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 مقدمه:

به وجود غول های بزرگ  توجه با کشور، پوشاک ورزشی توسط تولید کنندگان داخل صنعت در مشتریان حفظ و امروزه جذب 

صنعت پوشاک ورزش جهان به مراتب دشوار تر شده است که این خود باعث کاهش سود و حتی ورشکستگی برخی تولید 

 چندان دو اهمیتی برند خاص بررسی ویژگیهای و انتخاب این بر موثر عوامل شناخت رو این ازکنندگان داخلی شده است. 

 بر انتخاب موثر عوامل و علل بررسی هدف با حاضر تحقیق .می بخشد زمینه ضرورت این در را متنوعی تحقیقات انجام و یافته

  است. رسیده انجام به برند و رتبه بندی آنها

  روش شناسی:

 را هشوپژ ینا ریماآ جامعهاست.  گرفته انجام بشکل میدانی و پژوهش، کاربردی هدف نظر روش تحقیق، توصیفی، از

پرسشنامه اینترنتی توسط  طریق از آن مورد نیاز اطالعات و التحصیالن تربیت بدنی کشور تشکیل دادنددانشجویان و فارغ 

  .شد استفاده  22spssبا نرم افزار توصیفی آمار از ها، داده تحلیل و تجزیه و برای .است آمده نفر بدست 353

 یافته ها:

عامل اثر گذار بر خرید پوشاک ورزشی )شهرت برند، قیمت، کیفیت، توصیه دیگران، تجربه قبلی خرید، نیاز  12در این تحقیق  

مرتبط با محصول آن برند، ظاهر زیبا، تبلیغات و زیاد دیده شدن، حمایت از رویدادها و تیم های ورزشی )اسپانسرینگ(، 

و ظاهر زیبا با  22/2که در این میان کیفیت با یافته ها نشان داد مشخص گردید. صداقت و تطابق با وعده های داده شده( 

  .است داشته برند انتخاب در را تاثیر بیشترین فرد 31/2و شهرت برند با  33/2، قیمت با  32/2، تجربه قبلی خرید با  32/2

 نتیجه گیری:

با توجه به یافته های تحقیق به تولید کنندگان کشور پیشنهاد می گردد جهت رقابت با برندهای مشهور ورزشی بر روی  

 کیفیت ، زیبایی و قیمت مناسب محصوالتشان برنامه ریزی نمایند.

 

 برند، انتخاب برند، پوشاک ورزشی، دانشجویان و فارغ التحصیالن تربیت بدنی :کلیدی واژگان
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