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چکیده
دوم خارجی بود. لل ترجیح خرید کاالهاي ورزشی دستبندي عدنبال شناسایی و اولویتحاضر بهپژوهش

ریافته با نظرخواهی ساختانیمهۀبه روش مصاحب،اولۀدر مرحلانجام شد.ام پژوهش در دو مرحله فرایند انج
در شد.صاد و فروشندگان مرتبط انجام خبره، شامل اساتید مدیریت بازاریابی، بازاریابی ورزشی، اقت11از 

هاي مینان از روایی شاخصاطبرايزیرشاخص شناسایی گردید. 17شاخص و پنج ،این مرحله
،هااعتبار مقایسهبراي،مچنینشوندگان استفاده شد. هکردن توسط مصاحبهشده، از روش چکشناسایی

-اکسپرتافزار با استفاده از نرم،دومۀمحاسبه گردید. در مرحل09/0و05/0؛ 08/0؛03/0؛09/0نرخ ناسازگاري 

ها ترین شاخصنتایج پژوهش نشان داد که مهم.شده پرداخته شدهاي شناساییدهی شاخصبه وزنچویس
با وزن، اجتماعی256/0نسبیبا وزنبودن، برند39/0ی ا وزن نسببعد اقتصادي باند از: عبارتترتیب به

در ،. همچنین086/0نسبیمکان فروش با وزنو بعد115/0نسبیبا وزنگردشگري-، تفریحی153/0نسبی
نان به اطمی،بودندر معیار برند؛492/0بودن با وزن نسبیصرفهبه،ها در معیار اقتصاديدهی زیرشاخصوزن

در بعد ؛515/0نسبیوزنبامشکالت عمومی جامعه،در بعد اجتماعی؛462/0نسبیاجناس با وزنکیفیت
خدمات گسترده با وزنۀارائ،و در بعد مکان فروش627/0نسبیبا وزنطلبیتنوع،گردشگري-تفریحی

که بعد اقتصادي و کردتوان چنین بیان میپژوهشدر جایگاه اول قرار داشتند. با توجه به نتایج 56/0نسبی
بودن و کیفیت صرفهکه از بههستندجیح خرید ترین عوامل تربودن از بااهمیتبرند یا برندة بعد ارزش ویژ

گان داخلی به کننداطمینان مصرفدهندةنشان. این عواملشودکنندگان ناشی میاس نزد مصرفاین اجن
.شودمیپوشاك داخلی مدي صنعت آاز ضعف و ناکارناشی که است صنعت خارجی 

مراتبیخرید، مشتري، فرایند تحلیل سلسلهدوم، برند ورزشی، ترجیح کاالي دست: واژگان کلیدي
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مقدمه
ها ظر اروپاییان عمر مفید آنهایی که ازنلباسدوم خارجی است.هاي دستعنوان کلی لباس،تاناکورا

اند. مصرف خارج شده، از چرخۀع غربیآور مد در جوامدر جریان رشد و تنوع سرسامسپري شده و 
با توجه به کیفیت باالي ،شوندقانونی وارد کشور میصورت قاچاق و غیراین اجناس که عمدتاً به

استقبال زیاد مردم مواجه بازار باينسبت به اجناس نو،و قیمت پایین (به نقل از فروشندگان)هاآن
از کل تجارت 05/0،دومتجارت پوشاك دستواج است. راپیدمی در کشور روبهصورتاند که بهشده

آن به کشورهاي صحراي آفریقا ارسال 30/0دهد که بیشتر از جهانی در بخش پوشاك را تشکیل می
صادرات این کاالها به اي در مریکا و ژاپن سهم عمده، کشورهاي هلند، آکه در این بینشودمی

ی است که اسلوتربک نیز بیان ). این درحال2005، 1برتوسعه دارند (بایدن و بارکشورهاي درحال
عنوان کمک هاي خیریه بهدوم را به سازمانهاي دستلباسروتمند که کشورهاي ثکرده است

دوم شاهد انواع واردات کاالي دست،اخیرهاي). در سال2007، 2کنند (اسلوتربکمیبالعوض اهدا
جهان از ورود این قبیل کاالها یافتۀر کشورهاي توسعهکه بیشت؛ درصورتیایمخارجی به کشور بوده

دانند و واردات این ها خروج ارز به این شکل را منطقی نمیآن؛ زیرا،کنندبه کشورشان جلوگیري می
هاي کننده رکن اصلی و محوریت فعالیتمصرفاند. کاالها عرصه را بر کاالهاي داخلی محدود کرده

رضایت، جذب و حفظ مشتریان موجود جلب دنبال کنندگان باید بهتولیدبازاریابی است؛ بنابراین،
کرده است (پوراشرف و هواسی، ازپیش بااهمیت کننده را بیشاین امر شناسایی رفتار مصرفو باشند 
توان تفاوت می،شودمیقانونی کاال به داخل کشور از علل اقتصادي که سبب ورود غیر). 1393

ویژه در هبیکاري گسترده بخارجی، کیفیت کاالي داخلی، قابل کاالي مقیمت کاالي داخلی در
ي تجملی در اقشار مردم، مناطق مرزي کشور، رسوخ فرهنگ مصرفی و ایجاد تمایل به مصرف کاال

صنعتی در مدي مراکزهاي جمعی، ناکارآبراي خرید کاالهاي خارجی در رسانهگسترده تبلیغات 
اشاره کنندگان گویی به نیاز کیفی و کمی مصرفکیفیت باال و پاسختولید محصوالت با هزینۀ کم و 

، عواملی ازجمله فرهنگ، طبقۀ کنندگاندر فرایند خرید مصرف). 1389(بیابانی و موسوي، کرد 
کنندگان مصرف،). امروزه1386، 3ثیرگذار است (کاتلر و آرمسترانگها تأو ادراکات آناجتماعی

هاي ارزش،زیراداراي برند دارند؛هاي بیشتري براي محصوالت ینهبیشتر تمایل به پرداخت هز
کنندگان احساس کنند. وقتی مصرفهاي دیگر ادراك میفردي از یک برند نسبت به برندمنحصربه

کنند که درنگ به برندهایی گرایش پیدا میبیدهند،بستگی خود را نسبت به یک برند ازدست دل

1. Baden & Barber
2. Slotterback
3. Kotler & Armstrong
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جویی در زمان و کاهش تواند دلیل صرفهحصوالت با یک برند آشنا میوضعیت بهتري دارند. خرید م
ايبرخریدبۀتجرهستند کهمعتقد). برخی محققان 1995، 1کاسپرادراکی باشد (بلومر و خطر

ییراکاويمنددسوازديکررکاارزش . ستاحساسیاارزشوديکررکاارزشازترکیبینمشتریا
ست.اهکنندفمصررفتاردرطالعاتیایندافريفکريلگواة منعکسکنندوگیردمینشأتکاال
ستاخریدحساسیاونیرواارزشةمنعکسکنندوخریدبۀتجرازناشی،حساسیاارزش،مقابلدر
جنبۀودشومیمنجااهمرروزيهافعالیتازگریزايبرکهستاخریدنهیجایاتلذشاملو

یابیزاربامهمنتایجوخریدارزشبینکهانددادهننشاهاپژوهش. دارديترهنیذوترشخصی
داري مشتري ارتباط وجود دارد فاوودمجدخریدقصد،مثبتشفاهیتتبلیغا،ضایترجملهاز

گرفتهنظردربعدسهبرندهرايبر،يمشترساسیايهازنیاسساابر). 2009، 2(کارپنتر و مور
وصلیافهدةبرگیرنددربرندديکررکاممفهویی. تجروسمبولیکدي،کررکاممفهو: دشومی

بهطمربوبرندسمبولیکممفهو. استمشکلیازنیایکدنکرفبرطرايبرولمحصوخلقيظاهر
وشناسیدخو،ییشکوفادخوحسجملهازادفرانیدرويهازنیاکهشود میبرندهاییوتمحصوال
يهازنیادنکرآوردهبربهبرندتجربیممفهو،نهایتدر. کنندمیضاارراصخاوهگریکدرعضویت

برند مشهور نایک هر سه ،هاپژوهشس ساابر. دارداللتدشناختیتحریکیاعتنو،حساسیاتلذ
نجهاشگستربهرويهازاربادر ).2005، 3نسنوبیوث(داردنکنندگافمصربیندررایادشده بعد

نمشتریا،نتیجهدر؛ندداربنتخااقحجهانیوملی،محلیيبرندهابیننکنندگافمصروز،مرا
درواقع،. کنندمییابیارزرکشوآنتمحصوالتخصوصیاوهندزسارکشوسساابررادخوتصمیم
سایربانیشأهمويبرابرب،مطلوهجایگاوموقعیتکسبةنمایندصخايهارکشويبرندها

کهستازمالنشندگاورف. ستاصخايبرندبهيقوتعلقدیجااوغربی) يها(فرهنگفرهنگها
که دستخوش تغییرات سریع هستند، درك کنند هاییزاربادرویژهبهرانمشتریاجدیدتکاادرا

ویافتهتوسعهکمتريهارکشونکنندگافمصراز). برخی4،2009و فورسیزاسکاربورو–(کافمن 
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رکشودقتصاابهخلیدايابرندهخریدکهدعتقااینالیلدبهوعمیقترشناییآلیلدبهتوسعهلحادر
برندهاي داخلی را به برندهاي خارجی ،تعصب و غرور ملیلیل دبهیاکندمیکمکلشتغاادیجااو

بهراجیرخاي برندهاهارکشوینادممربیشتر،ماا)؛2007، 1دهند (پیکوتیچ و واردترجیح می
پذیرفتهنیتهرمدو نمادباالکیفیتدانمانعنوبهبرندهاینا،ایرز؛دهندمیترجیحخلیدايبرندها

، 2، وانگ، ژو و ژووانگ(ژست ابرعکسیافتهتوسعهيهارکشوردمودرضعیتویناکهنداهشد
براي انتخاب برندهاي خارجی و محلی ، حق انتخاب مشتریانتوسعهدر کشورهاي درحال.)2008

ارجی از دانستن این موضوع که فروشندگان برندهاي خهم ش یافته است. در محیط رقابتی، افزای
هایی با وجود گروهو هم برندسود می،پردازندکنندگان چرا و چگونه به انتخاب برندها میمصرف

اند. بااینکه جمعیت زیادي از درآمد در کشور ما منجر به عرضۀ متنوعی از برندها شدهسطح متفاوتی 
هم یها قدرت خرید باالیاد که بعضی از آن، تعداد زیادي از افرهستندفقرکشور ما زیر خطاز 

و سبک اعتبارعنوان راهی براي کسب نوعی به،اب کاالهایی با برندهاي خارجیندارند، تمایل به انتخ
؛ این دن افراد ساکن در کشورهاي غربی استبوامر ناشی از تمایل افراد به شبیهبراي خود دارند. این 

به ).1391رسولیان و بوجاري،ر شدیدتر است (نعلچی کاشیتکنندگان جوانمورد مصرفحالت در
سازمان آنچهشوند و هر هر آنچه مشتریان در مورد برند از زبان دیگران می،)2011(3رکلعقیدة

هاي محصول ارتباط همگی به نوعی با ویژگی،کندها اعالم میبرند خود به مشتريدرزمینۀ
اي از امتیازهاي رقابتی مجموعه،به برند در میان مشتریانادزیوفاداري، تنگاتنگ دارند. همچنین

هاي بازاریابی و افزایش یر قوي و مثبتی در دو مسیر سهم کاهش هزینهتأثکند و خاص ایجاد می
گذارد. کننده نیز اثر میهمراه دارد. این وفاداري بر تصمیم خرید مصرفدرآمد مربوط به برند به

بر تصمیم خرید ییر مثبت و مستقیمتأثبرند ند که ارزش ویژةدهمیهاي گذشته نشان پژوهش
هاي اقتصادي، اجتماعی اطالعاتی با زمینه). منابع عمدة1390نیا،صمیعی و مهدوي،ونددارد (جلیل

طریق هاي اقتصادي و فرهنگی ازدوم در ارتباط است. فعالیتهاي دستو فرهنگی با تجارت لباس
صنعت ). 2000، 4ي تولید، توزیع و مصرف است (هانسندوم، فرایندهاهاي دستتجارت لباس

یادي را در هاي جانبی زکه شغلی است هایفروشیدوم بخش غیررسمی خردههاي دستپوشاك
در زمینۀهاچالشینترمهمازیکی، جباريوجود آورده است. به عقیدةبخش پوشاك و البسه به

پوشاك خارجییباییزنظرازنیزوکیفیتظلحاازدنبهتربوبرمبنیدممرازبخشیهنیتذك،پوشا
كپوشاققاچاینکهابروهعال،باشدكپوشادرزمینۀيگیرتصمیمموجبهنیتذیناکهتازمانی.ستا

1. Pecotich & Ward
2. Zhuang, Wang, Zhou & Zhou
3. Keller
4. Hansen
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ودهفزارانبیکااد تعدبرروزهروشودمیخلی کاستهداتولیدحجمازیابد،مییشافزاخارجی
در بررسی نقش هزینه«) در پژوهشی با عنوان 1393راشرف و هواسی (پو).1390(جباري، گرددمی

به این نتیجه رسیدند که قیمت پایین، کیفیت »دوم در ایرانخرید و مصرف پوشاك خارجی دست
رانی براي خرید و کنندگان ایمصرف، در انگیزةگراییمطلوب، پیروي از مد روزافزون اروپایی و تنوع

هاآنخرید کنندگان در انگیزةتوان اقتصادي پایین مصرف؛ اما استثرمؤدوم مصرف پوشاك دست
مطلوب کاال در جایگاه کیفیت ،بنديدر رتبهکه اند کردهاین محققان بیان،. همچنیننیستمؤثر

کیفیت مطلوب و در و اهمیت بیشتري دارد،یر تأثرا دارد و آنچه آخر ، رتبۀبودن قیمتاول و پایین
اعتماد به یر فرهنگ وتأثدهندة ایی و پیروي از مد روز اروپایی است که نشانتنوع گر،مراحل بعدي

دوم دستپوشاكیر خرید تأثتحلیل «ی با عنوان پژوهش) در 2015(1صنعت خارجی است. هوانگ
متغیرهاي زیادي ،در کشورهاي مختلفنشان داد که »صنعت پوشاك کشورهاي صحراي آفریقابر

و مصرف چنین کاالهاییدوم نقش دارندسی و تجاري در خرید کاالهاي دستامانند شرایط سی
2است. ایمو و مایوك و منسوجات در این کشورها شدهدرصدي در تولید پوشا40باعث کاهش 

این به »دوم در صنعت مد کنیاکارهاي پوشاك دستورونق کسب«ی با عنوان پژوهش) در 2012(
مشتریان، از موردنظر کردن اجناس با کیفیت اولیه و فراهمنتیجه رسیدند که داشتن سرمایۀ

در پژوهشی، . دوم استبه خرید و فروش پوشاك دستبازرگانان براي ورودترین عوامل انگیزةمهم
ايهیژ، ارزش احساسی از اهمیت وکه در صنعت کاالهاي مد) بیان کردند2008(3کاستیلیبرون و 

برندتوسطهشدمنتقلحساسیاجستۀبردبعاا،کاالیکسملمويهایژگیوبروهعالوستارداربرخو
اینکهوتشهرلیلدبهمديکاالهابرچسب. کندمیکاملراهکنندفمصرخریدبۀتجرکهستا

ي،وترا، راماسشد. باقیمت باالتر باکنندةتواند توجیهمیکند،میدیجاانیرواضایتريمشترايبر
، محصوالت و کنندگانخود به این نتیجه رسیدند که مصرفپژوهشدر )2014(4آلدن و رامچاندر

ر) عتبااووتثري،نگرتوامقام،ومنزلتنمایش(مانند عاطفیيیاامزیافتدرخدمات را براي 
به ،کنند. همچنینمیبنتخاتر) ادي (مانند کیفیت و قیمت پایینبررکاوعملیيیاامزعالوةهب

درجتماعیاهجایگانمایشبرايجیرخابرندهاياز، )2009(5تون، کیم و پیلکومارعقیدة 
بیشترممقاوهجایگاجاییجابهومددرآفختالاويبرانابرهاآندرکهتوسعهلحادريهارکشو

1. Hoang
2. Imo & Maiyo
3. Brun & Castelli
4. Batra, Ramaswamy, Alden & Ramachander
5. Kumar, Kim & Pelton
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از ) مطرح کردند که1392(در پژوهشی، صادقی، کشکر، قاسمی و کارگرچشمگیرتر است. ،ستا
لی به کاالي خارجی هستند: کنندگان داخد باعث تمایل مصرفکنندگان، این مواردیدگاه مصرف

تطابق بیشتر کاالهاي ورزشی خارجی با استانداردهاي ورزشی، کیفیت و دوام بیشتر کاالهاي 
هاي پوشاك مورد ویژگیدررسانی ضعیف تولیدکنندگان ورزشی داخلیورزشی خارجی و اطالع
و کاشینعلچی.وسیع کاالهاي ورزشی خارجیرسانیها درمقابل اطالعورزشی خود در رسانه

کنندگان بر مصرفبودن فردیاز به منحصربهنکه کردند ی بیان پژوهش) نیز در 1391اران (همک
کنندگان گذار است. با افزایش گرایش به کاالهاي خارجی، مصرفگرایش به کاالي خارجی تأثیر

شده و د و هرچه پذیرش کیفیت دركداننکیفیت و ارزش احساسی برندهاي خارجی را بهتر می
کنندگان قصد خرید برندهاي خارجی در مصرف،ارزش احساسی برندهاي خارجی افزایش یابد

)، هرچه احساس نیاز به 1389غفاري آشتیانی، چارستاد و لوانی (به نظر یابد. افزایش می
هاالهاي خارجی در آناستفاده از کاکنندگان بیشتر باشد، تمایل به مصرففردبودن در منحصربه

در قصد خرید از محصوالت رزش احساسی و اجتماعی اهمیت زیاديدو بعد او نیز یابدافزایش می
ترین نحوة فروش پوشاك مهمکه کردند ) بیان2013(1، پورن پیتاکان و هانخارجی دارد. همچنین

-و یکی از ویژگیشود میاقتصاد سایه تعبیر فروشی،فروشی است که خردهصورت خردهدوم بهدست

وش فرهاي پراهمیت و گستردةیکی از مکانتی است. در کشور، هاي اقتصاد سایه معافیت مالیا
عنوان یک مرکز متر مربع به5000مساحتی بالغ بر شهر سنندج است که دومکاالهاي ورزشی دست

ند که در جود دارفروش وهخرد400، بالغ بر خود اختصاص داده است و در آنفروش جمعی به
. ي پر فروش استکاالهاي ورزشی یکی از کاالهااز دیدگاه فروشندگان ، هافروشیبیشتر این خرده

د این است که به تولیدات کاالهاي ورزشی داخلی نآوریکی از مشکالتی که این کاالها پیش می
ها و سیاستالزم است که،بنابراینند؛شوها میند و باعث محدودیت فروش آننزصدمه می
لی طراحی شود. با توجه به این مطلب، در این پژوهش، هاي مناسبی براي پوشاك داخاستراتژي

،این بخش غیررسمی پوشاك در کشورکه اندین است که چه عواملی باعث شدهاسؤال اصلی 
داخلی سبت به تولیدات ورزشی رقابتی خود را در بازار ایران حفظ کند و رونق بیشتري نهايویژگی

لل ترجیح خرید کاالهاي ورزشی بندي عو اولویتشناسایی، هدف پژوهشبنابراینداشته باشد؟
است.AHPدوم خارجی با رویکرد دست

1 . Pornpitakpan & Han
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پژوهششناسی روش
روش کمی) بود. ،روش کیفی و سپس،روش پژوهش حاضر، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی (ابتدا

هاي محدودي از یک پدیده را تحلیل کمی یا کیفی تنها جنبهپژوهشهاي کارگیري یکی از روشهب
کارگیري روش هبنابراین بشوند؛هاي دیگر پدیده نادیده گرفته میجنبه،و در این صورتکندمی

آمیختۀپژوهشکند. در طرح بررسی فراهم میهاي موردتري از پدیدهتحلیل آمیخته درك روشن
کند. گردآوري آوري مینیاز را جمعکیفی اطالعات موردپژوهشطریق روش ، ابتدا محقق ازاکتشافی

، شود. پس از این مرحلهمورد نظر میشماري از پدیدةهاي بیاطالعات کیفی منجر به توصیف جنبه
هاي کمی به دادهپژوهشهاي تواند با استفاده از روشمیهاي پژوهشمحقق براي آزمون فرضیه

یا اند، اصالح، جایگزین کمتري داشتهریتأثشی کند و عواملی را که بخحاصل از مرحلۀ کیفی اعتبار
اي)، کتابخانهآوري شد؛ در بخش اول (مطالعۀدر سه مرحله جمعپژوهشالعات این حذف کند. اط

گذار در ثیرهاي اصلی و تألفهپرداخت و مؤپژوهشمرتبط با موضوع هاي محقق به بررسی پژوهش
عنوان راهنماي مصاحبه هاي کیفی بهخالل مصاحبهد. این موارد دررا شناسایی کرپژوهشهدف 

ساختار یافته با آوري اطالعات، از مصاحبۀ نیمهرار گرفت. در مرحله دوم، براي جمعنظر قمورد
(اساتید مدیریت بازاریابی، مدیریت بازاریابی ورزشی، نظران درزمینۀ موضوع پژوهشاساتید و صاحب

ها تا مصاحبهکه سال در این حوزه) استفاده شد 5بیشتر از این کاال با سابقۀاد و فروشندگان اقتص
، و در این مرحلهنفر انجام شد11مصاحبه با 11،مجموعیدن به اشباع نظري ادامه یافت. دررس
به این شرح انجام ییندهایي کیفی طی فراهاتحلیل دادهوند. تجزیهشناسایی شدپژوهشهاي لفهمؤ

هاي مفهومی در گروهبندي نظرها. طبقه3. کدگذاري نظرها؛2ها؛ را و ویرایش مصاحبه. اج1شد: 
شده که در روش کیفی دقت و استحکام آوريهاي جمعاطمینان از روایی و پایایی دادهبرايیکسان. 

شاخص، پنج مجموعشوندگان استفاده شد که درکردن توسط مصاحبه، از روش چکعلمی نام دارد
صورت کامل هر شاخص و زیرشاخص مربوط به هب،(در پایینتأیید شدشناسایی وزیرشاخص17و 

کدهاي ،1چویسافزار اکسپرتنرم، با استفاده از کمی، در مرحلۀهمچنین.آن آورده شده است)
ا هلفهبندي مؤدهی و اولویتبه وزنافزار،آمده دو به دو با هم مقایسه شدند و در محیط نرمدستهب

.پرداخته شد
هاي اقتصاديشاخص

A1تفاوت قیمت .،A2بودنصرفه. به،A3خرید منطقی .،A4بودن قیمت. پایین.

1. Expert Choice
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برندهاي برندبودن یا ارزش ویژةشاخص-
B1دومیفیت اجناس دست. اطمینان به ک ،.B2کشور سازندهریتأث،B3 عدم اصالت کاالي ورزشی .

این اجناسودندار بیا مارك. برندB4،داخلی
هاي تفریحی و گردشگريشاخص-

T1طلبی افراد. تنوع ،.T2ي گردشگري و تفریحی (بازار متفاوت)هاجاذبه،T3 لذت خرید (خرید .
.تفننی)

هاي مکان فروششاخص-
M1دسترسی آسان به این مکان .،M2مکان ارزان. اجارة،M3 خدمات گسترده در یک مکان .

.صورت یکجاهب
هاي اجتماعی صشاخ-

E1مشکالت اقتصادي عمومی .،E2بودن میانگین درآمد استان کردستان. پایین،E3سنی . ردة
(همساالن)

دوم خارجی علل ترجیح خرید کاالهاي ورزشی دستگیريدرخت تصمیم-1شکل

مقایسۀ مراتبی از دقت و مقبولیت زیادي برخوردار است. علت عمدة این موضوع روش تحلیل سلسله
است. منظور از نظر دهی استفاده از معادالت ریاضی براي وزنشده توسط شخص خبره و نیزانجام
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نظر نهایی است. عنوان یک نظر چند نفر بهتنهایی و نیز اجماعنظر یک نفر بهیک فرد خبره، اعمال
است.انجام شده چویس اکسپرتافزار، محاسبات مدل با استفاده از نرمدر این پژوهش

نتایج
.رودکار میهاي گسسته و پیوسته بهزوجی دادهمراتبی براي استخراج مقایسۀفرایند تحلیل سلسله

وزن نسبی ترجیحات دهندةکار رود یا اینکه نشانگیري واقعی بهاین کار ممکن است براي اندازه
هاي مربوط به هر گزینه،سپس.معیارها با هم مقایسه شدند،اول، در مرحلۀدر این پژوهشباشد. 
کدام نسبت به معیار ر مقایسه شدند و وزن نسبی هرصورت زوجی با یکدیگطورجداگانه بههمعیار ب

هاي موردنظر ارائه شده دهینتایج وزنیک تا ششهايشمارهول ادر جداند.یدهدخود مشخص گر
.است

اند. نتایج به دو با هم مقایسه شدهصورت دو بههاي اصلی شاخصشمارة یک،با توجه به نتایج جدول 
بیشترین اهمیت را 39/0زوجی معیارها نشان داد که معیار اقتصادي با وزن نسبی بررسی مقایسۀ

سایر ، در جایگاه آخر قرار گرفت. وزن086/0با وزن نسبی خود اختصاص داد و عامل مکان فروش به
09/0نرخ ناسازگاري ،شده است. همچنینارائه یکشمارةترتیب اهمیت در جدولمعیارها به

مطلوب قرار اري درحدنرخ ناسازگتوان گفتمی، کمتر است1/0محاسبه شد که با توجه به اینکه از 
دارد.

دوم خارجیلل ترجیح خرید کاالهاي ورزشی دستدهی معیارهاي عبندي و وزناولویت-1جدول 
اولویتوزنمعیارها

39/01اقتصادي
256/02بودند یا برندبرنژةارزش وی
153/03اجتماعی
115/04گردشگري- تفریحی

086/05مکان فروش

نتایج بررسی .صورت زوجی با هم مقایسه شدندبا توجه به نتایج جدول شمارة دو، هر زیرشاخص به
وجه به ، با تها نسبت به معیار اقتصادي آورده شده است. براساس این جدولوزن گزینهمقایسۀ

خود اختصاص داده را بهبیشترین اهمیت492/0بودن با وزن نسبی صرفهمعیار اقتصادي، عامل به
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و عامل 160/0، عامل تفاوت قیمت با وزن نسبی 226/0است. عامل خرید منطقی با وزن نسبی 
.هاي بعدي قرار داشتنداولویتدر 122/0بودن قیمت با وزن نسبی پایین

معیارهاي اقتصاديزوجی زیرمقایسۀ-2جدول 
اولویتوزنمعیارهاي اقتصاديزیر

492/01بودنصرفهبه
226/02خرید منطقی
160/03تفاوت قیمت

122/04بودن قیمتپایین

برند نشان ها نسبت به معیار ارزش ویژةگزینهوزن در جدول شمارة سه، نتایج بررسی مقایسۀ
خود بیشترین اهمیت را به462/0نسبی دوم ورزشی با وزندستدهد که اطمینان به اجناسمی

ه ، عامل تأثیر کشور سازند283/0. عامل عدم اصالت کاالي داخلی با وزن نسبی ه استاختصاص داد
بعدي قرار هايدر جایگاه096/0با وزن نسبی دار بودنو عامل برند یا مارك159/0با وزن نسبی 

داشتند.
بودنبرندارزش ویژه برند یازوجی زیرمعیارهایمقایسۀ -3جدول 

اولویتوزنبودنزیرمعیارهاي برند
462/01دوماطمینان به اجناس دست
283/02عدم اصالت کاالي داخلی

159/03تأثیر کشور سازنده
096/04دار بودنیا ماركبرند

دهد که عامل ان فروش نشان میها نسبت به معیار مکوزن گزینهدر جدول شمارة چهار، مقایسۀ
ه خود اختصاص دادبیشترین اهمیت را به560/0نسبی خدمات گسترده در یک مکان با وزنارائۀ
مکان ارزان با وزن نسبی و عامل اجارة235/0ر با وزن نسبی . عامل دسترسی آسان به این بازااست
هاي بعدي قرار گرفتند.در جایگاه205/0

معیارهاي مکان فروشوجی زیرمقایسۀ ز-4جدول 
اولویتوزنمعیارهاي مکان فروشزیر

560/01خدمات گسترده در یک مکانارائۀ
235/02دسترسی آسان

205/03مکان ارزاناجارة
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دهد که مینشان ها نسبت به معیار تفریحی و گردشگري وزن گزینهشمارة پنج، مقایسۀجدول در 
. عامل ه استخود اختصاص دادبیشترین اهمیت را به627/0زن نسبی طلبی افراد با وعامل تنوع

116/0هاي تفریحی بازار با وزن نسبی و عامل جاذبه257/0لذت خرید (خرید تفننی) با وزن نسبی 
.هاي بعدي قرار داشتنددر جایگاه

گردشگري-معیارهاي تفریحیمقایسۀ زوجی زیر-5جدول 
اولویتوزنگردشگري-معیارهاي تفریحیزیر
627/01طلبی افرادتنوع

257/02لذت خرید (خرید تفننی)
116/03هاي تفریحیجاذبه

ها نسبت به معیار اجتماعی آورده شده است که در این وزن گزینهدر جدول شمارة شش، مقایسۀ
خود بیشترین اهیمت را به515/0نسبی عامل مشکالت اقتصادي عمومی (کشور) با وزن،بین

ساالن با و عامل گروه هم303/0با وزن نسبی مد استان بودن درآه است. عامل پاییناختصاص داد
بعدي قرار گرفتند. هايدر جایگاه182/0وزن نسبی 

معیارهاي اجتماعیمقایسۀ زوجی زیر-6جدول
اولویتوزنمعیارهاي اجتماعیزیر

515/01مشکالت عمومی جامعه (کشور)
303/2درآمد استان کردستانبودن پایین

182/03ساالنگروه هم

ي هانرخیند تحلیل، هاي مقایسات زوجی در فرایک از ماتریسالزم به ذکر است که درمورد هر
نتایج کاربرد دارد. اگر در یک مقایسۀشود. این نرخ براي بررسی اعتباراسازگاري باید محاسبه ن

شود که نتایج از اعتبار باشد، نتیجه گرفته می1/0ها کمتر از نرخ ناسازگاري ماتریس مقایسهزوجی
؛03/0؛09/0بابرابرنرخ ناسازگاري، زیرمعیارهاي این پژوهشدر مقایسۀکافی برخوردار است.

.قبول است، سازگاري در پنج معیار قابلاست1/0است و چون کمتر از 09/0و 05/0؛08/0
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گیريبحث و نتیجه
دار و ماركاجناسکرد، خرید مطرحدوم اجناس دستاستفاده از بارةتوان دریلی که میجمله دالاز

ضعفی براي ۀ ت که شاید همین نکات نقطاساجناسقیمت پایین، تنوع و کیفیت خارجی با
چندین مطالعه با .ارندداجناساستفاده از این بهگرایش که مردم دنشوتولیدات داخلی محسوب 

کشورهاي صحراي ویژهتوسعه بهدوم در سایر کشورهاي درحالهاي دستید کاالهدف بررسی خر
صنعت پوشاك دوم برهاي دستخرید لباستأثیر ) به تحلیل 2015هوانگ (.آفریقا انجام شده است

کارهاي پوشاك و) نیز به بررسی رونق کسب2012یو (ایمو و ما.کشورهاي صحراي افریقا پرداخت
) درمورد قاچاق کاال بیان1389یابانی و موسوي (بوم در صنعت مد کنیا پرداختند. همچنین، ددست
توان تفاوت قیمت می،شودمیقانونی کاال به داخل کشور از علل اقتصادي که سبب ورود غیر، کردند

ویژه در مناطق هبیکاري گسترده بارجی، کیفیت کاالي داخلی، مقابل کاالي خکاالي داخلی در
تبلیغات ي تجملی در اقشار مردم، رزي کشور، رسوخ فرهنگ مصرفی و ایجاد تمایل به مصرف کاالم

مدي مراکز صنعتی در تولید هاي جمعی، ناکارآبراي خرید کاالهاي خارجی در رسانهگسترده 
نام برد. را کنندگان به نیاز کیفی و کمی مصرفگوییهزینه کم و کیفیت باال و پاسخمحصوالت با 

دوم خارجی لل ترجیح خرید کاالهاي ورزشی دستبندي عدف از این پژوهش شناسایی و اولویته
ها اشاره ها به آنکه در بخش یافتهندشاخص شناسایی شدزیر17، پنج شاخص و نهایته دربود ک

ها داراي شاخصنسبت به سایر زیر492/0وزن نسبی بودن قیمت با صرفه، به. در معیار اقتصاديشد
کنندگان از خرید این رضایت مصرفدهندة اول قرار گرفت که نشانبود و در رتبۀشترین وزن بی

ت در جایگاه آخر اهمی122/0بودن قیمت این کاالها با وزن نسبی که پایینکاالها است؛ درحالی
دلیل ، بهکنندمصرف کنندگانی که به این نوع بازار مراجعه میدهد قرار گرفت که نشان می

ها در بازار تفاوتآنيبا توجه به اینکه قیمت این کاالها با قیمت نو.بودن قیمت نیستینپای
دومدستين نوع کاالهااز ایکه دهند کنندگان ترجیح میمصرفوجود، باایننداردتوجهیقابل

ال یک براي مثکه خرید شوندگان به این نکته اشاره کردکه یکی از مصاحبهطورياستفاده کنند؛ به
کنندگان دوام داشته باشد و دلیل اصلی براي مصرفسال تواند حداقل پنج کفش در این بازار مینوع 

قیمت براي شوندة دیگري،احبهمصبه گفتۀ . بودن قیمت استصرفهها بهکاالنوع این خرید 
میت خاصی ، اهاصلی به این نوع بازار هستندکنندةویژه ورزشکاران که مراجعهکنندگان بهمصرف

فه هستند تا حداقل چند سال ورزش صردنبال اجناس مناسب و بهندارد و هنگام مراجعه فقط به
دنبال تعویض کاالي خود نباشند (مدیریت هزینه). نتایج این یافته با ها را پشتیبانی کند و بهنآ

دوم ستجی دنقش هزینه در خرید پوشاك خار) که دربارة1393پژوهش پوراشرف و هواسی (نتایج 
که توان اقتصادي راشراف و هواسی نیز به این یافته دست یافتندهمخوانی دارد. پو،انجام شده بود
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. ین نوع اجناس نیست و قیمت در رتبۀ آخر اهمیت قرار داردخرید از ادادنپایین باعث ترجیح
دنبال اجناس هبکنندگان که مصرف) به این نکته اشاره کردند2014ا و همکاران (همچنین باتر

بودن قیمت گیري کرد که پایینتوان نتیجهاین یافته می. با توجه به باکیفیت و قیمت پایین هستند
الی است که در این درح.کنندگان نسبت به این کاالها نداردنقش آنچنانی در ترجیح خرید مصرف

بودن دن با توجه به مناسببوصرفهنقش اصلی را بهبه این بازارها،کنندگان ورزشیمصرفمراجعۀ
دارد. ها آنيکیفیت این اجناس نسبت به نو
دوم ورزشی با وزن نسبی ن زیر شاخص اطمینان به اجناس دستبوددر معیار ارزش ویژة برند یا برند

در جایگاه آخر قرار 096/0ی با وزن نسبدار بودنماركدر جایگاه اول قرار گرفت؛ اما، 462/0
با توجه به ورود وندگان (فروشنده) به این نکته اشاره کرد کهشه یکی از مصاحبهکطوريگرفت؛ به

دادن جان و اجناس خود و ضرر مالی ازدستبا خطر نیز مواجه چاق این کاالها، فروشندگانقا
اگر تولیدات داخل بتوانند اجناس با کیفیت تولید کنند و نیازهاي کیفی و هستند. وي بیان کرد که

براي ورود این اجناس به کشور وجود ندارد و دلیلی،کننده را برآورده کنندکمی مصرف
کنندگان از تمامی نقاط کشور با توجه به حاضر، دلیل اصلی ورود این کاالها استقبال مصرفدرحال

با نتایج االها و عدم اصالت کاالي داخلی است. نتایج این پژوهشاطمینان به کیفیت این نوع ک
) 1391و همکاران (کاشی)، نعلچی2012)، ایمو و مایو (1393پوراشراف و هواسی (هاي پژوهش

کاالي داخلی ترجیح خرید کاالي خارجی نسبت به نیز اشاره به هاین پژوهشهمخوانی دارد. در ا
برند هاي زیرمعیار برندبودن یا ارزش ویژةشده است. با توجه به یافتهدلیل کیفیت اجناس خارجی به

اجناس بودن کنندگان داخلی فقط براي برند یا ماركان به این نکته اشاره کرد که مصرفتومی
کنند و مراجعه نمیها به آنشود) به اشتباه استنباط مین ئوال(که در بین مسدوم خارجی دست

مطلوب و اعتماد به صنعت خارجی است. دلیل کیفیتهها از اجناس خارجی بدلیل استقبال آن
که اگر تولیدکنندگان گان (فروشنده) به این نکته اشاره کردشونداستا، یکی از مصاحبهردرهمین

جاي ورود این کاالها و هبفروشندگان ما ،داخلی بتوانند اجناس با کیفیت و مطلوبی تولید کنند
که تولیدکنندگان آوریم و تازمانیفروش این اجناس به فروش اجناس با کیفیت داخلی روي می

فروش این اجناس ،رآورده کنندبکنندگان که همان کیفیت مطلوب استنند نیاز مصرفنتوا
اپیدمی در کشور ادامه دارد.صورت هب

560/0با وزن نسبی ،صورت یکجا و واحدهخدمات گسترده ب، زیرشاخص ارائۀدر معیار مکان فروش
کنندگان با توجه به صرف. این عامل حاکی از این است که مدر جایگاه اول اهمیت قرار داشت

که تمامی اجناس ورزشی بودن آنبودن و یکجادلیل گستردههبمیت زمان براي خرید، این مکان اه
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و از است کننده کنندگان راضیبراي مصرف،) در دسترس قرار داردشکار و غیره(کوهنوردي، شنا، 
فروشندگان ورزشی ن است کهاین یافته ایتوجه کند. نکتۀ قابلها جلوگیري میاتالف وقت آن

وسایل کنندگان براي تهیۀاند و مصرفشهرها در یک مکان واحد قرار نگرفتهبازاري، در بیشتر کالن
هاي این اجناس ورزشی اختصاص دهند که یکی از موفقیتتهیۀوقت زیادي را بهورزشی خود باید

یک مکان باشد. این یافته با یافتۀروشندگان در فبودن و واحدبودن همۀتواند گستردهبازار می
، بودکه بر روي برند مجید انجام شده)1393(هزاري صادقی بروجردي، منصوري و مراديپژوهش 

اول اهمیت در رتبۀ94/3کان فروش با میانگین فاکتور مهمخوانی دارد. در پژوهش این محققان،
اهمیت مکان فروشگاه براي دهندة ود که نشانبراي فروشندگان برند مجید در تهران ذکر شده ب

کنندگان داخلی بود.مصرف
که از مسافرت اي از روابطیسی، گردشگري عبارت است از ظهور مجموعهئاقتصاددانان سوبه عقیدة

ردشگري، آید. گوجود میهبومی بدون اقامت و اشتغال دائم در یک محل بنفر غیرو اقامت یک
شوند تا نیازهاي حیاتی، ت از محل مسکونی خود دور میموقطورمسافرت اشخاصی است که به

، 1طریق مصرف کاالهاي اقتصادي و فرهنگی برآورده کنند (اینسکیپفرهنگی و شخصی را از
ل در جایگاه او627/0طللبی با وزن نسبی ردشگري، زیرشاخص تنوعگ-در معیار تفریحی).2002

این عامل اشاره شده است که ) نیز به1393اشرف و هواسی (پورپژوهشاهمیت قرار گرفت. در 
و ، باتراهمچنین.دوم ذکر شده استاجناس دستهاي اصلی خرید طلبی افراد یکی از عاملتنوع

دلیل نمایش کنندگان بیشتر بهکه مصرفته اشاره کردی به این نکپژوهشدر ) 2014(همکاران
توان کنند. با توجه به این یافته میاده میمنزلت و مقام، توانگري و اعتبار از کاالي خارجی استف

کنار بازاریان ورزشی استفاده کنند تا شناسان ورزشی درکه تولیدکنندگان بهتر است از جامعهگفت 
، جهانیبا توجه به عصر ارتباطات و قرارگرفتن در دهکدةکنندگان، روحیات مصرفدربارة بتوانند 

ترین اجتماعی از مهمباشند. تأثیرهايها نیازهاي متنوع آنگويو پاسخکنند مطالعه بیشتر و بیشتر 
د را که افراد تمایل دارند خوطوريهب؛گذارددار تأثیر میعواملی است که بر قصد خرید کاالي مارك

زیرشاخص ،در معیار اجتماعیوجود،ی باالتر به جامعه نشان دهند. بااینطبقات اجتماعدر قالب
گاه اول در جای515/0مشکالت اقتصادي عام در جامعه) با وزن نسبیمشکالت عمومی جامعه (

در جایگاه دوم اهمیت قرار 304/0مد استان با وزن نسبی بودن درآاهمیت قرار گرفت و پایین
از افراد با اینکه جمعیت زیادي) اشاره کردند،1391همکاران (وکاشی که نعلچی طورمان. هداشت

ندارند، ها قدرت خرید باالیی ، تعداد زیادي از افراد که بعضی از آندهستنفقرکشور ما زیر خط
و سبک براي عنوان راهی براي کسب نوعی اعتباراب کاالهایی با برندهاي خارجی بهتمایل به انتخ

1. Inskeep
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کنندگان فقطکه مصرفراستا، یکی از مصاحبه شوندگان به این نکته اشاره کردهمیندرخود دارند.
بودن قیمت و دلیل دوام، مناسبهاي کشور داریم که بهتند و مشتریانی در سایر استاندر استان نیس

توان هاي این معیار میبا توجه به یافتهکنند؛ بنابراین،خریداري میرا اجناس داربودن، این مارك
جه توبا . همچنین،شور وجود داردهاي کخانوادهعام در بیشترصورتهکه مشکالت اقتصادي بگفت 

اال به جامعه نشان بطبقات اجتماعی خود را در قالبر جامعه تمایل دارند وبلن که اقشابه نظریۀ
توان ، می)1391و همکاران (کاشینعلچیپژوهشنتیجه باالبودن فقر در کشور طبق دهند و نیز

است؛ بودن کیفیتبودن این کاالها ازلحاظ قیمت و مناسبصرفهگفت که یکی از دالیل خرید به
را اجناس ورزشی خود که دهند ترجیح میخود اقتصادي اساس، اقشار جامعه با توجه به بنیۀبراین

کاالي مناسب را خریداري کرده هاي خود را مدیریت کنند و نیز هزینهاز این بازار تهیه کنند تا 
باشند.

نظر اهمیت ازی خارجی،دوم ورزشدستبندي معیارهاي ترجیح خرید کاالهاي در اولویت،کلیطورهب
بودن با وزن در جایگاه اول اهمیت، بعد برند39/0معیار اقتصادي با وزن نسبی ،از دیدگاه خبرگان

- در جایگاه سوم، بعد تفریحی153/0در جایگاه دوم، بعد اجتماعی با وزن نسبی 256/0نسبی 
در جایگاه 086/0زن نسبی در جایگاه چهارم و بعد مکان فروش با و115/0گردشگري با وزن نسبی 

) که بر روي ورود کاالي 1389بیابانی و موسوي (قرار گرفتند. این یافته با یافتۀ پژوهشپنجم 
این محققان که طوريهب؛همخوانی دارد،صورت قاچاق به داخل کشور انجام گرفته بودهخارجی ب
در گزارش خبرگزاري مهر ،. همچنینندکرده بودي قاچاق را مشکالت اقتصادي بیانورود کاال

ۀصرفکنندگانمصرفمدت براي استفاده از این کاالها ممکن است در کوتاهکه ) آمده است 1394(
در درازمدت ظاهر است وسالمت ةدر حوزویژهکه بهآن هايآسیببه ،اما؛اقتصادي داشته باشد

به مبحث حاضر پژوهش به اینکه در با توجه ارزد.نمی،استهالباسشود و ناشی از استفاده این می
کنندگان را بودن این کاالها براي مصرفصرفه، مسئلۀ بهشده استبازاریابی این کاالها پرداخته

صنعت پوشاك داخلی در این مديعترافی بر ضعف یا ناکارآا،که ایناندمسئولین امر نیز پذیرفته
کنندگان (استان ت از حقوق مصرفانجمن ملی حمایمدیرة، عضو هیئت. همچنینحوزه است
دوم اجناس دستاینکه دلیلي مهر به این نکته اشاره کرده است بهخبرگزاربا وگودر گفتکرمانشاه) 

براي ده دشوار است. همچنین، معیار برندبودن مقابله با این پدیخارجی صرفۀ اقتصادي دارند، 
دوم ورزشی، دلیل یفیت اجناس دستبه کاطمینان اهمیت زیادي دارد.کنندگان داخلی مصرف

پوراشرف و ویژه تولیدات ورزشی است. دیگري بر ضعف و ناکارآمدي صنعت پوشاك داخلی به
که اطمینان به کیفیت این کاال دلیلی بر پذیرش اند) نیز به این نکته اشاره کرده1393هواسی (
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دوم کنندگان پوشاك دستردترین وا. یکی از بزرگکنندگان داخلی استصنعت خارجی نزد مصرف
توجهی منجر به رقابت قابل1993در سال سازي اقتصاد کنیادر صحراي آفریقا، کنیا است که آزاد

جر به واردات پوشاك و که این عامل من) 1995، 1(مرکز آماردر واردات بخش پوشاك شد
ن کرده است که این ) خاطرنشا1994(2نیانگور.دوم به کنیا گردیدویژه پوشاك دستمنسوجات به
اند. این رقابت شدید منجر به تولیدات محلی ترجیح داده شدههاآنقیمت پاییندلیل محصوالت به

ها درزمینۀ، پژوهششد. همچنینهاي تولیدي پوشاك در کنیا شدن بسیاري از شرکتبه بسته
سایی نیازهاي ه شنانشان داد که تولیدکنندگان محلی قادر بیانتخاب و ترجیحات مشتریان کنیای

توجه به این تهدیدي براي صنعت پوشاك محلی شده است. با،که این عاملمشتریان خود نیستند
ی توان بیان کرد که ورود این کاالها به کشورهایمی،فریقا انجام گرفته استکه در صحراي آپژوهش

. خود را نداشته باشندکنندگانن کشورها توانایی شناسایی نیازهاي مصرفآکه صنعت داخلیاست
راه تولید شدن است، این کاالها منجر به بستهاشاره شده موردبحث پژوهشطورکه در همان

که در کشور ما نیز ورود این کاالها باعث رکود در بخش تولیدات تولیدکنندگان محلی شده است
شتر و بیشتر شده است. روز بیبهکنندگان داخلی به این کاالها روزو تمایل مصرفاست ورزشی شده 

مند از بیکاري گلهاند و غالبًا نیزتشکیل دادهجوانان جمعیت کشور ما را ،با توجه به اینکه بیشتر
روز شود و عرصۀ اشتغال را روزبهس باعث رکورد بخش تولیدي داخل میخرید از این اجنا،هستند

ها به اشتغال کاذب دست پیدا ش این کاالجوانانی نیز با فروکه تر خواهد کرد. الزم به ذکر است تنگ
افتادن تولیدات ریزي این بازار در مرحلۀ اول براي اشتغال و راهبرنامهآوري بدوناند و جمعکرده

و قبل از هر گونه ، باید مسئوالن امر به این نکته توجه کنندبعداما در مرحلۀ،استداخلی مفید
مشکل ،تا با رفع یک مشکلباشند ،ین بازار حضور دارندکه در ااقدامی به فکر اشتغال اشخاصی 

تأثیر واضح صورتهبمرز نشینان پدید نیاورند. با توجه به اینکه ویژه دیگري براي افراد جامعه به
از این بخش وشاك نامشخص است و اینکه نسبت درآمد حاصلصنعت پبردوم پوشاك دست

ین زمینه وجود دارد.بیشتر در اهايپژوهشنیاز به ، مشخص نیست

تقدیر و تشکر
نامه وقت پرسشمصاحبه و در مرحلۀ تکمیلی که در مرحلۀاساتید گرامی و فروشندگان محترماز 

کنیم.، تشکر و قدردانی مین دادندارزشمند خود را به محققا

1. Cbc
2. Nyang'or
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Abstract
This study seeks to identify and prioritize the preferences of foreign second-
hand sporting goods. The research was conducted in two stages, the first stage
process using semi-structured interviews with 11 expert opinions, Management
professors marketing, sports marketing, economics and vendors were set up at
this stage 5 was identified indicators and 17 sub-indicators. To ensure the
validity of the identified indicators, the Czech method was used by the
interviewees. Compare Rates conflict as well as to the validity of 0.09, 0.03,
0.08, 0.05 and 0.09 respectively. The results showed that the most important
economic indicators, respectively, after the relative weight of 0.39, 0.256 of the
brand, social, 0.153, 0.115 and tourist resorts after sales locations are weighing
0.086. Also, in the sub-criteria weighting in the benchmark economically with
the relative weight of 0.492; the brand standard and ensure the quality of goods
weighing 0.462, 0.515 in the social dimension of public problems in tourist
resorts diversity after 0.627 and in after sales locations offer extensive services
in the first place was 0.560 weight. According to the results it could be stated
that the economic and dimensions of brand equity or brand of the most
important factors in which a shopping preference of consumers due to cost and
quality of the goods in throughput. This suggests that factors external to the
industry was to ensure domestic consumers, which resulted in throughput of
weakness and inefficiency of the domestic garment industry.

Keyword: Second Hand Goods, Sports Brand, Shopping Preferences,
Customer, Analytical Hierarchy Process
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