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 کننده در گرایش به خرید تجهیزات ورزشی تولید ملیتحلیلی بر نقش حمایت از حقوق مصرف
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 چکیده

ژوهش پملی بود. روش  تولید ورزشی تجهیزات خرید به گرایش در کنندهمصرف حقوق از حمایت نقش هدف از پژوهش حاضر، تحلیلی بر

آماري شامل  جامعهي شد. آورجمعمیدانی  صورتبهي آن هادادهکه  استپیمایشی  -ي توصیفیهاپژوهشبه لحاظ هدف کاربردي و از نوع 

 384 مورگان، ولجد از استفاده با و ه آماريجامعنامحدود بودن  به توجه با که بود مشهد شهر در ورزشی محصوالتکنندگان مصرف تمامی

بذرگر و همکاران  کنندهمصرف قوقح از استاندارد حمایت پرسشنامهاز  هادادهگردآوري  منظوربهشدند.  انتخاب آماريعنوان نمونه به نفر

تایج نشان داد که متغیرهاي دسترسی به نانجام پذیرفت.  SPSS افزارنرمهاي آماري با استفاده از یلتحل) استفاده شد. تمامی 1393(

ی در چشموهمچشمو  نامهضمانتات پس از فروش، تنوع محصول، تبلیغات، قیمت نسبت به کیفیت، دسترسی به قطعات یدکی، خدم

ام تولید اجتماعی، وجود ذهنیت منفی و اصالح نظ شأنکاالي خارجی نسبت به کاالهاي داخلی برتري دارد، اما متغیرهاي ارتقاي منزلت و 

. بنابراین افراد، در حد متوسطی قرار دارد کنندهمصرفالترند. همچنین سطح آگاهی و رضایت از حقوق و توزیع در کاالهاي داخلی با

توانند یمک به کاالهاي خارجی، یفیت و نزدیباکو تولید کاالهاي  کنندگانمصرفیدکنندگان داخلی با حمایت مناسب از تولتوان گفت که یم

 یجه رونق اقتصاد کشور و کاهش بیکاري شوند.نت درداخلی و  به خرید کاالهاي کنندگانمصرفموجب گرایش 

 

 يدیکل يهاواژه
 .  کنندهمصرفاصالح نظام تولید و توزیع، تجهیزات ورزشی، تقویت اقتصاد ملی، حقوق 
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 مقدمه

یه ایرانی، سرماو حمایت از کار و  1توجه به تولید ملی

بر تقویت اقتصاد ملی، سیاست کلی در هدفی است که عالوه

اثر کردن آن بر اقتصاد کشور را یبها و یمتحربرخورد با 

یوسته از پهمبهیره زنجکند. حمایت از تولید در یممشخص 

پذیر است که الزم است ابتدا تعریف تحقق هابرنامهو  هااقدام

بسیار مهمی که  نکتهدرست و دقیق از آن صورت پذیرد. 

در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تولید 

رو حمایت از تولید ینازاگیرد. یمدر محیط اقتصادي شکل 

هاي حاکم بر این محیط اقتصادي یمپارادانیز باید در قالب 

گیرد. در این محیط اقتصادي، دو عنصر مهم  صورت

کنند یم، نقش فعالی را بازي 3کنندهمصرفو  2یدکنندهتول

و براي تقویت اقتصاد ملی، باید هر دو عنصر مورد حمایت 

ین ارکان حمایت از تولید ملی، ترمهمقرار گیرند؛ در واقع، 

یدکننده داخلی و حمایت از تولدو عنصر مهم حمایت از 

 ). 1اند (تولید داخلی نندهکمصرف

در اقتصاد امروز که تولید انبوه، رقابت براي جذب 

ي هابنگاهمشتري و حفظ آن به چالش جدي پیش رويِ 

در این میان رکنی  کنندهمصرفشده و یل تبداقتصادي 

رود، جاي بسی تعجب است که به یمشمار مهم به

 شود،یمتوجهی و در حق وي اجحاف یب کنندهمصرف

، تولید و توزیع معنایی ندارد. کنندهمصرفکه بدون یدرحال

توان کاالها و خدمات موجود در یمي کلی، بنددستهدر 

بازار را به تولیدات داخلی و تولیدات خارجی تقسیم کرد 

الملل، درباره نگرش هاي بازاریابی بیندر پژوهش). 2(

کنندگان به محصوالت داخلی و خارجی و نحوه مصرف

گیري آنها درباره خرید، دو دیدگاه وجود دارد: میمتص

است  4دیدگاه اول شامل الگوي منطقی پردازش اطالعات

                                                           
1. National Production 
2. Producer 
3. Consumer 
4. Rational information processing paradigm 

کنندگان، محصول مورد نیاز خود را دارد مصرفکه بیان می

هاي شناختی ارزیابی طی فرایند عقالیی و تحت تأثیر مؤلفه

کنند و دیدگاه دوم شامل الگوي عاطفی و انتخاب می

دارد انتخاب است که بیان می 5اطالعات پردازش

کنندگان تحت تأثیر عوامل عاطفی نیز قرار دارد. در مصرف

زمینه انتخاب بین محصوالت داخلی و خارجی، عوامل 

تواند شامل کیفیت، قیمت، میزان دسترسی، شناختی می

خدمات پس از فروش یا موجود بودن قطعات یدکی 

کنندگان به ش مصرفمحصوالت داخلی باشد که سبب گرای

شود، اما عواملی مانند مخالفت خرید محصوالت داخلی می

دلیل حس هنجاري و اخالقی با خرید محصوالت خارجی به

اند که عالقه و وفاداري به میهن، از دسته عوامل عاطفی

ممکن است موجب ترجیح محصوالت داخلی به خارجی 

ندگان کنشود که مصرفدیگر، سبب میعبارت شوند. به

هاي شناختی، ، محصوالت داخلی را از نظر جنبه6گراملی

تر از محصوالت خارجی ارزیابی کنند و در مقایسه مطلوب

گرایانه، به خرید کنندگان فاقد احساسات ملیبا مصرف

 ). 3بیشتر محصوالت داخلی روي آورند (

یکی از مباحث مهم در این زمینه که نیازمند توجه ویژه 

کننده و حمایت از وي است. است، موضوع حقوق مصرف

نوآورانه از حقوق است که  يا، شاخه7کنندهحقوق مصرف

و تکامل  جادیآغاز شد. ا ستمیبسده دوم  مهیتوسعه آن از ن

 يبرا یاسیس لیتما جهیدهنده نتکننده، نشانحقوق مصرف

عنوان کنندگان بهحقوق و منافع مصرف يه و ارتقاتوسع

نسبت  کنندگانف. از آنجا که مصراستبازار  یاصل گرانیباز

قرار دارند،  يترفیضع تیبه بازرگانان و فروشندگان در وضع

از آنان وجود داشته  تیحما يخاص برا یاست تا سازمان ازین

است،  جهیدهنده نتتنها نشانکننده نهمصرف استیباشد. س

5. Affective information processing paradigm 
6. Consumer nationalism 
7. Consumer Law 
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که  شودیبازار و جامعه محسوب م اساسی براي يبلکه ابزار

 جه،یشده است. در نت فیبازتعر ،يادم راتییتغ جادیبا ا

 يهااز چارچوب یجهان، اشکال متنوع ياز کشورها ياریبس

 اندکنندگان اتخاذ کردهاز مصرف تیحما يرا برا یمل یقانون

نیروي «نوان عکننده، بهدر همین زمینه، از مصرف .)4(

کننده و اند، زیرا توجه به مصرفنام برده» حیاتی اقتصاد

جلب اعتماد وي، مساوي با بهبود تولید و کارایی است. اما 

براي حمایت از این قشر، نخست باید دانست که اصطالح 

ترین حقوق شود و مهمکننده به چه کسی اطالق میمصرف

 ). 5اند (و انتظارات او کدام

عریف کمیسیون بازنگري حقوق مصرف براساس ت

اند که کنندگان، اشخاص حقیقی یا حقوقیمصرف«فرانسه، 

اي، اموال یا خدماتی را براي خود تهیه براي کاربرد غیرحرفه

). در حقوق ایران، قانون 6» (کنندکرده یا استفاده می

)، 15/7/88کننده (مصوب حمایت از حقوق مصرف

قی یا حقوقی نامیده که هر شخص حقی«کننده را مصرف

). این تعاریف، 7» (کندکاال یا خدمتی را خریداري می

کنند و خوبی بیان میکننده را بهاجمال مفهوم مصرفبه

شده در آنها، کار بردهتوان با استفاده از مالك بهمی

طور تعریف کرد: را این 1کننده محصوالت ورزشیمصرف

است که براي کننده محصوالت ورزشی، شخصی مصرف«

رفع نیازهاي جسمانی و روانی خود در حیطه ورزش، این 

برخالف ». بردکار میکند یا بهمحصوالت را تهیه می

کننده، صاحب حرفه، شخصی است که براي نیازهاي مصرف

کند، کند. محل تجاري اجاره میاي خود اقدام میحرفه

یا ابزار کند، لوازم قصد فروش، خریداري میکاالهایی را به 

کند، براي گسترش بنگاه خرد، اموال خود را بیمه میمی

گیرد و غیره. بنابراین، قصد انجام عمل خود پول قرض می

دهنده آن را در شمار صاحبان حرفه شود که انجامسبب می

ترتیبی که در ، به»حرفه«کنندگان قرار دهیم. واژه یا مصرف

                                                           
1. Sports Products Consumer 

وع فعالیتی است که رود، بیانگر هر نکار میحقوق مصرف به

قصد تولید، توزیع، یا ارائه خدمات، سازمان یابد. صاحب  به

تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بنابراین حرفه، می

کننده، مبناي حقوق مصرف تمییز صاحب حرفه از مصرف

 ). 6است (

کننده داراي دو در همین زمینه، باید دانست که مصرف

کننده معناي عام، مصرفمفهوم عام و خاص است: در 

اي، واسطه یا نهایی عبارت است از شخصی که کاالي سرمایه

گیرد. با توجه به این تعریف، مفهوم عام کار میرا به

گیرد، زیرا هر انسانی کننده، همه افراد بشر را در برمیمصرف

که به فعالیت تولید اشتغال داشته باشد، درصورتی

اي که به همچنین تولیدکنندهکننده نیز خواهد بود. مصرف

کننده آن پردازد، مصرفخریداري و استفاده از محصول می

کننده به معناي عام، محصول نیز است. بنابراین مصرف

). 8کند (کسی است که کاالها و خدمات را مصرف می

 شخصی از است عبارت خاص نیز، معناي در کنندهمصرف

 را نهایی کاالي ،بشري نیازهاي از یکی رفع منظوربه که

 عنوانبه آن از که دهدمی قرار استعمال و استفاده مورد

 به کنندهمصرف. شودمی تعبیر نیز نهایی کنندهمصرف

 مورد حقوق علم در جمله از مختلف علوم در خاص، معناي

 تولیدکننده برابر در کننده،مصرف خاص مفهوم. است بحث

 که رودمی کاربه ايکنندهعرضه یا فروشنده کننده،توزیع و

 فعالیت زمینه در و آیدمی شماربه خاص ايحرفه صاحب

 بنابراین. است تخصصی اطالعات داراي خویش، ايحرفه

 از کنندهمصرف به شدهارائه خدمات و کاالها درباره

 عناصر و تولید فرایند مانند است؛ مندبهره الزم هايآگاهی

 عیوب و آنها از استفاده طرز کاالها، دهندهتشکیل اجزاي و

 شایان ).8( آنها مصرف از ناشی خطرهاي و کاالها در موجود

 حقوق از حمایت به مربوط مباحث در که است ذکر

مورد  خدمات و کاالها نهایی، کنندگانمصرف کننده،مصرف
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 قرار خاص هايحمایت پوشش تحت که هستند توجه

 کنندگان،مصرف ذکرشده هايحمایت بنابراین، گیرند،می

 زمینه همین در ).9( گیردبرنمی در را ايواسطه کاالهاي

: کنندمی تعریف چنین را کنندهمصرف حقوقدانان، برخی

 خود هاينیازمندي رفع براي که حقوقی یا حقیقی اشخاص

 و کاال مقدار مقابل در را عوضی تجاري، سود کسب بدون و

  ).10( پردازندمی باشد، نیازها آن رافع که جزئی خدمات

طبق تعریف مذکور، عناصر ذیل براي تمایز 

کننده واقعی محصوالت ورزشی از آنهایی که این مصرف

آورند، استنتاج محصوالت را به اقتضاي شغل خود فراهم می

مندي از آن شود: الف) خرید محصول ورزشی یا بهرهمی

 براي رفع نیازهاي روزانه باشد؛ ب) محصول ورزشی

صورت جزئی باشد؛ ج) جنبه مصرف داشتن شده بهخریداري

مفهوم است که اشخاص، محصول را محصول ورزشی، بدین

نه به اقتضاي شغل خود، بلکه بر حسب نیازهاي روزمره خود 

 کنند؛ د) خرید محصول ورزشی بهخریداري و مصرف می

 حقوق از قصد مصرف، یک مبادله معوض است. حمایت

 تأمین براي هادولت که است اهدافی از کنندگان،مصرف

 هايسیاست اعمال طریق از را آن جامعه، عمومی منافع

 کلمه، وسیع مفهوم به کنندهمصرف. کنندمی دنبال حمایتی

 انجام کشور یک اقتصاد در که است هاییفعالیت تمام محور

 آخر حلقه کنندگان،مصرف جوامع، تمامی در. گیردمی

 سبب، همین به. هستند شدهارائه خدمات و کاال مصرف

 کیفیت از آنها هايارزیابی و نظارت کنندگان،مصرف رفتار

 حقوق، این رعایت و آنها حقوق به توجه خدمات، و کاال

 اگر اقتصادي، هايبنگاه). 11( است اهمیت حائز بسیار

 را او رضایت و نکنند تأمین را کنندهمصرف واقعی نیازهاي

 حقوق کلی طوربه و نسازند برآورده نسبی طوربه

 ادامه به قادر درازمدت در نکنند، رعایت را کنندهمصرف

 این از نیز ورزشی کاالهاي فروشندگان. بود نخواهند فعالیت

                                                           
1. Customer 

 حقوق رعایت عدم یا رعایت. نیستند مستثنا قاعده

 عدم یا بینیپیش تابع کلی طوربه کنندگانمصرف

 مقررات، و قوانین در کنندگانمصرف حقوق بینیپیش

 یا مطالبه خود، حقوق از کنندگانمصرف ناآگاهی یا آگاهی

 فرهنگ و کنندگانمصرف جانب از حقوق این مطالبه عدم

 میان، این در. است جامعه در کنندهمصرف حقوق به احترام

 جامعه در که اقتصادي تحوالت با همراه که است ذکر شایان

 کند، پیدا تحول باید نیز حقوقی قواعد و حقوق دهد،می رخ

 که است این رشد، به رو و پویا جامعه اینکه الزمه دلیلبه

 تحول نوظهور نیازهاي با متناسب بتواند آن حقوقی نظام

 به شایسته پاسخ براي را مناسب ابزار و لوازم و کرده پیدا

 ).12( کند بینیپیش جدید نیازهاي

 باید ابتدا کننده،مصرف حقوق شناخت و بررسی براي

 است شخصی چه کنندهمصرف که داد پاسخ پرسش این به

 ژید، شارل پروفسور باشد؟ باید داشته هاییویژگی چه و

 کننده،مصرف معناي بیان در فرانسوي، بزرگ اقتصاددان

: پرسندمی خود از. دارد شیوایی بیان و زیبا تعبیر

 پاسخ پرسش این به خود سپس کیست؟ کنندهمصرف

 همه باشد؟ است ممکن کسی چه و چیزي چه«: گویندمی

 ژید، پروفسور گفتار این به توجه با). 13» (!چیزهمه و کس

 زندگی کشور در که است اشخاصی همه شامل کنندهمصرف

 همه که است مطلب این کنندهبیان واقع، در و کنندمی

 ).14( شوندمی محسوب کنندهمصرف نوعیبه جامعه افراد

 مفهوم ورزشی محصوالت کنندهمصرف برخی، نظر از

 بین مشخصی مرز تواننمی و دارد ايگسترده

 ترسیم ورزشی محصوالت 1»مشتريِ« و »کنندهمصرف«

 هايفروشگاه به که تمامی افرادي سبب، همین به. کرد

 محصوالت این کنندهمصرف کنند،می مراجعه ورزشی لوازم

 خدمات و کاالها از نوعیبه هریک زیرا شوند،می شناخته

 ).15( کنندمی استفاده فروشگاه توسط شدهارائه
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گفت که با توجه به هدف  توانیمدر همین زمینه، 

 کنندگانمصرفقوانین حمایتی که قوانین حمایت از حقوق 

 نیز در شمار این قوانین است، باید گفت که هر شخصی را

ت د. مقرراکاالهاي ورزشی نامی کنندهمصرف توانینم

ریانی را باید به آن دسته از مشت کنندهمصرفحمایت از 

باشند و  کنندهمصرفي هایژگیومربوط دانست که داراي 

تنها این اشخاص هستند که باید مورد حمایت قوانین 

ي الهیوسحمایتی قرار گیرند، چراکه قواعد حمایتی، نباید 

 معامالتافرادي قرار گیرد که به امر  استفادهبراي سوء 

یستند را دارا ن کنندهمصرفعمده اشتغال دارند و شرایط 

ن شمول قوانی رهیدا). البته باید متذکر شد که گاهی، 16(

ي هافروشگاهحمایتی وسیع است و شامل تمامی مشتریان 

به معناي خاص  کنندهمصرفو مختص  شودیمورزشی 

ام و حقوق، شامل تم هاتیحماکلمه نیست، بلکه برخی از 

و مختص  شودیمي ورزشی هافروشگاهمشتریان 

 به معناي خاص نیست.  کنندهمصرف

 شناسایی مقوله چند کننده،مصرف حقوق خصوص در

 معرفی دنیا سرتاسر در رسمی قانونی نهادهاي توسط و

 ملل سازمان تأکید مورد آنها رعایت که حقوقی. اندشده

 ،1ایمنی و سالمت از برخورداري حق .1: از اندعبارت است،

 حق .3 ،2کامل و صحیح اطالعات داشتن اختیار در حق .2

 لحاظ حق .4 ،3انحصار ضد و رقابتی بازار از برخورداري

 حق .5 ،4هاگیريتصمیم در اساسی نیازهاي تأمین شدن

 حق .7 ،6آموزش داشتن حق .6 ،5خسارت جبران داشتن

). 17( 8تشکل داشتن حق .8 و ،7سالم زیستمحیط داشتن

 حقوق این از نیز ورزشی محصوالت حوزه در کنندهمصرف

 در خصوص اطالعات دارد حق کننده،مصرف. است برخوردار

                                                           
1. The right to health and safety  
2. The right to have accurate and complete 
information 
3. The right to a competitive and antitrust market 
4. The right to have basic needs met in decision-
making 

 و معایب ،تعرفه انواع ورزشی، کاالهاي و محصوالت انواع

 اختیار در را....  و محصول هر هايویژگی کاال، هر مزایاي

 و ارزان باکیفیت، و مطلوب کاالهایی و داشته باشد

 اهمیت حائز مسئله میان، این در. کند تقاضا دسترسقابل

 در. است کنندگانمصرف حقوق به توجه میزان مدنظر، و

 با طور معمولبه کننده،مصرف از حمایت اهداف زمینه این

 جمله از. است هماهنگ ورزشی هايفروشگاه بر حاکم اصول

 اطالعات شوند ملزم هافروشگاه این که است این اهداف این

 را خود محصوالت معایب و مزایا و هاویژگی مورد در جمعی

 تعهدي، چنین از اصلی هدف. دهند قرار مشتریان اختیار در

 آگاهانه تصمیمات اتخاذ و مقایسه براي مبنایی که است این

 قرار مشتریان اختیار در گوناگون محصوالت خصوص در

 است این کننده،مصرف از حمایت قوانین دیگر هدف. گیرد

 محصوالت کنندگانمصرف که کنند حاصل اطمینان که

. دارند دسترسی محصوالت این به مساوي طوربه ورزشی

 حقوق اصول از محصوالت، و خدمات به مساوي دسترسی

. است اجتماعی عدالت برقراري پی در که است شهروندي

 شامل کننده،مصرف حقوق از حمایت با مرتبط اهداف سایر

 است افراد خصوصی حریم از حمایت در زمینه مقررات

 وجود و محصول هايویژگی به مربوط اطالعات ارائه). 18(

 محصوالت که هاییفروشگاه براي تواندمی آگاه، مشتریان

. باشد داشته را فایده بیشترین دهند،می ارائه رقابتی

 با آمیزغیرتبعیض و مساوي برخورد به نیاز همچنین

 ورزشی محصوالت فزاینده پیچیدگی. است کنندگانمصرف

 از حمایت مشتریان، از هریک بودن فردمنحصربه و

 مبدل جزئیات، داراي و پیچیده فرایندي به را کنندهمصرف

 حقوق این مصادیق شد، گفته کهگونههمان. است ساخته

5. The right to compensation 
6. The right to education 
7. The right to a healthy environment 
8. The right to have an association 
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 با بخواهیم اگر و است فراوان ورزشی کاالهاي صنعت در

 در کنندهمصرف حقوق از تعریفی شده،بیان مطالب به توجه

: که گفت بتوان شاید دهیم، ارائه ورزشی کاالهاي صنعت

 عبارت ورزشی، محصوالت صنعت در کنندهمصرف حقوق«

 به قانون موجب به که حقوقی و امتیازها مجموعه از است

 در صنعت این و گرفته تعلق ورزشی کاالهاي کنندهمصرف

 تکالیف عنوانبه و دهد قرار مدنظر را آنها باید عمل مقام

 .»کند عمل آنها به خود قانونی

محصوالت  کنندگانمصرفحمایت از حقوق  نهیزمدر 

ي اندکی صورت پذیرفته است که در هاپژوهشورزشی، 

 زمینه همین اشاره خواهد شد. در آنهاادامه به برخی از 

 حقوق رعایت تأثیر« عنوان با پژوهشی طی) 1397( حیاتی

 بیان »اردبیل شهر ورزشی گردشگر جذب در کنندهمصرف

 نبود و مدیریت عدم ناکافی، شناخت ما کشور در داردمی

 از و حوزه این از غفلت سبب مشخص و مدون راهبردهاي

 زمینه این در کشور فردمنحصربه هايفرصت رفتن دست

 میلیون چند تجارتی ورزشی، گردشگري که است شده

 تریلیون 4/5 یعنی رشد ترینسریع داراي که است دالري

 2011 سال تا رودمی انتظار و است جهان سطح در دالر

. برگیرد در را بومی اقتصاد درصد 10 حدود میالدي

 در گذاريسرمایه تحقیق، این نتایج اساس بر همچنین

 توسعه براي مطمئن راهی ورزشی گردشگري بخش

 هازیرساخت توسعه درآمدزایی، و اشتغال که است اقتصادي

 خواهد پی در را...  و درآمد کسب براي جدید هايفرصت و

) در پژوهشی با عنوان 2012( 1تکسیرا .)19داشت (

هاي ورزشی و رویکرد مبتنی بر حقوق بشر بر فعالیت«

ترین سند براي تعریف دارد که مهم، بیان می»جسمانی

 المللی تربیتعنوان یک حق براي افراد، منشور بینورزش به

توسط یونسکو،  1978بدنی و ورزش است که در سال 

در اولین مقاله خود،  المللی یونسکوتصویب شد. منشور بین

                                                           
1. Teixeira  

زش المللی را در خصوص وردرك حقوقی فعلی جامعه بین

هاي بدنی، خالصه کرده که شامل موارد زیر است: و فعالیت

. باید 2. ورزش یکی از حقوق اساسی تمام افراد دنیاست؛ 1

براي تمام مردان و زنان دنیا، فرصت برابر جهت حضور در 

. زنان، حق 3باشد؛  هاي بدنی فراهمورزش و فعالیت

هاي تفریحی، ورزشی و تمام جوانب مشارکت در فعالیت

. افراد معلول، از حقِ برابر با 4زندگی فرهنگی را دارند؛ 

هاي فرهنگی، تفریحی و دیگران براي مشارکت در فعالیت

. تمام کودکان، حق حضور در 5ورزشی برخوردارند، 

صورت توانند بههاي تفریحی و بازي را داشته و میفعالیت

. 6هاي فرهنگی و هنري شرکت کنند؛ آزادانه در فعالیت

هاي فرهنگی تمامی افراد از حق شرکت در فعالیت

. تمامی افراد حق دستیابی به باالترین 7برخوردارند و 

). خانی و 20استانداردهاي جسمی و ذهنی را دارند (

ترس رفتارهاي وابسته به «)، نیز در بررسی 2020همکاران (

، عنوان کردند که »هاسایتاز خرید کاالهاي ورزشی در وب

افزایش آگاهی در کنار شناسایی دالیل مراجعه مشتریان به 

ها جهت خرید کاالهاي ورزشی، سبب توسعه و سایتوب

ترویج محصوالت شده، در نهایت، ضمن ایجاد اعتماد 

کنندگان متقابل، موجب کاهش ترس و نگرانی مصرف

روابط «) نیز با بررسی 2016( 2). چیو و ون21(خواهد شد 

برند در محصوالت ورزشی و نیت خرید  -کنندهمصرف

دارند که نتایج پژوهش از این فرضیه ، بیان می»مجدد کاال

واسطه کیفیت گذاري که تعهد نسبت به برند بهمدل سرمایه

شود، اما با رضایت هاي جایگزین تضعیف میگزینه

گردند، گذاري در برند تقویت میمایهکننده و سرمصرف

دارند که تعهد به کند. آنها همچنین بیان میحمایت می

کنندگان دارد برند، تأثیر مثبتی بر قصد خرید مجدد مصرف

توسط  2020همچنین در گزارشی که در سال ). 22(

2. Chiu and Won 
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ارائه شد، مشخص  1ی ورزشیفروشخردهانجمن مطالعات 

منظم به  طوربهی که دگاندهنپاسخدرصد  39شد که تنها 

تا کاالهاي  دهندیم، ترجیح پردازندیمفعالیت ورزشی 

ي مجازي خریداري کنند که از هاشبکهورزشی خود را از 

دالیل این مسئله پیدایش و فراگیري ویروس  نیترمهم

 موردکرونا در جهان است. همچنین در تمام کشورهاي 

ی در این پژوهش، تجهیزات ورزشی که از مواد مناسب بررس

مهمی  ریتأث، رسانندینمآسیب  ستیز طیمحتهیه شده و به 

کاالهاي ورزشی داشتند  کنندگانمصرفبر تصمیمات خرید 

) با بررسی 1399). جعفري هفتخوانی و محسنی (23(

نسبت به کاالي  کنندگانمصرفبر تغییر رفتار  مؤثرعوامل 

ي صنعت ریپذرقابتافتند که شش مورد عوامل ملی، دری

، کنندهمصرفپوشاك، عوامل مرتبط با فرهنگ و نگرش 

ي اقتصادي، عوامل انهیزمي حاکمیتی، عوامل انهیزمعوامل 

و عوامل مرتبط با  هادانشگاهي علمی و نقش انهیزم

ي برتر در این هاشرکتمشارکت با تولیدکنندگان خارجی و 

) با 1394زاده و همکاران (). حسین24ند (رگذاریتأثزمینه 

بر گرایش شهروندان به مصرف کاالهاي  مؤثربررسی عوامل 

درصد  35داخلی، بیان کردند که متغیر هویت ملی با 

درصد  25اول، رضایت از کاالي خارجی با  رتبهاثرگذاري در 

دوم، و رضایت از کاالي داخلی و تبلیغات تلویزیونی  رتبهدر 

). همچنین 25( اندداشتهي بعدي قرار هارتبهدر  بیترتبه

بر  مؤثر)، با بررسی عوامل 1394پوري و پورکاظمیان (ولی

خرید، دریافتند که کیفیت، برند بودن، قیمت و طراحی، 

 اندبودهعوامل اثرگذار بر تصمیم خرید مشتریان  نیترمهم

 بر 19کووید  ریتأث) با بررسی 2021). چیو و همکاران (26(

، اندام تناسبمحصوالت  کنندگانمصرفرفتار خرید  زهیانگ

 ترس بر مثبتی ریتأث، 19دریافتند که درك بیماري کووید 

 تناسب محصوالت آنی خرید رفتار به خود هنوببه که داشت

                                                           
1 . Sports Retail Study 
2 . Milovanović & Lukinović 

 ،کنندگانمصرف درآمد سطوح این، برعالوه. شد منجراندام 

منفی  صورتبه را آنی خرید رفتار و ترس بین مثبت رابطه

 2). همچنین میلووانوویچ و لوکینوویچ27کرد ( تعدیل

به خرید  کمترکنندگان مصرفکه  دارندیم) بیان 2017(

تمایل  بیشتر پردازند ومعمولی می خدمت یا محصول یک

 به. آنها به خرید محصول یا خدمت برندي خاص دارند

 و کنندیم محصول یا خدمت کمک انتخاب در مشتریان

. آورندیم فراهمها شرکت براي بازار در را بهتري قعیتمو

 و است نیاز زیادي پول یا زمان موفق، برند ساختن براي

 از قانونی حفاظت معنوي، مالکیت حقوق دو، هر اغلب

ابتکار و  طراحی، تجاري، همچون عالمت آن کلیدي عناصر

 را مبدأ جغرافیایی يهانشانه آشنا و قوانین و خالقیت

 قانونی معنوي، حمایت مالکیت حقوق. سازدیم ریپذامکان

 تمام و بودنفرد منحصربه کند، بنابراینمی فراهم را

 مشابه خدمات یا محصوالت انواع از را آن که را هاییویژگی

پوري دهقان ).28سازد (می پذیرامکان کند،می متمایز

شی، )، با بررسی خرید آنالین کاالها و خدمات ورز2021(

 شدهادراكکه ایجاد اعتماد و کاهش ریسک  داردیمبیان 

). 29( استبراي خرید آنالین کاالها و خدمات ورزشی مهم 

 ) نیز با بررسی تأثیر2021جباري اورنج و همکاران (

 برندهاي در خرید قصد بر ورزشی هکنندمصرف خصومت

 موقعیتی خصومت ورزشکاران، کپی، دریافتند که در و اصلی

 اصلی برند خرید قصد بر معناداري و منفی تأثیر پایدار، و

 بر پایدار خصومت تأثیر ،3کتکپی برند مورد در. دارد نایک

 موقعیتی خصومت اما بود، معنادار و مثبت خرید قصد

 .)30نداشت ( تأثیري کپی نایک خرید قصد بر ورزشکاران

 در کنندهمصرف حقوق مسئله اهمیت خصوص در

 اسفندماه نهم روز ،1380 سال از که بس همین ایران،

 در »کنندگانمصرف حقوق از حمایت ملی روز« عنوانبه

3 . Copycat Brand 
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 قانونی نهاد سه است و رسیده ثبت به کشور رسمی تقویم

 از حمایت سازمان حکومتی، تعزیرات سازمان یعنی

 استاندارد ملی سازمان و تولیدکنندگان و کنندگانمصرف

 کشور در کنندهمصرف حقوق به مربوط مسائل بر ایران،

 اسفندماه نهم روز انتخاب و برگزاري از هدف. دارند نظارت

 کمک کنندگان،مصرف حقوق از حمایت ملی روز عنوانبه

 خدماتی و تولیدي واحدهاي تشویق و سالم رقابتی ایجاد به

 حرکتی و کنندگانمصرف حقوق از مؤثرتر حمایت منظوربه

 که غیرمعمولی هايروش به موضوع این طرح براي نو

 و کنترل توزیع، گذاري،قیمت یارانه، پرداخت مانند تاکنون

 و حدود نوع، از کنندهمصرف سازيآگاه و داشته وجود... 

 او از حقی کهزمانی در خود حقوق به دستیابی چگونگی

 ).31است ( شود،می ضایع

در نهایت، باید گفت که مقوله حمایت از تولیدکننده 

ی، از موضوع کار این پژوهش خارج است. در اینجا به داخل

 کننده پرداخته شده که در عینمسئله حمایت از مصرف

عنوان سیاست بسیار مؤثري در حمایت از تواند بهحال می

رود هر تولیدکننده تلقی شود. چون انتظار می

اي اگر بداند که از حقوقش دفاع خواهد شد، کنندهمصرف

به خارجی یا داخلی بودن کاال، کاالي بهتر تفاوت نسبت بی

بهتر که صاحبان کاالهاي داخلی را انتخاب خواهد کرد و چه

با احترام به حقوق مشتریان، آنها را به خرید این کاالها 

گرایی مصرفی که تشویق کنند. در این پژوهش، مفهوم ملی

و » گراییملی«اي از یک حوزه تخصصی و زیرمجموعه

دنبال است، کنار گذاشته است و به» اقتصاديگرایی ملی«

کنندگان دستیابی به این نکته هستیم که چرا مصرف

گرایانه، گرایش و تمایل داخلی، فارغ از احساسات ملی

کمتري به خرید کاالهاي وطنی دارند و اکثریت، محصوالت 

و کاالهاي خارجی را به کاالهاي مشابه داخلی ترجیح 

ر کیفیت، قیمت، خدمات پس از دهند. آیا تفاوت دمی

کننده فروش و.... که همگی از موازین رعایت حقوق مصرف

طور کلی، حمایت از هستند، دلیل این گرایش بوده؟ و به

 کننده چه نقشی در گرایش به تولید ملی دارد. مصرف

) رئیس اتحادیه 1397در همین زمینه شیرازي (

درصد پوشاك نیاز داخل از  4/3دارد که پوشاك، بیان می

شود درصد با واردات خارجی تأمین می 4/1تولید داخلی و 

شود صورت قاچاق وارد کشور میدرصد نیز به 95و بیش از 

دلیل نوسانات مداوم ارزي و گران تمام که البته این آمارها به

دن کاالهاي تولید خارج در ایران، با کاهش همراه بوده، ش

هاي گذشته، نشان از بازگشت آن در دوران ثبات اما تجربه

دهنده رغبت مردم به بر این، آمار نشاننرخ ارز دارد. عالوه

خوبی خرید اجناس خارجی است و مسئله این پژوهش را به

ندهاي کند. به گفته کارشناسان، بسیاري از بربیان می

خارجی موجود در بازار ایران، تقلبی بوده و صرفاً داراي 

اند که این نکته نیز دلیل دیگري بر رغبت مارك خارجی

مردم ایران به خرید و مصرف تجهیزات و لوازم (از جمله 

رسد نظر میتجهیزات و لوازم ورزشی) تولید خارج است. به

ناگزیر  دلیل اینکه تولیدکنندگان داخلی تجهیزات ورزشی

هاي خارجی تقلبی روي محصوالت خود از نصب نشان

کنند، برداري میهستند یا عیناً از محصوالت خارجی کپی

کنندگان ایرانی به این محصوالت تمایل و رغبت مصرف

خارجی است. اگر چنین رغبتی وجود نداشت، خرید 

کنندگان هاي تقلبی از برندهاي معتبر از سوي مصرفمارك

نظر تر از قیمت معمول، کاري بیهوده بههم گران داخلی، آن

). از سوي دیگر، جالب است که بیشتر مشتریان 32رسد (می

این محصوالت تقلبی، ادراك خوبی از کیفیت این 

رو مشکل تجهیزات ورزشی ایرانی، محصوالت دارند، ازاین

کیفیت آن نیست، بلکه ادراکی است که مشتریان از 

بر این موارد، ن خود دارند. عالوهکیفیتی آن در ذهبی

دلیل نبود پژوهشی منسجم و کامالً مرتبط با همچنین به

کننده محصوالت ورزشی، مسئله حمایت از حقوق مصرف

شود که امید شکاف موجود در این حیطه بیشتر احساس می
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است بتوان با انجام چنین پژوهشی، خأل موجود را برطرف 

آن است که مشخص شود آیا کرد. از سوي دیگر، سعی بر 

کننده در کشور ما مطرح به آنچه در موازین حقوق مصرف

 شود یا خیر و تنها در حد شعار و نوشتار باقیشده، عمل می

هاي جدید در است. همچنین با افزایش روزافزون ورزش

کشور همچون پیالتس، ایروبیک، کراسفیت و ... که هریک 

طلبند، و بسیاري می تجهیزات و کاالهاي تخصصی خود را

از این تجهیزات هنوز به تولید ملی نرسیده یا با کیفیت 

شوند، مسئله حمایت از حقوق مناسبی در کشور تولید نمی

کنندگان محصوالت ورزشی و آگاه ساختن آنها در مصرف

ازپیش ضرورت یافته تا بتوان از آنان در این خصوص، بیش

ظت کرد. بنابراین در برابر مشکالت احتمالی حمایت و محاف

این پژوهش سعی بر آن است تا با تحلیل نقش حمایت از 

کنندگان ایرانی در خرید تجهیزات ورزشی حقوق مصرف

تولید ملی، دریافت که وضعیت این حقوق به چه ترتیب 

بوده و آیا در صورت تدوین حقوق مدون و رعایت آنها از 

ت و کنندگان این محصوالسوي تولیدکنندگان و عرضه

هاي مجري این قوانین، موقع سازماننظارت مناسب و به

کنندگان ایرانی به خرید محصوالت ورزشی گرایش مصرف

تولید ملی نسبت به محصوالت مشابه خارجی افزایش 

 خواهد یافت یا خیر؟

 
 یشناسروش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از حیث نوع، 

قرار دارد که  پیمایشی -هاي توصیفیدر دسته پژوهش

آوري شده است و با صورت میدانی جمعهاي آن بهداده

ها در یک مقطع از منظور گردآوري دادهتوجه به اینکه به

گیري انجام گرفت، این ) نمونه1400زمان (تابستان و پاییز 

 توان از نوع زمانی مقطعی دانست. پژوهش را می

 کنندگانجامعه آماري پژوهش شامل تمامی مصرف

محصوالت ورزشی در شهر مشهد است که با توجه به 

نامحدود و نامعین بودن تعداد جامعه آماري و با استفاده از 

عنوان نمونه آماري تعیین و نفر به 384جدول مورگان، 

 200پرسشنامه ( 450انتخاب شدند که بر این اساس 

صورت پرسشنامه به 250صورت فیزیکی و پرسشنامه به

کنندگان محصوالت ورزشی در ن مصرفمجازي) در میا

هاي لوازم هاي فیزیکی در فروشگاهشهر مشهد (پرسشنامه

هاي مجازي از طریق ورزشی شهر مشهد و پرسشنامه

ها) هاي اجتماعی مربوط به این فروشگاهها و شبکهسایتوب

هاي آوري آنها و حذف پرسشنامهتوزیع شد که پس از جمع

امه سالم و تکمیل، انتخاب پرسشن 363مخدوش و ناقص، 

افزار هاي آماري، وارد نرموتحلیلمنظور انجام تجزیهو به

 مربوط شدند.

ها، از پرسشنامه استاندارد آوري دادهمنظور جمعبه

کننده محصوالت ایرانی بذرگر حمایت از حقوق مصرف

مربوط به  1گویه است که گویه  22) که داراي 1393(

ارتقاي منزلت  2فروش، گویه  دسترسی به خدمات پس از

تبلیغات،  4تنوع محصول، گویه  3و شأن اجتماعی، گویه 

دسترسی به قطعات  6قیمت نسبت به کیفیت، گویه  5گویه 

وجود ذهنیت منفی،  8نامه، گویه ضمانت 7یدکی، گویه 

و  2-15، 1-15، 10هاي چشمی، گویهوهمچشم 9گویه 

ح نظام تولید و توزیع، اصال 11مربوط به آگاهی، گویه  15-3

مربوط به رضایت، گویه  17و  16، 14، 13، 12هاي گویه

بندي عوامل مؤثر بر گرایش به کاالهاي مربوط به اولویت 18

بندي مزایاي مربوط به اولویت 19تولید داخل و گویه 

هاي مصرف تولیدات ملی هستند، ضمن اینکه تمامی گویه

گزینه است) بر  8ي که دارا 18جز گویه پرسشنامه (به

اند ارزشی لیکرت، طراحی و تنظیم شدهاساس سیستم پنج

)1  .( 

منظور تأیید روایی محتوایی ابزار پژوهش در ادامه، به

(از آنجا که پرسشنامه اصلی ورزشی نبوده و طبق نظر 

استادان راهنما و مشاور تغییراتی در آن اعمال شده است، 
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وایی، از نظر سایر استادان در رو براي تأیید روایی محتازاین

تن از  15ها در اختیار این زمینه استفاده شد)، پرسشنامه

متخصصان مدیریت ورزشی که در حیطه حقوق ورزشی و 

کننده ورزشی داراي سابقه هستند، قرار گرفت که مصرف

پس از بررسی و اعمال نظرهاي آنها، پرسشنامه نهایی تأیید 

ور تأیید پایایی ابزار پژوهش، منظو تنظیم شد. همچنین به

ترتیب، پایایی از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که بدین

منظور در نهایت، بهدست آمد. به 82/0پرسشنامه 

هاي شده، از آزمونآوريهاي جمعوتحلیل دادهتجزیه

توصیفی (فراوانی و درصد) و استنباطی (چولگی و کشیدگی 

ا، تی دو نمونه وابسته و دبلیو هبراي بررسی نرمالیته داده

هاي وتحلیلکندال) استفاده شد. ضمن اینکه، تمامی تجزیه

انجام  23نسخه  SPSSافزار آماري پژوهش با استفاده از نرم

 پذیرفت. 

 

 ي پژوهشهاافتهی

وتحلیل در ادامه، با استفاده از آمار توصیفی، به تجزیه

پرداخته شد شناختی نمونه مورد بررسی هاي جمعیتداده

 ارائه شده است. 1که نتایج آن در جدول 

 محصوالت ورزشی کنندگانمصرفشناختی هاي جمعیتیژگیو. 1جدول 
 درصد دامنه / تعداد متغیر

 سن

سال 20زیر   49 5/13  

سال 30 تا 21  263 5/72  

سال 40 تا 31  43 8/11  

سال به باال 41  8 2/2  

 تحصیالت

9/9 36 زیر دیپلم و دیپلم  
یپلم و لیسانسدفوق  282 7/77  

یسانسلفوق  42 6/11  
8/0 3 دکتري  

 میزان درآمد
میلیون تومان 3کمتر از    19  2/5  

میلیون تومان 5تا  3بین   53 6/14  
میلیون تومان 5بیش از   291 2/80  

 
اساس  شود که بر، مشخص می1با توجه به نتایج جدول 

سن نمونه مورد بررسی، بیشترین فراوانی مربوط به گروه 

درصد) و کمترین فراوانی  5/72سال ( 30تا  21سنی 

درصد) است.  بر  2/2سال به باال ( 41مربوط به گروه سنی 

بیشترین اساس میزان تحصیالت نیز مشخص شد که 

درصد)  7/77دیپلم و لیسانس (فراوانی مربوط به مقطع فوق

درصد)  8/0و کمترین فراوانی مربوط به مقطع دکتري (

اساس میزان درآمد  است. در نهایت، مشخص شد که بر

نمونه مورد بررسی، بیشترین فراوانی مربوط به گزینه بیش 

ربوط درصد) و کمترین فراوانی م 2/80میلیون تومان ( 5از 

 درصد) است.  2/5میلیون تومان ( 3به گزینه کمتر از 

هاي چولگی و کشیدگی، در ادامه، با استفاده از آزمون

ها پرداخته شد که با توجه به بررسی نرمال بودن توزیع داده

شود که بودند، مشخص می -2+ تا 2به اینکه نتایج در بازه 

در نتیجه هاي پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند، داده

هاي پارامتري براي آزمون فرضیات توان از آزمونمی

ها ارائه شده پژوهش استفاده کرد. میانگین هریک از گویه

 ). 2است (جدول 
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 هادادهآزمون کشیدگی و چولگی براي سنجش نرمال بودن  آماره. 2جدول 
گویه شمارهنام متغیر/  میانگین چولگی کشیدگی 

56/0 دسترسی به خدمات پس از فروش  90/0-  25/3  

87/0 ارتقاي منزلت و شأن اجتماعی  83/0-  25/3  

-41/0 تنوع محصول  04/0-  92/2  

96/0 تبلیغات  52/0-  96/2  

-62/0 قیمت نسبت به کیفیت  32/0-  55/3  

41/0 دسترسی به قطعات یدکی  95/1  25/3  

نامهضمانت  22/0  66/1-  86/3  

منفیوجود ذهنیت   51/0-  27/1  01/4  

چشمیوهمچشم هپدید  64/0  44/0  21/3  

21/1 اصالح نظام تولید و توزیع  66/0  72/3  

10 هگوی  28/0  25/1  90/2  

1-15 هگوی  26/1  64/1-  65/3  

2-15 هگوی  86/1  88/0  39/3  

3-15 هگوی  69/0-  69/0  40/3  

12 هگوی  75/0  11/1-  73/3  

13ه گوی  87/1  17/1  78/3  

14 هگوی  31/1-  26/1  64/3  

16 هگوی  42/0  91/1-  28/3  

17 هگوی  31/0-  69/0  85/2  

 
و میانگین امتیازهاي مربوط  2با توجه به نتایج جدول 

کنندگان شود که آگاهی مصرفبه هر گویه، مشخص می

کننده، در حد نسبتاً مورد بررسی نسبت به حقوق مصرف

 10متوسطی است. بر این اساس، میانگین مربوط به گویه 

کنندگان کاالهاي ورزشی از قانون یعنی آگاهی مصرف

)، 90/2کننده در سطح مطلوبی است (حمایت از مصرف

یعنی حق مشارکت در  1-15میانگین مربوط به گویه 

تدوین استانداردها، حق برخورداري از حمایت در قبال کاال 

آور، حق برخورداري از سالمتی و ایمنی و و خدمات زیان

دریافت کاال و خدمات صحیح و سالم، حق داشتن محیط 

یعنی  2-15مربوط به گویه )، میانگین 65/3زیست سالم (

کارانه، حق برخورداري از حمایت در برابر رفتارهاي فریب

رسانی صحیح و کامل، حق حق برخورداري از اطالع

برخورداري از بازار رقابتی و ضد انحصار، حق داشتن تشکل 

براي پیگیري حقوق اولیه در مصرف کاال و خدمات ورزشی، 

ش و پس از فروش حق برخورداري از خدمات بهینه فرو

یعنی حق لحاظ  3-15) و میانگین مربوط به گویه 39/3(

ها، حق گیريشدن تأمین نیازهاي اساسی در تصمیم

برخورداري از جبران خسارت وارده ناشی از مصرف کاال و 

) 40/3خدمات ورزشی و حق برخورداري از آموزش (
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یعنی اگر مصادیق  12دست آمد. میانگین مربوط به گویه به

کننده در تولیدات ورزشی داخلی به قانون حمایت از مصرف

اجرا درآید، موجبات افزایش تقاضا براي محصوالت ورزشی 

)، میانگین مربوط به 73/3داخلی را در پی خواهد داشت (

کننده ورزشی اي که حقوق مصرفیعنی در جامعه 13گویه 

 رعایت شود، رفتارهاي تولیدي و مصرفی ارتقا یافته و این

هاي اقتصادي جامعه خواهد شد مسئله سبب ارتقاي فعالیت

یعنی حقوق  14)، میانگین مربوط به گویه 78/3(

کنندگان در مورد کاال و خدمات ورزشی از مباحثی مصرف

نوعی ناظر بر مسائل کمیت، کیفیت، توزیع، است که به

رسانی، خدمات پس از فروش، قیمت فروش و نظرهاي اطالع

یعنی  16)، میانگین مربوط به گویه 64/3مردم است (

کننده محصوالت و خدمات ورزشی، میزان عنوان مصرفبه

کننده (موارد مندي از قانون حمایت از مصرفرضایت و بهره

) را در سطح 3-15و  2-15، 1-15هاي ذکرشده در سؤال

) و میانگین مربوط به گویه 28/3کنم (مطلوبی ارزیابی می

کننده قانون فعلی حمایت از مصرف یعنی به نظر من 17

 دست آمد.   )، به85/3ورزشی، کامل و جامع است (

 
 هاي پرسشنامه یهوهمبسته براي هریک از گ نمونهاي تی دو یسهمقا. نتایج آزمون 3جدول 

شماره 
 گویه

 Tآماره  انحراف معیار میانگین نوع کاال متغیر
سطح 

 معناداري

1 
دسترسی به خدمات پس از 

 فروش
 001/0 -507/16 05/1 29/3 کاالي خارجی
 001/0 -069/30 00/1 24/3 کاالي داخلی

 ارتقاي منزلت و شأن اجتماعی 2
 001/0 -422/14 14/1 22/3 کاالي خارجی
 001/0 -280/27 11/1 27/3 کاالي داخلی

 تنوع محصول 3
 001/0 -162/11 15/1 95/2 کاالي خارجی
 001/0 -381/22 16/1 93/2 کاالي داخلی

 تبلیغات 4
 001/0 -725/11 14/1 99/2 کاالي خارجی
 001/0 -462/22 15/1 92/2 کاالي داخلی

 قیمت نسبت به کیفیت 5
 001/0 -833/16 23/1 54/3 کاالي خارجی
 001/0 -441/28 19/1 53/3 کاالي داخلی

 دسترسی به قطعات یدکی 6
 001/0 -188/16 06/1 27/3 خارجیکاالي 

 001/0 -657/27 07/1 20/3 کاالي داخلی

 نامهضمانت 7
 001/0 -952/7 24/3 91/3 کاالي خارجی
 001/0 -780/15 41/2 83/3 کاالي داخلی

 وجود ذهنیت منفی 8
 001/0 -079/26 04/1 01/4 کاالي خارجی
 001/0 -972/38 04/1 02/4 کاالي داخلی

 چشمیوهمچشم هپدید 9
 001/0 -519/15 10/1 27/3 کاالي خارجی
 001/0 -737/26 12/1 24/3 کاالي داخلی

 اصالح نظام تولید و توزیع 11
 001/0 -911/16 39/1 74/3 کاالي خارجی
 001/0 -629/30 20/1 75/3 کاالي داخلی

 
هاي خصوص مقایسه گویه ، در3بر اساس نتایج جدول 

، بر اساس داخلی یا خارجی بودن کاال، این 11و  9تا  1

دست آمد. بر این اساس مشخص شد که در رابطه نتایج به

با دسترسی به خدمات پس از فروش و با توجه به سطح 

دست آمد، دسترسی به به 01/0معناداري که کمتر از 

ر از خدمات پس از فروش براي کاالهاي خارجی بیشت

ها اعالم شد. بر اساس کاالهاي داخلی طبق نظر آزمودنی

ارتقاي منزلت و شأن اجتماعی و با توجه به سطح معناداري، 

کنندگان، ارتقاي منزلت و شأن مشخص شد که مصرف

اجتماعی کاالهاي داخلی را بیشتر از کاالهاي خارجی 
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اند. بر اساس تنوع محصول و با توجه به سطح دانسته

کنندگان، تنوع محصوالت خارجی را ري، مصرفمعنادا

اند. بر اساس بیشتر از محصوالت داخلی تشخیص داده

کنندگان، تبلیغات تبلیغات نیز مشخص شد که مصرف

اند. در کاالهاي خارجی را بهتر از کاالهاي داخلی دانسته

همین زمینه، بر اساس مقدار قیمت نسبت به کیفیت و با 

ها، شود که آزمودنی، مشخص میتوجه به سطح معناداري

قیمت محصوالت خارجی را نسبت به کیفیت آن بهتر 

دانند. بر اساس دسترسی به قطعات یدکی نیز مشخص می

کنندگان مورد بررسی، دسترسی به شود که مصرفمی

تر از قطعات قطعات یدکی محصوالت خارجی را راحت

نامه اند. در خصوص ضمانتیدکی محصوالت داخلی دانسته

نامه کاالهاي شود که وضعیت ضمانتنیز مشخص می

خارجی، بهتر از کاالهاي داخلی است. در خصوص وجود 

شود که ذهنیت ذهنیت منفی نیز مشخص می

تر از ذهنیت کنندگان نسبت به کاالهاي داخلی منفیمصرف

آنها نسبت به کاالهاي خارجی است. بر اساس 

کنندگان مصرفشود که چشمی نیز مشخص میوهمچشم

چشمی بیشتر به وهمدلیل چشمدهند که بهترجیح می

خرید کاالهاي خارجی بپردازند تا کاالهاي داخلی. در 

کنندگان مورد شود که از نظر مصرفنهایت، مشخص می

بررسی، مصرف کاالهاي داخلی بیشتر از کاالهاي خارجی، 

 شود. موجب اصالح نظام تولید و توزیع می

بندي دبلیو کندال، ا استفاده از آزمون اولویتدر ادامه، ب

بندي عوامل مؤثر بر گرایش به کاالهاي اقدام به اولویت

 ).4تولید داخل شد (جدول 

 بر گرایش به کاالهاي تولید داخل مؤثربندي عوامل یتاولو. 4جدول 
هاي آزمون آماره

 دبلیو کندال
 متغیر 

میانگین 
 رتبه

 اولویت

942/176 خی دو معتبر هنامضمانت   32/4  پنجم 
بندي خوبظاهر و بسته    13/4  ششم 

آزادي هدرج 91/2 قیمت مناسب 7   هشتم 
30/3 کیفیت باال    هفتم 

001/0 سطح معناداري 56/4 ایمنی   چهارم 
11/5 بهداشت و سالمت    سوم 
ورزشی هکنندقضایی حمایت از حقوق مصرف هپشتوان    85/5  اول  
81/5 استاندارد بودن محصوالت و خدمات ورزشی    دوم 

 
و سطح معناداري آزمون که  4با توجه به نتایج جدول 

توان گفت که بین عوامل مؤثر بر است، می 01/0کمتر از 

گرایش به کاالهاي تولید داخل اولویت معناداري وجود دارد 

ترین اولویت مربوط به گزینه که بر این اساس، مهم

» کننده ورزشیپشتوانه قضایی حمایت از حقوق مصرف«

استاندارد بودن محصوالت و خدمات «مل است و عوا

نامه ضمانت«، »ایمنی«، »بهداشت و سالمت«، »ورزشی

و » کیفیت باال«، »بندي خوبظاهر و بسته«، »معتبر

محصوالت ورزشی، از دید نمونه مورد » قیمت مناسب«

 هاي دوم تا هشتم قرار دارند. بررسی در اولویت

ري آزمون که و سطح معنادا 5با توجه به نتایج جدول 

 مصرف توان گفت که بین مزایاياست، می 01/0کمتر از 

ملی، اولویت معناداري وجود دارد که بر این اساس،  تولیدات

» استقالل و خودکفایی«ترین اولویت مربوط به گزینه مهم

، »کاهش بیکاري«، »تقویت اقتصاد ملی«است و عوامل 

دید نمونه ، از »افزایش رفاه و داشتن آرامش در زندگی«

 هاي دوم تا چهارم قرار دارند.مورد بررسی در اولویت



 1401پاییز ، 3 رة، شما14دورة  هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، نشریۀ پژوهش                                                   166
 

 

 بندي مزایاي مصرف تولیدات ملییتاولو. 5جدول 
هاي آزمون آماره

 دبلیو کندال
 اولویت میانگین رتبه متغیر 

790/81 خی دو 42/2 افزایش رفاه   چهارم 
19/3 تقویت اقتصاد ملی    دوم 

آزادي هدرج 06/3 کاهش بیکاري 4   سوم 
91/3 استقالل و خودکفایی    اول 

001/0 سطح معناداري 42/2 داشتن آرامش در زندگی   چهارم 

 يریگجهینتبحث و 

 حقوق از حمایت نقش هدف از این پژوهش، تحلیل

 تولید ورزشی تجهیزات خرید به گرایش در کنندهمصرف

کننده و تولید ملی دو ملی بود. از آنجا که حمایت از مصرف

مبحث اصلی این پژوهش هستند، در مقدمه پژوهش به 

بررسی مبانی نظري این دو مبحث پرداخته شد. در قسمت 

کننده، سازمان و انجمن حمایت مربوط به حمایت از مصرف

کننده، قانون کننده، مصادیق حقوق مصرفاز مصرف

المللی بیان کننده در ایران و سطح بینرفحمایت از مص

 شدند. 

ها با استفاده از در ادامه، نتایج حاصل از بررسی داده

دهد که از دید آزمون تی دو نمونه همبسته نشان می

کنندگان، وضعیت دسترسی به خدمات پس از مصرف

)، تبلیغات (تبلیغات 26فروش، تنوع محصول (طراحی، 

؛ افزایش آگاهی، 19شناخت کافی، ؛ فقدان 25تلویزیونی، 

؛ قیمت، 24پذیري، )، قیمت نسبت به کیفیت (رقابت21

)، دسترسی به 27کنندگان، ؛ سطوح درآمد مصرف26

)، 19نامه (نبود راهبردهاي مدون، قطعات یدکی، ضمانت

) در محصوالت 28؛ 25چشمی (برند بودن، وهمچشم

که این نتایج  خارجی بهتر و باالتر از محصوالت داخلی است

)، 2020)، خانی و همکاران (1397هاي حیاتی (با یافته

زاده و )، حسین1399خوانی و محسنی (جعفري هفت

)، چیو 1394پوري و پورکاظمیان ()، ولی1394همکاران (

) 2017( لوکینوویچ و )، میلووانوویچ2021و همکاران (

همسوست، اما وضعیت ارتقاي منزلت و شأن اجتماعی 

)، وجود ذهنیت 22؛ تعهد نسبت به برند، 25ت ملی، (هوی

منفی نسبت به محصول یا خدمت (عوامل مرتبط با فرهنگ 

؛ ایجاد اعتماد و کاهش ریسک 24کننده، و نگرش مصرف

؛ و اصالح نظام 30؛ خصومت با محصول، 29شده، ادراك

 تهیه مناسب مواد از که ورزشی تولید و توزیع (تجهیزات

؛ عوامل 23رسانند، نمی آسیب زیستمحیط به و شده

) در محصوالت داخلی بیشتر و باالتر 24اي حاکمیتی، زمینه

از محصوالت خارجی است که تمامی این موارد ذکرشده، از 

کننده هستند که این یافته با مصادیق حقوق مصرف

فروشی )، انجمن مطالعات خرده2016هاي چیو و ون (یافته

)، 1399خوانی و محسنی (فري هفت)، جع2020ورزشی (

) و 2021پوري ()، دهقان1394حسین زاده و همکاران (

) همسوست. از طرفی، 2021جباري اورنج و همکاران (

هاي کنندگان خواسته شد که اولویتکه از مصرفزمانی

خود را براي گرایش به تولیدات داخلی مشخص کنند، آنها 

یی حمایت از حقوق بیشترین اولویت را به پشتوانه قضا

) و استاندارد 24و  19کننده ورزشی داده (همسو با مصرف

)، بهداشت 26بودن محصوالت و خدمات ورزشی (همسو با 

)، 29و  23)، ایمنی (همسو با 23و سالمت (همسو با 

بندي خوب )، ظاهر و بسته19نامه معتبر (همسو با ضمانت

) و 26و  24)، کیفیت باال (همسو با 26و  24(همسو با 

هاي دوم تا ) را اولویت27، 26، 24قیمت مناسب (همسو با 

توان نتیجه گرفت که هشتم خود معرفی کردند. بنابراین می

شکوفایی محصوالت ورزشی تولید داخل و جایگزینی آنها 

تواند محقق شود که جاي محصوالت وارداتی، زمانی میبه
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شده، االي عرضهتولیدکننده ایرانی بتواند از لحاظ کیفیت ک

نامه و خدمات پس از فروش، نیازها و تنوع، ضمانت

عبارتی، باید از کننده را تأمین کند. بههاي مصرفخواسته

کننده حمایت شود تا وي انگیزه گرایش به حقوق مصرف

دست آورد. شایان ذکر است تنها مواردي که تولید ملی را به

ز کاالهاي خارجی کنندگان، کاالهاي داخلی را برتر امصرف

رتقاي منزلت و شأن اجتماعی، وجود اند، مربوط به ادانسته

ذهنیت منفی و اصالح نظام تولید و توزیع بوده است؛ یعنی 

آنها باور دارند که استفاده از کاالهاي ورزشی تولید داخل، 

موجب ارتقاي منزلت و شأن اجتماعی شده که احتماالً این 

پرستی آنها بوده و و میهن گرفته از عرق ملیمهم نشأت

همچنین، باور دارند که خرید و استفاده از کاالهاي ورزشی 

تولید داخل موجب اصالح نظام تولید و توزیع در صنعت 

شود. همچنین مشخص شد که این افراد ورزش کشور می

ذهنیت منفی بیشتري نسبت به کاالهاي تولید داخل تا 

دلیل مقایسه کاالهاي کاالهاي خارجی دارند که این امر به

داخلی و خارجی بوده که متأسفانه در بسیاري از موارد، 

کاالهاي ورزشی داخلی یا تفاوت چندانی به لحاظ قیمت با 

کاالهاي خارجی ندارند، اما کیفیت آنها با یکدیگر قابل 

مقایسه نیست یا آنکه بسیاري از تولیدکنندگان از نبود یا 

براي تولید محصول اظهار گران بودن مواد خام اولیه 

کیفیت کنند که خود بر تولید کاالهاي بیناراحتی می

داخلی اثر دارد و در نتیجه موجب وجود ذهنیت منفی در 

 شود. کنندگان میمصرف

ها نشان داد که بخش دیگري از بررسی داده

کنندگان مورد بررسی، نسبت به حقوق خود، آگاهی مصرف

) دارد و از قانون حمایت از 21نسبتاً متوسطی (همسو با 

کننده فعلی، رضایت در سطح متوسطی نیز دارند. مصرف

نتایج پژوهش، بیانگر این مطلب نیز بود که متغیر قیمت 

نسبت به کیفیت در کاالهاي خارجی نسبت به کاالهاي 

معنا که ) بیشتر است، بدان27، 26، 24داخلی (همسو با 

اي را مطلب که هزینه کننده با اذعان به اینگاهی مصرف

پردازد، خیلی بیشتر از آن سطح که براي کاالي خارجی می

حال، باز هم مبادرت  کیفیتی است که آن کاال دارد، با این

کند و این مسئله با ذهنیت منفی که به خرید آن کاال می

نسبت به کاالي داخلی وجود دارد و همچنین، 

تقاي منزلت و )، و ار28و  26چشمی (همسو با وهمچشم

) با مصرف کاالي خارجی 27و  25شأن اجتماعی (همسو با 

و تبلیغات زیاد و چشمگیر این محصوالت در ارتباط است. 

این عوامل که در پرسشنامه هم بررسی شدند، مشتمل بر 

) است که در گرایش به خرید 24مسائل فرهنگی (همسو با 

نیازمند عزم یک کاال نقشی اثرگذار دارد و اصالح این امر، 

 ملی و مدیریت جهادي است. 

بندي ها، به اولویتدر بخش دیگري از بررسی داده

مزایاي مصرف تولیدات ملی پرداخته شد که بر این اساس، 

کنندگان مورد بررسی، اولویت اول خود را به گزینه مصرف

هاي تقویت اقتصاد ملی، استقالل و خودکفایی داده و گزینه

ایش رفاه و داشتن آرامش در زندگی را کاهش بیکاري، افز

هاي دوم تا چهارم خود معرفی کردند. بنابراین آنها اولویت

باور دارند که حمایت از تولید ملی، موجب افزایش استقالل 

و خودکفایی کشور در امر تولید و وابستگی کمتر به 

شود. این امر محصوالت و تولیدات خارجی و وارداتی می

هاي ملی کشور را تقویت کند که در سال تواند اقتصادمی

 هاي کشور ما بوده است. ناپذیر از سیاستاخیر جزئی جدایی

 حقوق از اما در پاسخ به پرسش پژوهش که آیا حمایت

 خرید کنندگان بهمصرف تأثیري بر گرایش کنندهمصرف

توان گفت: بله. اگر ملی دارد؟ می تولید ورزشی تجهیزات

درستی رعایت شود، سبب خوبی و بههکننده بحقوق مصرف

شود، چراکه مصادیق گرایش به سمت تولیدات داخلی می

در انتخاب   کننده جزء متغیرهاي تأثیرگذارحقوق مصرف

افرادند، اما در کنار آن باید روي مسائل فرهنگی نیز 
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گذاري شده و مزایاي استفاده از تولیدات ملی براي سرمایه

 ان شود. کنندگان بیشتر بیمصرف

ه تجهیزات کنندمصرفراهکارهاي تقویت حقوق 

افزایش گرایش به خرید کاالي تولید  منظوربهورزشی ایرانی 

 ملی 

  :عوامل مرتبط با فرهنگ و نگرش مصرف داخلی

تغییر نگرش نسبت به تولیدات ملی، تقویت هنجار اجتماعی 

هاي مصرف تجهیزات ورزشی تولید داخل، ایجاد کمپین

ویژه در صنعت ورزش، ترویج تولیدات داخلی به حمایت از

مصرف کاالي ملی در رسانه ملی، تبلیغات تجهیزات ورزشی 

 داخلی با استفاده از سلبریتی ها و افراد مشهور؛

 پذیري صنعت تولیدات ورزشی عوامل رقابت

افزایش کیفیت مواد اولیه و استفاده از فناوري روز  داخلی:

واسطه، طراحی مناسب، تولید بی دنیا براي تولیدات، توزیع

با کیفیت و متنوع، خالقیت و ابتکار در تولیدات، شناخت 

نیاز و سالیق مختلف مردم در تجهیزات ورزشی، جذب 

بندي مناسب، تولید در گذار، رعایت اصول بستهسرمایه

کنندگان قوي، مقیاس اقتصادي، مدیریت ارتباط با مصرف

شی با قیمت مناسب، تشکیل یدکی تجهیزات ورزتولید لوازم

 هلدینگ تجهیزات ورزشی ملی؛ 

 هاي مشارکت با تولیدکنندگان جهانی و شرکت

هاي تولیدکننده لوازم و تجهیزات مشارکت با شرکتبرتر: 

ورزشی بزرگ دنیا، ارتباط و استفاده از طراحان مطرح دنیا، 

 ارتباط با دیگر کشورهاي فعال در صنعت تجهیزات ورزشی؛ 

  ارتقاي  ها:اي علمی و نقش دانشگاهزمینهعوامل

ارتباط صنعت تجهیزات ورزشی و دانشگاه، ایجاد مراکز 

ها در تخصصی تحقیق و توسعه و آموزش، تقویت دانشگاه

خصوص تحصیالت مرتبط با صنعت تجهیزات ورزشی، 

 آموزش نیروي تخصصی؛ 

 هاي کالن اي حاکمیتی (حمایتعوامل زمینه

رویه تجهیزات ورزشی، جلوگیري از واردات بی دولت):

پرداخت تسهیالت و وام به تولیدکنندگان داخلی، جلوگیري 

از قاچاق کاالهاي ورزشی، نظارت بر تولید، ایجاد فضاي 

ها، تعامل بیشتر با تولیدکننده، ایجاد رقابتی، رفع تحریم

بسترهاي الزم براي برندسازي، تدوین قوانین حمایتی و 

 انین زائد؛ حذف قو

 افزایش قدرت خرید  اي اقتصادي:عوامل زمینه

 مردم.
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 پیوست

ف
ردی

 

هاي نظر خود را در مورد گزینه لطفاً پس از مطالعه هر عبارت با زدن 
قم زیر اعالم کنید

واف
الً م

کام
 

قم
واف

م
 

رم
ندا

ي 
ظر

ن
 

فم
خال

م
الً  

کام
فم

خال
م

 

      میزان دسترسی به خدمات پس از فروش محصوالت ورزشی داخلی بیشتر است. 1
      شود.مصرف کاالهاي ورزشی داخلی، سبب منزلت و شأن اجتماعی بیشتر می 2
      در کاالهاي ورزشی داخلی، تنوع محصوالت مطابق با خواسته مشتري زیاد است. 3
      قبول است.سطح کمی و کیفی تبلیغات کاالهاي ورزشی داخلی، زیاد و قابل 4
      قیمت محصوالت ورزشی داخلی، نسبت به کیفیت آن زیاد است. 5
      اند.قطعات یدکی محصوالت ورزشی داخلی در دسترس 6
      ندارد. ارزش است و اعتبارينامه کاالهاي ورزشی داخلی، صرفاً یک برگه بیضمانت 7
      نسبت به محصوالت ورزشی داخلی، ذهنیت منفی وجود دارد.  8
      چشمی در خرید آنهاست.وهمیک عامل مهم براي گرایش به کاالهاي ورزشی داخلی، چشم 9
کننده در سطح مطلوبی   کنندگان کاالهاي ورزشی از قانون حمایت از مصرف  آگاهی مصرف  10

 است.
     

بر بهبود وضــعیت تولید  کنندگان ورزشــی در جامعه، عالوهبهبود قوانین حمایت از مصــرف 11
 شود.    کاالها و خدمات ورزشی، به اصالح نظام تولید و توزیع نیز منجر می

     

ــرف 12 ــادیق قانون حمایت از مصـ ــی داخلی به اجرا درآید،  اگر مصـ کننده در تولیدات ورزشـ
 موجبات افزایش تقاضا براي محصوالت ورزشی داخلی را در پی خواهد داشت.     

     

کننده ورزشی رعایت شود، رفتارهاي تولیدي و مصرفی ارتقا     اي که حقوق مصرف در جامعه 13
 هاي اقتصادي جامعه خواهد شد.  یابد و این امر سبب ارتقاي فعالیتمی

     

صرف  14 ست که به   حقوق م شی از مباحثی ا نوعی ناظر بر  کنندگان در مورد کاال و خدمات ورز
رسانی، خدمات پس از فروش، قیمت فروش و نظرهاي   اطالعمسائل کمیت، کیفیت، توزیع،  

 مردم است.

     

 اند، آگاهی دارم.بندي شدهکننده که در ذیل دستهکننده محصوالت و خدمات ورزشی، از مصادیق حقوق مصرفعنوان مصرفبه 15
ــتانداردها، حق برخورداري از حمایت در قبال کاال و  15-1 ــارکت در تدوین اسـ خدمات  حق مشـ

سالم، حق      زیان صحیح و  سالمتی و ایمنی و دریافت کاال و خدمات  آور، حق برخورداري از 
 زیست سالم.داشتن محیط

     

ــانی  حق برخورداري از حمایت در برابر رفتارهاي فریبکارانه، حق برخورداري از اطالع        15-2 رسـ
داشــتن تشــکل براي  صــحیح و کامل، حق برخورداري از بازار رقابتی و ضــد انحصــار، حق 

پیگیري حقوق اولیه در مصــرف کاال و خدمات ورزشــی، حق برخورداري از خدمات بهینه   
 فروش و پس از فروش.

     

ــمیم   15-3 ــی در تص ــاس ــدن تأمین نیازهاي اس ها، حق برخورداري از جبران  گیريحق لحاظ ش
 آموزش.خسارت وارده ناشی از مصرف کاال و خدمات ورزشی، حق برخورداري از 

     

مندي از قانون  کننده محصــوالت و خدمات ورزشــی، میزان رضــایت و بهرهعنوان مصــرفبه 16
 کنم.کننده (موارد ذکرشده در سؤال قبل) را در سطح مطلوبی ارزیابی میحمایت از مصرف

     

      کننده ورزشی، کامل و جامع است.به نظر من قانون فعلی حمایت از مصرف 17
 :گذاري کنیداز دیدگاه خود، عوامل مؤثر بر گرایش به کاالهاي ورزشی تولید داخل را به ترتیبِ اولویت شماره 18

   بهداشت و سالمت   ایمنی  کیفیت باال  قیمت مناسب  بندي خوب ظاهر و بسته نامه معتبر ضمانت
    ورزشیاستاندارد بودن محصوالت و خدمات  ورزشی کننده پشتوانه قضایی حمایت از حقوق مصرف

 گذاري کنید:ترتیب اهمیت شمارهاز دیدگاه خود، مزایاي مصرف تولیدات ورزشی ملی را به 19
 داشتن آرامش در زندگی   استقالل و خودکفایی    کاهش بیکاري    تقویت اقتصاد ملی   افزایش رفاه 
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Abstract 
The purpose of this study was to analyzing the role of consumer law protection in the 
tendency to purchase nationally produced sports equipment. The research method is 
applied in terms of purpose and is a descriptive -survey research in which field data 
collection was used. The statistical population includes all consumers of sports products 
in the city of Mashhad due to the infinity of the statistical population and using the 
Morgan table, 384 people were selected as a statistical sample.  The Standard Consumer 
Rights Questionnaire (Bazrgar et al, 2015) was used to collect data. All statistical 
analyzes were performed using SPSS software. The results showed that the variables of 
access to after-sales service, product variety, advertising, price to quality, access to 
spare parts, warranty, and keep up with the Joneses on foreign goods were superior to 
domestic goods, but the variables of promotion of social status, The existence of a 
negative mentality and reform of the production and distribution system in domestic 
goods are higher. Furthermore, the level of awareness and satisfaction with the 
consumer rights of individuals is moderate. Therefore, it can be said that domestic 
producers, with proper support for consumers and the production of quality goods close 
to foreign goods, can encourage consumers to buy domestic goods and thus boost the 
country's economy and reduce unemployment. 

Keywords 
 Boosting national economy, Consumer law, Reform of production and distribution 

system, Sports equipment. 
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