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  چکیده 

 اسپرولز مدل اساس بر تا است شده سعی مقاله این در خرید، گیري تصمیم يها سبک اهمیت به توجه با
 از که ایرانی کنندگان مصرف مختلف سنی يها گروه بین در خرید گیري تصمیم يها سبک کندال و

. ندشو بندي اولویت و شناسایی کنند، می خرید تهران شهر سطح در بزرگ غذایی مواد يها فروشگاه
 به اي طبقه تصادفی گیري نمونه از استفاده با تهران شهر مرکز بخش آماري، جامعه به بهتر دسترسی براي

 عنوان به نفر 2100 کوکران فرمول اساس بر سپس. دش انتخاب حاضر پژوهش آماري جامعه عنوان
 در ها داده گردآوري ابزار. شدند گرفته نظر در دسترس در گیري نمونه از استفاده با تحقیق آماري نمونه

 تحلیل آزمون از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه نتیجه. است حضوري پرسشنامه پژوهش، این
 کنندگان مصرف مختلف سنی يها گروه بین در خرید گیري تصمیم يها سبک شناسایی جهت واریانس،

 کنندگان مصرف مختلف سنی يها گروه بین در سبک هشت از سبک شش که بود آن بیانگر ایرانی
 تجزیه نتایج همچنین. دندار وجود معناداري تفاوت سبک دو در و دارد وجود معناداري تفاوت ایرانی

بندي اولویت جهت تاپسیس، تکنیک تحلیل از استفاده با ها داده تحلیل و
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 موضوع این بیانگر ایرانی کنندگان مصرف مختلف سنی يها گروه بین در خرید گیري تصمیم يها سبک
 ،جوانان ،نوجوانان سنی يها گروه اول اولویت کاال کیفیت به آگاهی و خواهی آل ایده سبک که است

 سالمندان سنی گروه اول اولویت تبادل مورد ارزش و قیمت به آگاهی سبک و بزرگساالن و میانساالن
  . باشند می
  

کننده، مدل اسپرولز و  خرید مصرف گیري تصمیمي ها کننده، سبک رفتار مصرف :ي کلیديها واژه
  .ي سنی مختلفها کندال، گروه

 
  

  مقدمه  - 1
 این اساس بر و پردازد می اطالعات آوري جمع به خود، نیاز تشخیص از پس کننده مصرف

 ]1[ کند می گیري تصمیم به اقدام درنهایت و کرده ارزیابی را خرید يها گزینه اطالعات،
 به روزافزونی عالقه افراد، خرید چرایی و چگونگی شناخت منظور به بازاریابان و پژوهشگران

 يها سبک شناخت کاربرد ترین مهم. ]2[ دهند می نشان کننده مصرف گیري تصمیم يها سبک
 استراتژي و ها برنامه اجراي طراحی، بازار، بندي بخش :کنندگان مصرف خرید گیري تصمیم

 را کننده مصرف رفتار يها شیوه که است این بر بازاریابی علم تالش. باشد می مناسب بازاریابی
  .]3[ دارد جامعه و مشتریان ،ها سازمان بر ثیراتیأت ها تالش این. دهد قرار ثیرأت تحت

 جمعیتی اجتماعی، متنوع بسیار آمارهاي صورت به اغلب که است ییها ویژگی از یکی سن
 سطح در تقریباً و شود می گزارش و گردآوري افراد مورد در آن با مرتبط اقتصادي آمارهاي و

 ابزاري سن يها بندي طبقه. گیرد می قرار استفاده مورد بندي طبقه متغیر یک عنوان به نیز جهانی
 ایجاد ها بندي طبقه این از هدف. گردند می محسوب سن درباره فهم قابل اطالعات ارائه براي
 براي آن فراوان و منفرد سنین برحسب شده ارائه يها داده میان منطقی و مشترك زمینه یک

 سنجش مدل" از استفاده باتا  دارد قصدحاضر  پژوهش رو این از. باشد می مختلف مقاصد
 است، شده هئارا) 1986( کندال و اسپرولز توسط که "کنندگان مصرف گیري تصمیم يها سبک
 شناسایی ایرانی کنندگان مصرف مختلف سنی يها گروه بین در را خرید گیري تصمیم يها سبک

که رسد می نظر به کشورمان در تلفمخ سنی يها گروه به توجه با. دکن بندي اولویتو 
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 هاي گروه هاي تفاوت به توجه بدون ایرانی کنندگان مصرف گیري تصمیم يها سبک مقایسه
ویژگی . آورد دست به را ایرانی کنندگان مصرف از صحیحی شناخت تواند نمی مختلف سنی

گیري خرید بر رفتار  هاي تصمیم بندي و شناسایی سبک کید براولویتأمتمایز این پژوهش ت
اهمیت و ضرورت این . هاي سنی مختلف است کنندگان ایرانی در بین گروه خرید مصرف

تري را نسبت به  تر و صحیح قتوان با انجام این تحقیق درك دقی که می استاي  موضوع به گونه
 در. دست آورده کنند، ب هاي سنی مختلف چه سبکی را براي خرید انتخاب می اینکه گروه

  :ذیل است هاي لاؤاین راستا این مقاله به دنبال پاسخ به س همین
ي سنی مختلف ها ایرانی در بین گروه کنندگان مصرفخرید  گیري تصمیمي ها سبک - 1

  چگونه است؟ کنندگان مصرف
 يها گروه بین در ایرانی کنندگان مصرف خرید گیري تصمیم يها سبک بندي اولویت - 2

  است؟ چگونه کنندگان مصرف مختلف سنی
  

  ها فرضیه  توسعهمبانی نظري و  - 2
  کننده  مصرف گیري تصمیم - 2-1

، شود که شامل تشخیص مشکالت می ریفیی تعها یندابه عنوان فرکننده  مصرف گیري تصمیم
 .و ارزیابی نتایج انتخاب است ها انتخاب از میان گزینه ،ها بدیل، ارزیابی، ها حل جستجوي راه

 تصمیم ي نام و نشان تجاري را انتخاب کنند،ها درباره اینکه کدام گزینه کنندگان مصرف
طور قابل توجهی اطالعات محصوالت و خدمات را  به کنندگان مصرف. ]5؛ 4[. گیرند می

گاهی که  اگرچه. ]7؛6[ کنندرا تقویت  خود خرید گیري تصمیمیند اکنند تا فر می جستجو
خرید  گیري تصمیمشود  می در دسترس بودن مقادیر زیادي از اطالعات باعث اوقات

یندهاي ادهد که فر می نشان ها پژوهش. ]8[ دشودکننده یک کار سخت و ناامیکننده  مصرف
این . ]9[ و دانش محصوالت قرار دارند کنندگان مصرف گیري تصمیمثیر أخرید تحت ت

 ها تواند تفاوت می دهد، بنابراین می را نشان کنندگان مصرفخصوصیت فردي انگیزه و توانایی 
  .]10[ دکنرا تشریح  گیري تصمیمدر رفتار 
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  کننده مصرف گیري تصمیم يها سبک - 2-2
کننده  گیري ذهنی است که رویکرد مصرف کننده به عنوان یک جهت مصرف گیري تصمیمسبک 

 پیرامون مطالعات ]11[ کند می و انتخاب محصول مورد نظر مشخص گیري تصمیمرا در 
 مورد 1950 از سال کننده، مصرف رفتار حوزة در کننده مصرف گیري تصمیم يها سبک موضوع

 .]8؛ 3[ گرفت قرار محققان توجه

 بندي دسته دیدگاه سه در کنندگان مصرف گیري تصمیم يها سبک مورد در مطالعات
 زندگی، سبک شرایط پایۀ بر که :زندگی سبک/ شناختی روان دیدگاه -1 :شوند می

کننده به این که  سبک زندگی مصرف. کند می بندي دسته را کننده مصرف خصوصیات
 تعریف در تالش که :شناسی گونه دیدگاه -2؛ کید داردکند تأ کننده چگونه زندگی می مصرف
 دیدگاه -3؛ ]9[ دارد آنان خرید منشأ و متنوع هاي ترجیحبر پایۀ  کنندگان مصرف عموم

 براي کنندگان که مصرف است گرفته شکل فرض این بر :کننده ویژگی مصرف/ خصوصیات
 گیري تصمیم يها یا ویژگی خصوصیاتاي از  مجموعه ،خود خرید فعالیت به کردن رسیدگی
  : ]11؛ 10[ کنند می دنبال را مشخصی

  1آگاهی به کیفیت کالخواهی و  آل هاید - 1
یی با کیفیت باال و نیاز به انجام بهترین ها حضور و آگاهی از تمایل به کاال، این خصیصه

فرضیه اولی که در این رابطه . ]10[ انتخاب در مقابل خرید اولین محصول یا مارك در دسترس
ي سنی ها و آگاهی به کیفیت کاال در بین گروه خواهی آل شود این است که ایده می حرمط

  . تفاوت معناداري دارد ایرانی کنندگان مصرفمختلف 
  2آگاهی به نام تجاري کاال - 2

دار  و برند خرید محصوالت تمایل به کاالهاي اسم دار زماندر  کنندگان مصرفبسیاري از 
شود که آگاهی به نام تجاري کاال در  می اساس مطالب فوق فرضیه دوم اینگونه مطرح بر. دارند
  . ایرانی تفاوت معناداري دارد کنندگان مصرفي سنی مختلف ها گروهبین 

   

                                                      
1. Perfectionistic and high-quality conscious 
2. Brand conscious 
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  1آگاهی به جدید و مد روز بودن کاال - 3

ي جذاب و ها ي جدید و مدهاي در حال تغییر و مدلها و مدل ها مدگرایی تمایل به فرم
ا کننده ب همچنین خرید چیزهاي هیجان انگیز و مقبول همگان و در نهایت ارتباط بین مصرف

فرضیه سوم عبارت است از آگاهی به جدید و . ]12؛ 10[دهد می دل و مد را نمایشح و مطر
  . ایرانی تفاوت معناداري دارد کنندگان مصرفي سنی مختلف ها به روز بودن کاال در بین گروه

  2جویی و تمایل به خرید به عنوان سرگرمی لذت - 4
 درشود که شامل تلف کردن وقت  می تعریفاینگونه خرید کردن به عنوان لذت بردن از خرید 

فرضیه چهارم . ]10[باشد می انجام خرید برايي کوتاه ها مغازه، خرید براي سرخوشی و سفر
ي سنی مختلف ها جویی و تمایل به خرید به عنوان سرگرمی در بین گروه عبارت است از لذت

  . ایرانی تفاوت معناداري دارد کنندگان مصرف
  3و ارزش مورد تبادل آگاهی به قیمت - 5

 دسته را ب ها کنند و اطالعات قیمت می اغلب خرید ،کید کرد که اینگونه خریدارانأکیم ت
 کنند و تمایل به بدست آوردن ارزش واقعی دارند می آورند و مصرف محتاطانه را تمرین می

رزش شود این است که آگاهی به قیمت و ا می فرضیه دیگري که در این رابطه مطرح. ]10[
  . ایرانی تفاوت معناداري دارد کنندگان مصرفي سنی مختلف ها مورد تبادل در بین گروه

  4ریزي قبلی تمایل به خرید بدون قصد و برنامه - 6
کنند و در آن لحظه چندان به مبلغ خرید فکر  می خرید مشتریان در این سبک به اقتضا

فرضیه ششم این . دشوناز این رو این احتمال وجود دارد که بعد از خرید پشیمان . کنند نمی
ي سنی مختلف ها ریزي قبلی در بین گروه بدون قصد و برنامه هاي است که تمایل

  . ایرانی تفاوت معناداري دارد کنندگان مصرف
   

                                                      
1. Novelty and fashion-conscious  
2.  Recreational consumer 
3. Price conscious  
4. Impulsive and careless consumer  
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  1ي فراوانها واسطه انتخاب کننده به سردرگمی مصرف - 7

احساس سردرگمی درباره محصوالت به لحاظ وجود  کنندگان مصرفبراي بسیاري از 
 لذا انتخاب از میان آنها دشوار. کننده وجود دارد فراوان و تراکم اطالعات مصرف يها برند
ي ها واسطه انتخاب کننده به فرضیه هفتم عبارت است از سردرگمی مصرف. ]10[ دشو می

  . ایرانی تفاوت معناداري دارد دگانکنن مصرفي سنی مختلف ها فراوان در بین گروه
  2گرایی و وفاداري به یک نام تجاري عادت - 8

 چسبند می اي دارند یا فقط به یک برند برند مورد عالقه ی هستند که معموالًکنندگان مصرفاینها 
بین  درگرایی و وفاداري به یک نام تجاري  هشتمین فرضیه بر این قرار است که عادت. ]10[

  . اداري داردایرانی تفاوت معن کنندگان مصرفي سنی مختلف ها گروه
  
  کننده خرید مصرف گیري تصمیمي ها ي سنی و سبکها گروه - 2-3
 نوجوانی، کودکی، معادل تقریباً که جمعیتی بزرگ گروه شش به سنی يها گروه کلی طور به

 11 تا تولد مرحله از کودکان :دشو می تقسیم باشند، می سالمندي و بزرگسالی ،میانسالی جوانی،
 از سنمیانساالن  سالگی، 25 تا 16 سن از جوانان سالگی، 15 تا 12 از سن نوجوانان، سالگی

 سنین به سالگی 60 از سن سالمندان و سالگی 59 تا 40 از سنبزرگساالن  ،سالگی 39 تا 26
 داخل در که تحقیقاتی به توجه با است ذکر به الزم.  ]18؛ 13[ دشون می بندي دسته باالتر
 با مناسب بندي دسته رسد می نظر به ،است انجام شده سنی يها گروه بندي دسته اساس بر کشور
 این در شده معرفی يها گروه با ایرانی کنندگان مصرف شناختی جمعیت يها ویژگی به توجه
 صورت به سنی يها گروه بندي دسته تحقیق این در لذا، باشد داشته مغایرت حدودي تا منبع
از  ساالن میان سالگی، 25 تا 19 از سن جوانان سالگی، 18 تا 12 از سن نوجوانان: باشد می زیر
 60 از سن سالمندان و بزرگساالن سالگی 59 تا 40 سن از میان ساالن سالگی، 39 تا 26 سن

  .]14[باالتر سنین به سالگی
   

                                                      
1. Confused by over-choice consumer 
2. Habitual and Brand-loyal 
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  :مروري بر مطالعات انجام شده - 2-3
دو سبک جدید آگاهی محیطی و آگاهی  در پژوهشی ]15[ همکارانپاراکاش و  2018در سال 

نیکوالس  2017در سال . اضافه شده است) 1986( سبک اسپرولز و کندال 8بهداشتی به 
سبک برندگرایی،  4ارتباط مثبت و معناداري بین نشان دادند  ]16[ اریکسون و همکاران

خرید در دیدن و خریدن آنالین  گیري تصمیمسبک  8مدگرایی، تکانشگري و لذت جویی از 
تحقیقی  1389جزئی و همکاران در سال . استي هوشمند بوده ها پوشاك با استفاده از گوشی

 اساس مدل اسپرولز و کندال انجام دادند بر کنندگان مصرف گیري تصمیمي ها عنوان سبک بارا 
]17[.  

نفرت از خرید و  ،در میان اقوام تفاوت دادندنشان  1390شهابی و همکاران در سال 
 .]19[ کننده اثرگذار است مصرف گیري تصمیمدر ریزي و قصد قبلی  بدون برنامه هاي تمایل

خواهی و آگاهی به  آل سبک ایده ،از این میاننشان دادند که  1391محسنین و همکاران در سال 
چه و  قره .]20[ ستبوده ا ها کیفیت کاال در درجه اهمیت باالتري نسبت به سایر سبک

 2 ،گرایش خرید مشترك 6بانوان شاغل و غیر شاغل نشان دادند  1392همکاران در سال 
  .]21 [ دارندگرایش متفاوت  2گرایش مشابه و 

  
  شناسی تحقیق روش - 3

 جامعه. پیمایشی قرار دارد -تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردي و در زمره تحقیقات توصیفی
ي ها نی که از فروشگاهایرا کنندگان مصرفمختلف ي سنی ها آماري این تحقیق متشکل از گروه

حجم نمونه در تحقیق حاضر . باشد می کنند، می بزرگ در سطح شهر تهران خرید مواد غذایی
. نمونه بوده است 384 براي جامعه نامحدود فرمول کوکران براساس هر گروه سنی براي

در هر گروه سنی مختلف  پرسشنامه 600بهتر، نتایج آوردن دست به براي نهایت در
 پرسشنامه که» 2100« مجموعدر  ،ها پرسشنامه این توزیع از که دشتوزیع  کنندگان مصرف

در گروه سنی میانساالن  ،440در گروه سنی جوانان  ،414گروه سنی نوجوانان  ترتیب در به
 قابل و سالم پرسشنامه 276سنی سالمندان و در گروه  414در گروه سنی بزرگساالن  ،556
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 از اول  مرحله: داشت مرحله سه، حاضر تحقیق در گیري نمونه روش. آمد دست به تحلیل
 جنوب، شمال، طبقه پنج به آماري  جامعه که نحوي به است، شده استفاده اي طبقه گیري نمونه
 مرکز  طبقه در ها نمونه پراکندگی میزان بودن مناسب دلیل به و دش تقسیم مرکز و شرق غرب،
 گیري نتیجه و منطقی استنتاج سمت به تحقیق رهنمون به منجر که طبقات سایر به نسبت
 در. دش انتخاب حاضر پژوهش آماري  جامعه عنوان به طبقه این نتیجه در گردد، می صحیح
 طور به آماري  جامعه اعضاي از نفر 2100 اي خوشه گیري نمونه از استفاده با سوم و دوم  مرحله
 اي پرسشنامه راه از پژوهش این در نیاز مورد يها داده. شدند انتخاب )دسترس در( اتفاقی
 کامالً تا مخالف کامالً( لیکرت اي گزینه پنچ طیف امتیازدهی اساس بر و الؤس 38 بر مشتمل
  . شدند آوري جمع) موافق
  

  گیري روایی و پایایی ابزار اندازه - 3-1
رسشنامه پ دهد که نتیجه نشان می. دش استفادهآلفاي کرونباخ  از ،بررسی پایایی پرسشنامهبراي 

براي بررسی روایی پرسشنامه نیز نین همچ. حقیق حاضر از پایایی قابل قبولی برخوردار استت
باشد که پرسشنامه  می نتایج حاصل بیانگر این موضوع. بهره گرفته شداز اعتبار محتوایی 

        . استیید قرار گرفته و از اعتبار الزم برخوردار أت پژوهش مورد

  
   ها تجزیه و تحلیل داده - 4

دهندگان را  درصد کل پاسخ 65دهد که  می دهندگان نشان پاسخ بررسی وضعیت: توصیفیآمار 
درصد  21 ،گروه سنی نوجوانانآنها در ددرص 20. دهند می درصد را زنان تشکیل 35مردان و 

همچنین . قرار دارندسالمندان  درصد13 بزرگساالن و درصد 20درصد میانساالن، 26، جوانان
درصد  20درصد در بدو تولد اولین فرزند،  2/6 ،درصد در بدو ازدواج 8 ،درصد مجرد 49

 6/2رواج یا استقالل فرزندان و  درصد خانواده در مرحله از 2/14 ،خانواده با فرزندان نوجوان
درصد داراي تحصیالت  5/44عالوه بر این . باشند می ی از زوجینت یا متارکه یکدرصد فو

درصد تحصیالت کارشناسی  6/16 ،درصد تحصیالت کارشناسی 7/35 ،دیپلم و زیر دیپلم
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درصد از نظر درآمد تحت  2/34. باشند می درصد داراي تحصیالت دکتري و باالتر 2/3ارشد و 
درصد درآمدي بین دو تا سه  8/26 ،ن توماندرصد درآمدي تا دو میلیو 1/11 ،پوشش خانواده
  . درصد درآمدي باالي سه میلیون تومان دارند 9/27میلیون تومان و 

  

  خرید در طبقات سنی گیري تصمیمي ها میانگین سبک  1 جدول

  سالمندان  بزرگساالن  میانساالن  جوانان  نوجوانان  گیري تصمیمي ها سبک
  573/3  991/3  028/4  948/3  924/3  خواهی  آل ایده

  565/3  336/3  398/3  369/3  365/3  برندگرایی
  456/3  873/2  063/3  235/3  025/3  مدگرایی

  447/3  082/3  306/3  427/3  128/3  جویی لذت
  847/3  815/3  762/3  788/3  752/3  گرایی ارزش

  560/2  689/2  947/2  879/3  815/2  تکانشگري
  977/2  853/2  925/2  013/3  912/2  سردرگمی

  902/2  206/3  246/3  320/3  115/3  گرایی عادت

  
خرید در بین  گیري تصمیمي ها بررسی تفاوت سبک برايتحقیق حاضر  در :آمار استنباطی

به عنوان یکی از  ایرانی از آزمون تحلیل واریانس کنندگان مصرفي سنی مختلف ها گروه
از نظر میانگین  ها بین گروه کند آیا می این آزمون بررسی. دشاستفاده  ي پارامتریکها آزمون

گروه  کدام به مربوط شده مشاهده تفاوت که گوید نمی و تفاوت معناداري وجود دارد یا خیر
ي مشاهده شده که تفاوت موجود در هر یک ها شناسایی تفاوت از این رو براي.است بوده سنی

خرید مربوط به کدام گروه سنی بوده است با استناد به نتایج آزمون  گیري تصمیمي ها از سبک
 کنندگان مصرفي سنی مختلف ها گروه دو به دوکه  3و شفه 2ي تعقیبی توکیها از آزمون ، 1لون

  . نماید، استفاده گردید می ایرانی را با یکدیگر مقایسه و سنجش

                                                      
1. Leven 
2. Tukey 
3. Scheffe 
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  تحلیل واریانآزمون  - 4-1
معیار یی که ها سبک 2جدول  براساسآزمون تحلیل واریانس با توجه به نتایج حاصل از 

 کنندگان مصرفي سنی مختلف ها تر باشند در بین گروه کوچک 05/0 سطح معناداري از تصمیم
  . ایرانی تفاوت معناداري وجود دارد

  

ي سنی ها خرید در بین گروه گیري تصمیمي ها نتایج آزمون تحلیل واریانس براي سبک  2جدول 
  ایرانی کنندگان مصرفمختلف 

  F Sig  ي تحقیقها متغیر

  000/0  293/17  کاال کیفیت به آگاهی و خواهی آل ایده
  000/0  077/80  کاال تجاري نام به آگاهی

  000/0  326/42  کاال بودن روز مد و جدید به آگاهی
  000/0  699/63  سرگرمی عنوان به خرید به وتمایل جویی لذت

  335/0  141/1  تبادل مورد ارزش و قیمت به آگاهی سبک
  000/0  978/14  قبلی ریزي برنامه و قصد بدون تمایالت

  116/0  852/1  فراوان يها انتخاب واسطه به کننده مصرف سردرگمی
  000/0  751/11  تجاري نام یک به وفاداري و گرایی عادت

  

  آزمون لون - 4-2
خرید در بین  گیري تصمیمي ها ي مشاهده شده سبکها شناسایی تفاوت برايدر تحقیق حاضر 

ي تعقیبی توکی و شفه بهره گرفته ها ایرانی از آزمون کنندگان مصرفي سنی مختلف ها گروه
 . شد

ي سنی ها خرید در بین گروه گیري تصمیمي ها ي مشاهده شده سبکها شناسایی تفاوت
  :آزمون تعقیبی توکی با استفاده ازایرانی  کنندگان مصرفمختلف 

  خواهی و آگاهی به کیفیت کاال آل سبک ایده - 1
تفاوت وجود باشد که  می بیانگر این موضوع ها گروه سنی نوجوانان با سایر گروه مقایسه

وه سنی همچنین با مقایسه گر. استگروه سنی نوجوانان و سالمندان بین  معنادار مشاهده شده
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شده بین گروه سنی  مشاهده دارتفاوت معنا وجود دشو می مشاهده ها جوانان با سایر گروه
  دهنده ي سنی نشانها مقایسه گروه سنی میانساالن با سایر گروه. باشد می جوانان و سالمندان

همچنین مقایسه گروه . این گروه سنی با گروه سنی سالمندان است بین تفاوت معنادار وجود
مشاهده شده را تفاوت معنادار وجود  مجددطور  بهي سنی نیز ها سنی بزرگساالن با سایر گروه

مقایسه گروه سنی سالمندان ت نهایدر. کند می بین این گروه سنی با گروه سنی سالمندان تبیین
ي ها شده را بین این گروه سنی با سایر گروه هي سنی تفاوت معنادار مشاهدها با سایر گروه

  . دهد می سنی نشان
  سبک آگاهی به نام تجاري کاال - 2

تفاوت  وجود باشد که می بیانگر این موضوع ها با سایر گروه مقایسه گروه سنی نوجوانان
همچنین با مقایسه گزوه . باشد می معنادار مشاهده شده بین گروه سنی نوجوانان و سالمندان

تفاوت معنار مشاهده شده بین گروه وجود که د شو می مشاهده ها سنی جوانان با سایر گروه
وجود ي سنی ها گروه سنی میانساالن با سایر گروهمقایسه . سنی جوانان و سالمندان است

همچنین مقایسه گروه . کند می را تبیینتفاوت معنادار این گروه سنی با گروه سنی سالمندان 
بین این  تفاوت معنادار مشاهده شده  دهنده ي سنی نیز نشانها ساالن با سایر گروهسنی بزرگ

مقایسه گروه سنی سالمندان با سایر  هایتن در. باشد می گروه سنی با گروه سنی سالمندان
 ي سنی نشانها ا سایر گروهي سنی تفاوت معنادار مشاهده شده را بین این گروه سنی بها گروه

  . دهد می
  به جدید و به روز بودن کاال سبک آگاهی - 3

تفاوت معنادار مشاهده شده بین  وجودبیانگر  ها مقایسه گروه سنی نوجوانان با سایر گروه
همچنین . کند می را تبیینگروه سنی نوجوانان و جوانان و گروه سنی نوجوانان و سالمندان 

 دارتفاوت معنا باشد که وجود می بیانگر این موضوع ها مقایسه گروه سنی جوانان با سایر گروه
گروه سنی میانساالن با سایر  مقایسه. است ها مشاهده شده بین گروه سنی جوانان با سایر گروه

 ،تفاوت معنادار بین این گروه سنی با گروه سنی جوانان وجود  دهنده ي سنی نشانها گروه
ي سنی ها همچنین مقایسه گروه سنی بزرگساالن با سایر گروه. بزرگساالن و سالمندان است

 ،نی جوانانتفاوت معنادار مشاهده شده بین این گروه سنی با گروه سوجود دهنده  نشان
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مقایسه گروه سنی سالمندان با سایر با نهایت در. کند می میانساالن و بزرگساالن را تبیین
بین این گروه سنی با سایر  شده تفاوت معنادار مشاهدهد شو می مشاهدهي سنی ها گروه
  . استي سنی ها گروه

  جویی و تمایل به خرید به عنوان سرگرمی سبک لذت - 4
تفاوت وجود باشد که  می بیانگر این موضوع ها نوجوانان با سایر گروهمقایسه گروه سنی 

گروه سنی نوجوانان و میانساالن و  معنادار مشاهده شده بین گروه سنی نوجوانان و جوانان و
 ها همچنین با مقایسه گروه سنی جوانان با سایر گروه. باشد می گروه سنی نوجوانان و سالمندان

ي سنی ها مشاهده شده بین گروه سنی جوانان با گروه فاوت معنادارتوجود گردد  می مشاهده
ي سنی ها مقایسه گروه سنی میانساالن با سایر گروه. بزرگساالن و سالمندان است ،نوجوانان

بزرگساالن و  ،تفاوت معنادار بین این گروه سنی با گروه سنی نوجوانانوجود دهنده  نشان
دهنده  ي سنی نشانها سنی بزرگساالن با سایر گروه همچنین مقایسه گروه. سالمندان است

میانساالن و  ،تفاوت معنادار مشاهده شده بین این گروه سنی با گروه سنی جوانانوجود 
وجود ي سنی ها نهایت مقایسه گروه سنی سالمندان با سایر گروهدر. کند می بزرگساالن را تبیین

  . دهد می ي سنی نشانها با سایر گروه تفاوت معنادار مشاهده شده را بین این گروه سنی
  ریزي قبلی سبک تمایالت بدن قصد و برنامه - 5

تفاوت معنادار مشاهده شده بین گروه  وجود ها گروه مقایسه گروه سنی نوجوانان با سایر
وه سنی جوانان با سایر همچنین با مقایسه گر. کند می را تبیینسنی نوجوانان و سالمندان 

ر مشاهده شده بین گروه سنی جوانان و داتفاوت معنا وجودکه  دشو می مشاهده ها گروه
مقایسه گروه سنی میانساالن با سایر . بزرگساالن و گروه سنی جوانان و سالمندان است

بین این گروه مشاهده شده  تفاوت معنادار باشد که وجود می بیانگر این موضوعي سنی ها گروه
همچنین مقایسه گروه سنی بزرگساالن با سایر . مندان استسالسنی با گروه سنی بزرگساالن و 

تفاوت معنادار مشاهده شده را بین این گروه سنی با گروه سنی وجود ي سنی نیز ها گروه
ي ها گروه قایسه گروه سنی سالمندان با سایرم نهایت در. دهد می نشانجوانان و میانساالن را 

 ي سنی نوجوانان،ها وه سنی با گروهبین این گر تفاوت معنادار مشاهده شده را وجود سنی
  . کند می یینبتمیانساالن  جوانان،
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  گرایی و وفاداري به یک نام تجاري سبک عادت - 6
تفاوت وجود که  است بیانگر این موضوع ها مقایسه گروه سنی نوجوانان با سایر گروه

 نوجوانان و سالمندان معنادار مشاهده شده بین گروه سنی نوجوانان و جوانان و گروه سنی
تفاوت وجود د شو می مشاهده ها همچنین با مقایسه گزوه سنی جوانان با سایر گروه. باشد می

. معنار مشاهده شده بین گروه سنی جوانان و نوجوانان و گروه سنی جوانان و سالمندان است
بین این  معنادارتفاوت وجود   دهنده ي سنی نشانها مقایسه گروه سنی میانساالن با سایر گروه
همچنین مقایسه گروه سنی بزرگساالن با سایر . گروه سنی با گروه سنی سالمندان است

تفاوت معنادار مشاهده شده را بین این گروه سنی با وجود مجدد طور  بهي سنی نیز ها گروه
ي اه نهایت مقایسه گروه سنی سالمندان با سایر گروهدر. کند می سالمندان را تبیین گروه سنی

 ي سنی نشانها تفاوت معنادار مشاهده شده را بین این گروه سنی با سایرگروهوجود سنی 
  . دهد می

ي ها که بیانگر تفاوت -  نتایج استخراج شده از آزمون تعقیبی شفه است که ذکر شایان
سنی مختلف  يها خرید از طریق مقایسه دو به دو گروه گیري تصمیمي ها مشاهده شده سبک

  . کند می یید و تبیینأت را دقیق نتایج آزمون تعقیبی توکیطور  به - ستا ایرانی انکنندگ مصرف
P تکنیک تاپسیس  
 گیري تصمیم درشده  استفاده يها تکنیک از یکی عنوان به تاپسیس تکنیک از حاضر تحقیق در

 مختلف سنی يها گروه بین در خرید گیري تصمیم يها سبک بندي اولویت جهت شاخصه چند
 خرید گیري تصمیم يها سبک بندي اولویت نتایج. شد گرفته بهره ایرانی کنندگان مصرف
 اول اولویت کاال کیفیت به آگاهی و خواهی آل ایده سبک که است آن بیانگر 3 جدول براساس
سبک آگاهی به  نوجوانان، جوانان و بزرگساالن و سنی يها گروه در ایرانی کنندگان مصرف

  . استمندان لهاي سنی میانساالن و سا تبادل اولویت اول گروهارزش مورد قیمت و 
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  مختلف یسن يها گروه نیدر ب دیخر گیري تصمیم يها سبک يبند تیاولو جینتا  3جدول 

هاي  سبک
  گیري خرید تصمیم

  هاي مختلف سنی اولویت گروه

  سالمندان  بزرگساالن  میانساالن  جوانان  نوجوانان  کل    
  2 اولویت  1 اولویت  1 اولویت  1 اولویت  1 اولویت  1 اولویت  خواهی آل ایده
  6 اولویت  3 اولویت  3اولویت  4اولویت  3 اولویت  3اولویت  گرایی برند

  8 اولویت  7 اولویت  6 اولویت  6 اولویت  6 اولویت  7 اولویت  مدگرایی
  7 اولویت  5 اولویت  4 اولویت  3 اولویت  4 اولویت  5 اولویت  جویی لذت
  1اولویت  2 اولویت  2 اولویت  2 اولویت  2 اولویت  2 اولویت  گرایی ارزش
  5 اولویت  8 اولویت  7 اولویت  8 اولویت  8 اولویت  8 اولویت  گري تکانش

  3 اولویت  6 اولویت  8 اولویت  7 اولویت  7 اولویت  6 اولویت  سردرگمی

  

  گیري  نتیجه - 5
چهارم، ششم و هشتم  ،اول، دوم، سوم هاي هیید شدن فرضیأنشان از ت، نتایج پژوهش حاضر

مختلف این موضوع که ي سنی ها در همه گروه ین معناست کهه ایید فرضیه اول بأت. دارد
ترین  آل به دنبال ایده ،ي تجاري مختلف از یک نوع کاالي معینها در بین نام کنندگان مصرف

خانم شهابی در  ،2001ل تحقیقات آقاي والش و همکاران در سا. کند داللت نمی ،آنها هستند
یید أدر ت. باشد می ید این موضوعؤم 1389و خانم جزیی و همکاران در سال  1390سال 

 کنندگان مصرفي مختلف سنی این موضوع که ها توان گفت در همه گروه می فرضیه دوم
کیفیت آن بهتر خواهد بود، داللت  لزومطور  بهمعتقدند هرچه قیمت یک محصول باالتر باشد، 

بر این  1390ی در سال خانم شهاب ،2001تحقیقات آقایان والش و همکاران در سال . کند مین
و خانم جزیی و  2005نتیجه تحقیقات آقاي چنگ و همکاران در سال  وموضوع داللت دارد 
یید فرضیه سوم به این أت. بر پیروي نکردن این سبک داللت دارد 1389همکاران در سال 

عالقه و انگیزه زیادي  کنندگان مصرفي سنی مختلف این موضوع که ها در همه گروهمعناست 
داللت  ،ي جدید بازار و محصوالت نوآوري شده، دارندها در جهت به روز بودن با سبک

آقاي الیسونسکی و همکاران در  ،2005تحقیقات آقاي چنگ و همکاران در سال . کند نمی
و نتیجه تحقیقات خانم جزیی  است موضوع ید اینؤم 1390خانم شهابی در سال  ،1996سال 
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بر پیروي نکردن این سبک در میان  1386زاده در سال  آقاي قلی ،1389و همکاران در سال 
ي سنی ها توان گفت در همه گروه می یید فرضیه چهارمأت. ایرانی داللت دارد کنندگان مصرف

 ،نگرند می ک سرگرمییند خرید به عنوان یابه فر کنندگان مصرفمختلف این موضوع که 
آقاي الیسونسکی و همکاران  ،2005تحقیقات آقاي چنگ و همکاران در سال . کند داللت نمی

موید این  1389خانم جزیی و همکاران درسال  ،1390خانم شهابی در سال  ،1996در سال 
بر پیروي نکردن  2005 گ و همکاران در سال نتیجه تحقیقات آقاي چن وباشد  می موضوع

ي سنی به این ها ین معناست که در همه گروهه ایید فرضیه پنجم بأعدم ت. سبک داللت دارد این
تحقیقات . فرضیه که هر قدر قیمت یک کاال بیشتر، کیفیت آن هم باالتر است، معتقد نیستند

 ،1390خانم شهابی در سال  ،2005آقاي چنگ و همکاران در سال  ،2008آقاي پاتال در سال 
نتیجه تحقیقات آقاي باشد و  می موید این موضوع 1389خانم جزیی و همکاران در سال 
یید فرضیه أت. بر پیروي نکردن این سبک داللت دارد 1996الیسونسکی و همکاران در سال 

به  کنندگان مصرفي سنی مختلف این موضوع که ها ین معناست در همه گروهه اششم ب
. کند داللت نمی ،کنند در آن لحظه چندان به مبلغ خرید فکر نمیکنند و  می لحظه خریدي اقتضا

 ید این موضوعؤم ،1390خانم شهابی در سال  ،2005تحقیقات آقاي کانابال و همکاران در سال
در  خانم جزیی و همکاران 2005نتیجه تحقیقات آقاي چنگ و همکاران در سال و باشد  می

در که ین معناست ه ایید فرضیه هفتم بأعدم ت. ردپیروي نکردن این سبک داللت دا 1389سال 
در انتخاب  کنندگان مصرفي سنی مختلف این موضوع داللت بر این دارد که ها همه گروه

تحقیقات آقاي . شوند می ي تجاري مختلف دچار سردرگمیها از بین نام خود کاالي مورد نظر
 ،اي میتچل و بیتس در سالآق ،2005آقاي چنگ و همکاران در سال  ،2008پاتال در سال 

 ید این موضوعؤم 1389و خانم جزیی و همکاران در سال  1390خانم شهابی در سال  1998
بر پیروي نکردن این  1996باشد و نتیجه تحقیقات آقاي الیسونسکی و همکاران در سال  می

ي سنی مختلف این ها توان گفت در همه گروه می یید فرضیه هشتمأتدر . سبک داللت دارد
. کند داللت نمی، دهند می را از روي عادت انجام خود خریدهاي کنندگان مصرفموضوع که 

خانم جزیی و  ،1390خانم شهابی در سال  ،2005تحقیقات چنگ و همکاران در سال 
  . باشد می ید این موضوعؤم 1389همکاران در سال 
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 مختلف سنی يها گروه کل در کاال کیفیت به آگاهی و خواهی آل ایده سبکهمچنین 
 يها گروه در نیز تفکیک به سبک این. شد شناخته اول اولویت عنوان به ایرانی کنندگان مصرف

  . دش انتخاب آنها نخست اولویت عنوان به بزرگساالن و میانساالن ،جوانان ،نوجوانان سنی
وهشگر ژیی که پها ثیر محدودیتأالزم به ذکر است نتایج مستخرج از این پژوهش، تحت ت

به عنوان یکی از متغیرهاي  بین سن پژوهش حاضر رابطه در. قرار داردبا آن مواجه بود، 
به دلیل . مورد بررسی قرار گرفتگیري خرید  هاي تصمیم شناختی و سبک جمعیت

لذا این . ي پژوهشی امکان مطالعه تمامی متغیرهاي پژوهشی وجود نداشتها محدودیت
  . ثیر قرار دهدأدست آمده را تحت ته ثیر همزمان سایر متغیرها نتایج بتأ احتمال وجود دارد که

خواهی و آگاهی به کیفیت  آل سبک ایده، دشگونه که از نتایج تحقیق حاضر استخراج  همان
جوانان،  ،ي سنی نوجوانانها ایرانی در بین گروه کنندگان مصرفکاال به عنوان اولویت نخست 

 راستا این در. دشبه عنوان اولویت دوم گروه سنی سالمندان انتخاب  میانساالن و بزرگساالن و
 بوده اهمیت زیحا سنی يها گروه بیشتر در دیگري بعد هر از بیش کیفیت بعد اینکه به توجه با
 قرار جامعه اول اولویت در خاص، برند یک کیفیت بودن باال از ادراك و اجناس کیفیت و

 محصوالت باالي کیفیت بیانگر که تبلیغاتی ارائه و بعد همین بر تکیه با توانند می مدیران دارد،
عالوه بر این با توجه به اهمیت این . کنند خود کاالي جذب را بیشتري مشتریان ،است آنان

تهیه محصول براي این طیف از  زمان بایدها  موضوع مدیران ارشد صنایع و شرکت
اطالعات مرتبط با مشخصات محصول و استانداردهاي کیفی و نیز اطالعاتی  کنندگان مصرف

کننده اعالم  نظر قرار گرفته و به مصرف باشند را مد می که مرتبط با معیارهاي انتخاب محصول
  . کنند

گاهی به قیمت و ارزش مورد سبک آ، دشگونه که از نتایج تحقیق حاضر استخراج  همان
ایرانی در گروه سنی سالمندان و به عنوان  کنندگان مصرفنخست به عنوان اولویت تبادل 

با ، از این رو دشي سنی نوجوانان، جوانان، میانساالن و بزرگساالن انتخاب ها اولویت دوم گروه
گذاري  ي قیمتها سیاست بایدها  مدیران ارشد صنایع و فروشگاه، توجه به اهمیت این موضوع

مثال به منظور پیدا کند، براي  نگیزه افراد براي خرید افزایشاي تدوین کنند که ا را به گونه
 ی راتخفیفی متنوع هايکسب مزیت نسبت به رقبا و جذب مشتریان حساس به قیمت، پیشنهاد
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شاید اگرچه در باطن هم به دنبال  کنندگان مصرفاین  عالوه بر. ندکناي ارائه  به صورت دوره
دارند محصوالتی را خریداري کنند که نهایت ارزش  ي کمتر باشند ولی بیشتر تمایلها قیمت

پس بهتر است در شعارهاي تبلیغاتی روي مفهوم ارزش  داشته باشد، پردازند پولی را که می
قیمت پایین ناخودآگاه بیانگر کیفیت پایین و  احتماالًزیرا  تر، کید شود تا قیمت پایینأبیشتر ت

  . نامرغوب نیز باشد
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