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چکيده
امروزه یکی از جنبههای مهم کسب وکبار در سبح داللبی و ببینالمللبی ،تعیبین برنبد تجباری اسبت در ایبن رابحبه
بکارگیری یک استراتژی مؤثر در لصوص برندهای تجاری در صنایع مختلف از جمله صنعت لباس ،بحثی مهم است کبه
به شرکتها امکان اتصال به بازار رقابتی را میدهد؛ بنابراین میتوان برندسازی را نوعی نوآوری تلقبی کبرد تعیبین یبک
برند تجاری با ثبات و بر پایة یک لطمشی صحی  ،به ایجاد ارزش برند تجاری منجر میشود پژوهش حاضبر ،ببا هبد
شناسایی عوامل مؤثر بر مصر

برندهای لارجی در صنعت مد لباس در اصفهان ،انجام شده است این پژوهش ،از لحبا

روش ،توصیفی-پیمایشی و از لحا هد

ماهیتی کباربردی اسبت و ببه صبورت آمیختبه در دو سبح کیفبی و کمبی ببا

استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است نتایج حاصل از پژوهش حاضر در بخش کیفی نشان میدهد کبه
 15عامل مؤثر در مصر

برندهای لارجی وجود دارد که کیفیت ،تنوع ،بهروز ببودن لبباسهبا و از جملبه ایبن عوامبل

هستند که در  3بعد کلی :عوامل درونی ،سازمانی ،فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،جمعیتشنالتی ،فرهنگی و سیاسبی تقسبیم
شدهاند در بخش کمی ،نتایج یافتهها نشان داد که از منظر متخصصان ،عوامبل فرهنگبی و در دیبدگاه مصبر کننبدگان،
عوامل درونی ،از مجموع عوامل مؤثر ،امتیاز بیشتری کس
واژههاي کليدي :برند ،مد ،مدگرایی ،مصر

* نویسنده مسؤول

کردهاند

و مصر گرایی ،رفتار مصر کننده ،لباس

mnz.raeisi@yahoo.com
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 1-1مقدمه

توانمند داللی بالفعل میشود همچنین لبباس ببه عنبوان

امروزه هنر و صنایع مرتبط با فرهنگ کبه ببه عنبوان

یک کاای فرهنگی ،ببرلال

پوشبا

کبه رافبع نیباز

صنایع لالق شنالته شدهاند ،منافع اقتصادی مستقیمی را

انسانی است ،میتوانبد در حبوزة هویبت فرهنگبی یبک

به دولت و جوامع ارائه میکننبد(توماسبیان ،)0223 ،5ببه

فبوق،

جامعه نقش بنیادین ایفا کند با توجبه ببه مباحب

طوری که در آیندهای نه چندان دور ،فنآوریهای نبرم

هد

و یا صنایع لالق تعیینکنندة قدرت اقتصبادی و نظبامی

مصر

از انجام این پبژوهش ،شناسبایی عوامبل مبؤثر ببر
برندهای لارجی در صنعت مد لباس است

کشورها لواهند بود(کباظمی ،کمالیبان ،و طبالبی زاده،

از طرفببی بببه لحببا اهمیببت و ضببرورت پببژوهش

 )5935صنایع لالق ،گسترة وسیعی دارد که صنعت مد

حاضر ،شنالت عوامبل مبؤثر ببر انتخباو برنبد از چنبان

و طراحی لباس ،از زیرمجموعههای آن است(کیقببادی،

اهمیتی برلوردار شده است که شباید موفقیبت بسبیاری

فخرایی ،علوی ،و زواری)5925 ،

از شرکت های امروز و آینده مبتنی بر شنالت درست از

مد پدیدهای شبایع در ببین جوامبع اسبت و پوشبا

این گونه عوامبل باشبد(سبمیعی نصبر ،علبوی ،و نجفبی،

شبببالصتبببرین کببباایی اسبببت کبببه از مبببد تببب ثیر

)5932؛ بنابراین وجود بازار رقابتی امروز در صنعت مد،

ببه

هزینههای

میپذیرد(میرجلیلی )5930 ،صنعت لباس و پوشا
سب

به ویژه لباس ،وجود برندهای مختلف ،صر

ماهیت مصبرفی محصبوات آن ،پتانسبیل فراوانبی

تبلیغاتی زیاد در رابحه با برندها و ضرورت انجام یبک

دارد ،به گونهای کبه بسبیاری از کشبورها در ایبن زمینبه

پبببژوهش علمبببی را ببببرای بررسبببی و در

رفتبببار

سرمایهگذاریهای کالن میکنند با توجبه ببه گسبترش

مصببر کننببده و شناسببایی عوامببل مببؤثر بببر مصببر

فرهنگ مدگرایی ،پردالتن ببه ایبن صبنعت و برنبدهای

برنببدهای مختلببف از جملببه برنببدهای لببارجی ،ایجبباو

مختلف موجود در آن ،امری ازم است(صفری ،منتظر،

میکند بر این اساس ،شنالت عوامل مبؤثر ببر مصبر

و پورمصحفی )5932 ،به نظر مبیرسبد صبنعت لبباس و

برندهای لارجی مد لباس و اولویتبنبدی ایبن عوامبل،

هنبوز در ایبران جایگبباه محلبوو لبود را پیبدا

اهمیتی دو چندان یافته و موضبوعی اسبت کبه پبژوهش

پوشبا

نکببرده اسببت یک بی از مهمتببرین مسببائل ایببن صببنعت،

حاضر در پی بررسی آن است

درونبیسبازی آگباهی و تبداعی برنبد در ههبن مشبتری

سالتار پژوهش حاضر بدین صورت است کبه ابتبدا

اسببت کببه موج ب تمایبل مصببر کننببدگان بببه سببمت

به بررسی ادبیات موضوع پژوهش با توجه به دیبدگاههبا

شده است از طرفی ببا توجبه

مبدل

برندهای لارجی پوشا

و محالعات انجام شده پردالته لواهد شد ،سبس

به اینکه صنایع به تولید لباس با الگوی برنبدهای محبر،،

مفهببومی پببژوهش ،روش پببژوهش و تجزیببه و تحلیببل

وابسته هستند ،کارآفرینی فرهنگی به عنبوان یبک رشبته

دادههای حاصل از بخش کیفی و کمی ارائه مبیشبود و

دانشگاهی نوبنیاد ،در پی یافتن راهکاری ببرای ورود ببه

در انتها به جمبعبنبدی و نتیجبهگیبری در راسبتای نتبایج

عرصة رقابت کاای فرهنگی اسبت عرصبة لبباس و ببه

پژوهش و ارائة راهبردها و پیشنهادهایی برای بکارگیری

ویژه برند لباس در این بین اهمیت زیبادی دارد ببا ورود

در بخش صنعت لباس پردالته لواهد شد

به این عرصه ،لالقیبت و ظرفیبتهبای ببالقوة نیروهبای
1 Thomasian

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصر

 -2مباني نظري و ادبيات پژوهش
 -1-2مفهوم برند
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دیدگاههای مختلفی در رابحه با هویت برنبد وجبود

1

دارد(آنببدریا )0259 ،55هویببت ،ناشببی از ارزشهببای

در بازاریابی ،بین محصوات و لدمات ارائه شبده و

اصلی ،مزایا و مواری

برند است و جنبههای ملمبوس و

محصوات و لدماتی که در حال رقابت هستند ،برنبدها

ناملموس برند ،یعنبی هبر آنچبه برنبد را ببرای مشبتریان

نقحة شروع و تمایز هسبتند ،ببهگونبهای کبه ایبن امبر در

متمببببایز و منحصببببربهفببببرد مببببیکنببببد ،توصببببیف

موفقیت شرکتها و سبازمانهبای امبروزی نقبش بسبیار

میکند(فرهانا )0254 ،50به بیان دیگر هویت برند همبان

مهمببی دارد(اسببداله ،حمیببدی زاده ،دری ،و کریمببی

جوهره و اصالت برند است هویت ،یک عنصر کلیبدی

علویجه )5922 ،به عقیدة کباتلر ،برنبد عببارت اسبت از

در برندینگ است و عنصر اصلی یک برند موفق ،در

یک نام ،اصبحال ،،نشبانه ،عالمبت ،نمباد یبا ترکیببی از

چگببونگی ایجبباد و توسببعة هویببت آن اسببت(شببیرازی

آن معرفی کاا یا لدمتی است که یبک

وکریمی )0259 ،به عبارتی میتوان گفت ،هویت برنبد

فروشنده یا گروهبی از فروشبندگان عرضبه مبیکننبد و

و آنچببه نشببان م بیدهببد ،مهمتببرین دارای بی بسببیاری از

بدین وسیله محصول لود را از محصوات شرکتهبای

شببرکتهببا و اساس بی بببرای ایجبباد مزیببت رقببابتی آنهببا

رقی

است(کریج ،59دیبرل 54و دیوی  )0222 ،51مهمترین و

آنها که هد

متمایز میسازند(آرمسبترانگ 0و کباتلر)0255 ،9

همچنین از دیدگاه چوی ،4برند یک راه جدیبد تفکبر و

منحصببربهفردتببرین لصوصببیات برنببد ،در هویببت برنببد

مدیریت هویت سازمانی و وسیلهای ببرای سبالتوسباز

نمایان میشبود کباپفرر نیبز معتقبد اسبت هویبت برنبد،

هویببت اسببت(چوی )0254،آنگونببه کببه مببالملین1و
هاکاا 9محر ،کبرده انبد ،برنبدها تنهبا نماینبدة ملمبوس

تعیببینکننببدة فردیببت ،آرمببانهببا و اهببدا  ،ارزشهببا و
عالئم شناسایی برند است(ایران)5925 ،

محصوات و لدمات شرکتها نیستند ،بلکبه در دالبل

تصویر برند ،عامل اصلی در ارزش ویژه برنبد اسبت

آنهبببا عناصبببر نببباملموس بسبببیاری جبببای گرفتبببه کبببه

که به در

و احساس کلی مصر کننده در مورد برند

اندازه گیری آن هبا دشبوارتر اسبت ببا توجبه ببه تعریبف

اشبباره دارد و روی رفتببار لریببد مصببر کننببده تبب ثیر

جامعتر از برند ،روشن میشود که برند تنها یک مفهبوم

میگذارد(ژانگ)0251 ،59

تبلیغاتی یا بازاریابی نیست ،بلکه یک مفهوم جبامعتبر از

تصویر برند ،شامل مجموعهای از احساسات ،ایدههبا

تمامی عملیات سازمان و هبر چیبزی اسبت کبه شبرکت

و نگرشهای مصر کنندگان ،نسبت به برنبد مبیباشبد

انجام میدهد(کلیفتون)0223 ،5

کبه ببرای انتخباو لریبد مهبم اسبت تصبویر برنبد ،بببه

 -2-2هويت برند ،8تصووير برنود 9و شخصويت
برند

10

1 Brand
2 Armstrong
3 Kotler
4 Choi
5 Malmelin
6 Hakala
7 Clifton
8 Brand Identity

معنببایی کببه مصببر کننببدگان بببر اسبباس تجربببههببا،
برداشببتهببا و ادراکببات لببود از مزایببای عملکببردی،

9 Brand Image
10 Brand Personality
11 Andreea
12 Farhana
13 Craig
14 Dibrell
15 Davis
16 Zhang
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عاطفی و نمبادین برنبدها دارنبد ،اشباره دارد(دمیرببر

وفاداری ،ایجاد نگرش محلوو نسببت ببه برنبد و ارزش

کاپالن ،5یورت ،0گونری ،9کورتولوس )0252 ،4قصبد

وی بژة برنببد بببازی م بیکند(س بیمن 59و کاماراسببکیت،54

لرید مصر کنندگان نیز میتواند به وسیلة تصویر برند

)0254

تحبت تب ثیر قبرار بگیبرد(وانبگ 1و یانببگ )0252 ،9در
دنیای مشتری مبداری امبروز ،مبردم ببه معرفبی لبود از
طریق داشته هایشان تمایل دارنبد اساسبات تصبورات برنبد
لوو ،بی درنگ منجر به ایجاد احساسی قبوی در افبراد
میشود اینگونه تصورات مثببت ببوده و لالببات در میبان
سایر برنبدهای رقیب

منحصبربهفبرد اسبت(رحبیم نیبا و

فاطمی)5935 ،
امروزه شخصیت برند از موضوعات با اهمیت است،
زیرا ممکن است مصر کنندگان برندی را تنها به علت
شخصبببیتشبببان زودتبببر از برنبببدهای دیگبببر انتخببباو
کننببد(عزیببزی و همکبباران )5935 ،نگببرش و رفتببار
مشببتریان نسبببت بببه برنببد ،در شخصببیت برنببد مببنعک
برند و در نهایت احتمال لرید آنها ت ثیر بگبذارد(دولت
آبادی ،کاظمی و راد )0250 ،بایبل )5339( 5شخصبیت
برند را به عنوان یبک مؤلفبة تقویبتکننبده و مبرتبط ببا
تصویر برند ،معرفی میکند اما به عقیدة باترا ،2لهمن 3و
سینگ ،)5339(52شخصیت برند عبارت از این است کبه
چگونه مصر کنندگان برند را در ابعبادی کبه معمبوات
شخصیت فرد را در بر میگیرد ،در

با نگاهی به حیات تاریخ بشر مشبخص مبیشبود کبه
پدیدة مد همیشه وجود داشبته و فقبط منحصبر ببه عصبر
حاضببر نیسببت(شببیخ سببفلی )5935 ،مببدها الگوهببای
فرهنگی هستند که توسط بخشی از جامعه پذیرفتبه مبی-
شببوند و دورة زمببانی نسبببتات کوتبباهی دارنببد(صببفری و
همکاران )5932 ،مدگرایی ببه تغییبر سبلیقة ناگهبانی و
مکررِ همه یا برلی از افراد جامعه اطالق میشود که در
نهایت به گرایش نسبت به انجام رفتبار لباص ،مصبر
کاای بخصوص یا در پبیش گبرفتن سببک لاصبی در
55

زنببدگی منجببر م بیشببود(هنببروران )5935 ،کببرین و
52

لواهد شد که ممکن است بر تمایل مشتریان در رابحه با

میکنند(مبونیز

 -3-2مد 15و مدگرايي

16

55

و مارچتی )0250 ،50در سبالهبای الیبر محققبان ثاببت
کبردهانبد کببه شخصبیت برنبد نقببش مهمبی در تضببمین
1 Demirbag Kaplan
2 Yurt
3 Guneri
4 Kurtulus
5 Wang
6 Yang
7 Biel
8 Batra
9 Lehmann
10 Singh
11 Muniz
12 Marchetti

بوونببه ( )0229اظهببار کببردهانببد کببه واژة مببد معببانی
متنوعی برای افراد ،متخصصین دانشگاهی و مبردم دارد،
اما الل

دالتی ضمنی برای سبکهای قابل مشباهده از

لباس است و گاهی اوقات به گونههبای دیگبر فرهنبگ
مببادی و لیرمببادی اطببالق م بیشببود کببه در زمببانهببا و
53

موقعیتهای معینی ،ارزشگذاری مبیشبوند(گبوزدز ،
نیتر ،02بجارتماز 05و ریچ)0259 ،00
استیل( ،)0252عنوان میکند که صنعت مبد عببارت
از سیسببتمهببای همزیسببتی اسببت کببه از  4عنصببر(تولید
منسوجات ،طراحی و سالت ،لرده فروشبی و تبلیغبات

13 Seimiene
14 Kamarauskaite
15 Fahion
16 Fashionista
17 Crane
18 Bovone
19 Gwozdz
20 Netter
21 Bjartmarz
22 Reisch

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصر
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و لدمات جانبی) تشکیل شده اسبت(درو 5و سبینکلیر،0

این مفاهیم بود که دچار تغییر شد این مفهوم در ابتدا ببه

)0251

دنبال ت مین نیازهای ضروری انسان بود ،امبا ببا گذشبت

مدگراها ،با استفاده از مد تالش میکنند لبود را ببه

زمان ،جای لود را به مفاهیمی همچون عبادت ،مبد و

گونهای دیگر نشان دهند و ببرای لبود جایگباهی ویبژه

داد با پیدایش مدرنیسم ،این مفهبوم ببه پدیبدهای ببرای

ایجاد کنند تبا مبورد توجبه دیگبران قبرار بگیرنبد آنهبا

لذت ،دستیابی به جایگاههای اجتماعی باا و رفبع

کس

مد میبینند و مبی-

کمبودهای روحی و روانی افراد تببدیل شبد و ببه دنببال

کوشند با تغییری کبه لبود در کااهبا ایجباد مبیکننبد،

لود مفاهیمی همچون مصر گرایی و کاازدگی را ببه

لود را تغییر دهند و از این طریق ببه زنبدگی محلبوو و

همراه آورد(لدایگان)5935،

لوشبختی و ایدهآلها را در مصر

ایدهآل برسبند؛ امبا ایبن تغییبرات ببه سبمت ایبدهآلهبا

در دنیای جدید ،هستة اعمال اجتمباعی ،ارزشهبای

حرکببت نمبیکننببد؛ بلکببه ایببن تغییببرات ،ایببدهآلهببا را

فرهنگی ،ایدهها ،آرزوها و هویتهبای افبراد ،بیشبتر در

بازنمایی کرده و با ارائة جلوههای متنوع و لوشایند ،امبا

رابحه با مصر

تعریف مبیشبود و از طریبق بازارهبایی

بیمارگونه ،لود را برای فرد مبدگرا جبذاو کبرده و ببا

که سرمایهداران در آن به منظور دستیابی ببه سبود بیشبتر

همین روش نیز لود را دست نیافتنی میکنند(لدایگان،

فعال هستند ،جهت مییابد که در نهایت میتوانبد راه را

)5935

برای پدیدههبایی چبون تجمبل گرایبی ،مبادیگرایبی و
افراط در لذتجویی و مصر گرایبی بباز کنبد(رفعبت

 -4-2مفهوم مصرف ،3مصرفگرايوي 4و رفتوار
مصرفکننده

5

امروزه مصبر

جبباه )5929 ،ازیبن رو امببروزه داشببتن اطالعببات کببافی
دربببارة رفتببار مصببر کننببده ،یببک راهنمببای لببوو و

و مصبر گرایبی بخبش بزرگبی از

محمئن در فعالیتهای بازاریابی سبازمانهبای انتفباعی و

زندگی روزمرة افراد را در برمیگیرد ،به طوریکه ابعاد

لیرانتفاعی اسبت(هباوکینز ،9بسبت ،5و کبانی)5921 ،2

هویتی و کلیت زندگی آنها بر اساس روابحی است کبه

رفتار مصر کننده ،شامل فعالیتهای ههنبی ،عباطفی و

با کااهای مصرفی دارند انواع تبلیغاتی که در رابحبه ببا

فیزیکی است که مردم در طول انتخاو ،لرید ،اسبتفاده

کااهاسببت ،مردمببی کببه در فروشببگاههببای

و دور اندالتن کااها و لدمات در جهت ارضای نیازها

مختلف در حبال تماشبا یبا لریبد کااهبا هسبتند ،تغییبر

و لواستههای لود انجام میدهند(پرایست ،3کبارتر 52و

مببداوم و پبیدرپبی امکانببات و نیازهببای زنببدگی و از

استات )0259 ،55همچنبین ببه عقیبدة سبالمون ،50رفتبار

پدیدههایی هستند که در بیشتر جوامع امروزی ببه چشبم

مصر کننده ،ببا هبد

ارضبای نیازهبا و لواسبتههبای

میلورند(معدن دار و محمدی شکیبا)5923 ،

افراد ،به بررسبی فراینبدهای مبؤثر در انتخباو ،لریبد و

مصببر

بببا آلبباز دوران مدرنیسببم ،بسببیاری از مفبباهیم و
مؤلفهها دچار تغییرات اساسی شدند مصر

نیز یکی از

1 Drew
2 Sinclair
3 Consumption
4 Consumerism
5 Consumer Behavior

6 Hawkins
7 Best
8 Coney
9 Priest
10 Carter
11 Statt
12 Solomon
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آنهببا مببیپببردازد(سببالمون ،دهببل ،5وایببت،0

ملت های گوناگون ،متفاوت ببوده اسبت(رنبج دوسبت،

زاچوسبکی 9و پولیگیتبو )0254 ،4رفتببار مصبر کننببده

 )5925لباس ،پدیدهای فرهنگبی و مصبداقی از عبادات

اصلی در بازاریابی است که تحبت تب ثیر

کبباایی اقتصببادی نقببش

مصببر

یکی از مباح

اجتمبباعی اسببت کببه در قال ب

عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،فردی و روانی قبرار دارد در

مهمی در بازسازی یا براندازی هویت افبراد جامعبه ایفبا

نتیجه از آنجایی که بازاریابان به دنبال شناسبایی نیازهبا و

میکند(قندی)5922 ،

لواستههای مشتریان هسبتند ،ببه منظبور انجبام اقبدامات

در آلاز شکلگیری جوامع بشبری ،انگیبزة انسبان از

برای پاسخگویی به این نیازها و لواستههبا ،بایبد

پوشش ،محافظت از لود در برابر سرما ،گرما و ببوده

مناس

بتواننبببد رفتبببار مصبببر کننبببده را ببببه لبببوبی در
کنند(جدی ،عاطفی ،پوریسا و حقی)0259 ،

اسببت(طبباهری )5959 ،بعببدها بببا توسببعة فعالیببتهببای
فرهنگی-اجتماعی ،پوشا

و نوع رنگ ،جن  ،شبکل

و زمینه و نقش فرهنگی پیدا کرد و کارکرد فرهنگبی،
 -5-2لباس 5و پوشاک 6و تفاوت بين آنها
یکی از صنایعی که در حبال حاضبر در جهبان رشبد
زیادی داشته ،صنعت پوشا

است که میتوان به عنوان

اجتمبباعی و نمببادین آن آشببکار شببد(متببین )5929 ،در
پوششهای انسانی ،لباس را از پوشا
کرد عناصر لباس و پوشا

میتبوان متمبایز

از یکدیگر متمبایز هسبتند،

محصول از دو منظر به آن نگریست :اول اینکه به عنبوان

هد

آن ها از طریق وسایلی که ببه منظبور دسبتیابی ببه

نیباز اساسبی بشببر بببه آن نگبباه مبیشببود و دوم اینکببه بببا

اهدا

لاصی تنظیم شدهاند ،محقق میگردد همچنبین

شکلگیری مبح

مصر گرایی ،امیال و سبالیق افبراد

را به لود معحو

سالته است؛ دیدگاه دوم است که به

از بین این دو نوع پوشش ،این لباس است کبه مقبدم ببر
پوشا

در مسیر تحول و توسعه قبرار گرفبت پوشبا

رشد زیاد این صنعت منجر شده است(ابراهیمی ،کنباری

راحتی جسمانی را به افراد مبیدهبد و از همبان ابتبدا در

و ماکرانی)5935 ،

درجة دوم اهمیت قرار داشته است ببه عببارتی پوشبا

امروزه یکی از ببارزترین نمونبههبا و اشبکال حیبات

یک کاای کاربردی و جزء نیازهای اقتصبادی انسبان و

و فبببرم

لببباس یببک کبباای فرهنگبی و جببزء نیازهببای فرهنگبی

لباسهای مردم آن جامعه اسبت نقبش محبیط ،طبقبات

انسان است منش لباس در اصلِ آرایش نهفته و این اصل

اجتمباعی ،فرهنببگ و سبنتهببا ،مشبالل ،دادوسببتد بببین

به جزئی از لباس تبدیل شده است(وبلن)5929 ،

انسبببانهبببا و فرهنگشبببان در جامعبببه ،پوشبببا

کشورها ،اقتباس از سبکهای پوشبا

دیگبر کشبورها

و همه در به وجود آمدن انواع فرمهای مختلف لبباس

 -6-2پيشينة پژوهش

ت ثیر داشته است همچنین در تمام این لباسها ،پیامهبا و

پژوهشهای مختلفی راجع به عوامل مؤثر بر مصر

رازهایی وجود داشته که در دورههای مختلف و در ببین

برندهای لارجی انجام شده است که در این قسبمت ببه
برلی از مهمترین آنها میپردازیم:

1 Dahl
2 White
3 Zaichkowsky
4 Polegato
5 Dress
6 Clothes

جیراواتانبباکول و تویکببای( )0252بببه بررسبی رفتببار
مصببر کننببدگان تایلنببدی در مببورد لریببد برنببدهای
لوک

مد پردالتند آنها دریافتند که دو شبالص مهبم
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وضعیت اجتماعی و ارزشهای شخصی همچون مبادی-

برند ،کیفیت ادرا

گرایی و نیاز به منحصربهفرد بودن ،قصد لرید افبراد را

لریببد پوشببا

تحببت ت ب ثیر قببرار م بیدهببد(جیراواتاناکول و تویکببای،

متغیرهببای جمعیببتشببنالتی نیببز بببر متغیرهببای فببوق

 )0252سببان( )0252نیببز در پببژوهش لببود بببا عنببوان

ت ثیرگذارند(دربین)5923 ،

مصر

برندهای لوک

شده و ارزش احساسی ،بر تمایل به
تببر

تبب ثیر مببیگذارنببد جببز ایببن،

در چین ،دریافبت کبه تصبمیم

نعلچی و همکاران( )5935نیز در پبژوهش لبود ببه

مصر کنندگان تحت ت ثیر عواملی همچون ارزشهبای

بررسی رفتار لرید مصر کنندگان نسبت ببه برنبدهای

مد اسبت و افبراد آنهبا را ببه

لارجی در مقاببل برنبدهای داللبی پردالتنبد آنهبا ببه

منظور بیان هویت فردی و سلیقة شخصی لود نسبت ببه

متغیر دیگبری نیبز اشباره کردنبد از دیبد آنهبا نیباز ببه

برازنده بودن در برابر همساان لود ببه کبار مبیبرنبد و

منحصببربهفببرد بببودن مصببر کننببدگان بببر گببرایش بببه

همچنین تفاوت چندانی بین افراد بر اساس سن ،جنسیت

کااهای لارجی ت ثیرگذار است و با افزایش گرایش به

و یا زمینة آموزشی آنها وجود ندارد(سان)0252 ،

کااهببای لببارجی ،مصببر کننببدگان کیفیببت و ارزش

کارکردی برندهای لوک

لبان

احساسبی برنببدهای لببارجی را بهتببر مبیداننببد و هرچببه

در پژوهش دیگری توسبط ایسبالم و معبرو

( )0259بببا عنببوان برنببد در محصببوات مببد پوشببا ،

پذیرش کیفیت در

شده و ارزش احساسبی برنبدهای

تصببویر برنببد بببه عنببوان یببک عامببل مهببم در انتخبباو

لارجی افزایش یابد ،قصد لرید برنبدهای لبارجی در

محصول یا لرید برند شناسبایی شبد همچنبین برنبد ببه

مصر کننبدگان افبزایش مبییاببد(نعلچی و همکباران،

عنوان یک تضبمین ببرای تصبویر مبد و محالببات شبیوة

 )5935رلیده( )5930نیز در پژوهش دیگری ببا عنبوان

زندگی یا برای شناسایی با یک گبروه اجتمباعی لباص

بررسی عوامل اثرگبذار ببر لریبد برنبدهای لبوک

در

اسببت و موفقیببت چنببین فراینببد ارتببباطی بببین برنببد و

مصر کنندگان ایرانی(مورد محالعه :صنعت پوشبا )،

مخاطبین هد  ،بستگی به تداوم ایدة تعریف شده برای

دریافت که بین ارزشهبای شخصبی و تمایبل ببه لریبد

لبان)0259 ،

برندهای لوک  ،رابحبهای مثببت وجبود دارد همچنبین

همچنببین گلداسببمیت و همکبباران( )0250در پببژوهش

ویژگببیهببای جمعیببتشنالتی(جنسببیت ،تحصببیالت،

لود تحت عنوان مادیگرایبی ،تعامبل برنبد و وضبعیت

درآمببد و دفعببات لریببد) رابحبة ارزشهببای شخصبی و

مصبر کننبدگان و رفتارهایشبان در ارتبباط ببا

را تعبببدیل

برند و محصبول دارد(ایسبالم و معبرو

مصر

جایگببباه اجتمببباعی ببببا برنبببدهای لبببوک

پوشا  ،به این نتیجه رسیدند که مادیگرایی ،درگیری

میکند(رلیده )5930 ،شایسته( )5930نیبز در پبژوهش

و تعامل برند در مفهوم لود و وضعیت مصر  ،به طبور

لببود بببا عنببوان بررس بی ارتببباط بببین آگبباهی از برنببد،

و وفاداری ببه برنبد را

مببادیگرایببی ،مقایسببة اجتمبباعی ،نببوآوری در مببد و

تحببت تبب ثیر قببرار مببیدهد(گلداسببمیت و همکبباران،

مدگرایی ،با نگرش لرید کااهای لوک  ،به این نتیجه

 )0250دربین( )5923به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به

رسید که آگاهی از برند ،مادهگرایی ،مقایسة اجتمباعی،

لرید محصوات لارجی در صبنعت پوشا (پوشبا

نوآوری در مد و مدگرایی ،ببا نگبرش لریبد کااهبای

مثبتی درگیری و تعامل با پوشا

تر

در مقابل پوشبا

ایرانبی) پردالبت او دریافبت

که متغیرهای :اثر هنجار ببین فبردی ،آگباهی نسببت ببه

لوک

ارتباط معناداری دارند(شایسته)5930 ،
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 -7-2سؤالهاي پژوهش

تحلیببل و کدگببذاری موضببوعی نتببایج حاصببل از آن،

 -1-7-2سؤال اصلي

اعتبار اطالعات از طریبق رجبوع دوبباره ببه آنهبا مبورد

عوامل مؤثر بر مصر

برندهای لارجی در صبنعت

بررس بی و ت ییببد قببرار گرفببت در سببح کیف بی ،بببرای

مد لباس در اصفهان کدامند؟

مقولهبندی و تجزیه و تحلیل مقولهای دادهها ،از نرمافزار

 -2-7-2سؤالهاي فرعي

 ATLAS.tiاستفاده شد اطالعات مستخرج از مصباحبه
برنبدهای

 -5نقش عوامل شناسایی شده ببر مصبر

لارجی در صنعت مد لباس ،از منظر متخصصان لباس و
برند چگونه است؟

مبنای تهیة ابزار پژوهش در سح دوم قرار گرفت
در سببح کمببی ،بببه دلیببل گسببتردگی جامعببه ،از
نمونهگیری به طریق واریان

استفاده شبد حجبم نمونبة

برنبدهای

آمبباری بببر اسبباس فرمببول زی بر 522 ،نفببر از مصببر -

لببارجی در صببنعت مببد لببباس ،از منظببر فروشببندگان و

کنندگان مد و متخصصان موضوعی بودند کبه از طریبق

مصر کنندگان لباس و برند چگونه است؟

پرسشببنامة محقببقسببالته ،اطالعببات آنهببا گببردآوری و

 -0نقش عوامل شناسایی شده ببر مصبر

 -9آیا رتبة عوامل شناسایی شبدة مبؤثر ببر مصبر
برنبببدهای لبببارجی در صبببنعت مبببد لبببباس ،از منظبببر
متخصصان ،یکسان است؟

تحلیلها با استفاده از نرمافزار  Spss-19انجام شد
در این پرسشنامه ،عواملی کبه از ادبیبات پبژوهش و
مصاحبهها به دست آمده بودند ،ترکی

شبدند و بعبد از

 -4آیا رتبة عوامل شناسایی شبدة مبؤثر ببر مصبر

اصببالحات جزئبی مبنببای عمببل و تحلیبل قببرار گرفتنببد

برنبببدهای لبببارجی در صبببنعت مبببد لبببباس ،از منظبببر

روایی صوری و محتوایی ،با استفاده از نظبر متخصصبان

فروشندگان و مصر کنندگان یکسان است؟

و اسبباتید مجببرو و روایببی سببازة پرسشببنامه ،از طری بق

 -1آیا بین متغیرهای جمعیبتشبنالتی در لصبوص
عوامل مؤثر بر مصر

تحلیل عاملی ،ت ییبد شبد و پایبایی آن از طریبق ضبری

برندهای لارجی در صبنعت مبد

آلفای کرونباخ معبادل( )2/294ببرآورد گردیبد کبه در

لباس ،تفاوتی وجود دارد؟ اگر وجود دارد ،چه تفاوتی؟

 2/5نشببان دهنببدة پایببایی محلببوو

مقایسببه بببا ضببری

سؤاات پرسشنامه بود برای تجزیبه و تحلیبل اطالعبات
 -3روش پژوهش

در سح دوم نیز از آزمون تی تک متغیره استفاده شد

در این پژوهش ،از روش کتابخانهای و میدانی ببرای

فرمول محاسبة حجم نمونه:

جمعآوری اطالعات استفاده شده است روش پبژوهش
حاضر از لحا ماهیت ،توصبیفی -پیمایشبی و از لحبا
هد

کاربردی است که در دوسح کیفبی و کمبی ببا

اسببتفاده از ابزارهببای مصبباحبه و پرسش بنامه انجببام شببده
اسبببت در سبببح کیفبببی از  02نفبببر از متخصصبببان
دانشگاهی ،طراحان لباس و فروشندگان ،از طریق انجبام
مصاحبة نیمهسبالتاریافتبه مبتنبی ببر اهبدا

و سبؤاات

تحقیببق ،اطالعببات گببردآوری شببد و پ ب

از تجزیببه و

حجم نمونه

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصر

 -1-3آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش

استفاده از این آزمون ،نرمال بودن مشاهدات ببرای کبل

ببببرای ایبببن منظبببور از آزمبببون کولمبببوگرو -
اسببمیرنو
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ابعاد پژوهش ،مورد بررسبی قبرار گرفتبه اسبت فرضبیة

اسببتفاده شببده اسببت ایببن آزمببون یکببی از

مورد استفاده در این آزمون ،به این صورت است:

آزمونهای نیکویی برازش است و ببرای بررسبی اینکبه

توزیع مشاهدات نرمال است 2/21

توزیع متغیری با توزیع نظری لاصبی همگبون اسبت یبا

توزیع مشاهدات نرمال نیست 2/21

لیر ،مورد اسبتفاده قبرار مبیگیبرد در ایبن پبژوهش ببا
جدول  : 1آزمون کولموگروف -اسميرنوف

میانگین
انحرا

معیار

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

درونی

اجتماعی

فردی

21/9

52/9

9/52

9/43

420/2

429/2

2/922

999/2

جمعیت
شنالتی

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

کل

سازمانی

فرهنگی

اقتصادی

سیاسی

تبلیغاتی

پرسشنامه

9/53

9/32

9/41

91/0

02/9

9/22

2/912

2/932

2/905

524/2

941/2

994/2

مقدار
کولموگرو -

99/5

42/5

94/5

52/5

30/2

5/19

2/39

51/2

34/2

2/91

اسمیرنو
سح معناداری

00/2

91/2

با توجه به نتایج جدول  ، 5سح

21/2

2/01

معناداری تمامی

2/05

92/2

2/29

25/2

90/2

392/2

 -2-3تحليل عاملي

متغیرهای پژوهش از  2/21بزرگتر بوده ،و در نتیجه

تحلیل عوامل مربوط به هر یک از قسمتهای مختلف

توزیع مشاهدات نرمال است و میتوان از آزمونهای

پرسشنامه در جداول زیر آورده شده است در باو

بیان شده برای بررسی سؤاات پژوهش استفاده کرد

تفسیر تحلیل عوامل طبق گفتة کالین ،گویههای با بار
عاملی کمتر از  ،2/9از تحلیل لارج شده و گویههای
دارای بار عاملی بیشتر از  ،2/9در تحلیل باقی مانده-
اند(کالین)5939 ،
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جدول  :2تحليل عوامل دروني مؤثر در مصرف برندهاي خارجي در صنعت مد
رديف

عوامل دروني

5

کیفیت لباس برند لارجی

2/519

0

تنوع لباس برند نسبت به تولیدات دالل

2/592

5

اندازه و محل قرار گرفتن برند

2/943

3

بهروز بودن(طر ،،رنگ و مدلها)

2/905

59

دوام و ماندگاری

2/935

59

جذابیتی که برند برای لباس لارجی ایجاد میکند

45

زیبایی منحصربهفرد

40

مواد مرلوو استفاده شده در تولیدات

2/542

49

کیفیت محلوو دولت

2/505

49

پیشینة منفی لباسهای لیر برند و برند داللی

2/241

12

مرلوبیت پایین کااهای برند دالل

2/555

11

شهرت جهانی برند

2/129

طبق جدول  ،0بیشترین ضبری

 KMOاندازه

2/914

بار عاملي

2/523
2/952

عباملی در رابحبه ببا

نمونهگیری ،برابر  2/914بوده که مقدار آن بااتر از 2/1

عوامل درونی ،مربوط به گویة  49با بار عباملی  2/241و

و قابل قبول است همچنبین بارهبای عباملی هبر یبک از

عاملی مربوط به گویة  11ببا ببار عباملی

زیر مؤلفههای عوامل درونی ،همه بااتر از  2/9میباشد

کمترین ضری

 2/129ببببوده اسبببت مقبببدار  KMOدر بببباو کفایببت
جدول  :3تحليل عوامل سازماني مؤثر در مصرف برندهاي خارجي در صنعت مد
رديف
9

عوامل سازماني
ارائة لدمات پ

اندازه KMO

از فروش برای برند لارجی

بار عاملي
2/910

4

لالقیت و نوآوری برند لارجی

2/135

55

منحصربهفرد بودن فروشگاههای برند لباسهای لارجی

2/445

44
14

ویژگی فروشندههای لباس برند لارجی(صداقت،
مسئولیت ،پاسخگویی و )
الالقگرا بودن برند(برندهایی که الالق در تولید را
رعایت میکنند)

بر اساس جدول  9بیشترین ضری

2/945

2/099
2/999

عاملی در رابحه با

کمتر از  2/9میباشد ،این مؤلفه از تحلیل لارج

عوامل سازمانی ،به گویة  4با بار عاملی  2/135و

میشود مقدار  KMOدر باو کفایت نمونهگیری برابر

عاملی ،مربوط به گویة  44با بار عاملی

 2/945است که مقدار آن بااتر از  2/1بوده و قابل

کمترین ضری

 2/099بوده است ازآنجاییکه بار عاملی این مؤلفه

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصر

قبول است همچنین بارهای عاملی سایر زیر مؤلفههای
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عوامل سازمانی همه بااتر از  2/9میباشند

جدول  :4تحليل عوامل فردي مؤثر در مصرف برندهاي خارجي در صنعت مد
عوامل فردي
تجربة پیشین رضایت بخش از مصر

رديف
1
2

بار عاملي
2/522

اندازه KMO

برند لارجی

اعتماد به لباسهای برند لارجی

52

احساس مثبت مصر کننده از مصر

50

احساس هویت جدید از مصر

51

احساس دیده شدن با مصر
تناس

52
04

برند لارجی
برند لارجی

برند لارجی

2/912

2/922

2/915

لباسهای برند لارجی با نیازهای مصر کننده
نگرش محلوو فرد نسبت به برند لارجی

2/942

01

2/940

باز بودن افراد

سرلوردگیها و حقارتهای گذشتة فرد

03

2/120

2/522

مار

09

2/902

برای ابراز وجود

نداشتن اعتمادبهنف

2/541

2/922

2/515

92

تداعیهای برند

2/101

10

بیان تعلق به هویت لارجی

2/950

15

آگاهی و آشنایی با برند لارجی

2/551

عباملی در رابحبه ببا

نمونهگیری برابر  2/922بوده که مقدار آن ببااتر از 2/1

طبق جدول  ،4بیشترین ضبری

عوامل فردی مربوط به گویة  15ببا ببار عباملی  2/551و

و قابل قبول است همچنین بارهای عاملی زیر مؤلفههای

کمترین ضری

عاملی ،مربوط به گویة  92با بار عباملی

عوامل فردی همه بااتر از  2/9میباشند

 2/101ببببوده اسبببت مقبببدار  KMOدر بببباو کفایببت
جدول  :5تحليل عوامل اجتماعي مؤثر در مصرف برندهاي خارجي در صنعت مد
رديف
9

عوامل اجتماعي
معرو

اندازه KMO

بودن برند لارجی

بار عاملي
2/105

55

تصویر محلوو اجتماعی از برند لارجی

2/909

54

عامل ایجاد تمایز برای مصر کننده

2/529

05

تقلید از گروههای مرجع

2/153

95

همنوایی با لانواده و فامیل

90

همنوایی با دوستان و اطرافیان

2/541

2/501
2/555

99

دستیابی به ح

تشخص اجتماعی

2/999

95

نشان دادن من محلوو مصر کننده

2/125

93

عامل نشان دهندة وضعیت طبقة اجتماعی

2/111

42

توصیة دیگران

2/491
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عاملی در رابحبه

کفایبت نمونببهگیبری برابببر  2/541بببوده کببه مقببدار آن

بر اساس جدول  ،1بیشترین ضری

با عوامبل اجتمباعی مرببوط ببه گویبة  90ببا ببار عباملی

بااتر از  2/1و قابل قبول است همچنین بارهبای عباملی

عاملی ،مربوط به گویبة  42ببا

زیببر مؤلفببههببای عوامببل اجتمبباعی همببه بببااتر از 2/9

 2/555و کمترین ضری

بببار عبباملی  2/491بببوده اسببت مقببدار  KMOدر ببباو

میباشند

جدول  :6تحليل عوامل جمعيت شناختي مؤثر در مصرف برندهاي خارجي در صنعت مد
رديف

عوامل جمعيت شناختي

02

سح تحصیالت

2/135

05

جنسیت مصر کننده

2/420

00

درآمد فرد

09

شغل مصر کننده

13

سن مصر کننده

2/912

92

وضعیت ت هل مصر کننده

2/135

طبق جدول  :9بیشترین ضبری

اندازه KMO

2/913

بار عاملي

2/123
2/494

عباملی در رابحبه ببا

کفایت نمونبهگیبری ،براببر  2/913ببوده کبه مقبدار آن

عوامل جمعیتشنالتی ،مربوط به گویة  13با بار عباملی

بااتر از  2/1و قابل قبول است همچنین بارهبای عباملی

عاملی مربوط ببه گویبة  05ببا

زیر مؤلفههای عوامل جمعیتشنالتی همه ببااتر از 2/9

 2/912و کمترین ضری

بببار عبباملی  2/494بببوده اسببت مقببدار  KMOدر ببباو

میباشند

جدول  :7تحليل عوامل فرهنگي مؤثر در مصرف برندهاي خارجي در صنعت مد
رديف

عوامل فرهنگي

99

چشموهمچشمی

91

سبک زندگی مصرفی افراد

15

تجملگرا بودن افراد

19

تعلق برند به گروههای لاص(موسیقی ،سیاسی و )

بر اساس جدول  ،5بیشترین ضری

اندازه KMO

بار عاملي
2/109

2/131

2/245
2/954
2/905

عاملی در رابحبه

نمونهگیری برابر  2/131بوده که مقدار آن ببااتر از 2/1

با عوامل فرهنگی مربوط به گویة  91با بار عاملی 2/245

و قابل قبول است همچنین بارهای عاملی زیر مؤلفههای

و کمترین ضری

عاملی مربوط به گویة  99با بار عاملی

 2/109ببببوده اسبببت مقبببدار  KMOدر بببباو کفایببت

عوامل فرهنگی همه بااتر از  2/9میباشند

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصر

برندهای لارجی در صنعت مد لباس 525 /

جدول  :8تحليل عوامل سياسي مؤثر در مصرف برندهاي خارجي در صنعت مد
رديف

عوامل سياسي

94

حمایتهای دولت از برندهای داللی

45

واردات بیرویة لباسهای برند لارجی

42

مخالفت با سیاستهای دولت

43

نظارت بر لباسهای تولید دالل

طبق جدول  ،2بیشترین ضری

بار عاملي

اندازه KMO

2/999
2/103

2/955

2/052
2/920

عاملی در رابحه با عوامل

شود مقدار  KMOدر باو کفایت نمونهگیری برابر

سیاسی ،مربوط به گویة  45با بار عاملی  2/103و

 2/955بوده که مقدار آن بااتر از  2/1و قابلقبول

عاملی مربوط به گویة  42با بار عاملی

است همچنین بارهای عاملی سایر زیر مؤلفههای عوامل

کمرین ضری

 2/052بوده است از آنجاییکه بار عاملی این مؤلفه

سیاسی همه بااتر از  2/9میباشند

کمتر از  2/9میباشد ،این مؤلفه از تحلیل لارج می-
جدول  :9تحليل عوامل تبليغاتي مؤثر در مصرف برندهاي خارجي در صنعت مد
رديف

عوامل تبليغاتي

02

اثرپذیری از رسانه و تبلیغات لارجی

41

ضعف تبلیغات داللی

12

پیشتاز بودن تبلیغات برند لارجی

طبق جدول  ،3بیشترین ضبری

اندازه KMO

بار عاملي
2/423

2/952

2/554
2/125

عباملی در رابحبه ببا

کفایبت نمونببهگیبری برابببر  2/952بببوده کببه مقببدار آن

عوامل تبلیغاتی ت ثیرگبذار ،مرببوط ببه گویبة  41ببا ببار

بااتر از  2/1و قابل قبول است همچنین بارهبای عباملی

عاملی مربوط ببه گویبة

زیببر مؤلفببههببای عوامببل تبلیغبباتی همببه بببااتر از 2/9

عاملی  2/554و کمترین ضری

 02با بار عاملی  2/423بوده است مقدار  KMOدر باو

میباشند

جدول  :10تحليل عوامل اقتصادي مؤثر در مصرف برندهاي خارجي در صنعت مد
رديف

عوامل اقتصادي

53

قیمت باای برند لارجی

92

کاهش هزینههای جستجو برای سایر لباسها

19

ارزش ادرا

بببر اسبباس جببدول  ،52بیشببترین ضببری

اندازه KMO

2/225
2/129

شده از برند

عبباملی در

رابحه با عوامل اقتصادی ،مربوط به گویة  19با بار عاملی

بار عاملي
2/125
2/153

 2/153و کمترین ضری

عاملی مربوط به گویهی  53با

بار عاملی  2/225بوده است ،از آنجاییکه بار عاملی این
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مؤلفبه کمتبر از  2/9مبیباشبد لبذا ایبن مؤلفبه از تحلیبل

نفر ،به عامبل تجرببة پیشبین رضبایت بخبش از مصبر

لبببارج مب بیشبببود مقبببدار  KMOدر بببباو کفایبببت

برند 55 ،نفر ،به عامل طر ،،رنگ و مبدلهبای مبد روز

نمونهگیری برابر  2/129بوده که مقدار آن ببااتر از 2/1

لباسهای برنبد لبارجی و  52نفبر هبم ببه عوامبل تنبوع

بوده و قابلقبول است همچنین بارهای عاملی سایر زیبر

تشبخص

مؤلفههای عوامل اقتصادی همه بااتر از  2/9میباشند

لباسهای برند لارجی ،به دست آوردن حب
و پرستیژ با مصر

لباس برنبد لبارجی ،معبرو

ببودن

برنببدهببای لببارجی و تجمببالت و مببادیگرای بی اشبباره
 -4يافتههاي پژوهش

کردند همچنین نتایج حاصل از یافتههبای ایبن جبدول،

 -1-4يافتههاي بخش کيفي پژوهش

نشببان داد کببه دلیببل لریببد و مصببر

لببباسهببای برنببد

بر اساس نتایج جدول  55و سؤال اصلی پبژوهش ،از

لببارجی تنهببا بببه عوامببل درونبی و مببرتبط بببا محصببول

میبببان  45عامبببل ببببه دسبببت آمبببده از مصببباحبههبببا،

ازجمله کیفیت ،تنوع ،قیمت و مربوط نمیشود ،بلکبه

مصاحبهشوندگان ببه چنبد عامبل بیشبتر از سبایر عوامبل

عوامبببل بیرونبببی ازجملبببه عوامبببل فبببردی ،روانبببی،

اشبباره کردنببد بببدینصببورت کببه  00نفببر از مصبباحبه-

جمعیببتشببنالتی و همچنببین عوامببل محیحی(سیاسببی،

شوندگان ،به عامل کیفیت لباسهای برنبد لبارجی59 ،

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگبی و ) در لریبد و مصبر

نفر ،ببه عامبل درآمبد فبرد مصبر کننبده 51 ،نفبر ،ببه

لباسهای برند ت ثیرگبذار اسبت کبه میبزان اهمیبت ایبن

عوامل چشموهمچشمی و رسانه و تبلیغبات 54 ،نفبر ،ببه

عوامل در هر فردی مختلف است

عامل جنسیت و ت ثیر لبانواده ،دوسبتان و اطرافیبان59 ،
جدول  :11تحليل محتواي کيفي موضوعات ،ابعاد و عبارات حاصل از مصاحبه و انطباق با ادبيات پژوهش
موضوعات

ابعاد

عوامل دروني

عوامل مربوط
به محصول

منبع استخراج

عبارات

فراواني

کیفیت کاای برند

 00نفر

C1- C20

تنوع کاا

 52نفر

C5, C7, C8, C9, C10,
C12, C15, C16, C18,
C20

 4نفر

C10, C11, C13, C15

اندازه و محل قرار گرفتن
برند
عدم محدودیت در طراحی و

 9نفر

پوشش
طر،ها ،رنگها و مدلهای

مصاحبه

روستا و همکاران)5925( ،
دربین)5923( ،

C7, C15, C16

 55نفر

C5, C7, C9,C10, C11,
C12, C13, C16, C18,
C19, C20

هویت برند

 0نفر

C15

تصویر مثبت برند

 5نفر

مد روز

ادبيات پژوهش

ابراهیمی و همکاران)5935( ،
5

ایسالم و معرو

0

لان ،

()0250

1 Islam
2 Maroof Khan

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصر
دوام و ماندگاری کاای برند

 4نفر

C2, C12, C17, C20

 5نفر

C6, C7, C11, C12, C14,
C16, C18

 5نفر

C1

 0نفر

C1, C16

نوع کاا

 5نفر

C2

مزایا و منافع منحصربهفرد

 5نفر

جن  ،برش و دولت
پارچهها
برند یک عامل شناسایی
عوامل دروني

عوامل مربوط

برند یک عامل جذاو کننده
کاا

به محصول

درآمد فرد

جمعيت شناختي

عوامل بيروني
(جمعيت

جمعيت شناختي

جنسیت مصر کننده

جمعيت شناختي

سح تحصیالت

 52نفر

فردي

سلیقهی افراد

 55نفر

جمعيت شناختي

شغل

 5نفر

شناختي ،فردي،
فرهنگي ،سياسي،

 59نفر
 54نفر

فردي
فردي

برندهای لارجی در صنعت مد لباس 523 /

ههنیت و نگرش نسبت به
برند
مار

باز بودن افراد

وانگ 5و یانگ)0252( ،0
C1, C2, C3, C5, C7, C8,
C9, C10, C11, C12, C13,
C14, C16, C18, C19
C1, C2, C3, C5, C6, C7,
C8, C10, C12, C13, C14,
C15, C16, C19
C2, C6, C7, C9, C11,
C12, C13, C14, C15,
C16
C3, C5, C7, C9, C13,
C15, C16, C19, C20

ریتزار)0221( ،1
کرمی پور و همکاران)5939( ،
کاتلر و آرمسترانگ)0255( ،

 5نفر

C1, C3, C10, C14, C17,
C19

 1نفر

C5, C6, C7, C8, C13

بلوری و همکاران)5930( ،

تنهایی ( ،)5932دربین (،)5923

اقتصادي،
اجتماعي،

کاتلر 9و آرمسترانگ)0255( ،4

فردي

آگاهی و آشنایی با برند

 9نفر

C2, C20

پوراشر

و همکاران (،)5939

عحوفی و همکاران)5939( ،

سازماني)
 4نفر

C4, C18, C20

 0نفر

C20

منتظر)5932( ،

 59نفر

C1, C2, C3, C4, C6, C7,
C9, C11, C12, C13, C14,
C15

سمیعی نصر و همکاران،
()5932

فردي

اعتماد به برند

 4نفر

C2, C4, C6

عحوفی و همکاران)5939( ،

فردي

هویتسازی

 0نفر

C19

چوی )0259( ،

گروههای مرجع

 4نفر

C10, C13, C17

کاتلر و آرمسترانگ)0255( ،

لانواده ،دوستان و اطرافیان

 54نفر

C2, C5, C6, C8, C10,
C11, C12, C13, C14,
C15, C17

چشموهمچشمی

 59نفر

C1, C2, C3, C5, C6,
C7, C8, C9, C10, C12,

فردي
فردي
فردي

اجتماعي

فرهنگي

رضایت مشتری
ابراز وجود ،سرلوردگی ها
و نداشتن اعتماد به نف
تجربة پیشین رضایتبخش از
برند

پوراشر

و همکاران)5939( ،

9

گلچین فر و بختایی)5921( ،
قنبری طل )5930( ،
کاتلر و آرمسترانگ)0255( ،
استوتزل)5955( ،
1 Wang
2 Yang
3 Kotler
4 Armstrong
5 Ritzar
6 Choi
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C13, C14, C17, C20

شایسته)5930( ،

فرهنگي

فرهنگ

 3نفر

C2, C5, C6, C7, C8, C9,
C11, C13

کاتلر و آرمسترانگ)0255( ،

تبليغاتي

رسانه و تبلیغات

 51نفر

C1, C3, C5, C6, C7, C8,
C9, C10, C11, C12, C13,
C14, C15, C18

وارسته فر و مختاری)5922( ،

سياسي

حمایتهای دولت

 0نفر

C2, C5

 52نفر

C1, C2, C3, C5, C10,
C15, C16, C19

 9نفر

C3, C14

 1نفر

C1, C3, C14, C18

 9نفر

C4

اجتماعي
اجتماعي
اجتماعي
اجتماعي
اقتصادي

ح

تشخص و پرستیژ
عامل ایجاد تمایز

دستیابی به وجهه و منزلت
اجتماعی
ابراز وجود و نشان دادن من
محلوو
کاهش ریسک و هزینههای
جستوجو

 5نفر

قنبری طل )5930( ،
روستا و همکاران)5925( ،
ایسالم و معرو

لان)0250( ،

بنت)5939( ،
عزیزی و همکاران)5932( ،
منتظر)5932( ،
عزیزی و همکاران)5932( ،
احمدی منش )5935( ،دربین،

عوامل بيروني

اقتصادي

ارزش دریافتی از برند

 4نفر

برند عامل نشاندهنده

 5نفر

( )5923بلوری و همکاران،
( )5930عحوفی و همکاران،
()5939

اجتماعي

وضعیت و طبقه اجتماعی

 1نفر

C4, C7, C14, C16

اجتماعي

معرو

بودن برند

 52نفر

C5, C6, C9, C10, C11,
C12, C13, C14, C15,
C16

فرهنگي

سبک زندگی افراد

 0نفر

لالقیت و نوآوری کاای
برند

فرهنگي

 52نفر

شایسته)5930( ،

کرمی پور و همکاران)5939( ،
کاتلر و آرمسترانگ)0255( ،

عوامل بيروني
تجمالت و مادیگرایی

جیراواتاناکول 5و تویکای،0
()0252

 1نفر

سازماني

لدمات پ

C4, C13, C17, C19, C20

C5, C12, C14, C15, C20

سازماني

از فروش

وارسته فر و مختاری)5922( ،

C4, C6, C7, C10, C11,
C12, C13, C18

محمدی)5935( ،
شایسته)5930( ،

1 Jirawattananukool
2 Tovikkai

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصر

تحلیل سوال فرعی اول پژوهش :بر اساس یافتبههبای

برندهای لارجی در صنعت مد لباس 555 /

معنبادار هسببتند ،امببا عامبل سببازمانی بببا توجبه بببه سببح

جببدول  ،50مبیتببوان دریافببت کببه میببزان تب ثیر عوامببل

معناداری ( ،)P>0.05در سح متوسبط معنبادار اسبت و

درونی ،فردی ،اجتماعی ،جمعیبت شبنالتی ،اقتصبادی،

عامل سیاسی نیز با توجه به سح معناداری ( )P<0.05و

فرهنگببی و تبلیغبباتی ،بببا توجببه بببه سببح معنبباداری

آماره  tمنفی ،در سح پایینتر از متوسط ،معنادار است

( )P<0.05و آماره  tمثببت در سبح ببااتر از متوسبط،
نتايج جدول  :12آزمون تي تک نمونه از منظر متخصصان
رديف

ابعاد

ميانگين

انحراف معيار درجة آزادي

سطح

T

معناداري

5

درونی

9/545

2/925

03

2/222

52/552

0

سازمانی

9/045

2/925

03

2/291

5/352

9

فردی

9/995

2/400

03

2/222

2/124

4

اجتماعی

9/559

2/431

03

2/222

2/123

1

جمعیت شنالتی

9/434

2/459

03

2/222

1/924

9

اقتصادی

9/499

2/540

03

2/255

0/525

5

سیاسی

0/455

2/952

03

2/222

-1/025

2

فرهنگی

9/251

2/151

03

2/222

3/032

3

تبلیغاتی

9/055

2/422

03

2/224

9/593

تحلیل سوال فرعی دوم پژوهش :بر اساس یافتههبای

( )P<0.05و آمارة  tمثبت ،در سبح ببااتر از متوسبط،

جببدول  ،59مبیتببوان دریافببت کببه میببزان تب ثیر عوامببل

معنبادار هسببتند و عامببل سیاسبی نیببز بببا توجبه بببه سببح

درونی ،سبازمانی ،فبردی ،اجتمباعی ،جمعیبتشبنالتی،

معناداری ( )P<0.05و آمارة  tمنفی ،در سح پایینتر از

اقتصادی ،فرهنگی و تبلیغاتی با توجه به سح معنباداری

متوسط ،معنادار است

نتايج جدول  :13آزمون تي تک نمونه از منظر مصرفکنندگان
رديف

ابعاد

ميانگين

انحراف معيار درجة آزادي

سطح
معناداري

t

5

درونی

9/530

2/992

93

2/222

02/252

0

سازمانی

9/115

2/505

93

2/222

9/425

9

فردی

9/191

2/492

93

2/222

52/022

4

اجتماعی

9/195

2/154

93

2/222

5/549

1

جمعیتشنالتی

9/959

2/121

93

2/222

1/995

 / 550تحقیقات بازاریابی نوین ،سال ششم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )02بهار 5931

9

اقتصادی

9/402

2/121

93

2/222

9/509

5

سیاسی

0/954

2/999

93

2/222

-1/234

2

فرهنگی

9/901

2/143

93

2/222

3/154

3

تبلیغاتی

9/099

2/493

93

2/222

4/595

تحلیل سوال فرعی سوم پژوهش :بر اساس یافتههای

بببر ایببن اسبباس از منظببر متخصصببان ،بببه ترتیب عوامببل

جدول  ،54از آنجایی که سح معنباداری کمتبر از پبنج

فرهنگ بی ،اجتمبباعی و درون بی دارای بببااترین می بانگین

درصد است ،رتبههای مربوط به عوامبل یکسبان نیسبتند

رتبهای بودهاند

نتايج جدول  :14آزمون فريدمن از منظر متخصصان
ابعاد

ميانگين رتبهاي

درونی

9/40

سازمانی

4/20

فردی

1/21

اجتماعی

9/49

اقتصادی

4/11

جمعیت شنالتی

1/92

تبلیغاتی

4/21

سیاسی

5/91

فرهنگی

9/59

درجة آزادي

2

آماره کاي 2

429/21

سطح معناداري

2/222

تحلیببل سببوال فرعببی چهببارم پببژوهش :بببر اسبباس

یکسان نیستند بر این اساس از منظر مصر کنندگان ،به

یافتببههببای جببدول  ،51از آنجببایی کببه سببح معنبباداری

ترتی

عوامل درونی ،فردی و فرهنگبی دارای ببااترین

کمتر از پنج درصد است ،رتببههبای مرببوط ببه عوامبل

میانگین رتبهای بودهاند

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصر

برندهای لارجی در صنعت مد لباس 559 /

نتايج جدول  :15آزمون فريدمن از منظر مصرفکنندگان
ابعاد

ميانگين رتبهاي

درونی

9/25

سازمانی

1/94

فردی

1/25

اجتماعی

1/99

اقتصادی

4/23

جمعیت شنالتی

4/92

تبلیغاتی

9/29

سیاسی

0/02

فرهنگی

1/95

درجه آزادي

2

سطح معناداري

آماره کاي 2

2/222

503/352

تحلیل سوال فرعی پنجم پژوهش :بر اساس یافتههای

سح اقتصادی و جمعیتشنالتی ،نمرات تحصبیالت ببا

جببدول  ،59از آنجبببایی کبببه سببح معنببباداری ببببرای

مؤلفههای سازمانی و نمرات جنسیت با مؤلفههای درونی

متغیرهای سن ،تحصیالت و جنسبیت کمتبر از  1درصبد

مشاهده میشود

است ،تفاوت معناداری ببین نمبرات سبن ببا مؤلفبههبای
نتايج جدول  :16آزمون تحليل واريانس از منظر متخصصان
متغير

مولفهها

مجموع
مجذورات

درجة آزادي

ميانگين
مجذورات

F

سطح
معناداري

جنسیت

درونی

2/119

5

2/119

4/095

2/243

تحصیالت

سازمانی

1/019

5

1/019

55/523

2/225

اقتصادی

9/520

0

5/215

4/251

2/202

جمعیت شنالتی

5/923

0

2/911

9/919

2/212

سن

تحلیل سوال فرعی پنجم پژوهش :بر اساس یافتههای

مؤلفههبای سبح جمعیبتشبنالتی و فرهنگبی ،نمبرات

جببدول  ،55از آنجبببایی کبببه سببح معنببباداری ببببرای

وضببعیت ت هببل بببا مؤلفببههببای سببح سببازمانی ،نمببرات

متغیرهای تحصیالت ،ت هبل ،سبن و جنسبیت کمتبر از 1

تحصیالت با مؤلفههبای سبح درونبی ،نمبرات سبن ببا

درصد است ،تفاوت معنباداری ببین نمبرات جنسبیت ببا

مؤلفههای سح سازمانی ،مشاهده میشود
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نتايج جدول  :17آزمون تحليل واريانس از منظر مصرفکنندگان
متغير

مؤلفهها

مجموع

درجةآزا

ميانگين

مجذورات

دي

مجذورات

F

سطح
معناداري

تحصیالت

درونی

5/219

4

2/099

0/992

2/240

ت هل

سازمانی

4/095

0

0/553

4/935

2/259

سن

سازمانی

9/492

5

9/492

5/243

2/252

فرهنگی

5/000

5

5/000

4/099

2/249

جمعیت شنالتی

5/925

5

5/925

4/052

2/244

جنسیت

 -2-4مدل مفهومي پژوهش

انتخاو و مصر

لباسهای برند لبارجی توسبط افبراد

با مرور ادبیات پژوهش و نتایج حاصبل از مصباحبه-

تاثیرگذار باشد ،به  3دستة کلی تقسیم شبدهانبد :عوامبل

های صورت گرفته و یافتهها ،مدل مفهومی پبژوهش ببه

درونبببی ،سبببازمانی ،فببببردی ،اجتمببباعی ،تبلیغبببباتی،

صورت زیر طراحی شبده اسبت :همبانحور کبه شبکل 5

جمعیتشنالتی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی

نشان میدهد ،در این مدل عواملی کبه ممکبن اسبت ببر

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مصر

 -1-5جمعبندي و نتيجهگيري
هببد

برندهای لارجی در صنعت مد لباس 551 /

لباسهای برند توسط افبراد ت ثیرگبذار اسبت کبه میبزان

اصببلی ای بن تحقی بق ،تببدوین مببدلی جببامع از

اهمیت این عوامل در افراد مختلبف ،مبیتوانبد متفباوت

برنبدهای لبارجی

باشببد در واقببع تمببایالت و رفتارهببای لریببد آینببده

لببباس در شببهر اصببفهان بببود مصبباحبات و تجزیببه و

مصر کننبده را از طریبق رضبایت او از یبک کباا یبا

تحلیلهای انجام شده ،نشان داد که عوامبل متعبددی ببر

برند ،میتوان پیشبینبی کبرد و همبان تجرببة رضبایت-

قصد لریبد افبراد در صبنعت لبباسهبای برنبد لبارجی

بخشی که فرد در لریبدهای مکبرر لبود در گذشبته از

ت ثیرگذار است بر این اساس عوامل شناسایی شبده کبه

لباسهای برند لارجی داشته است ،امبروزه ببه یکبی از

از طریق مصاحبه با متخصصان دانشگاهی ،فروشبندگان،

عوامل مهم و ت ثیرگذار در تمایل آنها به لرید برندهای

طراحان لباس و مصر کننبدگان لبباس برنبد ببه دسبت

لارجی تبدیل شده است

متغیرهای عمدة اثرگذار ببر مصبر

آمببد ،بببه عوامببل درونببی ،بیرونببی و زیرمجموعببههببا

ببر طببق یافتبههبای جبدول  ،50میبزان تب ثیر عوامبل

تقسیمبندی شدند که در جداول  0تبا  55ببه آنهبا اشباره

درونی ،فردی ،اجتمباعی ،جمعیبتشبنالتی ،اقتصبادی،

شده است ببر اسباس جبدول  ،55از میبان  45عامبل ببه

فرهنگی و تبلیغاتی ،از دیبدگاه متخصصبان ببا توجبه ببه

دست آمده از مصباحبههبا ،مصباحبهشبوندگان ببه چنبد

سببح معنبباداری ( )P<0.05و آمببارة  tمثبببت در سببح

عامل بیشتر از سایر عوامل اشاره کردنبد؛ ببدینصبورت

بااتر از متوسط معنبادار هسبتند ،امبا عامبل سبازمانی ببا

که  00نفر از مصاحبهشوندگان به عامبل کیفیبت لبباس-

توجه به سح معناداری ( )P>0.05و آمبارة  tمثببت ،در

های برند لارجی 59 ،نفر ،به عامل درآمد فرد مصر -

سح متوسط معنادار است و عامل سیاسی نیز با توجه به

کننده 51 ،نفر ،به عوامبل چشبموهبمچشبمی و رسبانه و

سببح معنبباداری ( )P<0.05و آمببارة  tمنف بی در سببح

تبلیغببات 54 ،نفببر ،بببه عامببل جنس بیت و ت ب ثیر لببانواده،

پایین تر از متوسط معنادار است بر اساس جدول  59کبه

دوسببتان و اطرافی بان 59 ،نفببر ،بببه عامببل تجرب بة پیش بین

همین عوامل را از دید مصبر کننبدگان بررسبی کبرده

برند 55 ،نفر ،ببه عامبل طبر،،

است ،تنها تفاوت این مبیباشبد کبه عامبل سبازمانی ببر

رنگ و مدلهای مد روز لباسهای برنبد لبارجی و 52

لببال

جببدول  50در سببح بببااتر از متوسببط معنببادار

نفر هم به عوامل تنوع لباسهای برند لارجی ،ببه دسبت

است

رضایتبخش از مصر

لبباس برنبد

از طرفی بر اساس یافتههای به دست آمده از جبدول

آوردن ح

تشبخص و پرسبتیژ ببا مصبر

بودن برندهای لبارجی و تجمبالت و

 54و  ،51از منظر متخصصان ،نمرة عوامل فرهنگبی و از

مببادیگرایببی اشبباره کردنببد همچنبین نتببایج حاصببل از

نظر مصر کنندگان نمبرة عوامبل دورنبی اثرگبذار ،در

یافتههای این جدول نشان داد که دلیل لریبد و مصبر

بین سایر عوامل بیشتر اسبت در واقبع ایبن ببه ایبن معنبا

لباسهای برند لارجی تنها به عوامل درونی و مرتبط ببا

میتواند باشد که از منظر متخصصبان ،عبواملی همچبون

محصول ازجمله کیفیت ،تنوع ،قیمت و مربوط نمبی-

چشموهمچشبمی و فرهنبگ تجمبلگرایبی در اصبفهان

شود ،بلکه عوامل بیرونی ازجمله عوامل فبردی ،روانبی،

للبببه دارد اصببفهان بببه دایببل تبباریخی ،مردمببانی بببا

جمعیببتشببنالتی و همچنببین عوامببل محیحی(سیاسببی،

لصبببایص فرهنگبببی ویبببژه دارد در واقبببع مفهبببوم

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگبی و ) در لریبد و مصبر

تجملگرایی یک ویژگی شنالته شده است کبه عمبدتات

لارجی ،معرو
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ناشی از نشان دادن سح باایی از زندگی و رضبایت از

منظر متخصصبین ببه دلیبل عمبومی تلقبی کبردن مسب لة

مبیباشبد موضبوع تجمبلگرایبی نبه در

عوامبل اجتمباعی

طریق مصبر

مصر  ،ابتدا عوامل فرهنگی و سس

تمامی طبقات جامعه در اصفهان ،بلکه به طور لباص در

دارای اعتبار باا ارزیابی شدهانبد شبکا

بخشی از جامعه که از ثروت قابل تبوجهی برلوردارنبد

متخصصین در این پژوهش ،موضوع قاببل تب ملی اسبت

بیشتر مشاهده میشود ایبن عامبل مبیتوانبد زمینبهای را

عمدتات موضوعی که مغفول میماند کیفیبت و عناصبری

فببراهم آورد کببه افببراد ،بخببش عمببدهای از ثببروت در

است که در تولیدات لبباس لبارجی مبورد توجبه قبرار

گردش لود را در مسکوکات و عناصر اصیل اقتصادی

گرفته در حالی که در حوزة مصبر

داللبی ،صبرفات ببر

همچون طبال ،نقبره سبرمایهگبذاری کننبد اگرچبه ایبن

عامل فرهنگی که یک عامل بیرونی اسبت ،ت کیبد مبی-

مس له ناشی از بلندمبدتنگبری و ویژگبی لباص مبردم

شود؛ در حالی که باید بر حسب

نیباز و سبلیقة مصبرفی

اصفهان به دایل تاریخی نیز میتواند باشد ،اما در حوزة

مصر کننده لباس برند تولید و عرضه گردد

مصر

ببین دیبدگاه

کاایی همچون لباس ،این نوع نگرش میتوانبد

همچنین بر اساس نتایج بدست آمبده از جبدول ،59

افراد را به سمت برندهای سح باا سوق دهد از طرفی

از دیدگاه متخصصان ،تنها متغیر جنسیت بر بعد درونبی،

از منظر مصر کنندگان ،عواملی همچون کیفیت لباس،

متغیبر تحصبیالت ببر بعبد سببازمانی ،متغیبر سبن ببر بعببد

دولبت ،تنببوع ،رنببگهببا و مبدلهببا و اولببین عببواملی

اقتصببادی و جمعیببتشببنالتی بببه دلیببل داشببتن سببح

هستند که در وهلة اول به هنگام لرید توجبه آنهبا را ببه

معناداری کمتر از  1درصد ،تب ثیر معنباداری دارنبد امبا

میکنند آنها به دنبال این هستند که در قببال

طبق نتایج جدول  ،55از دیدگاه مصر کننبدگان ،تنهبا

هزینة گزافی که پردالت میکنند محصبولی ببا کیفیبت

متغیر جنسیت بر بعد جمعیتشبنالتی و فرهنگبی ،متغیبر

بباا دریافببت کننببد کببه اعتمبباد آنهببا را افببزایش دهببد و

وضعیت ت هل بر بعد سازمانی ،متغیر تحصبیالت ببر بعبد

موجبات لرید آنها در مراجعات بعبدی را فبراهم آورد

درونی و متغیر سن بر بعد سازمانی ت ثیر معناداری دارند

لبباس برنبد از

همانحور که نتایج نشان میدهد ،از لحا متغیرهای

لود جل

از سوی دیگر ،عوامل سیاسی در مصر

پ

منظر هر دو گروه جایگاه لاصبی نبدارد در تبیبین ایبن

جمعیببببتشببببنالتی ،بببببین دیببببدگاه متخصصببببان و

لبباس برنبد

مصببر کننببدگان تفبباوت وجببود دارد بببه طببور کل بی

شاید تبا حبد زیبادی ببه دلیبل گبره لبوردن ببه مسبائل

میتوان گفت که شرکتهای تولیبدی لبباس ببا گبروه-

مهمتری همچون فرهنگ و اقتصاد ،سهم عوامل سیاسبی

بندی ایبن عوامبل و بررسبی تب ثیر هبر یبک از آنهبا ببر

را بکاهببد نیببز دولببت در هببدایت برنببدها و همچنببین

انتخبباو مصببر کننببده ،شببان

موفقیبت برنببد و نهایتبات

الگوسازی در طراحی لباسهای برند در دالبل کشبور،

شرکتهای لود را در بازارهای رقبابتی امبروز افبزایش

سیاستهای جدی اعمال نکرده است از همین رو سبهم

میدهند

مس له می توان گفبت کبه موضبوع مصبر

این عوامل در مصر

برند کاهش یافته اسبت همچنبین

بر اساس یافتههای رتببهبنبدی ،عامبل فرهنگبی ،از منظبر
متخصصان و عامبل درونبی ،از منظبر مصبر کننبدگان
بااترین میانگین رتبهای را داشبتند ببه نظبر مبیرسبد از

 -2-5پيشنهادات و راهبردها
با توجه به یافتههای پبژوهش مبنبی ببر تب ثیر نگبرش
محلوو مصر کنندگان نسبت ببه برنبدهای لبارجی و
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ببرای فرمولبه کبردن و اجبرای

عواملی همچون کیفیت ،تنوع و بر قصبد لریبد آنهبا،

تولیدی لباس و پوشا

اوات تولیدکنندگان داللی باید بجای ت کید بر داللبی و

استراتژیهای برندسازی ،جهت بهببود عملکبرد کسب

ملی بودن محصواتشبان در تبلیغبات ،ابتبدا ببر عبواملی

وکار حائز اهمیت است

همچون کیفیت ،تنوع ،ببهروز ببودن محصبوات ت کیبد

 -همچنین این شرکتهبا ببه بهببود مبنظم و متبوالی

کننبببد تبببا از ایبببن طریبببق بتواننبببد ببببر قصبببد لریبببد

محصوات و لدمات لود نیاز دارند؛ چراکه با افزایش

مصببر کننببدگان و بببه ویببژه نگببرش آنهببا نسبببت بببه

نوآوری ،شان

بقا و رشبد لبود را افبزایش مبیدهنبد

برندهای تولید دالل ت ثیر مثبت بگذارند ثانیات ،ببا توجبه

همچنین مدیریت این شرکتها باید از عملی شدن تمبام

به ت ثیر مهمی که جنبههای مرتبط ببا محصبول ،ازجملبه

ابعاد مرتبط با برند ،اطمینان حاصل کنند آنهبا ببه بهببود

شبده از برنبد،

قابلیتهای نوآورانبه و فعالیبتهبای بازاریبابی لبود ببه

اعتماد به برند و دیگر جنبهها ببر تمایبل ببه لریبد افبراد

همراه برنامهریزی استراتژیک در حوزه برند ،نیاز دارنبد

دارند ،به تولیدکنندگان ،فروشندگان و طراحبان داللبی

تا ایبن مبوارد ،جزئبی از فرهنبگ سبازمانیشبان گبردد

پیشنهاد میشود تا با اجبرای اقبدامات زیبر قصبد لریبد

عالوه بر این ،برای بهبود عملکرد کس وکار لود ،باید

ایجباد نگبرش و ههنیبت

هرچه بیشتر به دنبال بهرهبرداری از فرصتهای جدیبد و

آگاهی و آشنایی ببا برنبد ،ارزش ادرا

افراد را تقویت کنند و موجب

ریسببکپببذیری در اسببتراتژیهببای شببرکت باشببند در

مثبت آنها نسبت به برندهای داللی شوند:
 -در حوزة محصوات ،شرکتهبای تولیبدی بایبد

مجموع با توجبه ببه اینکبه مبدیریت برنبدهبای تجباری،

تنوع بیشتری به محصوات لود بدهند تبا حبق انتخباو

نقش مؤثری در موفقیت شرکتها دارند ،پیشبنهاد مبی-

مشتریان بیشتر گردد همچنین ببا توجبه ببه اینکبه لریبد

شود که حوزههای مرتبط با برند ،به عنبوان مبال هبای

لباس برند صرفات لرید یک محصول ببا دیبد کبارکردی

مهم انتخاو مدیران این شرکتها تلقی گردد

نیست ،باید به جنبههبای زیبباییشبنالتی و ببهروز ببودن

 -در نهایت ،از آنجاییکه صنعت مبد زیرمجموعبه-

طر ،و رنگهای محصوات تولیدی نیز توجبه بیشبتری

ای از صنایع لالق است و رشتة کارآفرینی فرهنگی ببه

داشته باشند از سویی توجه به کیفیت این محصوات ببا

عنوان یک رشتة دانشگاهی نوبنیان در ایران در پی یافتن

توجه به رقبای متعدد ،بسیار مهم است

راهکاری برای ورود در عرصة رقاببت کباای فرهنگبی

 -شرکتهبای تولیبدی ببرای تقویبت جایگباه برنبد

همچون لباس و برند است و نیز با توجه به اینکه با ورود

لود ،نباید تنها بر نام برند تمرکز داشته باشند ،بلکه بایبد

به این عرصه ،لالقیبت و همچنبین ظرفیبتهبای ببالقوة

به سایر اجزای یک برنبد موفبق از جملبه انتخباو یبک

نیروهای توانمنبد داللبی بالفعبل مبیگبردد ،بایبد ببرای

نشان ،لوگو و شعار تبلیغاتی مناس  ،توجه لاصی داشته

گسترش این رشته و ت کید ببر نقبش مهبم آن در توسبعة

باشد؛ به طوریکه همة اجزای برنبد ببا فلسبفة برنبد ایبن

صنایع لالق کشور ،بیشتر تالش کرد

محصوات همسو باشند اجزای هماهنگ برند در کنبار
یکببدیگر ،موجبببات هببمافزایبی و تقویببت هرچببه بیشببتر

فهرست منابع

را

 -5ابراهیمی ،عبدالحمید؛ جغفرزاده کناری ،مهدی و

فراهم میکنند ایبن مبوارد ببرای مبدیران شبرکتهبای

بزرگی ماکرانی ،صابر ( )5935بررسی عوامل

جایگاه برنبد شبرکتهبای تولیبدی لبباس و پوشبا
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مؤثر بر نگرش و قصد مصر کنندگان به لرید

 -5رفعت جاه ،مریم ( )5929هویت انسانی زن در
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