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 چکیده 

 تحصییل ی انسیانیسیرمایه و فرهنگی ایرانیی اسیالمی غنی یسرمایه یواسطهبه صنعت امروزه صنعت مد پتانسیل های بسیار خوبی در ایران دارد. این

 شیرای  کیه دارد راسیتا ریرورت ایین شیود. در مطرح المللیبین و منطقه سطح در تواندمی اسالمی مد لباس نمادین یسرمایه کنار در خالق، یکرده

 ایرانیی مید بر مبتنی تولیدات کننده برایگردد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رفتار و تمایل پرداخت مصرف تثبیت صنعت نیز این اقتصادی

ها، توصیفی خواهید بیود. میدف مفهیومی کاربردی و از نظر نوع تحقیق و نحوه گردآوری دادهمازندران است. این مطالعه از لحاظ هدف،  استان در اسالمی

باشد. در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگیان تتعیدادی مورد استفاده در این تحقیق شامل چهار نوع رفتار خرید و نیز چهار عنصر آمیزه بازاریابی می

هیای میتنیی بیر مید اسیالمی طلبانه در خرید لباسزدا، عادی و تنوعدران( ابتدا رفتارهای چهارگانه پیچیده، تنشای لباس در استان مازناز طراحان حرفه

هیای آوری شیده نییز بیر اسیاس روشهای جمی سنجی شده و تاثیر عناصر آمیزه بازاریابی در هر یک از رفتارها مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل دادهوزن

AHP  فازی وVikor باشد و رفتارهای تنش زدا، رفتیار عیادی و رفتیار دارای بیشترین وزن می پیچیده انجام گردید. بنابر نتایج این پژوهش رفتار فازی

-های بعدی وزنی قرار دارند. نتایج تحلیل فازی نشان داده است که در میان عناصر آمیزه بازاریابی، دو عنصر ترفیی  و محصیوف اولوییتطلبانه در ردهتنوع

 گیرند.های بعدی قرار میکننده را به خود اختصاص داده و عناصر تولید و توزی  در اولویتگیری رفتار خرید مصرفاوف و دوم در شکل های

 
 مد. ،FVikor، FAHP کننده،مصرف رفتار بازاریابی، آمیزه کننده، مصرف پرداخت تمایلواژه های کلیدی: 
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Abstract  

 

Today, fashion industry has a great potential in Iran. This industry, is growing through its Iranian Islamic cultural credit and educated 

human resource along with the symbolic capitals of Islamic fashion is able propounded in regional and international markets. Thus, it 

necessary to focus more on economics sides of fashion industry. The purpose of present research is investigation the effect of 

consumer behaviour and willingness to pay for products based on Iranian Islamic fashion in Mazandaran province. In this research, 

four types of behavior including complex behavior, dissonance-reducing behavior, habitual behavior and variety-seeking buying 

behaviors were evaluated and the effects of marketing mix on these behaviors have been investigated. Analysis of data has been 

carried out using Fuzzy AHP and Fuzzy VIKOR methods. Based on the results, complex behavior has the greatest degree of 

importance, followed by dissonance-reducing and variety-seeking behaviors. Furthermore, among marketing mix elements, 

promotion and product have greater impact on formation of consumer’s shopping behavior. 
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 مقدمه -1

 جایگاه که اییران اسالمی جمهوری اندازچشم سند اساس بر

 ترسیم منطقه سیطح در را فنیاوری و علمی اقتصیادی، اوف

 مستقیم زاییاشیتغاف باالی نقش قدمت، به نظر و است، نموده

 بالفعل و بالقوه توان و باال افزوده ارزش صنعتی، غیرمستقیم و

 سیاف افیق در پوشاک و نساجی صنعت اندازچشم صادراتی،

 سوم جایگاه به دستیابی شود:می ترسیم ذیل شرح به 1404

 با جهان پنجاهم رتبه به رسیدن و منطقه در نساجی صنعت

 با همراه گذاری سرمایه و نوسازی پذیری، رقابت بر تکیه

  [.1باشد] می تولید عوامل یور بهره ارتقای و یفناور توسعه

 تولید محصوالت مصرف به اشتیاق که حالی در دیگر سوی از

 چنین صادراتی بازار و بوده افزایش به رو مد اساس بر شده

 فراوانی یتوسعه باال رفاه سطح با جوام  میان در محصوالتی

 ریزی،برنامه برای ملموسی حرکت ما کشور در اما یافته،

 تولید و خوردنمی چشم به مهم عرصه این از حمایت و هدایت

 در موقعیت این از جامعه کل و مناسب مزیت این از کنندگان

 [2د]انمانده محروم خود زندگی محی 

 کاال یک تولید در رکن ترینمهم مدرن، اقتصاد در که جاآن از

 به کنندگانمصرف تمایالت میزان سنجش است، کنندهمصرف

 یک اسالمی مد بر مبتنی پوشاک عرره و تولید منظور

 از کوشید خواهد مطالعه این بنابراین است. آشکار ررورت

 صنعت در کنندگانمصرف رفتار بر موثر عوامل بررسی طریق

 بهبود برای را مدون دستاوردی اسالمی، مد بر مبتنی پوشاک

 دهد. ارایه اسالمی مد بر مبتنی پوشاک بازار ورعیت

 شاخص کایپوش و ستا م اجو بین در شای  ایهپدید مُد

 و سلبا صنعت .[3]دپذیرمی ثیرات مد از که ستا کاالیی ترین

 پتانسیل آن، تمحصوال مصرفی ماهیت سبب هیب کپوشا

 مینهز ینا در هارکشو از ریبسیا که ایگونهبه دارد، نیاوافر

 شتریگس هیب هیتوج با .میکنند نکال یهااریسرمایهگذ

 ی برندها و نعتیص نییا هیب ختنداپر ،ییامدگر فرهنگ

 صنعت سدرمی نظربه .ستا زمال یمرا آن، در دموجو مختلف

 اپید را دخو بمطلو هجایگا انیرا در زهنو کپوشا و سلبا

 [.4]ستا دهنکر

 آن تحلیل و کنندهمصرف رفتار تعریف رمن تحقیق این هدف

 پرداخت بر موثر عوامل بررسی بازاریابی، آمیزه عناصر با

 بر مبتنی تولیدات خرید در هاآن بندیاولویت و کنندهمصرف

 باشد.می مازندران استان در اسالمی مد

 دارای آن، توصیفی و کاربردی سطح دلیل به حارر مطالعه

 هاآن به پاسخگویی صدد در که بوده ذیل شرح به هاییپرسش

 بود: خواهد

 خریدار یا کنندهمصرف یک از خریدی رفتارهای نوع چه – 1

 هر توزن( اهمیت درجه زد؟ خواهد سر مُد بر مبتنی تولیدات

 چه اسالمی مُد بر مبتنی تولیدات برای رفتار انواع این از یک

 است؟ مقدار

 موثر عوامل بندیاولویت تحقیق، مفهومی مدف اساس بر – 2

 ترینمناسب و بوده صورت چه به مصرف رفتار انواع بر

 کدام اسالمی مد بر مبتنی تتولیدا برای بازاریابی استراتژی

 است؟

 ینظر چارچوب و قیتحق یمبان -1-1

 مُد فتعری -1-1-1

 مد   یکی کند؛یم میتقس یاصل دسته دو به را ُمد ،وندسون

 که اییدئولوژیا ای و منطق ،یکل یزمیمکان یگرید و لباس،

 هر .هاستآن از یکی لباس و شودمی هاحوزه از یاریبس شامل

 تواندیم ادراک و رفتار نوع هنر، ،شآرای و لباس از خاص گونه
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 به اغلب مد از یعموم درک حاف، نیا با شود. لیتبد مد به

 به تنها را مد محققان از یبرخ یحت است. شده محدود لباس

 مد هنر، مورخ هلندر، آن ها،آن انیم در .دهندیم وندیپ لباس

 زمان هر در جذاب هایلباس هایسبک از یکامل فیط را

 اریبس یفیتعر لسونیو زابتیال ،یفرهنگ مورخ .داندیم نیمع

  یسر رییتغ آن یدیکل یژگیو که است یاسلب مد، دارد؛ مشابه

 و پرستش کلمه، یواقع یمعنا به ُمد .است هاسبک مداوم و

 منظر از است. زمان کی در ای و عصر کی در یرویپ

 از زمان هر در شدت به مردم که است یزیچ مد ،یمعناشناس

 یادراک یرگیخ نعنوا به را مُد ،ویل .کنندیم تیحما آن

 عنوان به تواندیم مد ،شناسینشانه منظر از .کندیم فیتعر

 تا کندیم کمک ما به که شود گرفته نظر در زبان ای و کد کی

 یزندگ سبک کی نیهمچن مُد .میکن فکر یمعان کشف به

 کی در که شودیم گرفته نظر در یفرهنگ یدهیپد و خاص

 و مردم نیتحس با مد .شودیم داریپد زمان از یخاص دوره

 خاص یمعان شینما ای رفتار، شناخت، از که یبرتر احساس

 گروه توس  ابتدا در ُمد .کندیم دایپ بروز د،یشوم یناش

 با شیگرا کی آن از پس و شودیم دیتول مردم از یکوچک

 که نیا تا ردگییم شکل شتریب و شتریب لدانمق و روانیپ

 [.6-4]شودیم منسوخ

 جامعه با کند،یم نقل مُد از جکسن میت که یفیتعر دو

 سبک هایجنبه از یاربسی آن در که مدرن کنندهمصرف

 یاجتماع تیموفق و تیموقع بازتاب یبرا یعامل مردم یزندگ

 مهم ایلهیوس مُد که نیا اوف دارند. مناسبت اریبس هستند،

 ییبایز قهیسل و یاسیس هایدهیا ،یاجتماع تیهو انیب یبرا

6-]است یزمان یدورهها نیمب مد نکهیا دوم و است شناسانه

4.] 

 است یلسوفانیف نیاول از یکی اقتصاد، علم پدر ،تیاسم آدام

 و نیاول که دهد یم نشان او داد. تیاهم مد ی مطالعه به که

 است یاجتماع بندی طبقه مفهوم مد کاربرد نهیزم نیمهمتر

 تیرسم به یاجتماع هنجار کی مد دارد. یمحور تیاهم که

 در خاص یاجتماع ی طبقه کی توس  و است شده شناخته

 های حوزه تمام در مد .ردگی یم قرار تیحما مورد زمان کی

 را مد ،ملیز است. رگذاریتاث لباس در خصوص به یاجتماع

 به یشخص رفتار شود یم باعث که داند یم یجهان قاعده کی

 و یاجتماع یکنواختی از یبیترک را آن و شود لیتبد قاعده کی

 [.7]ردگی یم نظر در یفرد های تفاوت

 :کند یم نقل مد مورد در جام  یفیتعر انی نگیو تینها در

 از یگروه توس  ای گسترده طور به که است یرونیب بروز مُد،

 عوامل توس  و است شده رفتهیپذ زمان طوف در مردم

 دیخر زهیانگ ن،ییپا ینیشبیپ تیقابل جمله از مختلف یابیبازار

 بازار در تقارا از باالیی نوسانات و تر کوتاه عمر دوره اد،یز

 .[7شود]یم مشخص

  مُد هاییژگوی -1-1-2

 اغلب مد محصوالت -1 :شامل یهاییژگیو یدارا عموما مد

-ییبایز منظر از -2 .هستند یابتکار و  یبد و تازه د،یجد

 در مایدا مد -3 باشد. دلربا و کنندهرهیخ دیبا مد ،شناسی

 لیدل به مد -4 .کندیم رییتغ خاص یزمان دوره کی طوف

-یم برآورده را افراد یروان یازهاین بودن، توجه جالب و خاص

 مد -5 .کنندیم کسب تیمطلوب مد مصرف با افراد و کند

 اساس بر است. دیتقل قابل تایماه و ینوآور از دیتقل محصوف

 گروه کی رشیپذ و اقتباس بر است یمبتن مد مل،یز هینظر

 در و کنند تیتبع ان از اعضاء تمام طلبدیم که یاجتماع

-یم کنار را شناسیییبایز و یاخالق تعهدات تمام فرد جهینت
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 ،یفرد زیتما و ساختن فرد به منحصر نیع در مد -6 .گذارد

-یشخص و بودن همشکل .کندیم سریم زین را یجمع یرویپ

 نیا با دیبا مد، و هستند مد متناقض صفت دو یزسا

 یطبقات زیتما محصوف مد -7 باشد. داشته سروکار یناسازگار

 کردن مشخص یبرا کنندهکیتفک عنوان به مد ،یعنی است.

 و کندیم عمل طبقات گرید از خاص یاجتماع طبقه کی

 کنند،یم طبقه نیا از دیتقل به شروع گرانید که یزمان درست

 مد -8 و کنندیم ابداع یدیجد مد و کرده رها را مد طبقه نیا

 است، یطبقات کیتفک و زیتما یبرا ایلهیوس نکهیا بر عالوه

 افراد که معنا نیا به است. یطبقات یمرزها رفتن نیب از جهینت

 طبقه نینماد یکاالها و مد مصرف با یاجتماع طبقه کی

 طبقه ادغام د،انشده زیمتما مد قیطر از که گرید یاجتماع

 است معتقد ملیز .کنندیم لیتسه را مطلوبشان طبقه با خود

 در مد انیجر از است عبارت که دارد ایدوگانه کارکرد مد که

 عنوان به آن دیتاک حاف نیع در و نیمع گروه کی داخل

 متضاد کارکرد دو مد حوزه در .گرید هایگروه از کننده زیمتما

 اجتناب و یررور هم کنار در یاجتماع طبقات قیتلف و زیتما

 .[8]هستند ریناپذ

 یفرهنگ خالق عیصنا از نمونه کی ،لباس مد -1-1-3

 شامل: هاییژگیو دارای یفرهنگ و یهنر خدمات و کاالها

 نیبنابرا هستند. ییعقال ادیاعت مشموف و یتجرب یکاال -1

 .ابدییم شیافزا شتریب مصرف با ییکاالها نیچن یبرا قهیسل

 دارند. را یعموم یکاالها هاییژگیو از یبرخ -2

 یامهایپ انتقاف ابزار هستند. خالقانه یندهایفرا جهینت-3

 کسب برای صرفا و هستند کنندگانمصرف به نینماد

 .شوندینم دیتول تیمطلوب

 .شوندیم یمعنو تیمالک شامل بالقوه، طور به حداقل-4

 و یهنر یکاال کی در هایژگیو نیا تمام ندارد یررورت

 در دیتول ت،یخالق یژگیو سه آنکتاد .شوند جم  یفرهنگ

 خالق  یصنا یبرا را تبرند( یمعنو تیمالک و انبوه اسیمق

 زین فرهنگ و هنر اقتصاد مرج  کتاب در .داندیم یررور

 شده برشمرده خالق یفرهنگ  یصنا یبرا یژگیو سه نیهم

 به و است یژگیو سه نیا واجد لباس یطراح و مد .است

 قرار یفرهنگ خالق  یصنا شاخه ریز در صنعت، عنوان

 .[9]ردیگیم

 یهنر یفرهنگ یکاالها مصرف بودنِ یتجرب -1-1-4

 نیچن یبرا قهیسل و هستند یتجرب یکاالها یفرهنگ یکاالها

 گرید عبارت به .ابدییم شیافزا شتریب مصرف با ییکاالها

 تجربه بر و است یاکتشاف ای یاکتساب افراد، یهنر قهیسل

 با زمان طوف در هنر مصرف زانیم است. یمتک یشخص

 به کیکالس هنر همواره .ابدییم شیافزا یدسترس شیافزا

-یم مصرف گانکردلیتحص و ثروتمندان توس  یادیز نسبت

 یکاال کیکالس هنر که است نیا قبوف قابل فرض کی .شود

 نسبتا یاقتصاد رشد با ییکاالها نیچن مصرف و است لوکس

 بودن کم واسطه به دشانیتول کاهش با اما ابد،ییم شیافزا

 یبرخ یبرا قهیسل .افتدیم خطر به د،یتول هیاول مراحل در هیارا

 شیافزا مکرر هایتجربه و یدسترس شیافزا قیطر از کاالها

 کی یبرا قهیسل مقابل در .شودیم متوقف سرانجام و ابدییم

 افراد متوس  گرچه .ماندیم یباق ثابت نشده تجربه یکاال

 یشتریب قهیسل ابتدا در کاالها، ریسا به نسبت است ممکن

 فرد یمدت از پس اما باشند، داشته نشده تجربه یکاال یبرا

 در چون خواهدکرد، دایپ موجود یکاالها به یشتریب عالقه

  .[9]است نگرفته قرار نشده تجربه یکاال معرض
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 متفاوت کنندهمصرف رفتار  مصرف و خرید تصمیم نوع بر بنا

 و مهارت به قیمت گران اقالم و پیچیده خرید مثاف برای است.

 مشارکت آن در هم بیشتری افراد و دارد نیاز بیشتری کاردانی

 هایدغدغه و ذهنی درگیری میزان اساس بر داشت. خواهند

 توانمی گیری،تصمیم در تاثیرگذار مسائل و کنندهمصرف

 خرید رفتار شامل: کننده مصرف خرید رفتار نوع چهار

 خرید رفتار و عادی خرید رفتار ،زداتنش خرید رفتار ،پیچیده

 [.10]نمود تفکیک هم از را طلبانهتنوع

 ییکاامری اقتصاددان و شناسجامعه (،1899ت وبلن نیتورشتا

 و گذاشت انیبن اقتصاد علم در را "یینهادگرا" مکتب که است

 به "بانوان لباس یاقتصاد یهینظر" طرح با بار نینخست یبرا

 مصرف" یواژه او کرد. دیتاک لباس و پوشاک یکاال دو تفاوت

 را بودن گرانبها و برده کاربه لباس مورد در را " متظاهرانه

 نظر به .داندیم مرفه یطبقه یتظاهر مصرف اریمع نمهمتری

 آن بودن ُمد و گرانبها به کاال هر ییبایز مرفه، طبقه یبرا وبلن

 مغلوب شناسیییبایز یارهایمع بیترت نیا به و است وابسته

 در را لباس یتقارا منشا او .شودیم یاقتصاد یارهایمع

 یزاراب عنوان به گرانبها، لباس  .داندیم هجامع و فرهنگ

 به لیتبد است، مرفه یکنندهمصرف زکنندهیمتما که نینماد

 آن یژگیو نیمهمتر و دارد یتیثیح ارزش که شودیم ییکاال

 مصرف (،2001ت ویبورد .[12]است یطبقات کیتفک به کمک

 نیبنشتایل .[13]داندیم زیمتما یزندگ سبک نماد را یفرهنگ

 هاییتئور در را "متظاهرانه مصرف" یدهیپد (،1979ت

 در را یرونبی عوامل و کرده وارد کنندهمصرف یتقارا مرسوم

 (1993ت همکارش و لویکوئ .داندیم موثر کاال از فرد یتقارا

 تیموقع ای تیثیح تیقابل را، مد یکاال برجسته یژگیو

 راداف لیتما در را یژگیو نیا و دانندیم آن دنیبخش یاجتماع

 مد یتقارا (2004ت پسندروفر .دانندیم رگذاریتاث آن دیخر به

 نماد عنوان به مد کارکرد داند؛یم مرتب  ان یژگیو دو با را

 دهدیم نشان او مد. عمر دوره بودن محدود و یاجتماع طبقه

 همکارانش و ازودو است. دهیپد کی مد یبرا تقارا که

 متفاوت مد با رابطه در را مردان و زنان دیخر رفتار (2008ت

 میتصم در را یروانشناخت هاییژگیو (2011ت اقباف .دانندیم

 یمحور بحث وجود نیا با داند.یم ثرمو کنندهمصرف فرد

 پرداخت به موثر عوامل یبررس موجود مناب  از چکدامیه

 نبوده یاسالم مد بر یمبتن داتیتول برای کنندهمصرف

 [.14]است

 توس  که است تحقیقی شده، انجام تحقیقات از دیگر یکی

 جوان کنندگان مصرف روی بر ،2007 همکاران، و دوسن

 مقایسه به تحقیق این در .است شده انجام کرواسی کشور

 گروه یک مورد در داخلی و خارجی محصوالت به آنان تمایل

 شده پرداخته تشکالت( کم نسبتا لیتما با غذایی محصوف

 متغیر دو عنوان به برند و سازنده کشور تحقیق این در .است

 اند. شده گرفته نظر در کننده مصرف خرید تصمیم بر اثرگذار

 مشتری ذهنیت که است آن از حاکی تحقیق این های یافته

 ارزیابی در قیمت و برند سازنده، مبدا کشور به نسبت

 [.14]هستند اثرگذار داخلی و خارجی محصوالت

 و کومار توس  گرفته صورت قیتحق دیگر، مشابه تحقیق

 تحقیق این در .است هندوستان در ،2005 همکارانش،

 متغیرهای (و فردبودن منحصربه به تنیاز فردی تاثیرمتغیرهای

 قصد بر احساسی( ارزش و شده ادراک تکیفیت برند مختص

 مورد هندی کاالهای با مقایسه در آمریکایی کاالهای خرید

 مصرف درمورد تحقیق این اساس بر .است گرفته رقرا رسیبر

 به تمایل با بودن فرد به منحصر به نیاز هندی، کنندگان
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 محصوالت به تمایل و دارد مثبت رابطه آمریکایی محصوالت

 مثبت رابطه احساسی ارزش و شده درک کیفیت با آمریکایی

 فیمن رابطه این هندی برندهای مورد در که حالی در دارد،

 [.41]است

 بر موثر عوامل بررسی به ای مقاله در ،2020 جبیر و تباسوم 

 یتندرست و سالمت یبرا پرداخت به کنندگان مصرف لیتما

 که دهد یم نشان جینتا پرداختند. ییغذا محصوالت

 مصرف لیتما بر یمهم تاثیر یشناخت تیجمع یرهایمتغ

 گذارند. یم سالم ییغذا محصوالت یبرا پرداخت به کنندگان

 یروانشناخت یدیکل املوع یسالمت یآگاه و التیتحص ،درآمد

 پرداخت به لیتما .گذارد یم ریتأث آنها بر که است دارانیخر

 و یبند بسته طعم، محصوف، تیفیک نتیجه در دیخر یبرا

 دیخر در یراحت دنباف به کنندگان مصرف و باشد می متیق

 فروشگاه در فروشندگان شنهاداتیپ ریتاث تحت کمتر و هستند

 .[15]رندیگ یم قرار دیخر نیح در

 رفتار بهبود بر تبلیغات انواع تاثیر ،2020همکاران و سلیمی

 و هیتجز پرداختند. بآ مصرف یالگو اصالح و کنندگان صرفم

 شنیمیان از استفاده با غاتیتبل ،که داد نشان جینتا لیتحل

 جمله از و است هداشت کننده مصرف رفتار بر را ریتأث نیشتریب

 اصالح در ییبسزا نقش تواند یم و است موجود یها نیگزیجا

 اجتماعی های شبکه همچنین .باشد داشته آب مصرف یالگو

 نقش آب کنندگان مصرف رفتار بهبود بر نیز مشهور افراد و

 اعتبار یبرا یفاز یابیارز کیتکن کی ن،یا بر عالوه دارد. مهمی

 نشان VIKOR-AHP یفاز روش و شد انجام جهینت یسنج

 بدون را غاتیتبل دهندگان پاسخ اتفاق به بیقر تیاکثر که داد

 یب یاجتماع یها شبکه و مشهور افراد شن،یمیان از استفاده

 [.16]دانند یم اثر

 عوامل یبررس عنوان با یپژوهش در1389 همکاران، و یانیآشت

 به یخارج برندهای حیترج در کنندگان مصرف رفتار بر مؤثر

 اند دهیرس جهینت نیا به (انیدانشجو تمطالعه یداخل برندهای

 با بودن فرد به منحصر به ازین یرانیا کنندگان مصرف انیم که

 [.17دارد] میمستق ارتباط یخارج محصوالت به شیگرا

 موروع با خود نامه انیپا در 1391 ساف در ،یدهاقات خواجه

 کننده مصرف دیخر حیترج بر برند تیشخص ریتأث یبررس

 گذار ریتاث عوامل یبررس به تلفن( موردی: تمطالعه نوگرا

 تلفن انتخاب یبرا کنندگان مصرف دیخر حیترج بر مختلف

 با برند تیشخص ابعاد که افتی دست جهینت نیا به و پرداخت

 حیترج بر یسادگ و رییپذ جانیه ت،یفعال ت،یمسئول نیعناو

 [.18هستند] رگذاریتأث دیخر

 مؤثر ملاعو شناسایی فهد با ،یوهشپژ در همکاران و یسیرئ

 ن،صفهاا در سلبا مد صنعت در جیرخا یبرندها فمصر بر

 یبرندها مصرف در موثر عوامل عنوان به را مورد 50 از شیب

 رهیغ و سلبا دنبو روزبه ع،تنو ،کیفیت رینظ ،یخارج

 ،مانیزسا ،نیدرو ملاعو شامل کلی بعد نُه در و ییشناسا

 و فرهنگی ،شناختی جمعیت دی،قتصاا ،جتماعیا دی،فر

 منظر از که دندیرس جهینت نیا به آنها نمودند. تقسیم یسسیا

 ن،کنندگافمصر هیدگاد در و یگفرهن ملاعو ن،متخصصا

 [.19]ندادهکر کسب یبیشتر زمتیاا ،نیدرو ملاعو

 عنوان تاثیر یبررس به یا مطالعه در 1399 یاریس و پور یول

 برند عملکرد یرو برند شهرت برند، نگرش برند، از یآگاه برند،

 پرداختند (منیالس برند ،یمطالعات تمورد پوشاک  یصنا در

 و برند نام بعد دو تشامل برند یامضا که داد نشان جینتا

 یآگاه و برند به نگرش بر یمعنادار و مثبت تاثیر برند( یلوگو
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 برند نگرش بر برند از یآگاه همچنین دارد. انیمشتر برند از

 بر نیز متغیر دو نیا و داشته معنادار و مثبت تاثیر یدارا نیز

 تاثیر نیز برند شهرت تینها در و بوده تاثیرگذار برند شهرت

 [.20دارد] برند عملکرد بر یمعنادار و مثبت

 اندرسیده نتیجه نیا به تحقیقاتشان در نیز پوریول و یعقیل

 بر شده ادراک کیفیت و برند شده ادراک ژهوی ارزش که،

 مؤثر دوباره دیخر قصد و برند از تیوررا برند به یوفادار

 [.21است]

 تأثیر" عنوان با ای مطالعه در 1395 همکاران و زاده بخشی

 آنی برخرید افراد شخصیتی ویژگیهای و ذهنی ریدرگی

 متغیرهیای دهیدمیی نشیان نتیایج که اند پرداخته "پوشاک

 بر رنجورخوییروان و سازگاری شناسی،وظیفه شخصیتی

 به کلی تمایل و ذهنی درگییری آنیی، خریید بیه کلیی تمایل

 آنی خرید به تمایل و پوشاک خرید به تمایل بر آنی خرید

 [.22]اندبوده مؤثر پوشاک آنی خرید تصمیم بیر نیز پوشاک

 سنجش " عنوان با ای مطالعه در 1398 همکاران و اردکانی

 و خرید بر ایرانیی کننیده مصیرف تماییل بر مؤثر عوامل

-نشان آنها پژوهش نتایج و پرداختند " ایرانی کاالهای مصرف

 شده،ادراک ارزش متغیر سه معنادار و مثبت تأثیر دهنده

 معنادار و منفی تأثیر و کنندهمصرف اطمینان و دوستیمیهن

 درگیری بر شدهادراک ریسک و جهانی بودن باز متغیر دو

 مثبت تأثیر است. ایرانی کاالهای مصرف با کنندهمصرف ذهنی

 تأثیر و دوستیمیهن شده،ادراک ارزش متغیر دو معنادار و

 شدهادراک ریسک و جهانی بودن باز متغیر دو معنادار و منفی

 شد. تأیید ایرانی کاالی مصرف به کنندهمصرف نگرش بر

 کننده،مصرف ذهنی رگیرید و کنندهمصرف نگرش همچنین،

 خرید به کنندهمصرف تمایل بر معناداری و مثبت تأثیر دو هر

 [.23] گذارند.می ایرانی کاالی مصرف و

 نگرش بررسی هدف با یپژوهش در 1391 کردشولی رعنایی 

 بیر آن تاثیر و سبز بازاریابی آمیخته به نسبت کنندگانمصرف

 شرکت لبنی محصوالت کنندگانمصرف سیبز خریید تصیمیم

 مبنای بر تحقیق مفهومی مدف دادند. صورت فارس پگاه

 مصرف سبز وخرید سیبز بازارییابی آمیختیه نظیری مطالعات

 و گردید طراحی هایهپرسشنام آن، مبنای بر و طراحی کننده،

 استفاده با نهایت در گردیید. آوری جمی  نظیر مورد هایداده

 پرداخته تحقیق فرریات بررسی به ختاریسا معادالت مدف از

 قیمت و توزی  تبلیغ، ابعاد از یک هر ،شد مشخص و شد

 و مثبت اثر کنندهمصرف سبز خرید بر سبز بازاریابی آمیخته

 سبز خرید بر سبزمحصیوف کیه حالی در دارند، معناداری

 [.24]است داریمعنی غیر و منفی تاثیر دارای کنندگانمصرف

 "عنوان تحت ای مقاله در ،1399محسنی و هفتخوانی جعفری

 یکاال به نسبت کنندگانمصرف رفتار رییتغ بر مؤثر عوامل

 :یمورد مطالعة ؛یاجتماع یابیبازار کردیرو از استفاده با یملّ

 بازاریابی آمیخته تاثیر بررسی به "رانیا مردانة پوشاک صنعت

 یهاافتهی بنابر پرداختند. کنندگانمصرف رفتار بر اجتماعی

-مصرف رفتار رییتغ بر مؤثر عوامل نةیدرزم ق،یتحق نیا

 پوشاک، صنعت یریپذرقابت عوامل» مورد شش کنندگان،

 عوامل کننده،مصرف نگرش و فرهنگ با مرتب  عوامل

 یانهیزم عوامل ،یاقتصاد یانهیزم عوامل ،یتیحاکم ینهایزم

 با مشارکت با مرتب  عوامل و دانشگاهها نقش و یعلم

  .[25]آمد بدست «برتر یشرکتها و یخارج دکنندگانیتول
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 عوامل "عنوان با تحقیقی در ،1394 یانکاظم و پوری ولی

 که، رسیدند نتیجه این به و پرداختند "پوشاک خرید در موثر

 از عبارت پوشاک دیخر یبرا یمشتر زشیانگ در مؤثر عوامل

 نیا از یموارد و فیتخف ،یطراح برند، ،ییبایز مت،یت،قیفیک

 اثرگذار عامل نیتر مهم آمده، دست به جینتا طبق است. لیقب

 است، آن تیفیک شلوار، و کت مانند یرسم پوشاک دیخر بر

 شب، لباس مانند یررسمیغ پوشاک انتخاب در که یحال در

 از استفاده با دررمن، .است گرفته قرار تیاولو در آن ظاهر

 پوشاک فروش شیافزا یبرا ییشنهادهایپ پژوهش، نیا جینتا

 آن توسعه و یساز برند ندیفرا و کشور داخل در شده دیتول

 هرکسب یها جنبه نیتر مهم از یتجار نام است. شده مطرح

  .[26]دیآ یم شمار به یفروش خرده ای کوچک بزرگ، وکار

 نیمهمتر یبندرتبه و شناسایی به ،1401 همکاران و عادلی

 یخارج پوشاک دیخر به یداخل کنندگانمصرف لیتما علل

 نتیجه این به و پرداختند (قم استان در یمورد مطالعهت

 در یگذارهیسرما عدم مناسب، یبرندساز عدم ؛که رسیدند

 متیق و نامناسب یطراح د،یتول در تقلب و یکارکم غات،یتبل

 استان کنندگانمصرف لیتما علل نیمهمتر از بیترت به باال

 اصالح بر تمرکز با جهینت در است. یخارج پوشاک دیخر به قم

 شیگرا ریمس در یبزرگ گام توانیم فوق موارد تیتقو و

 نیا تررنگ پر حضور زین و یداخل پوشاک به کنندگانمصرف

  .[27]برداشت یالمللنیب یهاعرصه در صنعت

 بررسی به ای مطاله در 1401 همکارش و پندری محمودی

 در پوشش سبک به نانیاطم بر کنندهمصرف ینیخودب ریتأث

 نشان پژوهش نیا از شده کسب جینتا پرداخت. پوشاک صنعت

 یها مؤلفه بر کننده مصرف متکبرانه و ینیخودب رفتار که داد

 معنادار و مثبت ریتأث اصالت و ظاهر تیاهم سبک، استمرار

 ت،یخالق و یشناخت ییبایز درک ییتوانا یها مؤلفه بر و دارد

  .[28]دارد معنادار و یمنف ریتأث

 پوشاک یطراح تا بودند آن درصدد ،1391 همکاران و یداور

 یبستر در موروع نیا یبررس و توسعه حاف در یکشورها در

 ابدیب را مد دهیپد در کشورها نیا مشارکت یهانهیزم ،یخیتار

 کشورها نیا محدود  یصنا رقابت یبرا ینیگزیجا یراهبردها و

 دهدیم نشان یرسبر جینتا .دینما هیارا را مد یطراح عرصه در

 نیا یفراصنعت عصر و شدن یجهان عرصه به پاگذاردن که

 یها رساختیز به ازین بدون تا ساخت خواهد قادر را کشورها

 و کوچک یهاکارگاه از تیحما ،یبوم  یصنا به اتکا و یصنعت

 و بپردازند یدیتول یهاستمیس یزیربرنامه به خالق،

 در کنندهمصرف لتداخ و یمشارکت یطراح یکردهایرو

 دارد را آن ییتوانا او اطالع شیافزا و محصوف دیتول و یطراح

 طراح آن در که گردد بدف آرام مد و یطراح سبک ینوع به که

 وارد ندیفرآ در یطراح کنندهلیتسه و مددکار بعنوان

 [.29]شودیم

 هاروش و مواد -2

 بر موثر عوامل یبررس یعنی قیتحق نیا هدف به توجه با

 در یاسالم مد بر یمبتن داتیتول برای کنندهمصرف پرداخت

 لباس طراحان را پژوهش نیا یآمار جامعه مازندران، استان

-یم لیتشک استان، نیا در باتجربه و کردهلیتحص متخصص،

 یسار و مشهریقا آمل، شهر سه در که افراد نیا تعداد .دهند

 را افراد نای از درصد 100که بوده، نفر 10 اند،هشد انتخاب

 یدارا درصد 100 سن، ساف یس یباال درصد 90 زنان،

 تجربه یدارا درصد 50 نیهمچن و باالتر و سانسیل التیتحص

 هدف، لحاظ از حارر مطالعه .باشندیم ساف ده از شیب یکار

 ها،داده آوریگرد نحوه یا تحقیق نوع نظر از و کاربردی
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 انجام پیمایش روش از استفاده با که است توصیفی پژوهشی

 تعدادی از است عبارت حارر پژوهش آماری جامعه است. شده

 به که مازندران استان در لباس سابقه با و ایحرفه طراحان از

 آمل، شهرهای از شهرت حُسن به توجه با نفر 10 تعداد

 نسبت که خبرگانی عنوان به و شده انتخاب ساری و قائمشهر

 و پرسش مورد اند،داشته آگاهی مشتریان خرید رفتار انواع به

 اند.گرفته قرار مصاحبه

 بازاریابی  آمیزه -2-1

 که است بازاریابی ابزارهای از ایمجموعه بازاریابی یآمیزه

-آن از هدف بازار در خود بازاریابی اهداف به نیل برای سازمان

 از عامله چهار بندیطبقه یک کارتی مک کند.می استفاده ها

 از اندعبارت و دارد نام (P4ت که است کرده معرفی ابزارها این

 یا ترویجی های فعالیت و عرره مکان قیمت، محصوف، یا کاال

 قابل ایابزاره از ایمجموعه بازاریابی یآمیزه پیشبردی.

 سعی آنها آمیختن هم در با شرکت که است بازاریابی کنترف

 یآمیزه دیگر عبارت به نماید. می هدف بازار به پاسخگویی در

-می شرکت که است هاییفعالیت همه دربرگیرنده بازاریابی

 در گذارد. اثر محصوالتش تقارای میزان بر هاآن انجام با تواند

 دسته چهار در توانمی را هایتفعال این کالسیک بندیتقسیم

 بندیتقسیم ترفی  و توزی  قیمت، محصوف، شامل: کلی

 [.11و01]کرد

پردازش،  ،یورود مدفشامل  رفتار مصرف کننده یمدف ها 

 یطیمح یروهایکه وارد بازار شده اند، ن یبه محصوالت یخروج

که  یکند. عناصر یمصرف کننده توجه م یخانوادگ نهیشیو پ

کنند  ینقش م یفایا یو خروج یمدف به عنوان ورود نیدر ا

صورت گرفته  یابیبازار یها تیفعال، که ها یورود عبارتند از :

سازمان  لهیبه وس  یو ترف  یتوز مت،یمحصوف، ق 4pدر قالب 

مرج ، فرهنگ،  یمثل خانواده، گروه ها یطیمح یروهایو ن

مصرف کننده را  یریگ میتصم ندفرای که …و  یکالس اجتماع

عمل  یعوامل که به عنوان ورود نیدهند. ا یقرار م ریتحت تاث

کنند و  یم شیازهایبه شناخت ن کیرا تحر یکنند مشتر یم

عوامل، به  قیدق یابیپس از ارز یشوند که مشتر یمطمئن م

 ندیمربوط به فرا ، کهپردازش کند. دایپ لیمحصوالت تما دیخر

 صیمثل تشخ یمراحل گوناگون یمشتر کیشود.  یم دیخر

 میتصم کیکند تا  یم یرا ط دیو خر یابیارز ،یآگاه از،ین

 ریسف کیمثل  یرار یمشتر کیکه  ی. در حالردیبگ دیخر

 ینارار یمشتر کیگذارد،  یاثر م یآت یدهایخر یبرند بر رو

شرکت  یابیبازار یها شتال یمرج  منف کیبه عنوان  زین

ها  یخروجهمچنین  سازد. یمحصوف را نابود م یارتقا یبرا

سازمان اشاره  یابیبازار یها تیبه فعال یبه پاسخ مشتر که

 دارد. 

 میتصم : زا عبارتند نندگانک مصرف یها پاسخ از یبرخ

 ای فروشگاه انتخاب ،برند انتخاب ،محصوف انتخاب ،دیخر

 یلقب دیخر رفتار و دیخر زانیم و زمان مدت ،واسطه

شمای کلی مفاهیم مورد مطالعه در این تحقیق و ، 1شکل

مدف مفهومی تحقیق که  دهدها را را نشان میارتباط میان آن

 مصرف و رفتار بر مبنای مطالعات نظیری آمیختیه بازارییابی

 .[30شده است ]ی کننده، طراح

 

 

http://modir.tv/marketing-mix-4p-7p-8p/
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 .[30] (ورودی، پردازش، خروجی -مدل رفتاری مصرف کننده) : شمای مدل مفهومی مورد مطالعه در این تحقیق1شکل 

  اه داده جمع آوری -3

ها اظهار نظرهای کالمی پاسخگویان نمونه آماری در مورد مولفه

های مختلفی قابل تبدیل به اعداد و متغیرهای تحقیق به روش

منظور ای بههای محاوره. مقیاس[31-34]فازی مثلثی هستند

تعیین وزن هر یک از چهار نوع رفتار خرید تمصرف( مطابق با 

 باشد.می 1جدوف 

 [31]کنندهمصرف خرید رفتارهای وزن تعیین برای شناسیزبان مقیاس و فازی اعداد طیف :1 جدول

 شناسی زبان مقیاس (VLیکسانت اهمیت (Lترتمهم کمی (MLترتمهم (Hترتمهم خیلی (VHترتمهم العادهفوق

 مثلثی فازی اعداد )1, 1, 1( )1, 3, 5( )3, 5, 7( )5, 7, 9( )7, 9, 11(

 

 باشد.می 2ی بازاریابی مطابق با جدوفآمیزه  بندی عناصرای به منظور اولویتهای محاورههمچنین مقیاس

 [31]بازاریابی یآمیزه عناصر بندیاولویت برای شناسیزبان مقیاس و فازی اعداد طیف (:2) جدول

 شناسی زبان مقیاس (Wبدترینت (Pرعیفت (Fمعمولیت (Gخوبت (Bبهترینت

  مثلثی فازی اعداد )0, 0, 2.5( )0, 2.5, 5( )2.5, 5, 7.5( )5, 7.5, 10( )7.5, 10, 10(

 

 یااز دو روش کتابخانه ق،یتحق نیها در اداده یآورجهت جم 

از روش  قیتحق اتینگارش ادب یاست. برااستفاده شده یدانیو م

 یمختلف بر رو یعلم یهاگاهیو پا ،یمجالت علم ،یاکتابخانه

با  ق،یتحق یاصل یهااست. دادهاستفاده شده نترنتیشبکه ا

مصاحبه  زیپرسشنامه و ن  یتوز قیو از طر یدانیروش م

بخش اوف پرسشنامه که در بردارنده  .استشده یآورجم 

سواالتی در رابطه با درجه اهمیت رفتارهای چهارگانه خرید در 

باشد، در میپوشاک مبتنی بر مد اسالمی ارتباط با کاالهای 

شامل  این بخش از پرسشنامه .بین خبرگان توزی  شده است

منظور مشخص نمودن درجه اولویت انجام مقایسات زوجی به

کنندگان در ارتباط به تولیدات ای چهارگانه خرید مصرفرفتاره

باشدتیک ماتریس مبتنی بر مد اسالمی نسبت به یکدیگر می

 مقایسه زوجی(.

 

 محصول

 قیمت

 ترفیع

 توزیع

 رفتار پیچیده

 زدارفتار تنش

 رفتار عادی

 طلبانهرفتار تنوع

 گیری برای خریدتصمیم

 کنندهانواع رفتار خرید مصرف های بازاریابی آمیزه
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 زوجی مقایسه پرسشنامه از ای:نمونه 3 جدول

 خرید رفتار
 العاده فوق

 ترمهم

 خیلی

 ترمهم

 ترمهم
 کمی

 ترمهم

 اهمیت

 یکسان

 کمی

 ترمهم

 ترمهم
 خیلی

 ترمهم

 العاده فوق

 ترمهم

 خرید رفتار

 زداتنش          پیچیده

 عادی          پیچیده

 طلبانهتنوع          پیچیده

 عادی          زداتنش

 طلبانهتنوع          زداتنش

 طلبانهتنوع          عادی

 

بندی چهار عنصر بخش دوم پرسشنامه دوم نیز جهت اولویت

بازاریابی بر اساس میزان تاثیرگذاری در هر یک از  آمیزه

باشد. در این پرسشنامه از کننده میرفتارهای خرید مصرف

طراحان لباس انتخاب شده خواسته شده است که بر اساس 

به هر یک از عناصر آمیزه  2-3جدوف شماره طیف موجود در 

 4ای از این پرسشنامه مطابق جدوفبازاریابی امتیاز دهند. نمونه

 باشد.می

 بندیاولویت پرسشنامه از ای:نمونه:4جدول

 طلبانه تنوع رفتار عادی رفتار زدا تنش رفتار پیچیده رفتار 

    G محصوف

    F ترفی 

    F قیمت

    F توزی 

 

شود که بر اساس شاخص با توجه به جدوف باال مشخص می

رفتار پیچیده عنصر محصوف، با تاثیرگذاری خوب و سه عنصر 

باشند. پس از محاسبه تجمی  دیگر با تاثیرگذاری معمولی می

ای نظر ارزیابی مقایسهنظر کارشناسان چهار عنصر مورد 

 یبرگ دستورالعمل برا کیبا ارائه  نیهمچنخواهند شد. 

اعضای جامعه پرسشنامه، نحوه پرکردن پرسشنامه به  لیتکم

ها، آموزش داده شد و به هنگام پر کردن پرسشنامه آماری

 است.حضور داشته یمحقق خود جهت رف  هرگونه ابهام احتمال

 هاداده تحلیل و محاسبات -3-1

 روش از شده آوری جم  هایداده تحلیل برای پژوهش، این در

AHP ،آمیزه عناصر بندیاولویت و ارزیابی جهت نیز و فازی 

 است. شده استفاده فازی VIKOR روش از بازاریابی

 (FAHPفازی) مراتبی سلسله تحلیل روش-3-1-1

 چند گیریتصمیم در اولیه هایتکنیک از یکی روش، این

 است مناسب پیچیده مسائل اکثر حل برای که باشدمی معیاره
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 مسائل حل برای روشی عنوان به و 1980 ساف در روش این

 آن از پس و گردید مطرح اجتماعی اقتصادی گیری تصمیم

 شد. گرفته کار به گیریتصمیم مسائل از ایگسترده طیف برای

AHP مختلف مراتب سلسله در را گیریتصمیم مساله یک 

 تصمیم هایگزینه و معیارها زیر معیارها، ،فهد شامل

 این از تا آوردمی فرآهم را ایگسترده بستر و نموده ساختاردهی

 و بودن عقالیی بودن، حسی خواص با مسائل تمام بتوان طریق

 و بودن معیاره چند بودن، هدفه چند وجود با بودن عقالیی غیر

 در و نامطمئن یا قطعی شرای  در را بودن گیرندهتصمیم چند

 این اساسی فرض AHP در نمود. حل مختلف هایگزینه حضور

 به باال از خطی شکل به توانمی را گیریتصمیم مساله که است

 این در کرد. تحلیل و تجزیه مراتب، سلسله یک همانند پایین

 سطوح همه از مستقل کارکردی بطور باالتر سطوح حالت،

 نیز سطر هر در واق  عناصر همچنین، و باشدمی خود ترپائین

 و رتبه تنها AHP روش شوندمی گرفته نظر در هم از مستقل

 را هاآن سبین پایداری بلکه کند،نمی مشخص را هاگزینه وزن

 کارشناسان دانش دریافت AHP اساسی ایدهگیرد.می اندازه نیز

 کالسیک AHP اما است. مطالعه مورد یپدیده با رابطه در

 تبویژه بشر شناختی فرآیند بازتاب به قادر بدرستی است ممکن

 این حل یا اندنشده تعریف کامل بطور مسائل که شرایطی در

 تحقیق این در لذا نباشد. است( نامطمئن هایداده شامل مسائل

 استفاده 1چانگ فازی مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش از

 .[34]شودمی

 دارد: یاصل کارکرد سه یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ

 ینسب اسیمق یمبنا بر سنجش2( ؛یدگیچیپ به یساختارده1(

 لیتبد یمراتب سلسله ساختار در قدم نیاول .بیترک (3 و

                                                 
1 Chang 

 که است فهم قابل و ساده ساختار به مسئله دهیچیپ ساختار

 درک آنرا بتواند یرسم آموزش چیه بدون یعاد افراد یحت

 یریاندازهگ اسیمق چهار کنند. قضاوت آن مورد در و کرده

 .باشدیم ینسب و یفاصلها ،یرتبها ،یاسم شامل که دارد وجود

 یاسهایمق از که روشها گرید برخالف یمراتب سلسله روش

 یمبنا بر را سهیمقا و سنجش کنندیم استفاده نیپائ سطح

 سلسله لیتحل ندیفرآ در لهمرح نیاول .نهدیم بنا ینسب اسیمق

 هدف، شامل یمراتب سلسله ساختار به مسئله هیتجز ،یمراتب

 کی یمراتب سلسله لیتحل است. هانهیگز و ارهایرمعیز ارها،یمع

 روش، نیا یعدد دقت عدم جهت به و است یذهن ندیفرآ

 دارد؛ وجود علوم گرید از شتریب یابیارز در خطا بروز امکان

 [.35]دارد وجود نجایا در یسازگار یبررس به ازین نیبنابرا

 کار به یفیک یمبنا بر یهایریگ میتصم در تر شیب روش نیا

 نظرات از یریگ میتصم یبرا توانیم روش نیا در رود. یم

 کاربردن به از هدف چند هر نمود. استفاده مختلف خبره افراد

 ن،یا وجود با باشد یم خبرگان نظر آوردن دست به روش نیا

 تفکر نحوه یدرست به مرسوم یمراتب سلسله لیتحل روش

 عدم  یشرا اگر خصوص به کند. ینم منعکس را یانسان

 یها داده یدارا لیمسا و باشد نانیاطم

 اعداد از روش نیا یزوج یها سهیمقا در رایز باشند. مبهم

 عدم روش، نیا به وارد راداتیا گرید از شود. یم استفاده قیدق

 میتصم است. یزوج یها سهیمقا بودن قیدق نا و تیقطع

 سهیمقا تیقطع عدم و یفاز عتیطب علت به اغلب رندگانیگ

 یبرتر مورد در را نظرشان صراحت به ستندین قادر یزوج یها

 روش در یفاز منطق از استفاده لیدل نیهم به کنند. اعماف ها

 یمراتب سلسله لیتحل .گرفت شکل یمراتب سلسله لیتحل

 عدم شرای  با مواجهه یبرا مناسب یروش (FAHPیتفاز
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 ،یفاز یمراتب سلسله لیتحل روش در.باشد یم فازی و اطمینان

 به نسبت را سطح هر عناصر که شود یم خواسته خبرگان از

 یفاز اعداد از استفاده با را عناصر ینسب تیاهم و سهیمقا هم

 [.35] کنند انیب

 مراتب سلسله درخت ترسیم از پس فازی AHP تکنیک در

 پرداخت. مدف سطح هر عناصر زوجی مقایسه به باید تصمیم،

 مفاهیم و تعاریف از استفاده با محاسبات، انجام یمرحله در

AHP ،زوجی مقایسات هایماتریس از یک هر ررایب فازی 

 سطرهای از یک هر برای که ترتیب این به شود.می محاسبه

 فازی عدد یک خود که Sk ارزش زوجی، اتمقایس ماتریس

 هر محاسبه برای و گرددمی محاسبه 1 یرابطه از است، مثلثی

 استفاده 4 و3 و 2 یرابطه از رابطه این هایبخش از یک

 [.36]شودمی

𝑆k (1ت = ∑ Mki
j

n

j=1

⊗ [∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗

𝑛
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𝑚
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]
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∑] (4ت ∑ 𝑀𝑘𝑖
𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

]

−1
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∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

 ,
1
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 رابطه طبق باید مرحله این در ها، Sk تمامی محاسبه از پس

 آن عناصر سایر بر را سطوح عناصر از یک هر بزرگی درجه زیر

 نماییم: محاسبه جداگانه، صورت به سطح،

} (5ت

𝐕(𝐌𝟏 ≥ 𝐌𝟐) = 𝟏 𝐢𝐟 𝐦𝟏 ≥ 𝐦𝟐

𝐕(𝐌𝟏 ≥ 𝐌𝟐) = 𝟎 𝐢𝐟 𝐥𝟐 ≥ 𝐮𝟏

𝐕(𝐌𝟏 ≥ 𝐌𝟐) = 𝐡𝐠𝐭(𝐌𝟏 ∩ 𝐌𝟐) 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐰𝐢𝐬𝐞 
 

𝐡𝐠𝐭(𝐌𝟏 (6ت ∩ 𝐌𝟐) =
𝐥𝟐 − 𝐮𝟏

(𝐦𝟏 − 𝐮𝟏) − (𝐦𝟐 − 𝐥𝟐)
 

 یگرد مثلثی ازیف عدد K از مثلثی یفاز عدد کی بزرگی میزان

 ید:آمی بدست زیر یرابطه از

  

𝑽(𝑴𝟏 (7ت ≥ 𝑴𝟐, … , 𝑴𝒌) = 𝑽(𝑴𝟏

≥ 𝑴𝟐) 𝒂𝒏𝒅 … 𝒂𝒏𝒅 𝑽(𝑴𝟏

≥ 𝑴𝐤) 

 زوجی قایساتم اتریسم رد هاشاخص وزن یمحاسبه برای

 کنیم:می عمل زیر بصورت

 

(8) 𝒘′(𝒙𝒊) = 𝐦𝐢𝐧{𝑽(𝑺𝒊 ≥ 𝑺𝒌)} 𝒌 = 𝟏, 𝟐, . . . , 𝒏 , 𝒌 ≠ 𝒊 

 همان هک بود، واهدخ یرز صورتب اهشاخص وزن بردار بنابراین

 د:بو خواهد فازی AHP هنجارب غیر ررایب بردار

 

′𝒘 (9ت = [𝒘′(𝒙𝟏), 𝒘′(𝒙𝟐), … , 𝒘′(𝒙𝒏)]𝒕
 

 فازی زوجی قایساتم هایماتریس سازگاری یمحاسبه -3-1-2

 قوی، پذیریانتقاف شرای  اساس بر (1998ت2بوچر و وسگگا

 مقایسات هایماتریس سازگاری درجه یمحاسبه برای را روشی

 شرای  بررسی منظوربه روش این در نمودند. ارائه زوجی فازی

n زوجی مقایسه ماتریس هر از است الزم سازگاری، nA ، دو 

m, شود: تشکیل مجزا ماتریس gA A. ماتریسmA مقادیر از 

 مثلثی( فازی اعداد میانی خبرهتمقادیر هر ترجیحات میانی

 گردد،می حاصل
m

ijmA a   . نیزت دوم ماتریس
gA،) از 

 ایجاد مثلثی فازی اعداد پائین حد و باال حد هندسی میانگین

 [.37]شودمی

 

                                                 
2Gogus& Boucher 
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g (10ت

ijI ijUA a a 

 ماتریس دو این از کی هر زنو ردارب ازگاری،س رخن افتنی برای

 یرغ هایداده شامل هااتریسم این که نجاآ از ود.ش محاسبه باید

 وزن بردار محاسبه رایب اعتیس وشر زا توانمی اند،فازی

 ذیل رواب  زا ،Wg وWm ن،اوزا بردارهای ذال نمود. استفاده

 آید:می بدست
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 (maxت ژهوی مقدار زرگترینب است. اتریسم بُعد n آن در که

 شود:می حاسبهم ذیل واب ر از هاسماتری از کدام هر برای
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 از انحراف که (،CIت سازگاری شاخص ساعتی، روش طبق

 گردد:می محاسبه ذیل بترتیب دهد،می نشان را کامل سازگاری

 (15ت
 
 
max

1

m

m
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CI (17ت
CR

RI


 

 Rg وRm تصادفی هایشاخص سازگاری، نرخ یمحاسبه برای

 است. شده ارائه (1998بوچرت و گاگوس توس 1 جدوف مطابق

 مقایسه ماتریس هر (CRg و CRmت سازگاری نرخ دو هر اگر

 درخواست نظر مورد یخبره از باید باشد، 0.1 از بزرگتر زوجی،

 فق  اگر نماید. نظر تجدید خود ترجیحات در تا شود

CRmتCRg) طیف در دیگری حالیکه در باشد، بزرگتر 0.1 از 

 مجدد ارزیابی برای گیرندهتصمیم است بهتر باشد، قبوف مورد

 بمانند. تغییر بدون حدها مقادیر و شوند ترغیب میانی مقادیر

 مثلثی فازی اعداد از مطالعه این در اینکه به توجه با اما

 مقدار پائین، حد بین که شودمی استفاده چانگ استاندارد

 عدم با لذا است، حاکم خاصی رابطه عدد هر باالی حد و میانی

 ترجیحات کل در باید ماتریس، دو این از یک هر سازگاری

 [.37شود] تجدیدنظر مربوطه ماتریس

 

 

 [37]بوچر و گاگوس تصادفی هایشاخص : 5 جدول

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 اندازه

 ماتریس

1.4986 1.4913 1.4552 1.4462 1.4181 1.4095 1.3793 1.3401 1.2874 1.1996 1.0720 0.7937 0.4890 0 0 Rm 
0.4880 0.4804 0.4691 0.4776 0.4536 0.4455 0.4348 0.4164 0.4090 0.3818 0.3597 0.2627 0.1796 0 0 Rg 
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 VIKOR روش -3-2

 ساف در زنگتی و او همچنین و 1998 ساف در اوپریکوویچ

 برگرفته VIKOR کلمه دادند. توسعه را VIKOR روش 2002

I Optimizacija VlseKriterijumska  صربستانی نام از

Resenje Kompromisno چند سازیبهینه» معنیبه که است 

-بهینه برای VIKOR روش باشدمی «سازشی حل و معیاره

 این است. یافته توسعه پیچیده هایسیستم معیاره چند سازی

 تمرکز هاگزینه مجموعه یک از انتخاب و بندیدسته بر روش

 معیارهای با مساله یک برای را سازشی هایجواب و داشته

 برای را هاDM است قادر بطوریکه کند،می تعیین متضاد

 سازشی جواب اینجا دهد. یاری نهایی تصمیم یک به دستیابی

 سازش کلمه که است آفایده جواب به موجه جواب نزدیکترین

 یک سازشی جواب این گردد.می اطالق متقابل توافق یک به

-ایده جواب به نزدیکی اساس بر معیاره چند بندیرتبه شاخص

  [.38سازد]می مطرح را آف

 زوجی یمقایسه هایماتریس سازگاری نرخ یمحاسبه -3-2-1

 فازی

 اعداد از کنندهمصرف رفتار به دهیوزن جهت تحقیق این در

 هایماتریس تلفیق از قبل است. شده استفاده مثلثی فازی

 سازگاری میزان باید مختلف، خبرگان فازی زوجی مقایسات

 شود. تعیین خبره هر هایپاسخ

 ینا ست.ا دهش استفاده چربو و گاگوس وشر از کار، این برای

 برهخ 10 هر ازیف زوجی قایساتم هایاتریسم یمهه رب روش

 شناسایی اسازگارن قاعده بقط هک هاییماتریس و دش ا عماف

 داده عودت مربوطه یدهندهاسخپ به ظرن جدیدت رایب شدند

 خرید فتارر زوجی یقایسهم ماتریس 5 جدوف در شدند.

 است. دهش داده نمایش 1 برهخ به مربوط کنندهمصرف

 میانی مقادیر از 6 جدوف مطابق را Am ماتریس ادامه در

 بدست مثلثی( فازی اعداد میانی تمقادیر خبره هر ترجیحات

 است فازی غیر هایداده شامل ماتریس این که آنجا از و آورده

 تا کنیممی استفاده وزن بردار محاسبه برای ساعتی روش از

 شود. حاصل 7 جدوف تبصور نهایی وزن بردار

 

 

 

 

 

 

 

 1 خبره خرید رفتار زوجی مقایسه ماتریس : 5 جدول

 طلبانه تنوع رفتار عادی رفتار زدا تنش رفتار پیچیده رفتار خرید رفتار

 2( 1.5 )1 1.5)  1 )0.66 1( 1 )1 1( 1 )1 پیچیده رفتار

 2( 1.5 )1 1.5( 1 )0.66 1( 1 )1 1( 1 )1 زدا تنش رفتار

 1.5( 1 )0.66 1( 1 )1 1.49( 1 )0.66 1.49( 1 (0.66 عادی رفتار

 1( 1 )1 1.49( 1 )0.66 1( 0.66 )0.5 1( 0.66 )0.5 طلبانه تنوع رفتار
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 مثلثی فازی اعداد میانی مقادیر ماتریس : 6 جدول

 Am ماتریس پیچیده رفتار زدا تنش رفتار عادی رفتار طلبانه تنوع رفتار

 پیچیده رفتار 1 1 1 5.1

 زدا تنش رفتار 1 1 1 5.1

 عادی رفتار 1 1 1 1

 طلبانه تنوع رفتار 66.0 66.0 1 1

 مثلثی فازی اعداد میانی مقادیر نهایی وزن بردار ماتریس :7 جدول

 نهایی وزن بردار پیچیده رفتار زدا تنش رفتار عادی رفتار طلبانه تنوع رفتار سطری میانگین

273.0 
 پیچیده رفتار 27.0 27.0 25.0 3.0

273.0 
 زدا تنش رفتار 27.0 27.0 25.0 3.0

248.0 
 عادی رفتار 27.0 27.0 25.0 2.0

203.0 
 طلبانه تنوع رفتار 18.0 18.0 25.0 2.0

 

 ماتریس CR و maxλ، CI مقادیر 17 تا 13 رواب  به توجه با

  خرید رفتار مثلثی فازی اعداد میانی مقادیر نهایی وزن بردار

 باشد.می 8 جدوف بصورت 1 خبره به مربوط کنندهمصرف

 1 خبره به مربوط کنندهمصرف خرید رفتار میانی اعداد نهایی وزن بردار ماتریس CR وmaxλ، CI مقادیر :8 جدول

CR CI λmax 
009.0 007.0 022.4 

 ماتریس برای شده محاسبه CR شود،می مالحظه که طورهمان

 به مربوط کنندهمصرف خرید رفتار میانی اعداد نهایی وزن بردار

 سازگار کامالً ماتریس این بنابراین، است. 0.1 از کمتر 1 خبره

 CR و maxλ، CIمقادیر 17 تا 13 رواب  به توجه با است.

 مثلثی فازی اعداد پائین و باال حد نهایی وزن بردار ماتریس

 9 جدوف بصورت 1 خبره به مربوط کنندهمصرف خرید رفتار

 باشد.می

 1 خبره به مربوط کنندهمصرف خرید رفتار پائین و باال حد نهایی وزن بردار ماتریسCR وmaxλ، CIمقادیر :9 جدول

CR CI Λmax 
0206.0 005.0 016.4 

 

 ماتریس برای شده محاسبه CR شود،می مالحظه که طورهمان

 کنندهمصرف خرید رفتار پائین و باال حد نهایی وزن بردار

 نیز ماتریس این بنابراین، است. 0.1 از کمتر 1 خبره به مربوط

 است. سازگار کامالً 
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 HPFA با هاداده حلیلت و تجزیه -3-3

 رفتار به دهیوزن است شده ذکر این از پیش که طورهمان

 که باشدمی گروهی FAHP مبنای بر هک کنندهمصرف خرید

 شود.می داده انجام چانگ توسعه آنالیز روش به توجه با کار این

 و کارشناسان نظرات هندسی میانگین از امر، این به توجه با

 رفتار با رابطه در زوجی مقایسات مثلثی فازی ماتریس خبرگان،

 مطابق خبرگان نظرات تجمی  ماتریس ،کنندهمصرف خرید

 آمد. بدست 10 جدوف

 کنندهمصرف خرید رفتار با رابطه در خبرگان نظرات تجمیع ماتریس : 1۰ جدول

  پیچیده رفتار زدا تنش رفتار عادی رفتار طلبانه تنوع رفتار

 پیچیده رفتار )1,1,1( )74.0 ,956.0 ,265.1( )812.0 ,106.1 ,456.1 ( )87.0 ,183.1 ,1,527(

 زدا تنش رفتار )79.0 ,035.1 ,349.1( )1,1,1( )615.0 ,901.0 ,353.1( )841.0 ,224.1 ,674.1(

 عادی رفتار )686.0 ,903.1 ,32.1( )737.0 ,109.1 ,623.1( )1,1,1( )874.0 ,034.1 ,342.1(

 طلبانه تنوع رفتار )654.0 ,844.0 ,1,148( )597.0 ,816.0 ,188.1( )745.0 ,966.0 ,274.1( )1,1,1(

 

 محاسبه را ناظرم از یک ره فازی رکبم بس  قدارم دامها در

 کنیم:می

 

[∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗]
−1

=  (12/878, 16/093, 20/434)−1

=  (0/0489, 0/0621, 0/077) 

𝑆𝐶1 =  [(3/423 ∗ 0/0489, 4/256 ∗ 0/0621, 5/249 ∗ 0/077)]

=  (0/167, 0/264, 0/407) 

𝑆𝐶2 =  (0/158, 0/258, 0/417) 

𝑆𝐶3 =  (0/157, 0/251, 0/403) 

𝑆𝐶4 =  (0/146, 0/225, 0/358) 

-امکان درجه فازی، مرکب بس  مقدار آوردن دست هب از پس

 11 فجدو مطابق را ممکن، دوتایی حالت هر برای پذیری

 نسبت را مناظر از یک هر پذیریامکان درجه حداقل و محاسبه

 خرید رفتار وزنی بردار تا آوریممی دست هب مناظر سایر به

 شود. حاصل 12 جدوف مطابق کنندهمصرف

 

 کنندهمصرف خرید رفتار تایی دو حالت هر برای پذیریامکان درجات : 11 جدول

𝑠𝑐4 ≥ 𝑠𝑐1 = 0/829 𝑠𝑐3 ≥ 𝑠𝑐1 = 0/947 𝑠𝑐2 ≥ 𝑠𝑐1 = 0/976 𝑠𝑐1 ≥ 𝑠𝑐2 = 1 

𝑠𝑐4 ≥ 𝑠𝑐2 = 0/857 𝑠𝑐3 ≥ 𝑠𝑐2 = 0/971 𝑠𝑐2 ≥ 𝑠𝑐3 = 1 𝑠𝑐1 ≥ 𝑠𝑐3 = 1 

𝑠𝑐4 ≥ 𝑠𝑐3 = 0/885 𝑠𝑐3 ≥ 𝑠𝑐4 = 1 𝑠𝑐2 ≥ 𝑠𝑐4 = 1 𝑠𝑐1 ≥ 𝑠𝑐4 = 1 

 

 کنندهمصرف خرید رفتار نهایی وزن : 12 جدول

 کنندهمصرف خرید رفتار پیچیده رفتار زدا تنش رفتار عادی رفتار طلبانه تنوع رفتار

 پذیریامکان درجه حداقل 1 0.976 0/947 0/829

 مناظر نهایی وزن 266.0 26.0 252.0 221.0
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 با یبازاریاب ختهآمی ناصرع ایمقایسه ارزیابی -4-3 

 FVIKOR روش

 روش از ،بازاریابی آمیخته عناصر اولویت تعیین جهت

FVIKOR نمود. خواهیم استفاده 2 فجدو فازی اعداد و 

 است. شده داده نمایش13 جدوف در خبرگان نظرات ماتریس

 خبرگان نظرات ماتریس :13 جدول

  پیچیده رفتار زدا تنش رفتار عادی رفتار طلبانه تنوع رفتار

  1خبره 2خبره .... 9خبره 10خبره 1خبره 2خبره .... 9خبره 10خبره 1خبره 2خبره .... 9خبره 10خبره 1خبره 2خبره ... 9خبره 10خبره

F G ... G G G F ... G G G F ... F F F F ... B G محصوف 

B B ... B G B B ... G G P F ... W P G G ... F F  ترفی 

F P ... F P W F ... P P G G ... G B G B ... G F قیمت 

G G ... F F P F ... P F F P ... P W G F ... G F  توزی 

 .باشدمی 14 فجدو مطابق قبل جدوف اطالعات به توجه  با نیز خبرگان و کارشناسان ظراتن تجمی  دهش رمافن ماتریس

 کارشناسان نظر تجمیع شدهِ نرمال فازی ماتریس :14 جدول

  پیچیده رفتار زدا تنش رفتار عادی رفتار طلبانه تنوع رفتار

 محصوف )34.0 ,591.0 ,804.0( )42.0 ,697.0 ,93.0( )402.0 ,68.0 ,953.0( )396.0 ,664.0 ,908.0(

 ترفی  )369.0 ,1.0 ,622.0( )0 ,0 ,535.0( )517.0 ,801,1.0( )572.0 ,837,1.0(

 قیمت )362.0 ,615.0 ,83.0( )535.0 ,809.0 ,1( )0 ,0 ,586.0( )0 ,0 ,558.0(

 توزی  (302.0 ,548.0 ,791.0( )0,0 ,493.0( )471.0,0 ,756.0( )0 ,553.0 ,518.0(

 

  15 فجداو مطابق FVIKOR نیکتک هایگام و مراحل ادامه

 

 باشد:می

 فازی مقدار بدترین و بهترین :15 جدول

 (f+فازی) مقدار بهترین (f-فازی) مقدار بدترین

 پیچیده رفتار زدا تنش رفتار عادی رفتار طلبانه تنوع رفتار پیچیده رفتار زدا تنش رفتار عادی رفتار طلبانه تنوع رفتار

)558.0,0,0( )586.0,0,0( )493.0,0,0( )791.548,0.0, 302.0( )837,1.573,0.0( )801,1.517,0.0( )809,1.535,0.0( )622,1.0369,0.0( 

 

 Ri و Si مقادیر :16 جدول

𝑅�̃� 𝑆�̃�  

)064.0, 064.0, 06.0(
 

)407.0, 324.0, 295.0(
 

 محصوف

)054.0, 054.0, 048.0(
 

)365.0, 31.0, 255.0( (
 

 ترفی 

)065.0, 065.0, 065.0(
 

)736.0, 647.0, 64.0(
 

 قیمت

)073.0, 073.0, 073.0(
 

)832.0, 654.0, 579.0(
 

 توزی 
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 Ri و Si مقادیر بدترین و بهترین :17 جدول

)365.0, 31.0, 255.0(
 

𝑆+̃ 

)832.0, 654.0, 579.0( 𝑆−̃ 

)0.736, 0.647, 048.0(
 

𝑅+̃ 

)073.0, 073.0, 073.0(
 

𝑅−̃ 

 

 بازاریابی آمیخته عناصر بندیاولویت :18 جدول

 هااستراتژی بندیاولویت
IQدیفازی IQفازی  

2 )288.0(
 

)299.295,0.0, 271.0(
 

  محصوف

 ترفی  )0,0,0( )0,0,0( 1

3 )786.0(
 

)925.0, 763.0, 67.0(
 

 قیمت

4 1
 

)1,1,1(
 

 توزی 

 

 R و S مقدار اساس بر بازاریابی آمیخته عناصر بندیاولویت :19 جدول

  دیفازی S رتبه دیفازی R رتبه

 محصوف 342.0 2 062.0 2

 ترفی  310.0 1 052.0 1

 قیمت 764.0 3 065.0 3

 توزی  688.0 4 073.0 4

 

 منظور بدین است. بهینه انتخاب و جدوف کنترف زمان اکنون

 اوفتامتیاز تست شد. تست نهایی گزینه انتخاب روطش باید

  بودن(: قبوف قابل

 / / /
 

     

1
0 288 0 0 288 0 333

4 1
 

 برای مذکور روش اوف شرط شودمی مشاهده که طورهمان

 قابل دومتثبات تست است. نشده داده پوشش دوم استراتژی

 مشخص 19 جدوف هایداده مشاهده با گیری(:تصمیم در قبوف

 Ri و Si پارامترهای در بازاریابی آمیخته دوم عنصر که گرددمی

 باشد.می بندیاولویت بهترین یعنی مقدار، کمترین دارای

 است نشده برآورده مذکور روش اوف تست که داشت توجه باید

 سوم فصل در که خاصی هایحالت در مساله حل با مطابق که

 کنیم: انتخاب ار برتر گزینه صورت بدین باید شد اشاره آن به

 / / /
 

     

1
0 288 0 0 288 0 333

4 1
 

 / / / /
 

     

1
0 786 0 288 0 498 0 333

4 1
 

 دوم و اوف عناصر که گرددمی مشخص فوق رواب  به توجه با

 بازاریابی آمیخته عناصر ارزیابی سازشی حلراه بازاریابی آمیخته

 دهند.می تشکیل را کنندهمصرف رفتار به توجه با
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  گیرینتیجه -5

نفر از طراحان  10هایی میان این پژوهش پرسشنامهدر انجام 

لباس با سابقه و متخصص استان توزی  گردید، نظرات این 

های سنجی انواع رفتار خرید لباسخبرگان در راستای اهمیت

مبتنی بر مد اسالمی و نیز ارزیابی تاثیر عناصر آمیزه بازاریابی 

 AHPهای روشآوری شده و با استفاده از در این رفتارها جم 

 فازی مورد تحلیل قرار گرفتند.  Vikorفازی و 

-دست آمده میها و نتایج بهبا استفاده از تجزیه و تحلیل داده

 است: ذیلسواالت تحقیق پاسخ دهیم که به شرح  توانیم به

رفتارهای خرید  هر کدام از توزن( سواف اوف: درجه اهمیت

بر مد اسالمی چه کننده در مواجهه با محصوالت مبتنی مصرف

 است؟ مقدار

-نتایج مشخص می بهاستناد  با وFAHP کارگیری روشه با ب

دارای بیشترین ، 266/0با وزنی معادف با  پیچیده رفتارشود که 

، رفتار (26/0تزدا باشد، و رفتار تنشدرجه اهمیت می

های بعدی در رده (221/0تطلبانه و رفتار تنوع (252/0تعادی

کنندگان مصرفاشاره شد،  قبال ونه که درگهمانقرار دارند. 

کنند که درگیر زمانی خود را متعهد به رفتار خرید پیچیده می

محصوالت و های اساسی میان یک فرایند خرید شده و از تفاوت

 زیاز برند ن یآگاههای مختلف تجاری آگاهی داشته باشند. نام

پور و  یول جیدارد که با نتا ریدر رفتار مصرف کننده تاث

-این امر معمواًل زمانی روی می. مطابقت دارد( 1399یتاریس

ندرت خریداری شود، خرید  دهد که کاال گران قیمت باشد، به

 برندیادی نماد ابراز شخصیت آمیز بوده و کاال تا حد زمخاطره

 جانیه ت،یفعال ت،یمسئول نیبرند با عناو تیابعاد شخص. باشد

که با نتایج هستند  رگذاریتأث دیخر حیبر ترج یو سادگ رییپذ

کننده در این موارد مصرف(مطابقت دارد. 1391خواجه دهاقانیت

کاال نداشته و در این مورد به  یمعموالً آگاهی زیادی درباره

آموزش نیاز دارد. رفتار خرید پیچیده مستلزم یک فرایند سه 

در کاال باورهایی را  یمرحله ای است. نخست، خریدار درباره

رسد. کند. دوم، نوبت پیدا کردن عقیده میخود ایجاد می

از  پردازد.سوم، فکورانه به انتخاب کاال می یخریدار در مرحله

بهایی آنجایی که خریداران مُدگرا مبادرت به خرید اقالم گران

توان دریافت که این یافته تحقیق با مطالعه موردی کنند میمی

توان به می باشد. این نتیجه را میحارر دارای همبستگی کامل 

ی بر مُد روز در بازار تعمیم داد های مبتنرفتار خرید کلیه لباس

، ولی پوری و (2020تباسوم و جبیرتکه با نتایج 

، (1399تیو محسن یهفتخوان یجعفر ،(1394یانتکاظم

 همخوانی دارد.

موثرترین عنصر  بر اساس مدف مفهومی تحقیق،: دومسواف 

( برای ارایه ترین استراتژی بازاریابیمناسبتازاریابی ب یآمیزه

 کدام است؟ تولیدات مبتنی بر مد اسالمی

 از روش ،بازاریابی یعناصر آمیزه جهت تعیین اولویت

FVIKOR تعیین  عنصربا توجه به چهار  .استفاده شده است

های پژوهش بیانگر یافته ،(قیمت و توزی  ،ترفی  ،محصوفت شده

 "محصوف "و همچنین عنصر  "ترفی  " عنصراولویت باالی 

های ترفی  و تبلیغ و نیز عبارت دیگر استراتژیبه باشد.می

کیفیت و زیبایی محصوف، در بازاریابی و تاثیرگذاری بر رفتار 

 تر خواهند بود.کننده مناسبمصرف

ند که از شرکت قبل از شروع تبلیغات محیطی بایستی بدا یک

اند و بایستی دید مشتریان کدام دسته از اطالعات محیطی مهم

ها برای بسیاری از شرکت. به اطالع شان رسانیده شود

گیرند. بهره می شناختییباییشان از مباحث زهای ترفی فعالیت

های بحث اما به هر حاف خود مفهوم ترفی ، یکی از حیطه
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لیغات سنتی از این جهت که تب امروزه برانگیز بازاریابی است.

بر رفتار تالش دارند  پوشاک اسالمیکید بر عرره اتنها با ت

-مورد انتقاد قرار گرفتهحتی ، بگذارند کننده تاثیرخرید مصرف

قیمت و توزی   ،نتایج این تحقیق در مورد سه عنصر ترفی  اند.

( مطابقت دارد ولی در 1391با یافته های رعنایی کردشولیت

همچنین یافته ر محصوف نتایج برعکس می باشد. مورد عنص

را  (،2020تهای تحقیق حارر نتایج مطالعه سلیمی و همکاران

 تائید می کند. 

هم در هنزدیک و وابسته ب ییهاواژه ،محصوف و کنندهمصرف

برای رف  نیاز به بازار مراجعه  کننده،مصرف .باشندتجارت می

شود تا از که سبب میهای محصوف است کند و این ویژگیمی

ها در دنیای رقابتی امروز شرکت. ها یکی را انتخاب کندنآبین 

برای کسب مزیت رقابتی باید توجه باالیی به مشتریان داشته 

های از طرفی مشتریان در خرید محصوالت دارای گرایش باشند.

های نها را در تنظیم استراتژیآمختلفی هستند که باید 

های تجاری ها و شرکتسازمان .وجه قرار دادبازاریابی مورد ت

های زادی عمل کمتری در ویژگیآامروز در مقایسه با گذشته از 

با در نظر داشتن رفتار  الزم استبنابراین  ،کاال برخوردارند

نها تغییراتی آهای در محصوالت خود و ویژگی ،کنندگانمصرف

بازار خود  و سهم شتهایجاد کنند تا همیشه مشتریان خود را دا

  .را حفظ کنند

 اتشنهادیپ -6

 یزهیعناصر آم ثیرات بر مبنی هشوپژ ییافتهها به جهتو با

 داتیتول به نسبت نکنندگافمصر بمطلو شنگربر  یابیبازار

 بر رهیوغ عتنو ،کیفیت نهمچو ملیاعوو  یبر مد اسالم یمبتن

لباس و  نتولیدکنندگا زیاز هر چ شپی ها،آن خرید قصد

و  خلیدا بر کیدات یبه جا باید ،یمطابق با مد اسالم یمحصوالت

 نهمچو ملیاعو بر ابتدا ت،تبلیغادر  نمحصوالتشا دنبو ملی

 یناز ا ات کنند کیدات تمحصوال دنویب روزبه ع،تنو ،کیفیت

 شنگر هیژو بهو  نگادکننرفمص خریدرفتار  بر نندابتو طریق

 مثبت ثیرات یمطابق با مد اسالم یمحصوالت به نسبت هاآن

 .نداربگذ

 ایب مرتب  یجنبهها که مهمی ثیرات به هیتوج با نیهمچن

از  هدیشمد، ارزش ادراک  ایب شناییو آ گاهیآ لهجماز ف،محصو

 ادریفا دیخری هیب لیتمای ریب جنبهها یگرو د برند به دعتماا رند،ب

 دپیشنها خلیدا نحااطرو  نشندگاوفر ن،تولیدکنندگا به ،نددار

 تقویترا  ادفرا خرید قصد لیذ تمااقدا ایجرا با تا دمیشو

 به نسبت نهامثبت آ تهنیو ذ شنگر دیجاا موجبو  کنند

 :شوند یمطابق با مد اسالم داتیتول

 یبیشتر عتنو دیبای یتولید یشرکتها ت،محصوال یزهحو در

 بیشتر نمشتریا باینتخا حق ایت بدهند دخو تمحصوال به

 فاصرمطابق با مد،  سلبا خرید ینکها به توجه با همچنین. ددگر

 یجنبهها به باید ،نیست دیکررکا دیید ایب فمحصو یک خرید

ت محصوال ینگهاو ر حطر دنبو روزبهو  شناختییباییز

 به توجه سوییاز . باشند شتهدا یبیشتر توجه نیز یتولید

 مهم ربسیا د،متعد یقبار به جهتو با تمحصوال ینا کیفیت

 د،خومحصوالت  هجایگا تقویت ایبر یتولید یشرکتها. ستا

 سایر به باید بلکه ،باشند شتهدا تمرکز برند منا بر تنها نباید

 رشعاو  لوگون، نشا یک بنتخاا جملهاز  موفق برند یک ایجزا

 یمهه کهریطو به ؛باشد شتهدا خاصی توجه ،مناسب تبلیغاتی

 هماهنگ ایجزا. باشند همسومحصوف  ییفهفلس ایب برند ایجزا

 ییافزاهم تموجبا ،یکدیگر رکنادر  دکننده،یتول کی یبرا برند

 یتولید یشرکتهامحصوالت  هجایگا بیشتر هرچه تقویتو 

 انمدیر ایبر اردمو ینا. میکنند همافررا  کپوشاو  سلبا
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 ایجرو ا دنکر فرموله ایبر کپوشاو  سلبا یلیدتو یشرکتها

 زیحا رکاو  بکس دعملکر دبهبو جهت زی،برندسا یهایتژاسترا

( را 1401که نتایج تحقیقات عادلی و همکارانتستا همیتا

  تائید می کند.

و  تمحصوال لیامتوو  منظم دبهبو هیب شرکتها ینا همچنین

و  بقا شانس آوری،نو یشافزا با که اچر ؛نددار زنیا دخو تخدما

 شرکتها ینا مدیریت همچنین. دیهندمی یشافزرا ا دخو شدر

محصوالتشان،  ینام تجار با مرتب  دبعاا متما نشد عملیاز  باید

و  آورانهنو یقابلیتها دبهبو هیب هاآن. کنند حاصل نطمیناا

در  تژیکاسترا ییزربرنامه اههمر هیب دخو یابیزاربا یفعالیتها

 فرهنگاز  جزئی وارد،م ینا تا نددار زنیا ،یسازبرند زهحو

 رکاوکسب دعملکر دبهبو ایبر ،ینا بر وهعال. ددگر شانمانیزسا

 یفرصتهااز  داریبرهبهر فنباد به بیشتر هرچه باید د،خو

 .باشند شرکت یهایتژاتریسدر ا ییسکپذیرو ر جدید

 ری،تجا یدهایبرن دیریتیم هیینکا هیب هیتوج با عمجمو در

 که دمیشو دنهایپیش ،نددار شرکتها موفقیتدر  یمؤثر نقش

 بنتخاا مهم یهاکمال انعنو به ،برند با مرتب  یهازهحو

 .ددگر تلقی شرکتها ینا انمدیر

از جمله بهبود  یابیبازار ازاتیامت یچند استفاده از برخ هر

 شافزای ساختاری، هایکارایی مناب ، پایین آوردن هزینه

 ای دکنندهیو بهبود موقعیت رقابتی برای تول تیو جذاب تیفیک

مد، هنوز  یوجود طراح نی. با ارسدیم یهیطراح لباس بد

مطالعات  به و گذراندخود را در کشور می ییدوران ابتدا

 بیشتری جهت نشان دادن توانمندی های بالقوه آن نیاز است.

 یسهیدر خصوص مقا ایانجام مطالعهشامل:  شنهاداتیپ یبرخ

 یو کشورها رانای در کننده،و رفتار مصرف ییمدگرا یقیتطب

 ریو بس  سا یرکارگیبه .نهیزم نیدر ا شرویو پ افتهیتوسعه

 دخری قباف در کنندهدر رابطه با رفتار مصرف یمفهوم هایمدف

-رتبه های کیتکن ریاستفاده از ساو  بر مد. یمحصوالت مبتن

و انجام  ره،یو غ TOPSIS ،ELECTERE رینظ MCDM بندی

 در نظر گرفته شده است. حارر قیبا تحق جینتا یابیارز
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