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چکیده
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هفت سبک تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی استفاده میکنند .همچنین تمایل به سبکهای خرید
مدگرا ،کیفیتگرا و عادتگرا در بین دانشجویان ورزشکار ،بیشتر از دانشجویان غیرورزشکار بود .یافتههای
این تحقیق میتواند به شناخت بیشتر تولیدکنندگان و بازاریابان پوشاک ورزشی از جامعه دانشجویی و سبکهای
خرید آنان کمک کند.

واژههایكلیدی:سبک تصمیمگیری ،رفتار خرید ،پوشاک ورزشی ،دانشجویان.


مقدمه
امروزه صنعت ورزش بخش مهمی از اقتصاد کشورهای دنیا را شکل میدهد و میتواند
یکی از مهمترین پایگاههای اساسی توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی باشد و همچنین نقش
مهمی در رشد اقتصاد ملی ایفا کند (ختک و استینگر .)1027 ،2در میان کاالهای ورزشی،
پوشاک و کفش ورزشی به دلیل طیف وسیع استفادهکنندگان از اهمیت باالتری برخوردارند .با
توجه به تنوع اجناس موجود در بازار ،آگاهی از چگونگی تصمیمگیری مصرفکنندگان برای
انتخاب و خرید کاالیی خاص همواره مورد توجه محققین ،بازاریابان و تولیدکنندگان بوده
است .تالش تولیدکنندگان و فروشندگان برای فروش بیشتر ،بازاریابان را بر آن داشته تا به
بررسی و مطالعه فرایندی بپردازند که منجر به تصمیمگیری خرید از سوی مشتریان میشود.
اکثر تولیدکنندگان و فروشندگان ،طیف وسیعی از کاالها را فراهم میآورند و محیط فروشگاه
را نیز به نحوی طراحی میکنند تا مصرفکننده را ترغیب کنند که پول بیشتری خرج کند (بائه
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و همکاران)1023 ،؛ اما مصرفکنندگان بر اساس نیازها و خواستههای متفاوت ،الگوهای خرید
1. Khattak & Stringer
2. Bae
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متفاوتی دارند .عالوه بر این شخصیت و ادراکات ،وضعیت مالی ،سالیق شخصی و محیطی نیز
بر سبک خرید افراد تأثیرگذار است؛ بنابراین فاکتورهای زیادی همچون برند ،کیفیت و قیمت
با یکدیگر ترکیب میشوند تا یک رفتار و عادت خرید منحصر به فرد را شکل دهند (اسپرولز و
کندال.)2181 ،2
در دنیای پیچیده و پرچالش امروزی ،همه ما با گزینههای روزافزون و کاهش زمان برای
تصمیمگیری و انتخاب مواجه هستیم .لذا آگاهی از عوامل مؤثر بر نحوه تصمیمگیری مصرف-
کنندگان میتواند کمک زیادی به تدوین استراتژیهای بازاریابی کند .به همین دلیل مطالعات
پیرامون سبکهای تصمیمگیری مصرفکننده ،از سال  2130آغاز شد .سبک تصمیمگیری
مصرفکننده به یک الگو یا تمایل ذهنی و جهتگیری شناختی نسبت به خرید اشاره دارد که
در اغلب انتخابهای مصرفکننده قابل مشاهده است (بائه ،یانگپیون و لی.)1020 ،1
مهمترین کاربردهای شناخت سبکهای تصمیمگیری مصرفکنندگان عبارتند از بخشبندی
بازار ،طراحی ،اجرای برنامهها و استراتژیهای بازاریابی مناسب (حاجیکریمی و شهابی،
 .)2310به طور کلی سه شیوه برای تشریح سبکهای تصمیمگیری مصرفکننده وجود دارد:
 -2رویکرد روانشناختی /سبک زندگی 3که بر پایه شرایط سبک زندگی ،خصوصیات
مصرفکنندگان را دستهبندی میکند -1 .رویکرد نوع شناسی مصرفکننده که به دنبال

1. Sproles & Kendal
2. Bae, Young Pyun & Lee
3. Psychographic/Lifestyle
4. Consumer Typology Approach
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تعریف انواع عمومی مصرفکنندگان است -3 .رویکرد ویژگیهای مصرفکننده 2که بر
گرایشهای عاطفی مصرفکنندگان متمرکز است (ریاحی .)2310 ،از میان سه رویکرد فوق،
از آنجا که رویکرد ویژگیهای مصرفکننده بر گرایش ذهنی مصرفکنندگان در تصمیم-
گیریها تمرکز دارد ،جامعیت بیشتری داشته و به صورت گستردهتری مورد استفاده قرار گرفته
است (لیونسکی ،دورواسوال و زوتوس .)2111 ،1اسپرولز ( )2183و اسپرولز و کندال ()2181
پیشگامان ایجاد و توسعه پرسشنامه سبکهای مصرفکننده بر مبنای دیدگاه خصوصیات
مصرفکننده بودهاند .اسپرولز در سال  2183بر پایه مطالعات قبلی خود ،نُه مؤلفه سبکهای
تصمیمگیری خرید را شناسایی کرد .در سال  2181اسپرولز و کندال به نوعی پرسشنامه قبلی
را با یک مقیاس جدیدتر و باصرفهتر بازنگری کردند و ابعاد مدل خود را به هشت سبک
تقلیل دادند که عبارتند از )2 :حساسیت نسبت به کیفیت کاال یا ایدهآل خواهی :میزانی که
مصرفکننده به طور نظاممند به جستجوی محصوالت دارای بهترین کیفیت میپردازد.
)1حساسیت نسبت به برند :گرایش به خرید برندهای شناختهتر و گرانتر )3 .حساسیت نسبت به
جدید و مد روز بودن :گرایش مشتریان به محصوالت جدید و نوآورانه ) .تمایل به خرید
بدون برنامهریزی و قصد قبلی :مشتریان در این سبک در لحظه خرید چندان به مبلغ فکر نمی-
کنند و ممکن است بعد از خرید پشیمان شوند )3 .حساسیت به قیمت و ارزش :مشتریان در این
سبک به قیمت کاالها حساس بوده و همواره به دنبال آن هستند بیشترین ارزش را در ازای
قیمت پرداختی دریافت کنند )1 .لذتگرایی و تمایل به خرید به عنوان سرگرمی :چنین

1. Consumer Characteristics Approach
2. Lysonski, Durvasula, & Zotos
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مشتریانی عمدتاً خرید را به خاطرسرگرمی انجام میدهند )7 .سردرگمی مصرفکننده به
واسطه انتخابهای فراوان :چنین مصرفکنندگانی حجم بیش از اندازه از اطالعات را در بازار
تجربه میکنند )8 .عادت گرایی و وفاداری نسبت به یک برند :مشتریانی که به نامهای تجاری
و فروشگاههای خاصی وفادار هستند و از روی عادت خرید میکنند (حاجیکریمی و شهابی،
.)2310
مدل اسپرولز و کندال ( ،)2181مبنای انجام تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشور
قرار گرفته است .از جمله حاجی کریمی و شهابی ( )2310طی تحقیقی دریافتند قومیت و
جنسیت تفاوت معناداری در سبکهای تصمیمگیری مشتریان فروشگاههای زنجیرهای رفاه
ایجاد نمیکند و تنها عنصر متفاوت در میان اقوام ،نفرت از خرید و تمایالت بدون برنامهریزی
و قصد قبلی بود .قرهچه و میرهاشمی ( )2311به بررسی سبکهای تصمیمگیری خرید پوشاک
در میان بانوان شاغل پرداختند و  20سبک را شناسایی کردند که عبارتند از کیفیتگرایان با
دقت ،قیمتگرایان با دقت ،حساس به محیط و سالمتی ،توصیه پذیران ،خریداران زمان و
راحتی ،مدگرایان تنوعطلب ،سردرگم میان گزینههای متعدد ،برندگرایان ،تبلیغگرایان و
تفریحگرایان لذتجو .در تحقیق دیگری اخالصی ،وحیدمقدم و میرترابی ( )2313به بررسی
سبکهای تصمیمگیری مشتریان فروشگاههای زنجیرهای اتکا پرداختند و دریافتند سبک
تصمیم گیری حساس نسبت به قیمت از باالترین اولویت و سبک تصمیمگیری مدگرا از پایین-
ترین اولویت برخوردار است .شیری و رضایینسب (  )231سبکهای تصمیمگیری خرید
مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند پنج سبک
تصمیمگیری ،کمالگرا ،لذتگرا ،عادتگرا ،سرگردان و حساس به قیمت در بین مشتریان
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قابل شناسایی است و سبکهای تصمیمگیری حساس به برند ،نوگرا و واکنشی در بین آنها
قابل شناسایی نیست .جهاندیده ،حسینی و رمضانینژاد (  )231سبکهای تصمیمگیری
مصرفکنندگان لوازم ورزشی در شیراز را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که مشتریان در
سبکهای حساس به برندهای معروف ،لذتگرا و طالب خرید و حساس به قیمت از مدل
اسپرولز و کندال پیروی میکنند و در سبکهای حساس به کیفیت باال ،واکنشی و بیدقت،
سرگردان در انتخاب ،وفادار به برند و حساس به مد از اسپرولز و کندال پیروی نمیکنند.
فالحتی ،الهی و اکبری یزدی ( )2311در تحقیقی کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد ،به بررسی
سبکهای تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان پوشاک ورزشی پرداختند و  23سبک خرید را
شناسایی کردند که عبارتند از :دسترسی راحت ،کیفیتگرایی ،مدگرایی ،ملیگرایی،
جستجوگر ،اطمینان طلبی ،احترامگرا ،تنوعگرا ،حسگرا ،لوکسگرا ،لذتگرا ،حساس به
قیمت ،برندگرا ،خرید سردرگم و تأثیرپذیر.
بائه و میلر )1001( 2طی تحقیقی با استفاده از مدل اسپرلوز و کندال ،به بررسی سبکهای
تصمیمگیری دانشجویان برای خرید کاالی ورزشی پرداختند و هفت سبک خرید را شناسایی
کردند .همچنین دریافتند بین دانشجویان دختر و پسر در سبکهای مدگرا ،برندگرا و سردرگم
تفاوت معناداری وجود دارد ولی از نظر سطوح کالج تفاوت معناداری در سبکهای خرید
وجود ندارد .در تحقیق دیگری بائه ،یانگیون و لی )1020( 1به بررسی سبکهای تصمیمگیری
دانشجویان سنگاپوری برای خرید محصوالت ورزشی پرداختند و دریافتند دانشجویان از نه

1.Miller
2.Young Pyun
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سبک برای خرید محصوالت ورزشی استفاده میکنند که عبارتند از :برندگرا ،مدگرا،
تفریحی ،قیمتگرا ،بیبرنامه ،سردرگم ،عادتگرا و پیروی از صحه گذاران .بائه و همکاران
( )1023در تحقیقی به بررسی سبکهای تصمیمگیری دانشجویان شرق آسیا (ژاپن ،تایوان و
سنگاپور) برای خرید کاالی ورزشی پرداختند و دریافتند این دانشجویان به دلیل تفاوتهای
فرهنگی ،اقتصادی ،مذهبی و سبک زندگی از سبکهای تصمیمگیری مختلفی برای خرید
پوشاک ورزشی استفاده میکنند .برای مثال دانشجویان ژاپنی برای خرید کاالی ورزشی بیش
از دانشجویان دو کشور دیگر به آگاهی از نام تجاری (برند) اهمیت میدهند .پیالی ،سانی و
نود )1023(2در تحقیقی به بررسی فاکتورهای تعیینکننده در خرید کاالهای ورزشی پرداختند
و دریافتند که کیفیت عامل کلیدی است که خرید کاالهای ورزشی را تحت تأثیر قرار میدهد،
عالوه بر این در مورد تأثیر دو عامل نام برند و قیمت بر تصمیم خرید بین نظرات گروهی که
معتقد بودند این دو عامل مهم هستند و گروهی که معتقدند بودند این دو عامل مهم نیستند،
تفاوت معناداری وجود نداشت .اسکلز )1027(1به مقایسه سبکهای تصمیمگیری دانشجویان
مرد و زن برای خرید محصوالت ورزشی پرداخت و دریافت در سبک سردرگم ،میانگین
دانشجویان مرد بهصورت معناداری بیشتر است و در سبک قیمتگرا نیز میانگین دانشجویان زن
بهصورت معناداری بیشتر است و در سایر سبکهای خرید نیز میانگین مردان باالتر بود ولی
تفاوت معنادار نبود.

1.Pillai, Soni & Naude
2.Scales

فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی ،سال هشتم ،شماره دهم ،زمستان 89

9

صنعت نساجی و پوشاک به عنوان یکی از بزرگترین و با اهمیتترین صنایع جهان به دلیل
گردش مالی فوقالعاده و قدرت اشتغالزایی بیهمتای خود ،مورد توجه کشورها و اقتصادهای
بزرگ دنیا قرار گرفته است .این صنعت در کشور ما قدمتی دیرینه دارد اما به دلیل عدم
سرمایهگذاری و انجام تحقیقات برای شناسایی و گردآوری سالیق مصرفکنندگان و طراحی
پوشاک مد روز و مطابق با سلیقه آنها سبب شده تا نتواند پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان به
ویژه نسل جوان باشد (سعیدنیا ،قربانزاده .)2313 ،از سوی دیگر جامعه دانشجویی سهم بزرگی
از جامعه جوان ایران را تشکیل میدهد .دانشجویان از نظر سنی و موقعیت اجتماعی در
جایگاهی هستند که با آزادی بیشتری برای پوشش خود تصمیم میگیرند و تصمیمات آنها
برای خرید ،معموالً کمتر متأثر از والدینشان است .این آزادی به آنها این امکان را میدهد که
در خرید پوشاک ورزشی عالیق و سالیق شخصی خود را دنبال کنند؛ بنابراین این تحقیق در
پی پاسخگویی به این سؤال است که سبکهای خرید رایج پوشاک ورزشی در بین دانشجویان
کدامند؟

روشپژوهش
تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی است و جمعآوری
اطالعات بهصورت میدانی و از طریق پرسشنامه انجام شده است .جامعه آماری تحقیق شامل،
کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود ( .)N=2 023با توجه به جدول مورگان حجم
نمونه آماری تحقیق  373نفر تعیین شد ( .)n=373برای انتخاب نمونه از جامعه آماری ،از روش
تصادفی طبقهای استفاده شد .بدین منظور کل دانشجویان دانشگاه به پنج طبقه علوم انسانی،

بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی ...
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علوم پایه ،فنی مهندسی ،کشاورزی و دامپزشکی تقسیم شدند و متناسب با حجم هر طبقه تعداد
نمونه تعیین شد .پرسشنامههای توزیع شده در هر طبقه عبارتند از :علوم انسانی  211پرسشنامه،
علوم پایه  87پرسشنامه ،علوم فنی مهندسی  7پرسشنامه ،کشاورزی  0پرسشنامه و دامپزشکی
 23پرسشنامه .از  373پرسشنامه توزیع شده 333 ،پرسشنامه کامل جمعآوری شد (نرخ بازگشت
پرسشنامه  %1بود).
ابزار گردآوری دادهها شامل دو بخش بود .بخش اول شامل سؤاالت جمعیت شناختی
(سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،قومیت ،مقطع تحصیلی و  )...بود .بخش دوم ابزار تحقیق،
پرسشنامه سبک تصمیمگیری مصرفکننده اسپرولز و کندال ( )2181با  11گویه و  8خرده
مقیاس کیفیتگرا ،برندگرا ،مدگرا ،لذتگرا ،قیمتگرا ،کمدقت ،سردرگم و وفادار بود که بر
اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت از کامالً مخالف ( )2تا کامالً موافق ( )3تنظیم طراحی شده
بود .برای کسب اطمینان از روایی 2صوری و محتوایی ابزار تحقیق ،پرسشنامهها بین  20تن از
متخصصین مدیریت ورزشی توزیع شد و پس از کسب و اعمال نظرات ،از روایی آن اطمینان
حاصل شد .برای بررسی روایی سازه نیز از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شد.
قبل از توزیع پرسشنامهها در بین نمونه آماری ،برای تعیین پایایی ،1پرسشنامه بین  0تن از
دانشجویان دانشکده علوم ورزشی توزیع شد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ  0/821به دست
آمد که حاکی از ثبات درونی ابزار تحقیق بود .برای تجزیه و تحلیل آماری یافتهها از آمار
توصیفی (فراوانی ،درصد) و استنباطی (آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تائیدی،
1. Validity
2. Reliability
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آزمون تی مستقل) استفاده شد .برای انجام محاسبات آماری از نرمافزار اسپیاساس 2نسخه 11
و همچنین نرمافزار اسمارت پیالاس 1نسخه  1استفاده شده است.

تحلیلدادهها
شرکتکنندگان در این تحقیق %37/3 ،زن و  % 1/3مرد بوده و دارای میانگین سنی 2/38
 12/7 ±بودند %10/2 .مجرد و  %1/1متأهل بودند %13/1 .دانشجوی مقطع کارشناسی%13/1 ،
دانشجوی کارشناسی ارشد و  %20/دانشجوی دکترا بودند %32/3 .عنوان کردند که بهصورت
منظم ورزش میکنند و  %18/7نیز عنوان کردند که بهصورت منظم ورزش نمیکنند% 2/2 .
پاسخدهندگان از قوم فارس %11 ،از قوم لر %2 /1 ،از قوم عرب % /1 ،از قوم کرد %1/3 ،از
قوم ترک و  %8/3نیز از سایر اقوام بودند %32/3 .پاسخدهندگان عنوان کردهاند که اطالعات
پیش از خرید را دوستان و آشنایان کسب میکنند %12/7 ،از اینترنت % /8 ،از تلویزیون و
مابقی از سایر روشها استفاده میکنند.
با توجه به اینکه شرایط فرهنگی کشورها میتواند در تصمیمگیری خریداران تأثیرگذار
باشد ،بنابراین ممکن است برخی سبکهای مشخص شده در پرسشنامه اسپرولز و کندال در بین
نمونه آماری مورد استفاده قرار نگیرد .بدین منظور برای شناسایی سبکهای مختلف تصمیم-
گیری دانشجویان برای خرید پوشاک ورزشی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،به روش تحلیل

1. SPSS
2. Smart PLS
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عناصر اصلی 2با چرخش عمودی 1و با تکنیک واریماکس 3استفاده شد .مقدار شاخص کیاماو
برابر  0/7 1به دست آمد که نشاندهنده کفایت نمونهگیری است .مقدار این شاخص میتواند
بین  0تا  2به دست آید ،چنانچه  0/3یا بیش از آن باشد ،تعداد دادهها برای تحلیل عاملی مناسب
است (ویلیلمز .)1020 ،3آزمون کرویت بارتلت 1نیز معنیدار به دست آمد که حاکی از مناسب
بودن ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی دادهها است (x2 1811/832 ،df =313 ، P=0/002
=) .همانطور که در جدول شماره  2آمده است ،با انجام تحلیل عاملی اکتشافی و دوران
عمودی  7عامل اصلی شناسایی شد .با حذف گویههایی که بار عاملی آنها کمتر از  0/بود،
 11گویه به دست آمد و گویه حذف شد .همانطور که در جدول شماره  2نیز آمده است،
این  7عامل بعد از دوران ،در مجموع  %31/ 8از واریانس سبکهای خرید مصرفکنندگان را
تبیین میکند که مقداری قابل قبول است.

)1. Principle Components Method (PCM
2. Orthogonal Rotation
3.Varimax
)4. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
5. Williams, Onsman, & Brown
6. Bartlett's Test of Sphericity
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جدول  .1تعیین تعداد عوامل اصلی و تبیین واریانس مربوطه
بعد از دوران

قبل از دوران
کل

درصد

درصد از

تجمعی

واریانس

22/22

22/22

1/88

بلوک اول
کل

درصد

درصد از

تجمعی

واریانس

28/11

28/11

/81

درصد

درصد از

تجمعی

واریانس

28/11

28/11

کل

81

ابعاد
عامل

10/1

1/83

1/33

18/13

1/ 3

1/ 8

18/13

1/ 3

8/

عامل
2

30/13

1/32

1/ 1

31/31

8/31

1/21

31/31

8/31

111/

عامل
1

38/13

8/31

1/28

3/31

1/81

2/77

3/31

1/81

7712/

عامل
3

1/31

7/ 7

1/02

1/81

1/ 3

2/17

1/81

1/ 3

172/

عامل

33/ 2

7/01

2/81

3 /11

/81

2/11

3 /11

/81

112/

عامل
3

31/ 8

1/07

2/37

31/ 8

/71

2/ 1

31/ 8

/71

1 2/

عامل
1

2/

7

به منظور اطمینان از روایی سازه و تائید عاملهای شناسایی شده در مرحله قبل ،این عاملها
با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تائیدی به روش حداقل مربعات جزئی 2مورد بررسی قرا
گرفت .برای برازش مدل اندازهگیری در روش حداقل مربعات جزئی ابتدا پایایی ابزار توسط
سه معیار مورد سنجش قرار میگیرد )2 :آلفای کرونباخ )1 ،پایایی ترکیبی )3 1ضرایب بارهای
عاملی .سپس روایی همگرا (میانگین واریانس استخراجی) و واگرا مورد بررسی قرار میگیرد.
سبکهای خرید مصرفکنندگان با توجه به گویههای آنها و پیشینه تحقیق بهصورت زیر
نامگذاری شدند )2 :مدگرا ( گویه) )1 ،برندگرا ( 3گویه)  )3بدون برنامه و بیدقت ( 3گویه)،
) کیفیت ( 3گویه) )3 ،سردرگم ( 3گویه) )1 ،عادتگرا و وفادار ( 1گویه) )7 ،قیمتگرا

1. PLS
2. Composite Reliability

بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی ...

(3گویه) .همانطور که در جدول شماره  1نیز دیده میشود ،میزان آلفای کرونباخ ،پایایی
ترکیبی و روایی همگرا (میانگین واریانس استخراجی )2در محدود قابل قبول واقع شدهاند.
جدول  .2بررسی ضرایب پایایی مدل هفت عاملی
عوامل اصلی

ضریب آلفای

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس

کرونباخ )a(< 0/1

)CR (< 0/7

استخراجی )AVE(<0/3

برندگرا

0/117

0/821

0/311

سردرگم

0/11

0/813

0/123

مدگرا

0/778

0/838

0/107

عادتگرا

0/713

0/812

0/731

وفاداربرنامه
و بدون

0/80

0/883

0/727

قیمت)گرا
(بیدقت

0/11

0/773

0/330

کیفیتگرا

0/708

0/83

0/111

در ادامه آزمون تحلیل عاملی تائیدی ،بار عاملی مربوط به گویههای هر عامل و معناداری
آنها بررسی شد .همانطور که در جدول شماره  3و همچنین شکل شماره  2نیز آمده است ،بار
عاملی  11گویه بیشتر از  0/بود که این گویهها مورد قبول واقع شدند و گویه شماره  21نیز به
دلیل بارعاملی کم از مدل حذف شد .همچنین مقادیر  tبرای همه این گویهها بزرگتر از 2/11
بود ،بنابراین در سطح اطمینان  %13معنادار هستند.

1. AVE

4
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بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی ...
جدول  .3بار عاملی و مقدار  tمتناظر با هریک از گویه ها
بارعاملی

مقدار t

 .28معموالً با تغییرات مد ،لباسهای ورزشیام را تغییر میدهم.

0/821

21/307

 .21خرید پوشاک ورزشی مد روز و جذاب برای من بسیار مهم است.

0/811

13/807

 .10من معموالً یک یا چند لباس ورزشی از آخرین مد را دارم.

0/811

17/373

 .22یکی از سرگرمیهای من خرید ورزشی است

0/378

3/223

0/772

23/311

 .2من معموالً برندهای مشهور یا طرحهای معروف پوشاک ورزشی را

0/838

11/173

 .3من فکر میکنم پوشاکی که قیمت باالتری دارد ،کیفیت بهتری هم دارد.

0/708

22/110

0/11

21/231

0/880

2 /032

آسیبدیدگی نداشته باشند.
 .11در خرید پوشاک ورزشی بدون فکر و آنی عمل میکنم (بیدقتم)

0/713

3/087

 .7ترجیح میدهم پوشاک ورزشی با باالترین کیفیت را بخرم.

0/177

1/177

 .8نهایت تالشم را میکنم تا پوشاک ورزشی با باالترین کیفیت را بخرم.

0 /8 0

1 /713

 .1انتظارات من برای خرید پوشاک ورزشی بسیار باالست.

0/832

1 /118

عامل 1

 .21اطالعاتی که درباره محصوالت مختلف دریافت میکنم ،مرا گیج می-

0 /7 8

/0 1

سردرگم

کند.
 .27هرچه بیشتر اطالعات کسب میکنم (درباره پوشاک ورزشی) ،انتخاب

0/818

/31

برایم سختتر میشود
 .23گاهی اوقات انتخاب فروشگاه برایم سخت میشود.

0/711

1/830

 .23وقتی محصولی را پیدا میکنم که دوستش دارم ،همیشه آن را انتخاب

0/770

1/ 88

عوامل
مدگرا

عامل 2
برندگرا

گویه ها

 .من خرید محصوالت پرفروش را ترجیح میدهم

انتخاب میکنم.
بدون
برنامه
(بیدقت)

کیفیتگرا

عادتگرا
و وفادار

 .13من برای داشتن بهترین خریدها با دقت وقت میگذارم.
 .1در موقع خرید ،با دقت پوشاک ورزشی را چک میکنم که

میکنم.
 .1من برندهای مورد عالقهام را بارها و بارها میخرم.

0/113

3/30

 .13من تا جایی که امکان دارد تالش میکنم در ایام حراج پوشاک

0/732

22/108

ورزشی خود را بخرم.
قیمت گرا

 .11در هنگام خرید تا آنجا که ممکن است سعی میکنم پولهایم را

0/ 11

3/ 3 8

نگهدارم.
 .1من معموالً پایینترین قیمت پوشاک ورزشی را انتخاب میکنم.

0/133

38/33
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روایی واگرای 2مدل با استفاده از روش ماتریس فورنل و الرکر 1بررسی شد .در این روش
میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازهها مقایسه
میشود .در قطر اصلی این ماتریس ،جذر میانگین واریانس استخراجی متغیرها وارد میشود و
الزم است این مقدار بیش از همبستگی میان آن متغیر با سایر متغیرها باشد (داوودی و رضازاده،
 .)2311نتایج جدول شماره  ،نشاندهنده روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدلهای
اندازهگیری است .بنابر یافتههای تحقیق ،عوامل و گویههای شناسایی شده برای هفت سبک
خرید پوشاک ورزشی ،دارای برازش مناسب میباشند.
جدول  .4بررسی روایی واگرای مدل به روش فورنل و الرکر
سازه

برند

برندگرا

گرا0/
773

سردرگم

0/018

0/781

0/22

0/210

0/771

عادتگرا

0/111

0/001

0/220

0/771

بدون برنامه

0/02

0/201

0/013

0/223

0/ 8 1

قیمتگرا

0/ 3 8

0/03

0/ 3 8

0/277

0/003

0/ 7 2

کیفیتگرا

0/273

0/222

0/233

0/131

0/102

0/330

مدگرا

سردرگم

مدگرا

عادتگرا

بیبرنامه

قیمتگرا

کیفیتگرا

0/713

در جدول شماره  ،3فروانی و درصد فراوانی هریک از سبکهای خرید پوشاک ورزشی
در بین دانشجویان آمده است .همانطور که دیده میشود بیشترین سبکها برای خرید پوشاک
ورزشی به ترتیب مربوط به سبک کیفیتگرا ( ،)%11/ 7سبک برندگرا ( )%11/21و عادتگرا

1. Discriminant Validity
2. Fornell & Larcker

7

بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی ...

و وفادار ( )%12/ 0است و کمترین سبکهای خرید نیز مربوط به سبک مدگرا ( )% /30و
بدون برنامه ( )%2/11است.
جدول  .5بررسی فراوانی سبکهای خرید پوشاک ورزشی
سبکهای خرید پوشاک ورزشی

فراوانی

درصد

کیفیتگرا

 1نفر

%11/ 7

برندگرا

 13نفر

%11/21

عادتگرا

 71نفر

%12/ 0

قیمتگرا

 0نفر

%22/11

گیج و سردرگم

 30نفر

%8/ 3

مدگرا

 21نفر

% /30

بدون برنامه

 1نفر

%2/11

با توجه به نتایج آزمون تی مستقل که در جدول شماره  1آمده است ،برای سبکهای
خرید مدگرا ،کیفیتگرا و عادتگرا میانگین افرادی که بهصورت منظم ورزش میکنند به
صورت معناداری بیشتر از افرادی است که ورزش منظم ندارد.
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جدول  .6مقایسه سبکخرید پوشاک ورزشی میان افراد ورزشکار و غیرورزشکار
سبکهای

افراد با ورزش

افرادبدون ورزش

خرید

منظم

منظم

مدگرا

22/12 ±3/11

20/21 ±3/ 1

333

برندگرا

22/33 ± 1/31

20/1 ± 1/ 1

333

2/ 7

بدون برنامه

8/01 ± 2/

7/1 ± 2/ 1

333

0/72

0/ 77

کیفیتگرا

22/31 ±1/ 2

20/82 ±1/11

333

1/13

** 0/001

سردرگم

1/31 ±1/ 1

1/38 ± 1/32

333

-0/11

0/810

عادتگرا

7/31 ±2/32

7/28 ±2/11

333

1/02

* 0/0 3

قیمتگرا

1/17 ±1/ 2

1/77 ±1/ 1

333

0/33

0/310

Df

t

)Sig(2-tailed

3/71

** 0/002
0/ 2 2

با توجه به نتایج جدول شماره  ،7بین سبکهای خرید پوشاک ورزشی دانشجویان مرد و
زن تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P <0/03
جدول  .7مقایسه سبکخرید پوشاک ورزشی میان دانشجویان زن و مرد
سبکهای
مدگرا

±3/10

20/ 1 ±3/38

333

0/10

0/ 3 3

برندگرا

±201//71
31
±222//33
33

20/81 ± 1/ 7

333

2/88

0/012

7/81 ± 2/32

333

2/83

0/013

22/0 ±1/11

333

- 0 /0

0/113

1/10 ± 1/31

333

2/ 7

0/ 2 2

7/11 ±2/11

333

2/72

0/81

1/78 ±1/13

333

0/317

0/ 7

خرید

بدون برنامه
کیفیتگرا
سردرگم
عادتگرا
قیمتگرا




دانشجویان

دانشجویان زن

Df

t

)Sig(2-tailed

مرد

±81//2 3
±221//03
11
±12//31
31
±71//31
01
1/87
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بحثونتیجهگیری
مصرفکنندگان هر روزه تصمیمات خرید بیشماری میگیرند و تصمیم خرید نقطه اصلی
و مرکزی تالشهای بازاریابی به شمار میرود .مطالعات جزئی و موشکافانه بسیاری از
شرکتهای بزرگ روی تصمیمهای خرید مصرفکنندگان در راستای پاسخ به این سؤالهای
اساسی است که مصرفکننده چگونه ،چه مقدار ،چه زمانی و چرا خرید میکند (کاتلر و
آرمسترانگ .)1022 ،2این تحقیق با هدف بررسی سبکهای تصمیمگیری خرید پوشاک
ورزشی در بین دانشجویان انجام شد.
نتایج نشان داد دانشجویان از هفت سبک تصمیمگیری برندگرا ،سردرگم ،مدگرا ،عادت-
گرا و وفادار ،بدون برنامه ،قیمتگرا و کیفیتگرا) برای خرید پوشاک ورزشی استفاده
میکنند و تنها سبک خرید لذتگرایی و تمایل به خرید به عنوان سرگرمی بود که در این
تحقیق تائید نشد که با نتیجه تحقیق بائه و میلر ( )1001همسو است ولی در تحقیقات قرچه و
میرهاشمی ( ،)2311شیری و رضایینسب (  ،)231جهاندیده ،حسینی و رمضانینژاد ( ،)231
فالحتی و همکاران ( )2311به سبک خرید لذتگرا اشاره شده است که با نتایج این تحقیق
ناهمسو است .شاید یکی از عواملی که موجب شده سبک خرید لذتگرایانه تائید نشود ،جامعه
آماری تحقیق باشد .جامعه دانشجویی با توجه به وابستگی اقتصادی به خانواده ،احتماالً کمتر
برای لذتجویی خرید میکند چنانکه بائه و همکاران ( )1023نیز در تحقیق خود دریافتند

1. Kotler & Armstrong
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تفاوتهای فرهنگی ،اقتصادی ،مذهبی و سبک زندگی بر سبکهای تصمیمگیری برای خرید
پوشاک ورزشی تأثیرگذار است.
اولین سبک خریدی که دارای بیشترین فراوانی بود ،سبک خرید کیفیتگرا بود ()%11/ 7
که به معنای جستجوی محصوالت دارای باالترین کیفیت است و با نتایج تحقیقات قرچه و
میرهاشمی ( ،)2311فالحتی و همکاران ( )2311و پیالی و همکاران ( )1023همسو است .در
تحقیقات شیری و رضایینسب (  ،)231جهاندیده و همکاران (  )231و بائه و همکاران
( )1020به کیفیت گرایی به عنوان یک سبک خرید اشاره نشده است .به هرحال کیفیت کاال
همواره برای مشتریان مهم است ،ولی آنچه که موجب میشود گاهی کیفیتگرایی به عنوان
یک سبک خرید شناخته شود و گاهی نیز مورد استفاده قرار نگیرد ،احتماالً متأثر از نوع کاالیی
است که فرد قصد خرید آن را دارد .پوشاک ورزشی به دلیل ماهیت فیزیکی ورزش ،نه تنها بر
عملکرد تأثیرگذار است بلکه به سرعت در معرض آسیب و فرسایش است .چنانکه پیالی و
همکاران ( )1023نیز در تحقیق خود اشاره میکنند که کیفیت مهمترین عامل کلیدی است که
خرید کاالهای ورزشی را تحت تأثیر قرار میدهد .بر همین اساس تولیدکنندگان پوشاک
ورزشی برای آنکه بتوانند سهم بیشتری در بازار پوشاک ورزشی داشته باشند باید همواره در
جهت بهبود کیفی محصوالت خود بکوشند.
دومین سبک خرید پوشاک ورزشی که دارای بیشترین فراوانی بود ،سبک خرید برندگرا
بود ( )%11/21که به معنای گرایش به خرید برندهای شناخته شدهتر است .اخالصی و همکاران
( )2313نیز در تحقیق خود دریافتند برندگرایی در میان خریداران فروشگاههای اتکا از دومین
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اولویت برخوردار است (اخالصی و همکاران .)2313 ،در اغلب تحقیقات انجام شده به
برندگرایی به عنوان یکی از سبکهای خرید مشتریان اشاره شده است از جمله قرچه و
میرهاشمی ( ،)2311جهاندیده و همکاران (  ،)231فالحتی و همکاران ( ،)2311بائه و میلر
( ،)1001بائه و همکاران ( )1020در تحقیقات خود به برندگرایی اشاره کردهاند .با این حال
شیری و رضایینسب (  )231در بررسی سبکهای خرید لوازم آرایشی و بهداشتی در شهر
ایالم به این سبک خرید اشاره نکردهاند .با توجه به اینکه در حوزه پوشاک ورزشی برخالف
لوازم آرایشی ،برندهای خوشنام محدود هستند ،گرایش مشتریان به سمت برندهای معروف که
معموالً از کیفیت باالیی هم برخوردار هستند طبیعی به نظر میرسد .با توجه به عالقه دانشجویان
به عنوان بخش قابل توجهی از قشر جوان کشور به برندهای معروف ،فعاالن حوزه پوشاک
ورزشی برای موفقیت در بازار الزم است تا نسبت به طراحی ،ساخت و مدیریت برند خود توجه
بیشتری نشان دهند .از سوی دیگر وضع و اجرای قوانین مربوط به مالکیت برند میتواند در
توسعه صنعت پوشاک ورزشی کشور تأثیرگذار باشد.
سومین سبک خرید پوشاک ورزشی که دارای بیشترین فراوانی بود ،سبک خرید عادتگرا
و وفادار بود ( )%12/ 0و منظور از آن مشتریانی است که به نامهای تجاری و فروشگاههای
خاصی وفادار هستند و از روی عادت خرید میکنند .شیری و رضایینسب (  )231و بائه و
همکاران ( )1020در نتایج خود به سبک خرید عادتگرا و وفادار اشاره کردهاند ولی قرهچه و
هاشمی ( )2311و جهاندیده و همکاران (  )231وجود این سبک خرید را در جامعه تحقیق
خود تائید نکردهاند .با این حال به نظر میرسد چنانچه برندهای پوشاک ورزشی یا فروشگاه-
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های پوشاک ورزشی بتوانند رضایت و اطمینان خاطر مشتریان را جلب کنند ،در جلب گروهی
از مشتریان که به سبک عادتگرا و وفادار متمایل هستند ،موفق خواهند شد.
چهارمین سبک خرید پوشاک ورزشی در بین دانشجویان ،سبک قیمتگرا بود ( )%22/11و
منظور از آن مشتریانی است که به قیمت کاالها حساس بوده و همواره به دنبال آن هستند
بیشترین ارزش را در ازای قیمت پرداختی ،دریافت کنند .تقریباً در تمام تحقیقات پیشین بر
اهمیت قیمت در تصمیم خرید تأکید شده است و تحقیق ناهمسویی در این زمینه یافت نشد؛ اما
آنچه نتایج این تحقیقات را با هم متمایز ساخته ،میزان تأکیدی است که بر اهمیت قیمت می-
شود .برای نمونه اخالصی و همکاران ( )2313دریافتند سبک تصمیمگیری حساس نسبت به
قیمت از باالترین اولویت برخوردار است در حالی که پیالی و همکاران ( )1023بر جایگاه
متوسط آن اشاره کردهاند .شاید یکی از عواملی که موجب شده جایگاه قیمت در تحقیقات،
متفاوت باشد ،سن پاسخدهندگان است .چنانکه مولین ،هاردی و ساتن )1007( 2دریافتند برای
افراد جوان (زیر  13سال) نام برند اهمیت بیشتری دارد درحالیکه برای افراد مسنتر (بین  13تا
سال) قیمت مهمتر از نام برند است.
پنجمین سبک خرید پوشاک ورزشی در بین دانشجویان ،سبک گیج و سردرگم بود
( .)%8/ 3این دسته از خریداران به دلیل حجم بیش از اندازه اطالعات در بازار ،هنگام
تصمیمگیری دچار سردرگمی میشوند و انتخاب اینکه کدام فروشگاه و کدام محصول یا
برند را خریداری نمایند برای آنها بسیار مشکل است .قرهچه و میرهاشمی ( ،)2311شیری و
1. Mullin, Hardy & Sutton
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رضایینسب (  ،)231فالحتی و همکاران ( ،)2311بائه و میلر ( ،)1001بائه و همکاران ()1020
و اسکلز ( )1027در تحقیقات خود به این سبک خرید اشاره کردهاند .با این حال جهاندیده و
همکاران (  )231به این سبک خرید اشاره نکردهاند .در این سبک خرید ،افراد برای تصمیم-
گیری دچار مشکل میشوند .در این گونه موارد فروشندگان میتوانند نقش تعیینکنندهای ایفا
کنند و با برشمردن مزایای محصولی خاص ،به تصمیمگیری خریداران کمک کنند.
ششمین سبک خرید پوشاک ورزشی در بین دانشجویان ،سبک مدگرا بود ( .)% /3این
دسته از خریداران با گرایش به پیروی از مد و ایجاد تنوع ،غالباً به استفاده از کاالهای مطابق با
مد روز و جذاب تمایل نشان داده و به کاالهای جدید و متنوع عالقه دارند .اخالصی و
همکاران ( )2313نیز در بررسی سبکهای تصمیمگیری مشتریان فروشگاههای زنجیرهای اتکا
دریافتند سبک تصمیمگیری مدگرا از پایینترین اولویت برخوردار است .قرهچه و میرهاشمی
( ،)2311فالحتی و همکاران ( ،)2311بائه و میلر ( )1001و بائه و همکاران ( )1020در
تحقیقات خود به این سبک خرید اشاره کردهاند .با این حال شیری و رضایینسب (  )231و
جهاندیده و همکاران (  )231به این سبک خرید اشاره نکردهاند .شاید تفاوتها در نتایج
تحقیقات به این دلیل باشد که نوع محصول و ویژگیهای جامعه هدف نقش تعیینکنندهای در
شکلگیری این سبک خرید دارد؛ به عبارت دیگر برای بعضی از محصوالت احتماالً اصالً
موضوع مد مطرح نیست (مثل مایحتاج روزانه) .از سوی دیگر معموالً قشر جوان تمایل بیشتری
به پیروی از مد دارند و با افزایش سن احتماالً پیروان این سبک خرید کاهش مییابد .با اینحال
با توجه به توان مالی دانشجویان به نظر میرسد گرایش چندانی به این سبک از خرید پوشاک
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ورزشی در بین آنان وجود ندارد .چنانکه هو )1007( 2عنوان میکند دانشجویانی که درآمد
بیشتری دارند ،بیشتر از سایر دانشجویان به سبک خرید مدگرا و برندگرا تمایل دارند.
هفتمین و آخرین سبک خرید پوشاک ورزشی در بین دانشجویان ،سبک بدونبرنامه (بی-
دقت) بود ( .)%2/11مشتریان در این سبک در لحظه خرید چندان به مبلغ فکر نمیکنند و ممکن
است بعد از خرید پشیمان شوند .در تحقیقات پیشین نیز فالحتی و همکاران ( )2311و بائه و
همکاران ( )1020به این سبک خرید اشاره کردهاند .همانطور که جدول شماره  3نیز آمده
است این سبک خرید پایینترین فراوانی را در نمونه تحقیق داشته است .به نظر میرسد با توجه
به اینکه هزینه پوشاک ورزشی برای دانشجویان مبلغ قابل توجهی است ،اکثراً بهصورت برنامه-
ریزی شده و با بررسی کامل اقدام به خرید میکنند.
در بررسی عوامل جمعیت شناختی مشخص شد تمایل به سبکهای خرید مدگرا ،کیفیت-
گرا و عادتگرا در بین دانشجویانی که بهصورت منظم ورزش میکنند ،بهطور معناداری بیش
از دانشجویان غیرورزشکار است .چنانکه بائه و همکاران ( )1023نیز اشاره کردهاند سبک
زندگی بر سبک خرید پوشاک ورزشی تأثیرگذار است؛ یعنی برای دانشجویانی که منظم
ورزش میکنند  ،در هنگام خرید پوشاک ورزشی کیفیت پوشاک و مد اهمیت بیشتری دارد و
در صورت رضایت از یک برند یا فروشگاه ،به آن برند یا فروشگاه وفادار خواهند شد.
همچنین مشخص شد بین سبکهای خرید پوشاک ورزشی دانشجویان مرد و زن تفاوت
معناداری وجود ندارد .این نتیجه با نتایج تحقیق حاجیکریمی و شهابی ( )2310همسو است .با
1.Hu
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این حال با نتایج تحقیقات بائه و میلر ( ،)1001افراسیابی ،مشبکی و منصوری ( )2317و اسکلز
( )1027ناهمسو است .هرچند تحقیقات بائه و میلر ( )1001و اسکلز ( )1027هم سبک خرید
محصوالت ورزشی را در بین دانشجویان بررسی کردهاند ،اما شاید متفاوت بودن شرایط
فرهنگی و اقتصادی جوامع مورد بررسی موجب تفاوت در نتایج شده است .قاسمی و غفاری
آشتیانی ( )2313نیز طی پژوهشی دریافتند بین جنسیت پاسخدهندگان و اثربخشی گزینههای
فریبنده غیرنامتقارن مغلوب بر تصمیم خرید پاسخدهندگان ارتباط وجود دارد ولی اثربخشی
گزینههای فریبنده نامتقارن مغلوب مستقل از جنسیت پاسخدهندگان است .هو ( )1007به
روشنی بیان میکند دانشجویانی که درآمد بیشتری دارند ،بیشتر از سایر دانشجویان به سبک
خرید مدگرا و برندگرا تمایل دارند در حالی که در ایران معموالً امکان کارکردن برای
دانشجویان یا فعالیت به عنوان دستیار آموزشی و پژوهشی با محدودیت مواجه است و اغلب
دانشجویان درآمد خاصی ندارند .لذا عدم وجود تفاوت معنادار بین دانشجویان زن و مرد قابل
قبول به نظر میرسد.
علیرغم جمعیت عظیم دانشجویی در کشور تحقیقات محدودی در مورد سبکهای خرید
دانشجویان در ایران انجام شده است .بخصوص در حوزه پوشاک ورزشی که معموالً بخش
زیادی از بازار را جوانان تشکیل میدهند ،تحقیقات کمی انجام شده است .با توجه به اهتمام
مسئولین کشور بر حمایت از تولیدات داخلی ،نتایج این تحقیق میتواند به شناخت بیشتر
تولیدکنندگان و بازاریابان پوشاک ورزشی از جامعه دانشجویی و سبکهای خرید آنان کمک
کند .بعالوه نتایج این تحقیق میتواند مبنایی برای انجام تحقیقات بعدی در این حوزه باشد.

6
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