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 عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان کاالهای ورزشی 

 با استفاده از مدل اسپرولز و کندال
 3فرزانه ترابی نهاد ،2، افشار جعفری1فریبا عسکریان

 چکیده : 

 ورزشی، بازاریابی اتتحقیق رسند. درمی فروش به المللیبین و ملی سطح در ورزشی تولیدات با جهانی شدن ورزش، هدف:مقدمه و 

-ر تصمیم خرید مصرفهدف تحقیق حاضر تعیین عوامل مؤثر ب مهم است. ورزشی بسیار کاالهای بیشتر فروش برای ،خرید هایمشخصه

 باشد. کنندگان کاالهای ورزشی در سطح شهر تبریز و با استفاده از مدل اسپرولز و کندال می

 شهر سال18 باالی ورزشی کاالهای کنندگانمصرف شامل آماری امعهج پیمایشی بوده و-حاضر، توصیفی پژوهش روش شناسی:

 ی برگرفته ازبزار تحقیق، پرسشنامهاند. اشده انتخاب تصادفی روش بهبا استفاده از فرمول کوکران و بود که  نفر 385تبریز و نمونه آماری 
ی آن با آزمون تحلیل عاملی برای کاالها ندال بود که روایی آن توسط متخصصین و و پایاییک-کننده اسپرولزمصرف سبک یپرسشنامه

سمیرنف، ا-، کلموگروفعاملی تحلیل(استنباطی  آمار و از شناختیجمعیت هایویژگی توصیف برای توصیفی ازآمار ورزشی تأئید شد.

 شد. استفاده  ≥05/0α اریدمعنی سطح والیس(در-ویتنی و کروسکال-یومن فریدمن،

 شهر ورزشی کاالهای کنندگانفمصر در گراییلذت و گراییآلایده مدگرایی، و نوگرایی گیریتصمیم سبک سه داد، نشان نتایج ها:یافته

 مردان همچنین (.2X= 079/603و  p>001/0) باشدمی نوگرایی و مدگرایی آنها خرید گیریتصمیم در عامل مؤثرترین و دارد وجود تبریز
 770/11و  p=  038/0) بودند گراتر آلایده متغیر حقوق با شاغل افراد و (z= 12292 /000و   p>001/0) بودند نوگراتر زنان به نسبت

=2X)نبودن یا بودن ورزشکار و تحصیالت سن، بین دارند و ارتباط گراییلذت سبک با شخصی درآمد و نوگرایی سبک با خانواده . درآمد 
 (.<05/0p) نشد مشاهده تفاوتی آنان گیریتصمیم سبک و کنندگانمصرف

این زمینه  در ورزشی الهایفروشندگان کا و تولیدکنندگان با توجه به اهمیت مشتریان ورزشی به نوگرایی و مدگرایی، نیاز توجه: بحث

 محسوس است.

 

 اسپرولزوکندال مدل ورزشی، کاالهای کنندگان،مصرف خرید، گیریتصمیم سبک کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
-خدماتی رفتار مصرف تا امروزه بسیاری از تولیدکنندگان و مؤسسات استرویکردهای بازاریابی ورزشی باعث شده 

(. با 1ا شناسایی نمایند )رها و تقاضای مشتریان کنندگان را مورد توجه قرار دهند و در این زمینه نیازها، خواسته
. بر اساس نوع شودمی کنندگان، الگوهای خرید متفاوتی بروز دادههای مصرفتوجه به تفاوت در نیازها و خواسته

رسد. عالوه بر کنندگان، بدیهی به نظر میکنندگان، متفاوت بودن الگوهای خرید مصرفشخصیت و نگرش مصرف
ز سبک خرید اکننده ی شخصی و محیط، هر مصرفهای فردی، موقعیت اقتصادی، سلیقهی تفاوتاین به واسطه

 کند.منحصر به فردی استفاده می
رسند.  برای وش میالمللی به فربه جهانی شدن است، تولیدات ورزشی در سطح ملی و بینهمچنان که ورزش رو     

ت بازاریابی ورزشی های خرید مورد مهمی در تحقیقاکنندگان ورزشی، مشخصهفروش بیشتر کاالهای ورزشی به مصرف
ر هنگام خرید دفردی  گیری منحصر بهکنندگان ورزشی سبک تصمیمآید. این بدان معناست که مصرفبه شمار می

رید دارند که مربوط به خهای کنندگان، انواع گوناگونی از حساسیتدهد که بسیاری از مصرفدارند. تحقیقات نشان می
گیری راین، سبک تصمیمباشد. بنابعواملی مانند کیفیت، مد، نام تجاری، سرگرمی، سردرگرمی و عادت هنگام خرید می

یژه در بازار کاالهای وکنندگان، به ها و رفتارهای خرید مصرفبررسی است تا انگیزه کننده موضوع مهمی برایمصرف
 (.2ورزشی شناسایی و درک شود )

گیری و ( تبیین شد. به اعتقاد وی تنها عواملی بر تصمیم1971) 1گیری نخستین بار توسط آلپرتفرآیند تصمیم     
 کنندگان، مهم و هم از محصوالت رقبا، متمایز باشندر مصرفگذارد که هم از نظکنندگان اثر میانتخاب مصرف

-کننده، این اجماع وجود دارد که فرآیند تصمیمنظران و متخصصان رفتار مصرف. به طور کلی در میان صاحب(3)

توان شامل: احساس نیاز، جستجوی ای است که این مراحل را میکنندگان فرآیندی پنج مرحلهگیری مصرف
 (.4ها، خرید و ارزیابی پس از خرید در نظر گرفت )ها و گزینهارزیابی انتخاباطالعات، 

نشأت ها این سبکی آن است که دهندهکنندگان نشان گیری مصرفهای تصمیمی سبکتحقیقات مختلف در زمینه
های مختلفی سبککنندگان از و به همین دلیل مصرف خرید استکنندگان در فرآیند رویکرد ذهنی مصرفگرفته از 

( مدلی را جهت بررسی 1975) 2دی آکن و فایر باوکنند. بدین جهت هنگام مواجه شدن با تصمیمات در بازار پیروی می
 3نظران دیگری نظیر بتمنگیری ارائه کردند و صاحبتصمیم و تصمیم اشکالی دستیابی به همه یترین شیوهناسبم
( این مدل را 1986( و اسپرولز و کندال )1985) 6(، میلر و اسپرولز1976) 5نز(، مای1978) 4(، ژاکوبی و چسنات1979)

 (.به نقل از ریاحی توسعه دادند )طی مراحل مختلف 
است، کنندگان مورد بحث قرار گرفتههای متفاوتی که به منظور شناسایی رفتار مصرفها و مدلدر میان نظریه     

ها جهت است. این مدل در بسیاری از پژوهشتوجه بسیاری قرار گرفته مدل پیشنهادی اسپرولز و کندال  مورد
اسپرولز و کندال  تأکید  شد.کنندگان به کار بردهگیری مصرفهای تصمیممعرفی خصوصیات خرید کردن و روش

ذهنی گیری دارند. آنها در نهایت توانستند هشت خصوصیت ی تصمیمکننده در نحوهزیادی بر خصوصیات ذهنی مصرف
خواهی یا حساسیت به کیفیت آلایده -1را تعریف و تبیین نمایند. این هشت سبک عبارتند از: کننده یا سبک مصرف

حساسیت  -5گرایی و تمایل به خرید به عنوان سرگرمی، لذت -4مدگرایی،  -3حساسیت به نام تجاری،  -2باال، 
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حساسیت به ارزش  -8های زیاد و سردرگمی در انتخاب -7 هدف )تنوع طلبی(،دقت و بیواکنشی، بی -6به قیمت
 (.6) پول پرداختی دریافتی نسبت به

 (6). 
گیری خرید در میان جوانان مالزی، چهار سبک های تصمیم(، در بررسی سبک2012و همکاران ) 1مداحی     

خرید برای سرگرمی و  گیری آگاهی از نام تجاری و کاالهای جدید، حساسیت به کیفیت کاال، تمایل بهتصمیم
گیری های تصمیمکنندگان و سبکدقت را شناسایی کردند. همچنین دریافتند میان سن مصرفسبک واکنشی و بی

زاده عزیزی و مکی(.7کننده تأثیر دارد )گیری مصرفهای تصمیمدار وجود ندارد ولی جنسیت بر سبکارتباط معنی
و  CSIگیری خرید در جوانان ایرانی با استفاده از پرسشنامه های تصمیم(، نیز در پژوهشی به مطالعه سبک2012)

گرایی رفتاری، حساسیت به نام تجاری، حساسیت به مد، اقتصادی، وفاداری های کمالمدل دوازده عاملی شامل سبک
ید، سهولت خرید جویی در زمان و انرژی، تنفر از خرگرایی نگرشی، صرفهگرایی، کمالبه نام تجاری، سردرگمی، لذت

طلبی پرداختند و در نهایت ، دو سبک وفاداری به نام تجاری و آگاهی از نام تجاری را در میان جوانان ایرانی و تنوع
شناسایی نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد زنان نسبت به مردان حساسیت بیشتری به مدگرایی دارند. در سایر عوامل 

کنندگان متأهل ین مردان و زنان مشاهده نشد. همچنین آنها دریافتند مصرفداری بمشخص شده اختالف معنی
کنندگان مجرد بودند و در مقابل افراد مجرد حساسیت بیشتری به نام تجاری و مدگرایی داشتند گراتر از مصرفآلایده

استفاده از مدل اسپرولز کنگی برای خرید کفش بسکتبال با گیری جوانان هنگ(، در بررسی تصمیم2011) 2وینگ(.8)
گیری ، حساسیت به قیمت کفش است. های تصمیمو کندال به این نتیجه رسید که مهمترین عامل در سبک

همچنین به این نتایج دست یافت که مشتریان دختران نسبت به مشتریان پسر حساسیت بیشتری به کیفیت و مد 
های فراوان در ورزشکاران تجاری و سردرگمی در انتخابروز بودن کفش بسکتبال داشتند و سبک حساسیت به نام 

داری های بسکتبال ارتباط معنیگیری خرید مشتریان کفشتصمیم مشاهده شد. در این مطالعه بین سن و سبکای حرفه
کنندگان  شناختی بر الگوی خرید مصرفهای جمعیت(، در بررسی تأثیر تفاوت2011) 3چوئی چیونگ (.9وجود نداشت )

کنگی به این نتیجه رسید که مردان نسبت به زنان حساسیت بیشتری به کیفیت دارند. . او همچینن دریافت هنگ
وفاداری بیشتری به مارک و فروشگاه مورد عالقه خود دارند و معموالً از روی عادت  Y5نسبت به نسل  X4نسل 

تر نسبت به کسانی . افراد با تحصیالت پایینکنندبیشتر به مد و جذابیت کاالها توجه می Yکنند. نسل خرید می
 (. 10های تجاری مشهورتر دارند )تر و نامکه تحصیالت دانشگاهی دارند تمایل بیشتری به خرید کاالهای گران

کنندگان پوشاک ورزشی در سنگاپور، نه سبک گیری مصرفهای تصمیم(، در بررسی سبک2010و همکاران ) 6بائی
توجه به کیفیت، حساسیت به نام تجاری، مدگرایی، توجه به قیمت، خرید برای سرگرمی و لذت، خرید  گیریتصمیم

و همکاران  7راویندران(.11گرایی، سردرگمی در انتخاب فراوان و تائید افراد مشهور را شناسایی کردند )واکنشی، عادت
دگان در هندوستان پرداختند. نتایج این مطالعه کننگیری خرید مصرفهای تصمیم(، در تحقیقی به بررسی سبک2009)

گیری حساسیت به قیمت، حساسیت به کیفیت، نوگرایی، تمایل به خرید برای سرگرمی، نشان داد شش سبک تصمیم
کنندگان وجود دارد. همچنین آنها دریافتند سردرگمی به واسطه انتخاب فراوان و نیز سبک تنوع طلبی، در میان این مصرف

کنندگان جوان بیشتر به گیری حساسیت به قیمیت بودند. مصرفد مجرد بیشتر از افراد متأهل دارای سبک تصمیمکه افرا
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های داری با سبکعنوان سرگرمی و لذت تمایل به خرید داشتند. عالوه بر این جنسیت، تحصیالت و درآمد رابطه معنی
کننده و رفتار خرید در مراکز گیری مصرفهای تصمیم(، سبک2006و همکاران ) 1وسلی(. 12گیری نداشتند )تصمیم

کننده، در میان گیری مصرفهای تصمیمخرید را مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که تمامی سبک
گیری خریداران، های تصمیمخریداران مرکز خرید وجود دارد. آنها همچنین دریافتند که مهمترین عامل در سبک

گیری جوانان های تصمیم(، در پژوهشی با مطالعه سبک2006) 2گونن و اوزمت(. 13باشد )ت به کیفیت باال میحساسی
های باشد. عالوه بر این، سبکگیری آنها میای پرداختند و دریافتند کیفیت کاال، مؤثرترین عامل در تصمیمترکیه
آنها همچنین  ی به واسطه انتخاب فراوان وجود داشت.گرا، حساسیت به قیمت، حساسیت به نام تجاری و سردرگملذت

(، در 2004بائی )(. 14گیری دختران و پسران وجود دارد )داری در سبک تصمیمبه این نتیجه رسیدند اختالف معنی
جنوبی و آمریکا پرداخت. نتایج نشان های الگوهای خرید پوشاک ورزشی در دانشجویان کرهپژوهشی به بررسی تفاوت

هدفی، قیمت و نام تجاری بیشتر از دانشجویان آمریکایی ای به آگاهی از کیفیت، سرگرمی، مد، بیدانشجویان کرهداد 
ها تمایل بیشتری به سبک سردرگمی در انتخاب فروان  تمایل دارند. همچنین وی تمایل دارند. در حالی که آمریکایی

های حساسیت به کیفیت یان دختر بیشتر از پسران  به سبکجنوبی و آمریکا، دانشجوبه این نتیجه رسید که در کره
هدف، و نیز آگاهی از نام تجاری ی انتخاب فراوان، خرید واکنشی و بیباال، خرید برای سرگرمی، سردرگمی به واسطه

پژوهشی (، در2010) 1جزنی و همکارانش(. 15تمایل دارند. در مقابل پسران تمایل بیشتری به سبک آگاهی از مد دارند )
 ایزنجیره هایفروشگاه مشتریان بین در وکندال اسپرولز مدل گیریتصمیم هایسبک و اهمیت اولویت به بررسی

گرایی خواهی و حساسیت نسبت به کیفیت کاال، عادتآلایده سبک پنج و به ترتیب اولویت دپرداختن شهر تهران سپه
های انتخابگرایی و تمایل به خرید به عنوان سرگرمی، سردرگمی به واسطه و وفاداری به یک نام تجاری، لذت

-گیری مصرفهای تصمیم(، سبک2008)23موسوی کاوکانی(. 16فراوان و حساسیت نسبت به قیمت را شناسایی کردند )

 وفاداری گرایی،کمال سبک هفت نمود مشخص تحقیق از حاصل نتایجهنگام خرید را مورد بررسی قرار داد. کنندگان 
وجود  تحقیق این بررسی مورد جامعه میان در سردرگمی و گریتکانش ارزشگرایی، ،گراییلذت مدگرایی، برند، به

 دارد.
 تولد و نوبت درآمد سطح برادر، و خواهر تعداد خانواده، افراد تعداد جنسیت، متغیرهای که گردید مشخص درضمن     

در تحقیقی  ،(2008)4ریاحی(. 17هستند ) تأثیرگذار پوشاک خرید درخصوص کنندهمصرف گیریتصمیم هایبر سبک
گیری مشتری هنگام خرید بر اساس مدل اسپرولز و کندال به این نتیجه رسید که های تصمیمبا عنوان بررسی سبک

وفادار به یک نام گرایی و طالب خرید به عنوان سرگرمی و باال، لذت گیری حساسیت به کیفیتهای تصمیمسبک
گیری مشتریان در مواردی همچون حساسیت به تجاری در مشتریان دیده شد. همچنین نتایج نشان داد تصمیم

های زیاد از سبک اسپرولز و کندال هدف و سرگردان در انتخابدقت و بیهای تجاری معروف، خرید واکنشی، بینام
سط وجود داشت. وی دریافت متغیرهای تحصیالت، وضعیت کند. حساسیت به قیمت نیز به طور متوپیروی نمی

 (.5گیری خرید تأثیر دارند )های تصمیمکنندگان یر سبکتأهل، درآمد، شغل و سن مصرف
ها و المللی ورزش و کاالهای ورزشی در توسعه اقتصادی صنعت ورزش، مدیران سازمانبا توجه به اهمیت بین     

 رفتار بر محصول تأثیر میان، دست آورند. در اینتا سهم مناسبی از بازار را برای خود بهمؤسسات ورزشی باید تالش کنند 
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شده گیری از یک مدل ادراکی آزمونباشد. این پژوهش بر آن است تا با بهرهمی برخوردار ای اهمیت ویژه از کنندگانمصرف
، میزان تمایل ( ارائه شده است1986اسپرولز و کندال )، که اولین بار از سوی کنندگانگیری مصرفهای تصمیماز سبک
ها سنجیده و کنندگان کاالهای ورزشی در سطح شهر تبریز را نسبت به استفاده از هر یک از این سبکمصرف

گیری این مدل، در فرآیند تصمیم خرید تبیین کند تا به های تصمیمکنندگان را در استفاده از سبکاولویت مصرف
هایی که در زمینه مدیران سازمانگیری بهتر به این گروه و تصمیم رسانیروشی مناسب در جهت خدمتاین طریق 

 تواند مفید واقع شود.ورزش فعالیت دارند می

 روش شناسی تحقیق
-آماری اینپژوهش، کلیهمصرف یباشد. جامعهمی روش این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی با توجه به اهداف تعیین شده،

با باشد که برای خرید به فروشگاه های ورزشی مراجعه نموده اند و سال شهر تبریز می 18کنندگان کاالهای ورزشی باالی 
ابزار گردآوری اطالعات،  ی آماری انتخاب گردید.نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه 385استفاده از جدول کوکران 

شناختی و نیز سؤاالت پرسشنامه استاندارد سبک مصرف کننده ای جمعیتهای شامل دو بخش مربوط به ویژگیپرسشنامه

(CSIو بر اساس طیف پنج گزینه ) ای لیکرت  بود که روایی آن توسط متخصصین این رشته تأیید و پایایی آن با استفاده از
پرسشنامه  385پرسشنامه توزیع شده، تجزیه و تحلیل آماری روی  400تحلیل عاملی برای کاالهای ورزشی بررسی شد. از بین 

 انجام شد.        
 پژوهش، کلیه آماری این یباشد. جامعهمی صیفی و از نوع پیمایشیروش این تحقیق تو با توجه به اهداف تعیین شده،     

نفر به صورت تصادفی  385با استفاده از جدول کوکران باشد و سال شهر تبریز می 18کنندگان کاالهای ورزشی باالی مصرف
به دلیل کثرت و  گردید.ی آماری انتخاب ساده و با مراجعه به فروشگاه های کاالهای ورزشی شهر تبریز به عنوان نمونه

پراکندگی جامعه آماری در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه که 
 شناختی )سن،سؤال و می باشد در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش اول مربوط به اطالعات جمعیت 43حاوی 

 30باشد و بخش دوم شامل سؤال می 13غیرورزشکار بودن و ...( و شامل جنسیت، سطح تحصیالت، ورزشکار یا 
خواهی یا آلای لیکرت می سنجد )ایدهگیری خرید کاالها را در طیف پنج گزینههای تصمیمسؤال است که سبک

یل به گرایی و تماسؤال(، لذت 5مدگرایی ) سؤال(، 7تجاری ) سؤال(، حساسیت به نام 3حساسیت به کیفیت باال )
سؤال(، تنوع  2) ارزش دریافتی نسبت به پول پرداختیسؤال(، حساسیت به قیمت و  2خرید به عنوان سرگرمی )

 سؤال(. 4های زیاد )سردرگمی در انتخابسؤال( و  7هدف )دقت و بیطلبی یا واکنشی و بی

در آمریکا تهیه  1986سال  ( که درCSIکننده اسپرولز و کندال )الزم به ذکر است پرسشنامه سبک مصرف      
است، به فارسی ترجمه شده  روایی صوری و محتوایی آن به تأیید متخصصان مدیریت ورزشی رسیده است. شده

 تعیین گردید. 83/0پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفاکرونباخ به میزان 
افیک و در سطح آمار استنباطی، از های پژوهش حاضر در سطح آمار توصیفی برای تعیین ویژگی های دموگرداده      

-آزمون کلموگروفگیری خرید، ، آزمون بارتلت و آزمون تحلیل عاملی برای تعیین عوامل مؤثر بر تصمیمKMOشاخص 
های ناپارامتریک ها، آزمون فریدمن برای اولویت بندی عواملو نیز آزموناسمیرنف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده

 است. شده استفاده ≥α 05/0داری والیس در سطح معنی –سکال ویتنی و کرو -یومن

 یافته ها
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 240تعداد  نفر که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند؛  385یافته های توصیفی حاکی است که از تعداد 

درصد(،  5/39سال ) 27-18و بیشترین گروه سنی متعلق به  درصد( بوده 7/37نفر زن ) 145درصد( و  3/62نفر مرد )
،  شاغل با حقوق ثابت درصد 8/28درصد دانشجو،  8/34درصد متأهل، و نیز  6/48درصد مجرد،  4/51همچنین  

اند.بیشترین میزان نوع مدرک نیز مربوط به کارشناسی بوده شغل آزاد با درآمد متغیردرصد  9/17درصد بیکار و  4/18
 9/37درصد( و بیشتر آزمودنی ها )  3/28تومان ) بیش از یک میلیوندرصد( و بیشترین میزان درآمد خانوار  5/46)

درصد از آنها ورزش  1/15درصد از افراد نمونه ورزشکار ولی  9/84درصد( بدون درآمد شخصی بودند. همچنین 
 .کردندنمی
و نزدیک به عدد یک است  684/0برابر  KMOمقدار شاخص با توجه به نتایج حاصله از آزمون تحلیل عاملی،      

 (.1بنابراین تعداد نمونه کافی و برای شناسایی ساختار، مدل عاملی مناسب تشخیص داده شد )جدول 
 KMO. آزمون  1جدول

 داریسطح معنی  درجه آزادی آماره آزمون بارتلت KMOشاخص 

684/0 502/351 28 001/0 P< 

گرایی گرایی و لذتآلگیری نوگرایی و مدگرایی، ایدههای تصمیمبا استفاده از تحلیل عاملی سهم واریانس سبک     
 درصد از تغییر پذیری )واریانس( متغیرها را توضیح  58ها حدود ، این سبک2دست آمد؛ که با توجه به جدول به

 جدید و مد روز بودن کاال[دهند. بدین ترتیب هشت سبک شناسایی شده در سه عامل نوگرایی و مدگرایی می

آل گرایی )تناسب ارزش کاال با پول پرداختی، ، ایده]، حساسیت به نام تجاری)واکنشی و بی دقت( طلبی، تنوع)مدگرایی(
تمایل به لذت گرایی و های فراوان و )سردرگمی در انتخابگرایی حساسیت به قیمت، حساسیت به کیفیت( و نیز لذت

-گرایی و لذتآلهای مدگرایی و نوگرایی، ایدهتوان نتیجه گرفت سبکعنوان سرگرمی( خالصه شدند و می خرید به

 (.3کنندگان کاالهای ورزشی شهر تبریز تأثیر دارند )جدول گرایی بر تصمیم خرید مصرف
 یح داده شده. کل واریانس توض2جدول 

 مقادیر ویژه مقادیر ویژه عوامل استخراجی با چرخش

 اجزا
 درصد تجمعی

درصد سهم 

 واریانس
 درصد تجمعی کل

درصد سهم 

 واریانس
 کل

472/24 472/24 958/1 212/28 212/28 257/2 1 

769/44 297/20 624/1 109/45 898/16 352/1 2 

779/57 009/13 041/1 779/57 669/12 014/1 3 

   648/68 905/10 872/0 4 

   425/78 741/9 779/0 5 

   306/86 881/7 630/0 6 

   595/93 289/7 583/0 7 

   000/100 405/6 512/0 8 

 . ماتریس چرخش اجزا3جدول 

 اجزا 

1 2 3 

   780/0 جدید و مدروز بودن کاال
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 اجزا 

1 2 3 

   707/0 تنوع طلبی

   637/0 حساسیت به نام تجاری

  835/0  ارزش کاال با پول پرداختیتناسب 

  728/0  حساسیت به قیمت

  430/0  حساسیت به کیفیت

 737/0   های فروانسردرگمی به واسطه انتخاب

 -610/0   تمایل به خرید برای سرگرمی
 

استفاده شد که اسمیرنف -ها و بررسی توزیع توأم و بهنجار آنها از آزمون کلموگروفبرای بررسی همگن بودن داده     
دست آمده نتیجه گرفته می شود که تمام متغیرها دارای داری بهآمده است. با توجه سطوح معنی 4نتایج آن در جدول

 باشند.توزیع غیرطبیعی می
 . آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات4جدول 

 داریسطحمعنی اسمیرنوف–آمارهكولموگروف دتعدا گیریهای تصمیمسبک

 037/0 413/1  : نوگرایی و مدگرایی1عامل 

 001/0 370/2 385 آل گرایی: ایده2عامل 

 005/0 741/1  گرایی: لذت3عامل 
 

گیری های تصمیمسبک هایهمچنین با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن مشخص شد بین میانگین رتبه

گیری خرید، های تصمیمبندی سبک(. بنابراین بین اولویت2X= 079/603و  p>001/0داری وجود دارد )اختالف معنی
کنندگان کاالهای ورزشی در سطح شهر تفاوت وجود دارد و نوگرایی و مدگرایی بیشترین و عامل در بین مصرف

 (.5گرایی کمترین تأثیر را دارند )جدول لذت
 گیری خرید کاالهای ورزشیبندی عوامل تصمیم. آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت و اولویت5جدول 

 میانگین تعداد های تصمیم گیری خریدسبک ردیف
میانگین 

 رتبه
 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 نوگرایی و مدگرایی 1

385 

7969/53 00/3 

 64/1 9766/19 آل گراییایده 2 >001/0 2 079/603

 36/1 9143/17 گرایی لذت 3

کنندگان کاالهای ویتنی نیز نشان داد بین عامل نوگرایی و مدگرایی و جنسیت مصرف -نتایج آزمون یومن     
داری بیشتر از طور معنیها در مردان بهداری وجود دارد و این عامل با توجه به میانگین رتبهورزشی اختالف معنی

داری بین زنان و مردان وجود گیری تفاوت معنیتصمیمهای در سایر سبک(z=12292 /000و  >001/0pزنان بود )
باشد داری بیشتر از افراد متأهل میطور معنیهای نوگرایی و مدگرایی در بین افراد مجرد بهنداشت. همچنین سبک

(010/0= p  000/14478و =z 6()جدول). 
 و وضعیت تأهل گیری بر حسب جنسیتهای تصمیمویتنی برای مقایسه سبک-منیو. آزمون 6جدول 
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متغیر 
 وابسته

 تعداد جنسیت
میانگین 

 رتبه
Z P 

وضعیت 
 تاهل

 Z P میانگین رتبه

نوگرایی و 
 مدگرایی

 28/213 240 مرد
000/12292 001/0< 

 82/199 مجرد
000/14478 010/0 

 34/171 متاهل 86/157 145 زن

آل ایده
 گرایی

 13/194 240 مرد
000/17129 797/0 

 48/186 مجرد
500/17115 931/0 

 53/185 متاهل 13/191 145 زن

 72/186 240 مرد گراییلذت
000/15892 153/0 

 16/183 مجرد
500/16681 612/0 

 79/188 متاهل 40/203 145 زن

والیس  مشخص شد بین سن و تحصیالت  -با توجه به نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون کروسکال     
(. اما 7گیری تفاوتی وجود ندارد )جدول های تصمیمکننندگان کاالهای ورزشی در سطح شهر تبریز با سبکمصرف

 038/0(،و درآمد کل شخصی) 2X= 389/19و  p=  001/0(،درآمد کل خانواده)2X= 427/9و p= 024/0بین شغل)
 =p 770/11و =X2رد؛ به شکلی که افراد شاغل داری وجود دا( با سبک های تصمیم گیری به خریدتفاوت معنی

هزار تا یک میلیون تومان است افراد نوگراتری  800ی آنها بین افرادی که درآمد کل خانواده گراتر بوده،آلایده
گراتری ها هستند و افرادی که درآمد شخصی آنها بیش از یک میلیون تومان است افراد لذتنسبت به سایر گروه
 (.8)جدول  ها هستندنسبت به سایر گروه

 و تحصیالت سن گیری بر حسبهای تصمیموالیس برای مقایسه سبک -. نتایج آزمون کروسکال7جدول 

 2X df p متغیر مستقل 2X df p متغیر وابسته متغیر مستقل

 سن

 427/0 3 778/2 نوگرایی و مدگرایی

 تحصیالت

821/7 4 098/0 

 079/0 4 357/8 149/0 3 334/5 آل گراییایده

 773/0 4 800/1 857/0 3 768/0 گرایی لذت

خانواده و  درآمدگیری بر حسبشغل،های تصمیموالیس برای مقایسه سبک-. نتایج آزمون کروسکال8جدول 

 درآمد شخصی
متغیر 
 مستقل

متغیر 
 وابسته

2X df p 
متغیر 
 مستقل

2X df p 
متغیر 
 مستقل

2X df p 

 شغل

نوگرایی و 
 مدگرایی

466/2 

3 

481/0 

درآمد 
 خانواده

389/19 

4 

 

001/0 

درآمد 
 شخصی

557/7 

5 

182/0 

آل ایده
 گرایی

427/9 024/0 
289/6 179/0 086/8 152/0 

 038/0 770/11 840/0 422/1 581/0 959/1 گرایی لذت

 بحث و نتیجه گیری
گرایی بر تصمیم خرید گرایی و لذتآلگیری نوگرایی و مدگرایی، ایدههای تصمیمهای تحقیق سبکبر اساس یافته

کنندگان تواند حاکی از توجه باالی مصرفکنندگان کاالهای ورزشی در سطح شهر تبریز تأثیر دارد که میمصرف
عنوان کاالهای ورزشی به کیفیت، قیمت و تناسب ارزش دریافتی با میزان پول پرداختی و نیز تمایل به خرید به

باشد. نتایج این جو کردن کاالهای ورزشی جدید و مد روز ورزشی وتنوع طلبی و جستسرگرمی و لذت بردن، و نیز 
( ولی با نتایج 12،13خوانی دارد )( هم2006( و گونن و اوزمت )2009های راویندران )های پژوهشمطالعه با یافته

تواند (. این ناهمسویی می8،11باشد )(، همسو نمی2010(، بائی و همکاران )2012زاده )های عزیزی و مکیپژوهش
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های اجتماعی در کشورهای های سیاسی و سیستمها، ساختارهای اقتصادی، موقعیتبه دلیل وجود تفاوت فرهنگ
 مختلف باشد.

های اولویت سبکگیری متفاوت بوده و به ترتیب های تصمیمبندی سبکنتایج حاکی است که اولویت     
کنندگان کاالهی ورزشی شهر تبریز مؤثر گرایی بر تصمیم خرید مصرفگرایی و لذتآلنوگرایی و مدگرایی، ایده

کنندگان کاالهای ورزشی به هنگام خرید به مد روز و جدید مصرفباشند. این یافته گویای آن است که اکثر می
عنوان ورزشی بهبه خرید کاالهای بودن و تنوع کاالهای ورزشی توجه دارند و در در مقابل تمایل کمتری نسبت 
های نتایج با نتایج پژوهشاین  باشد.سرگرمی دارند و هدف آنها از خرید کاالهای ورزشی لذت بردن و تفریح نمی

این امر (. 9،13،14،16خوانی ندارد )( هم2010( و جزنی )2006(، گونن و اوزمت )2006(، وسلی )2011وینگ )
های جدید هستند کاالهای ورزشی به دنبال محصوالت جدید و هیجانکنندگان ی آن است که مصرفنشان دهنده

 (.18و به کسب اطالعات جدید و بررسی کاالهای جدید عالقه دارند )
(، گونن 2011(، چیونگ )2011(، وینگ )2012(، مداحی )2012های عزیزی و مکی زاده )همانند نتایج پژوهش     

گیری تصمیم (، بین جنسیت و سبک2008( و ریاحی )2008اوکانی )(، موسوی ک2004(،  بائی )2006و اوزمت )
این امر را می توان در تفاوت (.5،7،8،9،10،14،15،17)کنندگان کاالهای ورزشی تفاوت وجود داردخرید مصرف

 نگرش ها و رویکردهای ذهنی متفاوت زنان و مردان که به آن اشاره شد دانست.
کنندگان ( به این نتیجه رسید که بین سن مصرف2011( و مداحی )2011وینگ ) هشتحقیق حاضر مانند نتایج پژو     

 ( و2011(. این یافته با نتایج یافته های چیونگ )7،9گیری خرید تفاوت وجود ندارد )کاالهای ورزشی و سبک تصمیم
گیری تحقیقاتی که بین سن و سبک تصمیمدر بیشتر (. البته باید اشاره داشت که 10،12خوانی ندارد )( هم2009راویندران )

 (.9گران قرار گرفته است )مورد بررسی پژوهش Yو  Xتفاوت مشاده شده است دو نسل متفاوت مانند 
-گیری خرید نوگرایی و مدگرایی مصرفی دیگر تحقیق حاکی است که بین وضعیت تأهل و سبک تصمیمیافته     

دارد وتمایل افراد مجرد به مد و جدید بودن کاالهای ورزشی بیشتر از متأهل کنندگان کاالهای ورزشی تفاوت وجود 
(، ریاحی 2009( ولی با نتایج راویندران )7خوانی دارد )( هم2012زاده )است. این نتیجه با تحقیق عزیزی و مکی

گیری صمیمکنندگان کاالهای ورزشی و سبک ت(. همچنین بین تحصیالت مصرف5،12باشد )(، همسو نمی2008)
دهد در مورد خرید کاالهای (. این نتیجه نشان می12خرید تفاوت وجود نداشت که همسو با نتایج راویندان می باشد  )

گیری آنان تأثیری ندارد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تصمیم کنندگان و خریداران بر سبکورزشی تحصیالت مصرف
 (. 10خوانی ندارد )( هم2011چیونگ )

گیری خرید تفاوت وجود داشت. نتایج تصمیمکنندگان کاالهای ورزشی و سبکهمچنین بین شغل مصرف     
تواند به این دلیل باشد که باشند که میگراتری میآلتحقیق حاضر نشان داد افراد شاغل با درآمد متغیر افراد ایده

 تواند بر سبکتند. بنابراین شغل افراد میافرادی که شغل و درآمد مطلوبی دارند به دنبال بهترین کیفیت هس
ی های فردی، موقعیت اقتصادی، سلیقهی تفاوتعالوه بر آن به واسطه(. 9گیری خرید کاالها تأثیر بگذارد )تصمیم

 کند.کننده از سبک خرید منحصر به فردی استفاده میشخصی و محیط، هر مصرف
-(، پژوهش حاضر به این نتیجه دست یافت که بین درآمد کل خانواده مصرف2009برخالف نتایج راویندران )     

گیری خرید آنان تفاوت وجود دارد و افرادی که درآمد بیشتری دارند به کنندگان کاالهای ورزشی و سبک تصمیم
سویی می تواند به این دلیل باشد که افرادی (. علت این ناهم12سبک نوگرایی و مدگرایی گرایش بیشتری دارند )
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های بیشترب برای توانند انتخابکه درآمد کل خانواده آنها بیشتر است قدرت خرید بیشتری دارند، در نتیجه می
های تجاری و کاالهای جدید شود تمایل بیشتری به کسب اطالعات در مورد نامخرید داشته باشند و این موجب می

 (. 5،17خوانی دارد )( هم2008( و ریاحی )2008(. این نتایج با مطالعات موسوی کاوکانی )9داشته باشند )
( تحقیق حاضر به این نتیجه دست یافت که بین درآمد شخصی 2008( و ریاحی )2009مانند مطالعات مخلص )     

د با درآمد بیشتر به گیری خرید آنان تفاوت وجود دارد و افراکنندگان کاالهای ورزشی و سبک تصمیممصرف
 تواند روی سبک(. درآمد یکی از عواملی مهمی است که می5،19دهند )گرایی تمایل بیشتری نشان میلذتسبک

گیری و رفتار خرید کاالها تأثیر بگذارد و افراد با درآمد باالتر به دلیل داشتن توان خرید بیشتر و در نتیجه تصمیم
 ار سردرگمی شوند و نیز با هدف لذت بردن و تفریح خرید نمایند. های بیشتر، ممکن است دچانتخاب

به طور کلی از نتایج حاصله می توان به این استدالل رسید که تولیدکنندگان و فروشندگان کاالهای ورزشی      
باالترین کیفیت باید به کاالهای جدید ورزشی و تولید و فروش کاالهای متنوع توجه بیشتری داشته و کاالهایی با 

کنندگان کاالهای ورزشی گرایی در مصرفلآگیری ایدهترین قیمت با توجه به وجود نسبی سبک تصمیمو مناسب
بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به . تا بتوانند مشتریان خود را راضی تر و وفادارتر نگه دارند تولید و ارائه نمایند

 االهای ورزشی، محصوالت خود را مطابق با استانداردهای روز طراحی نمایند. نتایج حاصله، تولیدکنندگان ک
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