیـل  تجزیـه  بـراي  هـا  داده باشـند،  مـدل  بـودن  برازنـده  دهنـده  نشـان  برازندگی هاي شاخص

  .اند بوده کافی و مناسب مدل، در موجود روابط گیري نتیجه

  
  تحقیق مدل برازندگی هاي شاخص -1.شماره جدول

  نتیجه  قبول بازه قابل  مقدار نام شاخص
x2/df(  10/2( 1نسبت کاي اسکوئر بر درجه آزادي 3 از بیشتر  قبول قابل   

 2خطا مربعات میانگین ریشه شاخص

(RMSEA)  
66/0 08/0 از کمتر   قابل قبول 

927/0  (CFI) 3برازش تطبیقی شاخص 90/0 از بیشتر  قبول قابل   

906/0  (GFI) 4شاخص نیکویی برازش 90/0 از بیشتر  قبول قابل   

870/0  (AGFI) 5شده ص نیکویی برازش اصالحشاخ 80/0 از بیشتر  قبول قابل   

نتـایج   تـوان  مـی یب بحرانـی  امعادالت ساختاري با استفاده از ضـرایب مسـیر و ضـر    درروش

  .تحقیق را بررسی و تفسیر کرد هاي فرضیه

  

  

  یکدیگر بر تحقیق متغیرهاي رگرسیونی ضرایب - 2 شمارهدول ج
                                                             
1. Chi-Square/ Degrees of freedom 
2. Root Mean Square Error of Approximation 
3. Comparative Fit Index 
4. Goodness of Fit Index 
5. Adjusted Goodness of Fit Index 
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  مسیر
ضریب 

  رگرسیونی
ت نسب

  بحرانی
مقایسه با 

  نسبت بحرانی
p-

value 

 دار معنی
  بودن

آگاهی ←گروه هنجار 
  کننده مصرف

  دار معنی 001/0 96/1> 903/3  903/3  343/0

کیفیت  ← کننده مصرفآگاهی 
  شده ادراك

  دار معنی  001/0  96/1 >410/4  410/4  226/0

ش زار ← کننده مصرف آگاهی
  احساسی

  دار معنی  001/0  96/1>636/3  636/3  185/0

ارزش  ← شده ادراكکیفیت 
  احساسی

  دار معنی  001/0  96/1>043/7  043/7  707/0

قصد خرید  ←آگاهی از برند
  کننده مصرف

  دار معنی  001/0 96/1>354/4 354/4 257/0

قصد خرید  ←ارزش احساسی 
  کنند مصرف

  دار معنی  001/0  96/1>712/5  712/5  697/0

قصد خرید  ←شده ادراكکیفیت 
  کننده فمصر

  دار معنی  037/0  96/1>087/2  087/2  255/0

 تأثیر کننده مصرفگروه هنجار بر آگاهی  است، شده داده نشان 2 جدول در که طور همان

 تأثیرگذارو ارزش احساسی  شده ادراكبر هر دو بعد کیفیت  کننده مصرفاهی گدارد و آ

 کننده مصرف خرید قصد بر شده درك کیفیت و احساسی ارزش مؤلفه دو همچنین هر. است

  .دارد نقش
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 مدل تحقیق - 3 شمارهشکل 
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 گیري نتیجهبحث و 

از مزایاي احساسی و مزایاي  اي مجموعهمفهومی است که  عنوان بهاز دیدگاه مشتریان، برند  
معنـاداري بـر    تـأثیر هنجار نتایج تحقیق حاکی از آن است که گروه  .گیرد برمیکارکردي را در 

 بـدنی  تربیتدانشجویان این نکته است که که بیانگر  دنسبت به برند دار کنندگان مصرفآگاهی 
همچـون   هـایی  گـروه باشد و توسط  شده شناختهبیشتر آن دسته از برندهاي کفش ورزشی را که 

لی و  ازآنجاکه .کنند را خریداري می ندوش استفاده  تیمی همنخبه و  ورزشکارگروه دوستان و یا 
بازاریابـان ورزشـی   بنـابراین   ،اند پیداکردهمهم دست نیز در تحقیق خود به این ) 2008(همکاران 

یک کانال تبلیغاتی  عنوان به ها آنبر مشتري توجه خاصی نموده و از  تأثیرگذار هاي گروهباید به 
  .براي محصوالت خود استفاده کنند

ارزش احساسـی و کیفیـت   مثبت آگاهی برند را بر هر دو بعد  تأثیرگذاريتحقیق،  هاي یافته
، این در حالی است که طبق تحقیقات دهد میبرندهاي کفش ورزشی خارجی نشان  درك شده

آگاهی از برند فقط بـر کیفیـت درك شـده     )2008( پلتون و همکاران و) 2008( لی و همکاران
هـر چـه    بنـابراین ندارد،  تأثیريمحصوالت داراي برند خارجی نقش دارند و بر ارزش احساسی 

کیفیـت محصـوالت    کنندگان مصرفشده باشند  تر شناختهو  تر معروفورزشی  کفش برندهاي
مرتـب از   طـور  بـه کـه   بـدنی  تربیـت عبـارتی دانشـجویان    به .کنند میرا بهتر از رقبا ارزیابی  ها آن

را  مـوردنظر آدیـداس، محصـول    ي هماننـد بـا شـنیدن برنـد    کنند میمحصوالت ورزشی استفاده 
همچنین نتایج تحقیـق بیـانگر    .کنند میساس لذت دانسته و در صورت استفاده از آن اح باکیفیت

نیـز افـزایش    هـا  آننسبت به برند قصد خریـد   کننده مصرفاین نکته است که با افزایش آگاهی 



 98 بهارره هفتم، شماسال هشتم،  ،فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی                           80 
 

 

به  یا ،تولیدکنندگان و محصوالت ورزشی بهتر است جهت افزایش فروش رو ازاین، کند میپیدا 
را تحـت لیسـانس یـک برنـد خـارجی       داراي برند پرداخته و یا محصوالتشـان محصوالت تولید 

کفـش  ( محصـوالت ، جهـت افـزایش فـروش    ورزشـی نیـز   هـاي  فروشـگاه  در .معتبر تولید کننـد 
ابعـاد برنـد مـورد برسـی در ایـن تحقیـق، هـر دو بعـد          میـان  از .عرضه کنندبرند  داراي) ورزشی

  .داشتند تأثیر کنندگان مصرفکیفیت درك شده و ارزش احساسی بر قصد خرید 

 خریـد  قصد در مهمی نقش شده درك کیفیت که است واقعیت این بیانگر داخلی اتتحقیق
 و کشـکر  تحقیق نتایج که طوري به است داشته برند داراي محصوالت به نسبت کنندگان مصرف

 ورزشـی  پوشاك) درصد 80( تهرانی ساز بدن ورزشکار بانوان بیشتر: داد نشان) 1392( همکاران
 مناسـب  قیمـت  و طـرح  کیفیـت،  را انتخـاب  این دالیل و دهند می حترجی را خارجی برند داراي
 بـر  برنـد  کیفیـت  تأثیرگـذاري  بـه  نیـز ) 2013( جـین  و چـارلی  و) 2015( زو و لـو . کردند عنوان

 همکـاران  و کومـار  پـژوهش  مقابـل  نقطه در. کردند اشاره کنندگان مصرف خرید قصد افزایش
 قصـد  بر تأثیري پوشاك داخلی برندهاي ي دهش درك کیفیت که است نکته این بیانگر) 2009(

 محصـوالت  پـایین  کیفیـت  خـاطر  به تواند می موضوع این که است نداشته هندي مشتریان خرید
 اي کننـده  تعیین نقش کفش ورزشی کیفیت ازآنجاکه. باشد مذکور کشور در داخلی برند داراي

 دارد، ورزشـکاران  رايبـ  ورزش هنگـام  بـه  بدن لذت همچنین و ورزشی هاي مهارت اجراي در
 کفـش  جهـانی  برنـدهاي  بـین  در قـوي  برنـدي  ایجـاد  براي تولیدکنندگان داخلی کفش ورزشی

  .باشند داشته بیشتري توجه خود محصوالت کیفیت به باید ورزشی
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بیشـتري   تأثیرنسبت به برندهاي خارجی ارزش احساسی نتایج تحقیق حاکی از این است که 
به عبارتی جوانان  ،داشته است بدنی تربیتدانشجویان صد خرید نسبت به کیفیت درك شده بر ق

شده و  زده هیجانورزشی  هاي محیطورزشی داراي برند خارجی در  ورزشکار با پوشیدن کفش
نتایج این تحقیق بـا تحقیقـات کاشـی و آشـتیانی از تحقیقـات داخلـی و همچنـین        . برند میلذت 

جی مبنـی بـر   رخـا  تحقیقـات پلتون و همکاران از  تحقیقات لی و همکاران، کومار و همکاران و
بازاریابـان ورزشـی   . همخوانی دارد کنندگان مصرفارزش احساسی بر قصد خرید  تأثیرگذاري

هیجـانی ناشـی از اسـتفاده از محصـوالت داراي برنـد بـر        هـاي  جنبـه بیشـتر بـر    تأکیـد با  تواند می
  .بیفزایند انان ورزشکاربخصوص جو کنندگان مصرفبر  برنداز این بعد  تأثیرگذاري

جنبه کیفیت درك شده برندهاي خارجی کفش ورزشی بـر ارزش   تأثیرنتایج تحقیق بیانگر 
کیفیـت درك   ازآنجاکـه . همکـاران همخـوانی دارد   با نتایج تحقیـق لـی و   که باشد میاحساسی 

دگان تولیدکنن آید می حساب بهعاملی مهم هم بر قصد خرید و هم ارزش احساسی  عنوان بهشده 
  .به این بعد از برند داشته باشند اي ویژهکفش ورزشی باید توجه 

برنـدهاي خـارجی    خریـد  قصد افزایش باعث شده ادراك کیفیت همانند نیز احساسی ارزش
 غفاري و) 1391( همکاران و کاشی نعلچی تحقیقات با تحقیق این نتایج. شود می ورزشی کفش

 ،)2008( همکـاران  و لـی  تحقیقـات  همچنـین  و داخلی تحقیقات از) 1389( همکاران و آشتیانی
 بـــر مبنـــی خــارجی  تحقیقـــات از) 2008( همکـــاران و پلتــون  و) 2009( همکـــاران و کومــار 

 ورزشـی  بازاریابـان . دارد همخوانی کنندگان مصرف خرید قصد بر احساسی ارزش تأثیرگذاري
 برنـد  داراي محصوالت از استفاده از ناشی لذت یا و هیجانی هاي جنبه بر بیشتر تأکید با تواند می



 98 بهارره هفتم، شماسال هشتم،  ،فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی                           82 
 

 

 بـا  توجـه  بـا . بیفزاینـد  ورزشـکاران  بخصوص کنندگان مصرف بر برند از بعد این تأثیرگذاري بر
 اسـتنباط  چنـین  پژوهش، به مربوط موجود تحقیقات بر تکیه با همچنین و حاضر تحقیق هاي یافته
 اسـتفاده  ورزشـی  کفـش  از تـري  طـوالنی  زمـان  مـدت  کـه  هـایی  آن بخصـوص  افراد که شود می

 برنـد،  داراي محصـوالت  احساسی ارزش و کیفیت: همچون ها ویژگی برخی خاطر به اند، کرده
  .کنند می انتخاب را برند خاري داراي کفش ورزشی

تحقیقات موجود مربوط بـه پـژوهش،    بر تکیهبا  همچنینتحقیق حاضر و  هاي یافتهبا توجه با 
بـه عبـارتی    .شـود  مـی معرفـی   دانشجویان پسـر ورزشـکار   بر قصد خرید تأثیرگذاربرند به عاملی 

با دوستان هم سـن   نزدیک ورزشی و رابطه هاي محیطدانشجویان پسر به دلیل حضور مداوم در 
یکـی از   هـا  آنبا و سال خود سعی بر ایجاد همانندي با دیگران داشته که انتخاب برندهاي مشابه 

ورزشـی داراي   هـاي  کفـش کیفیت مناسـب   ازجملهلی به دالی ها آناز طرفی . باشد می ها راهاین 
برند خارجی و احساس لذت ناشی از اسـتفاده از آن سـعی در خریـد مجـدد برنـدهاي خـارجی       

تولیدکنندگان محصوالت ورزشی بخصوص  ذکرشدهبا توجه به مطالب  .رادارندکفش ورزشی 
حصـوالت خـود را توسـعه    کفش ورزشی باید با در نظر گرفتن عوامل مهم مرتبط با برند، برند م

اقـدام بـه عرضـه     تواننـد  میفروشندگان محصوالت ورزشی براي افزایش فروش همچنین دهند، 
  .نمایند خوددر فروشگاه  خارجی یبرندها معروف کفش ورزش
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