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چکیده
امروزه تولید ،توزیع و مصرف کاالهای مقلد و جعلی در ورزش یکی از روندهای جهانی است که بهصورت
هشداردهندهای درحالافزایش است و به صنعتی درآمدزا تبدیل شده است .پژوهش حاضر با هدف
شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان دربارة مصرفکنندگان برندهای مقلد و جعلی محصوالت ورزشی انجام
شد .روش پژوهش از نظر پارادایم ،تفسیری و از حیث روششناسی ،کیو بود و همچنین بهلحاظ قطعیت
دادهها ،آمیختة اکتشافی (کیفی-کمی) بود .متخصصان بازاریابی ورزشی ،اساتید دانشگاهی رشتة مدیریت
و بازاریابی ورزشی و فروشندگان کاالهای ورزشی به تعداد  25نفر ،جامعة آماری این پژوهش را تشکیل
دادند که به روش هدفمند انتخاب شدند .از بین مصاحبههای عمیق با خبرگان و پیشینة پژوهش ،مجموعة
عبارات کیو در  29عبارت شناسایی و تأیید شد .روایی صوری و محتوایی عبارات و نمودار کیو به تأیید
خبرگان رسید .با تحلیل عوامل کیو شش الگوی ذهنی خبرگان شامل قیمتگرایان ،خدماتگرایان،
ظاهرگرایان ،ارزشگرایان ،تجربهگرایان و چالشگرایان ،شناسایی ،اولویتبندی و تفسیر شد .درنهایت،
دربارة الگوهای شناساییشده بحث شد و تولید محصوالت اصلی با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین
طراحی حرفهای در سایة حمایت دستگاههای اجرایی ،بهعنوان پیشنهادهای کاربردی برای برونرفت از
آسیبهایی که برندهای مقلد و جعلی بر بازار داخلی وارد میکنند ،ارائه شدند.
واژگان کلیدی :الگوهای ذهنی ،خبرگان ،برند مقلد و جعلی ،محصوالت ورزشی ،روششناسی کیو.
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مقدمه
در وضعیت پیچیده و چالشی بازارهای امروزی ،هر کسبوکاری برای بقا و تعالی خود باید تالش
کند که حس نزدیکی بین خود و مشتریانش را تقویت کند (سیدجوادین و اسفیدانی .)2012 ،تالش
علم بازاریابی بر این است که بر طرز تفکر مصرفکنندگان تأثیر بگذارد و در این راه یکی از
تالشهایش ،مطالعة رفتارهای خرید و پس از خرید مصرفکننده ،سبکهای تصمیمگیری آنان و
عوامل مؤثر در رفتار خرید شرکتها و سازمانهاست (کاتلر و آرمسترانگ .)2011 ،1توجه به رفتار
مصرفکننده در انتخاب و خرید کاالها و خدمات عامل مهمی برای شرکتهای بزرگ محسوب
میشود و تبلیغات از طریق ورزش ابزاری مناسب برای جلب توجه مصرفکننده است؛ بهطوریکه
طی سالهای اخیر ،تبلیغات با استفاده از ورزشها و محبوبیت صحنههای گوناگون ورزشی عمومیت
بیشتری یافته است (انصاری طادی ،مشرف جوادی و جمشیدی.)2013 ،
یکی از روندهای جهانی که بهصورت هشداردهندهای درحالافزایش است ،تولید ،توزیع و مصرف
کاالهای جعلی است .با وجود مالحظات قانونی درنظرگرفتهشده برای کاهش فروش کاالهای جعلی،
بسیاری از رهبران صنایع و طراحان در سراسر جهان ،رشد این پدیده را شناسایی کردهاند و با
تشکیل گروههایی مانند ائتالف بینالمللی مبارزه با جعلسازی و فساد (ال.ای.سی.سی ،)2.سعی در
محافظت از طرحهایشان در برابر کپیبرداری و جعل دارند (چادهری و هولبورک .)2001 ،3براساس
شواهد ارائهشده توسط ائتالف بینالمللی مبارزه با جعلسازی و مؤسسة داراییهای معقول
بینالمللی (آی.آی.پی.تی ،)4.پنج درصد از کل محصوالت در سراسر جهان جعلی هستند که البته
بهنظر میرسد در سالهای اخیر این مقدار افزایش یافته باشد (نوروم و کانو.)2011 ،5
تقلید ،ابزار بازاریابی برای کسب سود است که در آن محصوالتی مشابه با محصوالت اصلی ،اما با
قیمت کمتر تولید میشود و روانة بازار میشود .اساس این تعریف بر تقلبیبودن محصول نیسـت.
برند مقلد محصولی اسـت که به پیروی از برند اصلی یا پیشرو و با الگوگرفتن از ویژگیهای ممتاز
ظاهری یا کارکردی کـه به موجب آن برند ابتدایی به برند پیشرو تبدیل میشود ،به مشتریان
معرفی میشود .محصوالت تقلبی و جعلی یا فیـک محصوالتی هستند که بهطورکامل از برند پیشرو
کپیبرداری کردهاند ،اما برند مقلد از برند اصلی الگوبرداری میکند و از بعضی از ویژگیها تقلید
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میکند (ویلکـه و زایچفسکی .)1999 ،1بهطورکلی ،در برند مقلد از ویژگیها و مشخصات ظاهری
محصول (مثل رنگ ،ظاهر ،نوع بستهبندی و  )...یا از مشخصات کارکردی یا نوآوریهایی الگوبرداری
میشود که برند پیشرو در محصوالتش اعمال میکند (ابراهیمی ،کتابیان و رحیمی.)2015 ،
کاالهای جعلی در ورزش نیز وجود دارد؛ بهطوریکه در سال  2014قبل از شروع جامجهانی 2014
در برزیل بهمنظور پیشگیری از تجارت محصوالت تقلبی ،بیش از  250هزار عنوان کاال مربوط به
کاالها و صنایع ورزشی مانند لباس ،کفش ورزشی و  ...کشف شد .در عملیاتی دیگر در نیویورک77 ،
کانتینر از محصوالت ورزشی برند نایکی ایر جردن و برند فیتچ 2به ارزش  69/5میلیون دالر کشف و
مصادره شد (ویلکوک و بویز.)2014 ،3
برند ،چکیدهای از هویت ،اصالت ،ویژگی و تفاوت است .یک برند این اصطالحات را که در یک کلمه
یا عالمت متمرکز شده است ،برمیانگیزد .یک برند یک محصول نیست؛ بلکه منبع محصول ،معنا و
جهت آن است و هویت آن را در زمان و مکان تعریف میکند .محصوالت نمیتوانند درمورد خود
صحبت کنند .برند همان چیزی است که به آنها معنا میدهد و از جانبشان صحبت میکند
(کاپفرر .)1995 ،4دالیل متفاوتی بهوجودآمدن یک برند مقلد را توجیه میکنند؛ مانند سودآوری
زیاد برندهای اصلی که سبب میشود بسیاری از شرکتها در این اندیشه باشند که با تقلید از برند
پیشرو ،نام و نشانی برای خود در بازار فـراهم کنند (الی و زایچکفسـکی.)1999 ،5
ورزش ازجمله بازارهایی است که محصوالت آن نهتنها برای ورزشکاران ،بلکه برای غیرورزشکاران نیز
استفاده میشود؛ درنتیجه ،تقاضای زیادی برای محصوالت ورزشی وجود داد؛ بهعنوانمثال ،برای
کفش و کاله ورزشی تقاضا زیاد است و فناوری تولید آنها ارزان است که این راه را برای ورود
برندهای مقلد هموار میکند (چائدری و زمیرمن .)2009 ،6بهعالوه ،شناخت ذهنیت مشتریان و
مصرفکنندگان و متعاقب آن ،فهم انتظارات ،عواطف و خواستههای آنان و در یک کالم ،درک
ذینفعان برای شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار است .به عقیدة زالتمن ،7بیش از  95درصد از
تفکرات مصرفکننده در ضمیر ناخودآگاهش رخ میدهد؛ این در حالی است که بخش عمدهای از
پژوهشهای بازاریابی در زمینة ضمیر خودآگاه آن هم بخش سطحی ذهن صورت میپذیرد
(سیدجوادین و اسفیدانی .)2012 ،برای دستیابی به ذهنیت افراد روشهای متفاوتی وجود دارد؛
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یکی از این روشها ،روش پژوهش کیو 1است .شیوة انجامدادن این روش از نوع ترکیبی (کمی-
کیفی) است .بهدلیل شیوة گردآوری دادهها در این روش که مرتبسازی نامیده میشود ،میتوان
بهصورت عمیقتری از ذهنیت مشارکتکنندگان آگاه شد (خنیفر و مسلمی .)2018 ،در زمینة
متغیرهای پژوهش مطالعاتی انجام شده است که دربارة آنها توضیح داده میشود.
براساس نتایج مطالعات پیشین ،حدود یکسوم از مصرفکنندگان بهصورت آگاهانه محصوالت تقلبی
خریداری میکنند (ویلکوک و بویز .)2014 ،درحقیقت ،پژوهشگران معتقدند رشد بسیار زیاد تجارت
کاالی تقلبی بهدلیل افزایش تقاضای مصرفکنندگان است (آنکوو و رُمَکوی .)2016 ،2لیسونیکی و
دورواسال )2008( 3معتقدند مصرفکنندگان فقط سود حاصل از مصرف محصول را درک میکنند و
درمورد ضرری که رفتارشان به یک صنعت میزند ،احساس نگرانی نمیکنند
در زمینة عوامل تأثیرگذار بر خرید مشتریان برحسب نوع برند ،پژوهشهای زیادی انجام شده است.
نتایج بهدستآمده از مفاهیم روانشناسی شناختی نشان میدهد که میزان شباهت درکشده بین
برند رهبر و برند مقلد ،نهتنها به راهبرد انتخابشده توسط مقلد بستگی دارد ،بلکه مهمتر از آن به
ذهنیتی که مشتریان در زمان قضاوت به یک برند دارند نیز بستگی دارد (استز .)2003 ،4در
پژوهشی در سال  1996به این نکته اشاره شد که اگر مشتریان در خریدشان تجربة ناموفقی از برند
مقلد داشته باشند ،در خرید بعدی به برند اصلی ،ارزیابی و حساسیت بیشتری نشان میدهند و
هنگامی که این تجربه از برند مقلد موفق باشد ،حساسیت و ارزیابی آنها نیز کمتر خواهد شد؛
بهطوریکه در این حالت وقتی برند مقلد با  10درصد کمتر از قیمت برند اصلی ارائه شود ،آن را به
برند اصلی ترجیح میدهند؛ بهویژه هنگام خرید کاالهای لوکس که قیمت زیادی دارند .ارزانبودن
برندهای مقلد عامل مهمی برای انتخاب آنهاست (زایچکفسکی و سیمپسون .)1996 ،5کیفیت و
قیمت برند ،دو مشخصة مهم در معرفی برند باارزش ،لوکس و مرغوب است (زیتمال .)1988 ،6در
پژوهش دیگری در این زمینه ،تأثیر قیمت و وفاداری بر برند بررسی شد و این فرضیه تأیید شد که
تأثیر تغییرات قیمت محصوالت لبنی بر وفاداری به برند تقدم دارد (سانو ،7تامورا ،یادا و سوزوکی،
.)2014
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پژوهشها نشان دادهاند که قیمت کم عامل مهمی در تقاضا برای محصوالت تقلبی است (آلبرس-
میلنر1999 ،1؛ ریسو .)2014 ،2مصرفکنندگان آمریکایی و برزیلی بر این باورند که مردم محصول
تقلبی را میخرند؛ زیرا ،درآمد و آگاهی و سوادشان کم است (چائدری ،3احمد ،گیل و ریضوان،
 .)2014براساس مطالعات دیآستوس و گرگوری ،)2001( 4تصور مشتری از فروشگاهی که در آن
خرید میکند و برندهای مقلد در کنار برند رهبر به فروش میرسد ،بر فروش آنها تأثیر مستقیم
دارد؛ بهطوریکه هرچه تصویر فروشگاه در ذهن مشتری بهتر باشد ،ارزیابی مشتریان از برندهای
مقلدی که در کنار برند اصلی هستند نیز بهتر و مثبتتر میشود .در پژوهشی ،دهقانی سلطانی،
محمدی ،پور اشرف و سیدمیری ( )2013به عوامل مؤثر در ارزیابی نگرش مصرفکنندگان در توسعة
برند پرداختند .نتایج نشان داد تجربة برند ،تصویر ذهنی برند ،تناسب درکشدة برند ،رضایت از برند،
ارزش ویژة برند ،اعتماد برند و وفاداری برند ،بر ارزیابی نگرش مصرفکنندگان در توسعة برند
تأثیرگذارند و در این میان ،رضایت از برند و تجربة برند در مقایسه با سایر معیارهای بررسیشده اثر
بیشتری دارد.
شباهت برند مقلد به برند رهبر ،عامل بسیار مهمی در انتخاب برند مقلد است (زایچفسکی.)1995 ،
نام برند ،طراحی محصول ،طراحی لوگو و نوع بستهبندی ،ازجمله مشخصههای ظاهریاند که از برند
اصلی الگوبرداری میشوند (کلر)2003 ،5؛ ازاینرو ،شباهت ظاهری موجب میشود که بعضی از
مشتریان با تصور اینکه برند اصلی را خریداری کردهاند ،در انتخاب خود دچار اشتباه شوند
(فوکسمن ،6برگر و کوئت .)1992 ،مطالعات دیگری نام برند همراه با ویژگیهای خاص روی
بستهبندی را عامل تأثیرگذار بر شناخت محصول دانستهاند؛ بهطوریکه ذهنیت مشتریان دربارة اسم
برندهایی که پیشتر آنها را شناختهاند و ویژگیهای آنها را در ذهن تداعی کردهاند ،بیشتر از نام
برندهای نوظهور و پیرو برند اصلی است؛ درواقع ،مشتریان برای اسم آن برندها و ویژگیهای آنها
تصور بهتری دارند (مک کراکن و مکلین .)1998 ،7دی متوس و همکاران ( )2007دریافتند که
رابطة مثبت و معناداری بین نگرش مثبت مصرفکنندگان به محصوالت تقلبی با قصد خرید آنها
وجود دارد (به نقل از چائدری و زمیرمن .)2012 ،در پژوهشهای دیگری نیز ارتباط مثبت نگرش با
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قصد خرید نشان داده شده است (برای مثال ،بلوچ ،1بوش و کامپبل1993 ،؛ استامپف ،2چائدری و
پره تا .)2011 ،پیترز 3در پژوهشی با عنوان «تعیینکنندههای ادراک شباهت تصویری بین برند
مقلد و رهبر» ،مدلی مفهومی را در مورد تأثیرات راهبرد برند مقلد (ظاهرگرا در برابر زمینهگرا) و
ذهنیت مصرفکنندگان (رابطهگرا در برابر ظاهرگرا) ،بر شباهت ادراکشدة بین برند رهبر و یک برند
مقلد یا ارائه داده است (پیترز .)2010 ،با توجه به اهمیت تحلیل اثرهای راهبرد برند مقلد و ذهنیت
مصرفکننده و نیز برمبنای نظریههای جدید شناختی (ویزنی اِوسکی و باسک1999 ،4؛ استز،
 )2003پژوهشگران پیشبینی کردهاند که مصرفکنندگان با ذهنیت رابطهگرا در مقایسه با
مصرفکنندگان با ذهنیت ظاهرگرا ،برندهای مقلد زمینهگرا را بیشتر با برندهای رهبر مشابه ادراک
میکنند (پیترز .)2010 ،ابراهیمی ،جعفرزاده کناری و بزرگی مکرانی ( )2012به بررسی عوامل مؤثر
در نگرش و قصد خرید مصرفکنندگان به خرید محصوالت جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک
پرداختند .آنها  11متغیر را بهعنوان عوامل اثرگذار بر نگرش به محصوالت جعلی شناسایی کردند
که از این بین ،عوامل «رضایتخاطر شخصی»« ،اثر اجتماعی»« ،مسائل اخالقی»« ،هنجار ذهنی»،
«آگهی از ارزش»« ،برداشت قیمت-کیفیت»« ،ریسک درکشده» و «آگاهی از برند» ،بهعنوان
عوامل مؤثر در نگرش به محصوالت جعلی معرفی شدند .همچنین ،آنها به این نتیجه رسیدند که
نگرش بر قصد خرید محصوالت تأثیر دارد .ابراهیمی ،کتابیان و رحیمی ( )2015به شناسایی
معیارهای مؤثر در انتخاب برند مقلد در کاالهای مصرفی پرداختند و این عوامل را به کمک روش
تاپسیس فازی اولویتبندی کردند که عبارتاند از :نوع کاالی مصرفی ،قیمت و کیفیت مناسب
کاالی مقلد ،شناخت بیشتر مشتری از آن برند ،نوآوری و خالقیت بهکاررفته در این برندها ،فروشگاه
محل فروش کاال و تبلیغات صورتگرفته .ذاکریان ،قدس میر حیدری و تکلی ( )2017به بررسی
عوامل مؤثر د ر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
عواملی مانند نگرش به خرید محصول تقلبی ،موقعیت اجتماعی ،قیمت و تجربة گذشته میتوانند
قصد خرید فرد را پیشبینی کنند .همچنین ،عوامل ذکرشده و آگاهی از ارزش محصول و دسترسی
آسان به محصول ،از عوامل مؤثر بر نگرش خرید شناخته شدند .خداداد حسینی ،نجات و هاشمی
( )2017در پژوهشی به گفتمانکاوی الگوهای ذهنی خریداران محصوالت بدلی برندهای لوکس
پرداختند و هفت الگوی ذهنی ارزشگرایان ،تأثیرگذاران ،تأثیرپذیران ،کمتوقعان ،قیمتگرایان،
یادگیرندگان و خودابرازکنندگان را دربارة خریداران محصوالت بدلی شناسایی کردند .منصوری و
1. Bloch, Bush & Campbell
2. Stumpf, Chaudhry & Perretta
3. Pieters
4. Wisniewski & Bassok
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صادقی بروجردی و ایزدی ( )2017در پژوهشی به شناسایی و اولویتبندی علل ترجیح خرید
کاالهای ورزشی دست دوم خارجی با رویکرد ای.اچ.پی 1.پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که
بُعد اقتصادی و بُعد ارزش ویژة برند یا برندبودن از بااهمیتترین عوامل ترجیح خرید است که از
بهصرفهبودن و کیفیت این اجناس نزد مصرفکنندگان ناشی میشود.
تولید محصوالت ورزشی مقلد و جعلی روزبهروز درحالافزایش است و مصرفکنندگان فراوانی به این
محصوالت روی میآورند؛ از این رو پرداختن به این مسئله اهمیت دارد که دالیل گرایش
مصرفکنندگان به محصوالت ورزشی مقلد یا جعلی چیست؟ همچنین پژوهشهای اندکی در زمینة
شناسایی الگوهای ذهنی متفاوت و محصوالت جعلی یا مقلد انجام شده است که بهنظر میرسد در
حوزة ورزش ،تعداد این پژوهشها زیاد نیست و پژوهشهای انجامشده بیشتر در زمینة محصوالت
ورزشی اصلی (رهبر) هستند؛ به همین دلیل و با توجه به اهمیت ذهنیت خبرگان و شناسایی
الگوهای ذهنی آنها دربارة مصرفکنندگان ،توجه به این متغیر و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از
اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود؛ ازاینرو ،هدف از انجامدادن پژوهش حاضر ،شناسایی الگوهای
ذهنی خبرگان دربارة مصرفکنندگان برندهای مقلد و جعلی محصوالت ورزشی با استفاده از
روششناسی کیو است؛ اینکه چه معیارهایی بر انتخاب مصرفکنندگان تأثیر دارند و خبرگان
مصرفکنندگان را چگونه ارزیابی میکنند؟
روش پژوهش
روش پژوهش از نظر پارادایم تفسیری است و بهلحاظ قطعیت دادهها ،آمیختة اکتشافی (کیفی-
کمّی) بهشمار میرود و روش آن روششناسی کیو است .این روش برای درک آسان ارزشها،
سلیقهها و دیدگاههای افراد بهکار میرود و بر پایة تحلیلهای آماری قرار دارد و افرادی را شناسایی
میکند که ذهنیت مشترکی دارند (خنیفر و مسلمی .)2018 ،در مطالعة کیو ،روایی بهدنبال
جامعیت عبارات نمونة کیو با فضای گفتمان است؛ بهبیاندیگر ،پژوهشگر باید از خود بپرسد آیا
عبارات گردآوریشده از چنان جامعیت و وسعتی برخوردارند که بتوانند ذهنیتهای متفاوت را
نمایان کنند؟ (یاسینی و همکاران .)2016 ،این پژوهش از لحاظ جهتگیری ،در دستة پژوهشهای
کاربردی قرار میگیرد.
روش کیو در پژوهش حاضر در پنج مرحله اجرا شده است (وست )2014 ،2که عبارتاند از:
 -1ایجاد فضای گفتمان و مجموعة کیو؛
1. AHP
2. West
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 -2انتخاب مشارکتکنندگان و ارزشگذاری کیو؛
 -3تکمیل ارزشگذاری نمودارهای کیو؛
 -4تکمیل دادهها؛
 -5تفسیر عاملها و الگوهای ذهنی.
در مرحلة اول پژوهش ،از مقاالت و منابع نوشتاری متنوع و مصاحبههای عمیق با  11نفر از خبرگان
مدیریت و بازاریابی ورزشی با مدرک تحصیلی دکتری برای تعیین عبارات کیو استفاده شد .در
مصاحبهها از سؤالهای باز و نیمهساختاریافته استفاده شد .میانگین زمان مصاحبهها یک ساعت و
 23دقیقه بود .پس از اجرای مصاحبهها ،عبارات استخراج شدند و دوباره به تأیید فرد مصاحبهشونده
رسید .پژوهشگران ضمن آنکه معتقد هستند هیچ معیار قطعی برای تعداد عبارات وجود ندارد ،اشاره
میکنند در مطالعات کیو به  20تا  60عبارت نیاز است (یاسینی و همکاران .)2016 ،از بین 54
گزارة بهدستآمده از مصاحبهها و مبانی نظری ،درنهایت  29گزاره تأیید شد که در جدول شمارة
یک مشاهده میشود.
در مرحلة بعد ،شناسایی ذهنیتها با روش کمّی و به کمک تکنیک تحلیل عاملی کیو انجام گرفت.
خداداد حسینی ،نجات و هاشمی ( )2017با اشاره به مقاالت متعدد با تعداد مشارکتکنندگان
متفاوت (از  10تا بیش از  50نفر) بیان میکنند که در انجامدادن پژوهش کیو مالک قطعی وجود
ندارد و بسته به نوع پژوهش ،میتواند شامل تعداد متفاوتی مشارکتکننده باشد (خداداد حسینی،
نجات و هاشمی)2017 ،؛ بنابراین ،تعداد مشارکت کنندگان در این مرحله  30نفر بود که به
مرتبسازی عبارات کیو در جدول کیو پرداختند .این تعداد مشارکتکننده از متخصصان بازاریابی
ورزشی ،اساتید دانشگاه و فروشندگان کاالهای ورزشی (با مدرک کارشناسیارشد تربیتبدنی) به
صورت غیر احتمالی انتخاب شدند .از این تعداد ،پنج نفر از مشارکتکنندگان که دستة کیوی
متناظر با آنان تحلیلشدنی نبود ،از مراحل تحلیل کنار گذاشته شدند و تحیل عاملی کیو در بین
 25نفر انجام گرفت.
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جدول  -1نمونههای کیو در پژوهش حاضر
کد
عبارت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

عوامل کیو
طراحی مناسب و توجه به مسائل زیبایی برندهای مقلد و جعلی
سیستم فروش (دسترسی) مناسب و برنامهریزیشدة برندهای مقلد و جعلی
نبود ثبات اقتصادی در کشور
اشتباهگرفتن برند مقلد یا جعلی با برند اصلی
تصویر فروشگاه محل فروش یا عرضة برندهای مقلد و جعلی
کیفیت خوب برندهای مقلد و جعلی نسبت به قیمت آنها
تجربة موفق سایر مصرفکنندگان از خرید برندهای مقلد و جعلی
وجود تحریمهای بینالمللی
(ارزش اجتماعی) برای فخرفروشی یا چشموهمچشمی
قدرت چانهزنی بیشتر مشتریان درمورد محصوالت جعلی و مقلد نسبت به
محصوالت اصلی
عالقة مصرفکننده به ورزشکار خاصی که از برند اصلی استفاده میکند
استفاده برای ورزشهای همگانی و رقابتهای غیرحرفهای
تأثیر نام برندهای مقلد و جعلی (نایکی ،آدیداس ،پوما و )...
قیمت زیاد برندهای اصلی (پیشرو) و مشکالت اقتصادی مصرفکنندگان
نبود فروشگاههای تخصصی فروش برندهای اصل
واردشدن محصوالت جعلی و مقلد از مرزهای غیرقانونی (قاچاق)
حساسیت و کششناپذیری مشتریان در برابر محصوالت اصلی
سرویسدهی مناسب و ارتباط با مشتری
قدمت برند مقلد یا جعلی
نوآوری و خالقیت بهکاررفته در برند مقلد یا جعلی
میزان فروش برند اصلی
ذهنیت قبلی مصرفکنندگان از برندهای مقلد و جعلی
میزان ریسکپذیری کم برای خرید برندهای مقلد و جعلی
شباهت ظاهری برندهای مقلد و جعلی به برندهای اصلی
نبود ائتالف ملی برای مبارزه با کاالهای جعلی
شناخت مشتری از برندهای مقلد و جعلی محصوالت ورزشی
وابستگی احساسی فرد به برند مقلد و جعلی
خرید برندهای مقلد و جعلی بهعنوان سرگرمی
اهمیتنداشتن پایداری و دوام محصول

منبع مورداستفاده
مصاحبه
*
*
*
*
*
*
*

مبانی نظری
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
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گردآوری دادههای مرتبشدة کیو بهمنظور طراحی کارتها :برای دستهبندی ،یک نمودار کیو برای
 29عبارت پژوهش بهگونهای تنظیم شد که توزیع نرمال داشته باشد و بتواند عبارات را از بیشترین
تأثیر ( )+4تا کمترین تأثیر ( )-4رتبه بندی کند .نحوة مرتبسازی کارت بدین ترتیب بود که ابتدا از
مشارکتکنندگان خواسته شد کارتها را به سه دسته (کارتهای تأثیرات مثبت ،تأثیرات منفی و
بیتأثیر) تقسیم کنند و سپس با توجه دستورالعمل نمودار کیو در خانههای مربوطه قرار دهد .در
شکل شمارة یک نمونهای از دستهبندی کارتهای کیو توسط مشارکتکنندگان در قالب جدول
شبهنرمال با توزیع اجباری آورده شده است.
پیوستار

بیشترین
تأثیر

پیوستار
بیتأثیر

نزدیک به
بیشترین تأثیر

کمترین

نزدیک به
کمترین تأثیر

تأثیر

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

14

10

2

8

16

11

15

6

19

3

17

9

26

23

25

28

22

4

1

7

29

20

12

21

24

27

18

5

13
شکل  -1نمونهای از مرتبسازی توزیع کارتهای کیو
اس.پی.اس.اس1

دادههای حاصل از مرتبسازی عبارات کیو توسط مشارکتکنندگان در نرمافزار
نسخة  22وارد شد و از طریق چرخش واریمکس تجزیهوتحلیل شد تا به کمک تحلیل عاملی کیو
ذهنیتهای متفاوت مشارکتکنندگان شناسایی شود .روایی صوری و محتوایی نمودار و عبارات کیو
به تأیید  10نفر از خبرگان مدیریت ورزشی رسید .افزونبراین ،بازخوردهایی که پژوهشگر هنگام
مرتبسازی کارتها از مشارکتکنندگان دریافت نمود ،نمایانگر این بود که عبارات مناسبی برای
سنجش موضوع پژوهش انتخاب شده است.

1. SPSS
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نتایج
استفاده شد .این نمودار بیانگر تغییرات
برای تعیین تعداد مطلوب مؤلفهها از نمودار
مقادیر ویژه در ارتباط با عاملهاست .با توجه به دیدگاه خبرگان ،درمجموع شش عامل باالتر از یک
شناسایی شدند که این شش عامل چیزی حدود  81/905درصد از عاملها را تبیین میکنند و
پوشش میدهند (شکل شمارة دو).
سنگریزه1

شکل  -2نمودار سنگریزة (اسکری) الگوهای ذهنی خبرگان

فرایند تحلیل کیو :مانند تحلیل عاملی اکتشافی ،فرایند تحلیل عاملی کیو دو مرحله دارد :ابتدا
استخراج عاملها انجام شد و سپس چرخش آنها به گونهای که تفسیرشدنی باشند ،صورت گرفت.
استفاده از مرحلة دوم در صورتی ضرورت دارد که عاملهای حاصل از اولین مرحله بهراحتی
تفسیرشدنی نباشند؛ یعنی نتوان آنها را بهعنوان ذهنیتهای مشخصی تعریف کرد .روش مؤلفههای
اصلی از رایجترین شیوههای استخراج عاملها برای انجامدادن مرحلة ابتدایی تحلیل عاملی کیو
است .میزان واریانس هر الگوی ذهنی و مقدار ویژه آن در جدول شمارة دو تعیین شده است.

 .1این آزمون یکی از معروفترین روشهای گرافیکی برای انتخاب تعداد مناسب عاملها در تحلیل عاملی اکتشافی از
روی مقادیر ویژه است .این آزمون نتایج را در قالب یک نمودار نشان میدهد که در آن عاملها یا مؤلفهها در محور افقی
 Yو مقادیر ویژه در محور عمودی  Xنشان داده میشود؛ بهطوریکه همراه با حرکت به سمت راست از مقادیر ویژه نیز
کاسته میشود.
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جدول  -2میزان واریانس تبیینشده برای هر عامل یا الگوی ذهنی و مقدار ویژة آن
تعداد الگوهای ذهنی پژوهش

چرخش متعامد عاملها
جمع کل

درصد واریانس

واریانس تجمعی

الگوی ذهنی اول :قیمتگرایان

4/422

17/688

17/688

الگوی ذهنی دوم :خدماتگرایان
الگوی ذهنی سوم :ظاهرگرایان
الگوی ذهنی چهارم :ارزشگرایان
الگوی ذهنی پنجم :تجربهگرایان
الگوی ذهنی ششم :چالشگرایان

4/043
3/841
3/471
2/805
1/894

16/172
15/364
13/883
11/221
7/576

33/860
49/224
63/107
74/328
81/905

شیوة واریماکس 1از شیوههای معمول چرخش متعامد عوامل بهشمار میرود .در این پژوهش نیز
برای تفسیرشدنبودن عاملها ،از چرخش متعامد واریماکس استفاده شده است که نتایج آن را در
جدول شمارة سه مشاهده میشود.
جدول  -3دستهبندی ششگانة الگوهای ذهنی مشارکتکنندگان (ماتریس تحلیل عاملی)
الگوهای ذهنی

مشارکتکننده

شش

پنج

چهار

سه

دو

یک

-.141

.087

-.017

.782

.179

.198

P1

-.049

.942

.060

-.133

.070

-.102

P2

-.089

.127

.077

-.110

.087

.910

P3

.020

.060

-.108

-.061

.977

.028

P4

.062

-.074

.962

-.138

-.037

.040

P5

.014

-.132

.146

.007

-.008

.945

P6

.020

-.303

-.084

.759

-.173

-.051

P7

.750

-.274

.092

-.355

-.242

.010

P8

-.062

-.044

.050

.027

.038

.932

P9

.034

-.048

-.150

-.055

.957

.011

P10

-.182

.724

-.056

.013

.018

-.297

P11

-.034

-.128

.006

.751

-.130

-.024

P12

-.070

.111

.011

.808

.000

-.124

P13
1. Varimax
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ادامه جدول  -3دستهبندی ششگانة الگوهای ذهنی مشارکتکنندگان (ماتریس تحلیل عاملی)
الگوهای ذهنی

مشارکتکننده

شش

پنج

چهار

سه

دو

یک

.176

.022

.894

-.162

-.156

.051

P14

-.043

-.042

.942

-.017

-.131

-.013

P15

-.057

.943

.037

-.130

.037

-.075

P16

.103

.086

-.109

-.084

.946

-.063

P17

.877

-.158

.191

-.128

-.016

-.232

P18

-.134

-.208

.023

.041

-.084

.898

P19

-.039

.155

.831

.093

-.088

.164

P20

.625

.046

-.105

.029

.326

-.087

P21

-.004

.067

-.050

.808

-.106

.130

P22

-.066

.057

-.042

-.061

.968

-.022

P23

-.138

-.278

-.124

.717

-.036

-.080

P24

-.059

-.254

-.039

.068

-.104

.861

P25

با توجه به هدف مطالعة کیو و معیار تفسیرپذیربودن عاملها ،شش الگوی ذهنی دربارة علت خرید
مصرفکنندگانِ محصوالت ورزشی از برندهای مقلد و جعلی کشف و شناسایی شدند و بهدلیل
اشتراک نظرها و عقاید مشترک ،در دستهبندیهای مجزا قرار گرفتند .در جدول شمارة چهار
الگوهای ذهنی ساختهشده از نمونههای کیو و مشارکتکنندگان در هر الگوی ذهنی به ترتیب
اولویت آورده شده است.
جدول  -4اولویتبندی و شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان
خبرگان

کدهای

(مشارکتکنندگان)

کیو
Q3

P3, P6, P9,
P19, P25
Q14
Q17

نبود ثبات اقتصادی در کشور
قدرت چانهزنی بیشتر مشتریان درمورد محصوالت جعلی و مقلد
نسبت به محصوالت اصلی
قیمت زیاد برندهای اصلی (پیشرو) و مشکالت اقتصادی
مصرفکنندگان
حساسیت و کششناپذیری مشتریان در برابر محصوالت اصلی

ذهنی

قیمتگرایان

Q10

عوامل کیو

الگوی
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ادامه جدول  -4اولویتبندی و شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان
خبرگان

کدهای

(مشارکتکنندگان)

کیو
Q2

چالشگرایان

P8, P18, P21

تجربهگرایان

P2, P11, P16

Q19
Q27
Q7
Q12
Q22
Q23
Q28
Q8
Q16
Q21
Q25

ارزشگرایان

P5, P14, P15,
P20

Q11

ظاهرگرایان

P1, P7, P12,
P13, P22, P24

سیستم فروش (دسترسی) مناسب و برنامهریزیشدة برندهای مقلد
و جعلی
کیفیت خوب برندهای مقلد و جعلی نسبت به قیمت آنها
نبود فروشگاههای تخصصی فروش برندهای اصل
سرویسدهی مناسب و ارتباط با مشتری
اهمیتنداشتن پایداری و دوام محصول
طراحی مناسب و توجه به مسائل زیبایی برندهای مقلد و جعلی
اشتباهگرفتن برند مقلد یا جعلی با برند اصلی
تصویر فروشگاه محل فروش یا عرضة برندهای مقلد و جعلی
تأثیر نام برندهای مقلد و جعلی (نایکی ،آدیداس ،پوما و )...
نوآوری و خالقیت بهکاررفته در برند مقلد یا جعلی
شباهت ظاهری برندهای مقلد و جعلی به برندهای اصلی
شناخت مشتری از برندهای مقلد و جعلی محصوالت ورزشی
(ارزش اجتماعی) برای فخرفروشی یا چشموهمچشمی
عالقة مصرفکننده به ورزشکار خاصی که از برند اصلی استفاده
میکند
قدمت برند مقلد یا جعلی
وابستگی احساسی فرد به برند مقلد و جعلی
تجربة موفق سایر مصرفکنندگان از خرید برندهای مقلد و جعلی
استفاده برای ورزشهای همگانی و رقابتهای غیرحرفهای
ذهنیت قبلی مصرفکنندگان از برندهای مقلد و جعلی
میزان ریسکپذیری کم برای خرید برندهای مقلد و جعلی
خرید برندهای مقلد و جعلی بهعنوان سرگرمی
وجود تحریمهای بینالمللی
واردشدن محصوالت جعلی و مقلد از مرزهای غیرقانونی (قاچاق)
میزان فروش برند اصلی
نبود ائتالف ملی برای مبارزه با کاالهای جعلی

ذهنی

خدماتگرایان

P4, P10, P17,
P23

Q6
Q15
Q18
Q29
Q1
Q4
Q5
Q13
Q20
Q24
Q26
Q9

عوامل کیو

الگوی

براساس خروجی نرمافزار اس.پی.اس.اس ،.مقادیر بارهای عاملی با یکدیگر مقایسه شدند و نیز عوامل
مهم و نظرهایی که دارای اهمیت بیشتری بودند ،شناسایی شدند .بهعالوه ،برای تحلیل عاملی و
تفسیر عوامل ،معیارهای عوامل مهم درنظر گرفته شدند و به این ترتیب الگوهای ذهنی خبرگان
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دربارة مصرفکنندگان برندهای مقلد و جعلی محصوالت ورزشی که در شش الگو دستهبندی
شدهاند ،تفسیرپذیر شد.
با توجه به موارد ذکرشده و براساس امتیازات دادهشده از سوی خبرگان به عوامل کیو و همچنین
مصاحبهها و نحوة ارزشگذاری کارتها در نمودار کیو از سوی خبرگان ،تحلیل و تفسیر عقاید و
دیدگاههای هر الگوی ذهنی صورت گرفته است .این الگوهای ذهنی عبارتاند از:
الگوی ذهنی اول :قیمتگرایان
این الگوی ذهنی دربرگیرندة مواردی از قبیل نبود ثبات اقتصادی در کشور ،قدرت چانهزنی بیشتر
مشتریان درمورد محصوالت جعلی و مقلد نسبت به محصوالت اصلی ،قیمت زیاد برندهای اصلی
(پیشرو) ،مشکالت اقتصادی مصرفکنندگان و حساسیت و کششناپذیری مشتریان در برابر
محصوالت اصلی است .خبرگانی که این الگوی ذهنی را دارند ،اینگونه فکر میکنند که قیمت کم و
مناسب محصوالت مقلد و جعلی و قیمت زیاد محصوالت اصلی عامل اصلی خرید مصرفکنندگان از
محصوالت ورزشی مقلد و جعلی است .این یافتة پژوهش با پژوهشهای دیگر نیز همسوست؛
بهطوریکه زایچکفسکی و سیمپسون ( ،)1996ریسو و همکاران ( )2014و چائدری و همکاران
( )2014معتقدند که ارزانبودن برندهای مقلد و سطح درآمد افراد عامل مهمی برای انتخاب
آنهاست .سانو و همکاران ( )2014این فرضیه را تأیید کردند که تأثیر تغییرات قیمت محصوالت بر
وفاداری به برند تقدم دارد .پژوهشهای داخلی نیز همسو با پژوهش حاضر و پژوهشهای خارجی،
عامل قیمت را مهم میدانند .ابراهیمی و همکاران ( )2012یکی از عوامل مؤثر در انتخاب برندهای
مقلد را قیمت معرفی کردند .ذاکریان و همکاران ( )2017قیمت را بهعنوان عامل مؤثر در نگرش و
قصد خرید کفش ورزشی ذکر کردند .خداداد حسینی و همکاران ( )2017نیز الگوی ذهنی با عنوان
«قیمتگرایان» را دربارة خریداران محصوالت بدلی شناسایی کردند.
الگوی ذهنی دوم :خدمتگرایان
این الگوی ذهنی دربرگیرندة مواردی از قبیل سیستم فروش (دسترسی) مناسب و برنامهریزیشدة
برندهای مقلد و جعلی ،کیفیت خوب برندهای مقلد و جعلی نسبت به قیمت آنها ،نبود
فروشگاههای تخصصی فروش برندهای اصل ،سرویسدهی مناسب و ارتباط با مشتری و
اهمیتنداشتن پایداری و دوام محصول مقلد است .خبرگانی که این الگوی ذهنی را دارند ،اینگونه
فکر میکنند که دسترسی راحت و مناسب به محصوالت مقلد و جعلی و نبود دسترسی به
محصوالت اصلی ،عامل اصلی خرید مصرفکنندگان از محصوالت ورزشی مقلد و جعلی است .این
یافتة پژوهش با پژوهشهای دیگر همسوست؛ بهطوریکه حسینی و رضایی ( )2011بیان کردند
دردسترسبودن محصول رابطة مستقیم و معناداری با وفاداری به برند دارد .صادقی بروجردی و
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همکاران ( )2014مکان فروش محصوالت ورزشی را بهعنوان مهمترین عامل برشمردند .ابراهیمی و
همکاران ( )2015کیفیت مناسب کاالی مقلد را بهعنوان معیاری مؤثر در انتخاب محصوالت مقلد
شناسایی کردند .ذاکریان و همکاران ( )2017دسترسی آسان به محصول را از عوامل مؤثر در نگرش
و قصد خرید کفش ورزشی عنوان کردند .منصوری و همکاران ( )2017بیان کردند که گستردگی
دسترسی محصوالت ورزشی در یک مکان ،دردسترسبودن آن و کیفیت ادراکشده نزد
مصرفکنندگان ،از عوامل مهم خرید محصوالت ورزشی هستند.
الگوی ذهنی سوم :ظاهرگرایان
این الگوی ذهنی دربرگیرندة مواردی از قبیل طراحی مناسب و توجه به مسائل زیبایی برندهای
مقلد و جعلی ،اشتباهگرفتن برند مقلد یا جعلی با برند اصلی ،تصویر فروشگاه محل فروش یا عرضة
برندهای مقلد و جعلی ،تأثیر نام برندهای مقلد و جعلی (نایکی ،آدیداس ،پوما و  ،)...نوآوری و
خالقیت بهکاررفته در برند مقلد یا جعلی و شباهت ظاهری برندهای مقلد و جعلی به برندهای اصلی
است .خبرگانی که این الگوی ذهنی را دارند ،اینگونه فکر میکنند که طراحی مناسب ،تصویر
فروشگاه محصوالت مقلد و جعلی و شباهت ظاهری به محصوالت اصلی ،عامل اصلی خرید
مصرفکنندگان از محصوالت ورزشی مقلد و جعلی است .این یافتة پژوهش با پژوهشهای دیگر
همسوست؛ بهطوریکه فوکسمن و همکاران ( )1992اشاره کردند که شباهت ظاهری موجب
میشود بعضی از مشتریان با تصور اینکه برند اصلی را خریداری کردهاند ،در انتخاب خود دچار
اشتباه شوند .زایچفسکی ( )1995بیان کرد که شباهت برند مقلد به برند اصلی ،عامل بسیار مهم در
انتخاب برند مقلد است .دیاستوس و گرگوری ( )2001ذکر کردند که هرچه تصویر فروشگاه در ذهن
مشتری بهتر باشد ،ارزیابی مشتریان از برندهای مقلد مثبت خواهد بود .جیانگ و شان )2018( 1از
مهمترین عوامل تعیینکنندة عملکرد برند ،به نوآوری آن اشاره کردند .خداداد حسینی و همکاران
( )2017نیز الگوی ذهنی «خود ابرازکنندگان» را که یک عامل آن اهمیت ظاهر فیزیکی محصول
بود ،دربارة خریداران محصوالت بدلی شناسایی کردند.
الگوی ذهنی چهارم :ارزشگرایان
این الگوی ذهنی دربرگیرندة مواردی از قبیل فخرفروشی یا چشموهمچشمی (ارزش اجتماعی)،
عالقة مصرفکننده به ورزشکار خاصی که از برند اصلی استفاده میکند ،قدمت برند مقلد یا جعلی و
وابستگی احساسی فرد به برند مقلد و جعلی است .خبرگانی که این الگوی ذهنی را دارند ،اینگونه
فکر میکنند که مصرفکنندگان برندهای مقلد و جعلی بهدلیل عالقه به یک ورزشکار خاص،
چشموهمچشمی یا وابستگی احساسی به آن ،محصوالت مقلد و جعلی را میخرند .این یافتة
1. Jiang & Shan
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پژوهش با دیگر پژوهشها همسوست؛ بهطوریکه نعلچی کاشی ،رسولیان و بوجاری( )2012اشاره
کردند افراد دارای تمایل به انتخاب کاالهایی با برندهای خارجی ،بهعنوان راهی برای کسب اعتبار
هستند .ابراهیمی و همکاران ( )2012اثر اجتماعی را بهعنوان عاملی مؤثر در نگرش و قصد خرید
مصرفکنندگان به خرید محصوالت جعلی ذکر کردند .ابراهیمی و همکاران ( )2015قدمت برند
مقلد را معیاری مؤثر در انتخاب محصوالت مقلد شناسایی کردند .ذاکریان و همکاران ( )2017به
این نکته اشاره کردند که حفظ پرستیژ و موقعیت اجتماعی یکی از موارد مهم برای خریداران کفش
ورزشی است .خداداد حسینی و همکاران ( )2017نیز الگوی ذهنی «تاثیرگذاران» را دربارة
خریداران محصوالت بدلی شناسایی کردند .همچنین ،آنها بیان کردند که وابستگی احساسی فرد به
برند بدلی یکی از عوامل مؤثر در خرید این محصوالت است.
الگوی ذهنی پنجم :تجربهگرایان
این الگوی ذهنی دربرگیرندة مواردی از قبیل تجربة موفق سایر مصرفکنندگان از خرید برندهای
مقلد و جعلی ،استفاده برای ورزشهای همگانی و رقابتهای غیرحرفهای ،ذهنیت قبلی
مصرفکنندگان از برندهای مقلد و جعلی و میزان ریسکپذیری کم برای خرید برندهای مقلد و
جعلی است .خبرگانی که این الگوی ذهنی را دارند ،اینگونه فکر میکنند که مصرفکنندگان
برندهای مقلد و جعلی بهدلیل ریسک کم ،خرید صرفاً بهمنظور سرگرمی ،ذهنیت قبلی و معرفی
محصوالت مقلد و جعلی بهواسطة دیگران ،محصوالت مقلد و جعلی را میخرند .این یافتة پژوهش با
دیگر پژوهشها همسوست؛ بهطوریکه به عقیدة هوانگ ،1لی و حسون هو ( ،)2004افرادی که
ریسکپذیری زیادی دارند ،محصوالت تقلبی نمیخرند؛ بنابراین ،میتوان گفت افرادی که
ریسکپذیری کمی دارند ،خریدار محصوالت جعلی هستند؛ چون ،ماهیت محصوالت مقلد و جعلی
بهگونهای است که به ریسکپذیری کم دارند ..ابراهیمی و همکاران ( )2012ریسک درکشده را
بهعنوان عاملی مؤثر در نگرش و قصد خرید مصرفکنندگان به خرید محصوالت جعلی ذکر کردند.
ابراهیمی و همکاران ( )2015شناخت بیشتر مشتری از برند رهبر ،تجربة موفق دیگر مشتریان از
خرید برند مقلد و ذهنیت قبلی مشتریان از برند مقلد را بهعنوان معیارهایی مؤثر در انتخاب
محصوالت مقلد شناسایی کردند .ذاکریان و همکاران ( )2017نگرش به خرید محصول تقلبی و
تجربة گذشته را از عوامل مؤثر در نگرش و قصد خرید کفش ورزشی ذکر کردند .خداداد حسینی و
همکاران ( )2017خرید بهعنوان سرگرمی و نیاز به آزمایشکردن محصول را بهعنوان عوامل مؤثر در
تصمیمگیری خریداران شناسایی کردند.

1. Huang Lee & Hsun Ho
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الگوی ذهنی ششم :چالشگرایان
این الگوی ذهنی دربرگیرندة مواردی از قبیل وجود تحریمهای بینالمللی ،واردشدن محصوالت
جعلی و مقلد از مرزهای غیرقانونی (قاچاق) ،میزان فروش برند اصلی و نبود ائتالف ملی برای مبارزه
با کاالهای جعلی است .خبرگانی که این الگوی ذهنی را دارند ،اینگونه فکر میکنند که
مصرفکنندگان برندهای مقلد و جعلی بهدلیل وجود تحریمهای بینالمللی ،واردشدن محصوالت
بهصورت قاچاق و میزان فروش برند اصلی ،محصوالت مقلد و جعلی را میخرند .بهطورکلی ،آنها
عوامل خارجی را در تصمیم به خرید مصرفکنندگان دخیل میدانند .این یافتة پژوهش با پژوهش
ابراهیمی و همکاران ( )2015همپوشانی دارد؛ زیرا ،میزان فروش برند اصلی را بهعنوان معیاری مؤثر
در انتخاب محصوالت مقلد شناسایی کردند .با توجه به اینکه پژوهشهایی در زمینة تأثیر قاچاق بر
محصوالت اصلی ،نبود ائتالف ملی برای مبارزه با کاالی جعلی و نقش تحریمها در محصوالت ورزشی
انجام نشده است ،نمیتوان نتایج این قسمت از پژوهش را با دیگر پژوهشها مقایسه کرد.
الگوهای ذهنی شناساییشدة خبرگان دربارة مصرفکنندگان برندهای مقلد و جعلی در شکل شمارة
سه مشاهده میشود.

شکل  -3الگوهای ذهنی شناساییشدة خبرگان دربارة مصرفکنندگان برندهای مقلد و جعلی
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بحث و نتیجهگیری
امروزه برندهای جعلی و مقلد چنان گستردگی زیادی پیدا کردهاند که نمیشود آنها را نادیده
گرفت .این گسترش تاحدی بود که موجب شد حامیان مالی لباسهای برخی تیمهای حاضر در جام
جهانی روسیه  2018تا نزدیک آخرین روزهای برگزاری مسابقات جام جهانی از لباس اصلی رونمایی
نکنند تا برندهای جعلی آن وارد بازار نشود .همچنین ،بهتازگی اخباری منتشر شده است مبنی بر
اینکه یکی از دالیلی که بازیکنان مطرح ایرانی نمیتوانند بهراحتی لژیونر شوند ،بحث قراردادهای
لباس و محصوالت ورزشی به اسم شخص ورزشکار است؛ زیرا ،یکی از درآمدهای باشگاههای مطرح
اروپایی از طریق فروش محصوالت ورزشی و لباسهای باشگاه به اسم بازیکن است و با توجه به
اینکه در کشورمان ،جمهوری اسالمی ایران ،به دالیل متفاوتی امکان خرید و فروش لباسهای اصلی
باشگاهها نیست یا بسیار گران است و مصرف کنندگان ،لباسهای مقلد یا جعلی را ترجیح میدهند،
باشگاههای ورزشی مطرح دنیا عالقة چندان زیادی به جذب بازیکنان باکیفیت ایرانی ندارند؛ البته
این موضوع فقط به محصوالت و پوشاک ورزشی باشگاههای اروپایی اختصاص ندارد و درمورد
تیمهای محبوب و پرطرفدار کشور خودمان نیز صدق میکند و به دالیل گوناگونی مصرفکنندگان
محصوالت ورزشی از برندهای مقلد یا جعلی استفاده میکنند .نمونة بارز آن وجود لباسهای
پرسپولیس ،استقالل در فروشگاههای ورزشی در انواع قیمتها و جنسها و طرحهاست که این
محصوالت از نوع محصوالت مقلد یا جعلیاند؛ ازهمینرو ،پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای
ذهنی خبرگان از مصرفکنندگان محصوالت ورزشی مقلد و جعلی انجام شد.
بعد از تجزیهوتحلیل کیو ،شش الگوی ذهنی درمورد خرید برندهای جعلی و مقلد بهدست آمد که
بهطور مختصر به آنها پرداخته شد.
اولین الگوی ذهنی که مرسومترین آن نیز بهنظر میرسد« ،قیمتگرایان» بودند .قیمتگرایان کسانی
هستند که بهدلیل مسائل مالی یا گرانبودن محصوالت اصلی به محصوالت مشابه مقلد یا تقلبی
روی میآورند؛ البته در نتایج پژوهش حاضر باید محتاطانه عمل کرد؛ زیرا ،در این برهة زمانی
به دلیل مشکالت مالی و کاهش نرخ ارز ملی ،نقش قیمت یا همان الگوهای ذهنی قیمتگرایان
پررنگتر شده است .دلیل آن نیز تاحدودی بدیهی بهنظر میرسد؛ زیرا ،با وجود نوسانات ارز و
کاهش ارزش پول ملی ،قیمتهای برندهای اصلی تصاعدی افزایش مییابد و این امر باعث کاهش
قدرت خریداران محصوالت ورزشی با هر ردة درآمدی میشود و مسلم است که یکی از دالیل اصلی
گرایش مصرفکنندگان به محصوالت جعلی یا مقلد ،قیمت است.
دومین الگوی ذهنی «خدمتگرایان» بودند .خدمتگرایان کسانی هستند که عقیده دارند برندهای
مقلد یا جعلی خدمات مناسبی ارائه میدهند .این خدمات میتواند نشانة کیفیت خوب ،دسترسی
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راحت و فعالیت بد محصوالت اصلی باشد؛ ازاینرو ،مصرفکنندگان محصوالت ورزشی عالوهبر قیمت
مناسب آن از خدمات محصوالت مقلد یا جعلی نیز راضی هستند و این امر انگیزة خرید آنها را
بیشتر میکند .در پژوهشی عبدالملکی ،میرزازاده و علیدوست قهفرخی ( )2017نیز بیان کردند که
تمایل به ارائة خدمات باکیفیت و قابلانتظار مشتریان ،نقش مهمی در رفتار مصرفکنندة ورزشی
دارد؛ زیرا ،امروزه بهبود کیفیت خدمات در صنعت ورزش راهبردی کلیدی برای دوام ،پایداری و
سوددهی این سازمانها بهشمار میرود.
الگوی ذهنی سوم «ظاهرگرایان» بودند .همانطورکه ذکر شد ،این الگو میتواند بهدلیل طراحی
مناسب و توجه به مسائل زیبایی برندهای مقلد و جعلی ،اشتباهگرفتن برند مقلد یا جعلی با برند
اصلی ،تأثیر نام برندهای مقلد و جعلی ،نوآوری و خالقیت بهکاررفته در برند مقلد یا جعلی و شباهت
ظاهری برندهای مقلد و جعلی به برندهای اصلی باشد؛ یعنی عدهای بهخاطر اشتباهگرفتن ظاهر
محصوالت اصلی و تقلبی با یکدیگر به خرید این محصوالت روی میآورند .این امر در بسیاری از
محصوالت ،از مکملهای تغذیهای گرفته تا کفشهای گرانقیمت ،دغدغة اصلی مصرفکنندگان
ورزشی است .حتی ممکن است مصرفکننده تا مدتها فکر کند محصول اصلی را خریداری کرده
است و از آن راضی باشد و قصد تکرار خرید یا همان وفاداری به برند را داشته باشد که ادامة آن
میتواند به الگوی ذهنی تجربهگرایان منجر شود که در ادامه به آن اشاره شده است .یکی از موارد
ظاهرگرایان ،تأثیر نام برندهاست؛ یعنی مصرفکنندة ورزشی از اینکه لوگوی برند اصلی روی
محصولی است که خریداری کرده است ،رضایت دارد و به این دلیل به خرید محصول تقلبی یا مقلد
روی آورده است.
الگوی ذهنی چهارم «ارزشگرایان» بودند .ارزشگرایان کسانی هستند که به محصول تقلبی یا
جعلی هویت میدهند .این هویت ،یک برند را منحصربهفرد میکند .این رده از مصرفکنندگان دقیقاً
با همین هویتدادن به محصوالت جعلی یا مقلد به آنها ارزش میدهند و دلیل خرید و مصرف این
رده از محصوالت هستند .همچنین ،ارزشگرایان برای فخرفروشی یا چشموهمچشمی (ارزش
اجتماعی) ،عالقه به ورزشکار خاصی که برند اصلی را استفاده میکند ،قدمت برند مقلد یا جعلی و
وابستگی احساسی فرد میتوانند به برند جعلی یا مقلد روی آورند.
الگوی ذهنی پنجم «تجریهگرایان» بودند .در این الگو ،افراد از محصوالت ورزشی تقلبی یا جعلی که
استفاده کردهاند راضی هستند و همین مورد زمینهای برای استفادة آنها از این نوع محصوالت
است؛ البته استفاده برای ورزشهای همگانی و رقابتهای غیرحرفهای ،ذهنیت قبلی مصرفکنندگان
از برندهای مقلد و جعلی و میزان ریسکپذیری کم برای خرید برندهای مقلد و جعلی ،الگوهای
ذهنی تجربهگرایان را نیز توجیه میکنند .به عقیدة تجربهگرایان ،محصوالت مقلد یا جعلی در
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بسیاری از موارد میتوانند جایگزین محصول اصلی شوند؛ بدون آنکه مشکلی را ایجاد کنند و برای
سرگرمی و ورزش آماتوری نیز این محصوالت کفایت میکنند.
الگوی ذهنی آخر« ،چالشگرایان» بودند .براساس این الگوی ذهنی ،برخی چالشهای بازار باعث
گرایش مصرفکنندگان به محصوالت جعلی یا مقلد شده است .همانطورکه ذکر شد ،این چالشها
میتوانند شامل وجود تحریمهای بینالمللی ،واردشدن محصوالت جعلی و مقلد از مرزهای
غیرقانونی (قاچاق) ،میزان فروش برند اصلی و نبود ائتالف ملی برای مبارزه با کاالهای جعلی باشند.
برای نتیجهگیری از نتایج پژوهش باید ذکر کرد دالیل متعددی وجود دارد که مصرفکنندگان به
محصوالت جعلی یا مقلد روی میآورند که برخی از آنها کنترلشدنی و برخی نیز کنترلنشدنی
هستند؛ ازاینرو ،شناسایی این عوامل مهم است که بتوان از آنها بهره برد .باید اذعان داشت که
برندهای مقلد و جعلی خواهناخواه وجود دارند و نمیتوان جلوی این شرکتها را گرفت؛ بنابراین،
باید از این موقعیت بهعنوان یک فرصت بهره جست .خبرگان ،قیمت و کیفیت را بهعنوان دو عامل
اولیه شناسایی کردهاند که در الگوهای ذهنی اول و دوم بود؛ بدینصورتکه تولید محصوالت اصلی
باکیفیت و قیمت مناسب ،می تواند مانع از خرید محصوالت مقلد و جعلی شود .با توجه به الگوی
ذهنی سوم یعنی ظاهرگرایان ،پیشنهاد میشود طراحی محصوالت اصلی بهصورت حرفهای و با
فناوریهای روز دنیا انجام شود تا برندهای مقلد و جعلی نتوانند بهراحتی به آن فناوری دست پیدا
کنند .ازطرفی ،با توجه به الگوهای ذهنی دیگر که توسط خبرگان شناسایی شد ،پیشنهاد میشود
دستگاههای اجرایی در کشور و سازمانهای دولتی و غیردولتی اعم از صداوسیما ،دانشگاهها،
مدارس ،وزارتخانههای گوناگون مانند وزارت ورزش و جوانان ،فدراسیونهای ورزشی ،هیئتهای
ورزشی و مربیان ،با فرهنگسازی ،خرید محصوالت اصلی ،مبارزه با قاچاق و بهوجودآوردن ائتالف و
ارادة ملی برای مبارزه با کاالهای مقلد و جعلی ،هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند و هم
زمینة اشتغال برای جوانان را فراهم کنند و این فرهنگ را در سایر محصوالت تولیدی نیز رواج
دهند.
روششناسی کیو فقط به طبقهبندی ذهنیت افراد میپردازد و اشارهای به ویژگیهای
جمعیتشناختی افراد (مانند سطح درآمد) ندارد .ازآنجاکه در پژوهشهای متعددی تأثیر ویژگیهای
جمعیتشناختی بر خرید محصوالت ورزشی اثبات شده است ،پیشنهاد میشود پژوهشگران در
پژوهشهای بعدی به سمت تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کنندگان پیش بروند و از
این الگوهای ذهنی برای مقایسة وضعیتهای متفاوت استفاده کنند و مدل مفهومی این پژوهش را
بیازمایند.
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Abstract
Today, the production, distribution, and consumption of mimicry and fake goods in sport
are one of the global trends that are growing alarmingly and have become an incomegenerating industry. The purpose of the present study was to identify the mental patterns
of experts about consumers of mimicry and fake brands of sports products. The research
method was an interpretative paradigm, and in terms of data certainty, it is a combination
of exploratory (qualitative-quantitative) approach and also it’s Q-methodology. The
statistical population of this study consisted of sports marketing specialists, university
professors of sports management and marketing, and sport goods retailers, who were
selected by the purposeful method. Among the deep interviews with the experts and the
research project, the set of Q's phrases was identified and endorsed in 29 phrases. Visual
and conceptual narrative Q phrases and charts confirmed by the experts. By analyzing the
factors, six mental patterns: price-orientation, service-oriented, figurative, value-oriented,
empiricist, and challenges from experts were identified and interpreted. Finally, around
the identified patterns discussed and the production of the main products with good quality
and reasonable prices, as well as professional design in the shadow of the support of the
operating system, as suggestions for the removal of the damages that mimicry and fake
brands on the domestic market Are being introduced.
Keywords: Experts, Mental Patterns, Mimicry and Fake Brands, Q-Methodology, Sports
Products.
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