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سرمایه نمادین و بررسی رابطه این سرمایه  يهاشناسایی مؤلفه هدف این پژوهش
لوازم ورزشی است. این پژوهش،  يهادر فروشگاه کنندهبا رفتار خرید مصرف

امعه سرمایه نمادین ج يهاپیمایشی است. در بخش شناسایی مؤلفه -توصیفی
نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان دانشگاه هستند که اطالعات  19 پژوهشآماري 
با تکنیک دلفی مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحله بعد جهت بررسی  شدهيگردآور

 يهامشتریان فروشگاه کننده،نمادین با رفتار خرید مصرف سرمایه يهارابطه مؤلفه
عنوان جامعه آماري تحقیق انتخاب شدند. نمونه لوازم ورزشی در شهر زاهدان به

آلفاي کرونباخ براي نفر است ( 384اي و اي چندمرحلهپژوهش به روش خوشه
رفتار  و ن بر اساس تکنیک دلفی و مدل نامدار جویمیهاي سرمایه نمادینامهپرسش

است).  89/0و  82/0به ترتیب برابر با  بر اساس مدل لن کاستر و ویسی دیخر
 لیوتحلهیتجز 9,1 زرلیل افزارنرمهاي پژوهش با روش معادالت ساختاري و داده

طور رابطه سرمایه نمادین براي سؤال اصلی و همین وهشهاي پژیافتهشده است؛ 
را نشان  89/0، 91/0، 92/0، 91/0 ریبا رفتار قبل، حین و بعد از خرید به ترتیب مقاد

دهد. هر چه افراد سرمایه نمادین بیشتري داشته باشند، قبل از خرید لوازم می
ا افراد بیشتري تعامل کنند و بمی ها و افراد دیگر کسب اطالعاتورزشی، از رسانه

کنند و لوازم ورزشی را با لوازم ورزشی جایگزین و دربردارنده نمادین برقرار می
ا هاي نمادین شده و متناسب بمفاهیم مشابه نمادین مقایسه کرده، درگیر انتخاب

 زنند.نمادین تجهیزات ورزشی دست به خرید می يهانیازها و خواسته
 

 ها واژهکلید 
از خرید، رفتار حین خرید، رفتار قبل از خرید، سرمایه نمادین، لوازم رفتار بعد 

 .و تجهیزات ورزشی

The purpose of this research is to identify the components 
of symbolic capital and to examine the relationship 
between this capital and consumer purchasing behavior in 
sporting goods stores. This research is descriptive-survey. 
In the section identifying the components of the symbolic 
capital of the statistical society, 19 university professors 
and university experts have been investigated. The 
information collected was analyzed using Delphi 
technique. In the next step, to examine the relationship 
between symbolic capital components and consumer 
purchasing behavior, customers of sporting goods stores 
in Zahedan city were selected as the statistical population 
of the study. Regarding the general nature of the research 
community, the research sample is multi-stage clustered 
and 384 people (Cronbach's alpha for symbolic capital 
and purchasing behavior questionnaire respectively is 
0.82 and 0.89.(The research findings for the main 
question and also the relation between symbolic capital 
and the behavior before, during and after purchase are 
0.91, 0.92,0.91and 0.89 respectively. More symbolic 
capital people have, they learn information from the 
media and other people before buying sporting goods, and 
they engage with more people in symbolic interactions 
and compare sporting goods with substitute sporting 
goods as well as sporting goods with similar symbolic 
concepts. They Engage in symbolic choices and purchase 
according to symbolic needs to sports equipment. 
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Post Purchase Behavior, Purchase Behavior, Pre-
purchase Behavior, Symbolic Capital, Sports Equipment 
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 چکیده  
 
Abstract   



 1398 زمستان، 3، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 26

 همقدم
در بازاریابی، رفتار خرید مشتري  انگیزبحث یکی از موضوعات

وکار همواره است. مدیران و بازاریابان در عرصه توسعه کسب
بهتر مشتري، رفتار خرید وي را هر چهکوشند تا با شناخت می

بینی کرده و کاال و خدمات تولیدي خود را در مسیر فرآیند پیش
سیدجوادین و اسفیدانی، انتخاب و خرید مشتري قرار دهند (

). امروزه بازاریابی تنها فروش کاال و خدمات تولیدشده 24، 1391
شود. می عنیست، بلکه بازاریابی قبل از تولید کاال و خدمات شرو

هاي مشتریان و علت چرایی رو شناسایی نیازها و خواستهازاین
وکار رفتار مشتریان نسبت به خرید کاال و خدمات در توسعه کسب

بهتر مشتري (کاالي ورزشی) حائز اهمیت است. شناخت هر چه
ل کننده موجب تسهیو پی بردن به افکار، گفتار و رفتار مصرف

و عرضه بهتر کاال و خدمات، متناسب با  بندي بازار و تولیدبخش
نیازها و خواسته مشتري و جلب رضایت و وفاداري مشتري است 

 ).61، 1391سیدجوادین و اسفیدانی، (
ها را بدون وجود سرمایه جامعه و انسان از طرف دیگر

، 2بوردیو و پاسرون-142: 2005، 1بوردیوتوان در نظر گرفت (نمی
توسط  ). جامعه24، 1391انی، سیدجوادین و اسفید -1989
هاي مختلف به هاي مختلف که در هر میدان، سرمایهمیدان

، 2006، 3جنکینزمیزان متفاوت وجود دارند، پوشیده شده است (
توان به چهار مقوله کلی تقسیم کرد: سرمایه ها را می). سرمایه48

جاري)، سرمایه اجتماعی  ریهاي جاري و غاقتصادي (دارایی
روابط ارزشمند با دیگران)، سرمایه فرهنگی (انواع و اقسام  (انواع

معرفت مشروع) و سرمایه نمادین (پرستیژ و افتخار اجتماعی) 
هاي کم، ). افراد با سرمایه108، 2002؛بوردیو،2006جنکینز، (

زیاد، منفی و مثبت وجود دارند، ولی سازمان و فرد بدون سرمایه 
بهتر میزان ناخت هر چهوجود، شوجود ندارد. حال بااین

هاي افراد، براي تولیدکنندگان، مدیران و بازاریابان حائز سرمایه
بندي بازار هاي مختلفی همچون بخشاهمیت است و در زمینه
وکارهاي زودبازده و کارآفرینی و به وجود و بازاریابی، ایجاد کسب

آمدن مراکز آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و علمی کاربرد دارد و 
گیرد. از طرفی در عصر پر چالش کنونی که ورداستفاده قرار میم

ها براي مانده است، تغییر است و سازمانتنها چیزي که ثابت باقی
ایجاد مزیت رقابتی و متفاوت شدن از سایر رقبا و به دست آوردن 

خود را  کنندگانبخش قابل قبولی از بازار باید مشتریان و مصرف
بینی نموده ها را پیشرفتار، فکر و گفتار آن خوب بشناسد تا بتواند

ه و ریزي کردهاي مشتریان برنامهو متناسب با نیازها و خواسته

                                                                                                                                                    
1. Bordieu 
2. Passeron 
3. Jenkins 
4. Theory of symbolic power 

سیدجوادین، دیواندري و بینی کنند (رفتار مشتري را پیش
 ).168 ،1393اسفیدانی، 
شان هاي مختلف وجوديها متناسب با سرمایهانسان

ها، عادات دارند و از منشتفکرات، گفتارها و رفتارهاي مختلف 
و سالیق مختلفی برخوردار هستند و عالیق و نیازها و 

). 2002؛ بوردیو،144، 2005بوردیو، هاي متفاوتی دارند (خواسته
و هدف اصلی بازاریابان، شناخت و شناسایی نیازها و  فهیوظ

، فرآیند مبادله است لهیوسها بههاي مشتریان و رفع آنخواسته
بهتر سرمایه افراد براي ناخت و فهم هر چهش رونیازا

تولیدکنندگان، مدیران و بازاریابان اهمیت شایانی دارد و به آنان 
ه اي، در چکند تا بدانند، چه کاالیی را با چه مشخصهکمک می

زمانی و در چه مکانی با چه قیمت و کیفیتی عرضه کنند تا 
ی و ت رقابتبیشترین فروش را داشته باشند و باعث ایجاد مزی

جویی مقیاس براي تولیدکننده در اثر تولید بیشتر شود. از صرفه
هاي متفاوت، ها و مکانها در زمانطرفی دیگر، انسان

هاي مختلف دارند و ارتباطاتشان با دیگران، همراه با فرهنگ
قوانین و ضوابط خاصی است و نمادهاي فرهنگی، اجتماعی و 

د تمام شناخته شوند و بازار بر اقتصادي متفاوتی دارند که بای
بندي شود. پس مسئله هاي آنان بخشاساس نوع و جهت سرمایه

 هاي نمادینشود که چه ارتباطی میان سرمایهازاینجا شروع می
کنندگان کنندگان وجود دارد و مصرفبا رفتار خرید مصرف

هاي متفاوت خود چگونه دست به خرید متناسب با سرمایه
(کشور  یو فروشندگان لوازم ورزشی داخل دکنندگانیلزنند تا تومی

ایران) با توجه به این مهم فروش محصوالت داخلی ورزشی را 
(خارج از کشور ایران و تولید  یجایگزین تجهیزات ورزشی خارج

سایر کشورها) کنند. در این پژوهش با توجه به اهمیت این مسئله 
، ن را با رفتار قبلهاي نمادیبر آن شدیم تا رابطه بین سرمایه

کننده در لوازم و تجهیزات ورزشی در حین و بعد از خرید مصرف
 کاالي ورزشی در شهر زاهدان را بررسی کنیم. يهافروشگاه

ترین بخش مفهوم سرمایه نمادین، مهم: سرمایه نمادین
است. وي در تعریف  4کار بوردیو در زمینه تئوري قدرت نمادین

 -گوید: من به هر نوع از سرمایه (اقتصادياین مفهوم می
شود، به  افتیدر 5فرهنگی) چنانچه از مقوالت فاهمه -اجتماعی

 کننده و به يبندطبقه يهااصول بینش و تقسیم به نظام
اي محصول درون کالبد شدن هاي شناختی که تااندازهقالب

ساختارهاي توزیع سرمایه در ساختارهاي عینی مربوطه یعنی 
). 167، 2005بوردیو، گویم (می 6میدان هستند، سرمایه نمادین

5. Understanding 
6. Symbolic capital 
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 27 ... لوازم ورزشی يهادر فروشگاه کنندهشناسایی ابعاد سرمایه نمادین و رابطه آن با رفتار خرید مصرف :و همکار ولی محمد درینی 

 

رمایه که س نمایاندمی طوراین» هر نوع سرمایه«به کار بردن لفظ 
نمادین اوالً وجه تغییر شکل یافته و تغییر معنا یافته از سایر 

). 11، 7،2012هاست (فورایجی و التوسینسکا و وارزینیاكسرمایه
، همچون وبر معتقد است، اعمال قدرت به مشروعیت نیاز ویبورد

ها و افرادي توانند خود را از گروههایی که میدارد. افراد و گروه
 ها و افرادي که منافعیکه داراي منافع مشخصی هستند، به گروه

ندارند، تغییر دهند، به گفته بوردیو به کسب سرمایه نمادین نائل 
هاي ). خشونت نمادین، صورت9، 2002، 8سوارزاند (گشته

متفاوت سلطه مشروع و غیرمسلح است که صورت رسمی و 
پذیر خود به نظم مسلط کند، طوري که سلطهقانونی پیدا می

که از سازوکارهاي آن شود، بدون آنپیوندد و مدافع آن میمی
). مصارف نمادین برحسب 1989بوردیو و پاسرون، (آگاه باشد

ات و اقشار اجتماعی متغیر است و به فضاي اجتماعی که فرد طبق
کند، یعنی به حجم سرمایه نمادینی که در در آن زندگی می

دسترس و اختیار هر طبقه است و به معیار فرهنگی که هر طبقه 
 ؛1985بوردیو،کند، وابسته است (را با آن مشخص می خود
 ).2002،ویبورد

ر درجه اول سرمایه د :گونه شناسی سرمایه نمادین
شود از هر نوع سرمایه محسوب می افتهینمادین نوع تغییر شکل 

شود و دارنده آن از جانب عنوان نماد و سمبل محسوب میکه به
یژ عنوان پرستنوعی، بهگیرد و بهمردم مورد عزت و احترام قرار می

شود و از طرفی هر نوع از سرمایه است که در چشم محسوب می
 وانتیشود. دربیانی دیگر معنوان نماد محسوب میبهدیگران 

عنوان بیان نمود که سرمایه نمادین از هر نوع سرمایه به نیچننیا
شود و درواقع باید سرمایه نمادین را بعدي جداگانه محسوب می

نامدار جویمی، عنوان بعدي از هر سرمایه محسوب نمود (به
1393،55.( 

نمادین اقتصادي، آن  هیسرما سرمایه نمادین اقتصادي:
عنوان نماد توسط جامعه دسته از سرمایه اقتصادي است که به

شده است و دارنده آن، از طرف مردم صاحب احترام و پذیرفته
منزلت است. سرمایه اقتصادي هر نوع سرمایه و دارایی مشهود 

سرعت به وجه نقد تبدیل تواند آن را بهاست که دارنده آن می
لبته باید به این نکته اشاره نمود که سرمایه نمادین نماید (ا

اقتصادي به معناي داشتن سرمایه اقتصادي بیشتر نیست و گاهی 
کند، یعنی شاید در برخی مناطق و میان خالف آن نیز صدق می

عنوان افراد خاصی ساده زیستی وزندگی بدون تجمالت و ساده به
نامدار رام باشد) (سرمایه نمادین اقتصادي داراي ارزش و احت

                                                                                                                                                    
7. Furaiji, Latuszynska, Wawzyniak 
8. Soares 
9. Righi 

 ).1393،55جویمی، 
نمادین فرهنگی آن  هیسرما سرمایه نمادین فرهنگی:

عنوان نماد دسته از سرمایه فرهنگی است که براي مردم به
شود و مردم براي دارنده آن احترام و منزلت خاصی محسوب می

نمادین، سرمایه فرهنگی است  یفرهنگ هیشوند (سرماقائل می
تن آن سرمایه فرهنگی در چشم مردم، موردستایش که فرد با داش

و احترام است). البته باید به این نکته اشاره نمود که سرمایه 
نمادین فرهنگی به معناي داشتن سرمایه فرهنگی بیشتر نیست 

کند، یعنی شاید در برخی مناطق و گاهی خالف آن نیز صدق می
نفی و و میان افراد خاصی فرهنگ خاص و یا کالً فرهنگ م

 عنوان سرمایه نمادین فرهنگیبه شدهپذیرفته متضاد بافرهنگ
، 9؛ریگی56، 1393نامدار جویمی، داراي ارزش و احترام باشد (

2013 ،18.( 
نمادین اجتماعی آن  هیسرما سرمایه نمادین اجتماعی:

شود که در میان مردم از دسته از سرمایه اجتماعی محسوب می
عنوان نماد از سوي خوردار است و بهاحترام و منزلت باالیی بر

شود، مانند عضویت و همکاري و مشارکت و جامعه محسوب می
عنوان نماد به هایی که مردم آن را بهارتباط با اشخاص و گروه

آورند و براي فرد منزلت و احترام به همراه دارد؛ البته شمار می
ه معناي عی بباید به این نکته اشاره نمود که سرمایه نمادین اجتما

داشتن سرمایه اجتماعی بیشتر نیست و گاهی خالف آن نیز صدق 
کند، یعنی شاید در برخی مناطق و میان افراد خاصی، زندگی می

عنوان سرمایه نمادین اجتماعی داراي وآمد و ساده بهبدون رفت
 ).1393،56نامدار جویمی، ارزش و احترام باشد (

گونه استدالل این ابانبازاری: 10کنندهرفتار خرید مصرف
گیري کنند که اگر همه مسائلی را که درباره فرآیند تصمیممی

 هايکننده وجود دارد بدانند، قادر خواهند بود پیامخرید مصرف
کنند اي طراحی میگونههاي بازاریابی را بهتبلیغاتی و استراتژي

مهم  دو تعریف کننده داشته است.که تأثیري مطلوب بر مصرف
ها اشاره کننده وجود دارد که در ادامه به آندرباره رفتار مصرف

 شود:می
ه تعریف گونکننده را این. انجمن بازاریابی آمریکا، رفتار مصرف1

کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه کند، رفتار مصرفمی
دهند، ها در فرایند مصرف انجام میکنند و اقداماتی که آنمی
چنین شامل اجزایی از محیط است که بر این دانش، . همشودمی

گذارد. در تعریف فوق آمده است که رفتار یم ریاحساسات و رفتار تأث
 کننده پویاست، زیرا دانش، افکار و احساسات و رفتارمصرف

10. Consumer purchase behavioral 
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کننده مورد هدف و هاي مصرفطور مجزا، گروهبه کنندهمصرف
 باشند.یجامعه در کل، پیوسته در حال تغییر م

عنوان، مطالعه به کننده. در تعریف دیگر، رفتار مصرف2
واحدهاي خرید و فرآیندهاي مبادله که شامل خرید، مصرف و 

 است شدهفی، تعرهاستدهیکنارگذاري کاال، خدمات، تجارب و ا
 ).124، 1994؛ ویلکی، 64، 2011، 11سی مون و مینور(

دل کننده از مدر این پژوهش براي بررسی رفتار خرید مصرف
تر کننده از ابعاد مدل لن کاسویلکی و براي سنجش رفتار مصرف

 ها اشاره خواهد شد.شده که در ادامه به آنو ویسی استفاده
گیري هاي مختلف تصمیماز میان مدل: 12مدل ویلکی

، رفتار نظران برجستهعنوان یکی از صاحبخرید، ویلیام ویلکی به
 اي که در هر یکک فرایند سه مرحلهعنوان یکننده را بهمصرف

هایی خاصی را انجام فعالیت کنندهاز مراحل این فرایند مصرف
 کنندهگیري مصرفگیرد. مطالعه تصمیمدهد، در نظر میمی

وتحلیل چگونگی انتخاب افراد از میان یک یا چند شامل تجزیه
گزینه خرید و فرایندهایی است که قبل، حین و یا پس از خرید 

توجه داشت که در تعریف  دی). با1994،86ویلکی، دهند (می خر
ه شده است کصورت ضمنی مشخصکننده نیز بهرفتار مصرف

کننده، خرید وي را به دنبال دارد و به ترتیب، انتخاب مصرف
خرید وي نیز استفاده از محصول و درنهایت به دور انداختن 

 محصول را به دنبال خواهد داشت.
در این مدل براي رفتار خرید  :13ر و ویسیمدل لن کاست

شده است که در ادامه به کننده چهار بعد در نظر گرفتهمصرف
 :میپردازیها متعریف آن

مشتري و  يریدرگ :14آوري اطالعات و ارتباطاتجمع .1
گیري از راه آوري اطالعات و تصمیمصرف زمان براي جمع
می، نامدار جوی( یغاتیهاي گروهی و تبلارتباطات با افراد و رسانه

1393،68.( 
تکرار مصرف  :15. فراوانی، کاالهاي متمایز و جایگزین2

تر و و چنانچه خود فرد قبالً خرید کرده باشد به دنبال قیمت کم
و به دنبال افرادي است که از کاال چندین بار  کیفیت بهتر است

 ).1393،68نامدار جویمی، ( استفاده کرده باشند
مصرف داوطلبانه و غیر اجبار  :16. آزادي در انتخاب و خرید3

هاي تجاري و تکراري که آزادي در انتخاب و خرید از میان عالقه
 ).1393،69نامدار جویمی، هاي آن است (متفاوت از نشانه

ها، نفوذ دیگران و نمایندگی :17تأثیر و حساسیت .4
نامدار جویمی، خانواده و فروشنده و مکان و زمان خریدوفروش (

                                                                                                                                                    
11. Sy Moon, minor 
12. Wilkie 
13. lancaster and Withey 
14. relevance 
15. frequency 

گیري بهتر و ). در این پژوهش براي رسیدن به اندازه1393،69
کننده از ترکیب مدل ویلکی با تري از رفتار خرید مصرفدقیق

 ایم.مدل لن کاستر استفاده کرده
شده است، مطالعاتی که توسط محققان انجامبا توجه به 

حال تحقیقی که رابطه میان سرمایه نمادین و رفتار خرید تابه
وکار در صنعت تولید و فروش توسعه کسب يکننده برامصرف

طور مستقیم و غیرمستقیم بررسی کرده را به یتجهیزات ورزش
و  اخلیرو در ادامه به چند تحقیق دنشده است. ازاینباشد، انجام

 خارجی که نزدیک به این عنوان باشد، اشاره خواهد شد.
، )1392( توسط سید جوادین، دیواندري و اسفیدانی پژوهشی

ی هاي بازاریابکننده و استراتژيبا عنوان الگوي رفتار مصرف
خانگی ایران صورت گرفته است. نتایج نشان اینترنتی لوازم

خانگی ایران، سه الگوي مکنندگان در بازار لوازدهد که مصرفمی
ها رفتاري، عقالیی، احساسی و هوشمند دارند و به طبع آن بنگاه

ی و اي، تعاملهاي بازاریابی مبادلهنیازمند استفاده از استراتژي
هوشمند هستند. در این تحقیق ارتباط میان الگوي عقالیی و 

 اي و تعاملی به اثبات رسیده است،احساسی با استراتژي مبادله
اما ارتباط بین الگوي رفتاري هوشمند و استراتژي هوشمند به 

با  )1389( توسط بابایی نرسیده است. پژوهش دیگري اثبات
لید شناختی پیر بوردیو: توامکانات سیاسی در نظریه جامعه عنوان

شده است. به نظر دکتر رسول بابایی در این نظریه سیاسی انجام
بوردیو، تمامی عناصر و  شناختی پیرتحقیق، نظریه جامعه

هاي بنیادهاي یک نظریه سیاسی وجود دارد و عناصر و مؤلفه
ها در چارچوبی نظري در ها شناسایی و سپس ترکیب آنمؤلفه

شده است و در این راستا از نظریه سرمایه سیاسی بازسازي
مفاهیمی همچون عادت واره، میدان، سرمایه نمادین، زبان، 

نمادین استفاده کرده است. پژوهشی  قدرت نمادین و خشونت
تحت عنوان تحلیل ) 1389(توسط عبدالهی و مرادي  گرید

شناسی الگوي مصرف در بین ساکنان شهر تهران جامعه
شده است. در این تحقیق بر تغیر نیازهاي اقتصادي، انجام

بندي اجتماعی معاصر از تولید به مصرف، چرخش صورت
ج عالقه به فرآیندهاي نمادین در شناسی و روافرهنگی در جامعه

هاي اجتماعی تأکید شده است. نتایج تحقیق جریان کنش
گاه ها بر جایدهنده توزیع طبقاتی الگوي مصرف و انطباق آننشان

توسط  مراتب اجتماعی است. پژوهشیافراد در فضاي سلسله
با عنوان سرمایه نمادین و ابعاد  )2014( و گاورلیوك 18گاورلیوك

 شدههاي آموزشی رومانیایی انجامه فرهنگی براي سازمانسرمای

16. freedom 
17. influence 
18. Gavereliuc 
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عنوان موتور ژنراتور است. در این تحقیق به سرمایه نمادین به
 شده است و سرمایهایجادکننده الگوهاي باز در محیط آموزشی اشاره

 اي براي بهبود نظام آموزشیعنوان تئوري نوسازي رابطهنمادین را به
هاي اجتماعی و تاریخ ه ریشه در نگرشدهد ککشور پیشنهاد می

با عنوان ) 2013( 19توسط ریژي فرهنگی کشور دارد. پژوهشی
شده گیري سرمایه اجتماعی: طرح آماري رسمی در ایتالیا انجاماندازه

 کند که مشکلاست. محقق در خالل مقاله به این نکته اشاره می
است  دي بودن آنگیري متغیر سرمایه اجتماعی چندبعاصلی در اندازه

دقت مورد رصد قرار گیرد. در انتها پژوهشگر به این و باید به
ري گیاندازهرسد که ابعاد سرمایه اجتماعی قابلگیري مینتیجه

هستند و با سه بعد اعتماد، انسجام و مشارکت براي سرمایه اجتماعی، 
، 20برد. فورایجی و التوسینسکا و وارزینیاكمقاله را به اتمام می

)، رابطه بین متغیرهاي مختلف که متغیرهاي مستقل آن 2012(
شناختی و عوامل آمیخته شامل فرهنگی، اجتماعی، شخصی، روان
وازم کننده است را در بازار لبازاریابی و متغیر وابسته آن رفتار مصرف

نشان  هاالکترونیکی عراق بررسی کردند. نتایج طرح تحقیقاتی آن
شناختی و عناصر آمیخته عوامل روان داد که عوامل اجتماعی،

و  کننده در ارتباط است. ساعتیشدت با رفتار مصرفبازاریابی به
)، عوامل مهم در توسعه استراتژي بازاریابی 2011( 21انصاري

هاي بیمه در عربستان سعودي را بررسی مناسب براي شرکت
دهد که عوامل کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

ده در کننگیري مصرفاجتماعی و نظارتی نقش مهمی در تصمیم
 ردم ازحال همچنین دریافتند که عموم مخرید بیمه دارد. بااین

اطالع هستند. مزایاي بیمه، انواع مختلف محصوالت بیمه بی
) با عنوان سرمایه نمادین 2009(توسط استوبینو  پژوهشی دیگر

شده و سالمت در مورد امور جنسی زنان در ماداگاسکار انجام
شناسی بوردیو براي سرمایه است. در این تحقیق از نظریه جامعه

 ایج تحقیق حاکی از آن است که زنانشده است. نتنمادین استفاده
هاي براي امور و ارتباطات جنسی خود اغلب از نمادها و سمبل

کنند. در امور جنسی کامالً از آنان تقلید امور جنسی استفاده می
کنند. محقق در این تحقیق، زنان موردمطالعه را در سه گروه می

کند که یره مکند و اشابندي میبا تقلید کم، متوسط و زیاد طبقه
افراد هر چه از جایگاه اقتصادي متوسط برخوردار باشند، بیشتر 

زنند و این در حالی است دست به اقدامات تقلیدي و نمادین می
که افراد با جایگاه اقتصادي پایین و زیاد، اغلب مستقل عمل 

 22). ساسوما1393کنند (نامدار، کنند و حتی از خود تبعیت میمی
ی با عنوان تأثیر شیوه زندگی در رفتار در طرح )2004(

                                                                                                                                                    
19. Righi 
20. Furaiji, Latuszynska, Wawrzyniak 
21. Saaty, Ansari 
22. Sasouma 

کننده لباس با تأثیر عوامل سبک زندگی در رفتار مصرفی مصرف
ج آن که نتای لباس و تمایالت جنسی دانشجویان پرداخته است

، مصرف جلوه 23دهد، جنسیت، مصرف رمانتیکنشان می
تواند نقش مهم در این رابطه یم 25و مصرف جنسی 24گرایانه

چنین بین سبک زندگی و مصرف رمانتیک و همداشته باشد. 
 گرایانه رابطه معناداري وجود دارد.جلوه

چه ارتباطی میان که  پژوهش این است دغدغه اصلی در این
کنندگان وجود دارد و هاي نمادین با رفتار خرید مصرفسرمایه
هاي متفاوت خود چگونه کنندگان متناسب با سرمایهمصرف

 و فروشندگان لوازم دکنندگانیتا تول زننددست به خرید می
(کشور ایران) با توجه به این مهم فروش  یورزشی داخل

 یمحصوالت داخلی ورزشی را جایگزین تجهیزات ورزشی خارج
دن روش رسی (خارج از کشور ایران و تولید سایر کشورها) کنند.

جاي گزینی محصوالت داخلی با محصوالت خارجی، پرداختن به 
در این پژوهش با  .کندیما داراي اهمیت و ارزشمند این عنوان ر

هاي توجه به اهمیت این مسئله بر آن شدیم تا رابطه بین سرمایه
وازم کننده در لنمادین را با رفتار قبل، حین و بعد از خرید مصرف

کاالي ورزشی در شهر  يهاو تجهیزات ورزشی در فروشگاه
صلی پژوهش بدین شرح ا سؤال رونیازا زاهدان را بررسی کنیم.

 است:
 يآورکننده (جمعآیا بین سرمایه نمادین و رفتار خرید مصرف

آزادي در -فراوانی و کاالهاي جایگزین -اطالعات و ارتباطات
 و حساسیت) رابطه معناداري وجود دارد؟ ریتأث -انتخاب و خرید
فرعی در این  سؤالاصلی پژوهش، سه  سؤالبر اساس 

 شده است: آوردهکه در ادامه است  شدهمطرحپژوهش 
 کننده. آیا بین سرمایه نمادین و رفتار قبل از خرید مصرف1

 رابطه معناداري وجود دارد؟
نده کن. آیا بین سرمایه نمادین و رفتار حین خرید مصرف2

 رابطه معناداري وجود دارد؟
 نندهکبین سرمایه نمادین و رفتار بعد از خرید مصرف ای. آ3
 معناداري وجود دارد؟رابطه 

یم خواه سؤاالتپاسخ علمی براي این  ارائهدر ادامه به دنبال 
 بود.

 
 پژوهش شناسی روش

کاربردي است و  يهاپژوهش با توجه به هدف، از دسته پژوهش

23. Romance 
24. Realistic effects 
25. Sexy 
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ازنظر روش اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه 
موردبررسی در این پژوهش شامل شهروندان شهر زاهدان است 

(ششصد هزار نفر) نفر دارد. جامعه 600,000جمعیتی باالتر از  که
شده است که این رو شهر زاهدان در نظر گرفتهموردبررسی ازاین

شود و مردم شهرهاي استراتژیک کشور محسوب میشهر از 
ها) و رفتارهاي خرید کاالي ها، ذائقهها (سالیق، منشبافرهنگ

 گیري در این پژوهشنمونهورزشی متفاوت در شهر وجود دارند. 
اي و تعداد نمونه با استفاده از جدول اي چندمرحلهبه روش خوشه

نفر است. جهت  384کرجسی مورگان و فرمول کوکران برابر با 
نفر در نظر  500افزایش ضریب اطمینان تعداد نمونه را برابر با 

در نظر  0,05ایم. ضریب خطاي آزمون نیز در این پژوهش گرفته
 spssافزارهاي مورداستفاده در این پژوهش شده است. نرمتهگرف
نامه آوري اطالعات پرسشاست. ابزار جمع lisrel 9.1و  21

 است.
ه هاي متغیر سرمایحال ابعاد و مؤلفهبا توجه به اینکه تابه

 ؛نمادین مورد تائید و اجماع محققان و متخصصان نبوده است
در این پژوهش از تکنیک دلفی  هابراي تائید این ابعاد و مؤلفه

 هاتهافیطور خالصه در بخش شده است که نتایج آن بهاستفاده
نامه سرمایه نمادین با توجه به آورده خواهد شد و براي پرسش

ابعاد مدل سرمایه نمادین (نمادین اقتصادي، نمادین فرهنگی و 
خبرگان در بخش دلفی، براي هر  دینمادین اجتماعی) مورد تائ

جه کننده با تونامه رفتار خرید مصرفسؤال و براي پرسش 5د بع
براي رفتار خرید براي  )2006( یسیبه ابعاد مدل لن کاستر و و

 6آوري اطالعات، فراوانی و آزادي انتخاب و خرید سه بعد جمع
شده است. مطرح سؤال 7سؤال و براي بعد تأثیر و حساسیت 

ارگرفته قر مورد تائیدنامه توسط متخصصان روایی صوري پرسش
نامه پرسش 30نامه ابتدا است. براي بررسی پایایی پرسش

و باالي  قبولشده و آلفاي کرونباخ، قابلصورت تصادفی پخشبه
وزیع نامه به تپرسش قبولبود که با توجه به پایایی قابل 0,70

 ها در مراحل بعدي پرداخته شد.نامهتمامی پرسش
 کرون باخ براي متغیرها و کل پرسشنامهمقادیر آلفاي  .1جدول 

آلفاي 
 کرون باخ

سرمایه 
 نمادین

رفتار خرید 
 کنندهمصرف

کل 
 نامهپرسش

 887/0 894/0 824/0 میزان
آلفاي 

 کرون باخ
رفتار قبل از 

 خرید
رفتار حین 

 خرید
رفتار بعد از 

 خرید
 782/0 845/0 862/0 میزان

 
 ها در این پژوهش،نامهپرسشبا توجه به محقق ساخته بودن 

 یسنجه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي موردبررس ییروا

تأییدي، رابطه بین ابعاد و  قرارگرفته است؛ در تحلیل عاملی
 همه بارهاي عاملی باید گویند کهها را بار عاملی میپرسش
ر تباشند و ضرایب معناداري این ابعاد هم بزرگ 5/0تر از بزرگ

غیرهاي عاملی تأییدي مت لیباشد تا پذیرفته شوند. در تحل 96/1از 
این پژوهش، همه بارهاي عاملی هر دو متغیر (سرمایه نمادین و 

و ضرایب معناداري نیز  5/0تر از کننده) بزرگرفتار خرید مصرف
توان گفت که این ابعاد بوده است، پس می 96/1تر از بزرگ

ه شده و مدل از برازش هایشان سنجیدخوبی توسط پرسشبه
ی پژوهش از شناسروشدر بخش  قابل قبولی برخوردار است.

همکاران )، منظمی و 1391همکاران (ي شاجی و هاپژوهش
) و کشاورز و 1397همکاران ()، اسکندري دستگیري و 1392(

 .میابردهو بهره  شدهگرفته) الهام 1394( يانصار
 
 هاي پژوهشیافته

ه هاي سرمایخبرگان) براي ابعاد و مؤلفهتکنیک دلفی (اجماع 
 نمادین

سرمایه نمادین قبل از این پژوهش داراي مدلی براي 
هاي مشخص باشد، گیري که در آن داراي ابعاد و مؤلفهاندازه

جش و هایی براي سننبوده است و براي دستیابی به ابعاد و مؤلفه
خبرگان  راتتري از این متغیر نیازمند استفاده از نظتعریف دقیق

ایم که از روش در صنعت تولید و فروش کاالي ورزش بوده
اد و ایم؛ بنابراین براي رسیدن به ابعتکنیک دلفی استفاده کرده

خبرگان براي سرمایه نمادین (براي  دییهاي جامع و مورد تأمؤلفه
شده است. بهتر این متغیر) از تکنیک دلفی استفادهسنجش هر چه

در چهار دور به انجام رسید که نتیجه نهایی  روش دلفی درمجموع
 شود:می اختصار در ادامه آوردهآن به

خبره  19در فرایند تکنیک دلفی در این پژوهش از نظرات 
ها به آدرس ایمیل این افراد نامهشده است. پرسشاستفاده
شده است که درباره ابعاد و ها خواستهشده و از آنارسال
طور چنانچه ابعاد و نظر بدهند و همین هاي این متغیرمؤلفه
هاي دیگري مدنظر دارند به آن اضافه و یا اصالح کنند. مؤلفه

جهت رسیدن به اجماع نسبی این نظرخواهی در چهار مرحله 
ها در بین افراد متخصص توزیع شد نامهتکرار شد. سپس پرسش

بعاد با توجه به اهمیت ا 5تا  1و نسبت به معیاري و ارزشی که از 
ها نظر داده شد و ابعاد و ها داده بودند، درباره آنها به آنو مؤلفه

و میانگین  0,3ها بیشتر از هایی که ضریب کندال در آنمؤلفه
بودند باقی ماندند و درنهایت ابعاد و مؤلفه همگی  0,4باالتر از 

متخصصان و خبرگان مربوطه رسیده و تائید شدند. در  دیبه تائ
 ها آورده شده است.ابعاد و مؤلفهادامه این 
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 هاي مورد تائید براي سنجش سرمایه نمادین با استفاده از اجماع نظرات خبرگانابعاد و مؤلفه .2جدول 

 هاي مورد تائید، اجماع نظر خبرگان (سرمایه نمادین)ابعاد و مؤلفه
 بعد سرمایه نمادین اقتصادي

 فرد و پرستیژيها و مواد غذایی (غربی، شرقی، ملی و محلی) منحصربهخوراکی
 فرددار و منحصربههاي موبایل مد، ماركگوشی

 فرددار و منحصربههاي مد، ماركلباس
 فردهاي تجاري) بزرگ و مشهور به جهت خرید وسایل و امکانات مد، منحصربهها (مجتمعپاساژ و مکان

 فردهاي مشهور و تک براي صرف غذا، داراي جنبه پرستیژي و منحصربهشاپهاي مواد غذایی و کافیفروشگاهها، رستوران
 بعد سرمایه نمادین فرهنگی

 دستی مختلف) و پرستیژيهنرهاي مرسوم (موسیقی، نقاشی، طراحی و صنایع
 هاي رایج و رسمی جهان (انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوي و ...)زبان
 هاي مرسوم و پرستیژي و نمادین (یوگا، شنا، مدیتیشن، فوتبال و ...)ورزش

 هاي دیواري براي پرستیژ و کالسها و فرشاستفاده از تابلوهاي نقاشی، تابلو فرش
 هاي دیدنی افراد چهره و مشهور، ماشین و موتور و ...)استفاده از پوسترهاي مختلف (مکان

 فرد، کلکسیونی و عتیقهنحصربهاستفاده از وسایل قدیمی، م
 هاتمایل به پرداخت چندین ده میلیون تومان براي گرفتن مدارك مختلف علمی، دانشگاهی و آموزشی، بدون شر کت در کالس

 هاتمایل به پرداخت چندین ده میلیون تومان براي گرفتن مدارك مختلف ورزشی، غیردانشگاهی و مهارتی، بدون شرکت در کالس
 رمایه نمادین اجتماعیبعد س

 ها و عقاید دینی، سیاسی که اکثر مردم به آن اعتماد دارنداعتماد به نمادها، سمبل
 ها و عقاید فرهنگی که اکثر مردم به آن اعتماد دارنداعتماد به نمادها، سمبل
 ها و عقاید اجتماعی که اکثر مردم به آن اعتماد دارنداعتماد به نمادها، سمبل

 شدههاي مشهور و شناختهمندي به گرفتن عکس یادگاري با اشخاص و چهرهعالقه
 طی کردن مسافت زیاد و پرداخت هزینه زیاد، براي، شخص مشهور یا مشاهده مسابقه (فوتبال، کشتی، والیبال و ...) موردعالقه

 شرکت در گروه و گروه موردعالقه يتمایل به پرداخت چندین ده میلیون تومان برا
 هاي مختلف تصویري و صوتی افراد سرشناس علمی، سیاسی، فرهنگی و ورزشیها و کلیپمشاهده و پیگیري سخنرانی

 
 از آمار ها و سؤاالتمنظور تعمیم نتایج و آزمون فرضیهبه

وتحلیل اطالعات آماري در شده است. تجزیهاستنباطی استفاده
منظور گرفته و بهانجام LISREL9/1افزار این تحقیق با نرم

شده  از آزمون تحلیل مسیر استفاده پژوهشي هاآزمون سؤال
 است.
 
 پژوهش هايیافته

در این قسمت به دنبال اثبات فرضیات پژوهش هستیم. دو مدل 
شود، یکی مدل فرضیه اصلی پژوهش و دیگري مدل میارائه 

هاي برازش مدل از ، شاخص4فرضیات فرعی پژوهش. جدول
دهد. اگر مقدار و... را نشان می RMSEA،GFIقبیل کاي دو، 

2χ  2کم، نسبتχ  ) به درجه آزاديdfتر و بزرگ 3تر از ) کوچک
 AGFIو  GFIونیز  08/0تر از کوچک RMSEA، 1از 

توان نتیجه گرفت درصد باشند، می 80درصد و  90تر از بزرگ

که مدل اجراشده برازش مناسبی دارد. ضریب استاندارد رابطه 
 -96/1تر یا از بزرگ 96/1، از tارزش  کهیموجود نیز درصورت

 بود. دار خواهددرصد معنی 95تر باشد، در سطح اطمینان کوچک
 

مدل معادالت ساختاري سؤال اصلی و سؤاالت فرعی  .3جدول 
 پژوهش

 تحلیل مسیر براي آزمون سؤاالت پژوهش

 )بار عاملی (رابطه 
ضرایب 
 معناداري

 76/14 91/0 سؤال اصلی
 هاي برازش مدل سؤال اصلیشاخص

Chi-
square d.f p-value RMSEA 

63/248 195 0021/0 0740/0 
GFI AGFI CFI NFI 
0,98 0,94 0,96 0,91 
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 )یبار عامل (رابطه 
ضرایب 
 معناداري

 94/21 92/0 1سؤال 
 63/23 91/0 2سؤال 
 14/19 89/0 3سؤال 

 هاي برازش مدل سؤاالت فرعیشاخص
Chi-

square d.f p-value RMSEA 
94/262 213 0003/0 0124/0 

GFI AGFI CFI NFI 
0,91 0,89 0,92 0,93 

 
دار بودن شود، با توجه به معنیطور که مشاهده میهمان

شود، چراکه ، اعتبار و برازندگی مناسب مدل تأیید میtارزش 
و  1و بیشتر از  3از  ترمقدار و نسبت کاي دو به درجه آزادي کم

نیز  AGFIو  GFIو مقدار  08/0تر از کم RMSEAمقدار 
فرضیات (سؤال درصد است. لذا تمامی  80درصد و  90باالي 

 شوند.می اصلی و سه سؤال فرعی مدل پژوهش) تائید
 

 گیريبحث و نتیجه
سؤال اصلی پژوهش به این صورت مطرح شد که آیا بین سرمایه 

 یلوازم ورزش يهاکننده در فروشگاهنمادین و رفتار خرید مصرف
رابطه معناداري وجود دارد؟ در راستاي پاسخ به این سؤال، فرضیه 

دوین و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این آماري ت
توان ادعا کرد که می درصد 95آزمون نشان داد که با احتمال 

ن نمادی –سرمایه نمادین که شامل سه نوع نمادین اقتصادي 
نده کننمادین فرهنگی است، با رفتار خرید مصرف –اجتماعی 

زان این رابطه و می براي کاالي ورزشی در شهر زاهدان رابطه دارد
است؛ اما میزان این رابطه ازنظر علمی و رفتاري  91/0برابر با 

لو، مراتب نیازهاي مازقابل توجیه است، زیرا طبق نظریه سلسله
افراد براي ارضا نیاز احترام و منزلت دست به رفتارها و اقداماتی 

زنند که در چشم دیگران جلوه کنند، خود را عرضه کنند و می
، گفتار و رفتارشان از طرف دیگران مورداحترام قرار بابت فکر

ها احترام بگذارند و براي آن فکر، و حتی دیگران به آن گیرند
ها محدود هستند و در گفتار و رفتار منزلت قائل شوند. انسان

ضمیر خود به دنبال تکامل و رسیدن به کمال هستند و این نیمه 
و هر چیزي که این  دکننیوجو مشده را در هر چیزي جستگم

هویت را به آنان بازگرداند، براي آنان نماد و پرستیژ محسوب 
رند، بو از داشتن و حتی در کنار آن قرار گرفتن لذت می شودیم

شود که افراد از پوشش رو سرمایه نمادین افراد باعث میازاین
خاصی پیروي کنند و یا پوششی را انتخاب کنند که پیام نیمه 

 ها در آن نهفته باشد.نشده آگم

هاي سید جوادین، دیواندري و نتایج این تحقیق با یافته
خوانی دارد، در آن تحقیق یافته محقق بیان ) هم1392( یدانیاسف
کنندگان در بازار داراي سه الگوي رفتاري، کند که مصرفمی

عقالیی، احساسی و هوشمند دارند، در این تحقیق نیز بیان شد 
نند تواصورت احساسی میصورت عقالیی و هم بهکه افراد هم به

 بر روي رفتار خرید (قبل نمادهایی را انتخاب کنند که این نمادها
ها را بعد) تأثیرگذار است و به این نمادها، رفتارهاي آن–حین  –

. کننددهد و متناسب با نمادهاي خود دست به خرید میجهت می
)، در تحقیق خود به این یافته رسیده است که 1389بابایی (

سرمایه نمادین، زبان، قدرت نمادین و خشونت نمادین در 
یز که این مطلب ن کنندیسیاسی نقش مهمی ایفا م هايسرمایه
ند توانهاي نمادین میخوانی دارد، زیرا سرمایههاي ما همبا یافته

 به رفتارهاي فرد در خریدهاي مختلف جهت بدهند و این خریدها
 اي اعم از سیاسی و فرهنگی صورت بگیرد.توانند در هر زمینهمی

) 1389بدالهی و مرادي (هاي عبا یافته این پژوهشچنین هم
دهد که توزیع ها نشان میهاي آنخوانی دارد زیرا یافتههم

ها بر جایگاه افراد در فضاي طبقاتی الگوي مصرف و انطباق آن
هاي ما مراتب اجتماعی نقش دارد و این مهم با یافتهسلسله

ایی گرخوانی دارد، زیرا افراد زمانی که به دنبال منزلت و کمالهم
ر هر شده را دشده خود هستند این نیمه گمیدا کردن نیمه گمو پ

کنند و رسیدن به این نمادهاي و تبعیت از وجومیچیزي جست
طور واقعی و مجازي منزلت و هاي نمادین به فرد بهاین سرمایه

 دهد.کمال می
)، 2013)، ریژي (2014( وكیو گاورل گاورلیوكپژوهش 

) و ساعتی و انصاري 2012ینیاك (فورایجی و التوسینسکا و وارز
 هايخوانی دارد، زیرا سرمایههم هاي این پژوهشیافته) با 2011(

هاي اجتماعی و ها و ریشهتوانند ریشه در امروزهنمادین می
فرهنگی افراد داشته باشند که در این صورت فرد را وادار به 

ر بکنند و تبعیت از نمادهاي فرهنگی و اجتماعی بومی خود می
طور عوامل مختلف فرهنگی، گذارد و همینیم ریرفتار وي تأث

اجتماعی و اقتصادي بر رفتارها و الگوهاي مصرفی افراد تأثیر 
هاي فرهنگی نمادین، اجتماعی نمادین و دارند که سرمایه

ها در ناندازه آبین مبرا نیستند و بهاقتصادي نمادین نیز دراین
ید افراد نقش مهمی ایفا الگوهاي مصرفی و رفتارهاي خر

 کنند.می
دهد که افراد متناسب با ) نشان می2009تحقیقات استوبینو (

کنند و هاي نمادین خود دست به انتخاب آن نمادها میسرمایه
ند که کنمتناسب الگوهاي نمادین خود، گفتار، پندار و رفتار می

 ورطمینه خوانی دارد.هاي تحقیق ما همها هم با یافتهاین یافته
کننده لوازم دهد که رفتار مصرف) نشان می2004ساسوما (

ورزشی با سبک زندگی افراد وابسته است و در تأثیر مواردي هم 
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چون جنسیت، مصرف رمانتیک، مصرف جلوه رایانه، مصرف 
ي هاجنسی است که تمامی این موارد ریشه در نیازها و خواسته

هاي ما ق هم با یافتهنمادین افراد دارد که نتایج این تحقی
 کند.می هاي ما را تائیدخوانی دارد و یافتههم

 یکی از سؤاالت فرعی پژوهش به این صورت مطرح شد که
راي کننده بآیا بین سرمایه نمادین و رفتار قبل از خرید مصرف

فراوانی و  -آوري اطالعات و ارتباطاتلوازم ورزشی (جمع
 تأثیر و حساسیت) -و خرید آزادي در انتخاب-کاالهاي جایگزین

رابطه معناداري وجود دارد؟ در راستاي پاسخ به این سؤال، فرضیه 
آماري تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این 

توان ادعا کرد که می درصد 95آزمون نشان داد که با احتمال 
ن نمادی –سرمایه نمادین که شامل سه نوع نمادین اقتصادي 

نمادین فرهنگی است، با رفتار قبل از خرید  –اجتماعی 
وکار در لوازم ورزشی در شهر براي توسعه کسب کنندهمصرف

است. این سؤال  92/0زاهدان رابطه دارد میزان این رابطه برابر با 
ازنظر عقلی و منطقی قابل توجیه است، زیرا افراد قبل از خرید 

صادي و اجتماعی به نمادهاي موردقبول خود ازنظر فرهنگی، اقت
اي راستا با نمادهروند که همکنند و به دنبال خریدي میتوجه می

ها باشد و این نمادها بر روي رفتارهاي قبل از آن شدهرفتهیپذ
گذارد و به سمت خریدهایی تمایل پیدا می تأثیر هاخرید آن

ها را در طلب آن نماد و داشتن آن کنند که نیاز و خواسته آنمی
 رضا کند.نماد ا

آیا بین  سؤال فرعی دیگر پژوهش به این صورت مطرح شد که
 کننده در صنعت تولید وسرمایه نمادین و رفتار حین خرید مصرف

فراوانی و  -آوري اطالعات و ارتباطاتفروش کاالي ورزشی (جمع
تأثیر و حساسیت)  -آزادي در انتخاب و خرید-کاالهاي جایگزین

دارد؟ در راستاي پاسخ به این سؤال، فرضیه رابطه معناداري وجود 
آماري تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون 

توان ادعا کرد که سرمایه نمادین می درصد 95نشان داد که با احتمال 
ن نمادی –نمادین اجتماعی  –که شامل سه نوع نمادین اقتصادي 

االي خرید ک يننده براکفرهنگی است، با رفتار حین خرید مصرف
 91/0ورزشی در شهر زاهدان رابطه دارد میزان این رابطه برابر با 

طور که پذیرش است، هماناست. این یافته نیز قابل توجیه و قابل
ه در روند کقبالً بیان شد افراد قبل از خرید به دنبال نمادهایی می

رو د و ازاینها باشراستاي نمادهاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی آن
 کنندکنند، در حین خرید آنچه را دنبال میزمانی که قصد خرید می

 هاست و به دنبال خریديهاي نمادین آنبرخواسته از نیازها و خواسته
جهت با آن نمادها دهند که همروند و خریدي انجام میمی

شده باشد، در این زمینه افرادي که خود را پیروان نمادها و تعریف
توانند در حین خرید بر روي نده آن نمادها معرفی کنند، میدار

جهتی خریدکننده و رفتار وي تأثیر بگذارند و نمادهاي مختلف و هم
وجو به فرد پیشنهاد بدهند و به خرید را با نماد اولیه مورد جست

نمادین وي در حین خرید کمک کنند و بر روي رفتار وي تأثیر 
 بگذارند و تأثیر بپذیرند.

سومین سؤال فرعی پژوهش به این صورت مطرح شد که 
کاالي  کننده درآیا بین سرمایه نمادین و رفتار بعد از خرید مصرف

فراوانی و کاالهاي  -آوري اطالعات و ارتباطاتورزشی (جمع
تأثیر و حساسیت) رابطه  -آزادي در انتخاب و خرید-جایگزین

ن سؤال، فرضیه معناداري وجود دارد؟ در راستاي پاسخ به ای
آماري تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این 

توان ادعا کرد که می درصد 95آزمون نشان داد که با احتمال 
ن نمادی –سرمایه نمادین که شامل سه نوع نمادین اقتصادي 

نمادین فرهنگی است، با رفتار بعد از خرید  –اجتماعی 
 و ر شهر زاهدان رابطه داردکننده براي کاالي ورزشی دمصرف

 است. 89/0میزان این رابطه برابر با 
بعد از هر خرید نمادینی که در راستاي سرمایه نمادین 
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فرد باشد، فرد احساس رضایت و 

ند کمی کند و از این خرید احساس رضایتخشنودي از خرید می
افزوده د ارزشو خوشحال است، هرچند ممکن است این خری
یی توانسته کاالمناسبی را به وي اعطا نکند و با این قیمت می

تر را خریداري کند، اما وي از خرید این نماد جایگزین و باارزش
ز کند و حتی به دیگران نیو مشابه این نماد کامالً استقبال می

شده وي است و به پیشنهاد خواهد داد، زیرا این نماد نیمه گم
تواند حس منزلت و خودشکوفایی و رسیدن به کمال یعبارتی م

 را رد وي تسکین دهد.
زمانی است که مسئولین و متصدیان بخش فرهنگی به مدت

دنبال راهکاري براي مقابله با شکل پوشش ورزشی در اثر استفاده 
از تجهیزات ورزشی هستند و درصدد هستند که تا جایگزین و 

رو ما به مسئولین و متصدیان اینراهکاري براي آن پیدا کنند، از
 دهیم که سرمایه نمادین (نمادینبخش فرهنگی پیشنهاد می

اجتماعی) نوجوانان و  نمادین -فرهنگی نمادین -اقتصادي
هم افزایشی که در راستاي و جوانان کشور را افزایش بدهند و آن

 اسالمی باشد و –متناسب با اعتقادات و باورهاي اصیل ایرانی 
مدتی رفتار خرید کاالي ورزشی این گروه و طبقه  بعد از
خود تغییر خواهد کرد. از طرفی دیگر به بازاریابان و خودبه

تولیدکنندگان کاالي ورزشی در کشور که مدت طوالنی است به 
 جايدنبال راهکاري براي جایگزین نمودن تولیدات داخلی به

ر بري داي هستند و به فکر رهاجناس (ورزشی) چینی و ترکیه
هایی از بازار و باال بردن فروش خود و رونق بخشی و یا بخش

گرفتن بخش تجهیزات ورزشی کشور هستند، پیشنهاد داده 
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سب بندي را متنابندي نموده و این بخششود که بازار را بخشمی
هاي نمادین افراد انجام بدهند و متناسب با هر بخش با سرمایه

نمادین، تولید کاالي ورزشی خود و دارنده هر سطحی از سرمایه 
را متناسب با آن سطح سرمایه نمادین عرضه کنند. مثالً: بخشی 

 –از بازار که داراي سطح زیاد سرمایه نمادین از نوع ایرانی 
(بومی) هستند، قاعدتاً تولیدات در راستاي فرهنگ و  یاسالم

(بومی) در آن جواب خواهد داد و فروش  یاسالم -الگوي ایرانی
ز تري اکند و سطح و بخشی از بازار که داراي سطح پایینیم

اسالمی هستند و در عوض از سرمایه  –سرمایه نمادین ایرانی 
نمادین غربی باالتري برخوردار هستند، باید از سیاست ترکیبی 

(بومی) و غربی استفاده کرد و  یاسالم –الگوي ایرانی 
 یاسالم –ي ایرانی مرورزمان از الگوهاي غربی کاسته و الگوبه

آخر بیان یک نکته ضروري است  در (بومی) را جایگزین آن کرد.
که ما بخشی از بازار را که بدون سرمایه نمادین باشد، نداریم و 

بندي بازار و جامعه از سرمایه نمادین متوسط و تمامی بخش

د توانباشند، حال این سرمایه نمادین میباالیی برخوردار می
اسالمی و یا بیشتر غربی و یا هر دو در حد متوسط  -یبیشتر ایران

وان تمی وجود این هاي متفاوت باشد. بامتناسب بازمان و مکان
براي رونق بازار فروش و تولید کاال و تجهیزات ورزشی گامی 

شده است و تا تحقیق در شهر زاهدان انجام نیمؤثر برداشت. ا
بوده است، سعی  پژوهش آنجا که در حد توان پژوهشگران این

ر تهاي آن کاهش یابد تا به جواب دقیقشده است تا محدودیت
 هاي زمانی ویابیم، ولی به علت محدودیتو فراگیرتري دست

رو به روست، ازاینهایی روبهمکانی هر پژوهشی با نقصان
که این عنوان را در  شودیپژوهشگران آتی پیشنهاد داده م

گر بررسی کرده و نتایج آن را با نتایج هاي دیها و زمانمکان
از طرفی به پژوهشگران آتی  مقایسه کنند. حاصل از این پژوهش

شود که متغیرهاي دیگري اعم از سرمایه پیشنهاد داده می
غیر عنوان متاجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادي را به

جدداً را م گر در نظر گرفته و پژوهشمستقل، میانجی و یا تعدیل
 انجام دهند.
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