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  مقدمه. 1
 اقدام غذا و پوشاك ةيته مانند ،ياساس يازهاين رفع به يبر مبناي نظم خاص كنندگان  مصرف

 گـر يد يو شكست برخ عيصنا يبرخ تيموفق باعث طهيح نيا در شانيها ميتصم و كنند يم
 همـة افتـادن   انيـ بـه جر  ايـ عمـده در ركـود    يكننـده عـامل   رفتار مصرف نيبنابرا شود؛ يم

  ).1389 گران،يد و يجزن(مصرف است  شياي با گرا  در جامعه يهاي بازرگان تيفعال
 از رگذارند؛يتأث اش يدگيچيپ بر و بوده ريدرگ ياريبس عوامل ديخر رامونيپ بحث در
 است يتيموقع عوامل و كاال به مربوط عوامل ،يفرد عوامل ها  آن نيتر  مهم جمله

 مشتريان، خريد گيري تصميم هاي سبك در بالقوه هاي تفاوت شناسايي ).1391 ،يمحمود(
  ).1390 گران،يو د يرشاهيام( كند يم ايفا يمهم نقش بازاريابي راهبردهاي موفقيت در

. نهفته است يريگ  ميمهم تصم نديفرا د،يهر عمل خر يدر ورا ،يابيمحققان بازار باور به
 يداريرا خر يچه نوع محصوالت رديگ يم ميتصم يمشتركه  است يمراحل شامل نديفرا نيا

 است يگفتن راستا نيا در). http://www.vefagh.co.ir( كند يبررس ديبا را مراحل نيا وكند 
 يگونـاگون  يها  هيرو از پوشاك، ديخر مانند شان، ياساس اجاتياحت برآوردن در انيمشتر كه
 توجـه . دهنـد   يم شكل را ديخر يها  سبك ق،يتحق اتيادب در ها  هيرو نيا كه كنند  يم يرويپ
 تيريمـد  كار،   و   كسب يمند هوش ،يمشتر با ارتباط تيريمد يده  شكل در ها  سبك نيا به

 بوده مهم رهيغ و بازار يها  فرصت ليتحل   و   هيتجز ،يابيبازار يها  ياستراتژ بازار، كياستراتژ
  .رنديگ كار به يا  ژهيو يكارها  راه بازار اندركاران  دست شود يم باعث و

 گران پژوهش توجه وستهيپ فراوان يسودآور و يرقابت عتيطب علت به پوشاك صنعت
 به عوامل يگذار  ريتأث يبررس يبرا يدانش يها اقدام و است كرده جلب خود به را يابيبازار
 پوشاك ديخر و يمصرف مواد ديخر انيم ،يريگ  ميتصم نديفرا در كه كند  يم كمك ابانيبازار

بازار در  نيا). Dellaert et al., 2008( كنند درك تر شيب را يفروش  خرده طيمح يها  تفاوت
، دانش باال تيظرف و وسعتبه رغم . ترين بازار مصرف در خاورميانه است  ايران بزرگ

 نبودنآشنا  و نكردهچنداني  ةرشد و توسع گوناگونبازاريابي پوشاك در ايران به داليل 
و واگذاري ميدان رقابت  ماندگي  داليل عقب از دانش نياهاي ايراني پوشاك با   توليدكننده
 وافزايش ريسك در اين بخش از تجارت  اش جهينت كه است بودهخارجي  گانكنند  به عرضه

  ).http://bmprey.blogfa.com(هاست   ساير بخش با سهيمقاآمار ورشكستگي در  بودن باالتر
 در نيبنابرا است؛ متفاوت هم با مردان و زنان ديخر يها  سبك و رفتار است گفتني

 در تفاوت به توان  يم جمله آن از كه است گرفته صورت ياريبس يها  پژوهش راستا نيا
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 و نامطلوب و) Bakewell and Mitchell, 2006( مردان در ديخر يبرا يريگ  ميتصم وةيش
 در مردان نيچن  هم. كرد اشاره) Dholokia, 1999( مردان ديد از آن بودن نديناخوشا

 و خوراك يدهايخر تيمسئول      ًعموما  و كنند  يم صرف يتر كم زمان زنان با سهيمقا
 عالقة پوشاك ديخر به مردان يكل طور به ؛)Miller, 2001( رنديگ  ينم عهده به را پوشاك
 به زنان كه مهم نيا و جينتا نيا بر تمركز با. )Cox and Dittmar,1995( ندارند يچندان
رفتار و  يبررس دند،يخر يها  سبك ريدرگ تر شيب كشور تيجمع از يبزرگ قشر منزلة
 يها  شيگرا از انمدير و اندركاران  دست دركتواند به   مي ،گروه نيخريد ا يها  سبك

فزايش ا و بهبود ،مناسب يها  ياستراتژ يو اجرا نيوبا تد سپس و كندها كمك   خريد آن
  .دهد جهيو سهم بازار را نت يتوان رقابت

  
  پژوهش نةيشيپ 1.1
 يگوناگون يها  پژوهش مختلف يكشورها در ديخر يها  سبك و رفتار موضوعات زمينة در

 يپژوهش سوابق شكل همين به نيز متغيرها ساير با ها  آن ارتباط زمينة در. است شده انجام
 مدل ديخر سبك با مرتبط يها  مدل نيمعتبرتر و نيمشهورتر از. شود يم يافت يبسيار

 يبند  طبقه يبرا را ديخر سبك نوع هشت مدل نيا. است كندال و اسپرولز يموجود
  :از اند عبارت كه است كرده ارائه انيمشتر
  د؛يخر در كيستماتيس و دقت با زين و تيفيك يبرا باال ياستانداردها يدارا: گرا  كمال. 1
 اند شده غيتبل و تر  گران و معروف يبرندها ديخر يپ در كه است يانيمشتر به مربوط: گرا  برند. 2

  دارند؛ باالتر يها  متيق و برند كه كنند  يم وجو جست را يمخصوص يها  فروشگاه و
 شهيهم و دنديجد محصوالت ديخر يپ در كه است يانيمشتر به مربوط: مدگرا. 3
  اند؛ تنوع دنبال به و روز مد با منطبق
  اند؛ حيتفر يپ در و برند  يم لذت ديخر از كه يانيمشتر: گرا  لذت. 4
 واقع در و اند قائل پولشان يبرا را ارزش نيتر شيب كه يانيمشتر: گرا  ارزش ـ متيق. 5
  ند؛يها  متيق سةيمقا و حراج تر،  نييپا متيق يپ در

 ها  تيشخص نيا. استقبلي  برنامة وتوجهي و خريد بدون فكر   بي منظور: اگر تكانش. 6
  ندارند؛ يتوجه ممكن تيفيك نيبهتر اي متيق به

 و ها  فروشگاه برندها، انيم از ستندين قادر كه يافراد: متعدد يها  انتخاب با سردرگم. 7
  كنند؛ ديخر به اقدام متعدد يها  نهيگز

  ).Sproles and Kendall, 1986(وفاداري و خريد از روي عادت : گرا  عادت. 8
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 كندال و اسپرولز يموجود مدل كاربرد تيقابل يمتعدد يها  پژوهش راستا نيهم در
 ديخر يريگ  ميتصم مهم يها  يژگيو آزمون به توان  يم جمله آن از كه اند آزموده را

و  يرشاهيام( كرد اشاره رانيا و هند ونان،ي كا،يامر آلمان، كره، لند،يوزين در يمشتر
 به گرانيد ،ياصل پژوهش در يبعد هشت ساختار دييتأ وجود با). 1390 گران،يد

 حل راه يعامل هشت مدل ابعاد يبرخ فيضع ييايپا ليدل به كه كنند  يم اشاره ييها  نشانه
 يبرا يفعل مصرف سبك يموجود نيچن  هم). Tai, 2005( كنند  ينم ارائه يآل  دهيا

 جينتا و نبوده توانا كشورها همة در يمشتر يريگ  ميتصم يها  يژگيو مؤثر سنجش
 يرهايمتغ گرفتن نظر در و فرهنگ دةيپد در ييستايا فقدان دهندة نشان ها  پژوهش

 است يريگ  ميتصم يها  سبك در يفرهنگ يها  تفاوت تر  قيدق نيتخم يبرا تر شيب
)Tai, 2005 .(را يفرهنگ يها  تفاوت كه است ييها  پژوهش معدود از يتا پژوهش 

 اسپرولز يمشتر يها  سبك اساس بر را ينيچ كارمند زنان ديخر يها  سبك و كرده لحاظ
 در ساكن كارمند زنان يبرا گريد بعد چهار انطباق، از پس و است كرده يبررس كندال و

 ابعاد نيا. بود نشده پرداخته ها  آن به هيپا مدل در كه شد ييشناسا يشانگها و كنگ هنگ
 و گرا،  ارزش انيمشتر ،يمنطق دارانيخر فعال، مد كنندگان  دنبال از اند عبارت
 يها  تفاوت يبررس به گريد يپژوهش راستا نيهم در. گرانيد ديعقا گران  جو جست
 و اسپرولز مدل اساس بر فرانسه و كايامر كشور دو نوجوانان ديخر رفتار در يفرهنگ
 به را مدل ابعاد انيم در ياختالفات وجود زين پژوهش نيا جينتا. است پرداخته كندال
 جامعه دو در يفرهنگ متفاوت يالگوها به ها  آن منشأ كه است دهيرسان اثبات
  ).Gentina et al., 2014( گردد  يبازم

 دراسـپرولز و كنـدال    يموجـود  مـدل  از استفاده با يمرتبط پژوهش نهيزم نيهم در
 و است پرداخته يرانيا جوان نسل ديخر ماتيتصم يبررس به كه است شده انجام رانيا
 انجـام  و تهـران  آزاد دانشـگاه  دختـر  انيـ جو دانـش  انيـ م نامـه   پرسـش  عيتوز قيطر از

 اسـت  كـرده  ييشناسا را ديخر يها  يريگ  ميتصم در مجزا گروه شش ،يآمار يها  ليتحل
)Heidarzadeh and Aghasibeig, 2010.(  

بر اساس مدل اسپرولز و  انيمشتر رييگ  ميهاي تصم  سبك عنوان با يگريد مرتبط پژوهش
 انيمشتر انيم در مدل نيا يريگ  ميتصم يها  سبك يابيارز هدفش كه است شده انجامكندال 

 سبك پنج ييشناسا پژوهش، نيا جةينت. است تهران شهر سپه يا  رهيزنج يها فروشگاه
 بودن يارزش و متيق به تيحساس و يسردرگم ،ييگرا  لذت ،ييگرا  عادت ،يخواه  آل  دهيا

 در). 1389 گران،يد و يجزن( است تهران شهر سپه يا  رهيزنج يها  فروشگاه انيمشتر انيم در
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 يريگ  ميتصم يها  سبك بر كنندگان  مصرف يينوگرا ريتأث« عنوان با يپژوهش راستا، نيهم
 هاي  سبك در كنندگان  مصرف نوگرايي تأثير يبررس به كه است شده انجام »ديخر

 كنندگان  مصرف نوگرايي از نوع دو انيم رابطة آن، در و پرداخته آنان خريد گيري  تصميم
 هاي  يافته. است شده بررسي آنان خريد گيري  تصميم هاي  سبك و) شناختي واحساسي (

 كيفيت بهحساس ( ديخر گيري  تصميم سبك با يشناخت نوگرايي انيم دهد  مي نشان پژوهش
 و نوجو برند، بهحساس ( خريد گيري  تصميم سبك با ياحساس يينوگرا و) گرا كمال و عالي
 .)1390 گران،يو د يرشاهيام( است برقرار مستقيمي رابطة يسرگرم يوجو جست و) مدگرا

 انيمشتر يها  ازين به است شده انجام رانيا در مد بازار با ارتباط در كه يگريد پژوهش
 جالب يا  طبقه نقش در و ياسالم فرهنگ و اصول به توجه با نيريسا با تفاوتشان و مسلمان

 گوناگون، عوامل انيم از دهد  يم نشان پژوهش نيا. است كرده توجه كار و كسب جاديا يبرا
 نيتر شيب مسلمان زن انيمشتر يبرا اياش و لباس ةياول مواد و يطراح مذهب، عامل سه
  ).Miremadi et al., 2011( دارند را تياهم

 به توجه با مصرف سبك مدل ياصل عامل هشت شد، ذكر تر شيپ كه طور   همان
 يگريد عوامل است ممكن و بوده متفاوت يا  جامعه و كشور هر يبرا گوناگون يها  فرهنگ

 يها  تفاوت ن،يچ در يتا پژوهش همانند مطالعه، نيا در. شود كم اي افزوده آن به زين
 در ساكن زنان با ديخر يها  سبك در كاررفته به يها  يژگيو و است شده لحاظ زين يفرهنگ
  .است شده منطبق تهران
  

  ينظر يمبان. 2
  كننده  مصرف رفتار 1.2
 يريگ  ميتصم نديكند فرا  يم يط ازشين موردمحصوالت  انتخاب يبرا داريكه خر يمراحل
 كه را ييها  وهيو ش ديوجود دارد كه رفتار خر ياريبس يها  مدل نهيزم نيدر ا. دارد نام ديخر
 يها نظم و ادغام اجزا   مدل نيهدف ا .دهد  ينشان م است درك قابلكنندگان   مصرف يبرا

). http://www.vefagh.co.ir(كننده است  رفتار مصرف دربارةشده  دانش شناخته ةگسترد
 از را شان يابيبازار يها  ياستراتژ كند  يم كمك ها  سازمان و ها  شركت به يمشتر رفتار مطالعة

  :كنند نيتدو ريز موارد مانند يمسائل درك قيطر
 يها  انتخاب انيم و كند  يم احساس كند،  يم فكر چگونه يمشتر كه نيا يشناس روان
 ريتأث تحت چگونه كه نيا و رديگ  يم ميتصم) فروشان  خرده و محصوالتبرندها، ( متفاوت
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 در تيمحدود نيچن هم. رديگ يم قرار) ها  رسانه برندها، خانواده،فرهنگ، ( رامونشيپ
 يريتأث چه يابيبازار جينتا و ها ميتصم در يمشتر اطالعات اي دانش نديفرا يها  ييتوانا

 جذب يبرا را شان  يابيبازار يها  ياستراتژ توانند  يم چگونه ابانيبازار تينها در و گذارد  يم
  ).Perner, 2010( دهند بهبود و قيتطب يمشتر انتخاب و توجه مؤثرتر

 يبرا يمشتر يها  تالش از كه است يپ در يپ مراحل ،يمشتر       ِانتخاب  از منظور
 ،يانحصار رقابت طيمح در. شود  يم حاصل جهينت از نبودن مطمئن هنگام در يريگ  ميتصم
 يساز  حداكثر يبرا تالش در. نباشند مطمئن موجود يكاالها ديخر از است ممكن انيمشتر

 الزم پردازش و نهيهز يساز  حداقل حال   نيع در و ديخر ميتصم نيبهتر گرفتن احتمال
 ادراكات). Bettman et al., 1991( كنند يم اعتماد ها  پژوهش جينتا به انيمشتر اطالعات،

 جهينت در و) Day et al., 1979( گذارد  يم ريتأث شيها ميتصم در محصوالت بازار از يمشتر
 نانياطم محصوالت از) منسوخ ايناقص ( ادراكاتش ساختن يبرا موجود اطالعات به
  ).Davies and Cline, 2005( كند  يم

  
  ديخر يها  سبك 2.2

 انـد؛  شـده  يبررس وفور به ديخر يها  سبك و گيري تصميم فرايند در تأثيرگذار اصلي عوامل
 خصوصـيات  محصـول،  هـاي   ويژگـي  بـازار،  هـاي   ويژگـي  از انـد  عبـارت  عوامـل  اين اهم

  .)1389 زاده،  يبخش وافجه ( موقعيتي هاي  ويژگي و كننده  مصرف
 نشيب و اند پرداخته ديخر يها  سبك يمبنا بر انيمشتر يبند  طبقه به ها  پژوهش نيا
 يفروش  خرده يها  ياستراتژ در سپس و كرده ايمه كننده  مصرف رفتار دربارة را يقيعم

 يباال وسعت به توجه با كه است يحال در نيا). Miremadi et al., 2011( اند  شده ييجانما
 و يتيشخص عوامل با ارتباطشان و ها  سبك نيا يبررس روند گرفته، صورت يها  پژوهش

 انيمشتر ديخر سبك شناخت موضوع و دارد ادامه چنان هم ياجتماع و يفرهنگ يها  نهيزم
 ؛1389 زاده،  يبخش و افجه ؛1391 ،يمحمود( است يابيبازار مهم اريبس يها  مقوله از
 تياهم يابيبازار در يريگ  ميتصم يها  سبك يتا نظر به). 1390 گران،يو د يرشاهيام
 جهينت در و است ثابت      ًنسبتا  زمان طول در و يمشتر رفتار كنندة  نييتع رايز دارد؛ ياريبس
 بعد چند اي كي كندالز و اسپرولز نظر بر بنا). Tai, 2005( است مناسب بازار يبند  طبقه يبرا

 كه طور همان و بگذارد يبادوام      ًنسبتا  ريتأث ديخر يها  انتخاب در است ممكن ديخر سبك
  ).Sproles and Kendall, 1986( كردند مطرح بعد هشت با را يموجود مدل شد، ذكر
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  پژوهش يمفهوم مدل يطراح 3.2
 استخراج) 1جدول ( انيمشتر ديخر يها  سبك ات،يادب در كاوش با نخست پژوهش نيا در
 با متناسب د،يخر يها  شيگراها و   سبك نيا ،يفرهنگ يها  تفاوت گرفتن نظر در با سپس و

  .شدند يساز يبوم تهران ساكن زنان
  اتيادب منظر از انيمشتر ديخر يها  سبك. 1 جدول

Tai, 2005 tuber, 1997  Arnold and Reynolds, 2003  Babin et 
al., 1994  

Sproles and 
Kendall, 1986  

 گرا  متيق
  گرا  مد

  برندگرا
  گرا  تيفيك

  گرا  تيشخص
  گرا  سالمت

  ديخر  زود و گرا  راحت
 اي فروشگاه به وفادار

  برند
  ديخر در يريرپذيتأث

 قيطر از بيترغ
  غاتيتبل

 ديخر
  بخش تيرضا
 منظور به ديخر

 تيفعال انجام
 يكيزيف

 ياجتماع يازهاين
  )شأنكسب (

 متفاوت احساس
  بودن

  يسرگرم و حيتفر
  يزشيانگ ديخر

  بخش تيرضا ديخر
  مخصوص رفتار

  استرس يرهاساز
  هيروح بهبود
  متفاوت احساس

  ديجد مد از يرويپ
  اقوام و دوستان با ديخر از لذت

  حراج
 فيتخف

  زدن چانه
  ديبودن خر زينگا خاطره

 حس
 دوست
  داشتن

 ديخر از لذت

 دانم ينم

 سردرگم

 گرا  مد

 كاال بودن كيش

 گرا  تيفيك

 مارك

 گرا  متيق

  گرا  عادت

 يينها مدل ن،يشيپ يها  پژوهش به توجه باو  يخبرگ يآرااز  استفاده با تينها در
 و ياصل بعد سه شامل ها سبك نيا. شد استخراج پوشاك بخش در زنان ديخر يها  سبك

  .است شده داده شينما 1 شكل يشاونديخو نمودار در كه است شاخص چهارده
وفان تبراي استفاده از تكنيك  وابستگي يا) affinity diagram( خويشاوندي نمودار

 فراگير كيفيت مديريت به مربوط مباحث از نمودار نيا. استمفيد  يابزار يفكر
نمودار . استله مفيد ئابتكار و نگاه منطقي به مس ةدر رشد قو و است شده استخراج

كند كه  هايي برقرار مي خويشاوندي نظارت موجود پيرامون مشكل را درون گروه
 براي دانند يم ابزاري را نمودار اين ساده، زبان به. ارتباط منطقي وجود دارد انشانيم

 در شان دهي سازمان و كالمي يها عبارت نظرها، ها،  ايده از يفراوان مقادير آوري  جمع
 از پس پژوهش نيا در. ها آن انيم طبيعي روابط اساس بر مشخص هاي  گروه قالب
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 بستر با انطباقشان و ها  سبك يساز يبوم ن،يشيپ اتيادب در ديخر يها  سبك استخراج
 صورت دانشگاه دياسات و يابيبازار خبرگان از نفر هفت از استمداد با جامعه يفرهنگ
 شان يريكارگ به و مطرح زين ييها  سبك ،يساز يبوم منظور به جلسات نيح در و گرفت

 مدل يطراح به نوبت ها،  سبك شدن يقطع با تينها در. شد دييتأ ديخر سبك مدل در
 يشاونديخو نمودار ،يبند  طبقه چهارچوب نيچند ارائة از پس كه ديرس مناسب يمفهوم
  .شد آزمون مرحلة وارد مذكور
 و يفرهنگ ـ ياجتماع ،يكيتكن ـ ياقتصاد يها  سبك شامل مدل نيا در ياصل بعد سه
  :از اند عبارت يكيتكن ـ ياقتصاد يها  سبك. است يفرد ـ يتيشخص
  ها؛ آن از يريپذ  ريتأث وكاال  غاتيتبل به شيگرا: ييگرا  غيتبل. 1
 روز؛ مد و ديجد محصوالت از يرويپ به افراد ليتما: ييگرا  برند . 2

 محصول يبها و ارزش يبرا كه شود  يم اطالق يكنندگان  مصرف به: گرا  متيق. 3
 برند و متيق مانند ها،  جنبه گريد از شيب محصول تيفيك به و اند قائل ياديز تياهم
  .دهند  يم تياهم

  :رديگ يم دربر را ربعديز سه يفرهنگ ـ ياجتماع ابعاد
 را ديـ جد محصوالت يمواقع در و اند جامعه مرسوم مد ريتأث تحت كه يافراد: گرا  مد. 1
  خرند؛ يم ييكارا گرفتن نظر در بدون و بودن ديجد صرف به فقط

 كـردن  برطرف و گرانيد با ارتباط يبرقرار منظور به را ديخر كه يانيمشتر: گرا  جمع. 2
  روند؛  يم ديخر به دوستانشان اي شانيخو با      ًمعموال  و دهند  يم انجام شان  ياجتماع يازهاين

  .دوستان اي خانواده ياعضا يبرا ديخر منظور به افراد ليتما: گرگرايد. 3
 به ديخر به يمشتر ليتما نييتع يبرا اغلب مد اصطالح ،يعموم سطح در است يگفتن

  ).Bakewell and Mitchell, 2006( شود  يم برده كار
  :است بعد هفت شامل يفرد ـ يتيشخص بعد

 و نيتـر   كيـ نزد و زمـان  نيتـر   كوتـاه  در را ديـ خر كوشـد  يم كه يمشتر: گرا  راحت. 1
  دهد؛ انجام موجود مكان نيتر  راحت
 تواند  يم ارزش. دهند  يم قرار دشانيخر يمبنا را شانيها  ارزش كه يافراد: گرا  ارزش. 2
 گـرفتن  نظـر  در و يرسـم  يهـا   لبـاس  از اسـتفاده  وقـت،  در ييجـو   صـرفه  سالمت، حفظ

  شود؛ شامل را باال متيق با ديخر و يپوش كيش ،يتيشخص اي يشغل يها  يژگيو
 نظرشـان  مورد محصول همان كه هدفشان، به دنيرس يبرا انيمشتر نيا: ييگرا  هدف. 3
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  ها  آن رشيپذ دامنة و يبرازندگ يها  شاخص. 2 جدول

 يعـامل  ليـ تحل روش بـا  و ميترسـ  يمفهـوم  مدل نيچند پژوهش، نيا در است يگفتن
 نيبهتـر  بـرازش  يهـا   شاخص به توجه بامدل مذكور  اما گرفتند، قرار آزمون مورد يدييتأ
  .شد ارائه زنان ديخر سبك يمفهوم ساختار قالب در و كرد كسب را جهينت

شاخص 
df تناسب

2
 

RMSEA GFI AGFI NFI CFI 

 ةدامن
 مقبول

5 05.0 

عدم(0
 1تا ) برازش

 )برازش كامل(

عدم(0
 1تا ) برازش

 )برازش كامل(

) عدم برازش( 0
برازش ( 1تا 

 )كامل

) عدم برازش(0
برازش ( 1تا 

 )كامل

 96/0 78/0 96/0 99/0 016/0 184/1 نتيجه
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  پژوهش يشناس  روش. 3
 هدف با مقطعي روش به كه است ميداني يفيتوص يبررس نوع از پژوهش اين يشناس  روش
 انجام تهران شهر سطح در پوشاك كنندگان  مصرف ديخر يها  سبك يبند  رتبه و ييشناسا
 سپس و شد بررسي پژوهش پيشينة و نظري مباني اي،  خانه كتاب يبررس فاز در نيبنابرا شد؛
  .گرفت صورت تحليل و ارزيابي ميداني يها  پژوهش فاز در

 يجا خود در را رانيا سراسر از يمتعدد يها  فرهنگ و اقشار تخت،يپا مقام در تهران
 در يمصرف رفتار مطالعة جهينت در. دارد قرار نخست رتبة در يزندگ يها  نهيهز نظر از و داده

 تيجمع راستا، نيا در. بود خواهد ديمف اريبس پوشاك صنعت اندركاران دست يبرا شهر نيا
 و خود يبرا      ًمعموال  كه است يسال شانزده يباال يتهران بانوان شامل شده يبررس

 به توجه با نمونه حجم محاسبة قاعدة طبق. كنند يم اقدام پوشاك ديخر به شان  خانواده
 پس كه دهند  مي تشكيل را پژوهش آماري نمونة نفر 386 تعداد جامعه، بزرگ بسيار حجم

) درصد 79 بازگشت نرخبا ( نامه  پرسش 305 تعداد نامه،  پرسش آوري  جمع و عيتوز از
  .گرفت قرار بررسي و تحليل يمبنا

 روش از اطالعات يآور  جمع و پژوهش نديفرا انجام يبرا شد، انيب كه طور همان
 يها  سبك نامة  پرسش منظور نيهم به. است شده استفاده يكتب نامة  پرسش و يريگ  نمونه
 آن روايي بهبود و سازي  بومي اصالح، ضمن) 2005( يتا دست به شده يطراح ديخر

 مشتمل نامه  پرسش اين. است شده گرفته كار به پژوهش جامعة ساختار و فرهنگ با منطبق
 تعيين يبرا. است شده ارزيابي كرتيل ييتا پنج فيط از استفاده با و بوده پرسش 51 بر

 درصد 76 آن مقدار كه شده استفاده كرونباخ آلفاي ضريب از نامه  پرسش پايايي درجة
  .است يمناسب پايايي دهندة  نشان كه است شده برآورد
  
  پژوهش يها هيفرض 1.3
 شهر بانوان ديخر يها  سبك ييشناسا هدف با پژوهش اين شد، اشاره تر پيش كه گونه  همان
 يهـا   سـبك  شـاخص  چهـارده  اسـاس  بـر  افراد يبند  طبقه حيث از ها  آن يبند  رتبه و تهران
 هيفرضـ  چهاردة و ياصل ةيفرض چهار به ادامه در. است رسيده انجام به ديخر يريگ  ميتصم

  :شود  يم اشاره اخص
  .رنديگ  يم بهره يكيتكن ـ ياقتصاد سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 1 اهم ةيفرض

  .رنديگ  يم بهره گرا  تيفيك سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 1- 1 اخص
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  .رنديگ  يم بهره گرا  برند سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 1- 2 اخص
  .رنديگ  يم بهره گرا  غيتبل سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 1- 3 اخص
  .رنديگ  يم بهره گرا  متيق سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 1- 4 اخص
 .رنديگ  يم بهره يفرهنگ/ ياجتماع سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 2 اهم ةيفرض

  .رنديگ  يم بهره گرا  جمع سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 2- 1 اخص
  .رنديگ  يم بهره گرا  مد سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 2- 2 اخص
  .رنديگ  يم بهره گرا  گريد سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 2- 3 اخص
 .رنديگ  يم بهره يفرد ـ يتيشخص سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 3 اهم ةيفرض

  .رنديگ  يم بهره گرا  ارزش سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 3- 1 اخص
  .رنديگ  يم بهره گرا  قهيسل سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 3- 3 اخص
  .رنديگ  يم بهره گرا  عادت سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 3- 3 اخص
  .رنديگ  يم بهره گرا  راحت سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 3- 4 اخص
  .رنديگ  يم بهره گرا  هدف سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 3- 5 اخص
  .رنديگ  يم بهره گرا  لذت سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 3- 6 اخص
  .رنديگ  يم بهره سردرگم سبك از ديخر هنگام تهران شهر زنان: 3- 7 اخص
  .دارد وجود يمعنادار اختالف زنان ديخر يها  سبك انيم: 4 اهم ةيفرض

  
  پژوهش اتيفرض يبررس و ها  داده ليتحل و هيتجز 2.3
. شد استفاده spss افزار نرم و t-student آزمون از پژوهش اتيفرض يبررس يراستا در

 و آزمون آمارة مقدار به توجه با. دهد  يم نشان را اول ياصل ةيفرض بررسي نتايج 3 جدول
 از يتهران زنان يريگ  بهره بر يمبن اول ةيفرض است، 05/0 از تر كوچك كه يدار  يمعن سطح
  .شود  يم رفتهيپذ ديخر هنگام در يكيتكن ـ ياقتصاد سبك

  پژوهش اول ياصل ةيفرضنتايج بررسي . 3جدول 
  گيريتصميم  داري معنيسطح ميانگين آزمونآمارة فرضيه
  فرضيه پذيرش  000/0  14/3  857/5 1فرضية

  به نتايج و شده استفاده باال مشابه روش از نيز 4- 1 تا 1- 1 اخص اتيفرض يبررس يبرا
 از زنان يريگ  بهره به بيترت به كه ،4 و 1 اخص اتيفرض كه است داده نشان آمده دست
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 مربوط 3 و 2 يها هيفرض و دييتأ دارند، اشاره ييگرا  متيق و ييگرا  تيفيك ديخر يها  سبك
 به يپارامترها و نتايج 4 جدول. اند  شده رد ييگرا  غيتبل و ييبرندگرا ديخر يها  سبك به

  .دهد  مي نشان را 1- 4 الي 1- 1 اتيفرض بررسي از آمده   دست
  4- 1 تا 1- 1 اخص يها هيفرض بررسي نتايج. 4 جدول

  گيري تصميم  داري معني سطح  ميانگين  آزمون آمارة  اخص يها فرضيه
  فرضيه پذيرش  000/0  95/3  332/24 1-1اخص فرضية
  فرضيه رد  000/0  63/2  -446/6 2-1اخص فرضية
  فرضيه رد  005/0  86/2  -858/2 3-1اخص فرضية
  فرضيه پذيرش  007/0  1/3  733/2 4-1اخص فرضية

 هيفرض نيا نشدن دييتأ يايگو پژوهش دوم ياصل ةيفرض بررسي از آمده دست به نتايج
 سبك از دشانيخر يها  سبك در تهران شهر ساكن بانوان است يگفتن نيبنابرا است؛
  ).5جدول ( كنند  ينم يرويپ يفرهنگ ـ ياجتماع

  پژوهش 2 ياصل ةيفرضنتايج بررسي . 5جدول 

  گيري تصميم  داري معني سطح  ميانگين  آزمون آمارة  فرضيه
  فرضيه رد  000/0  66/2  -288/10 2 فرضية

 سه از دهند  مي نشان نيز 3- 2 تا 1- 2 اخص اتيفرض بررسي از آمده   دست به نتايج
 و ييگرا  مد سبك دو و برند  يم بهره ييگرا  جمع سبك از فقط تهران زنان د،يخر سبك

 شوند ينم مشاهده يتهران بانوان ديخر يها  سبك در يدار  يمعن سطح به توجه با ييگرا  گريد
  ). 6جدول (

  3- 2 تا 1- 2 اخص يها هيفرض بررسي نتايج. 6 جدول
  گيري تصميم  داري معني سطح  ميانگين  آزمون آمارة  اخص يها فرضيه
  فرضيه پذيرش  000/0  34/3  365/6 1-2اخص فرضية
  فرضيه رد  000/0  92/1  -98/17 2-2اخص فرضية
  فرضيه رد  000/0  73/2  - 21/9 3-2اخص فرضية

 از تر بزرگ يدار  يمعن سطح به توجه با دهد  مي نشان پژوهش سوم ياصل ةيفرض بررسي
 سبك از دشانيخر يها  سبك در تهران شهر ساكن بانوان و شود  ينم دييتأ هيفرض نيا ،05/0
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 دوم ياصـل  ةيفرضـ  بررسـي  نتـايج  دهندة نشان 7 جدول. رنديگ  ينم بهره يفرد ـ يتيشخص
  .است آن با مرتبط يها  پارامتر و پژوهش

  پژوهش 3 ياصل ةيفرضنتايج بررسي . 7جدول 
  گيريتصميم  داري معني سطح ميانگين آزمونآمارة فرضيه
  فرضيه رد  00/0  86/2  -518/7 3فرضية

 آمارة دهند  مي نشان نيز 7- 3 تا 1- 3 اخص يها هيفرض بررسي از آمده دست به نتايج
 رنديگ  ينم قرار شده محاسبه يدار  يمعن سطح در 4- 3 و 2- 3 ،1- 3 اخص ةيفرض سه آزمون

 و ييگرا  قهيسل ،ييگرا  ارزش ينوع به و شوند  يم رفتهيپذ هيفرض سه نيا جه،ينت در و
 7- 3 ،6- 3 ،5- 3، 3- 3 ةيفرض چهار و است تهران بانوان ديخر يها  سبك از ييگرا  راحت

 ديخر در يسردرگم و ييگرا  لذت ،ييگرا  هدف ،ييگرا  عادت يها  سبك از يرويپ بر يمبن
 مشاهده يتهران بانوان ديخر يها  سبك در آزمون آمارة و يدار  يمعن سطح به توجه با
  ).8جدول ( شود ينم

  7- 3 تا 1- 3 اخص يها هيفرض بررسي نتايج. 8 جدول

  گيري  تصميم  داري  معني سطح  ميانگين  آزمون آمارة  اخص يها فرضيه

  فرضيه پذيرش  000/0  26/3  571/10 1-3اخص فرضية
  فرضيه پذيرش  000/0  22/3  425/5 2-3اخص فرضية
  فرضيه رد  000/0  32/2  -492/14 3-3اخص فرضية
  فرضيه پذيرش  000/0  35/3  698/5 4-3اخص فرضية
 فرضيه رد  000/0  56/2  -404/12 5-3اخص فرضية

 فرضيه رد  000/0  75/2  -025/5 6-3اخص فرضية

 فرضيه رد  000/0  54/2  -219/11 7-3اخص فرضية

 براي. است شده استفاده واريانس تحليل آزمون از چهارم، فرضية بررسي منظور به
 سوم، تا اول فرضيات بررسي از آمده دست به نتايج به توجه با نخست آزمون، اين اجراي

. شدند استخراج كنند  مي تبعيت ها  آن از تهران شهر زنان كه يخريد هاي  سبك از دسته آن
 ها  آن انيم اختالف نبودن يا بودن و شده تحليل وارد ورودي منزلة به ها  سبك اين سپس
 ديگر، عبارت به يا فرضيه دييتأ از حاكي آزمون اين از آمده دست به نتايج. شد بررسي
  ).9جدول ( است خريد هاي  سبك به زنان گرايش ميزان انيم اختالف داري  معني قبول
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  پژوهش 4 ياصل ةيفرضنتايج بررسي . 9جدول 
  گيري  تصميم داريمعنيسطح آزمونآمارة فرضيه

  فرضيه رشيپذ  000/0  953/46 4

 هاي  اندازه در خريد هاي  سبك به زنان گرايش كه است معني بدان 4 فرضية دييتأ
 منظور بدين. دارد وجود ها  سبك اين بندي  رتبه امكان حيث اين از بنابراين است؛ متفاوتي
 واريانس آيا شود تعيين آن واسطة به تا شود  مي انجام ها  واريانس همگني آزمون نخست
 انيم دهد  مي نشان آزمون اين بررسي نتايج خير؟ يا دارند تفاوتي ها  سبك به گرايش
  .است 10 جدول شرح به نتايج. دارد وجود دار  معني اختالف ها  سبك به گرايش واريانس

  ها  واريانس همگني آزمون جينتا .10 جدول
  گيري  تصميم  داري  معني سطح دومآزاديدرجة اولآزاديدرجة آزمون

  واريانس تفاوت  00/0  1820  5 هاواريانس همگني

 به و بندي  دسته براي است، شده دييتأ طبقات واريانس بودن متفاوت كه اين به توجه با
 شده استفاده Games-Howell آزمون از زنان خريد سبك به گرايش بندي  رتبه آن، يپ در

 همة با گرا  تيفيك سبك انيم دهد  مي نشان آزمون اين اجراي از آمده دست به نتايج. است
 گرا  جمع سبك انيم گرا،  قهيسل جز به ها  سبك همة با گرا  متيق سبك انيم ديگر، هاي  سبك

 و گرا  تيفيك هاي  سبك با گرا  ارزش سبك انيم گرا،  متيق و گرا  تيفيك هاي  سبك با
 هاي  سبك با گرا  راحت سبك انيم و گرا  تيفيك سبك با گرا  قهيسل سبك انيم گرا،  متيق
 ها  تحليل اين از آمده  دست به نتايج. دارد وجود يدار  معني اختالف گرا  متيق و گرا  تيفيك
  .است 11 جدول شرح به

 تعداد شدن مشخص و Games-Howell آزمون از آمده دست به نتايج به استناد با سپس
 جدول شرح به زنان خريد هاي  سبك بندي  رتبه طبقه، هر در قرارگرفته هاي  سبك و طبقات

  .است 12
  Games-Howell آزمون جينتا. 11 جدول

 طبقه
  كنترل

  قياس طبقة
اختالف
  ميانگين

سطح
  داري معني

 مجازحد
  پائين

 مجاز حد
  باال

  گيري  تصميم

  گرا  تيفيك
  طبقه اشتراك عدم  006/1  703/0  000/0  854/0 گرامتيق

  طبقه اشتراك عدم  801/0  423/0  000/0 612/0 گراجمع
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  طبقه اشتراك عدم  826/0  562/0  000/0  694/0 گراارزش
  طبقه اشتراك عدم  892/0  569/0  000/0  731/0 گراقهيسل

  طبقه اشتراك عدم  784/0  374/0  000/0  579/0 گراراحت

 گرا  متيق

  طبقه اشتراك عدم  058/0  - 426/0  003/0  - 242/0 گراجمع
  طبقه اشتراك عدم  036/0  - 284/0  003/0  - 16/0 گراارزش

  طبقه اشتراك  032/0  - 277/0  206/0  - 124/0 گراقهيسل
  طبقه اشتراك عدم  075/0  - 475/0  001/0  276/0 گراراحت

 گرا  جمع

  طبقه اشتراك  25/0  - 086/0  727/0  082/0 گراارزش
  طبقه اشتراك  311/0  - 074/0  489/0  119/0 گراقهيسل

  طبقه اشتراك  197/0  - 263/0  998/0  - 033/0 گراراحت

 گرا  ارزش
  طبقه اشتراك  172/0  - 1/0  973/0  036/0 گراقهيسل

  طبقه اشتراك  07/0  - 301/0  48/0  - 116/0 گراراحت
  طبقه اشتراك  056/0  - 359/0  294/0  - 152/0 گراراحت  گرا  قهيسل

  زنان خريد هاي  سبك بندي  رتبه نتايج. 12 جدول
  ميانگين طبقه رتبه
  95/3  گرا  تيفيك 1

2  

  35/3 گراراحت
  34/3 گراجمع
  26/3 گراارزش

  22/3 گراقهيسل

3  
  22/3 گراقهيسل
  1/3 گرامتيق

  
  پيشنهادها و گيري  نتيجه. 4

 يبرا پوشاك يها  فروشگاه در زن انيمشتر اهداف يبند  دسته و ييشناسا ق،يتحق نيا هدف
اسـتفاده از مقيـاس    پـژوهش هدف از اين  گر،يد انيب به. است يتيشخص مختلف يها  گروه

گيري درخصوص خريد پوشاك   هاي تصميم  بررسي سبك يبراكننده  فهرست سبك مصرف
هـاي    گيـري مختلـف در ميـان طيـف      هـاي تصـميم    در شهر تهران و تحليل الگوها و سبك

  .استدر شهر تهران  زنكنندگان   گوناگون مصرف
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 نيا اند،  پرداخته نيشيپ يها  مدل اعتبار يبررس به فقط كه ييها  پژوهش گريد برخالف
 يها  مدل در كاررفته به يها  سبك و ابعاد ،يفرهنگ يها اختالف گرفتن نظر در با پژوهش
 انيمشتر مختلف يها  گروه يبرا را يتر مطمئن يها  سبك و ابعاد و گرفته نظر در را گذشته

 در مدل يعملكرد جنبة يبررس منظور به ،يينها مدل دييتأ از پس كه است كرده استخراج
 مراحل، نيا از پس. گرفتند قرارآزمون  مورد ها هيفرض ،يآمار ليتحل قيطر از جامعه
 شامل د،يخر يريگ  ميتصم سبك شش شده، ييشناسا سبك چهارده انيم از كه شد مشاهده

 و دارند يتر شيب تياهم گرا  متيق و گرا  قهيسل گرا،  ارزش گرا،  جمع گرا،  راحت گرا،  تيفيك
  . برند  يم بهره ها  سبك نيا از شانيدهايخر در يتهران زنان
 از كه ،يكيتكن ـ ياقتصاد سبك كه است مفهوم نيبد 2- 1 و 1- 1، 1 يها هيفرض دييتأ
 گرا  متيق و اول تياولو منزلة به گرا  تيفيك سبك و رود، يم شمار به مدل ياصل يها  سبك
 سبك دو. كنند يم استفاده پوشاك انيمشتر كه است ييها  سبك از سوم تياولو حكم در
 دار پرطرف يها  سبك جزو زين يتا مدل و كندال و اسپرولز مدل در گرا  متيق و گرا  تيفيك
 شدن رد د،يخر يها  سبك از طبقه نيا در جالب نكتة. روند يم شمار به انيمشتر انيم در

 مشهور يبرندها ديخر به زنان كه است يمعن  بدان نيا و گراست  غيتبل و گرا  برند يها  سبك
 سةيمقا در. اند توجه  يب رديگ  يم صورت ها  فروشگاه و كاالها يبرا كه يغاتيتبل نيچن هم و
 ييگرا  غيتبل سبك اما كند،  يم يط را ينزول ريس ييگرا  برند سبك ،يتا پژوهش جينتا

  .استكنگ  و هنگ يشانگها زنان ديخر يها  سبك از حاضر، پژوهش جةينت برخالف
 سه از و است طبقه نيا با منطبق ةيفرض رد از يحاك يفرهنگ ـ ياجتماع سبك يبررس

 از نولدز،ير و آرنولد مدل مانند زن، انيمشتر ييگرا  گريد و ييمدگرا ،ييگرا  جمع سبك
 به يتا مدل و كندال و اسپرولز يها  مدل در است يگفتن. است كرده استفاده گرا  جمع سبك

 خود به را دوم تياولو ج،ينتا به توجه با قيتحق نيا در اما نشده، پرداخته سبك نيا
 سبك رد در يتا مدل و مطالعه مورد مدل اشتراك توجه جالب نكتة. است داده اختصاص

 داند،  يم ييمدگرا و مد رويپ را يتهران انيمشتر كه ،يعموم تصور برخالف. است ييمدگرا
 درصد 58 فقط سبك نيا زين يتا مدل در. ندارد وجود بانوان ديخر يها  هيرو در سبك نيا

  .اند  بوده نوجوان تر شيب كه است داده اختصاص خود به را شده مطالعه گروه
 از پس پرداخته، يفرد ـ يتيشخص سبك از زنان يريگ  بهره يبررس به كه سوم، ةيفرض

 سه فقط مشمول، سبك هفت از طبقه نيهم در و است شده مواجه هيفرض رد با يبررس
 سبك. اند  شده رفتهيپذ دو تياولو با ييگرا  راحت و ييگرا  قهيسل ،ييگرا  ارزش سبك
 و است مشترك كندال و اسپرولز مدل با است، شده دييتأ پژوهش نيا در كه ،ييگرا  راحت
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 تر شيب كنگ هنگ زنان نسبت به يشانگها زنان انيم در ييگرا  راحت ،يتا پژوهش در زين
 به يتيشخص يها  يژگيو به توجه و ييگرا  قهيسل زنان، گروه دو هر در و شود يم مشاهده

 يمبن 7- 3 و 6- 3 ،5- 3، 3- 3 ،3 يها هيفرض يبررس به توجه با. دارد وجود يفراوان زانيم
 و پژوهش نيا در ديخر در يسردرگم و ييگرا  لذت ،ييگرا  هدف ،ييگرا  عادت بر

 مدل در ها هيفرض نيا كه است نيا در جالب نكتة كندال، و اسپرولز مدل با اشتراكشان
 نيا رد با پژوهش نيا در يعملكرد تيوضع به توجه با اما اند،  شده دييتأ كندال و اسپرولز
 يط را ينزول ريس سبك نيا زين يتا مطالعة در مشابه طور   به م؛يشو  يم مواجه ها  سبك

  .شود ينم مشاهده يتا مدل در زين يسردرگم و ييگرا  لذت يها  سبك و كند  يم
  
   ي      كاربرد   ي       شنهادها ي پ     1.4

 قابل و ديمف تهران در پوشاك اندركاران دست و ابانيبازار يبرا پژوهش نيا يها  افتهي
 تا ديخر در مؤثر عوامل يبند  رتبه منظور به ديخر يها  سبك بهتر فهم كسب. است استفاده

 با پوشاك بازار اندركاران  دست عوامل، نيا يبند  رتبه و ييشناسا با رايز است؛ مهم يحد
 دار جهت و توجه درخور يگذار  هيسرما بازار در مناسب يها  ياستراتژ ياجرا و نيتدو
 تيفعال تياولو در ديبا محصوالت شدة درك تيفيك يارتقا ج،ينتا به توجه با. كند يم

  . رديگ قرار بازار اندركاران  دست و رانيمد
 حكم در گرا  تيفيك سبك و يكيتكن ـ ياقتصاد ياصل سبك بر يمبن اول ةيفرض دييتأ
 نكته نيا كنندة  دييتأ پوشاك انيمشتر انيم در سوم تياولو حكم در گرا  متيق و اول تياولو
 يساز  متعادل و تيفيك بهبود به ديبا رقبا از گرفتن يشيپ يبرا عرصه نيا فعاالن كه است

 گرا،  غيتبل و برندگرا يها  سبك رد با طبقه، نيهم در. دهند نشان يا  ژهيو توجه كاالها متيق
 يبرندها ارائة از را شان توجه ديبا موجود تصور رغم به ابانيبازار و ها  فروشگاه رانيمد

  .كنند معطوف مناسب متيق و باال تيفيك با محصوالت عرضة به نهيپرهز غاتيتبل اي مشهور
 2- 2 اخص يها هيفرض و) يفرهنگ ـ ياجتماعسبك ( دوم ياصل ةيفرض رد به توجه با

 ،ييگرا  جمع بر يمبن 1- 2 ةيفرض رشيپذ مقابل، در و) گرا  گريد( 3- 2 و) مدگرا(
 جو يباسازيز و توسعه به روز به يها  مد و ها  مدل ارائة يجا به ديبا بازار اندركاران  دست

 اقدام فروشندگان مؤدبانة و ستهيشا برخورد يبرا الزم يها  آموزش نيچن هم و فروشگاه
 به روند،  يم ديخر به اقوام و دوستان با ارتباط بهانة به كه گرا،  جمع انيمشتر تا كنند

  .كنند جذب محترمانه يها  برخورد با يفروشندگان و بخش  فرح يفضا با يفروشگاه
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 انيمشتر، )ييگرا  راحت سبك از يريگ  بهره( 4- 3 اخص ةيفرض آزمون جةينت اساس بر
 شنهاديپ جهينت در. رنديگ  يم بهره دشانيخر يها  هيرو در ييگرا  راحت سبك از يتهران زن
 آسانسور راحت، و مطلوب دمانيچ مانند يا  ژهيو امكانات با مناسب محل انتخاب شود  يم
 و مترو مانند ،يعموم ةينقل ليوسا به عيسر و آسان يدسترس مطبوع، ةيتهو ،يبرق پله و

 تيفيك يارتقا از پس ره،يغ و فروشگاه به ممكن محل نيتر  كينزد در نگيپارك وجود
 يها هيفرض دييتأ نيچن هم. رديگ قرار بازار اندركاران  دست يكار تياولو در محصوالت

 تر شيب انيمشتر جذب يبرا ابانيبازار كه دهد  يم نشان) گرا  قهيسل( 2- 3 و) گرا  ارزش( 1- 3
 به گوناگون يها  قهيسل و ها  ارزش نيا فراخور و اقدام انيمشتر يها  ارزش ييشناسا به ديبا

  .كنند اقدام قيسال و ها  ارزش نيا با متناسب يكاالها ارائة
  
   ي     پژوهش   ي       شنهادها ي پ     2.4

 يهـا   تفاوت و بازار ساختار يها  يژگيو ديبا رانيا در ديخر يها  سبك در يآت يها  پژوهش
 يغنـا  و تنوع به توجه با بازار در يا  منطقه يها  تفاوت. دهند قرار نظر مد را كشور يفرهنگ
 نيـ ا جينتـا  كـاربرد  و اسـت  معمول و متعارف يحدود تا رانيا يها  شهر متفاوت يفرهنگ

  .شود يبررس دوباره ديبا رانيا يها  شهر گريد يبرا پژوهش
 رانيـ ا ياجتمـاع  ساختار و فرهنگ با منطبق پژوهش نيا در شده ارائه مدل است گفتني

 و پوشـاك  جز به ها  نهيزم گريد در آن يريكارگ به امكان نيبنابرا است؛ شده دييتأ و يطراح
  .دارد وجود تهران از ريغ به مناطق گريد

 قيـ طر از و مطالعـه  يتـر   قيدق ديخر يها  سبك ،يدلف روش از استفاده با شود  يم شنهاديپ
  .شود نييتع عملكردشان و تياهم تيوضع بوستون مشاوران گروه سيماتر مانند ييها  روش
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