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چکیده
هدف این پژوهش ،تحلیل تأثیر شاخصهای فروش شخصی بر رفتار خرید جوانان نسبت به کاالی
ورزشی بود .پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ جمعآوری دادهها در زمرة
پژوهشهای توصیفی پیمایشی قرار داشت .جامعة آماری همة مصرفکنندگان جوان در سطح
کشور بودند .تعداد  232نفر به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه بهصورت
آنالین پخش و جمعآوری شد .ابزار اندازهگیری پرسشنامه اقتباسشده از یوسف ( )2016بود که
پژوهشگران اصالحاتی را در آن انجام دادند .برای ارائة مدل ،برقراری روایی همگرایی و واگرایی از
نرمافزار اسمارت پی.ال.اس .دو استفاده شد .یافتهها نشان داد که ویژگیهای شخصی ،ویژگیهای
فروشگاهی ،ارائة کاال و ترویج ارائهشده توسط فروشندگان بر رفتار خرید جوانان تأثیر معناداری
دارند .بهطورکلی ،برای میزان افزایش فروش ،صداقت فروشنده ،مهارت و توانایی ،کیفیت مناسب
کاالی ارائهشده درکنار فضای مطبوع و مناسب فروشگاه درحین فروش باید رکن اصلی
فروشندگان باشند.
واژگان کلیدی :فروش شخصی ،رفتار خرید ،ویژگیهای فروشگاهی ،ترویج ،کاالی ورزشی
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مقدمه
فلسفة بازاریابی ورزشی ایجاد یک موقعیت برد  -برد هم برای سازمان و هم برای مصرفکنندگان
ورزشی است .این فلسفه نشان میدهد که اگر نیازهای مصرفکنندگان برآورده نشود ،هیچیک از دو
طرف به برد نخواهند رسید (اسمیت .)7 ،1393 ،1سازمانهایی برنده خواهند شد که میتوانند
نیازهای مصرفکننده را باصرفه و بهراحتی و با ارتباطات مؤثر پاسخگو باشند .آمیخته بازاریابی عامل
قابلکنترلی است که مدیر بازاریابی میتواند برای حل یک مشکل بازاریابی بهکار بگیرد
(برکوویتز ،2011،2به نقل از موریتی .)41 ،2015 ،3فروش شخصی بهعنوان یک فرایند ارتباطی
دوطرفه تماس مستقیم بین مخاطبان و فروشندگان را برقرار میکند و همچنین ،پاسخ سریع
مشتری را آسان میکند .فروش شخصی بهطور مستقیم حجم فروش یک شرکت را به میزان زیادی
افزایش میدهد (انیادیگبی ،آوارا و ایسو .)1703 ،2014 ،4تبلیغات و فروش شخصی زیرمجموعههای
آمیختة ترویجی هستند .تبلیغات ازطریق پیامهای استانداردشده گروهی از مشتریان را هدف قرار
میدهند؛ اما فروش شخصی شامل مواجهة رودرو (چهرهبهچهره) ،گفتوگوهای بینفردی همراه با
آزادی بیشتر برای تنظیم پیامها است .همچنین ،در فروش شخصی فروشنده سعی دارد به مشتری
اطالعرسانی کند و او را برای خرید برانگیزاند (لی ،سردهار و پالمتیر .)179 ،2017،5فروش شخصی
شامل ارتباط یکبهیک میان شخص فروشنده و مصرفکننده است که میتواند شامل گفتوگوی
تلفنی با مصرفکننده ،ارتباط رودرو ،ارتباط ازطریق سیستم پیامک تلفنهمراه یا ارتباط ازطریق
پرتابلهای اینترنتی باشد .هدف از فروش شخصی ،برقراری ارتباط با مصرفکنندگان برای
متقاعدکردن آنها به پذیرش نام تجاری یا محصول موردنظر و درنهایت ،ترغیب آنان به اقدام برای
خرید محصول موردنظر است (اسمیت .)195 ،1393 ،فروش شخصی عالوهبر ارتباطات
چهرهبهچهره ،شامل مهارت خوب گوشدادن است .فروشنده پیامهای ویژۀ ترویجی را بهسمت
مشتری نشانه میرود .با گوشدادن به پاسخ مشتری ،فروشنده میتواند پیام را بهطور خاصتر و با
تنوع بیشتری تنظیم کند (برایان ،لیو و کوهل)74 ،2013 ،6؛ بنابراین ،فروش شخصی ،معاشرتهای
بینفردی درمورد کاال و خدمات است .تماس مستقیم بین فروشنده  -مصرفکننده در فروش
شخصی ،امکان بازخورد سریع ،شخصی و اغلب فوری را فراهم میکند (پوپ و تورگو،1391 ،7
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 .)191درطی مکالمة فروش ،فروشنده نقش مهمی در کمک به خریدار برای توصیف نیازهای خود
دارد (بوبنیوویچ .)373 ،2011 ،پیچیدهترین فعالیتی که یک فروشنده انجام میدهد ،ایجاد ارتباط
ازطریق معاشرت مؤثر است .این موضوع منجر به یک اقدام مطلوب برای فروش میشود که نیازمند
یک راهبرد است که پایداری ،انرژی و تمرکز را بهوجود میآورد (فوپل ،2009 ،1به نقل از اوکان و
آلوارز .)54 ،2014 ،2خریداران در مقایسه با فروشندگان ازلحاظ اخالقی حساس هستند و رفتار
اخالقی متضاد تأثیرات منفی بیشتری بر آنها میگذارد (مککالرن .)108 ،2013 ،3بیشتر
پژوهشگران فروش شخصی را بهعنوان فرایندی تعریف کردهاند که در آن ،فروشنده خریدار را در
تصمیمگیری خرید یاری میکند (بوبنیوویچ .)376 ،2011 ،افزونبراین ،عوامل متعددی رفتار خرید
مصرفکنندگان را شکل میدهند .آگاهی از ارزشها و عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید
مصرفکنندگان میتواند بازاریابان را در ایجاد یک راهکار رقابتی یاری دهد؛ عملی که رقبا بهآسانی
نتوانند تکرار کنند (سای و شانون .)290-291 ،2012 ،4فروشندگان در گذشته با استفاده از
تجربیات بهدستآمدۀ روزانة خود که حاصل فروش مستقیم کاال به مشتریان بود ،شناخت الزم را
دربارۀ مصرفکنندگان بهدست میآوردند؛ اما با بزرگشدن تدریجی شرکتها و بازار آنها ،پژوهش
و مطالعه درزمینة رفتار خریداران و شناخت هرچهبیشتر حساسیتهای کلیدی مؤثر در
تصمیمگیریهای خرید ،امر ضروری و اجتنابناپذیری شد (محمودزاده ،رحمتی و رفیعیراد،1391 ،
 .)62-61شناخت این حساسیتها باعث میشود فروشنده نیاز مشتری را شناسایی کند و کاالی
خود را بهگونهای طراحی کند تا این نیازها را برطرف کند .همچنین ،رفتار تصمیمگیری خریدار را
شناسایی کند و بر آن تأثیر بگذارد و درنهایت ،خدمات مناسبتری را در مقایسه با رقبا ارائه کند
(جانستون و لیون .)2 ،1996 ،5امروزه ،ارتقای فروش به یک ابزار حیاتی برای بازاریابی تبدیل شده
است و اهمیت آن درطول سالها بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است .یکی از اهداف ارتقای
فروش ،تأثیر مستقیم بر رفتار خرید مصرفکنندگان شرکت است .شرکتها باید ارتباط بین نگرش و
رفتار مصرفکنندگان خود را بازنگری کنند (فامیلمالکی و همکاران .)41 ،2015 ،تاکنون
پژوهشهای بسیار اندکی درزمینة بررسی فروش شخصی بر رفتار خرید مصرفکنندگان انجام
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شدهاند .همچنین ،در صنعت پوشاک ورزشی ،پژوهشگران به پژوهش منسجمی دراینزمینه دست
پیدا نکردهاند .یوسف )2016( 1در مطالعهای به بررسی تأثیر فروش شخصی بر رفتار جوانان در خرید
لباس پرداخت .نتایج این مطالعه نشان داد که ویژگیهای شخصی ،ارائة کاال ،ترویج انجامشده توسط
فروشندگان و ویژگیهای فروشگاه ،بر رفتار خرید مصرفکنندگان لباس تأثیرگذار هستند .موریتی2
( )2015در پژوهشی روی محصوالت کشاورزی دریافت که فروش شخصی تأثیر شگرفی بر فروش
محصوالت توسط زنان دارد .فامیلمالکی و همکاران ( )2015در پژوهشی بیان کردند که شرکتها
میتوانند با ارائة ابزار تبلیغاتی مناسب برای جذب مشتریان ،فروش محصوالت خود را افزایش دهند؛
بنابراین ،سازمانها باید بادقت برنامههای تبلیغاتی خود را برنامهریزی کنند و بودجة تبلیغاتی را به
ابزارهای تبلیغاتی مختلف اختصاص دهند و اولویت را به ابزارهای مؤثرتر دهند .اشرف و همکاران3
( )2014در پژوهشی مطرح کردند که رفتار خرید مصرفکنندگان و ارتقای فروش میتوانند ازطریق
انواع مختلف عناصر ازجمله تکنیکهای ارتقا مانند نمونههای رایگان ،تخفیفهای قیمت ،محیط
اجتماعی و محیط اطراف مؤثر باشند .بالتبرگ و نیسلی1990( 4؛ به نقل از فامیلمالکی و همکاران،
 )2015بیان کردند که ترویج فروش تأثیر مستقیمی بر رفتار خرید مصرفکننده دارد و به افزایش
تمرکز منجر میشود .فرخیان ،میرابی ،صفرزاده و جمشیدی ( )1395در پژوهشی بیان کردند که
ویژگیهای شخصی ،روانشناختی و عوامل اجتماعی بر رفتار خرید جوانان مؤثر هستند .نتایج
مطالعة صمدی ،ابراهیمزاده و یغمایی ( )1393حاکی است که نور و پخش موسیقی تأثیر معناداری
بر رفتار خرید تصادفی مصرفکنندگان دارند .پشمفروش ( )1389در پژوهشی مطرح کرد که
محرکهای محیطی چون موسیقی و داراییهای فیزیکی رابطة مثبتی با بروز رفتار خرید تصادفی
مصرفکنندگان دارند .همچنین ،گیاهی ( )1389ذکر کرد که رایحه ،موسیقی ،رنگ و نورپردازی،
عوامل اثرگذار بر جذابیت فروشگاه و افزایش فروش هستند .رایحه زمان سپریشده در فروشگاهها را
افزایش میدهد و مشتریان را به انجام خریدهای بهتر هدایت میکند .موسیقی بهعنوان عاملی که
قابلیت کنترل زیادی دارد ،در فضای بازار بهطور گسترده استفاده میشود .اثرگذاری موسیقی آرام بر
حجم فروش ،بیشتر از موسیقی تند است و براساس نظرسنجیهای انجامشده ،افراد خواهان پخش
موسیقی در فروشگاهها هستند .درمورد رنگ باید گفت که استفاده از آن نیازمند توجه همراه با
احتیاط است؛ زیرا ،تفاوت فرهنگی دربارۀ این عامل مشهودتر از سایر عوامل است .نورپردازی نیز
قابلیت اثرگذاری زیادی بر جلب توجه مشتریان دارد.
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امروزه ،فروش شخصی یکی از ابزارهای بازاریابی و سیاستهای ترفیعی و تشویقی است .فروش یک
ارتباط دوطرفه است؛ ارتباطی بین فروشنده و مشتری که نتیجة این ارتباط باید فروش کاال و
همچنین ،برگشت دوبارۀ مشتری به فروشگاه موردنظر باشد .مهمترین موضوع در مبحث فروش،
اعتماد مشتری به فروشنده است .نکتة مهم دیگر در فرایند فروش ،پیگیریهای بعد از فروش است
تا از رضایت مشتری برای خرید اطمینان کامل حاصل شود .فروش نیروی حیات تجارت است .اگر
فروشندگان بهاندازۀ کافی فروش نداشته باشند ،سریع از میدان تجارت خارج میشوند؛ زیرا ،بدون
فروش تضمینی برای تجارت یا کارآفرینی وجود ندارد .امروزه ،تنها سیاست مطمئن و بیمهشده برای
فروشندگان ،فروش است .با توجه به تعاریف ذکرشده برای فروش شخصی و تصمیمگیری خرید و
اهمیت آنها در مطالعات بازاریابی ،مطالعات انجامشده در این مورد که بسیار اندک هستند و نبود
چنین پژوهشی در صنعت خدمات ورزشی ،پژوهشگران بر آن شدند تا ازطریق این پژوهش رابطة
بین فروش شخصی و رفتار خرید مصرفکنندگان را بسنجند؛ بنابراین ،نتایج این پژوهش میتواند
برای فروشگاههای ورزشی به خصوص فروشندگان و نحوۀ تعامل با مشتری مفید باشد؛ برایناساس،
هدف از این پژوهش ،تأثیر شاخصهای فروش شخصی بر رفتار خرید مصرفکنندگان ورزشی جوان
است .سؤالهای پژوهش عبارتاند از:
 -1آیا ویژگیهای شخصی فروشندگان بر رفتار خرید جوانان تأثیر میگذارند؟
 -2آیا ارائة کاال توسط فروشندگان بر رفتار خرید جوانان تأثیر میگذارد؟
 -3آیا ویژگیهای فروشگاه بر رفتار خرید جوانان تأثیر میگذارد؟
 -4آیا ترویج انجامشده توسط فروشندگان بر رفتار خرید جوانان تأثیر میگذارد؟

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی ،بهلحاظ زمانی ،مقطعی و ازلحاظ جمعآوری دادهها در زمرۀ
پژوهشهای توصیفی پیمایشی قرار دارد .جامعة آماری پژوهش همة مصرفکنندگان جوان (زیر 30
سال )1کاالی ورزشی بودند .برای برآورد حجم نمونه در معادالت ساختاری ،پژوهشگران دیدگاهها و
نظرهای متفاوتی دارند .عدهای مع تقدند براساس پارامترهای موجود در مدل حجم نمونه برآورد
شود؛ بهطوریکه بهازای هر پارامتر حداقل پنج نمونه انتخاب شود .عدهای دیگر از پژوهشگران
معتقدند که بهازای متغیرهای آشکار میتوان حجم نمونه را برآورد کرد؛ یعنی بهازای هر متغیر
آشکار حداقل پنج نمونه و حداکثر بیست نمونه مناسب میباشد .بومسا و هوگلند )2001( 2و
کالین )2010( 3معتقدند بهعنوان یک قاعدۀ کلی ،در بیشتر موارد باید حجم نمونه در معادالت
ساختاری از  200مورد تجاوز کند .با توجه به محدودیتی که پژوهشگران در انتخاب نمونههای
مطالعة حاضر ایجاد کردند (بررسی فقط مصرفکنندگان زیر 30سال) 240 ،پرسشنامه بهصورت
آنالین جمعآوری شدند و پس از کنارگذاشتن پرسشنامههای مخدوششده و ناقص232 ،
پرسشنامة قابلقبول تجزیهوتحلیل شدند .نحوۀ گردآوری دادهها بدینصورت بود که پژوهشگران
بهصورت آنالین پرسشنامه را طراحی کردند و ازطریق شبکة اجتماعی تلگرام پرسشنامهها را
جمعآوری کردند (الزم است ذکر شود پرسشنامة ذکرشده فقط دربین دانشجویان تربیتبدنی و
گروههای مجازی تربیتبدنی و علوم ورزشی گردآوری شده است) .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامة یوسف ( )2016استفاده شد که پژوهشگران اصالحاتی را در آن انجام دادند .پرسشنامه
شامل پنج متغیر ویژگیها ی شخصی فروشندگان با هشت سؤال ،ارائة کاال با شش سؤال ،ویژگیهای
فروشگاه با شش سؤال ،ترویج ارائه شده توسط فروشندگان با هفت سؤال و رفتار خرید با پنج سؤال،
در مقیاس پنجارزشی (خیلیکم تا خیلیزیاد) لیکرت بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به
تأیید چند تن از اساتید مدیریت ورزشی و مدیریت بازاریابی رسید و پس از اعمال اصالحات استفاده
شد .جهت بررسی روایی همگرا از ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج
شده و جهت روایی واگرا از معیار فورنلوالرکر استفاده شده است .در جدولهای شمارۀ یک و شمارۀ
دو ،روایی همگرا و روایی واگرا ارائه شدهاند .برقراری روایی همگرا و واگرا مطلوب مدل حاکی از
اعتبار مناسب ابزار اندازهگیری در جامعة موردمطالعه است .تحلیل نتایج این مطالعه به روش
 . 1براساس مصوبات شورای عالی جوانان ،در بند دو از مصوبة جلسة  23در سال  1384دامنة سنی جوانی و تعریف
جوان در جمهوریاسالمیایران ،به گروه سنی  15 - 29ساله بهعنوان جوانان اشاره شده است.
2. Boomsma & Hoogland
3. kline
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معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار اسمارت پیالاس  2و اسپیاساس 23انجام شده است .در
مرحلة اول ،با استفاده از آزمون تی تکنمونهای به بررسی وضعیت سؤالهای موردنظر براساس
میانگین بهدستآمده در جامعة موردنظر و سپس ،به ارائة مدل پرداخته شده است .شایان ذکر است
که در مرحلة ارزیابی بیرونی ،سؤالهای  14 ،8 ،7و  17برای برقراری روایی همگرا و واگرای حذف
شدند و سنجیده نشدند.
همانطورکه در جدول شمارۀ یک مشخص است ،همة متغیرها از پایایی باالیی در مدل برخوردارند.
پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ باالی  0/7نشاندهندۀ قابلقبولبودن پایایی هر سازۀ پژوهش است
(هایر و همکاران .)2011 ،1همچنین ،مقدار مال ک برای سطح قبولی میانگین واریانس استخراجشده
 0/4است .همانگونهکه در جدول شمارۀ یک آمده است ،مقادیرمیانگین واریانس استخراج شده
مربوط به هر سازه از  0/4بیشتر است و این مطلب تأیید میکند که روایی همگرایی پرسشنامة
حاضر درحد قابلقبول است.
جدول  -1بررسی روایی همگرایی
میانگین واریانس
استخراجشده
ارائة کاال
رفتار خرید
ترویج انجامشده
ویژگیهای فروشگاهی
ویژگیهای شخصی

0/55
0/55
0/51
0/58
0/41

2

پایایی
مرکب
0/87
0/86
0/87
0/87
0/79

3

آلفای
کرونباخ
0/82
0/79
0/83
0/83
0/75

متوسط
4

اشتراک

5

0/55
0/55
0/51
0/58
0/41

در ادامه ،به بررسی روایی واگرا یا تشخیصی میپردازیم که نتایج در جدول شمارۀ دو آورده شده
است.

1. Hair, Ringle & Sastedt
2. Average Variance Extracted
3. Composite Reliability
4. Cronbach’s Alpha
5. Communality
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جدول  -2بررسی روایی واگرا
ارائة کاال

رفتار

ترویج

ویژگیهای

ویژگیهای

خرید

انجامشده

فروشگاهی

شخصی

ارائة کاال

0/74

رفتار خرید

0/23

0/74

ترویج انجامشده

0/54

0/56

0/71

ویژگیهای فروشگاهی

0/49

0/25

0/61

0/76

ویژگیهای شخصی

0/53

0/28

0/44

0/44

0/64

طبق معیار فورنل الرکر ،)1981( 1ریشه دوم میانگین واریانسهای استخراج شده سازه باید بیشتر از
باالترین همبستگی آن سازه با سایر سازههای مدل باشد.

نتایج آمار توصیفی بیان میکند که افراد تمایل زیادی به خرید از فروشگاههای تخصصی دارند و
تنها  14/7درصد از افراد فروشگاههای خردهفروشی را ترجیح میدهند .همچنین ،در این پژوهش
بیشترین شرکتکنندگان مردان با  59/5درصد بودند.
در ادامه ،به بررسی وضعیت سؤالهای پرسشنامه با توجه به آزمون سادۀ میانگین و تی برآوردهشده
پرداخته شده است .با توجه به اینکه طیف پاسخگویی به سؤالهای پنجارزشی لیکرت بود ،برآورد
میانگین کمتر از سه حاکی از ضعف یا نامطلوب بودن آن گویه در جامعة مورد نظر است و همچنین،
مقدار تی بهدستآمده درصورتیکه با  0/95اطمینان از  1/96بیشتر باشد ،حاکی از مناسببودن
سؤال موردنظر از دیدگاه مصرفکنندگان جوان است .در ادامه ،وضعیت گویهها و شاخصهای فروش
شخصی فروشندگان در جامعة موردمطالعه ارائه شده است.
نتایج جدول شمارۀ سه نشان میدهد که بیشتر مصرفکنندگان بر این امر تأکید دارند که
فروشندگان کاالی ورزشی با آن ها صادق نیستند و مهارت و توانایی الزم را در فروشندگی ندارند
همچنین اطالعات کافی در مورد کاال ندارند؛ اما بهطورکلی ،ارزیابی ویژگیهای شخصی فروشندگان
با توجه به میانگین باالی سه؛ ارزش تی باالی  ،1/96از دیدگاه مصرفکنندگان جوان مطلوب است.

1. Fornell & Larcker
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جدول  -3وضعیت گویههای ویژگیهای شخصی فروشندگان کاالی ورزشی از دیدگاه مصرفکنندگان جوان
گویههای ویژگیهای شخصی فروشندگان کاالی ورزشی
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

آیا فروشندگان پوشاک ورزشی ،در برخورد با خریداران
صادق هستند؟
آیا فروشندگان اطالعات کافی درمورد کاالهای ورزشی
دارند؟
آیا فروشندگان پوشاک ورزشی توانایی مذاکرۀ خوب دارند؟
آیا فروشندگان پوشاک ورزشی توانایی خوبی برای
متقاعدکردن دارند؟
آِیا فروشندگان پوشاک ورزشی با یک ظاهر جذاب توصیف و
ظاهر میشوند؟
آیا فروشندگان پوشاک ورزشی دارای شخصیت متعادلی
هستند؟
آیا فروشندگان پوشاک ورزشی دارای مهارتهای الزم
هستند؟
آیا فروشندگان پوشاک ورزشی توانایی کمک به شما برای
انتخاب مناسب کاال دارند که کدام برای شما مناسب است؟
ویژگیهای شخصی فروشندگان کاالی ورزشی

میانگین

تی

سطح معناداری

2/5733

-7/993

0/001

3/1034

2/057

0/041

3/4009

7/297

0/001

3/6552

11/292

0/001

3/2500

4/320

0/001

3/2165

4/630

0/001

2/9735

-/498

0/619

3/0588

0/889

0/375

3/1539

4/167

0/000

نتایج جدول شمارۀ چهار نشان میدهد که فروشندگان در ارائة کاالی مناسب به مصرفکنندگان
دارای انعطافپذیری کافی نیستند .بهبیاندیگر ،نسبت به کاالی ورزشی شناخت کافی ندارند؛ اما
به طورکلی ،ارزیابی ارائة کاال توسط فروشندگان با توجه به میانگین باالی سه؛ ارزش تی باالی 1/96
از دیدگاه مصرفکنندگان جوان مطلوب است.
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جدول  -4وضعیت گویههای ارائة کاال توسط فروشندگان کاالی ورزشی از دیدگاه مصرفکنندگان جوان
گویههای ارائة کاال توسط فروشندگان کاالی ورزشی
S9
S10

S11

S12

S13
S14

آیا فروشندگان به شما پوشاک ورزشی مناسب ارائه
میکنند؟
آیا فروشندگان پوشاکی ورزشی را ارائه میدهند که
شما را برای خرید برمیانگیزاند؟
آیا فروشندگان پوشاک ورزشی بهدقت به شما گوش
میدهند تا بتوانند کاالی مناسب را به شما را ارائه
دهند؟
آیا فروشندگان پوشاک ورزشی به شما بیش از یک
کاال ارائه میدهند تا شما بتوانید آنچه را مناسب
است ،انتخاب کنید؟
آیا هنگام خرید ،فروشندگان پوشاک ورزشی با
خریداران در ارائة محصوالت صبور هستند؟
آیا فروشندگان پوشاک ورزشی هنگام ارائة کاال به
اندازۀ کافی انعطافپذیر هستند؟
ارائة کاال توسط فروشندگان کاالی ورزشی

میانگین

تی

سطح معناداری

3/1144

2/141

0/033

3/2599

4/591

0/001

3/2455

4/435

0/001

3/6092

10/279

0/001

3/2067

3/792

0/001

3/0346

0/688

0/492

3/2451

6/045

0/001

نتایج جدول شمارۀ پنج نشان میدهد که فروشگاههای ورزشی وضعیت مطلوبی در بعد اندازه و
راحتی خرید برای مصرفکننده ندارند و نظم داخلی مناسبی ندارند؛ اما بهطورکلی ،ارزیابی
ویژگیهای فروشگاهی توسط فروشندگان با توجه به میانگین باالی سه؛ ارزش تی باالی  1/96از
دیدگاه مصرفکنندگان جوان مطلوب است.
جدول  -5بررسی گویههای ویژگیهای فروشگاهی فروشندگان کاالی ورزشی از دیدگاه مصرفکنندگان
جوان
گویههای ویژگیهای فروشگاهی فروشندگان کاالی ورزشی
S15

S16
S17

آیا فروشگاههای پوشاک ورزشی بهاندازۀ کافی بزرگ هستند
که مشتری بهراحتی خرید خود را انجام دهد و در آن نقل
مکان دهد؟
آیا فروشگاههای پوشاک ورزشی با نظم ویژۀ داخلی خود
تعریف میشوند؟
آیا پوشاک ورزشی ،بهصورت جذاب در جلوی فروشگاه نمایش
داده میشوند؟

میانگین

تی

سطح معناداری

2/8548

-2/690

0/008

3/0128

0/238

0/812

3/4920

3/358

0/001
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ادامه جدول  -5بررسی گویههای ویژگیهای فروشگاهی فروشندگان کاالی ورزشی از دیدگاه
مصرفکنندگان جوان
گویههای ویژگیهای فروشگاهی فروشندگان کاالی ورزشی
S18
S19
S20

میانگین

تی

سطح معناداری

3/1794

2/970

0/003

3/2587

4/238

0/001

آیا محل خرید فروشگاههای پوشاک ورزشی باعث میشود تا
خریدار بهراحتی به آنها دسترسی پیدا کند؟

3/4301

6/224

0/001

ویژگیهای فروشگاهی فروشندگان کاالی ورزشی

3/2046

4/204

0/001

آیا دکوراسیون فروشگاههای ورزشی ا لحاظ ذوق و سلیقه
باکالس هستند؟
آیا نظم داخلی فروشگاههای پوشاک ورزشی به شما کمک
میکند تا کاالی مور نیاز را بهراحتی دریافت و انتخاب کنید؟

نتایج جدول شمارۀ شش نشان میدهد که فروشندگان نقش مهمی در ترویج کاالها ایفا میکنند؛
اما ارائة تخفیفهایی را که مشتریان را تشویق کند از فروشگاه موردنظر دوباره خرید کنند ،نادیده
میگیرند .بهطورکلی ،ارزیابی ارائة کاال توسط فروشندگان با توجه به میانگین باالی سه؛ ارزش تی
باالی  1/96از دیدگاه مصرفکنندگان جوان مطلوب است.
جدول  -6وضعیت گویههای ترویج ارائهشده توسط فروشندگان کاالی ورزشی از دیدگاه مصرفکنندگان
جوان
گویههای ترویج ارائهشده توسط فروشندگان کاالی ورزشی
S21

S22

S23

S24

آیا فروشندگان نقش مهمی در ترویج کاالها در
فروشگاههای ورزشی ایفا میکنند؟
آیا فروشندگان در فروشگاههای ورزشی تخفیف ارائه می-
دهند که شما را تشویق میکند تا بارها با آنها سروکار
داشته باشید؟
آیا فروشندگان نقش عمدهای در فروشگاههای پوشاک
ورزشی ایفا میکنند تا اعتبار  /شهرت را برای فروشگاه و
کاالهای موردنظر خود بسازند؟
آیا فروشندگان نقش عمدهای در فروشگاههای پوشاک
ورزشی ایفا میکنند تا جنبوجوش ایجاد کنند و باعث
افزایش تقاضا شوند؟

میانگین

تی

سطح معناداری

3/6926

11/211

0/001

2/9644

-0/535

0/593

3/4002

7/313

0/001

3/2642

4/367

0/001

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،49مرداد و شهریور 1397

194

ادامه جدول  -6وضعیت گویههای ترویج ارائهشده توسط فروشندگان کاالی ورزشی از دیدگاه
مصرفکنندگان جوان
گویههای ترویج ارائهشده توسط فروشندگان کاالی ورزشی
S25
S26
S27

آیا فروشندگان پوشاک ورزشی نقش مهمی ایفا میکنند تا
توجه مشتری را جلب کنند؟
آیا فروشندگان پوشاک ورزشی نقش مهمی ایفا میکنند تا
یک تصویر مثبت درمورد کاالها ایجاد کنند؟
آیا فروشندگان پوشاک ورزشی را با روش جذاب معرفی
میکنند؟
ترویج ارائهشده توسط فروشندگان کاالی ورزشی

میانگین

تی

سطح معناداری

3/6215

10/797

0/001

3/7574

12/728

0/001

3/5783

10/665

0/001

3/4684

11/161

0/001

نتایج جدول شمارۀ هفت نشان میدهد که وضعیت گویههای رفتار خرید مطلوب است و ویژگیهای
شخصی فروشندگان ،روش ارائة کاال توسط فروشندگان ،نظم داخلی فروشگاه ،تماس مستقیم و
رودروی فروشنده و مشتری ،همگی از دیدگاه مصرفکنندگان بر رفتار خرید تأثیرگذارند .بهطورکلی،
ارزیابی رفتار خرید با توجه به میانگین باالی سه؛ ارزش تی باالی  1/96از دیدگاه مصرفکنندگان
جوان مطلوب و تأثیرگذار است و بر تصمیم به خرید آنها از فروشگاه موردنظر اثرگذار است.
جدول  -7وضعیت گویههای رفتار خرید فروشندگان کاالی ورزشی از دیدگاه مصرفکنندگان جوان
گویههای رفتار خرید فروشندگان کاالی ورزشی
S28
S29
S30
S31
S32

آیا ویژگیهای شخصی فروشندگان نقش مهمی در
رفتارخرید پوشاک ایفا میکنند؟
آیا روش فروش ارائهدهندگان پوشاک ورزشی تأثیری
در رفتار خرید دارد؟
آیا نظم داخلی در فروشگاههای پوشاک ورزشی ،بر
رفتار خرید تأثیر میگذارد؟
آیا فروشندگان پوشاکهایی را که با آنها سروکار
دارند ،ترویج میکنند که تأثیری بر رفتار خرید دارد؟
آیا تماس مستقیم بین فروشنده و خریدار بر رفتار
خرید تأثیر میگذارد؟
رفتارخرید فروشندگان کاالی ورزشی

میانگین

تی

سطح معناداری

3/9424

16/433

0/001

4/0872

19/883

0/001

3/9866

16/441

0/001

3/5349

8/741

0/001

3/9735

15/863

0/001

3/9049

20/162

0/001
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ارائة مدل

شکل  -1خروجی نرمافزار پی.ال.اس در حالت استاندارد

مطابق با الگوریتم ،برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و
اساسیترین معیار ،ضرایب معناداری  Zیا حالت معناداری است .با توجه به شکل شمارۀ دو ،تمامی
مسیرهای موردنظر با اطمینان  0/95بر رفتار خرید مصرفکنندگان جوان معنادار بود .در جدول
شمارۀ هشت ،نتایج کامل مسیرها آورده شده است .دومین معیار برای بررسی برازش ساختاری در
یک پژوهش ،ضرایب  R2مربوط به متغیرهای پنهان درونزا (وابسته) مدل است R21 .معیاری است
که نشاندهندۀ تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا است و سه مقدار  0/33 ،0/19و 0/67
بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2درنظر گرفته میشوند .مطابق با شکل
شمارۀ یک ،مقدار  R2برای سازۀ رفتار خرید  0/344محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار
مالک ،مناسببودن برازش مدل ساختاری را تأیید میکند .معیار دیگری که بررسی میشود ،قدرت
پیشبینی مدل  Q2است .درصورتیکه مقدار  Q2درمورد یک سازۀ درونزا سه مقدار  0/15 ،0/02و
 0/35را کسب کند ،بهترتیب نشاندهندۀ قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای
1. R Square
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برونزای مربوط به آن است .مقادیر باالی صفر نشان میدهند که مقادیر مشاهدهشده خوب بازسازی
شدهاند و مدل توانایی پیشبینی دارد .همانطورکه مشاهده میشود ،مقدار  Q2استون-گایسر1
بیشتر از صفر است ( )0/19و این نشان میدهد که متغیرهای مستقل آنها دارای ارتباط پیشبین
هستند .آخرین معیاری که بررسی میشود ،شاخص کیفیت کلی مدل است .برای بررسی کیفیت
کلی مد ل در حداقل مربعات جزئی ،از شاخص نیکویی برازش استفاده میکنیم که تتنهاوس و
همکاران ( )2005آن را مطرح کردند .برازش باالی مدل نشان میدهد که این مدل توسط حداقل
مربعات جزئی به خوبی تبیین شده است .شاخص نیکویی برازش بین صفر و یک است و وتزلس و
همکاران ( )2009سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
برای شاخص نیکویی برازش یا کیفیت کلی معرفی کردند .این شاخص دو مدل اندازهگیری و
ساختاری را مدنظر قرار میدهد و معیاری برای پیشبینی عملکرد کلی مدل است:
رابطة  :1محاسبة کیفیت کلی مدل
= GOF

با توجه به مقدار بهدستآمده برای شاخص نیکویی برازش میتوان گفت ساختار کلی مدل درونی
پژوهش مطلوبیت مناسبی دارد.

شکل  -2خروجی نرمافزار پی.ال.اس در حالت معناداری
1. Stone-Geisser’s
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تأثیر شاخصهای فروش شخصی بر رفتار خرید مصرفکنندگان جوان
جدول  -8بررسی نتایج فرضیههای پژوهش
فرضیه
ویژگیهای شخصی فروشندگان بر رفتار خرید جوانان
تأثیر ارائة کاال توسط فروشندگان بر رفتار خرید جوانان
ویژگیهای فروشگاه بر رفتار خرید جوانان
ترویج انجامشده توسط فروشندگان بر رفتار خرید جوانان

ضریب استاندارد

معناداری ضریب

نتیجه

0/116
-0/123
-0/141
0/66

2/24
1/99
3/37
15/27

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

در سطح اطمینان  %95و براساس نتایج جدول شمارۀ هشت ،مقدار آمارۀ تی بزرگتر از  1/96است؛
برایناساس ،چهار فرضیة پژوهش تأیید میشوند؛ اما رابطة بین ویژگیهای فروشگاهی و ارائة کاال با
رفتار خرید مصرفکنندگان جوان منفی بود .این یافته نشان میدهد اگر فروشندگان مهارت در
شناخت و ارائة کاالی مناسب و متناسب با ورزش ورزشکار را نداشته باشند و همچنین ،به آسایش و
راحتی درکنار فضای مطبوع فروشگاه توجه نکنند ،این موارد میتوانند تأثیر بسیار منفی بر رفتار
خرید مصرفکنندگان داشته باشند.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،هدف اصلی تحلیل شاخصهای فروش شخصی بر رفتار خرید جوانان بود .در مرحلة اول ،برای
بررسی وضعیت گویهها و شاخصهای فروش شخصی و رفتار خرید ،به تحلیل آنها با استفاده از آزمون تی
تکنمونهای براساس محاسبة میانگین بهدستآمده در جامعة موردمطالعه پرداخته شد .نتایج حاکی از این بود
که شاخصهای موردنظر در وضعیت مطلوبی با استفاده از نسبت بحرانی درنظرگرفته برای پژوهش برخوردار
بودند .در ادامه ،به ارزیابی مدل بیرونی و درونی پژوهش با استفاده از نرمافزار اسمارت پی.ال.اس .پرداخته شده
است که نتایج در شکلهای شمارۀ یک و دو ارائه شده است .همچنین ،میزان اشتراکات هر سؤال با شاخص
موردنظر حاکی از مناسببودن ابزار موردنظر در جامعة موردمطالعه بود .با توجه به نتایج R2 ،بهدستآمده
برای متغیرهای برونزا بر متغیر درونزا ( )0/344نشان میدهد که مدل طراحیشده از ساختار
مطلوبی برخوردار است و خروجی آن نشاندهندۀ قابلقبولبودن مدل است .همچنین ،شاخص  Q2یا
شاخص کیفیت ساختاری مدل بهدستآمده برای متغیر درونزای رفتار خرید 0/19 ،محاسبه شد که
نشاندهندۀ قدرت پیشبینی متغیرهای مستقل مدل است .برای بررسی کیفیت کلی مدل از
شاخص نیکویی برازش یا کیفیت کلی مدل استفاده شده است که مقدار محاسبهشده برای این
شاخص حاکی از برازش مطلوب مدل درونی موردنظر است .یافتههای توصیفی حاکی از این بود که
بیشترین شرکتکنندگان ،مردان با  59/5درصد بودند .همچنین ،افراد اشاره کردند که تمایل زیادی
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به خرید از فروشگاههای تخصصی دارند تا خردهفروشیهای ورزشی .براساس جدول شمارۀ هشت،
ویژگیهای شخصی بر رفتار خرید جوانان بهلحاظ آماری اثر معناداری ( )2/24دارند .در تأیید یافتة
ذکرشده ،فرخیان و همکاران ( )1395و یوسف ( )2016بیان کردند که ویژگیهای شخصی
فروشندگان بر رفتار خرید مصرفکنندگان تأثیرگذار هستند .این درحالی بود که با نتایج پژوهش
صمدی و همکاران ( )1393ناهمخوان بود .نتایج وضعیت گویهها نیز حاکی از این بود که بیشتر
مصرفکنندگان بر این امر تأکید دارند که فروشندگان کاالی ورزشی با آنها صادق نیستند و مهارت
و توانایی الزم را برای فروشندگی ندارند .با توجه به انتخاب جامعة متفاوت ،نتایج با یافتههای
پژوهش یوسف ( )2016همخوانی دارد .امروزه ،ویژگیهای شخصی یک فروشنده بر کسی پوشیده
نیست .صداقت فروشنده ،مدیریت زمان ،اطالعات کافی درمورد کاال و توانایی مذاکرۀ چشمگیر با
مشتری درهنگام خرید ،ظاهر جذاب فروشنده ،شخصیت و مهارت فروشنده ،همگی اهمیت
ویژگیهای یک فروشندۀ ماهر را بیان میکنند .اهمیت فروشنده تا جایی است که فیلیپ کاتلر 1پدر
علم بازاریابی نوین بیان میکند :درصورتیکه مشتریان بهحال خود رها شوند ،بهطور عادی
محصوالت یک فروشگاه و شرکت را بهحد کافی خرید نمیکنند؛ بنابراین ،در فروشندگی این وظیفة
مهم برعهدۀ فردی به نام فروشنده است که با تکنیکهای فروشندگی وظیفة خود را به بهترین وجه
انجام دهد .بهطورکلی ،یک فروشندۀ خوب فروشندهای است که با مصرفکنندگان صادقانه برخورد
کند و عالوهبرآن ،توانایی مذاکره و مهارت کافی را نیز دارا باشد .براساس جدول شمارۀ هشت ،ارائة
کاال توسط فروشندگان بر رفتار خرید جوانان ،بهلحاظ آماری اثر معناداری ( )1/99دارد .نتایج این
یافته با نتایج پژوهش یوسف ( )2016همخوان بود .ازنظر مصرفکنندگان ،فروشندگان کاالی
ورزشی داخل کشور در ارائة کاالی مناسب به مصرفکنندگان دارای مهارت کافی نیستند.
بهبیاندیگر ،نسبت به کاالی ورزشی شناخت کافی ندارند و فقط بهدنبال فروش اجناس فروشگاه
هستند؛ نه اینکه توانایی شناخت و ارائة کاال را به مشتری داشته باشند .نتایج ضریب استانداردشده
نشان میدهد که ارائة کاال میتواند تأثیر منفی بر ذهنیت مصرفکننده نسبت به فروشگاه موردنظر
بگذارد .ارائة کاالی مناسب و متنوع ،تحریک مصرفکننده ،گوشدادن به مشتری هنگام ارائة کاال و
انعطافپذیری فروشندگان اگر با صداقت همراه باشد ،باعث فروش هرچهبیشتر میشود .یکی از
عوامل کاهش فروش ،شناخت نداشتن مشتری در زمینه کاالی ورزشی یا پیچیدگی در انتخاب
کاالی مناسب است و چهبسا همین پیچیدگی در ادامه باعث انصراف مصرفکننده از خرید شود .در
اینجا ،وظیفة فروشندۀ ماهر پیبردن به نیاز مشتری با پرسیدن سؤالهای مناسب از وی برای کمک
به انتخاب کاالی موردنظر و ارائة آن به مصرفکننده است .براساس جدول شمارۀ هشت ،ویژگیهای
1 . Philip Kotler
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فروشگاهی بر رفتار خرید جوانان ،بهلحاظ آماری اثر معناداری ( )3/37داشت .نتایج این یافته با
نتایج مطالعات پشمفروش ( ،)1389صمدی و همکاران ( ،)1393اشرف و همکاران ( )2014و یوسف
( )2016همسویی دارد؛ بهطوریکه در این پژوهشها نیز بیان شده است ویژگیهای فروشگاهی،
موسیقی ،رایحه و محیط اطراف فروشگاه ،بر رفتار خرید اثرگذار هستند .نتایج بررسی گویهها حاکی
از این است که فروشگاههای ورزشی وضعیت مطلوبی در بعد اندازه و راحتی خرید برای مصرفکننده
ندارند و نظم داخلی مناسبی ندارند .اهمیت ویژگیهای فروشگاهی تا جایی است که نایکی یکی از
برندهای معتبر در عرصة پوشاک ورزشی ،با استفاده از رایحه خاص در فضای داخلی فروشگاههایش،
تا  80درصد فروش خود را افزایش داده است .این نکته میتواند برای فروشگاههای ورزشی کشور
قابلتأمل باشد .نکتة قابلتوجه در این پژوهش نسبت به مطالعات ذکرشده این است که ارتباط
ویژگیهای فروشگاهی با رفتار خرید مصرفکنندگان جوان منفی بود .این نشان میدهد که
ویژگیهای فروشگاهی بر رفتار خرید اثرگذارند؛ اما اگر فروشگاههای ورزشی از ارائة معیارهای
مطلوب برای جذب مصرفکنندگان ناتوان باشند ،همین عامل باعث میشود مصرفکنندگان ذهنیت
منفی نسبت به فروشگاههای داخلی پیدا کنند .بزرگبودن مکان خرید ،ظاهر جذاب اجناس در
ویترین فروشگاه ،ذوق و سلیقة فروشندگان در چینش دکوراسیون و همچنین ،نظم داخلی فروشگاه
برای راحتی انتخاب مصرفکننده ،همگی از اهمیت ویژگیهای فروشگاهی بر رفتار خرید
مصرفکنندگان حکایت دارند .بهطورکلی ،فضای داخلی و محیط اطراف فروشگاه یکی از عوامل
تأثیرگذار بر جذابیت ف روشگاه است که برای افزایش فروش باید مدنظر قرار گیرد؛ زیرا ،مصرفکننده
هرچقدر بیشتر در فروشگاه بماند ،تمایل وی به خرید بیشتر میشود .براساس جدول شمارۀ هشت،
ترویج ارائهشده توسط فروشندگان بر رفتار خرید جوانان بهلحاظ آماری اثر معناداری ( )15/27دارد.
نتایج این یافته با نتایج پژوهشهای بالتبرگ و نیسلی ( ،)1990فرخیان و همکاران ( ،)1395اشرف
و همکاران ( )2014و یوسف و همکاران ( )2016همسویی دارد .یوسف ( )2016بیان کرد که ترویج
ارائهشده توسط فروشندگان تأثیر معناداری بر رفتار خرید جوانان دارد .اشرف و همکاران ()2014
مطرح کردند که رفتار خرید مصرفکنندگان و ارتقای فروش میتوانند ازطریق انواع مختلف عناصر
ازجمله تکنیکهای ارتقا مانند نمونههای رایگان ،تخفیفهای قیمت ،محیط اجتماعی و محیط
اطراف مؤثر باشند .بالتبرگ و نیسلی ( )1990ذکر کردند که ترویج فروش تأثیر مستقیمی بر رفتار
خرید مصرفکننده دارد .همچنین ،فرخیان و همکاران ( )1395بیان کردند که ویژگیهای
روانشناختی و عوامل اجتماعی بر رفتار خرید جوانان مؤثر هستند .نتایج بررسی وضعیت گویهها
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نشان میدهد که فروشندگان نقش مهمی در ترویج کاالها ایفا میکنند؛ اما ارائة تخفیفهایی را که
سبب تشویق مشتریان شود تا خرید خود را از فروشگاه موردنظر تکرار کنند ،نادیده میگیرند .ارائة
تخفیف ،انگیزۀ فروشنده برای فروش و ایجاد تصویر مثبت از کاال ،همگی از اهمیت ترویج توسط
فروشندگان حکایت دارند .متخصصان بازاریابی تکنیکهای ترویج فروش را برای دستیابی به اهداف
خود بهشرح زیر تعیین کردند -1 :ارائة نمونة کاال؛  -2دادن کوپن؛  -3جایزۀ تشویق؛  -4کاهش
قیمت؛  -5بستههای زیرقیمت؛  -6تخفیف در قیمت محصول؛  -7ترویجهای رویدادی؛  -8نمایش
در محل خرید؛  -9هدایای تشویقی .فروشندگان باید برای افزایش و جذب هرچهبیشتر مصرف
کنندگان ،از این تکنیکها برای پیشبرد و فروش محصوالت فروشندگان استفاده کنند.
بهطورکلی ،امروزه فروش شخصی تأثیر قابلتوجهی بر رفتار خرید جوانان دارد .در این پژوهش،
خروجی مدل معادالت ساختاری نشان داد که ترویج ارائهشده و ویژگیهای شخصی ،بهصورت مثبت
بر رفتار خرید جوانان اثرگذارند .این درحالی بود که ویژگیهای فروشگاهی و ارائة کاال توسط
فروشندگان ،بر رفتار خرید مصرفکنندگان تأثیر منفی دارند .شاید علت این امر از دیدگاه
مصرفکنندگان کاالی ورزشی این باشد که فروشندگان ایرانی فقط بهدنبال فروش کاالی خود
هستند همانطورکه در بررسی وضعیت گویهها اشاره شد ،مصرفکنندگان تأکید کردند که
فروشندگان با آنها صادق نیستند و فقط بهدنبال ترویج کاالی خود برای فروش بیشتر هستند که
این عامل سبب اعتمادنداشتن مصرفکنندگان کاالی ورزشی به فروشندگان شده است .ویژگیهای
فروشگاهی نیز از دیدگاه مصرفکنندگان تأثیر قابلتوجهی بر رفتار خرید جوانان دارند .تأثیر منفی
حاکی از این است که فروشگاههای ایرانی بهعلت نبود قدرت خرید در مصرفکنندگان و رکود در
بازار ،تمامی فکر و ایدۀ خود را حتی با فریبکاری و نداشتن صداقت بهکار میگیرند تا مشتری را به
خرید وادار کنند؛ چه کاال باکیفیت باشد و چه بیکیفیت.هدف ،فقط فروش یا همان سودآوری
کوتاهمدت است که نتیجة آن ،اعتمادنداشتن مشتری و ذهنیت منفی نسبت به فروشندگان است.
همچنین ،از دیدگاه مصرفکنندگان ،فروشندها بهدنبال راحتی خریداران نیستند؛ یعنی فضای
فروشگاه بزرگ نیست ،دردسترس نیست ،دکوراسیون درست چیده نشده است و به نظم داخلی
فروشگاه برای انتخاب راحت مصرفکننده توجه نمیشود .صداقت فروشنده و کیفیت مناسب کاالی
ارائهشده درکنار فضای مطبوع و مناسب فروشگاه ،درحین فروش باید رکن اصلی فروشندگان باشد.
در تأیید این گفته منصوری ( )1394بیان کرد که خرید مصرفکنندگان پوشاک ورزشی بهصورت
یک چرخة سیستمی است تا زمانیکه مصرفکننده از کاالی خریداریشده رضایت داشته باشد .این
چرخه بهصورت یک سیستم در جریان است و سبب تکرار خرید مصرفکننده از فروشگاه یا برند
موردنظر میشود .در دنیای رقابتی امروز ،فروشندۀ ماهر کسی است که دانش و آگاهی خود را با
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آموزش بهروزرسانی کند تا نحوۀ معرفی محصوالت ،شناخت نیازهای مشتری و شیوۀ متقاعدسازی
وی را برای افزایش فروش اجناس خود فراگیرد؛ زیرا ،رضایتنداشتن مشتری از فروشنده و کاالی
خریداریشده پیامدهای بسیار نامناسبی بههمراه دارد؛ ازجمله ،ازدستدادن مشتری؛ بهطوریکه
دیگر حاضر به خرید از این فروشگاه نخواهد شد و همچنین ،بهواسطة تبلیغات دهانبهدهان منفیای
که در برخورد با گروههای مرجع ازجمله خانواده ،دوستان ،همکالسیها و سایر مصرفکنندگان این
کاالها میتواند داشته باشد ،ذهنیت منفی نسبت به فروشگاه را دربین این مصرفکنندگان ایجاد
خواهد کرد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود که فروشندگان بهخاطر سودآوری کوتاهمدت ،فروش
بلندمدت را نادیده نگیرند و درحین فروش با مصرفکنندگان صداقت الزم را داشته باشند ،مهارت
الزم را برای شناخت کاال به مشتری داشته باشند و توانایی و انعطافپذیری زیادی از خود نشان
دهند .همچنین ،با توجه به اینکه تخفیف یکی از هزینههای پنهان هر کسبوکاری است ،بهتر است
فروشندگان بهجای تخفیف قیمت ،کاالیی را معادل مقدار تخفیف به مشتری کادو یا هدیه دهند؛
زیرا ،تداعی بلندمدتی در ذهن مصرفکننده نسبت به فروشنده و فروشگاه موردنظر ایجاد خواهد
کرد و بهانهای برای تبلیغ و تعریف برای دیگران میشود .با توجه به اینکه ابعاد فروش شخصی
فروشندگان کاالی ورزشی برای اولین بار سنجیده شده است ،برای هرچهبهتر روشنکردن این
پدیده در کشور انجام پژوهشهای بیشتری نیاز است.
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Abstract
The purpose of this study was to analyze the indicators of personal sales on the
behavior of youth shopping in sport products. The present research is purposeful
and applied in terms of data collection as a descriptive survey research. The
statistical population consisted of all young consumers in the country. 232 people
were selected by random sampling method and the questionnaire was distributed
online. The instrument for measuring the questionnaire adapted from Yousef
(2016) was modified by the researchers. In order to present the model,
convergence and divergence validity has been used with smart PLS2 software.
The findings showed that personal characteristics, store features, product
offerings and promotions provided by retailers have a significant impact on the
behavior of young people. Generally, vendor's integrity, skill and ability, the
quality of the goods offered alongside the favorite and fitted space of the store
should be the main pillars to increase the sales.
Keyword: Personal Selling, Buying Behavior, Store Features, Promotions, Sports
Goods
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