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چکیده
. چراکه هیچ سرمایهای بیش از یک نام قدرتمند کارآمد نیست.یکی از چالشهای اصلی در این رابطه ضعف در برندسازی و بازاریابی میباشد
در این تحقیق ابتدا شاخصهای مقاالت متعدد با محوریت برندسازی در مراجع معتبر مورد بررسی قرار گرفته و سپس از طریق مصاحبههای
 از روش دلفی فازی به منظور بررسی تناسب شاخصهای مستخرج، سپس. استخراج شاخصها تکمیل گردید،نیمهساختاریافته از خبرگان
، در نهایت با استفاده از روش دادهبنیاد.شده با شرایط بومی و از ارائه پرسشنامه به خبرگان جهت تعیین شاخصهای متناسب استفاده شده است
 موردPLS مدل پارادایمی برای برندسازی محصوالت ورزشی ارائه گردید که این مدل به کمک روش مدلسازی معادالت ساختاری و با رویکرد
 راهبردها و پیامدهای حاصل از، مداخلهگر، علّی، تحلیل دادهها نشان داد مدل نهایی از مجموع مقوله محوری.ارزیابی قرار گرفته است
 عوامل،) هویت برند، شخصیت برند، بخش پدیده محوری به شاخصهای (تصویر ذهنی برند برای مشتری.برندسازی تشکیل شده است
، عوامل ع ّلی و اثرگذار به شاخصهای (کیفیت محصوالت و خدمات،) حمایت مدیران،مداخلهگر به شاخصهای (ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 راهبردها به شاخصهای (کسب مزیت،) بافت فرهنگی، شرایط زمینهای به شاخصهای (تغییر و تحوالت محیطی،)اعتمادسازی در مشتریان
 درگیری عاطفی و احساسی، ایجاد تداعی مثبت برای برند) و پیامدها به شاخصهای (ایجاد وفاداری به برند، ارتقا ارزش ویژه برند،رقابتی
 در این پژوهش به مفاهیم متعددی در حوزه برندسازی محصوالت ورزشی دست یافته شد که توجه به آنها تحقق.مشتری) طبقهبندی شدند
. نتایج نشان داده که ساختار و تمامی روابط مدل پیشنهادی مورد تأیید است.هدف نهایی برند سازی را موجب میشود
 تئوری داده بنیاد، برندسازی، فرآیند برندسازی، تحلیل محتوا:کلمات کلیدی

Present and test a model in the field of branding sports
products with a mixed approach
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Abstract
Despite the high capacity of sport products market and the considerable productive potential in Iran, activists have not achieved much success
in this field. One of the main challenges of this industry is the weakness in branding and marketing products because there is no capital more
efficient than a powerful name. In the first phase of this research, the indexes of several articles focusing on branding were obtained in
authentic sources, and then the index extraction was completed through semi-structured interviews with branding and sports products experts.
In the second phase, in order to investigate the appropriateness of the extracted indicators with the local conditions of the country and the
field of Iranian sports brands, The Fuzzy Delphi method was used and a questionnaire was given to academic and industry experts to
determine that the indicators are appropriate to the field. In the third phase, using the data-based method, a paradigm model for branding
sports products was developed. This model has been evaluated by the structural equation modeling method with PLS approach. The data
analysis revealed that the final model comprised a set of phenomenon-based indicators, intervening factors in branding, causal and influential
factors ,contextual factors, strategies and the consequences. In this study ,several categories were achieved in the branding of sports products
field, to which paying attention will culminate in the ultimate goal of branding.
Keywords: Content Analysis, Branding, Data Theory, Sports Products
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 -1مقدمه

محققین همچنین به تعیین اثر ارزش ویژه برند ،تصویر برند

امروزه عرصه رقابت کسب و کارها به دلیل فعالیت رقبای

و تعهد هوادار بر برندسازی بینالمللی باشگاههای برتر فوتبال

گوناگون ،تهدید تازهواردها ،قدرت چانهزنی و افزایش سطح

ایران پرداختند .دادههای تحقیق بر اساس معادالت ساختاری

توقعات مصرفکنندگان ،پیدایش تکنولوژیهای نوین،

بررسی شد .نتایج نشان داد که متغیر ارزش ویژه برند و زیر

بهکارگیری روشهای جدید تولید و خدمات پیچیدهتر از

معیارهایش بر روی تصویر برند ،تصویر برند بر روی مدت تعهد

گذشته شده است .به همین دلیل سازمانها به منظور افزایش

هواداران و تعهد هواداران بر برند سازی باشگاههای فوتبال

آگاهی و ارائه محصوالت به مشتریان و در نهایت افزایش سهم

کشورمان تأثیر مثبت و معنیداری دارد] .[7هوشیار و

بازار ملزم به استفاده از رویکردهای نوین میباشند .برندسازی

همکاران ] [8به بررسی رابطه بین ساختار قوانین برندساری

یکی از راههای دستیابی به این هدف بوده و برندها نقش

در کاالهای ورزشی و سطح رضایت مشتریان پرداختند.

ویژهای در توسعه فرهنگها ،عرصه کسب و کار و تصمیمات

یافتههای تحقیق نشان داد که بین ساختار قوانین برندینگ

افراد ایفا میکنند ] [1و برندهای برتر به طور ناخودآگاه

در کاالهای ورزشی و سطح رضایت مشتریان رابطه مثبت و

موجب ارزشآفرینی برای مشتریان میشوند ] .[۲از مزایای

معنیداری وجود دارد .در واقع چهار فاکتور کلیدی شامل:

برندها علیرغم پیچیده بودن دستیابی به آن ] [3میتوان به

تمایل به محصول ،خرید ،تبلیغات و مصرف برای ایجاد انگیزه

عنوان ابزاری کارآمد برای تمایز خدمات و نیز کسب مزیت

و ترغیب مشتری برای خرید لباس مؤثر هستند ] 9و .[10

رقابتی جهت ایجاد ارزش برای مشتریان و وفاداری آنها یاد

در تحقیقی دیگر محققین به ارائه مدل برندسازی با رویکرد

کرد ] .[4کاالهای ورزشی همانند دیگر محصوالت مصرفی ،به

تفکر استراتژیک در ورزش ایران پرداختند و از طریق

برند نیاز دارند تا آنها را از رقبا متمایز کرده و ویژگی

مصاحبههای عمیق  1۵مقوله اصلی در سه سطح رفتاری،

منحصربهفردی را به آنها بدهد ] .[۵ولیپور و همکاران ][6

سازمانی و رویداد استخراج کردند ] .[11محققین همچنین

در تحقیقات خود دریافتند که تأثیر آگاهی از برند بر تداعی

به بررسی الگوی پارادایمی برندسازی در صنعت ورزش

برند ،کیفیت ادراکشده بر وفاداری به برند ،کیفیت

پرداختهاند ] .[1۲در این پژوهش از طریق مصاحبههای عمیق

ادراکشده بر ارزش ویژه برند ،وفاداری به برند بر ارزش ویژه

و به واسطه سه مرحله کدگذاری رویکرد پارادایمی الگوی

برند ،طرح و نقش بر ارزش ویژه برند و استایل و سبک بر

نهایی به دست آمد .فصیح مردانلو و همکاران ] [13در

ارزش ویژه برند در برندهای داخلی و خارجی تفاوت

تحقیقی به تعیین عوامل مؤثر بر برندسازی رویدادهای

معنیدار دارد .در واقع متغیرهای رنگ ،پارچه و قیمت از

ورزشی در ایران پرداختند .در بخش یافتههای این پژوهش

نگاه ورزشکاران در برندهای داخلی و خارجی از یک سطح

عوامل کدبندی و تحلیل نهایی  11مصاحبه اجرا شده ،منجر

مقبولی برخوردار بوده است.

به شناسایی  ۵8زیرگویه و  16گویه در قالب چهار مؤلفه شد.
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در بررسی دیگر محققین به ارائه مدلی بومی مناسب جهت

میدهد برند صنعت بر عملکرد بازار و ارزش بازار شرکتها

برندسازی برای خورده فروشان اینترنتی با استفاده از روش

تأثیرگذار است.

کیفی تئوری داده بنیاد پرداختند ] .[14این مدل ،بیان

برندسازی محصوالت ورزشی با رویکرد تفکر راهبردی نشان

میکند توجه به اموری مانند ارائه خدمات و کاالهای

داد که ایجاد تصویر ذهنی برند نیازمند برنامه بازاریابی است

باکیفیت ،شناخت کامل از نیازهای مشتریان ،ایجاد

که بتواند تداعیات مطلوب ،منحصربهفرد و قدرتمند را با برند

زیرساختهای جلب اعتماد ،توجه به تعامالت متقابل با

در حافظه مصرفکننده پیوند بزند .تداعیات ذهنی

کاربران و ایجاد بستری مناسب و تسهیل کردن فرآیندهای

مصرفکننده از برند میتواند به شیوههای مختلفی فراتر از

تعاملی میان مشتریان میتواند موجب ایجاد برندی معتبر در

فعالیتهای بازاریابی شکل گیرد که در مطالعات محققینی

فضای پرخطر گردد .محمدی و همکاران ] [1۵به شناسایی

همچون رضوانی ] ،[18اخالصی ] [14کریمیان ]،[19

عوامل مؤثر بر برندسازی داخلی فدراسیونهای ورزشی ایران

کاوراتزس [۲0] 3پرنت [۲1] 4و باجدی [17] ۵موردبررسی

پرداختند .یافتهها نشان داد که فعالیتهای آموزشی جلسات

قرار گرفته است.

گروهی و توجیهی ،ارتباطات داخلی و فعالیتهای رهبری و

در تحقیقات مختلف دیگری که توسط محققینی مختلف

مدیریتی عواملی هستند که بر روی برندسازی داخلی

انجام شده است ،باال بردن کیفیت خدمات و محصوالت به

فدراسیونهای ورزشی تأثیر میگذارند .کرن [16] 1طی

عنوان یک عامل اساسی در افزایش ارزش درک شده توسط

یافتههای پژوهشی که بر روی محیطهای کسب و کار انجام

مشتریان عنوان شده است ] .[۲3 ،14 ،19 ،۲۲ضمناً با توجه

داد به این نتیجه رسید که ساختن و حفظ یک برند قدرتمند

به دستاوردهای محققینی دیگر میتوان عنوان داشت که

کارآفرینانه جهت رشد ،دوام و ماندگاری یک کسب و کار در

تغییر و تحوالت محیطی مؤثر بر برندسازی خود به

محیطهای رقابتی و پیچیده امروزی از اهمیتی فوقالعاده

پارامترهای رقابت ،تغییرات تکنولوژیکی ،تغییرات سیاسی،

برخوردار است .باجدی [17]۲به برندسازی در حوزه صنعت

تغییرات عوامل طبیعی ،تغییرات آماری و تغییرات عوامل

پرداخت و ضمن بحث و مفهومسازی برندسازی صنعتی

فرهنگی و اجتماعی قابل تقسیمبندی است ].[۲4 ،۲3

مجموعهای از چالشها و فرآیندهای مربوط به برندسازی که

با در نظر گرفتن پژوهشهای محققین در راستای موضوع

کمتر مورد توجه کافی علمی قرارگرفتهاند همچون موضوع

مورد بحث میتوان بیان کرد که در زمینه برندسازی

مخاطبان ،ابعاد برندسازی صنعت ،تئوری برندسازی فرهنگی

محصوالت ورزشی در ایران پژوهشهای کمی صورت گرفته

و مشروعیت صنعت موردبررسی قرار گرفته است .نتایج نشان

که به صورت محدود برخی از جنبههای برندسازی را مورد

1.
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توجه قرار داده است ،در حالی که موارد متعدد دیگری در

برای تأیید ضرورت انجام این پژوهش ،حمایتکننده از فرآیند

برندسازی محصوالت و خدمات حائز اهمیت است که

و روش انجام این تحقیق میباشد.

نمونههایی از آنها در تحقیقات خارجی نیز ارائه شده است.

 -2تجربیات

لذا ،پیشینه موجود حاکی از نبود یک الگوی جامع برای

 -2-1روششناسی تحقیق

برندسازی محصوالت ورزشی و به شکل خاص و بومی برای

با توجه به مسئله پیش روی این پژوهش ،در ادامه ابعاد

ایران است .از سوی دیگر استفاده از فنون تحلیل محتوا و

مختلف آن به لحاظ روششناختی بر اساس پیاز پژوهش

تئوری داده بنیاد در برندسازی سابقه مناسبی داشته و اعتبار

(شکل  )1توضیح داده میشود.

روش انتخاب شده را باال میبرد؛ بنابراین سوابق موجود عالوه

شکل  -1پیاز فرآیند پژوهش ][2۶

تحقیق دارای جهتگیری کاربردی است؛ زیرا هم اکنون

پژوهشهای تفسیری قرار میگیرد و با توجه به اینکه از جزء

برندهای ورزشی نیز در کشور موجود میباشد و نتایج این

به کل رسیدهایم ،رویکرد این پژوهش استقرایی است .این

پژوهش میتواند بهصورت کاربردی در اجرای تحول کنونی

پژوهش در مرحله اول از روش تحلیل کیفی و در مرحله دوم

در حوزه فروش محصوالت ورزشی به کار گرفته شود.

از روش کمی استفاده کرده است.

همچنین ،این پژوهش از نظر هدف اکتشافی است که به

بخش کیفی شامل سه مرحله میباشد که در مرحله اول به

صورت تک مقطعی انجام میپذیرد و به علت اینکه شیوه

منظور شناسایی شاخصهای برندسازی از روش تحلیل محتوا

گردآوری دادههای مورد نیاز این پژوهش با استفاده از

استفاده شده است .سپس ،جهت بررسی تناسب شاخصهای

مصاحبههای نیمه ساختاریافته از خبرگان بازاریابی و ورزشی

استخراجشده با شرایط بومی کشور و حوزه برندهای ورزشی

جمعآوری شده است ،کیفی محسوب میشود که در زمره

ایرانی ،از روش دلفی فازی1بهره گرفته شده است.

Fuzzy Delphi Method

1.
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در انتها نیز ،با استفاده از روش داده بنیاد ،مدل پارادایمی

فرایند مورد نظر برای برندسازی محصوالت ورزشی نظرات

برای برندسازی محصوالت ورزشی تدوین و ارائه گردیده است.

خود را اعالم نمایند .تجزیه و تحلیل دادهها به روش تحلیل

در روش رویکرد تحلیل محتوا ،اسناد و مدارک (شامل

محتوا و با استفاده از نرمافزار اطلس هشت 1و روش دلفی

مقاالت و تحقیقات داخلی و خارجی) و خبرگان بازاریابی و

فازی و نرمافزار اکسل انجام شده است.

برندسازی و خبرگان حوزه محصوالت ورزشی به عنوان جامعه

در بخش کمی این تحقیق الگوی بهدستآمده از مرحله کیفی

آماری در نظر گرفته شدند .نمونهگیری در بخش اسناد و

مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاصل از پرسشنامه مربوط به

مدارک با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و انتخاب

شاخصهای نهایی ،در الگوی ارائه شده ،تجزیه و تحلیل

خبرگان به روش گلوله برفی انجام شده است که نهایتاً به 10

گردیده است .در این بخش روش تحقیق توصیفی همبستگی

نفر ختم شد .در هر دو بخش نمونهگیری تا اصل کفایت نمونه

میباشد .جامعه آماری شامل مشتریان برندهای منتخب

ادامه یافته است .در این مرحله برای گردآوری دادهها از روش

محصوالت ورزشی در کشور است که به تعداد نامحدود تعیین

مطالعات کتابخانهای بهصورت اسنادگردی و با استفاده از

میشود و حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه

فیشبرداری برای شناسایی شاخصها استفاده شده است .در

معادل  178نفر محاسبه شده استِ ،ضمن ًا روش نمونهگیری

روشهای دلفی و تئوری داده بنیاد ،خبرگان بازاریابی و

تصادفی ساده میباشد .گردآوری اطالعات به صورت میدانی

برندسازی و خبرگان حوزه محصوالت ورزشی آشنا به موضوع

و با استفاده از پرسشنامه تحققیافته صورت گرفته است.

به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که با استفاده از

دادههای کمی با روش مدلسازی  PLSبا استفاده از تحلیل

روش گلوله برفی  1۲نفر خبره متخصص مورد نظرسنجی قرار

شدهاند .در بخش کمی این پژوهش به منظور ارزیابی مدل

گرفتند .در این مرحله از مصاحبههای نیمه ساختاریافته

پیشنهادی از تحلیل معادالت ساختاری با رویکرد

PLS

هوشمند۲

استفاده شده است .برای این منظور ابزار پرسشنامهای به

استفاده شده است که برای این منظور از نرمافزار

صورت محقق ساخته و نیمهباز مورد استفاده قرار گرفته است.

 PLSاستفاده شده است.

به این ترتیب که در روش دلفی تعدادی سؤال اولیه و مشخص

طرحهای تحقیق به روش آمیخته طرحهایی هستند که در

در خصوص شاخصهای شناساییشده تعریف گردید که

آنها پژوهشگر در آغاز بررسی از پارادیـم تـحقیق کمی

خبرگان ضمن اظهارنظر درباره آنها ،پیشنهادات خود را ارائه

استفاده میکند و سـپس طـرح تحقیق مبتنی بر پارادیم

نمایند .در روش تئوری داده بنیاد از خبرگان این بخش

کیفی را به کار میبرد ][۲7؛ که در این پژوهش ابتدا یک

خواسته شد نظرات خود را درباره ارتباط بین شاخصها و

طرح تحقیق آزمایشی (کمی) به جهت بررسی برندسازی در

1.

2.

Atlas.ti.8
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ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک
زمینه پوشاک ورزشی موردبررسی قرار گرفت و پس از آن با

مفاهیم درآورد .به این منظور ،ابتدا دادهها از هم مجزا

استفاده از ابزار مصاحبه گروههای کانونی (کیفی) و ابزار

میشوند .عبارتها بر اساس واحدهای معنایی دستهبندی

پرسشنامه ،آزمودنیهایی بررسی شد تـا نـظر پاسخدهندگان

میشوند تا تعلیقات و مفاهیم (کدها) به آنها ضمیمه شوند.

و خبرگان را نسبت به متغیرها دریافت گردد و میزان توافق

همچنین میتوان کدگذاری باز را با درجات مختلفی از دقت

آنان را با نتایج آزمایش مورد تحلیل قرار گیرد.

و توجه به جزئیات انجام داد .میتوان یک متن را جمله به

در طرحهای تحقیق با مدل آمیخته ،پژوهشگر رویکردهای کمی

جمله ،خط به خط ،پاراگراف به پاراگراف کدگذاری کرد یا

و کیفی پژوهش را با هم میآمیزد و به اجرا در میآورد ].[۲7

آنکه یک کد را برای تمام متن در نظر گرفت.

 -3نتایج و بحث

 -3-1-2نتایج حاصل از روش دلفی فازی در برندسازی

 -3-1یافتههای بخش کیفی

محصوالت ورزشی

 -3-1-1نتایج حاصل از روش تحلیل محتوا

به منظور بررسی تناسب شاخصهای مستخرج از ادبیات

با استفاده از روش تحلیل محتوا ابتدا به منظور استخراج

تحقیق با شرایط بومی کشور و حوزه برندهای ورزشی ایرانی،

شاخصها تعداد  4۵مقاله فارسی و التین با محوریت

از روش دلفی فازی استفاده شده است .در بخش روش دلفی

برندسازی در مراجع معتبر مورد مطالعه و بررسی گرفته است

شاخصهای شناساییشده در قالب یک پرسشنامه در اختیار

و سپس از طریق مصاحبههای نیمه ساختاریافته با  10نفر از

خبرگان قرار گرفت تا در خصوص امکانسنجی ،کاربردپذیری

خبرگان حوزه بازاریابی و برندسازی و خبرگان حوزه
محصوالت ورزشی در کشور استخراج شاخصها تکمیل
گردید که پس از حذف موارد مشابه و مترادفها تعداد 89
شاخص تأثیرگذار با استفاده از نرمافزار اطلس هشت،
موردبررسی و تحلیل قرار گرفت .دادهها در بخش کیفی در
ابتدا با استفاده از اسنادکاوی مقاالت و از طریق مصاحبههای
نیمهساختارمند و عمیق جمعآوری شد .به دلیل همزمانی
جمعآوری و تحلیل دادهها در روش تحلیل محتوا ،بعد از انجام
هر مصاحبه ،بالفاصله تحلیل ابتدایی روی مصاحبه شروع
میشد .فرآیند تفسیر با مقولهبندی و کدگذاری باز آغاز
میشود .کدگذاری باز قصد دارد دادهها و پدیدهها را در قالب

و اثربخشی تمرکز بر روی هر یک از آنها در بازار محصوالت
ورزشی ایران نظر دهند (مقادیر از  :1بسیار کماهمیت تا :۵
بسیار ضروری) .بر این اساس ،شاخصهای شناساییشده در
 3مرحله در اختیار خبرگان قرار گرفت و نهایت ًا پس از تکرار
سوم ،تمامی شاخصها با اختالف میانگین نظرات کمتر از 0/1
به جمعبندی رسید .سپس شاخصهایی که میانگین نظرات
برای آنها کمتر از متوسط ( )3بود از مجموعه تحلیل کنار
گذاشته شد و سایر شاخصها برای تئوری داده بنیاد مورد
استفاده قرار گرفت .در ادامه نتایج تأیید و رد شاخصهای هر
مؤلفه در قالب گراف و با توضیحات مربوطه ارائه شده است.
مقوله پدیده محوری برندسازی محصوالت ورزشی شامل 13
شاخص است که بر اساس نتایج حاصل از دلفی فازی
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ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک
شاخصهای تصویر ذهنی برند برای مشتری ،شخصیت برند و

ارزش ویژه برند و ایجاد تداعی مثبت برای برند از نظر خبرگان

هویت برند از نظر خبرگان دارای تناسب بیشتری با شرایط

دارای تناسب بیشتری با شرایط بومی کشور و حوزه برندهای

بومی کشور و حوزه برندهای ورزشی ایرانی دارند .بدین ترتیب

ورزشی ایرانی دارند .بدین ترتیب به عنوان شاخصهای نهایی

به عنوان شاخصهای نهایی مقوله محوری این تحقیق در نظر

مقوله راهبرد ،برای این تحقیق در نظر گرفته شده است .مقوله

گرفته شدهاند .مقوله عوامل مداخلهگر در برندسازی

پیامدهای برندسازی محصوالت ورزشی شامل  1۲شاخص

محصوالت ورزشی شامل  16شاخص است که بر اساس نتایج

است که بر اساس نتایج حاصل از دلفی فازی شاخصهای

حاصل از دلفی فازی شاخصهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ایجاد وفاداری به برند و درگیری عاطفی و احساسی مشتری

( )IMCو حمایت مدیران ،از نظر خبرگان متناسب با شرایط

از نظر خبرگان دارای تناسب بیشتری با شرایط بومی کشور

بومی شناسایی شدهاند .بدین ترتیب به عنوان شاخصهای

و حوزه برندهای ورزشی ایرانی دارند .بدین ترتیب به عنوان

نهایی مقوله عوامل مداخلهگر در این تحقیق در نظر گرفته

شاخصهای نهایی مقوله راهبرد ،برای این تحقیق در نظر

شدهاند .مقوله عوامل علّی اثرگذار در برندسازی محصوالت

گرفته شده است.

ورزشی شامل  13شاخص است که بر اساس نتایج حاصل از

 -3-1-3نتایج حاصل از تئوری داده بنیاد

دلفی فازی شاخصهای کیفیت محصوالت و خدمات و

در بخش تئوری داده بنیاد به صورت موازی ،بر اساس مصاحبه

اعتمادسازی در مشتریان از نظر خبرگان دارای تناسب

با خبرگان و همچنین بازبینی تحقیقات موجود (نمونه آماری

بیشتری با شرایط بومی کشور و حوزه برندهای ورزشی ایرانی

بخش تحلیل محتوا) ،شاخصهای شناساییشده در قالب

دارند .بدین ترتیب به عنوان شاخصهای نهایی مقوله عوامل

مقولههای اصلی ،مقولههای فرعی و کدهای باز تقسیمبندی

علّی ،برای این تحقیق در نظر گرفته شده است .مقوله عوامل

شد .مبنای این تقسیمبندی به این ترتیب در نظر گرفته شد

زمینهای مؤثر در برندسازی محصوالت ورزشی شامل 13

که محورهای تأییدشده در روش تحلیل محتوا ( 6محور:

شاخص است که بر اساس نتایج حاصل از دلفی فازی

پدیده محوری ،شرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط

شاخصهای تغییر و تحوالت محیطی و بافت فرهنگی از نظر

مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها) به عنوان مقوله اصلی،

خبرگان دارای تناسب بیشتری با شرایط بومی کشور و حوزه

شاخصهای تأییدشده از روش دلفی را به عنوان مقوله فرعی

برندهای ورزشی ایرانی دارند .بدین ترتیب به عنوان

و سایر شاخصها (رد شده در روش دلفی) به توجه به محتوای

شاخصهای نهایی مقوله شرایط زمینهای ،برای این تحقیق

نظری منابع در دسترس و نظر خبرگان به عنوان کد باز

در نظر گرفته شده است .مقوله راهبردهای مؤثر در برندسازی

تعریف گردید .در جدول ( )1نتایج این تقسیمبندی ارائه شده

محصوالت ورزشی شامل  ۲۲شاخص است که بر اساس نتایج

است.

حاصل از دلفی فازی شاخصهای ،کسب مزیت رقابتی ،ارتقا
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جدول  - 1شاخصهای استخراجشده از مراحل کدگذاریها
مقوله اصلی
پدیده محوری

کد باز

مقوله فرعی

 تصویر ذهنی برند برای مشتری - -تمایز برند -جذابیت برند -باورهای اخالقی و ارزشهای انسانی در برند -پویایی برند -نوآوری برند-شخصیت برند-هویت برند

جایگاه یابی برند -برجسته و منحصربهفرد بودن برند -کارکرد برند -فرهنگ -قول برند

 -کیفیت محصوالت و خدمات

پاسخگویی به نیازها و عالیق مشتریان -چشمانداز جامع برای برندسازی-دیدگاه اجتماعی -دیدگاهاقتصادی -دیدگاه سیاسی -ضرورت تفکر استراتژیک -فراگیر بودن برند -فراسازمانی بودن -توجه به

شرایط علّی
 -اعتمادسازی در مشتریان

برندسازی در رسالت سازمان -پویایی برند -وجود انبوه مشتریان

-تغییر و تحوالت محیطی

 -امنیت اطالعات شخصی و مالی مشتریان -شناخت بازار -تضمین تعویض و مرجوع کردن کاال -تنوع

 -بافت فرهنگی

عرضه -تنوع تقاضا -رقبا -بازار -ذینفعان -مذهب -شرایط اقتصادی -زمان ورود به بازار

شرایط زمینهای

 زمان ،هزینه و کارایی فرآیندها -لزوم آپدیت بودن برند -رضایت از خرید مشتریان -ضرورت ارائه -ارتباطات یکپارچه بازاریابی

اطالعات -تحلیل عملکرد رقبا -امنیت فرآیند دادوستد -اینترنت و  -ITالزمات زیستمحیطی -ضرورت

 -حمایت مدیران

توجه به اصول بازاریابی حسی -معناداری ارتباطات -قابلیت تبادل اطالعات -حمایت دولتی -تأمین

شرایط مداخلهگر

مالی -کار تیمی
 کسب مزیت رقابتیراهبردها

 ارتقای ارزش ویژه برند -ایجاد تداعی مثبت برای برند

 -ایجاد وفاداری به برند

 طراحی برند -شناخت مشتریان -تدوین محتوا -انتخاب ویژگیهای مناسب برای محصول -برنامهریزیراهبردی برای برند سازی -تعامل با مشتریان -تحویل مناسب کاال -اعتمادسازی در مشتریان -ایجاد
تصویر ذهنی مطلوب -کسب منزلت در نزد مشتریان -رفتارشناسی (کنش) مشتریان -توسعه برند-
شناخت مفروضات ذهنی افراد -برگزاری رویدادهای شاخص و جالب -اعتمادسازی بین ذینفعان-
بازاریابی درونی (توجه به کارکنان) -تکمیل مجموعه محصوالت شرکت -تبلیغات -استفاده از مشاوران
 کاهش تمایل مشتریان به خرید از برند رقبا  -تسریع فرایندها در زنجیره خرید  -فروش و تأمین -توسعه کسب و کار  -کسب درآمد  -کسب رضایت مشتریان  -ارتقای محبوبیت برند -ایجاد حس تعلق

پیامدها
 -درگیری عاطفی و احساسی مشتری

در مشتری  -گرایش بیشتر مشتری به برند  -شکلگیری سبک جدیدی

از زندگی

همچنین ارتباط بین مقولههای اصلی به دست آمده از بررسی

سازی برای منتخبی از محصوالت ورزشی ختم میشود.

ادبیات و مصاحبهها مورد تحلیل قرار گرفته و الگوی فرایندی

مدل پارادایمی تحقیق ،نشاندهنده جریان فرآیندها و

تحقیق به دست آمد .الگوی فرآیندی تحت عنوان مدل

فعالیتهایی است که در بستر مطالعه روی داده است .این

پارادایمی در شکل ( )۲ارائه شده است.

مدل شامل پنج بخش است که عبارتاند از :شرایط علّی،

با توجه به دادههای حاصله از فرآیند پژوهش و تحلیلهای

شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها .در

انجام شده مدل نهایی پارادایمی به دست آمده است .این

میانه مدل نیز پدیده محوری واقع شده است که فعالیتها

پژوهش با رویکرد کیفی به دنبال یافتن دیدگاه صاحبان و

پیرامون آن روی میدهد .جریان فرآیندها و فعالیتهایی که

عامالن است که در این مدل مجموعه روابطی میان کلیه

در بستر این تحقیق روی داده است ،نشان میدهد که پدیده

عوامل مدل برقرار است که در نهایت به نتایج ناشی از برند

محوری عبارت است از برندسازی محصوالت ورزشی.
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شکل  -2نمایش گرافیکی الگوی پارادایمی برندسازی محصوالت ورزشی با رویکرد آمیخته (مدل پارادایمی تحقیق)

همانگونه که از نتایج این تحقیق مشخص شده ،محقق ،در

بخشی و برندسازی محصوالت ورزشی به  3شاخص (تصویر

ابتدا و از طریق بهکارگیری روش تحلیل محتوا در بخش

ذهنی برند برای مشتری ،شخصیت برند ،هویت برند) ،عامل

اول 13 ،شاخص برای هویت بخشی به برند محصوالت

مداخلهگر در برندسازی به  ۲شاخص (ارتباطات یکپارچه

ورزشی و در نتیجه برندسازی آنکه پدیده محوری در این

بازاریابی ،حمایت مدیران) ،عوامل علّی و اثرگذار به ۲

تحقیق محسوب میشود ،شناسایی کرد و در ادامه به

شاخص (کیفیت محصوالت و خدمات ،اعتمادسازی در

شناسایی  16شاخص مداخلهگر (عوامل تسهیلکننده و یا

مشتریان ] 6و ،)[۲8شرایط زمینهای اثرگذار به  ۲شاخص

بازدارنده) در روند برندسازی محصوالت ورزشی 13 ،شاخص

(تغییر و تحوالت محیطی ،بافت فرهنگی) ،راهبردها و

علّی و اثرگذار در برندسازی 13 ،شاخص زمینهای و محیطی،

استراتژیها به  3شاخص (کسب مزیت رقابتی ،ارتقا ارزش

 ۲۲شاخص راهبردی و استراتژیکی و در نهایت  1۲شاخص

ویژه برند ،ایجاد تداعی مثبت برای برند) و پیامدها و نتایج

پیامدی ،گردیده است .در ادامه اجرای تحقیق و به منظور

حاصل از برندسازی به  ۲شاخص نهایی (ایجاد وفاداری به

بررسی میزان تناسب شاخصهای شناساییشده حاصل از

برند ،درگیری عاطفی و احساسی مشتری) دست یافته شد.

تحلیل محتوا ،از نظر خبرگان و متخصصین در حوزه

 -3-2نتایج بخش کمی

بازاریابی و برندسازی بهره گرفته شد و طی اجرای روش

چنانچه اشاره شد پس از بررسیهای کیفی و با توجه به

دلفی فازی و توزیع  3مرحله پرسشنامه دلفی حاوی

نظرسنجی صورت گرفته بر روی  178نمونه تصادفی در این

شاخصهای شناساییشده ،در بخش پدیده محوری ،هویت

پژوهش (که  %4۲آن را مردان و  ۵8%را زنان تشکیل
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میدادند) الگوی ارائه شده با کمک روش حداقل مربعات

شود هر گویه با متغیر خود ارتباط مناسبی دارد .برای این

جزئی و نرمافزار هوشمند PLS 1مورد ارزیابی قرار گرفت.

منظور از آزمون بار عاملی استفاده گردید .چنانچه در جدول

نتایج ارزیابی در این بخش شامل سه دسته :آزمون روایی

( )۲نیز مشاهده میشود ،بار عاملی به دست آمده برای همه

(شامل آزمون روایی همگرا و آزمون روایی واگرا) ،آزمون

سؤاالت (گویهها) از مقدار معنیداری استاندارد  0/7باالتر بوده

پایایی و آزمون مدل ساختاری است که در نتایج آن در ادامه

و مقدار آماره  [6] tمتناظر نیز از آستانه  1/96بزرگتر است؛

تشریح شده است.

بنابراین در سطح اطمینان  ٪9۵بار عاملی سؤاالت معنیدار

 -3-2-1نتایج آزمون روایی همگرا

بوده و جانمایی هر گویه در متغیر خود مورد تأیید است.

در روششناسی مدل معادالت ساختاری ،ابتدا به ساکن الزم
است تا روایی درونی سازهها موردبررسی قرار گیرد تا مشخص

جدول  -2تحلیل عاملی تأییدی (مقادیر بار عاملی و مقدار  )tبرای متغیر شرایط زمینهای
متغیر
شرایط زمینهای ()CC
عوامل علّی ()CF
عوامل مداخلهگر ()IF

پدیده محوری ()CP

راهبردها ()S

پیامدها ()C

گویه

بار عاملی

خطای استاندارد

آماره t

بافت فرهنگی ()CU

0/864777

0/036۵۲۲

۲3/678149

تغییرات محیطی ()EC

0/739371

0/0۵9607

1۲/40419۵

کیفیت محصوالت و خدمات ()QPS

0/904390

0/013۲11

68/4۵7718

اعتمادسازی ()T

0/841941

0/030444

۲7/6۵۵136

ارتباطات یکپارچه بازاریابی ()IMC

0/893686

0/01۵879

۵6/۲8۲118

حمایت مدیران ()MS

0/87۵883

0/0۲0171

43/4۲3370

تصویر ذهنی برند ()BIM

0/840800

0/0۲3041

36/491۲4۵

شخصیت برند ()BP

0/830031

0/0۲۵۵69

3۲/46۲۲74

هویت برند ()BID

0/70903۲

0/046873

1۵/1۲6771

تداعی برند ()BA

0/86041۵

0/0۲46۵4

34/900۲4۵

ارزش ویژه برند ()BE

0/840167

0/0۲8988

۲8/98304۲

مزیت رقابتی ()CA

0/83۵70۵

0/0۲9718

۲8/1۲1341

درگیری عاطفی و احساسی مشتری ()EI

0/876680

0/0۲0۵1۵

4۲/73۲80۵

وفاداری به برند ()BL

0/89۲9۵3

0/01۲7۲3

70/18۲78۵

 -3-2-2آزمون روایی واگرا

است .در جدول ( ،)3نتایج آزمون شاخص میانگین واریانس

به منظور بررسی استقالل متغیرهای تحقیق از یکدیگر از

استخراج شده ( )AVEنشان داده که میانگین واریانس

آزمون روایی واگرا استفاده میشود که در این تحقیق دو

استخراج شده همه متغیرهای مدل (پیامدها ،شرایط

آزمون  [۲9] AVEو فورنل – الرکر مورد استفاده قرار گرفته

زمینهای ،عوامل علّی ،پدیده محوری ،عوامل مداخلهگر و

Smart PLS

1.

 80مجله علمی-مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک ،دوره  ،10شماره  ،3شماره پیاپی  ،39پاییز  1400صفحه 86-71

مرجان میرجلیلی و همکاران

ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک
راهبردها به ترتیب برابر با 0/78 ،0/63 ،0/76 ،0/6۵ ،0/78

میشود که گویهها میتوانند به اندازه کافی واریانس

و  ،)0/71باالتر از آستانه  0/۵است؛ بنابراین نتیجه گرفته

متغیرهای مدل پژوهش را تشریح نمایند.

جدول  -3نتایج آزمون فورنل الرکر
S

0/84۵

IF

CF

CP

C

CC

0/88۵

پیامدها ()C

0/80۵

0/369

شرایط زمینهای ()CC

0/874

0/44۲

0/۵01

عوامل علّی ()CF

0/796

0/700

0/494

0/6۲9

پدیده محوری ()CP

0/88۵

0/69۲

0/699

0/4۲8

0/496

عوامل مداخلهگر ()IF

0/۵98

0/740

0/67۲

0/447

0/713

راهبردها ()S

براساس اطالعات ارائه شده در جدول ( )3نتایج آزمون فورنل

 -3-2-3آزمون پایایی

الرکر در آزمون روایی واگرا ،تأییدکننده این مساله است که

در مدل اندازهگیری ،هماهنگی درونی مدلی یا میزان

همبستگی گویههای هر سازه با متغیر خودش بیشتر سایر

پایایی ،با محاسبه ی دو شاخص پایایی مرکب و آلفای

متغیرها است .مقادیر بزرگتر از سطر و ستون متناظر در قطر

کرونباخ1موردبررسی قرار گرفت که نتایج جدول( )4مقدار

اصلی تأییدکننده این مورد است (جدول -3قطر جدول) .با

باالتر از  0/7برای هر دو شاخص را نشان می دهد که

توجه به نتایج  ،روایی واگرای مدل تحقیق مورد تأیید است.

تأییدکننده است.

جدول  -4مقادیر شاخصهای پایایی
متغیر

پیامدها

شرایط زمینهای

عوامل علّی

پدیده محوری

عوامل مداخلهگر

راهبردها

آلفای کرونباخ

0/8۲3089

0/76306۵

0/793838

0/80۵617

0/8۲307۲

0/9006۲6

پایایی ترکیبی

0/878۲6۵

0/78483۲

0/86۵674

0/837198

0/878۲3۵

0/88۲631

 -3-2-4خروجیهای مدل اصلی

متغیرها دارای مقدار آماره  tباالتر از  1/96است که بیانگر

با توجه به تأیید مدل اندازهگیری میتوان به ارزیابی مدل

تأیید روابط در سطح اطمینان  ٪9۵است؛ به عبارت دیگر

ساختاری و روابط بین متغیرها پرداخت .نتایج آزمون ضرایب

میتوان گفت تأثیر تمامی متغیرها در مدل مورد تأیید قرار

مسیر و آماره  tبر روی مدل تحقیق نشان داد که تمامی روابط

گرفته است (شکلهای  3و .)4

Cronbach's alpha

1.
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شکل  -3مدل اصلی در حالت اعداد معناداری ()[۶] t-value

شکل  -4مدل اصلی در حالت ضرایب مسیر

همچنین مقدار باالی ضریب تعیین در متغیرهای وابسته ،CP

داد که ایجاد تصویر ذهنی برند نیازمند برنامه بازاریابی است

 Sو  Cکه به ترتیب  0/۵۵ ،0/6و  0/۵1به دست آمده استِ

که بتواند تداعیات مطلوب ،منحصربهفرد و قدرتمند را با برند

نشاندهنده قدرت پیشبینی باالی مدل میباشد .عالوه بر

در حافظه مصرفکننده پیوند بزند .تداعیات ذهنی

این ارزیابی شاخصهای برازش مدل نشان داد که مقدار اندازه

مصرفکننده از برند میتواند به شیوههای مختلفی فراتر از

اثر  f2برای همه روابط باالتر از حداقل  0/0۲بوده و برای تأثیر

فعالیتهای بازاریابی شکل گیرد که بر اساس تحقیقات

پدیده محوری بر راهبردها ( )1/۲و مسیر راهبردها بر پیامدها

گذشته انجام شده توسط محققین مختلف از مهمترین آنها

قوی ( )1/03و تأثیر عوامل علّی ( )0/16و عوامل مداخلهگر

تجربه شخصی محصول و کسب اطالعات از منابع مختلف

بر پدیده محوری ( )0/1۵متوسط میباشد .از سوی دیگر،

همچون اخبار ،گزارشها ،ابزارهای رسانهای ،تبلیغات دهان به

مقدار به دست آمده برای معیار  Q2در تمامی متغیرهای

دهان ،درک مصرفکنندگان از برند ،نام ،لوگو و از این قبیل

تحقیق حاکی از قدرت تعمیمپذیری قابل قبول این مدل

موارد است .درنتیجه ،تصویر یا تداعی از برند به صورت

است؛ که با مقدار  GOFبرابر با  0/630برازش کلی مدل در

مستقیم بر ارزش درک شده تأثیرگذار است ]،18 ،۲0 ،۲1

حد قوی ارزیابی شده است.

 .[14 ،17به عبارت دیگر ،برندی که منافع ذهنی بیشتری را

 -4نتیجهگیری

ایجاد کند ،مصرفکننده آن را در مقایسه با رقبا ارزشمندتر

برندسازی محصوالت ورزشی با رویکرد تفکر راهبردی نشان

دانسته و با اعتماد ایجادشده ،نسبت به برند متعهد خواهد
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بود .تداعیهای منحصربهفرد هر برند را میتوان از طریق

گفته میشود .این شرایط ناظر بر فضای حاکم بر محیط است

هویت آن شناسایی نمود .نتایج نشان داده که مهمترین بعد

و مجموعهای از مفاهیم و طبقهها یا متغیرهای زمینهای را

از ابعاد هویت (فیزیکی ،شخصیت ،فرهنگ ،ارتباطات ،انعکاس

تشکیلمی دهند که در الگوی پارادایم عبارتاند از :تغییر و

مصرفکننده و ذهنگرایی مصرفکننده) ،شخصیت

تحوالت محیطی ،بافت فرهنگی .با توجه به دستاوردهای

مصرفکننده است که به شرکتها امکان تعیین مفهوم پروژه

محققین و مصاحبههای انجام شده با خبرگان در فرایند این

و طراحی برندهایشان را میدهد .بر اساس نتایج به دست

تحقیق ،میتوان عنوان داشت که تغییر و تحوالت محیطی

آمده ،به منظور تحقق هویت برند در پارادیم برندسازی سه

مؤثر بر برندسازی خود به شش پارامتر رقابت ،تغییرات

دسته عوامل علی ،واسطهای و زمینهای مورد نیاز است.

تکنولوژیکی ،تغییرات سیاسی ،تغییرات عوامل طبیعی،

عوامل واسطهای :همانگونه که موسوی ] [30و وانگ 1و

تغییرات آماری و تغییرات عوامل فرهنگی و اجتماعی قابل

همکاران ] [31پیش از این مطرح کردند ،ارتباطات یکپارچﺔ

تقسیمبندی است ] .[18 ،19 ،۲4 ،۲۵تأثیر این شش عامل

بازاریابی و حمایت مدیران دو عامل اصلی در این زمینه

به خاطر محیطی بودن بر کسب و کار ،خارج از کنترل است

میباشند البته امروزه دیگر ارتباطات یکپارچهی بازاریابی به

ولی اگر آنها را در نظر داشته و موقع برند سازی ،از طریق

تنهایی برای حفظ و نگهداری مخاطب کافی نیست و

پیشبینی درست ،چابک و هماهنگ با آنها تصمیمگیری

سازمانها ناگزیرند ارتباطات خود با مخاطبان را ارتقا بخشند.

شود میتوان به موفقیت برند مورد نظر اطمینان یافت .در این

همچنین ،مدیریت به عنوان حیاتیترین رکن یک سازمان به

رابطه ،سه دست راهبرد کسب مزیت رقابتی ،ارتقای ارزش

خاطر داشتن تأثیر مضاعف بر اجزای دیگر و در نتیجه بر

ویژه برند و ایجاد تداعی مثبت برای برند باعث افزایش تمایل

فعالیتها ،از طریق پشتیبانی و حمایتهای الزم در برابر اجرا

مشتریان جهت خرید برند مربوطه میگردد و منجر به ایجاد

و فراهمکردن زیرساختهای دستیابی به هدف برند سازی ،به

وفاداری به برند و درگیری عاطفی و احساسی مشتری

عنوان یک مکمل در نظر گرفته میشود.

میشود .بهطور خالصه باید گفت ،از مسیر برندسازی عاطفی

عوامل علی :در تحقیقات مختلف که توسط محققین دیگری

و احساسی (هیجانی) میتوان رابطه بهتری با بین مشتریان

انجام شده است ،باالبردن کیفیت خدمات و محصوالت به

محصوالت ورزشی و برندها ایجاد نمود .بر این منظور باید

عنوان یک عامل مهم در افزایش ارزش درک شده توسط

بیشتر بر هدفها ،نیازها ،خواستهها و تمایالت که همگی

مشتریان عنوان شده است که نقش حیاتی در بقاء شرکتها

تحت تأثیر ناخودآگاه مشتری هستند ،تمرکز نمود .نتایج

دارد .است ] .[14 ،19 ،۲۲ ،۲3 ،۲4 ،3۲عوامل زمینهای :به

تحقیق نیز نشان داد که نقش بافت فرهنگی ـ اجتماعی (به

شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر میگذارند شرایط زمینهای

عنوان بستر ایجاد تصویر احساسی از برند و شخصیت برند)

Wanga

1.
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نقش مؤثر و معنیداری در برندسازی محصوالت ورزشی دارد.

عبارت دیگر ،در دستیابی به هدف اصلی از قدرت کافی

هرچند تأثیرگذاری آن بر روی شاخص هویت برند و شخصیت

برخوردار نیست؛ اما از آنجا شاخص هویت برند برخالف

رد شده است؛ که این امر نیز میتواند ناشی از تالشهای

شاخص شخصیت برند؛ روی هر سه شاخص (ایجاد تداعی

محدود و جزیرهای در برندسازی محصوالت ورزشی در ایران

مثبت ،ارتقای ارزش ویژه برند و کسب مزیت رقابتی) مؤثر

است .به عبارت دیگر ،یکی از اصلیترین مشکالت برندهای

بوده است؛ در مییابیم بازاریابی محصوالت ورزشی در ایران

ورزشی ایرانی این است که نتوانستهاند بسترسازی ذهنی،

علیرغم اینکه با ایجاد هویت برند موافق است اما اعتقادی به

احساسی و فرهنگی مناسبی در ذهن مشتری ایجاد کنند.

شخصیت برند نداشته و شخصیت درستی از برندهای ورزشی

عالوه بر این ،معنیداری تأثیر حمایت مدیران شرکتها بر

در بازار ترسیم نکرده است .لذا ،توصیه میشود (با توجه به

روی تصویر ذهنی برند نشان از تالش و تمایل مدیران

نتایج پژوهش) ،ارتقای ارزش ویژه برند و ایجاد تداعی مثبت

برندسازی دارد اما چون تالشها مبتنی بر رویکرد بازاریابی

برای برند را به عنوان ابزاری برای ایجاد وفاداری و درگیری

درست نبوده است تأثیری در هویت برند و شخصیت برند

عاطفی و احساسی مشتری در رأس اهداف بازاریابی

نداشته است .از بین شاخصهای پدیده محوری ،نتایج نشان

محصوالت ورزشی قرار داد .محققان در این تحقیق دریافتند

داد که شاخص تصویر ذهنی برند تنها میتواند منجر به ایجاد

که با توجه به شرایط شناساییشده ،مهمترین راهکارها برای

تداعی مثبت برای برند و کسب مزیت رقابتی گردد اما

عبور از این مشکالت را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:

نمیتواند ارتقای ارزش ویژه برند را به دنبال داشته باشد .به
استقرار مدیریت نوین ،بازاریابی عملی و کاهش هزینههای

تداعی مثبت از برند و اعتمادسازی در مشتریان ،ایجاد

تولید ،لزوم برندسازی ملی (و سپس بینالمللی) محصوالت

سیستم اطالعات بازاریابی در شرکتها به منظور دستیابی

ورزشی ایرانی به منظور کاهش ریسک سرمایهگذاری و

به ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،در مجموع خاطرنشان

افزایش بازده سرمایه ،مطالعه ،مدیریت و تقویت برندهای

می گردد؛ برندسازی (و به شکل خاص بازاریابی) یک رویکرد

ایجادشده از طریق بهروزرسانی اطالعات ،پایش بازار و رقبا و

منفرد از فعالیت شرکت نیست و نه تنها باید هماهنگ با

توسعه محصوالت جدید ،لزوم حمایت عملکردی دولت در

تمامی فعالیتها ،برنامه ها و اهداف شرکت باشد ،بلکه باید

بحث قانون گذاری و اجرای آن ،تحقیقات بازاریابی و

درگیر و در زیربنای آنها قرار گیرد .لذا ،اولین گام در اصالح

بازارشناسی مستمر مشتریان جهت حفظ مشتریان فعلی و

وضعیت نامطلوب بازار محصوالت ورزشی ایرانی ،برندسازی

جذب مشتریان جدید ،توجه تأثیر فرهنگ و تالش برای

اصولی و صحیح است.

فرهنگ سازی مصرف برندهای داخلی و تالش برای ایجاد
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