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 چکیده
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 بهول کوکران و با استفاده از فرم و نمونه آماری است پیمایشی -حاضر، توصیفی تحقیق روش شناسی:
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اسمیرنف، -عاملی، کلموگروف تحلیل(استنباطی  آمار و از شناختیجمعیت هایویژگی توصیف برای توصیفی
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 تبریز شهر ورزشی کاالهای مشتریان خرید گیریتصمیم در عامل داد مؤثرترین نشان نتایج ها: یافته
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 قدمهم

ورزش به عنوان یک صنعت پردرآمد، به دلیل 

گرایش رو به رشد مردم به ورزش و نیاز به 

مصرف کاالها و خدمات ورزشی، از اهمیت 

ت و تأثیر اقتصادی بسیار باالیی برخوردار اس

بسزایی بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده 

اقتصادی هر کشوری دارد. کیفیت و کمیت این 

صنعت در کشورهای مختلف به اندازه و دامنه 

در آن کشور بستگی « محصوالت ورزشی»تولید 

(.  قسمت 4501دارد )عسکریان و همکاران، 

ای از صنعت ورزش مرتبط با حفظ و عمده

باشد )فارلی و و فروش می گسترش خرید

ی محصوالت و کاالهای (. حوزه5882کوئستر، 

توان به دو بخش مجزا ورزشی را به طور کلی می

در بخش نخست کاالهایی قرار  :نمود تقسیم
دارند که تولید آنها در موفقیت اجراهای ورزشی 

نقش دارند. این کاالها شامل تجهیزات، امکانات 

باشند. عملیات ورزشی میو لوازم مورد نیاز در 

تحقیقات مختلف صورت گرفته در این بخش، هر 

یک به نوعی سعی در تبیین و معرفی 

های محصوالت مختلف ورزشی، شناسایی  ویژگی

های آنان ها و نیازمندیخریداران، ویژگی

اند. بخش دوم از محصوالت ورزشی به  نموده

های ی عملیات ورزشی شامل فعالیتحوزه

به عنوان یک محصول طراحی و  ورزشی که

ایجاد شده و برای شراکت یا تماشا به مشتریان 

شود گردند، مربوط میورزشی ارائه می
 (.4501)محمدکاظمی و همکاران، 

ضروری است که مدیران  ،در محیط رقابتی امروز

هایشان را در تعیین عوامل مؤسسات، توانایی

که  هایی از بازارمهم انتخاب محصول برای بخش

تمایل به جذب و خدمت کردن به آن را دارند، 

توسعه دهند. هدف عمده یک بازاریاب ماورای 

باشد و معموالً هدف نهایی ایجاد یک فروش می

تعهد پایدار بین یک نام تجاری خاص و یک 

(. با 5848باشد )آکیار، گروه مشتری ویژه می

گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در 

ن، مشتری به صورت رکن اصلی و محور ابعاد نوی
است؛ به نحوی های شرکت درآمدهتمام فعالیت

ها که از دیدگاه رقابتی بقا و تداوم حیات سازمان

در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ 

 باشد.مشتریان موجود می

های اصلی برای هر یکی از دغدغه بنابراین،    

ای بازاریابی برای هشرکتی در استفاده از تاکتیک

افزایش فروش و ارتباط درازمدت با مشتری، 

کننده ها بر رفتار مصرفبررسی تأثیر این تاکتیک

(. مطالعه و 4500باشد )صمدی و همکاران، می

کنندگان و تجزیه و تحلیل کشف نیازهای مصرف

بندی عوامل کننده و اولویتفرآیند رفتار مصرف

جمله موضوعات مهم  تأثیرگذار بر این فرآیند از

های اخیر اقدامات آید. در طی سالبه شمار می

بسیاری در خصوص شناسایی و تحلیل 

کنندگان صورت فرآیندهای رفتار مصرف

است. به همین منظور رویکردهای متفاوتی  گرفته

است که این رویکردها با  شده در پیش گرفته

توجه به پیشرفت دانش بازاریابی و همچنین 

سایر علوم مرتبط با موضوع نظیر  پیشرفت

شناسی، دارای تغییراتی بوده است )اسمادی  روان

(. از آنجا که بازاریابی ورزشی 5844و همکاران، 

موفق با درک چرایی و چگونگی 

کنندگان و مخاطبان ورزشی آغاز  رفتارمصرف

شود، درک عوامل مؤثر بر ترجیحات و رفتار می

به عنوان  توانکنندگان ورزش را میمصرف

ی ورزشی کنندهزیربنایی برای تصمیمات مصرف
قلمداد کرد. رفتار مخاطبان ورزش به رفتاری 

جو وشود که مخاطب در جستمؤثر گفته می
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برای خرید و مصرف محصوالت و خدمات 

ورزشی برای ارضای نیازهایش از خود نشان 

گیری دهد. رفتار مخاطب ورزشی فرآیند تصمیم
کی است که شخص را و ادار به و فعالیت فیزی

گیری، استفاده و در اختیار مشاهده و تصمیم

گرفتن محصوالت و خدمات ورزشی یا تماشای 

های ورزشی و شرکت در تمرینات ورزشی رقابت

 . (51: 4502بیابانی، کند )می

 4گیری نخستین بار توسط آلپرتفرآیند تصمیم

ی بر ( تبیین شد. به اعتقاد وی تنها عوامل4294)

کنندگان اثر گیری و انتخاب مصرفتصمیم

کنندگان، مهم و گذارد که هم از نظر مصرف می

هم از محصوالت رقبا، متمایز باشند 

(.  تحقیقات 4500پور و همکاران،  )حسنقلی

گیری های تصمیمی سبکمختلف در زمینه

کنندگان مؤید آن است که مصرف
 های مختلفی هنگامکنندگان از سبک مصرف

مواجه شدن با تصمیمات در بازار پیروی 

ها رویکرد ذهنی کنند. این سبک می

گیری برای کنندگان در فرآیند تصمیم مصرف

( مدلی 4292) 5خرید است. دی آکن و فایر باو

ی دستیابی به  ترین شیوهرا جهت بررسی مناسب

گیری ارائه ی سبک های تصمیم و تصمیمهمه

 5ظیر بتمننظران دیگری نکردند و صاحب

 2(، ماینز4290) 1(، ژاکوبی و چسنات4292)

( و اسپرولز و 4202) 1(، میلر و اسپرولز4291)

( این مدل را توسعه دادند 4201کندال )

(.در نهایت، جهت ایجاد الگوی 4509)ریاحی، 

                                                     
1.Alpert 
2. Deacon & Fire Baugh. 
3. Betman, 
4. Jacoby &Chesnat. 

5. Mainz. 
6. Miler&Sproles. 

کننده، اسپرولز و گیری مصرفی تصمیمنحوه

( بر سه رویکرد متفاوت متمرکز 4201کندال )

شناسی یکی از این رویکردها بر تیپ شدند؛ که
کننده تأکید دارد و اجرای قدرتمندی در  مصرف

آید )مخلیص، گیری کاالها به حساب میتصمیم

5882 .) 

در راستای این رویکرد می توان به تحقیقات 

و  9مداحیگوناگونی اشاره داشت. به عنوان مثال 

(، به تأثیر جنسیت بر 5845همکاران )

کننده اذعان گیری مصرفهای تصمیم سبک

ی  (. در راستای یافته515-592داشته اند)صص

(، 00-444: 5845زاده )عزیزی و مکیوی، 

(، و 51: 5881) 2(، گونن و اوزمت5844) 0وینگ

( نیز اشاره داشته اند که زنان نسبت 5848بائی )

به مردان حساسیت بیشتری به مدگرایی دارند. 

های تفاوت، در بررسی تأثیر 48چوئی چیونگ
کنندگان شناختی بر الگوی خرید مصرفجمعیت

کنگی به این نتیجه رسید که مردان نسبت هنگ

به زنان حساسیت بیشتری به کیفیت دارند. او 

Xهمچینن دریافت نسل 
Yنسبت به نسل  44

45 

وفاداری بیشتری به برند و فروشگاه مورد عالقه 

خود دارند و معموالً از روی عادت خرید 

بیشتر به مد و جذابیت کاالها  Y. نسل کنند می

 (.5844کنند )چیونگ، توجه می

                                                     
7. Maddahi 
6. Wing 
9. Gonen&Osemete 

10.Choi Cheung 

 Xمیالدی نسل  4208تا  4218های . متولدین سال44
 شود.نامیده می

 Yمیالدی نسل  5888تا  4208های متولدین سال.45
 شوند.ده مینامی
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است که عالوه  معتقد ،(.4509)موسوی کاوکانی

 همچون تعدادافرادخانواده،برجنسیت،متغیرهایی 

 هایتولدبر سبک و نوبت درآمد سطح

 درخصوص کنندهمصرف گیری تصمیم

 (.4509)تأثیرگذارهستند  ریاحی خریدپوشاک
تأثیر متغیرهای تحصیالت، وضعیت تأهل، نیز به 

های کنندگان یر سبکدرآمد، شغل و سن مصرف

هرچند برخی ؛ گیری اشاره داشته است  تصمیم

های تحقیقات، سن را عامل مهمی در نوع سبک

گیری نمی دانند )مداحی و همکاران، تصمیم

و همکاران  4(؛ اما راویندران5844وینگ، ؛ 5845

کنندگان شته اند که مصرف(، اظهار دا5882)

جوان بیشتر به عنوان سرگرمی و لذت تمایل به 

(. برخی محققین 485-482خرید دارند )صص

، نیز اشاره دارند که افراد (5844)همچون وینگ

تر نسبت به کسانی که با تحصیالت پایین

تحصیالت دانشگاهی دارند تمایل بیشتری به 

ی مشهورتر های تجارتر و نامخرید کاالهای گران

  .دارند

 وضعیت تأهلنتایج برخی تحقیقات نیز به نقش 

گیری، اشاره های تصمیمنوع سبکدر تفاوت 

کنندگان متأهل مصرفدارد. به عنوان مثال، 

کنندگان مجرد بوده و در گراتر از مصرفآلایده

مقابل افراد مجرد حساسیت بیشتری به نام 

همکاران، )مداحی و  تجاری و مدگرایی داشته اند

نیز معتقد است که  (5882)راویندران(. 5845

افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل دارای سبک 

با گیری حساسیت به قیمت می باشند تصمیم

توجه به نتابج متفاوت و گاهاً ضد و نقیض در 

این رابطه و عدم وجود تحقیقی جامع در راستای 

ویژگی های جمعیت شناختی و رفتار مصرف 

                                                     
1. Rvindran 

ن کاالهای ورزشی، تحقیق حاضر بر آن کنندگا

ی بین ویژگی های دموگرافیک و  رابطهشد تا 

گیری خرید مشتریان کاالهای های تصمیمسبک

 .ورزشی را در شهر تبریز تعیین نماید

 

 شناسی پژوهش روش

با توجه به اهداف تعیین شده، روش تحقیق 

 یباشد. جامعهمی توصیفی و از نوع پیمایشی

مشتریان کاالهای  ژوهش، کلیهپ آماری این

با استفاده از باشند که ورزشی شهر تبریز می

نفر به صورت تصادفی به  502جدول کوکران 

ابزار  ی آماری انتخاب گردید.عنوان نمونه

ای شامل دو بخش گردآوری اطالعات، پرسشنامه

شناختی و نیز های جمعیتمربوط به ویژگی

مصرف کننده  سؤاالت پرسشنامه استاندارد سبک
(CSIو بر اساس طیف پنج گزینه ) ای لیکرت بود

آل گرایی که هشت سبک تصمیم به خرید )ایده

یا حساسیت به کیفیت باال؛ حساسیت به نام 

گرایی و تمایل به خرید تجاری؛ مدگرایی، لذت

به عنوان سرگرمی؛ حساسیت به قیمت، 

هدف؛سردرگمی در دقت و بیواکنشی، بی

گرایی و یاد؛ و باالخره عادتهای زانتخاب

وفاداری به یک نام تجاری( را مورد بررسی قرار 

می داد. بدلیل آنکه پرسشنامه مذکور تا کنون 

برای کاالهای ورزشی استفاده نشده بود؛ روایی 

آن برای کاالهای ورزشی، با استفاده از تحلیل 

عاملی بررسی شد.؛ که با استفاده از تحلیل 
گیری های تصمیمس سبکعاملی سهم واریان

گرایی گرایی و لذتآلنوگرایی و مدگرایی، ایده

، این 4دست آمد؛ که با توجه به جدول به

درصد از تغییر پذیری  20ها حدود  سبک

دهند. بدین )واریانس( متغیرها را توضیح می

ترتیب هشت سبک شناسایی شده در سه عامل 
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اال، نوگرایی و مدگرایی )جدید و مد روز بودن ک

آل طلبی، حساسیت به نام تجاری(، ایدهتنوع

گرایی )تناسب ارزش کاال با پول پرداختی، 
حساسیت به قیمت، حساسیت به کیفیت( و نیز 

های فراوان و گرایی )سردرگمی در انتخابلذت

عنوان سرگرمی( خالصه شدند  تمایل به خرید به

های مدگرایی و توان نتیجه گرفت سبک و می

گرایی بر تصمیم گرایی و لذتآلایده نوگرایی،
خرید مشتریان کاالهای ورزشی شهر تبریز تأثیر 

 .(5دارند )جدول 
 کل واریانس توضیح داده شده .1جدول 

مقادیر ویژه عوامل استخراجی با 

 چرخش
 مقادیر ویژه

 اجزا
درصد 
 تجمعی

درصد سهم 
 واریانس

 کل
درصد 
 تجمعی

درصد سهم 
 واریانس

 کل

195/51 195/51 220/4 545/50 545/50 529/5 4 
912/11 529/58 151/4 482/12 020/41 525/4 5 

992/29 882/45 814/4 992/29 112/45 841/4 5 

   110/10 282/48 095/8 1 
   152/90 914/2 992/8 2 

   581/01 004/9 158/8 1 
   222/25 502/9 205/8 9 

   888/488 182/1 245/8 0 

 

 ماتریس چرخش اجزا .2جدول 
 اجزا 

4 5 5 

   908/8 جدید و مدروز بودن کاال
   989/8 تنوع طلبی

   159/8 حساسیت به نام تجاری
  052/8  تناسب ارزش کاال با پول پرداختی

  950/8  حساسیت به قیمت

  158/8  حساسیت به کیفیت
 959/8   های فروانسردرگمی به واسطه انتخاب

 -148/8   ید برای سرگرمیتمایل به خر

 

پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفا 

تأیید شد. برای  92/8کرونباخ به میزان 

در سطح آمار های پژوهش حاضر دادهتحلیل

توصیفی از جدول توزیع فراوانی، میانگین، میانه، 

انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، بیشترین، 

ت و در سطح اسکمترین و درصد استفاده شده

اسمیرنف -آمار استنباطی از آزمون کلموگروف

ها، و نیز جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده

ویتنی و  -های ناپارامتریک یومنآزمون

 82/8داری والیس در سطح معنی –کروسکال 

α≤ شد. استفاده 
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 یافته های پژوهش

یافته های توصیفی حاکی است که از نمونه 

درصد(  5/15نفر مرد ) 518تعداد  انتخاب شده؛ 

و بیشترین  درصد( بوده 9/59نفر زن ) 412و 

 2/52سال ) 40-59گروه سنی متعلق به 

 1/10درصد مجرد،  1/24درصد(، همچنین  

 0/50درصد دانشجو،  0/51درصد متأهل، و نیز 

درصد بیکار و  1/40،  شاغل با حقوق ثابت درصد

 شغل آزاد با درآمد متغیردرصد  2/49

اند.بیشترین میزان نوع مدرک نیز مربوط به  هبود

درصد( و بیشترین میزان  2/11کارشناسی )

 5/50تومان ) بیش از یک میلیوندرآمد خانوار 

درصد(  2/59درصد( و بیشتر آزمودنی ها ) 

 2/01بدون درآمد شخصی بودند. همچنین 

درصد از  4/42درصد از افراد نمونه ورزشکار ولی 

 ند.کردآنها ورزش نمی
ها و بررسی توزیع برای بررسی همگن بودن داده

اسمیرنف -توأم و بهنجار آنها از آزمون کلموگروف

آمده است.  5استفاده شد که نتایج آن در جدول

دست آمده نتیجه داری بهبا توجه سطوح معنی

گیریم که تمام متغیرها دارای توزیع می

 .باشندغیرطبیعی می

 ودن توزیع نمراتبررسی نرمال ب .3جدول 

 p اسمیرنوف–آمارهکولموگروف دتعدا گیریهای تصمیمسبک

 859/8 145/4  : نوگرایی و مدگرایی4عامل 

 884/8 598/5 502 آل گرایی: ایده5عامل 

 882/8 914/4  گرایی: لذت5عامل 

 

ویتنی نشان داد بین عامل  -نتایج آزمون یومن

ن کاالهای نوگرایی و مدگرایی و جنسیت مشتریا

داری وجود دارد و این ورزشی اختالف معنی

طور ها در مردان بهعامل با توجه به میانگین رتبه

و  >884/8pداری بیشتر از زنان بود ) معنی

888 /45525=z)های  در سایر سبک

داری بین زنان و  گیری تفاوت معنی تصمیم

های  مردان وجود نداشت. همچنین سبک

در بین افراد  (1دول )جنوگرایی و مدگرایی 

داری بیشتر از افراد متأهل  طور معنیمجرد به

 .(z= 888/41190و  p=848/8باشد ) می

  

 گیری بر حسب جنسیت و وضعیت تأهل های تصمیم مقایسه سبک .4جدول 

 Z p میانگین رتبه وضعیت تاهل Z p میانگین رتبه جنسیت متغیر وابسته

نوگرایی و 

 مدگرایی

 50/545 مرد
888/45525 884/8< 

 05/422 مجرد
888/41190 848/8 

 51/494 متاهل 01/429 زن

 آل گراییایده
 45/421 مرد

888/49452 929/8 
 10/401 مجرد

288/49442 254/8 
 25/402 متاهل 45/424 زن

 گراییلذت
 95/401 مرد

888/42025 425/8 
 41/405 مجرد

288/41104 145/8 
 92/400 متاهل 18/585 زن
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با توجه به نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون 

والیس نیز مشخص شد بین سن و  -کروسکال

تحصیالت مشتریان کاالهای ورزشی در سطح 

گیری تفاوتی های تصمیمشهر تبریز با سبک

 (. 2وجود ندارد )جدول 

 
 و تحصیالت سن گیری بر حسب های تصمیم مقایسه سبک. 5جدول 

متغیر 

 مستقل
X متغیر وابسته

2
 df p متغیر مستقل X

2
 df p 

 سن

 159/8 5 990/5 نوگرایی و مدگرایی

 تحصیالت

054/9 1 820/8 

 892/8 1 529/0 412/8 5 551/2 آل گراییایده

 995/8 1 088/4 029/8 5 910/8 گرایی لذت

 

x= 159/2و  p = 851/8بین شغل )
(، درآمد 2

x= 502/42و  p = 884/8کل خانواده )
( و 2

 998/44و  p=  850/8درآمد کل شخصی )

=x
( با سبک های تصمیم گیری به خرید 2

داری وجود دارد؛ به شکلی که افراد تفاوت معنی
گراتر بوده، افرادی که درآمد کل آلشاغل ایده

هزار تا یک میلیون  088ی آنها بین خانواده

تومان است افراد نوگراتری نسبت به سایر 

ها هستند و افرادی که درآمد شخصی آنها  روهگ

بیش از یک میلیون تومان است افراد 

ها هستند گراتری نسبت به سایر گروه لذت
 .(1)جدول 

 

 

 درآمد شخصیخانواده و  درآمدگیری بر حسبشغل، های تصمیم مقایسه سبک .6دول ج
متغیر 

 مستقل

متغیر 

 وابسته
X

2
 df p 

متغیر 

 مستقل
X

2
 df p 

متغیر 

 قلمست
X

2
 df p 

 شغل

نوگرایی و 

 مدگرایی

111/5 

5 

104/8 

درآمد 

 خانواده

502/42 

1 

 

884/8 

درآمد 

 شخصی

229/9 

2 

405/8 

آل ایده

 گرایی

159/2 851/8 
502/1 492/8 801/0 425/8 

-لذت

 گرایی 

222/4 204/8 
155/4 018/8 998/44 850/8 

 
طوح ویتنی و س -با توجه به نتایج آزمون یومن

داری بین ورزشکار بودن یا نبودن مشتریان یمعن

گیری  های تصمیم کاالهای ورزشی و  سبک

 (. 9)جدول داری وجود ندارد  خرید تفاوت معنی
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 ورزش کردن گیری بر حسب های تصمیم مقایسه سبک .7جدول 

 Z p میانگین رتبه ورزش کردن متغیر وابسته

 نوگرایی و مدگرایی
 15/421 بله

888/0444 802/8 
 51/412 خیر

 آل گراییایده
 55/421 بله

288/0529 415/8 
 50/491 خیر

 گراییلذت
 51/428 بله

288/0209 524/8 
 11/580 خیر

 گیری نتیجهبحث و 

های های تحقیق سبکبر اساس یافته

گرایی و آلگیری نوگرایی و مدگرایی، ایده تصمیم

یم خرید مشتریان کاالهای گرایی بر تصملذت
ورزشی در سطح شهر تبریز تأثیر دارد.نتایج این 

های راویندران های پژوهشمطالعه با یافته

خوانی دارد ولی با ( هم5845( و ژیانگ )5882)

(، 5845زاده )های عزیزی و مکینتایج پژوهش

باشد. این (، همسو نمی5848بائی و همکاران )

ها، لیل وجود فرهنگتواند به دناهمسویی می

های سیاسی و ساختارهای اقتصادی، موقعیت

های اجتماعی متفاوت در کشورهای سیستم

تواند حاکی مختلف باشد. نتیجه بدست آمده می

از توجه باالی مشتریان، به کیفیت و قیمت و 

تناسب ارزش دریافتی با پول پرداختی و نیز 

ن، عنوان سرگرمی و لذت بردتمایل به خرید به 

جو کردن کاالهای وو نیز تنوع طلبی و جست

باشد که با توجه ورزشی جدید و مد روز ورزشی 

به بیشترین دامنه سنی شرکت کنندگان در این 

 سال( دور از انتظار نمی باشد.  40-59تحقیق )

های عزیزی و مکی زاده همانند نتایج پژوهش

(، 5844(، وینگ )5845(، مداحی )5845)

(، گونن و اوزمت 5844) چوئی و چینگ

(، موسوی کاوکانی 5845(،  چن )5881)

(، این تحقیق به این 4509( و ریاحی )4509)

نتیجه رسید که بین جنسیت و سبک 

گیری خرید مشتریان کاالهای ورزشی  تصمیم

تفاوت وجود دارد؛ به عنوان مثال، مردان بیشتر 

گیری نوگرایی و های تصمیماززنان، از سبک

گرایی استفاده می کنند و زنان آلایده مدگرایی،

بیشتر به دنبال کسب لذت از خرید می باشند. 

توان به دلیل نگرش و رفتارهای این امر را می
گیری به متفاوت زنان و مردان هنگام تصمیم

 5848کننده دانست که سولین، عنوان مصرف 

 نیز  به آن اشاره داشته است.

وینگ  شتحقیق حاضر مانند نتایج پژوه

( به این نتیجه رسید 5844( و مداحی )5844)

که هر چند بین سن مشتریان کاالهای ورزشی و 

گیری خرید تفاوت وجود دارد ولی سبک تصمیم

این تفاوت معنادار نیست. نتیجه حاضر با نتایج 

( و گانی و علیجان 5844تحقیق چوئی چینگ )

 خوانی ندارد. البته باید اشاره داشت( هم5844)

که در بیشتر تحقیقاتی که بین سن و سبک 

گیری تفاوت مشاده شده است؛ تصمیم

گیری خرید دو نسل متفاوت تفاوتسبک تصمیم

مورد بررسی پژوهشگران قرار  Yو  Xمانند 

گرفته است و چنانچه در این تحقیق نیز به 
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تفاوت نگرشی دو نسل پرداخته می شد؛ این 

 تفاوت معنی دار بود.

نشان داد بین وضعیت تأهل و نتایج تحقیق 
گیری خرید نوگرایی و مدگرایی سبک تصمیم

مشتریان کاالهای ورزشی تفاوت وجود دارد و 

تمایل افراد مجرد به مد و جدید بودن کاالهای 

ورزشی بیشتر از متأهل است. این نتیجه با 

شالش و ( و 5845زاده )تحقیق عزیزی و مکی

این نتیجه  خوانی دارد.هم (455: 5845آنبر )

ی آن است که افراد متأهل به  نشان دهنده

کیفیت کاالها بیشتر از مد و به روز بودن آن 

 اهمیت می دهند.

در تحقیق حاضر بین تحصیالت مشتریان 

گیری خرید کاالهای ورزشی و سبک تصمیم

تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در مورد خرید 

کنندگان و کاالهای ورزشی تحصیالت مصرف
گیری آنان تأثیری تصمیم یداران بر سبکخر

ندارد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج اسماعیل 

خوانی ندارد که می ( هم524: 5848کمال )

تواند مربوط به تفاوت نوع کاالی مورد بررسی با 

 تحقیق حاضر باشد.

همچنین نتایج حاکی است که افراد شاغل با 

شند. باید باگراتری میآلدرآمد متغیر افراد ایده

به این نکته اشاره کرد که افرادی که شغل و 

درآمد مطلوبی دارند به دنبال بهترین کیفیت ها 

تواند بر نیز هستند. بنابراین شاغل بودن افراد می

گیری خرید کاالها تأثیر بگذارد که تصمیم سبک

( نیز در تحقیق خود به آن اشاره 5844وینگ )

 کرده است.
(، پژوهش حاضر 5882دران )برخالف نتایج راوین

به این نتیجه دست یافت که بین درآمد کل 

کنندگان کاالهای ورزشی و سبک خانواده مصرف

گیری خرید آنان تفاوت وجود دارد و تصمیم

افرادی که درآمد بیشتری دارند به سبک 

نوگرایی و مدگرایی گرایش بیشتری دارند. 

و ( 440: 5845شالش و آنبر )همسو با مطالعات 
(، افرادی که درآمد 5844مطابق با نظر وینگ )

کل خانواده آنها بیشتر است؛ قدرت خرید 

های توانند انتخاببیشتری دارند، در نتیجه می

بیشتری برای خرید داشته باشند و این موجب 

شود تمایل بیشتری به کسب اطالعات در می

های تجاری و کاالهای جدید داشته مورد نام

 باشند.

( و 4509مطالعات موسوی کاوکانی )مانند 

( تحقیق حاضر به این نتیجه 4509ریاحی )

دست یافت که بین درآمد شخصی 

کنندگان کاالهای ورزشی و سبک  مصرف

گیری خرید آنان تفاوت وجود دارد و افراد تصمیم

گرایی تمایل لذتبا درآمد بیشتر به سبک
دهند. این نتیجه با  نتایج بیشتری نشان می

( همخوانی ندارد. 5882راویندران ) شپژوه

تواند درآمد یکی از عوامل مهمی است که می

گیری و رفتار خرید کاالها تصمیم روی سبک

تأثیر بگذارد و افراد با درآمد باالتر به دلیل 

های داشتن توان خرید بیشتر و در نتیجه انتخاب

بیشتر، ممکن است دچار سردرگمی شوند و نیز 

 ردن و تفریح خرید نمایند.با هدف لذت ب

البته بر اساس نتایج این تحقیق، بین ورزشکار 

بودن یا نبودن مشتریان کاالهای ورزشی و سبک 

گیری خرید آنان تفاوت معنی داری تصمیم

مشاهده نشد که می توان محبوبیت کاالهای 

ورزشی، در بین اقشار مختلف جامعه را دلیل آن 
 دانست.

شود ت آمده پیشنهاد میبا توجه به نتایج بدس 

تولیدکنندگان و فروشندگان کاالهای ورزشی به 

کاالهای جدید ورزشی و تولید و فروش کاالهای 
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متنوع توجه بیشتری داشته باشند و کاالهایی با 

ترین قیمت با توجه به باالترین کیفیت و مناسب

گرایی در آلگیری ایدهوجود نسبی سبک تصمیم

ورزشی تولید و ارائه  کنندگان کاالهایمصرف

 .نمایند
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Abstract 

Objective: Quality and quantity of sport industry in countries depended on the 

size and scope produce and consumption. The aim of this study was to 

determine the relationship between demographic characteristics on consumers 
buying decision in sporting goods according to the Sproles and Kendall model 

in Tabriz. 

Methodology: Research method is descriptive and the population of the survey 
is the consumers of sporting goods in Tabriz, Which 385 consumer and 

according to Cochran Formula was selected as sample. The data and 

information was collected by the modified Consumer Style questionnaire with 
acceptable validity and reliability with used of factor analyses. Then used to 

Factor Analyses, Kolmogorov- Smirnov, U Mann-Whitney and Kruskal Wallis 

Test at α≤ 0.05. 

Results: The results showed that Internet advertising effects on factors of brand 
equity as perceived quality, brand association, brand loyalty and brand 

awareness has a significant impact. 

Conclusion: The results showed that the Novelty and fashion consciousness 
was the most effective style. The males have more tendency to Novelty than 

Females and the consumers with high total income is more Novelty and who 

have high personal income was Perfectionist. There were no relationship 
between education, age and Sporting or not sporting and decision-making 

styles. 

Keywords: Demographic Characteristics, Styles of Consumers buying 

Decision, Sporting Goods. 
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