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مطالعات مدیریت ورزشی

سبکهای تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان پوشاک ورزشی
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی
 .2دانشيار مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی
 .3استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی
تاریخ دریافت1395/10/09 :

تاریخ پذیرش1395/11/02 :

چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی سبکهاي تصمیمگیري خرید مصرفکنندگان پوشاک ورزشی انجام شد.
روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویكرد نظریة دادهبنیاد بود .مصاحبههایی نیمهساختاریافته و
عمیق با سه گروه شامل متخصصان بازاریابی و بازاریابی ورزشی ،تولیدکنندگان -عرضهکنندگان پوشاک
ورزشی و مشتریان پوشاک ورزشی انجام شد (تعداد =  .)56نمونهگیري بهصورت هدفمند و گلولهبرفی
تاحد اشباع نظري ادامه یافت .تحلیل دادهها ازطریق تكنیک تحلیل تفسیري ،با استفاده از روشهاي
کدگذاري باز ،محوري و انتخابی انجام شد .نتایج تحلیل تفسیري مصاحبهها منجر به شناسایی  93گویه
شد که در  15مقوله طبقهبندي شد .این  15مقوله بهعنوان سبکهاي تصمیمگیري خرید ،در قالب یک
مدل کیفی ارائه شد .مدل مطالعه نشان داد که مشتریان ورزشی میتوانند در خرید پوشاک ورزشی
سبکهاي دسترسی راحت ،کیفیتگرایی ،مدگرایی ،ملیگرایی ،جستوجوگر ،اطمینانطلبی ،احترامگرا،
تنوعگرا ،حسگرایی ،لوکسگرایی ،لذتگرایی ،حساس به قیمت ،برندگرایی ،خرید سردرگم و تأثیرپذیر
را دنبال کنند .برخی از سبکهاي ارائهشده در پژوهش حاضر ،با مطالعات پیشین در حوزههاي مختلف
مطابقت داشتند .بااینوجود ،سبکهایی چون تأثیرپذیر ،حسگرایی و لوکسگرایی کمتر مورداشارة
پژوهشهاي گذشته بودهاند .بهطورکلی ،سبکهاي تصمیمگیري خرید مصرفکنندگان میتوانند
گستردهتر و متنوعتر از سبکهاي تصمیمگیري خرید کنونی باشند.
واژگان کلیدی :سبک تصمیمگیري خرید ،پوشاک ورزشی ،رفتار مصرفکننده ،نظریة دادهبنیاد

*نویسندۀ مسئول

Email: falahati2213@yahoo.com

156

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،45آذر و دي 1396

مقدمه
صنعت کاالها و تجهيزات ورزشی ،یکی از بخشهای اصلی صنعت ورزش است .امروزه ،تنوع شرکتها
و محصوالتی که آنها برای مصرفکنندگان ورزشی عرضه میکنند ،روبهافزایش است (بای،2004 ،1
 .)2این موضوع باعث شده است که رقابت شرکتها در بازار چندميليارد دالری کاالهای ورزشی تشدید
شود؛ بنابراین ،برای موفقيت در این بازار وسيع ،بسياری از شرکتها و سازمانها مفاهيم نوین بازاریابی
را میپذیرند و طبق آن عمل میکنند .آنها بهخوبی دریافتهاند که توجه و تمرکز بر ویژگیها و
نيازهای مصرفکنندگان ،از مفروضات اصلی بازاریابی است؛ بهاینترتيب ،مطالعه و کشف نيازهای
مصرفکنندگان ،تجزیهوتحليل فرایند رفتار مصرفکننده و اولویتبندی عوامل تأثيرگذار بر این فرایند،
ازجمله موضوعهای مهم بهشمار میآیند (پيتس و استوتالر .)7 ،2007 ،2داشتن درک صحيح از
مصرفکنندگان و فرایند مصرف ،مزیتهای متعددی دارد که شامل این موارد هستند :کمک به مدیران
برای تصميمگيری ،تهية یک مبنای شناختی ازطریق تحليل رفتار مصرفکنندگان ،کمک به
فرایندهای قانونگذاری و تنظيم مقررات مربوط به خریدوفروش کاالها و خدمات و درنهایت ،کمک به
مصرفکنندگان برای تصميمگيری بهتر .بهعالوه ،مطالعة رفتار مصرفکننده میتواند در فهم عوامل
مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحتتأثير قرار میدهند ،کمک کند (تجاری و ابودردا،
.)88 ،1393
در بازاریابی ،برای بررسی هرچهدقيقتر رفتار مصرفکنندگان ،عوامل تأثيرگذار بر این رفتارها مطالعه
و بررسی میشود .یکی از این عوامل ،شيوۀ تصميمگيری مصرفکنندگان در خرید است .نشان داده
شده است که در مواجهه با بازار ،مصرفکنندگان سبکهای تصميمگيری مشخص و نيز استراتژیهای
خرید ویژهای را بهکار میبرند (ميشل و باتز )200 ،1998 ،3و با سبکهای تصميمگيری خرید ویژهای
به بازار میآیند (گودسوار .)39 ،2007 ،4دراینميان ،مدلها و نظریههای متفاوتی با هدف شناسایی
شيوههای خرید مصرفکنندگان ارائه شدهاند؛ برای مثال ،یکی از رایجترین نظریهها ،سبکهای خرید
مصرفگنندگان را شامل هشت سبک کيفيتگرایی ،وفادار به برند ،طرفدار جدید و مدروزبودن کاال،
لذتگرایی ،حساسيت نسبت به قيمت و ارزش کاالی موردتبادل ،تمایالت بدون برنامهریزی و قصد
قبلی ،سردرگمی و عادتگرایی میداند (اسپرلز و کندال.)269 ،1986 ،5

1. Bae
2. Pitts & Stotler
3. Mitchell & Bates
4. Ghodeswar
5. Sproles & Kendall
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پرسش اساسی بازاریابان حرفهای این است که مصرفکنندگان ،درمقابل تالشهای بازاریابی شرکت
چه واکنشی از خود نشان میدهند؛ برایناساس ،پژوهشهای بازاریابی بهطور فزایندهای بهدنبال
شناسایی و آگاهی از این رفتارها ،دالیل و علل آن هستند .احتماالً در مطالعات مربوط به
مصرفکنندگان ،چگونگی رفتار مصرفکننده هنگام انتخاب از بين گزینههای مختلف یا همان سبک-
های تصميمگيری خرید ،بيشترین توجه را بهخود جلب کردهاند (دیپا ،نترا و راما.)214 ،2014 ،1
شناخت سبکهای تصميمگيری مصرفکننده برای بازاریابان ،شرکتهای تبليغاتی ،فروشندگان و
مدیران از اهميت برخوردار است (ليسونسکی ،دورواسوال و زوتوس .)12 ،1996 ،2سبک تصميمگيری
خرید بهعنوان «گرایشی ذهنی که جهتگيری مصرفکننده را نسبت به انتخابکردن توصيف میکند»
(اسپرلز و کندال )270 ،1986 ،تعریف شده است .سبک تصميمگيری خرید توضيح میدهد که چگونه
یک مصرفکننده انتخاب میکند (گودسوار .)38 ،2007 ،اعتقاد بر این است که هریک از مصرف-
کنندگان یک شخصيت خرید را که نسبتاً پایدار است و از راههای مشابهی قابلپيشبينی است ،برمی-
گزینند.
سبکهای تصميمگيری میتوانند ازطریق تعيين جهتگيری عمومی افراد به خرید شناسایی شوند.
برای طبقهبندی افراد براساس سبک تصميمگيری خرید ،سه روش پيشنهاد میشود :رویکرد
روانشناختی /سبکزندگی ،رویکرد نوعشناسی مصرفکننده و رویکرد خصوصيات مصرفکننده.
رویکرد خصوصيات مصرفکننده متمرکز بر جهتگيریهای ذهنی مصرفکننده درهنگام
تصميمگيری است و با جهتگيریهای شناختی و نفسانی مصرفکننده در فرایند تصميمگيری سروکار
دارد .از بين سه رویکرد ذکرشده ،رویکرد خصوصيات مصرفکننده ،بهدليلاینکه میتواند تمامی
مصرفکنندگان را در قالب ذهنی خود تقسيمبندی کند ،موردتوجه بوده است (ليسونسکی و همکاران،
.)12 ،1996
نتایج پژوهشهای مختلف درزمينة سبکهای تصميمگيری مصرفکنندگان با استفاده از رویکرد
خصوصيات مصرفکننده ،نشاندهندۀ آن است که مصرفکنندگان ممکن است از سبکهای مختلفی
هنگام مواجهشدن با گزینههای خرید در بازار پيروی کنند .در پژوهشهای انجامشده در دهة 1970
ميالدی ،مدلی برای بررسی مناسبترین شيوۀ دستیابی به همة صورتهای تصميم و تصميمگيری
ارائه شد و صاحبنظرانی همچون بتمن ،)1979( 3اسپرلز )1985( 4و اسپرلز و کندال ( )1986این
مدل را توسعه دادند .درزمينة سبکهای تصميمگيری خرید ،مدل اسپرلز و کندال ( )1986را میتوان
1. Deepa, Netra & Rama
2. Lysonski, Durvasula & Zotos
3. Betman
4. Miller & Sproles
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پرکاربردترین مدل درنظر گرفت؛ بهطوریکه در اغلب پژوهشهای انجامشده ،این مدل بهکار برده
شده است (لنگ و بوتلهو2010 ،1؛ ميشرا2010 ،2؛ گودسوار2011 ،؛ جایوبا و اوپدا2013 ،3؛ تنکسيل،
نيالم و ونکاتچالم4؛  .)2014در بيشتر پژوهشهای انجامشده در داخل کشور نيز از این مدل استفاده
شده است (جزنی ،عزیزی و حلوایی1389 ،؛ ریاحی1390 ،؛ عزیزی و مکیزاده2012 ،؛ قرهچه ،عزیزی
و ميرهاشمی1392 ،؛ محسنين ،اسفيدانی ،کریمی و خواجه-دهقانی1392 ،؛ دلخواه ،عمویی و مقدم،
1393؛ محمودی1393 ،؛ رضایی .)2015 ،درزمينة محصوالت ورزشی نيز در اغلب پژوهشهای
انجامشده ،این مدل مبنا قرار گرفته است (بای و ميلر2009 ،5؛ ترابینهاد1391 ،؛ جهاندیده ،حسينی
و رمضانینژاد .)1394 ،مدل اسپرلز و کندال ( )1986شامل هشت سبک تصميمگيری مصرفکننده
است که عبارتاند از:
 -1ایدهآلخواهی و حساسيت نسبت به کيفيت کاال؛  -2حساسيت نسبت به نام تجاری کاال؛ -3
حساسيت نسبت به جدیدبودن و مدروزبودن کاال؛  -4لذتگرایی و تمایل به خرید بهعنوان سرگرمی؛
 -5حساسيت نسبت به قيمت و ارزش کاالی موردتبادل؛  -6تمایالت بدون برنامهریزی و قصد قبلی؛
 -7سردرگمی مصرفکننده بهواسطة انتخابهای فراوان؛  -8عادتگرایی و وفاداری نسبت به یک نام
تجاری.
درزمينة ورزش ،بای و ميلر ( )2009مقياس هشت عاملی اسپرلز و کندال ( )1986را برای کاالهای
ورزشی استفاده کردند .بعد از آزمون روایی سازۀ این مقياس ،مشخص شد که سبک تصميمگيری
خرید «واکنشی» موردتأیيد نيست .با استفاده از همين مقياس و برای تعيين سبکهای تصميمگيری
خرید محصوالت ورزشی ،بای ،الم و جکسون ( )2009مقياسی را با عنوان پرسشنامة سبک خرید
محصوالت ورزشی 6توسعه دادند .آنها ،یک بعد دیگر را با عنوان سبک «آگاهی از صحهگذاری» 7به
این مقياس افزودند و مقياس سبک خرید محصوالت ورزشی را در نه سبک شامل کيفيت ،برند،
مدگرایی ،تفریح ،قيمت ،برانگيختگی ،سردرگمی ،عادت و صحهگذاری مطرح کردند .بای و همکاران
( )163 ،2009معتقدند که صحهگذاری ستارهها عامل مهمی در تصميمگيری است؛ اما ،در
پژوهشهای پيشين توجهی به این عامل بهعنوان یک عامل اثرگذار نشده است .صحهگذاری افراد

1. Leng & Botelho
2. Mishra
3. Jaiyeoba & Opeda
4. Tanksale, Neelam & Venkatachalam
5. Bae & Miller
)6. Purchaser Style Inventory for Sport Products (PSISP
7. Endorsement Consciousness
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مشهور بهدليل شناخت و اعتماد به آنها ،تأثير بسزایی بر تصميمگيری مشتریان دارد (بروکز و هریس،1
 .)37 ،1998صحهگذاری یک ستارۀ ورزشی میتواند در انتخاب محصوالت ،برای یک مصرفکننده
نقش کمککننده داشته باشد (بيردن ،اینگرام و فورگ .)71 ،1998 ،2جدول شمارۀ یک نمونههای
دیگری از پژوهشهای انجامشده درزمينة شناسایی سبکهای تصميمگيری خرید و نتایج آنها را
نشان میدهد .همانگونهکه مشاهده میشود ،دراینزمينه مدل یکپارچهای وجود ندارد:
جدول  -1سبکهاي تصمیمگیري خرید برمبناي مطالعات پیشین
نام پژوهشگر

سال

اسپرلز و کندال

1986

فان و خياو

3

1998

هيو ،سيو ،وانگ
4
و چانگ

2001

5

2003

بکول و ميشل
بای ،پيون و
6
لی
جزنی و
همکاران
دلخواه و
همکاران

دیپا و همکاران

2010
1389
1393
2014

سبکهاي خرید /طبقههاي خریدار
 -1حساسيت نسبت به کيفيت کاال؛  -2حساسيت نسبت به برند؛  -3حساسيت نسبت
به جدید بودن و مدروزبودن کاال؛  -4لذتگرایی و تمایل به خرید بهعنوان سرگرمی؛ -5
حساسيت نسبت به قيمت؛  -6تمایالت بدون برنامهریزی و قصد قبلی؛  -7سردرگمی
مصرفکننده؛  -8عادتگرایی و وفاداری نسبت به یک نام تجاری.
 -1حساس به برند؛  -2حساس به زمان؛  -3حساس به کيفيت؛  -4حساس به قيمت؛
 -5کاربرد اطالعاتی.
 -1مصرفکنندۀ مدروز کمالگرا؛  -2مصرفکنندۀ سنتی عملگرا؛  -3مصرفکنندۀ
سردرگم در انتخابهای بیشمار.
 -1جستوجوگران کيفيت تفریحی؛  -2جستوجوگران تخفيف تفریحی؛  -3عالقهمندان
به خرید و سبک؛  -4وفاداران به مدروز؛  -5خریداران سردرگم در حفظ پول /زمان.
 -1برند؛  -2مدگرایی7؛  -3تفریح؛  -4قيمت؛  -5برانگيختگی8؛  -6سردرگمی؛  -7عادت؛
 -8صحهگذاری؛  -9کيفيت.
 -1ایدهآلگرایی و حساس به کيفيت؛  -2عادتگرایی و وفاداری به نام تجاری؛ -3
لذتگرایی؛  -4سردرگمی؛  -5حساس به قيمت.
 -1کمالگرا؛  -2لذتگرا؛  -3عادتگرا؛  -4سرگردان در گزینههای زیاد؛
 -5حساس به قيمت.
 -1حساس به برند؛  -2حساس به مدروز؛  -3سرگرمی؛  -4عادت و وفادار به برند؛
 -5حساس به کيفيت؛  -6سردرگم در انتخاب گزینهها؛  -7پرهيز از اتالف وقت.

1. Brooks & Harris
2. Bearden, Ingram & LaForge
3. Fan & Xiao
4. Hiu, Siu, Wang & Chang
5. Bakewell & Mitchell
6. Bae, Pyun & Lee
7. Fashion
8. Impulse
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نتایج مطالعات بينفرهنگی نيز نشان داده است که سبکهای تصميمگيری خرید ممکن است در
فرهنگها و کشورهای مختلف متفاوت باشند (هافستروم ،چائه و چونگ1992 ،1؛ ليسونسکی و
همکاران1996 ،؛ لنگ و بوتلهو .)2010 ،هافستورم و همکاران ( )1992پنج سبک در کرۀ جنوبی،
دورواسوال ،ليسونسکی و آندروس )1993( 2هشت سبک در نيوزیلند ،ليسونسکی و همکاران ()1996
سه سبک مشترک در آمریکا نيوزیلند ،یونان و هند ،والش ،ميشل و هنينگ-ثوراو )2001( 3هفت
سبک در آلمان ،هيو و همکاران ( )2001هفت سبک در چين ،مخليص و صالح )2009( 4شش سبک
در مالزی ،ميشرا ( )2010هشت سبک در هند ،گودسوار ( )2011شش سبک در هند ،جزنی و
همکاران ( )1389پنج سبک و محسنين و همکاران ( )1392هفت سبک در ایران را بهعنوان سبکهای
غالب در تصميمگيری خرید شناسایی کردهاند .به عقيدۀ تنکسيل و همکاران ( ،)217 ،2014بازاریابان
و پژوهشگران بازار باید مدلها و سبکهای تصميمگيری خرید را قبل از استفاده در جامعة موردنظر
تعدیل کنند .بهطورکلی ،فرایند تصميمگيری خرید موضوع پيچيدهای است .خرید کاالها و خدمات
دربرگيرندۀ برخی عوامل است که میتواند بر هر تصميمی تأثير بگذارد .امروزه ،عالوهبر تنوع گستردۀ
شرکتها و محصوالت ورزشی و گستردگی شيوههای ترویج ،کانالهای توزیع ،روشهای نوین فروش،
فروشگاهها و خردهفروشیهای فراوان نيز بر پيچيدگی فرایند تصميمگيری افزودهاند .بهعالوه ،یافتههای
محدودی در ارتباط با سبکهای تصميمگيری خرید درزمينة محصوالت ورزشی وجود دارد و پژوهش-
های انجامشده درمورد سایر محصوالت نيز نتایج یکسانی نداشتهاند؛ بنابراین ،این پژوهش بهدنبال این
است که با روش اکتشافی و از طریق بازنگری ادبيات پژوهش و نظرخواهی از سه گروه متخصصان،
توليدکنندگان -عرضه کنندگان و مشتریان پوشاک ورزشی ،سبکهای تصميمگيری خرید پوشاک
ورزشی در ایران را شناسایی کند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای کيفی با رویکرد نظریة دادهبنياد است که بهصورت ميدانی انجام شد.
جامعة توليدکنندگان -عرضه کنندگان ،برخی مشتریان و نيز اساتيد و متخصصان بازاریابی و بازاریابی
ورزشی دانشگاهها ،بهعنوان جامعة پژوهش درنظر گرفته شدند .نمونهگيری بهصورت نمونههای
هدفمند و در دسترس بود .همچنين ،برای دستیابی به اطالعات غنیتر ،همزمان از روش نمونهگيری
1. Hafstorm, Chae & Chung
2. Durvasula, Lysonski & Andrews
3. Walsh, Mitchell & Hennig-Thurau
4. Mokhlis & salleh
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گلولهبرفی( 1ارجاع زنجيرهای) که نوعی نمونهگيری هدفمند است ،استفاده شد .در این پژوهش ،حجم
نمونه ازپيشتعييننشده و نمونهگيری تاحد اشباع نظری 2ادامه یافت .جدول شمارۀ دو تعداد نمونههای
هر بخش از جامعة پژوهش را تا رسيدن به اشباع نظری نشان میدهد.
قابليت اعتماد و صحت دادههای پژوهش ،با استفاده از تکنيک سهسوسازی 3تأیيد شد .سهسوسازی یا
چندجانبهنگری عبارت است از یافتن منابع چندگانه برای تأیيد یافتههای مصاحبه (وایليس،2007 ،4
)183؛ بنابراین ،برای اینکه بتوان به بهترین وجه به شناسایی گویهها و مؤلفههای مهم در تعيين سبک
تصميم گيری خرید پرداخت ،از سه گروه شامل متخصصان بازاریابی و بازاریابی ورزشی ،توليدکنندگان-
عرضهکنندگان پوشاک ورزشی و مشتریان ،ازطریق مصاحبه نظرخواهی شد.
جدول  -2حجم جامعه و نمونه در بخش اول پژوهش
جامعة پژوهش

تعداد نمونه

توليدکنندگان و توزیعکنندگان ()M
اساتيد بازاریابی و بازاریابی ورزشی ()P

16
12

مصرفکنندگان ()C

28

حجم کل نمونهها

56

قبل از اجرای مصاحبهها ،مرور نظاممند مطالعات مرتبط با سبکهای خرید برای دستیابی به راهنمای
مصاحبه انجام شد .تحليل دادهها ازطریق تکنيک تحليل تفسيری با استفاده از روشهای کدگذاری
باز و محوری انجام شد .کدهای باز به محقق کمک کرد تا به گویهها و سبکهای تصميمگيری خرید
کاالهای ورزشی دست یابد (مقولهها و مفاهيم) .در این روش تحليل ،پژوهشگر درصدد است تا
درحدامکان ،به آشکارکردن پيامهای نهفته در متن نوشتاری مصاحبه بپردازد (فرخزاد.)288 ،1384 ،
برای تحليل تفسيری متن یادداشتها ،این مراحل طی شد:
 -1بهترتيب ،متن مصاحبهها پياده و مرور شد؛
 -2در هر متن ،گفتههای اساسی برجسته شد؛ زیر آنها خط کشيده شد یا بهصورت پر رنگتر درج
شدند؛ افزونبراین ،گفتههای تکراری ،جملههای معترضه ،گفتههای انحرافی و سایر دادههای نامربوط
نادیده گرفته شدند؛

1. Snow Ball
2. Theoretical Saturation
3. Triangulation
4. Willis
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 -3برخی از گفتههای مشابه که بهنظر میرسيد مطالب تازهای را مطرح میکنند ،مشخص شدند؛
 -4پس از مرور تمام متنها ،دوباره به متن اوليه مراجعه شد .آنها مرور شدند و از برجستهشدن تمام
گفتههای اساسی ،اطمينان حاصل شد؛
 -5پژوهشگر دوباره به اولين متن بازگشت و با مرور گفتههای اساسی برجستهشده سعی کرد که
مجموعهای از مقولهها را از پاسخهای دادهشده به هر سؤال استخراج کند و عناوین سادهای به آنها
دهد؛
 -6در این مرحله ،فهرست مقولهها بازنگری شد و با ترکيب و حذف مقولههای غيرضروری ،مقولههای
اساسی تدوین شدند؛
 -7پس از تعيين نظام مقولهبندی نهایی ،متنها مجدداً مرور شدند و مقولهها مرتب و اصالح شدند؛
 -8مقولهها در یک جدول تحليل وارد شدند و عناوین مقولهها در باال و نام یا رمزهای پاسخدهندگان
در کنار آن نوشته شد.
با انجام فعاليتهای ذکرشده ،محتوای آشکار متنها تحليل و توصيف شد .پس از کدگذاری باز و
محوری ،دادهها در طبقههای مختلف (سبکهای تصميمگيری خرید) قرار گرفتند .عنوانهای انتخابی
عمدت ًا توسط پژوهشگران انتخاب شدهاند .همچنين ،سعی شده است که بيشترین ارتباط و همخوانی
با دادههایی که نمایانگر آن است ،داشته باشند .منشأ دیگر عنوان طبقهها ،واژهها و عباراتی بودند که
مصاحبهشوندگان بهکار بردهاند .درنهایت ،کدهای اولية استخراجی از مصاحبهها و جدول طبقههای
استخراجشده از مفاهيم ،بههمراه کدهای محوری آنها در یک جدول و نيز در قالب یک مدل ارائه
شدند.
نتایج
برای کدگذاری مصاحبهها ،ابتدا دستورالعمل کدگذاری مصاحبهشوندهها و نيز دستورالعمل کدگذاری
مصاحبهها مشخص شد .سپس ،براساس این دستورالعمل ،مفاهيم موجود در متن مصاحبهها کدگذاری
شدند و در جداول جداگانه برای هر گروه از مصاحبهشوندگان همراه با فراوانی هر کد ارائه شدند .در
مرحلة کدگذاری اوليه ،به تمامی نکات کليدی مصاحبهها در ارتباط با سؤال اصلی پژوهش عنوانی
داده شد .نمونههایی از کدگذاری اوليه در سه گروه موردمطالعه در جدول شمارۀ سه آورده شده است:
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جدول  -3نمونة کدگذاري اولیة مصاحبه با اساتید بازاریابی و مدیریت ورزشی
کدگذاري اولیة مصاحبه با اساتید بازاریابی و مدیریت ورزشی :مصاحبة P2
 -1دسترسی مصرفکننده
 -2زمان موردنياز برای دسترسی به محصول
 -3انرژی روانی موردنياز خرید
 -4دشواری فيزیکی و جسمانی
 -5امکان خرید مجازی محصول
 -6لمسکردن پوشاک
 -7مهارت در ادارۀ فروشگاه
1
 -8محصول دارای حق چاپ
 -9دیدهشدن ازسوی دیگران
 -10لذتبردن از خرید حضوری
 -11حساسبودن به نگرش دیگران
 -12هزینة فيزیکی
 -13هزینة روانی و مالی
 -14صرفهجویی در زمان و هزینه
 -15ارزش برند محصول
 -16باالرفتن کالس مصرفکننده
 -17وفاداری به یک برند
 -18رقابتجویی (چشموهمچشمی)
 -19پيروی از دیگران و همنوعان
 -20قيمت کاال
 -21شرایط پرداخت بهای محصول
 -22تخفيفهای فصلی
 -23خرید از جاهای لوکس
 -24پزدادن
 25موقعيت فروشگاه
 -26تعداد شعب فروشگاه
 -27معتبربودن فروشگاه

 -28بازیکردن با قيمت
 -29تخفيفهای مختلف
 -30تبليغات انجامشده برای محصول
 -31برقراری ارتباط با مشتری
 -32نحوۀ برخورد فروشنده
 -33سردرگمی
 -34امکان مقایسة محصوالت مختلف
 -35داشتن خدمات جانبی
 -36ویژگیهای محصول
 -37جنس محصول
 -38دوخت و رنگ محصول
 -39عوامل غيرمنتظرۀ محيطی
 -40تأثيرات دوستان و همنوعان
 -41ضمانت و گارانتی محصول
 -42احساسات
 -43ميزان ریسک خرید
 -44همخوانی با موقعيت اجتماعی مشتری
 -45ترس از ضایعشدن و خجالتکشيدن
 -46انتظارات از محصول
 -47دستزدن و لمسکردن کاال
 -48احساس راحتی در مغازه
 -49حس المسه (دستزدن و لمس محصول)
 -50حس بينایی (طراحی و نورپردازی)
 -51حس شنوایی (موسيقی مناسب)
 -52حس بویایی (بوی مغازه ،بوی محصول)
 -53درمعرضدیدبودن انواع محصوالت
 -54توجه به مشتری

با توجه به اینکه در این پژوهش مأخذ اصلی دادهها انجام مصاحبه با سه گروه از مصاحبهشوندگان و
سهسوسازی بود ،مصاحبهها بهصورت اکتشافی و توصيفی بودند؛ بهطوریکه پس از هر مصاحبه،
1. Copy Right
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کدگذاری دادههای حاصل از مصاحبهها انجام شد و بهوسيلة روش مقایسة دائمی دادهها ،کدهای
نظری ازطریق کدگذاری باز پدیدار شدند .در این مرحله ،کدهای اوليه بهدليل تعداد زیادشان و
همچنين ،پراکندهبودن آنها ،از طریق کددهی محوری به کدهای مفهومی و سپس ،کدهای مفهومی
به مقولهها (سبکهای تصميمگيری) تبدیل شدند .در جدول شمارۀ چهار ،نتایج کدگذاری باز و
محوری براساس کدهای مفهومی و مقوالت همراه با فراوانی هر کد مفهومی ،در هریک از گروههای
مصاحبهشوندگان ارائه شده است .درنهایت ،از تحليل مصاحبهها تعداد  93کد مفهومی شناسایی شد
که در  15مقوله تجميع و متراکم شدند:
جدول  -4شكلدهی کدهاي مفهومی و مقولهها (طبقة سبک خرید)
مقولهها (سبکهاي
تصمیمگیري خرید)

دسترسی راحت

کيفيت گرایی

لذت گرایی

کدهاي مفهومی (مؤلفهها)

فراوانی
اساتید

توزیعکنندگان

مشتریان

دسترسی آسان مصرفکننده

3

2

5

انرژی روانی موردنياز برای خرید

2

-

-

زمان موردنياز برای دسترسی به محصول

3

2

6

امکان خرید مجازی محصول

3

5

6

زمان الزم برای دسترسی

3

4

-

موقعيت مکانی فروشگاه

1

3

2

راحتبودن در فروشگاه

2

6

3

درمعرضدیدبودن انواع محصوالت

3

11

3

دشواری فيزیکی و جسمانی دسترسی

1

-

2

هزینة مالی دسترسی

4

2

3

کيفيت محصول

11

15

24

جنس محصول

6

8

15

کيفيت دوخت محصول

4

6

15

بستهبندی محصول

4

3

5

راحتی محصول

2

9

20

دوام محصول

2

14

25

لذتبردن از خرید حضوری

4

6

6

خرید برای سرگرمی و تفریح

2

3

9
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ادامة جدول  -4شكلدهی کدهاي مفهومی و مقولهها (طبقة سبک خرید)
مقولهها (سبکهاي
تصمیمگیري خرید)

انتخاب
ارزان
حساس به
قيمت

انتخاب
گران
انتخاب
بهينه

اطمينانطلبی

تنوعگرایی

خرید سردرگم

کدهاي مفهومی (مؤلفهها)

فراوانی
اساتید

کنندگانتوزیع

مشتریان

توجه به قيمت محصول

8

16

28

چانهزنی و بازیکردن با قيمت محصول

2

13

4

تخفيفهای مختلف برای محصول

3

10

4

خرید در زمان تخفيف فصلی

2

6

6

خرید محصوالت ارزانتر

2

8

9

خرید محصوالت گرانبها

2

4

6

خرید برند خاص با قيمت باالتر

4

2

4

دریافت بهترین کيفيت محصول در قبال
قيمت پرداختشده

4

9

15

قيمت متناسب با وضعيت اقتصادی

2

11

15

قيمت رقابتی در مقایسه با رقبا

-

6

3

ضمانت 1محصول

6

10

6

ميزان ریسک خرید

1

1

-

معتبربودن فروشگاه

3

8

3

انتظارات از محصول

1

2

6

اطمينان از اصالت محصول

3

2

4

خدمات پس از فروش برای محصول

4

2

3

امکان مقایسه با محصوالت مشابه

2

9

6

تنوع رنگ

3

3

2

تنوع و گستردگی محصوالت فروشگاه

2

11

4

تنوع در جنس محصول

3

-

-

تنوع شعب و گستردگی مکان

1

2

1

تنوع طراحی محصول

4

11

15

خرید ناگهانی و بدون قصد قبلی

2

1

3

سردرگمی ناشی از انتخاب فراوان

2

5

5

انتخاب سریع (بدون جستوجوی زیاد)

1

-

2

1. Guarantee
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ادامة جدول  -4شكلدهی کدهاي مفهومی و مقولهها (طبقة سبک خرید)
مقولهها (سبکهاي

کدهاي مفهومی (مؤلفهها)

تصمیمگیري خرید)

احترامگرا

جستوجوگر

مدگرایی

ملیگرایی

به برند

وفادار

برند
لوکسگرایی

توجه به

برندگرایی

فراوانی
اساتید

کنندگانتوزیع

مشتریان

برقراری ارتباط با مشتری

4

5

4

نحوۀ برخورد فروشندگان با مشتری

7

8

21

مهارت در ادارۀ فروشگاه

2

1

-

توجه به مشتری

2

4

6

مدیریت فروش

3

1

-

دادن اطالعات دقيق و صادقانه توسط
فروشنده

2

7

6

القای حس اعتماد به خریدار

2

3

2

مشورت با دوستان و آشنایان

-

7

9

کسب اطالعات از اینترنت

4

2

6

کسب اطالعات از دوستان

2

1

2

کسب اطالعات از رسانهها

1

-

3

پيروی از مد بازار

2

4

3

بهروزبودن محصول

3

11

15

وفادار به توليدات داخلی

1

-

-

همخوانی با موقعيت اجتماعی مشتری

4

6

7

خرید متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی

2

5

6

خرید متناسب با سبک زندگی ایرانی

2

-

-

وفاداری به یک برند

3

6

9

خرید از برندهای خاص

2

1

6

خرید محصوالت دارای حق چاپ

1

-

1

نيکنامی و شناختهشدهبودن برند

6

11

21

آشنایی قبلی با برند

2

3

6

خرید از فروشگاههای لوکس

2

2

5

پزدادن

2

4

2

باالرفتن جایگاه اجتماعی خریدار

1

2

1

متمایزبودن از دیگران

2

3

8

خرید محصوالت لوکس و الکچری (اعيانی)

-

2

3

167

سبکهاي تصمیمگیري خرید مصرفکنندگان پوشاک ورزشی
ادامة جدول  -4شكلدهی کدهاي مفهومی و مقولهها (طبقة سبک خرید)
مقولهها (سبکهاي
تصمیمگیري خرید)

حسگرایی

تأثير پذیری از افراد
تأثيرپذیری

کدهاي مفهومی (مؤلفهها)

فراوانی
کنندگانتوزیع

مشتریان

اساتید

امکان لمسکردن محصول

3

11

18

امتحانکردن محصول

5

15

24

جذابيت فروشگاه؛ نورپردازی ،طراحی و غيره
(حس بينایی)

2

9

4

ویترین فروشگاه

5

14

12

طراحی محصول

8

11

18

رنگبندی محصول

8

12

25

استفاده از موسيقی مناسب (حس شنوایی)

1

2

3

فعاليتهای ترویجی

تأثير پذیری از

بوی مطبوع فروشگاه (حس بویایی)

1

2

2

شکل ظاهری فروشگاه

4

8

15

خرید ست (متناسب با سایر پوشاک)

1

6

15

چيدمان داخل فروشگاه

4

9

18

زیبایی محصول

1

8

19

پيروی از دیگران (همنوعان)

2

2

3

ترس از ضایعشدن و خجالتکشيدن

1

1

-

دیدهشدن ازسوی دیگران

2

3

5

حساسبودن نسبت به نگرش دیگران

1

2

3

رقابتجویی (چشموهمچشمی)

1

4

7

تأثيرات دوستان و همنوعان (اطرافيان)

4

5

11

تحریک و کمک فروشنده در انتخابکردن

-

5

12

تبليغات انجامشده برای محصول

1

5

6

تأثيرپذیری از تبليغات رسانهای

7

13

24

تأثيرپذیری از تبليغ توسط ورزشکار یا
تيمهای ورزشی (صحهگذاری افراد مشهور)

7

9

14

تأثيرپذیری از مدلها (در رسانههای جمعی)

2

3

11

همانطورکه در شکل شمارۀ یک مشاهده میشود  ،درنتيجة انجام مطالعة کيفی و با استفاده از
سهسویهسازی و جمعآوری اطالعات ،از متخصصان ،توليدکنندگان -توزیعکنندگان و مصرفکنندگان
پوشاک ورزشی 15 ،سبک اصلی خرید شناسایی شد .عالوهبر  15سبک اصلی ،در سه سبک شامل
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سبکهای حساس به قيمت ،برندگرایی و تأثيرپذیری ،سبکهای فرعی مشاهده شدند که در مدل
مشخص شده است:
دسترسی راحت
کيفيتگرایی
لذتگرایی

انتخاب ارزان

حساس به قيمت

انتخاب گران

تنوعگرایی

اتنخاب بهينه

خرید ناگهانی
احترامگرا

سبکهای
تصميمگيری

اطمينانگرا
مدگرایی

خرید پوشاک
ملی گرایی
وفادار به برند
برند گرایی
توجه به برند
لوکس گرایی
حسگرایی
از افراد
تأثيرپذیری
از تبليغات
جستوجوگر

شكل  -1الگوي نظري سبکهاي تصمیمگیري خرید پوشاک ورزشی
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بحث و نتیجهگیری
امروزه ،مصرفکننده بهعنوان کليد اصلی موفقيت یا عدم موفقيت یک شرکت محسوب میشود؛
بنابراین ،درک رفتار مصرفکننده از اهميت زیادی برخوردار است و سبک تصميمگيری خرید ،یکی
از این متغيرهای تأثيرگذار بر رفتار مصرفکننده است .طی دهههای اخير ،سبک تصميمگيری خرید
یکی از مهمترین موضوعهای موردتوجة محققان بازاریابی بوده است .با توجه به تأثير عواملی همچون
عوامل فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی ،قانونی و بازاریابی و عوامل درونی مانند انگيزه ،ادراک ،شخصيت و
غيره ،افراد میتوانند سبکهای خرید متنوعی داشته باشند .نتایج این پژوهش منجر به شناسایی 15
سبک اصلی و هفت سبک فرعی شد .از ميان سبکهای خرید ارائهشده اسپرلز و کندال ( ،)1986هفت
سبک؛ یعنی ،کيفيتگرایی ،مدگرایی ،لذتگرایی ،برندگرایی ،حساس به قيمت ،برندگرایی و خرید
سردرگم موردتأیيد قرار گرفت و تنها ،سبک سردرگمی مصرفکننده شناسایی نشد؛ البته ،باید توجه
داشت که در پژوهشهای پيشين ،سبک حساس به قيمت بهعنوان یک سبک کلی شناسایی شده
است (فان و خياو1998 ،؛ بای و همکاران2010،؛ جزنی و همکاران1389 ،؛ دلخواه و همکاران.)1393 ،
بااینوجود ،در پژوهش حاضر ،سبک حساس به قيمت در قالب سه سبک فرعی انتخابهای ارزان،
انتخابهای گران و انتخابهای بهينه ،شناسایی شد که نشاندهندۀ تفاوت ماهيتی افراد ازلحاظ
حساسبودن نسبت به قيمت است .در پژوهش بکول و ميشل ( ،)2003سبک جستوجوگران تخفيف
و در پژوهش بای و همکاران ( )2010و بای و ميلر ( ،)2009سبک حساس نسبت به قيمت نشانگر
افرادی هستند که بهدنبال پرداخت کمترین هزینه برای محصول هستند؛ اما ،به دو سبک فرعی
انتخاب محصوالت گرانقيمت و انتخاب بهينه اشارهای نشده است و در برخی پژوهشها نيز این
تفاوتها بهخوبی مشخص نشده است .در این پژوهش ،سبک تصميمگيری خرید حساس نسبت به
برند یا برندگرا نيز به صورت دو سبک فرعی وفادار به برند و توجه به برند شناسایی شد که نشاندهندۀ
دو شيوۀ متفاوت حساسبودن نسبت به برند است .در سبک وفادار به برند ،افراد اغلب از یک برند
مشخص خرید میکنند؛ درحالیکه سبک توجه به برند نشاندهندۀ افرادی است که لزوم ًا از یک برند
مشخص خرید نمیکنند؛ اما ،برای آنها مشهوربودن و شناختهشدهبودن برند اهميت دارد .در پژوهش-
های پيشين مانند اسپرلز و کندال ( ،)1986فان و خياو ( ،)1998بکول و ميشل ( ،)2003بای و
همکاران ( ،)2010جزنی و همکاران ( )1389و دیپا و همکاران ( ،)2014به این تفاوتها کمتر توجه
شده بود.
سبک تأثيرپذیری از تبليغات پوششدهندۀ سبک صحهگذاری است که در پژوهشهای بای و همکاران
( )2010و بای و ميلر ( )2009به آن توجه شده است .صحهگذاری توسط ورزشکاران و افراد مشهور
انجام میشود و میتواند در انتخاب یک محصول توسط مصرفکننده تأثيرگذار باشد .صحهگذاری افراد
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مشهور بهدليل شناخت ،اعتماد و هویتیابی افراد میتواند در انتخاب محصوالت مشابه با محصوالت
صحهگذاریشده و همچنين ،سایر محصوالت با برند مشابه ،کمککننده باشد.
سبک جستوجوگر میتواند با سبکهای ایدهآلخواهی و سبک کاربرد اطالعاتی فان و خياو ()1998
که با جستوجوی اطالعات بهدنبال بهترین خرید و مناسبترین محصول هستند ،همخوانی داشته
باشد .این سبک ،افرادی را نشان میدهد که با جمعآوری اطالعات از منابع مختلف سعی در شناخت
بيشتر از محصوالت و قيمتهای آن در بازار دارند و معموالً بدون کسب اطالعات کافی خرید خود را
انجام نمیدهند.
در سبکهای دیگر مانند سبک ملیگرا ،اطمينانطلبی ،احترامگرایی و لوکسگرایی نتایج مشابهی
یافت نشد .در سبک خرید ملیگرا ،تمایل به خرید محصوالت توليد ملی و متناسب با فرهنگ و سبک
زندگی ایرانی اسالمی است .وجود چنين سبکی میتواند نشاندهندۀ تأثيرات فرهنگی و رسانهای باشد.
سبک لوکسگرا نيز نشاندهندۀ تمایل افراد به خرید محصوالت خاص و لوکس است تا متمایز از
دیگران دیده شوند .شناسایی چنين سبکی میتواند نشاندهندۀ تمایل افراد به نشاندادن طبقة
اجتماعی خود و ناشی از تأثيرات فرهنگی ،اجتماعی و رسانهای باشد.
سبک خرید دسترسی راحت نيز دربرگيرندۀ جنبههای مختلفی ازجمله زمان ،انرژی و هزینة دسترسی
است که در پژوهشهای پيشين توجه چندانی به آن نشده است .پرهيز از اتالف وقت بهعنوان یکی از
سبکهای تأیيدشده در پژوهش دیپا و همکاران ( ،)2014اشاره به دسترسی ساده و سریع به محصول
مورد نياز دارد .معموالً دسترسی راحت و کمهزینه به فروشگاه ،برای افراد ازلحاظ مالی ،انرژی و زمانی
اهميت دارد و در کالنشهری مانند تهران با توجه به مسائلی مانند ترافيک میتواند نقش مهمی در
تصميمگيری خرید افراد داشته باشد.دراینميان ،محققان مختلف بازاریابی مفهوم مخاطره ادراکشدۀ
زمانی ،فيزیکی و روانی را مطرح کردهاند که میتواند با سبک خرید دسترسی راحت در ارتباط باشد
(کاتلر و کلر .)173 ،2013 ،1بهبياندیگر ،درصورتیکه یک مشتری ،ازنظر زمانی و فيزیکی دسترسی
راحت به توليدکننده نداشته باشد ،ریسک باالتری را ادراک خواهد کرد و بر رفتار خرید وی تأثير
معکوسی میگذارد.
حسگرایی نيز بهعنوان یک سبکتصميمگيری خرید شناسایی شد .این سبک از خرید نقش حواس
پنجگانه در انتخاب یک محصول را نشان میدهد .در پژوهشهای پيشين ،به این سبک تصميمگيری
کمتر توجه شده است .بااینوجود ،نمیتوان نقش حواس پنجگانه را در انتخاب یک محصول نادیده
گرفت .در انتخاب فروشگاه و محصول ،حواس پنجگانه ازلحاظ زیبایی بصری ،لطافت و نرمی پوشاک،
بوی مطبوع و خوشایند فروشگاه و محصول و همچنين ،استفاده از موسيقی مناسب در فروشگاه
1. Kotler & Keller
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تأثيرگذار هستند .در پژوهشهای بازنگریشده ،سبک مشابه با سبک حسگرایی مشاهده نشد؛ اما،
عوامل حسی فضای فروشگاه بر شاخصهای احساسی -ادراکی خریدار تأثير دارند (چن و سيه2009 ،1؛
گریوال و همکاران.)2003 ،2
در این پژوهش 19 ،سبک تصميمگيری خرید شناسایی شد .نتایج این پژوهش ،ازلحاظ تعداد و تنوع
سبکهای شناساییشده نسبت به پژوهشهای انجامشده متفاوت است .در پژوهشی ،تنکسيل و
همکاران ( )2014مدل اسپرلز و کندال ( )1986را در نمونهای هندی بررسی کرد .نتایج پژوهش وی
منجر به تأیيد چهار سبک و شناسایی یک سبک جدید شد .پژوهشهای مربوط به کشورها و
فرهنگهای دیگر نيز نتایج متفاوتی را نشان دادهاند .در ارتباط با مدل اسپرلز و کندال ( )1986که
بيشترین استفاده را در پژوهشهای سبک تصميمگيری خرید دارد و در بيشتر پژوهشهای داخل
کشور از آن استفاده میشود ،ليسونسکی و همکاران ( )1996تأکيد کردند که ارائة این مدل در کشورها
و فرهنگهای مختلف معتبر نيست و این مدل ،مناسب کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا است؛
بنابراین ،زمينة فرهنگی مصرفکنندگان نقش بسزایی در سبکهای تصميمگيری خرید آنها دارد؛
بهطوریکه به عقيدۀ والش و همکاران ( ،)2001ضروری است که مدل سبکهای تصميمگيری خرید
تهيهشده برای هر فرهنگ ،برای فرهنگهای دیگر تعدیل شوند.
بهطورکلی ،سبکهای تصميمگيری خرید برای محصوالت مختلف و در فرهنگهای مختلف میتواند
متفاوت و متمایز باشد .بازنگری نتایج پژوهشهای موجود تأیيدکنندۀ این موضوع است که با توجه به
نوع محصول ،وضعيت اقتصادی و اجتماعی خریداران و غيره ،برای جوامع گوناگون میتوان مدلهای
متفاوتی از سبکهای خرید ارائه کرد؛ البته ،باید توجه داشت که هر فرد ممکن است بهطور همزمان
تحتتأثير چند سبک تصميمگيری خرید باشد و لزوماً انتخاب او منحصر به یک سبک تصميمگيری
نباشد .بهطورکلی ،نتایج این پژوهش نشان داد که تعداد سبکهای تصميمگيری خرید میتواند
گستردهتر و متنوعتر از آن چيزی باشد که در پژوهشهای پيشين به آن اشاره شده است و در ایران،
مصرفکنندگان پوشاک ورزشی برای انتخاب کاالی موردنياز خود متأثر از سبکهای تصميمگيری
مختلف هستند.
پژوهش حاضر بهصورت کيفی و محدود به مصاحبههایی بود که با مشارکتکنندگان در پژوهش انجام
شد؛ بنابراین ،توصيه میشود که مدل مفهومی سبکهای تصميمگيری خرید بهصورت کمی و در قالب
یک مدل اندازهگيری روی مشتریان کاالهای ورزشی موردآزمون قرار گيرد .همچنين ،توليدکنندگان
پوشاک ورزشی و پژوهشگران میتوانند با استفاده از سبکهای تصميمگيری خرید شناساییشده در
1. Chen & Hsieh
2. Grewal, Baker, Levy & Voss
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 این تقسيمبندی میتواند بهصورت انفرادی یا با. به تقسيمبندی مشتریان بپردازند،این پژوهش
 رفتاری و روانی، جغرافيایی، مانند جمعيتشناختی،ترکيبشدن سایر متغيرهای تقسيمبندی بازار
.انجام شود
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Abstract
This study aimed to identify decision-making styles of sporting wears consumers’.
The qualitative study method by Grounded Theory approach was used. For this
purpose, semi-structured and non-structured interviews had done by three groups
of respondents, including marketing and sports marketing professionals,
Producers- Distributors and customers of sporting wears (n=56). Purposeful and
Snowball sampling continued until theoretical saturation. Data analyze was done
using interpretive analysis methods through open, axial and selective coding
techniques. Interpretive analysis led to the identification of 93 items that were
pooled in 15 categories. The 15 categories were presented as a qualitative model
for consumer decisions making styles. The model showed up while purchasing
sport swear customers can follow styles such as; convenient access, qualityoriented, fashion-oriented, nationalism, searcher, respect oriented, diversityoriented, sensuality, luxury-oriented, hedonism, price sensitive, brand-oriented,
confusion, and effectiveness. Some styles presented in this study correspond with
previous studies in various fields. However, some of them such as effectiveness,
sensuality and luxury-oriented rarely has been mentioned in previous studies. In
general, consumers purchase decision making styles can be more extensive and
more various than existing Consumer decision making styles.
Keywords: Decision-Making Style, Sports Wear, Consumer Behavior, Grounded
Theory
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