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چکیده
لحاظبهپژوهشاین. صورت گرفتکاالي ورزشی دست دوم معتبر خارجی بررسی موقعیت فروشبا هدفحاضرپژوهش

اکتشافی با استفاده از روش تحلیل ۀآمیختهايپژوهشدر زمرة و از نظر ماهیت بودهايتوسعهمطالعاتهدف از نوع 
هاي هاي پژوهش در ابتدا با انجام مصاحبه. براي گردآوري دادهباشدمیعاملی تأییدي است که شامل دو بخش کیفی و کمی 

شناسایی نامه محقق ساخته در قالب پرسشپژوهشي نظري، ابعاد هامدلساختاري، مشاهده، بررسی مبانی و تطبیق نیمه
هفتنامه با نامه، محقق اقدام به انجام تعیین روایی پرسششد. با هدف حصول اطمینان از روایی صوري و محتواي پرسش

تأیید ساختار منظوربهنفر از اساتید مدیریت ورزشی که با موضوع تحقیق آشنایی داشتند نمود. از تحلیل عاملی تأییدي 
گیري سازه ترجیع کاالي دست دوم معناداري سهم هر یک از متغیرها در اندازهعاملی بدست آمده و آزمون قدرت و 

. /806استفاده گردید. همچنین پایایی آن براساس ضریب آلفاي کرونباخ پی.ال.اسافزارنرمورزشی خارجی با استفاده از 
از که تشکیل دادندردستان کنندگان کاالهاي دست دوم ورزشی استان کمصرفپژوهش رامحاسبه گردید. جامعۀ آماري 

بودن، برندۀپنج مؤلفمیان از دهد کهمیها نشان آماري انتخاب شدند. یافتهۀنمونعنوانبهنفر 234تعداد ها میان آن
(با مدلةپس از انجام سازبودنبعد اجتماعیبودن،، مکان فروش و اجتماعیبودن، گردشگري یا تفریحیبودناقتصادي

ۀتحلیل بر روي چهار مؤلفواز مدل نهایی حذف گردید و تجزیهکه داراي ضریب تأثیر بسیار پاینی بود) توجه به این
باالترین تأثیر را )، 50/0(بودن یا اصالت کاال با ضریب تأثیر تقریبأبعد برنددهد کهمیمانده انجام گرفت. نتایج نشان باقی

رد.در فروش این کاالي ورزشی دا

کاالي ورزشی، دست دوم، برند: کلیديواژگان

:Emailنویسندة مسئول* hoseinmansouri66@gmail.com
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مقدمه
تواند علل میاین امرپوشاك خارجی داراي مشتریان فراوانی است که،توسعهحالدر کشورهاي در

یکی از پرطرفدارترین بخش این بازار، پوشاك ورزشی است که یکی از بازارهاي .مختلفی داشته باشد
ودست دوممورد پوشاك درباشد. پوشاك خارجی دست دوم می،مارونق آن در داخل کشور پر

این راه بهترین که ند هستاي معتقدعده.هاي دست دوم، مردم نظرات متفاوتی دارندپوشیدن لباس
اي عدهو باشدمینو آن بسیار گران ۀونپوشاك خارجی با کیفیت خوب است که نمۀروش براي تهی

این روش را البته، برخی.بهداشتی استها غیراستفاده از این لباسد کههستنباور نیز بر ایندیگر
نظر دارند این است که فقر و در آن اتفاقهاۀ آنچه هماما آن،دانندمغایر با کرامت انسانی خود می

دومدستهاي اي به مغازهآوردن عدهکیفیت خارجی باعث رويپوشاك باۀعدم توانایی مالی براي تهی
15تقریبًا هاي دست دوم موسوم به تاناکورااستفاده از لباس). 1393(سایت فرارو، شودمیفروشی 

هاآنهستیم وکاالهافروش این وهنوز شاهد خریدکهاستسال است که در کشور ما باب شده
ها مشکالت اقتصادي به سمت این لباسدلیلبهتنهاکه نهیانیمشتر؛ رندقرص خود را داپاوپریانمشتر

که (ها دلیل تنوع و جنس خوب آنبهکهندهستها معتقدزیادي از آنةبلکه عدشوند،میکشیده 
الکترونیکیۀ(مجلکنندها میخرید این لباساقدام به )ارزندواقعًا میی که دارندمقایسه با قیمتدر

نیاز به ؛ لذا،مایل دارند خود را متفاوت از دیگران ببینندافراد ترخیبهمچنین،).1394افزا، دانش
که کنندگان براي آناین نوع مصرفوافراد وجود دارداین بودن در فردبههویتی جداگانه و منحصر

به برندهاي بودن را از طریق تعلقردفبهنیاز به منحصر،خود نشان دهنداز راتصویر اجتماعی خاصی
با گسترش ارتباطات .)47، 1391، رسولیان و بوجاري،کاشیچیکنند (نعلمیمینأخاص و اصلی ت

دیگر،سوياز.اندهاي جدیدي مواجه گشتهبا فرصتها و برندهاي جهانیشدن، شرکتجهانیةو پدید
کنندگان از آگاهی و حق مصرف،شدن و ابزارهاي اطالعاتی چون ماهواره و اینترنتبا تسریع جهانی

ر توسعه از اهمیت خاصی برخورداحالورهاي درکش،میانایناند. درشدهمندبهرهانتخاب بیشتري 
خوبی شناخته شده است. تعداد زیاد ند و ارزش این کشورها براي سازندگان برندهاي جهانی بهباشمی

سببتوسعه حالرکشورهاي ددر ردم مشتریان بالقوه، رشد اقتصادي باال و افزایش سریع توقعات م
زیاد جمعیتیافته محسوب شوند. شده است که این کشورها بازار هدف خوبی براي کشورهاي توسعه

جهان ۀیافتهاي کمتر توسعهگردد که قسمتباعث میکمی داشته باشنداین کشورها حتی اگر درآمد 
شدن براي کاالهاي حال صنعتیهاي دراقتصاد،کلیطوربه.براي نفوذ برندهاي جهانی جذاب باشد

،دلیلهمینبه). 178، 2006، 1یر و ترن(میکنندمیارائه رابازاري بزرگ با پتانسیل رشد زیاد،مصرفی
سببيقويبرندهاوجود ودمیشوتلقیمهمةسرماییکانعنورند در بسیاري از صنایع بهارزش ب

1. Meyer & Tran
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ساملمونملاعوتازدمیسادرقاراهاآنوددمیگرخدمتیالمحصوخریددرنشتریامداعتمایشازفا
لتمای،دینگینقناجریدبهبوت،مددرازدآوريسو،برندهۀجو. نمایندتجسموکردهدركربهترا
ماغادوخریدتتصمیمادربهترموقعیتم،سهاقیمتیشافزا،باالترمبالغختداپرايربيشترم
مدیریترمنظآورد. ازیمنامغارهبرکتشايربراربهتیابیزارباموقعیتوارپایدقابتیرمزیت،رکتش

بر ،نهایتتوسط مشتري باشد و درهدشدركارزشازیناشندامیتوديیازودحدتابرندارزش،برند
برندها به خلق ارزش ،امروزه). 40، 2008، 1چن و چنگ(بگذاردترجیح و قصد خرید مشتري اثر 

ت و کنند و دالیل چرایی پرداخت بیشتر براي خرید محصوالها کمک میتریان و سازمانشمبراي
برند، ارزش ةارزش ویژ.)865، 2014، (آقایی، وحیدي، صفاري کهره و پیروزدهندخدمات را نشان می

ند برايهستکنندگان حاضرطوري که مصرفبهباشد؛میشدهبرند شناختهتوجه موجود در یک قابل
، 2برند متفاوت بپردازند (اساموباآن کاال مبلغ بیشتري نسبت به کاالهایی با همان سطح کیفیت اما

کنندگان نسبت هاي منطقی یا احساسی مصرفبه مفهوم دریافتبرندۀوجه،همچنین).123، 2014
ویژه بهگذاشتن میان محصوالت براساس خصوصیات کیفی خاص،که تفاوتهنگامی،به یک برند

، 2007، 3کند (کرچو و بروديملموس دشوار باشد، نقش بسیار مهمی در رفتار خرید مشتري ایفا می
توسعه آرزو دارند که زندگی مطابق با فرهنگ غربی داشته حالساکنان کشورهاي در،اصوالً).232

ندهاي خارجی ها از طریق استفاده از برباشند و در جستجوي راهی براي تطابق با عملکرد غربی
ترجوانگاندکننمصرفطور معمول، به. )295، 4،2008کنیقت و فورنیپیلتون، لی، کیم،(باشندمی

هاي خارجی نظیر دادن خود از طرق استفاده از کاالهاي با ماركفرد نشانبهتمایل بیشتري به منحصر
به کاالهاي خارجی گرایش زیادي نیافتهتوسعه و توسعهالبسه و ملزومات دارند. مردم کشورهاي درحال

شود این گرایش دانند و تصور میمیبودنناستفاده از کاالهاي خارجی را سمبلی از مدر،زیرا؛دارند
باشدمیبیشتر ،بودن تمایل بیشتري دارندفردبهبودن و منحصرکنندگانی که به متفاوتدر مصرف

ندگانی که کنرفمصاین احتمال وجود دارد که ،). همچنین523، 5،2009، کیم و پیلتون(کومار
نمایند د آن خریازدوباره،برندآن لذت میکردن ازخوبی دارند و از خریدمورد یک برند احساسدر
براین، عالوه).514ـ515، 2009(کومار و همکاران، )شودهاي دیگر ارائه میحتی زمانی که با گزینه(

هاي قومی و فرهنگاز بازارهاي مرتبط با خردهتیاز انحصاري براي بسیاري یک امةدهندورزش نشان
، با دیگران نمایندعمل تاکنندهاي ورزشی تالش میفعالیتاز طریق شرکت در افراد . نسلی است

1. Chen & Chang
2. Asamoah
3. Cretu, & Brodie
4. Pelton, Lee, Kim, Knight & Forney
5. Kumar, Kim & Pelton
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بودن با گرایش منظور متناسببهامروزه،کنند.را بیان خوددهند و شخصیترا نشان کنند، خودبازي 
باشند میید مختلف محصوالت حال ایجاد دو خط تولسبک زندگی، تعداد زیادي از برندهاي ورزشی در

شده به سمت گیريجهتدیگريو است کنندگان ورزشی تسوي شرکشده بهگیريیکی جهتکه
امروزه، ).122-123، 1،1393، بودت و هیالرنت(باچتباشدمیفرهنگ سبک زندگیمد و خرده

ها یک سبک خاص را که در آنمعنا کهبدینحصوالت سبک زندگی هستند؛ م،از محصوالتبسیاري 
کههنگامی). 56، 1993، 2دهند (لودن و دالبیتادگان بالقوه وجود دارد، نمایش میکننذهن مصرف

ابی به سبک زندگی خاص مورد را برآورده کند و در دستیکنندگان مصرفبرند خاصی نیازهاي 
، 3اکینسی و واییت، امدهند (نآن برند ادامه میکردن ازبه خریدها آن،دنمایراضی ها را آنشان عالقه

ها رقابت امروز یکی از عناصر اصلی موفقیت شرکتکیفیت در شرایط پربراین، عالوه.)1023، 2011
کیفیت ،خرید از اجناس دست دوم ورزشیة). یکی از دالیل عمد130، 1389، حسنیاست (یوسفی و 

نصوري، (مکشاندکنندگان ورزشی را به این بازار متنوع میکه مصرفباشدمیهاو اطمینان به این کاال
، یکی از تهدیدات اصلی براي برندهاي ورزشیشک، بی.)20، 1394، صادقی بروجردي و ایزدي

وق انحصاري داراي حقمجاز کاالهاي تکثیر غیر"شود: گونه تعریف میسازي محصول است که اینتقلبی
هاي این نوع از تکثیر داراي ویژگی).27، 4،1993بوش و کامپبل،بلوچ("یا داراي عالمت تجاري

ماهیت ةهیچ شکی دربار،حقیقتاما در،باشدطرح محصوالت اصیل میاز ظاهري یکسان و تقلید 
کنندگان به کاالي ورزشی داخلی عدم اطمینان مصرفرو، سببوجود ندارد؛ ازاینها بودن آناصیلغیر

) 2013(6، جایاواردینا و الشاموبی) و البدوهی2012(5وار و سن، راتنیشرسائربگاستاشده است.
هاي شدن توسط برند و سازمانگذار بر تمایل فرد براي شناختهعنوان یکی از عوامل اثرتمایز را به

7)، کونزل و هالیدي2012گرسائر و همکاران (استاکبر،د. همچنینانهفرد معرفی کردبهمنحصر

عنوان یابی در مطالعات خود پرستیژ را عاملی اثرگذار بر هویت)2003(8) و باتاچاریا و سن2008(
ند خود پی بردپژوهشدر نیز ) 2011(9چاي و کیلدف.انددانستهنفس عزتةافزایندآن را و اند کرده
.دنباشمیهاي ورزشی فروشگاهدرمشتریاناز نظرارزشدركدرمهمیعوامل،کیفیتمت وکه قی

1. Bachet, Hilarit & Bodet
2. Louden & Della Bitta,
3. Nam, Ekinci & Whyatt
4. Bloch, Bush & Campbell
5. Stokburger-Sauer, Ratneshwar & Sen
6. Elbedweihy, Jayawardhena & Elsharnouby
7. Kuenzel & Halliday
8. Bhattacharya & Sen
9. Chi & Kilduff
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عاملترینمهم،خدماتفیتکیکهکردنداعالمخودپژوهشدر)2008(1لی و همکارانبراین، عالوه
یپژوهشدر نیز 2هینزیا فروشگاه است. سوینکر و و ها به برند آنساختنجذب مشتریان و وفاداردر
همچنین، .باشدمیترین عامل در خرید و رضایت مشتریان مهم،کیفیت اجناسکه) پی بردند2007(

نشان دادنیزمورد اجناس دست دوم ورزشی خارجی) در1394منصوري و همکاران (پژوهشنتایج 
اجناس دوم ورزشی خارجی و عدم اصالت کاالي داخلی (عدم اطمینان به که اطمینان به اجناس دست

نیز ) 1393(عمادي و همکارانکنندگان به این نوع بازار شده است.ترغیب مصرفنو بازار) باعث 
دادند و گزارش کردندانجام3سنجی کانوهاي ورزشی براساس مدل رضایتبر روي فروشگاهپژوهشی را 

هافروشگاهمدیریتبودنمناسبواجناسکیفیتقیمت،بهایراندرورزشیهايفروشگاهمشتریانکه
اجناسۀارائدربودنروپیشها،فروشگاهمحیطجملهازدیگريعواملودهندنمیزیادياهمیت
.باشدموارد دیگر میتر از مهم)هاآننظراز(،کاالهاازفروشندگانبودنمطلعوبازارروزبهوجدید

عنوان کردندهاي مرزي مریوان بازارچهدرمورددر پژوهشی )1392قادرزاده و همکاران (همچنین، 
بودن کاالي صرفهعدم رقابت اساسی بازار داخلی و خارجی، تقاضاي باال براي اجناس خارجی، بهکه

تورم اقتصادي باال در منطقه و تراکم جمعیتی باال در ،لحاظ قیمت نسبت به کاالي داخلیخارجی به
) 1392جبریان و همکاران (رنهايیافته.دن افراد به اجناس خارجی شده استآورمنطقه باعث روي

شدن، داشتن احساس مناسب و حتی کیفیت ادراکی، صورت آشناکنندگان درمصرفکه د دانشان نیز 
دهند نشان تجاري را ترجیح مییک نام وزمانیبلکه تنها ،دهندهاي موجود را ترجیح نمیم و نشاننا

رضایت داشته باشند و به آن وفادار باشند.ارزشی را ایجاد کند، از آن هاآننشان برايکه آن نام و
انجام "مجید"برند در ارتباط با) 1393و همکاران (صادقی بروجرديدر پژوهشی که براین، عالوه
در خرید از )کنندگان ورزشیاز نظر مصرف(ترین عوامل مهماز که مکان فروش گزارش کردندددادن

ند که به این نتیجه رسیدیپژوهشدر ) 1391(همکارانصادقی و همچنین، برند مجید بوده است. 
کاهش تمایل به خرید کاالي ورزشی داخلی از دیدگاه ،نتیجهرفتن قیمت و درالعلل بازیکی ا

کارایی و ۀارائ،باشد همچنینهاي تولید در کشور میبودن مزد کارگران و هزینهباال،تولیدکنندگان
.کندکنندگان را به سمت کاالي خاص جلب میعمکرد مطلوب یکی دیگر از عواملی است که مصرف

خانواده تأثیر بسیار زیادي بر که) در پژوهشی عنوان کرد1388(و همکارانابراهیمیراستا، دراین
و مفهوم کیفیت آن آشنا بار در محیط خانواده با برندافراد براي اولینو برند داردةابعاد ارزش ویژ

عنوان عاملی براي بهبود تصویر کیفیت در ذهن افراد استفاده توان از قیمت بهمی،دیگرسويشوند. ازمی
میزان تولیدات آن کشور نسبت به واردات ،هر کشورۀو توسعبودنهاي پیشرفتهیکی از شاخصکرد.

1. Lee et al
2. Swinker & Hines
3. Kano
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تواند یک در این قشر و پرداختن به آن میباشد. جمعیت جوان کشور و پیامدهاي توجه به ورزشمی
که مشتریان داخلی با چه توجه به این،خاطربدین؛تجارت مناسب ورزشی را در پی داشته باشد

تواند براي و میبودهپردازند بسیار مهم هاي مختلف میاي ورزشی از جنبهرویکردي به خرید کااله
خور توجه ها و رویکردهاي مشتریان ورزشی دری، نگرشاساسۀلأعنوان مستولیدات داخلی بهيارتقا

گرایش به کاالهاي دست ۀلأمسبه با نگاهی متفاوت پژوهشگراندر پژوهش حاضر، ، اساسباشد. براین
باشند.آن میمربوط بهسؤاالت علمیگویی بهدنبال جواببه، دوم ورزشی خارجی

پژوهششناسیروش
هايپژوهشو از نظر ماهیت از نوع باشدمیايتوسعهمطالعاتهدف از نوع لحاظبهحاضر پژوهش

اکتشافی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدي است که شامل دو بخش کیفی و کمی ۀآمیخت
کنندگان کاالهاي دست دوم ورزشی در استان کردستان مصرفپژوهش راجامعۀ آماري این .باشدمی

گردآوري منظوربهآماري انتخاب شدند.ۀنمونعنوانبههااز آننفر234د که تعداتشکیل دادند
ساختاري با افراد مرتبط با موضوع پژوهش، هاي نیمههاي پژوهش در ابتدا با انجام مصاحبهداده

ۀنامقالب پرسشدرپژوهشي نظري، ابعاد هامدلتطبیق نیزمشاهده، بررسی منابع نظري و 
یمحتوایصوري وبا هدف حصول اطمینان از رواییذکر است که شایانشناسایی شد.ساخته پژوهشگر

ساتید مدیریت ورزشی که نفر از اهفتتوسطنامه اقدام به تعیین روایی پرسشپژوهشگرنامه، پرسش
هاي خود را در یشنهادپتا نظرات و کرددرخواست هاآشنایی داشتند نمود و از آنبا موضوع پژوهش 

، محتواي علمی پژوهشها با اهداف و متغیرهاي اصلیدي مانند هماهنگی و مطابقت سؤالموار
ها اعالم نمایند. پس کردن سؤالها و حذف و یا اضافهالسؤيها، انشاها با گزینهاق سؤالها، انطبسؤال

گویه 27نهایی با ۀنامو پرسششد از دریافت بازخورد از این خبرگان، اصالحات پیشنهادي انجام 
نامه تدوین هاي اصلی پرسشگویه مربوط به مؤلفه22هاي فردي و یژگیومربوط به ۀگویپنجشامل 
این کاالها ورزشی ةکنندمصرف45روي نامه در یک مطالعۀ راهنما براین پرسشهمچنین، . گردید

از تحلیل عاملی شد.محاسبه ) 806/0(قرار گرفت و ضریب پایایی آنآزمایش در استان کردستان مورد
تأیید ساختار عاملی بدست آمده و آزمون قدرت و معناداري سهم هر یک منظوربهتاییدي مرتبه دوم 
اس .ال.پیافزارنرمگیري سازه ترجیع کاالي دست دوم ورزشی خارجی با استفاده از از متغیرها در اندازه

شده براي هر ینتدویري گاندازهییدکننده این نتیجه هستند که مدل تأاستفاده گردید. نتایج مدل 
موقعیت مؤلفهها تا حد زیادي قابل قبول است و متغیرهاي مورد نظر با توان نسبتاً باالي کدام از مؤلفه

فروش کاالي ورزشی دست دوم خارجی است.
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نتایج
نصاب حد22وپنج، چهارسؤاالت کهداد نامه نشان ایی پرسشبراي روتحلیل عاملی تأییدينتایج

حالی است که این در؛نداههاي اصلی حذف گردیدهدادۀو از مجموعاندهرا کسب نکردالزمبار عاملی
بودن این معیار که نشان از مناسبداراي حد نصاب الزم بودند مابقی ضرایب بارهاي عاملی سؤاالت 

نامه از روش مدل معادالت ساختاري پرسشروایی و پایاییبررسیذکر است که پس از دارد. شایان
آورده شده است. هاي شماره یک و دوارائۀ مدل استفاده شد که در شکلبراي

اس در حالت استانداردال.افزار پی.ـ خروجی نهایی نرم1شکل

مربوط به متغیرهاي )2R(تعیینضریب ،معیار براي بررسی برازش ساختاري در یک پژوهشترین مهم
زا معیاري است که نشان از تأثیر یک متغیر برونتعیینضریب . باشدمیزاي (وابسته) مدل پنهان درون

عنوان مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، به) 67/0و 33/0، 19/0(زا دارد و سه مقداربر یک متغیر درون
ضریب تعیین، مقدار شماره دوا شکلشود. مطابق بدر نظر گرفته میتعیینضریب متوسط و قوي 

محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالك، ) 992/0(معادلموقعیت فروشةبراي ساز
.کندبودن برازش مدل ساختاري را تأیید میمناسب

ةمیان ساز)2F(شدت رابطه تأثیر ةمعیار دیگري که الزم است بررسی شود، معیار اندازبراین، عالوه
و 15/0، 02/0(کند و مقادیرهاي مدل را تعیین میمیان سازههباشد. این معیار شدت رابطمیمدل
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. مطابق با دارددیگر ةکوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازتأثیرةترتیب نشان از اندازبه) 35/0
تأثیر بزرگ دهندةباشد که نشانمی) 33/0(شده برابر بامحاسبهۀشدت رابطمقدار ،شدهنتایج حاصل

باشد.می
یا کیفیت مدل ساختاري بینی مدلگردد، معیار قدرت پیشمیآخرین معیاري که بررسی ،نهایتدر
)2Q(زا سه مقداردرونةمورد یک سازدرشاخص کیفیت مدلکه مقدار صورتیاست. در)15/0، 02/0
هاي بینی ضعیف، متوسط و قوي سازه یا سازهقدرت پیشدهندةترتیب نشانرا کسب نماید، به) 35/0و

موقعیت فروشزاي درونةسازشاخص کیفیتکه مقدار یآنجای. ازباشدمیزاي مربوط به آن برون
و برازش مناسب استخصوص این سازه بینی قوي مدل درقدرت پیشبیانگر، باشدمی) 32/0(معادل 

نماید.میمدل ساختاري پژوهش را بار دیگر تأیید 
هاي برازش آن مشخص شد که اس و شاخص.ال.پیرافزاکلی، با توجه به خروجی نهایی نرمطوربه

توان گفت می،بنابراین؛باشدمیهاي حاصل از پژوهش منطبق بوده و مناسب شده با دادهمدل ارائه
بودنبعد برند،میاناینشود. درتأیید میه استدست آمدهکه مدل مفهومی پژوهش براساس آنچه ب

اجتماعی با ضریب مسیر بعدو تأثیر بودهبیشترینداراي)493/0یا اصالت کاال با ضریب مسیر (
عنوان یکی از هبکه این ضریب با تأثیر کماندهکمترین تأثیر را بر موقعیت فروش داشت،)131/0(

از مدل حذفی جهت ساخت مدل وه استحذف گردیدباشد،میقبول نکه چندان قابلیهایمؤلفه
ادامه ارائه شده است.آن درنتایجکه شده استنهایی استفاده 
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حذفیاس در حالت استاندارد. ال. افزار پیخروجی نهایی نرمـ2شکل 

داراي ضریب تاثیر کم بود از مدل حذف گردید. اجتماعی ۀکه مؤلفها با توجه به ایندر ضرایب مؤلفه
تحلیل وتجزیه،ز مدل استاندارد حذفی استفاده شد که در این خروجیها ابراي تصحیح خروجی،لذا

بعد گردشگري و ۀبودن یا اصالت کاال و مؤلفبرندۀگذار انجام گرفت. مؤلفتأثیرۀبر روي چهار مؤلف
اقتصادي و مکان فروش با ضریب تأثیر متوسط و ۀمؤلفنیزقبول وتفریحی با ضریب تأثیر باال و قابل

.ندتأیید قرار گرفتقبول موردقابل

گیريبحث و نتیجه
دهد کننده را کاهش میکه ریسک مصرفاینباشد؛ نخستمیبرند به دو دلیل براي مشتریان ارزشمند 

رابرندها مزایاي فراوانی،امروزه. نمایدجویی میگیري صرفههاي تصمیمدر هزینهکهمورد دوم اینو 
: کاهش کاهش احساس ریسک مشتريالف) مثال، عنوانبه؛دارندبه همراهکنندگانبراي مصرف

مشتري است. مشتري هنگام خرید همواره با این برايترین مزایاي برندیکی از مهماحساس ریسک 
نتظار دارد و یا آنچه که ممکن است کاال یا خدمات متناسب با آنچه وي اباشدمینگرانی مواجه 

ود برند معتبر این ریسک را کم اما وج،رسد نباشدنظر میگونه که بها حتی آنیوگویدفروشنده می
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با شرایط کاهش جستجو: مشتري همواره براي خرید بهترین کاال و یا خدمات متناسب ب)،کندمی
تنها موجب جو نهکند. جستجو میوخود اقدام به کنکاش و جستهايا و خواستهخرید و نیازه

موجب نیزجایی فیزیکیبلکه از نظر جابه،شودها میکننده به ارزیابی گزینهذهن مصرفشدن مشغول
ی و افزایش جستجو موجب افزایش قیمت واقع،حقیقتشود. درمیرفتن پول و وقت مشتريهدر
،قبلیۀد و سابقوجود برند معتبر، مشتري براساس عملکرصورتد. درگردخدمات میکاال و ةشدتمام
نمایش من و ج)کنداز آن برند تهیه میرا موردنیاز خودمقایسه، کاال و خدماتترین ارزیابی وبا کم

محصول را به بلکه گاهی ،خرددلیل مزایاي عملی آن نمیتنها بهمطلوب: مشتري کاال و خدمات را 
). 25، 1391کند (حسینی و همکاران، جمله نمایش من مطلوب خریداري میدالیل غیرکارکردي از

دست دوم معتبر خارجی بود. بررسی موقعیت فروش کاالي ورزشی حاضر،هدف از انجام پژوهش 
) 84/0(معادل21بعد اجتماعی در سؤال ۀمؤلفعدد تی در،در مدل معنادارکه نشان داد هایافته

در این مؤلفه حذف گردید. 22این سؤال نیز مانند سؤال ،تیبودناسبه شد که با توجه به کوچکمح
براي اصالح ،لذاداراي ضریب تاثیر کم بود. اجتماعیۀکه مؤلفها با توجه به ایندر ضریب مؤلفه

اجتماعی ۀمؤلف،این مدلها از مدل معنادار حذفی و استاندارد حذفی استفاده شد که در خروجی
ۀو مؤلف) 493/0(بودن یا اصالت کاال با ضریب تأثیربرندۀترتیب مؤلفها بهو دیگر مؤلفهگردیدحذف

و دوم قرار در جایگاه اولقبول و باال) (با ضریب قابل) 381/0(گردشگري و تفریحی با ضریب تأثیر
(با ضریب تأثیر متوسط )274/0(و)282/0(یریب تأثااقتصادي و مکان فروش با ضرۀلفؤو مگرفتند
بودن این بود که برندپژوهشمهم در ۀنکتاختصاص دادند.را به خودجایگاه سوم و چهارم قبول) و قابل

.ضریب تأثیر را بر موقعیت فروش دارا بوداز ) 50/0، (یا اصالت کاال
تأثیر کشور سازنده و کیفیت اجناس خارجی اشاره بودن، فردبهبودن یا اصالت کاال به منحصربرندۀلفؤم

این عامل نشان .دست آوردهؤلفه بمچهارریب تأثیر را در بین ضباالترین ،پژوهشکند که در این می
کاالي خارجی، ذهنیت مثبت به این کاالها و عدم اصالت کاالي ۀ ترتیب اعتبار و وجهبهدهد که می

به این ،کننددوم ورزشی استفاده میداخلی که از اجناس دستکنندگان مصرفۀداخلی باعث مراجع
بودن و کیفیت باالي این اجناساین کاالها با توجه به اصیلبودن دارمارك،همچنینبازار شده است.

صورت یک اپیدمی در کل هکنند و بروز طرفداران زیادي پیدا هبکه روزاست نزد مشتریان باعث شده 
) و البداهی و 2012استاکبر گرسائر و همکاران (.ها) رو به رشد باشداکز استانمرویژهبهکشور (

عاملی اثرگذار بر هویت ،کنند که پرستیژخود به این نکته اشاره میپژوهش) در 2013همکاران (
درنیز بودن از سایرین با استفاده از برندي خاص متمایزباشد و میهانفس آنافراد و افزایش عزت

خود پژوهشدر ) 1394منصوري و همکاران (،. همچنیننقش داردگیري هویت مشتریان شکل
اطمینان به اجناس دست دوم ورزشی کهعنوان کردندمورد اجناس دست دوم ورزشی خارجیدر
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ترغیب مشتریان به این نوع بازار ذکر شده است که با نتایج سببخارجی و عدم اصالت کاالي داخلی 
تصویر ذهنی کهعنوان شدنیز ) 1390مرادي و همکاران (پژوهشدر .همخوانی داردپژوهشاین 

نیز به آن اشاره شده پژوهشگردد که در این برند نزد مشتریان میةارزش ویژموجبکشور مبدأ 
عامل مهمی در خرید و درك از ،کیفیت کاالکه کردند بیان) 2011چاي و کیلدف (همچنین، است. 

به گردشگرانی که به استان گردشگري و تفریحیۀمؤلفبراین، عالوه.باشدمیزشی رهاي وفروشگاه
در .کنند اشاره داردمیکنند و به این بازار متنوع و گسترده در سفر خود مراجعه کردستان سفر می

برندها درمورداطالعات جدیدي که دلیلهبیشتر بعنوان کردندکنندگانمصرف،این مؤلفهارتباط با 
هاي تفریحی و گردشگري ابعاد جاذبه،همچنین.کننداز این بازار مید اقدام به خریدنآورمیدستهب

با هاو آنکشاند میگسترده گردشگران را به این مکان ، جذابیت این نوع متفاوت از بازارنیز استان و 
این مؤلفه نیز از ضریب کنند.خرید میاقدام به ،بودن اجناساصالت و برندهاي مناسب،توجه به قیمت

.برخوردار بودخارجیدر موقعیت فروش کاالي دست دوم ورزشیییتأثیر باال
به قیمت کاالي دست دوم ورزشی نسبت به اجناس نو ورزشی داخل بازار اقتصاديۀمؤلفهمچنین، 

-ابعاد بهترتیب بهکنندگان مصرف،. در این مؤلفهدارداشاره نظر و قیمت این کاال در مکان مورد

را عاملی براي خرید از این جویی مقدار زیادي از پول خود در هنگام خریدبودن این کاال و صرفهصرفه
موقعیت فروش کاالي در قبولی تأثیر متوسط و قابلاین مؤلفه نیز با ضریبند. اهنوع بازار عنوان کرد

مورد درکهیپژوهش) در 1392زاده و همکاران (که قادرهمچنان. باشدمیگذار تأثیردومورزشی دست
نسبت )لحاظ قیمتیبه(بودن کاالي خارجی صرفهبه،هاي مرزي در استان کردستان انجام دادندبازارچه

آوردن افراد به اجناس رويعلتبه تورم اقتصادي باال در منطقه و تراکم باالي جمعیتی در منطقه را
عمادي و ،همخوانی و مطابقت دارد. همچنینپژوهشبا نتایج این این یافتهخارجی ذکر کردند که

سنجی کانو عنوان کردند که مشتریان ی با استفاده از مدل رضایتپژوهشدر )1393همکاران (
. دهندبودن فروشگاه اهمیت چندانی نمیهاي ورزشی در ایران به قیمت، کیفیت کاال و مناسبفروشگاه

این باشد که شاید یکی از دالیل ناهمخوانی.باشدمیناهمخوان حاضرپژوهشبا نتایج هاها آنیافته
پژوهشاما این ،استانجام شدههاي ورزشی نو در بازارعمادي و همکاران در راستاي فروشگاهپژوهش

در یک مکان متنوع و گسترده صورت گرفته است.دوم ورزشی کاالي دستدر ارتباط با
بودن دسترسو دربودن این بازار در یک مکان بزرگ و متنوع گستردهبه مکان فروشۀمؤلفبراین، عالوه

،. در این مؤلفهکنند اشاره داردردشگرانی که به این استان سفر میگنیزآن براي تمامی اقشار استان و
ۀمراجعها راستا، آندراین.کنندگان کاالها اشاره شده استبه این ابعاد براساس اهمیت از نظر مصرف
بودن محصوالت ورزشی خارجی در یک مکان واحد دسترسراحت به این مکان متنوع و گسترده، قابل

ند.اهکردن اجناس را ذکر کردمراجعه در پوشیدن و پروهنگام برخوردي فروشندگان جا و خوشو یک
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گذار بر موقعیت فروش کاالي ز عوامل تأثیریکی ا،قبولاین مؤلفه نیز با ضریب تأثیر متوسط و قابل
صادقی بروجرديهايیافتهبا نتایج اینذکر این نکته ضرورت دارد که این .باشدمیدوم ورزشی دست

در اینباشد. میسوو هم) که بر روي برند ورزشی مجید انجام شده بود همخوان1393ن (او همکار
ترین عوامل در خرید از برند مجید ذکر شده مهمازکنندگان از نظر مصرفنیز مکان فروش پژوهش

.قرار داشتگذار هاي تأثیرمؤلفهدر میانوبود 
توان گفت یکی از صنایعی که در رونق اقتصادي و تولید ناخالص هر کشوري تأثیرگذار در پایان می

این صنعت نتواند باشد. نتایج نشان داد که اگر است صنعت پوشاك و بخصوص پوشاك ورزشی می
نیاز جامعه بخصوص قشر جوان را تأمین کند منجر به عدم تمایل به خرید پوشاك داخلی و در نهایت 
گرایش به مصرف برندهاي وارداتی می شود. با توجه به اینکه توان اقتصادي قشري از جامعه براي 

ف پوشاك دست دوم باشد خواه ناخواه مصرخرید حتی برندهاي خارجی اصیل در سطح پایینی می
هاي بیشتري مواجه خواهد ساخت. در اولویت قرار خواهد گرفت و صنعت پوشاك داخلی را با چالش

که طوريسوي انتخاب برندها پیش رفته است؛ بهونتایج حاکی از آن است، توجه افراد بیشتر به سمت
که پندارند. با توجه به اینود میکنند و آن را بخشی از شخصیت خزاد پنداري میافراد با نام برند، هم

بررسی قرار گرفت و دوم موردگذار بر موقعیت فروش کاالي ورزشی دستدر این پژوهش عوامل تأثیر
شود که دست آمد پیشنهاد میتوجهی از دالیل انتخاب این نوع از محصوالت توسط افراد بهنتایج قابل

ایجاد تصویري مثبت از نام تجاري کاالي ورزشی ه هاي متولی تولیدات ورزشی داخلی نسبت بسازمان
ها اقدامات الزم را انجام دهند تا مشتریان را به خرید از محصوالت داخلی نمودن آنخود و کیفی

ترغیب نمایند.

تقدیر و تشکر
نیزمشارکت داشتند و پژوهشاین کیفی ۀاساتید و فروشندگانی که در مرحلۀاز کلی،در پایان

و وقت ارزشمند خود نمودهمراجعهکنندگان و گردشگرانی که به این مکان متنوع و گسترده مصرف
نماییم.میتقدیر و تشکر در اختیار پژوهشگران قرار دادند، صمیمانهرا 
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Abstract
The purpose of this study was to investigate foreign second-hand sporting goods sales
from customers’ point of view. The research methodology in terms of purpose was
developmental, and in terms of the nature of the data was confirmatory mixed research
consisting of qualitative and quantitative sections. The necessary data were gathered
through interviews, observation, and review of the relevant theoretical questionnaires.
Confirmatory factor analysis was used to test the strength and significance of each
variable’s contribution to foreign second-hand sporting goods scale using PLS software.
Reliability was assessed using the Cronbach’s alpha coefficient of 0.806. The statistical
population included the customers of foreign second-hand sporting goods in Kurdistan
province, of which 234 people were selected as sample. Based on the results, the social
dimension was deleted from the final model because of very low effect size, and the
analysis was conducted on the remaining four components (i.e. originality, economy,
tourism or recreation, and place). The results showed that the brand originality had the
highest impact on the sales of sporting goods (0.50).
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