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كنندگان محصوالت ورزشي با  بندي عوامل مؤثر بر رفتار مصرف رتبه

  AHPاستفاده از 
 

  3ابراهيم علي دوست قهفرخي  – 2زهراسادات ميرزازاده   -1حسين عبدالملكي 
استاديار، .2استاديار، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج، كرج، ايران . 1

  تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايراندانشكدة 
 يار، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايرانانشد.3

 
 

  چكيده 
نظر از ميزان تحصيالت، سطح درآمد، محل سكونت و غيره، اين است كه  ها، صرف هاي مشترك همة انسان يكي از جنبه

بنابراين هدف از اين . كننده است نكتة كليدي موفقيت استراتژي بازاريابي، درك رفتار مصرف. ندا كننده مصرفهمة آنها 
گروه تحقيق متشكل از  .ي بودفيتوص حاضر قيتحق. كنندة ورزشي بود بندي عوامل مؤثر بر رفتار مصرف تحقيق رتبه

. ها استفاده شد منظور شناسايي مؤلفه مراتبي به حليل سلسلهاز روش فرايند ت. شانزده نفر از استادان مديريت ورزشي بود
به پنج دسته، عوامل مربوط به آميختة  آمده دست بهعوامل در مجموع . ها مصاحبه و پرسشنامه بود آوري داده ابزار جمع

مراتبي  تحليل سلسلهنتايج فرايند  .بازاريابي، عوامل شخصي، عوامل رواني، عوامل اجتماعي و عوامل فرهنگي تقسيم شدند
ترتيب عوامل رواني  است و پس از آن به رگذاريتأثعامل  نيتر مهم 323/0آميختة بازاريابي با وزن نسبي نشان داد، 

همچنين با توجه به . قرار دارند) 107/0(و عوامل فرهنگي ) 141/0(، عوامل اجتماعي )185/0(، عوامل فردي )245/0(
ي توليدكنندة ها شركت چنانچه .، اعتبار مناسب اين اطالعات تأييد شده است)04/0( آمده دست بهنرخ سازگاري 

ي ها خواستهدر اين تحقيق  آمده دست بهعوامل و متناسب از  ينهبه يبيكه با ترك كنندتالش  يورزشمحصوالت 
  .خود را به مشتريان وفادار تبديل كنند كنندگان مصرفكنند، قادر خواهند بود كه  ينرا تأم كنندگان مصرف

 

  يديكل يهاواژه
  .يورزشمحصوالت  ،يمراتب سلسله ليتحل نديفرا ،كننده مصرف رفتار ،يابيبازار
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   مقدمه
 و است ياقتصاد واملع آشكار ريتأثآن تحت  دربارة ورزش و مسائل مربوط به گيري تصميمامروزه 

 كنترل نظارت و بعضاً يورزش يها تيفعالي سازماندهبر  يتجار يها شركتو  ياقتصاد يها سازمان

 يها سازمان يسواز  يتجار -يورزش يدادهايرو، گسترش و توسعة رياخ يها دهه در. )5( كنند يم

 يبرا اي وسيلهعنوان  گيري از ورزش به امر در قالب بهره نيا كهاست  افتهي ياديز اريبسرواج  ياقتصاد

 المللي بيني بازارهابه  يدسترسمنظور  در سطح جهان به يتجار و يبازرگان يها تيفعالرونق و توسعة 

و در  كرده ريتسخقلمرو آن همه جا را  ه،شد يجهانسرعت  صنعت ورزش به. )4( صورت گرفته است

 اقتصاد يبرا ورزش اهميت). 3( شوند مند بهرهانسان از آن  اردهايليماست تا  دهيدوان شهير ايدنسراسر 

 .است شده تبديل ياقتصاد يها حوزه پردرآمدترين از يكي به ورزش كه يطور به ؛شود يم بيشتر روز هر

 هر روز آن ةدامن و گوناگون است يها شاخه با صنعتي مهم يها حوزه از يكي اكنون ي ورزشيكاالها توليد

 صنعت ورزشي، مراكز و ها شركت ورزشي، يجهانگرد ي چوناقتصاد يها بخش ).17( شود يم تر گسترده

ورزش هستند  با مرتبط ياقتصاد يها حوزه نيتر مهم ، ازها باشگاه تبليغات و فراغت، اوقات بازاريابي،

)18 .(  

 ميمستق اثر غيتبل به نگرش كه در تحقيقي ابراز داشتند) 1392(بهنام و طوسي  در همين زمينه

 ميرمستقيغ ريتأث كننده ة مصرفنديآ قصد ي برختگيانگ ،نيهمچن .كننده دارد مصرف ةنديآ قصد بر يمثبت

 خدمات كنندگان مصرف در مثبت ديخري رفتارها جاديا يبرا پژوهش، نيا جينتا براساس .دارد يا يقو

). 2(است  يضرور رانيمد و ابانيبازار توسط غيتبل به كننده مصرف نگرش و لذت ي،ختگيانگ فهم ي،ورزش

 بر خدمات آزمايش ترويج اصلي اثرهاي كه دادند نشاندر تحقيق ديگري ) 1394(بهنام و همكاران 

 ، ازاند كرده مشاهده را خدمات رايگان آزمايش با ترويج تبليغ كه ييها يآزمودندر  تبليغ به نگرش

 نگرش و است بيشتر ،اند كرده مشاهده را خدمات ترويج آزمايش بدون مشابه كه تبليغ ييها يآزمودن

محصول،  ويژگيدر تحقيق خود بيان داشت كه بين ) 2014(شهاليي  .)3(دارند  تبليغ تري به مثبت

 رابطة جنسيت و تحصيالت سطح درآمد، ي و همچنين سطحمشتري و توزيع با رفتار گذار متيقارتقا، 

محصول را كه  –در پژوهشي پنج ويژگي بازار ) 2015( 1ديويس و كالين). 29(داشت  وجود يدار معنا

 ها اين ويژگي. باشد، شناسايي و معرفي كردند رگذاريتأثكننده  ي مصرفريگ ميتصمدر فرايند  تواند يم

                                                           
1. Davies & Cline 
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). 21(فروشي  و خرده رندهاب بهاندازة بازار، اختالف بين بازارها، مرزهاي بازار، اختالف بين : از اند عبارت

طور  بهشده، كيفيت و وفاداري به برند  در تحقيقي ابراز داشت، وضعيت اجتماعي درك) 2016( 1تات

كه قيمت رابطة  ند؛ درحاليا كنندگان مرتبط داري با فاكتورهاي اثرگذار بر رفتار خريد مصرف معنا

همچنين نتايج نشان داد كه درآمد ماهيانه متغير ميانجي مناسبي بين متغير مستقل . ي نداشتدار امعن

ي نشان ا مطالعهدر ) 2016( 2يي و سيدك). 30(نيست ) رفتار خريد(و متغير وابسته ) وفاداري به برند(

داد كه نام برند، كيفيت محصول، قيمت، ترويج، تنوع محصول، كيفيت خدمات و محيط فروشگاه بر 

  ).31(ند رگذاريتأثكنندگان پوشاك ورزشي  رفتار خريد مصرف

عامل  آنهاي مند تيرضاقرار دارند و  ها شركتي توجه اصلي امروز، مشتريان در كانون رقابتي ايدندر 

و  ازهاينكامل  نيتأممشتريان،  تيرضاالزمة جلب ). 1(ست ها سازماني رقابت تيمزي كسب اصل

محصوالت  ديخرو  هيتهدر  آنهاي ها تيمحدودو  ها ييتوانا، التيتما، انتظارات، ها خواسته قيدقيي شناسا

ي ها سازمانشتريان بر رفتار م رگذاريتأثعوامل  توان يمي اطالعات نيچني به ابيدستبا ). 6(است 

). 3(از آن بهره برد  ها شركتي ابيبازار ماتيتصمداد و در اتخاذ  صيتشخخوبي  رسان را به خدمات

كنندگان خود  بنابراين ضروري است توليدكنندگان محصوالت ورزشي از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف

از آنجا كه بازاريابي ورزشي موفق با درك چرايي و چگونگي  همچنين،. اطالعات دقيقي داشته باشند

شود، درك عوامل مؤثر بر ترجيحات و رفتار  مي و مخاطبان ورزشي آغاز كنندگان مصرفرفتار 

رفتار . )8( كنندة ورزشي قلمداد كرد تصميمات مصرف زيربنايي براي توان يمورزش را  كنندگان مصرف

هاي از فعاليت پسو  پيشگوناگوني است كه  اي رواني و اجتماعيكنندة ورزشي شامل فراينده مصرف

مخاطبان ورزشي چگونه فكر  اينكه. ورزشي مختلف وجود دارد محصوالتمخاطبان در گرايش به 

 محصوالتبه  گيرند، چه عواملي بر گرايش آنان كنند، چگونه تصميم مي كنند، چگونه رفتار مي مي

مؤثر  هاي بازاريابيؤاالت ديگري از اين دست، كليد توسعة برنامهگذارد و س مختلف ورزشي تأثير مي

  ).7( نشده است نها و برگزاركنندگان رويدادهاي ورزشي به اهداف از پيش تعيي منظور رسيدن سازمان به

بنابراين، نكتة كليدي موفقيت استراتژي بازاريابي، هم از جنبة محلي و هم از جنبة جهاني، درك 

هاي غيرانتفاعي و هم براي  ها و هم سازمان اين مسئله هم براي شركت). 8(كننده است  رفتار مصرف

البته درك رفتار ). 11(كنند، كاربرد دارد  هاي دولتي كه قوانين مربوط به بازاريابي را تدوين مي سازمان

                                                           
1. Tatt  
2. Yee & Sidek  
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هاي فرهنگي نيز  كنندگان در جوامع مختلف با توجه به تفاوت كننده و ارزيابي عملكرد مصرف مصرف

همچنين با توجه به حركت رو به رشد بازاريابي و نقش ورزش و محصوالت  ).10(اي دارد  اهميت ويژه

كنندگان در  ي رفتار مصرفررسبكنندگان،  رفتار خاص منجر به جذب و توسعة مصرف جادياورزشي در 

كنندة ورزشي  بنابراين هدف از اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر رفتار مصرف. استي ضرور نهيزم نيا

  .است
 

  روش تحقيق
بندي عوامل مؤثر بر  در اين تحقيق براي شناسايي و رتبه .استاز نوع تحقيقات توصيفي  حاضر قيتحق

  :ي به شرح زير صورت گرفتا مرحلهيك فرايند چهار كنندة ورزشي رفتار مصرف

ي اطالعات در گردآورين قسمت براي ادر ي در مورد موضوع تحقيق، ا كتابخانهمطالعات : مرحلة اول

يز از نياز و ني مورد ها كتابي، مقاالت، ا كتابخانهيق موضوع، از منابع تحقيات ادبي و نظري مبانينة زم

  .كننده يافت شد عامل مؤثر بر رفتار مصرف 29تعداد . استفاده شد 1ي اينترنتجهانشبكة 

مصاحبه، در اين مرحله با نظر تيم تحقيق، با چهار نفر از خبرگان بازاريابي ورزشي : مرحلة دوم

دست  عامل به 26، شوندگان مصاحبهبندي نظرهاي  در پايان اين مرحله و با جمع. كشور مصاحبه شد

اي است كه بايد  چون روش دلفي نيازمند گروه ويژه. گرفت يميد پنل دلفي شكل در مرحلة بعد با. آمد

اگرچه . هاي تخصصي در رشتة مربوطه پاسخ دهند، بايد خبرگان اين حوزه را شناسايي كرد به پرسش

دهندة گروه دلفي، به هدف مطالعه و تجانس مورد انتظار جمعيت هدف بستگي دارد  تعداد افراد تشكيل

براي صحت مطالعات،  شود يمگرفته به روش دلفي، پيشنهاد  ي تجربي صورتها يبررساساس ، بر)24(

، مگر اينكه نمونة متجانس خاصي مدنظر )18(نفر باشد  11دهندة روش دلفي تا  تعداد افراد تشكيل

  ).19(نفر باشد  20تا  15 تواند يمباشد كه تعداد مطلوب 

 توانند يمنفر از متخصصاني را كه  5شوندگان خواسته شد  در پايان اين مرحله از هر يك از مصاحبه

  . در گروه دلفي تحقيق حضور يابند، نام ببرند

نفر اعضاي گروه تحقيق  24بندي نفراتي كه در مرحلة قبل معرفي شده بودند،  با جمع: مرحلة سوم

هاي  ارسال شد؛ ابتدا مؤلفه آنهاسؤال بود، براي هر يك از  3وي پرسشنامة اوليه كه حا. را تشكيل دادند

هاي مؤثر بر رفتار  خواسته شد مؤلفه آنهادر اختيار پنل دلفي قرار داده شد و از  آمده دست به
                                                           

1. Internet 
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ساير عوامل تأثيرگذار بر خواسته شده بود  آنهادر سؤال دوم از . كنندگان ورزشي را مشخص كنند مصرف

در نهايت در سؤال سوم خواسته شده بود هر گونه توضيح يا . ان ورزشي را بيان كنندكنندگ رفتار مصرف

را تكميل و ارسال  ها پرسشنامهنفر از اعضاي گروه دلفي  16. پيشنهادي دارند، در اين قسمت ارائه دهند

  .كردند

في قرار ساخته شد و در اختيار اعضاي گروه دل AHPبا شناسايي عوامل، پرسشنامة : مرحلة چهارم

در مراحل  شده ييشناساهاي  بندي مؤلفه به اولويت ها پرسشنامهآوري اين  گرفت و محقق پس از جمع

  .قبل پرداخت
 

  ي تحقيقها افتهي
 ي بافاز دلفي روش تفاوت. با توجه به مزاياي روش دلفي فازي، در اين تحقيق از اين روش استفاده شد

 در خبره افراد توسط شده  ارائه يها ينيب شيپ دلفي سنتي روش در كه است اين در دلفي سنتي روش

از  را آن نتايج بلندمدت يها ينيب شيپ يبراقطعي  اعداد از استفاده كه دشو يم بيان قطعي قالب اعداد

 نظرهاي خبرگان، اندك همگرايي از سنتي، همواره دلفي روش ديگر، طرف از .سازد يم واقعي دور يايدن

 رنج كند، را حذف خاصي خبرة نظرها، است ممكن نظردهنده سازمان كه احتمال اين اجرا و يباال هزينة

عدد  پاياني دو نقطة عنوان به خبرگان نظرهاي مينيمم و ماكزيمم در روش دلفي فازي مقادير. برد يم

 نااريبي اثر به ي دستيابيبرا مثلثي يفاز اعداد عضويت درجة عنوان به ميانگين هندسي و مثلثي يفاز

 تأثير تواند يم يفاز روش دلفي بنابراين. شوند يم گرفته نظر در بسيار باال مقادير اثر از پرهيز و يآمار

نظرهاي  تمام توان يم كه بودن است ساده روش، نيا گريدي ايمزا از .كند ايجاد معيارها انتخاب در يبهتر

و ) OFj )20ي كليدي از معيار ها شاخصدر اين روش براي انتخاب . گنجاند بررسي يك در را خبرگان

 .استفاده شد 7/0حد آستانة 
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 ارائه شده است 1نتايج حاصل از اين روش در جدول 

  نتايج روش دلفي فازي. 1جدول 
  OFjشاخص   معيار  رديف

  761/0  قيمت  1
  867/0  محصول  2
  774/0  مجاري توزيع  3
  853/0  ترفيع و تبليغات  4
  792/0  نگرش  5
  740/0  هيجان  6
  790/0  انگيزش  7
  788/0  تجربيات گذشته  8
  711/0  كننده شخصيت مصرف  9
  730/0  ادراك  10
  769/0  خانواده  11
  755/0  ي مرجعها گروه  12
  708/0  طبقة اجتماعي  13
  767/0  شخصيت برند  14
  772/0  كيفيت خدمات  15
  811/0  مذهب  16
  813/0  سطح درآمد  17
  717/0  رهبران ايده  18
  799/0  فرهنگ  19
  592/0  يادگيري  20
  473/0  كيفيت محصول  21
  613/0  سبك زندگي  22
  758/0  سن  23
  791/0  جنسيت  24
  733/0  تحصيالت  25

 

همچنين همة عوامل در . ي سبك زندگي، كيفيت محصول و يادگيري حذف شدندها شاخصبنابراين 

پنج شاخه عوامل مربوط به آميختة بازاريابي، عوامل شخصي، عوامل فردي، عوامل اجتماعي و فرهنگي 

  .ي شدندبند دسته



  477                    ... ورزشي با محصوالت  ،يمراتب سلسله ليتحل نديفرا ،كننده مصرف رفتار ،يابيبازار 

 

مراتبي  كننده از فرايند تحليل سلسله بندي عوامل مؤثر بر رفتار مصرف منظور اولويت همچنين به

 .نشان داده شده است 1گيري در اين زمينه در شكل  استفاده شد كه درخت تصميم

  
 

  كنندگان ورزشي مراتبي عوامل مؤثر بر رفتار مصرف ساختار سلسله. 1شكل 
 

: از اند عبارتكنندة ورزشي  گرفته عناصر اصلي مؤثر بر رفتار مصرف انجام ليوتحل هيتجزبراساس 

در  آنهابندي  آميختة بازاريابي، عوامل رواني، عوامل اجتماعي، عوامل فرهنگي و عوامل رواني كه اولويت

 323/0، آميختة بازاريابي با وزن نسبي شود يمكه مالحظه طور همان. قابل مشاهده است 2جدول 

، )185/0(وامل فردي ، ع)245/0(ترتيب عوامل رواني  است و پس از آن به رگذاريتأثعامل  نيتر مهم
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همچنين با توجه به نرخ سازگاري . قرار دارند) 107/0(و عوامل فرهنگي ) 141/0(عوامل اجتماعي 

  .، اعتبار مناسب اين اطالعات تأييد شده است)04/0( آمده دست به

  
  كنندة ورزشي بندي عوامل مؤثر بر رفتار مصرف اولويت. 2جدول 

  وزن نسبي  عامل
  323/0  آميختة بازاريابي

  185/0  عوامل فردي

  141/0  عوامل اجتماعي

  107/0  عوامل فرهنگي

  245/0  عوامل رواني

  
هاي  بندي مؤلفه نتايج اولويت. اند شدهبندي  هاي هر يك از اين اولويت همچنين در ادامه مؤلفه

مؤلفة آميختة  نيتر مهم 281/0كه محصول با وزن نسبي  دهد يمنشان  3ي در جدول ابيبازارآميختة 

، )108/0(، مجاري توزيع )175/0(، قيمت )221/0(ترتيب كيفيت خدمات  بازاريابي است و پس از آن به

  .قرار دارند) 108/0(و شخصيت برند ) 108/0(ترويج و تبليغات 
 

  هاي آميختة بازاريابي بندي مؤلفه اولويت. 3جدول 
  وزن نسبي  عامل
  281/0  محصول

  175/0  قيمت

  108/0  توزيعمجاري 

  108/0  ترفيع و تبليغات

  108/0  شخصيت برند

  221/0  كيفيت خدمات

 

كننده با  كه شخصيت مصرف دهد يمنشان  4هاي عوامل رواني در جدول  بندي مؤلفه نتايج اولويت

، )220/0(ترتيب تجربيات گذشته  مؤلفة عوامل رواني است و پس از آن به نيتر مهم 246/0وزن نسبي 

  .قرار دارند) 087/0(و ادراك ) 110/0(، انگيزش )158/0(، هيجان )180/0(نگرش 
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  هاي عوامل رواني بندي مؤلفه اولويت. 4جدول 
  وزن نسبي  عامل
  180/0  نگرش
  158/0  هيجان
  110/0  انگيزش

  220/0  تجربيات گذشته
  246/0  كننده شخصيت مصرف
  087/0  ادراك

 

كه طبقة  دهد يمنشان  5هاي عوامل اجتماعي در جدول  بندي مؤلفه همچنين نتايج اولويت

ترتيب رهبران ايده  مؤلفة عوامل اجتماعي است و پس از آن به نيتر مهم 391/0اجتماعي با وزن نسبي 

  .قرار دارند) 138/0(ي مرجع ها گروهو ) 195/0(، خانواده )276/0(
 

  هاي عوامل اجتماعي هبندي مؤلف اولويت. 5جدول 
  وزن نسبي  عامل
  195/0  خانواده

  138/0  ي مرجعها گروه
  391/0  طبقه اجتماعي
  276/0  رهبران ايده

 

كه سطح درآمد با  دهد يمنشان  6هاي عوامل فردي در جدول  بندي مؤلفه همچنين نتايج اولويت

، تحصيالت )276/0(ترتيب سن  مؤلفة عوامل فردي است و پس از آن به نيتر مهم 391/0وزن نسبي 

  .قرار دارند) 138/0(و جنسيت ) 195/0(
 

  هاي عوامل فردي بندي مؤلفه اولويت. 6جدول 
  وزن نسبي  عامل

  391/0  سطح درآمد
  138/0  جنسيت

  195/0  سطح تحصيالت
  276/0  سن
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كه مذهب با وزن  دهد يمنشان  7هاي عوامل فرهنگي در جدول  بندي مؤلفه در نهايت نتايج اولويت

  .قرار دارد) 333/0(مؤلفة عوامل فرهنگي است و بعد از آن فرهنگ  نيتر مهم 667/0نسبي 
 

  هاي عوامل فرهنگي بندي مؤلفه اولويت. 7جدول
  وزن نسبي  عامل
  667/0  مذهب
  333/0  فرهنگ

 

  يريگ جهينتبحث و 
محصول، قيمت، مجاري توزيع، ترفيع و تبليغات، (در اين تحقيق مشخص شد كه آميختة بازاريابي 

همچنين در . كننده است يكي از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف) كيفيت خدمات و شخصيت برند

 مؤلفة اثرگذار بر رفتار نيتر مهم 323/0كننده با وزن نسبي  بندي عوامل مؤثر بر رفتار مصرف اولويت

   .كنندة ورزشي بود مصرف

. در بحث محصول، يكي ديگر از نكات شايان توجه بحث تنوع و آزادي در انتخاب محصول است

. شود يمتوانايي انتخاب اغلب توسط توليدكنندگان كاالها و خدمات و نيز بازاريابان ناديده گرفته 

 تواند يماين موضوع  تر قيعمدرك . محدوديت دارند شانيها انتخابكنندگان در  بسياري از مصرف

با ارائة تنوع در محصول، بلكه  تنها نهاما انتخاب را . كنندگان شود از مصرف تر عيوسموجب ايجاد ديدگاه 

 تواند يمنيز ... ي پرداخت و تحويل كاال، تنوع خدمات پس از فروش و ها وهيشبا تنوع در قيمت، تنوع در 

عامل مؤثر بر رفتار  نيتر مهمد ابراز داشت كه محصول نيز در تحقيق خو) 2016(تات . تضمين كرد

 ريتأثبيان كرد محصول سبز بر رفتار سبز مشتريان ) 2014(از طرفي شهاليي . كننده است مصرف

گيري  بر تصميم تواند يمي محصول ها يژگيونيز ابراز داشت كه ) 2015(كالين . داري دارد معنا

كنندگان  كيفيت محصول بر رفتار مصرف ريتأثنيز از ) 2016( يي و سيدك. باشد رگذاريتأثكننده  مصرف

  .پوشاك ورزشي گزارش دادند

كنندة  رفتار مصرفدر  مهمي نقش ن،مشتريا رنتظاا قابلو  باكيفيت تماخد ئةارا به تمايلهمچنين، 

 اريپايددوام،  ايبر يكليد ديهبررا ورزش صنعتدر  تخدما كيفيت دبهبو وزهمرا كهاچردارد،  ورزشي

 منيتا تأمين ن،مشتريا تمشكال به توجهو  سيدگيرو رينازا. رود شمار مي به هانمازين ساا هيددسوو 

اينكه خوارزمي و  به توجه با كه ستا هايي اقدام جملهاز  ن،مشتريا يهاخواسته به توجهو  هازنياو درك 
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 دار ماركنيز در تحقيق خود بيان كردند، كيفيت خدمات بر خريداران پوشاك ورزشي ) 1393(همكاران 

نيز در تحقيق خود ابراز داشتند كيفيت خدمات مطلوب ) 1394(محمودي و همكاران . است رگذاريتأث

  .داري دارد معنا ريتأثي ورزشي ها باشگاهمندي و وفاداري مشتريان  بر رضايت

 ناعادالنه به نارضايتي منجر و كيفيت كه درك قيمت راد نمونة اين تحقيق ابراز داشتندهمچنين اف

نيز در تحقيق خود ابراز داشت ) 2011(الحسن . كه پاسخ احساسي منفي آن عصبانيت است شود يم

) 2014(شهاليي . كنندگان آنالين عربستاني است عوامل مؤثر بر رفتار مصرف نيتر مهمقيمت يكي از 

ابراز ) 2016(از طرفي تات . كنندة ورزشي دانست ي بر رفتار مصرفمؤثري سبز را عامل گذار متيق نيز

 توان يماز داليل احتمالي عدم همسويي . كنندگان ندارد داري بر رفتار مصرف معنا ريتأثداشت كه قيمت 

محصول براي  گفت كه تحقيق مذكور بر روي خريداران كاالهاي لوكس انجام گرفته و طبيعتاً قيمت

به تفاوت  توان يماز علل ديگر . ، اهميت چنداني نداردنددنبال خريد كاالهاي لوكس هست افرادي كه به

تحقيق مذكور در بين استادان و نخبگان در كشور مالزي صورت . در جامعة آماري دو پژوهش اشاره كرد

  .گرفته است

يي مانند رنگ، صدا، نور، ترتيب قرارگيري افراد و اجناس و ها محركدر خصوص مجاري توزيع، 

وظيفة فروشنده،  نيتر مهمشايد . باشد رگذاريتأثكننده  بر رفتار مصرف تواند يممواردي از اين دست 

كنندگان به  ، باورها و در نهايت رفتارهاي مصرفها نگرشبر  ريتأثمنظور  كنترل محيط فروشگاهي به

ي مناسب محصول، تالش بند بستهافراد نمونة تحقيق بيان داشتند كه مسائلي مانند . روش مطلوب است

ي و انحصاري ا واسطهفيزيكي، مسافت و زمان الزم براي يافتن يك منبع مناسب عرضة محصول، چند

نيز مجاري توزيع نوين را يكي از ) 2016(تات . ينه مؤثر باشددر اين زم تواند يمبودن منبع عرضه نيز 

نيز بيان كرد كه خريداران پوشاك ) 1393(خوارزمي . كننده بيان داشت عوامل مؤثر بر رفتار مصرف

  .ي لوكس هستندها فروشگاهدنبال خريد از  ، بهدار ماركورزشي 

به اين سبب كه بيشتر در معرض ديد  توان يماز طرفي، در ميان ابزار بازاريابي، ترويج و تبليغات را 

از طرفي، تبليغاتي . كننده در نظر گرفت ي بر نگرش مصرفرگذاريتأثعنوان ابزار مهمي براي  قرار دارد، به

مكن است نگرش مشتري را نسبت به محصول منفي مكه از بيان واقعيت محصول خودداري كنند، 

ند كه نگرش به تبليغ اثر مستقيم و مثبتي بر قصد آيندة نيز ابراز داشت) 1392(بهنام و طوسي . كنند

نيز توزيع سبز محصوالت ورزشي را مؤثر بر رفتار ) 2014(شهاليي . كنندة ورزشي دارد مصرف
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ترويج بر رفتار  ريتأثدر تحقيق خود از ) 2016(در نهايت يي و سيدك . كننده دانست مصرف

  .كننده گزارش دادند مصرف

، در صنعت ورزش. ك محصول، برند معتبر استكنندگان در انتخاب ي مصرف يها تيمطلوباز  ييك

نام . دهده پيوند مياز جامع و آنها را به گروه خاصي نديآفر يمول يك محص يبرا يا ژهيوبرند هويت 

با خريد  مشتري. ه مفهوم كيفيت بهتر محصول استكننده ب مصرف يبرا ناخودآگاه طور برتر به تجاري

يي و سيدك . ت كرده استدرياف ي راباارزشاور دارد كه در مقابل پول خود چيز ب معتبر يك برند

  . كننده بيان كردند نيز نام تجاري معتبر را يكي از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف) 2016(

نگرش، انگيزش، هيجان، ادراك، تجربيات گذشته و (در اين تحقيق مشخص شد كه عوامل رواني 

بندي  همچنين در اولويت. كننده است يكي ديگر از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف) هكنند شخصيت مصرف

كنندة  دومين مؤلفة اثرگذار بر رفتار مصرف 245/0كننده با وزن نسبي  عوامل مؤثر بر رفتار مصرف

 مطالعه در مورد رفتار يحصح يها روشبردن  كار هبو  يشناس روانبا آگاه بودن از نقش . ورزشي بود

 دربهتر كاال پرداخت كه  ةبه ساخت و ارائ توان يم يد،مرتبط با خر يرفتارها ينيب شيپكننده و  مصرف

كنندة اين واقعيت  اساساً اين مفهوم منعكس. شود يم منجر يمشتر يتفروش و رضا يشبه افزا تينها

هاي  كنندگان خود را با موقعيت كننده ماهيتي انطباقي دارد، بدين معنا كه مصرف است كه رفتار مصرف

. كنندة ورزشي بود در اين تحقيق ادراك يكي از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف. كنند پيرامونشان منطبق مي

ند اين كار را با ارزشيابي صفات يا كن هنگام ارزشيابي يك نام تجاري سعي مي كنندگان به مصرف

شكايت  مانند كننده رفتار مصرف يها نهيزمنقش مهمي در  نيز هيجانات. آن انجام دهند يها يژگيو

حالت عاطفي  مانندعنوان ابعاد كلي  ؛ اغلب، بهداردكاال  يها نگرشكردن، كوتاهي در بخش خدمات و 

نشان داده بيشتري به هيجانات خاص  ةهمچنين توجه و عالق ،شده است يساز مفهوممثبت و منفي 

 . شده است

فيزيكي،  يها ييشناخت، اطالعـات و باورهاي مشتــري از خدمت، مكان، كاركنـان، امكانات و دارا

نام تجاري  موجب نگرش مثبت و ايجاد ترجيح نسبت به يك محصول يا تواند يم... ومديريت عمليات 

  . خاص شود

تمايل مردم را به انطباق  تحريف انتخابي،. هاي رواني در اين تحقيق بود يكي ديگر از مؤلفهانگيزش، 

 كنند يمو معموالً اطالعات را به طريقي تعبير و تفسير  دهد يماطالعات با اهداف شخصي ايشان نشان 

كنندگان  رو بازاريابان بايد آگاهي الزم را از چارچوب ذهني مصرف كه با باورهايشان همسو باشد، ازاين
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در نگهداري انتخابي نيز افراد تمايل به حفظ . دست آورند تا بتوانند در برنامة بازاريابي از آن بهره ببرند به

  .كند نحوي باورها و عقايدشان را تأييد مي اطالعاتي دارند كه به

مطالعة شخصيت و روانكاوي . كننده يكي ديگر از عوامل رواني در اين تحقيق بود شخصيت مصرف

در اين تحقيق، محققان به اين نتيجه . تفاوت الگوهاي رفتاري افراد از يكديگر است ليوتحل هيتجزشامل 

يا نه، رفتار  كنند يمده را مشاه آنهاكنندگان با توجه به اينكه آيا ديگران رفتار خريد  كه مصرف دنديرس

  . دهند يممتفاوتي از خود نشان 

تجربيات گذشته در فرايند مصرف اهميت . تجربيات گذشته آخرين عامل رواني در اين تحقيق بود

كنندة  شدة مصرف ة ورزشي به مقدار زيادي رفتار يادگرفتهكنند رفتار مصرفدر حقيقت . اي دارد ويژه

در . ميكن يم، ساليق، رفتار و غيره را از طريق تجربه كسب ها ارزش، ها نگرشما بسياري از . ورزشي است

ي زير همخواني ها قيتحقكننده، نتايج تحقيق حاضر با نتايج  خصوص نقش عوامل رواني بر رفتار مصرف

، ميرابي و تهراني )1392(، ابراهيمي و همكاران )1390(، نظري و قادري عابد )1389(بياباني : دارد

كه در تحقيقات خود ابراز داشتند ) 2005(و ريچارد و چاندرا ) 1392(عبدالوند و پراخوندي ) 1392(

در تحقيق خود از ) 1390(محمديان و ختائي . داري دارند كننده نقش معنا عوامل رواني بر رفتار مصرف

و ) 1392(كاران و هم زاده عيشف. كننده خبر دادند رابطة مثبت و معنادار عوامل رواني بر رفتار مصرف

كننده در خريد  در تحقيق خود ابراز داشتند، عوامل ذهني بر رفتار مصرف) 2010(ريچارد و همكاران 

  .داري دارند الكترونيكي نقش معنا

يكي ) سطح درآمد، سن، جنسيت و سطح تحصيالت(در اين تحقيق مشخص شد كه عوامل فردي 

بندي عوامل مؤثر بر رفتار  همچنين در اولويت. كنندة ورزشي است از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف

لة رفتار ئمس. كنندة ورزشي بود سومين مؤلفة اثرگذار بر رفتار مصرف 185/0كننده با وزن نسبي  مصرف

پرسش اين است كه . ترين مسائل علم اقتصاد است كننده و چگونگي تخصيص درآمد او از مهم مصرف

دهد و  ا چگونه به نيازهاي گوناگونش تخصيص مي، درآمد محدود خود رورزشيكنندة  مصرف

 يالگوهادر اين زمينه، . العمل او در مقابل تغييرات عواملي مانند قيمت و درآمد چگونه است عكس

گيري ـ تخصيص درآمد بين موارد كلي نيازها، مخارج مصرفي،  تخصيص درآمد در دو مرحلة تصميم

. مرحلة انتخاب كاالها و خدمات مصرفي قابل بررسي استانداز و  مخارج مشاركت اجتماعي و مخارج پس

كننده اين است كه چه مقدار از درآمد را به مخارج مصرفي، مشاركت  لة مصرفئدر مرحلة اول مس

به  افتهي اختصاصخواهد درآمد  كننده مي در مرحلة دوم نيز مصرف. انداز اختصاص دهد اجتماعي و پس
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كه  نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود. ت مورد نياز تخصيص دهدمخارج مصرفي را به كاالها و خدما

عبارت ديگر، با توجه به درآمدها و توانايي  به. كند در همة موارد به اعتدال رفتار ميورزشي كنندة  مصرف

  . دكن يممالي خود اقدام به خريد محصوالت ورزشي 

ي زير ها قيتحقكننده، نتايج تحقيق حاضر با نتايج  در خصوص نقش عوامل فردي بر رفتار مصرف

در تحقيقات خود ابراز ) 1391(و ابراهيمي و همكاران ) 1390(رنجبريان و همكاران : همخواني دارد

فردي همچنين در خصوص نقش عوامل . كننده دارد داري بر رفتار مصرف داشتند عوامل فردي نقش معنا

ريچارد و همكاران . كننده نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات زير همخواني ندارد بر رفتار مصرف

از . كننده ندارد داري بر رفتار مصرف عنوان متغير ميانجي نقش معنا ابراز داشتند عوامل فردي به) 2010(

همچنين تحقيق . اشاره كردبه تفاوت در جامعة آماري  توان يمعلل احتمالي ناهمخواني اين تحقيق 

  . كنندگان آنالين را بررسي كرده بود مذكور رفتار مصرف

ي مرجع، طبقة اجتماعي و رهبران ها گروهخانواده، (در اين تحقيق مشخص شد كه عوامل اجتماعي 

بندي عوامل مؤثر بر  همچنين در اولويت. كنندة ورزشي است يكي از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف) ايده

در . كنندة ورزشي بود چهارمين مؤلفة اثرگذار بر رفتار مصرف 141/0كننده با وزن نسبي  ر مصرفرفتا

باشد و از عهدة  آنهاكه در سطح اجتماعي  خرند يممحصولي را  داشتندابراز  ها يآزمودناين تحقيق 

مشهور از آن همچنين افراد نمونة تحقيق ابراز داشتند خريد محصولي كه ورزشكاران . برآيند آنخريد 

همچنين تمايل به خريد محصوالتي داشتند كه تعدادي از . است آور نشاط آنها، براي كنند يماستفاده 

 رگذاريتأث آنهادر فرايند خريد بر  همساالنشاناز آن محصول استفاده كنند و نظر  همساالنشاندوستان و 

  . است

ابراز  ها يآزمودندر اين تحقيق . ديآ يمار شم خانواده يكي ديگر از عوامل اجتماعي در اين تحقيق به

، نظر كند يمرا همراهي  آنهاداشتند كه هنگام خريد محصوالت ورزشي معموالً يكي از اعضاي خانواده 

كه مورد قبول خانواده  كنند يماست و محصولي را خريداري  رگذاريتأث آنهااعضاي خانواده در خريد 

در اين پژوهش، افراد . شود يمرهبران ايده يكي ديگر از عوامل اجتماعي در اين تحقيق محسوب . باشد

، يا فرد رنديگ يمنمونه ابراز داشتند كه هميشه براي خريد محصوالت ورزشي از افراد مطلع كمك 

  . كند يمرا در فرايند خريد همراهي  آنهامطلعي 

ي زير ها قيتحقكننده، نتايج تحقيق حاضر با نتايج  عوامل اجتماعي بر رفتار مصرف در خصوص نقش

كه در تحقيقات خود ابراز ) 1390(و حميدي و همكاران ) 1390(محمديان و ختائي : همخواني دارد
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كه ) 1390(رنجبريان و همكاران . داري دارد كنندگان نقش معنا مصرف رفتارداشتند عوامل اجتماعي بر 

 مصرف مثبتي بر تأثير )اجتماعي مقايسة به اطالعات توجه( اجتماعي تحقيق خود ابراز داشتند، عوامل در

كه در تحقيق خود ابراز داشتند اثر اجتماعي بر نگرش ) 1391(ابراهيمي و همكاران . دارند گرا منزلت

  .است دار معناكننده نسبت به محصوالت جعلي برندهاي لوكس  مصرف

يكي از عوامل مؤثر بر رفتار ) فرهنگ و مذهب(نتايج اين تحقيق نشان داد كه عوامل فرهنگي 

كننده با وزن نسبي  بندي عوامل مؤثر بر رفتار مصرف همچنين در اولويت. كنندة ورزشي است مصرف

از داشتند در اين تحقيق افراد نمونه ابر. كنندة ورزشي بود پنجمين مؤلفة اثرگذار بر رفتار مصرف 107/0

كه پيش از خريد محصوالت ورزشي تناسب آن را با هنجارهاي جامعه بررسي كرده و محصولي را 

همچنين افراد نمونة تحقيق بيان كردند از . كنند كه در عرف جامعه پذيرفته شده باشد خريداري مي

والت ورزشي به كه از نظر شرعي مشكلي نداشته باشند، پيش از خريد محص كنند يممحصوالتي استفاده 

و كاالهايي را كه با اعتقادات  كنند يماين نكته كه محصول مورد نظر وجهة شرعي داشته باشد، توجه 

كننده،  در خصوص نقش عوامل فرهنگي بر رفتار مصرف. كنند همخواني داشته باشد، استفاده مي آنها

كه در تحقيق خود ابراز ) 1388(موسايي : ي زير همخواني داردها قيتحقنتايج تحقيق حاضر با نتايج 

. دارد يفرهنگي ها شهير زين داريپا يرفتارها و است جامعه داريپا يرفتارها جمله از مصرف يالگوداشت، 

 به نگرش مذهب و يمناسك بعد نيب داري معنا رابطةكه ابراز داشتند، ) 1391(ي و همكاران نور خواجه

ي اسالمي بر ها آموزهكه در تحقيق خود ابراز داشت، ) 1392(صادقي مال اميري . دارد مصرف وجود

  .داري دارد كننده نقش معنا رفتار مصرف

  
 منابع و مĤخذ

بررسي عوامل مؤثر «). 1391(ابراهيمي، عبدالحميد؛ جعفرزاده كناري، مهدي؛ بزرگي ماكراني، صابر  .1

محصوالت جعلي برندهاي لوكس در صنعت پوشاك كنندگان به خريد  بر نگرش و قصد مصرف

 .1 -34ص ). 3(2، تحقيقات بازاريابي نوين، »)شهر ساري: مطاله موردي(

يختگي، نگرش به تبليغ و قصد انگتحليل رابطة بين لذت، «). 1392(بهنام، محسن؛ طوسي، طناز  .2

ي ها پژوهش، »)راندانشجويان دانشگاه ته: مطالعة موردي(كننده در خدمات ورزشي  آيندة مصرف

 .47 - 60، ص )3(2كاربردي در مديريت ورزشي، 
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ير ترويج خدمات ورزشي رايگان بر تأث«). 1394(؛ حميدي، مهرزاد محمودبهنام، محسن؛ گودرزي،  .3

 .13 -22، ص 28، مطالعات مديريت ورزشي، »كننده در تبليغات لذت و نگرش مصرف

بررسي «). 1388(، حميدرضا؛ حسيني، فرشيد پور، طهمورث؛ استيري، مهرداد؛ يزداني حسنقلي .4

، مديريت »يرگذار بر دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران به رويدادهاي ورزشيتأثعوامل 

 .97-117، ص 3ورزشي، 

). 1392(نژاد، سيد محمد؛ عزيزان، محمدجواد؛ صيقلي، محسن  پور، طهمورث؛ هاشمي حسنقلي .5

، )2(2پژوهي مديريت،  يندهآ، »ؤثر بر خريد الكترونيكي در كشوربندي معيارهاي م شناسايي و رتبه«

 .1 -14ص 

تبليغ «). 1390(خواه، آتنه؛ منصفي، ميترا؛ منشي، علي حيدرزاده، كامبيز؛ بهبودي، مهدي؛ قدسي .6

 .19 -40، ص 13، مديريت بازاريابي، »كننده ير آن بر انتخاب مصرفتأثناملموس برند و 

). 1392(اله؛ سايه ميري، كورش  محمدي، اسفنديار؛ پوراشرف، ياساندهقاني سلطاني، مهدي؛  .7

، ص )1(5، مديريت بازرگاني، »كنندگان از توسعة برند بررسي عوامل مؤثر بر ارزيابي نگرش مصرف«

104 - 85. 

 سبز يابيزاربا ةميختآ يرتأث سير«بر ).1391(ياري بوزنجاني، احمد  اله؛ اله رعنايي كردشلوي، حبيب .8

 هپگا شركت لبني تمحصوالكنندگان  مصرف :ة مورديمطالع(ن كنندگافمصر سبز تصميم خريد بر

 .165 -180، ص )1(2، تحقيقات بازاريابي نوين، »)ازشيرن شهرستا در

بررسي الگوهاي مصرفي دانشجويان «). 1390(زاده، كاظم؛ براري، مجتبي رنجبريان، بهرام؛ ذبيح .9

 .155-180، ص )2(9، )پژوهش زنان(سعه و سياست ، زن در تو»دختر دانشگاه اصفهان

ارائة مدل مفهومي رفتار «). 1392(زاده، حميد؛ سيدي، سيد ايمان؛ قاسمي دالرستافي؛ ايمان شفيع .10

 .13 -28، ص 19، مديريت بازاريابي، »كننده در خريد الكترونيكي مصرف

هاي شناختي و عاطفي  يابيارزير تأثبررسي «). 1392(عبدالوند، محمدعلي؛ پراخودي مقدم؛ پرنيا  .11

 .93 - 107، ص 19، مديريت بازاريابي، »بر تمايالت رفتاري

كننده  رابطة ميان عوامل رواني، اجتماعي و رفتار مصرف«). 1390(محمديان، محمود؛ خنايي، امير  .12

 .143 - 160، ص )7(3، مديريت بازرگاني، »)حامي محيط زيست(سبز 
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