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 تهران 1 منطقه ورزشی اماکن مشتریان خرید رفتار بر مؤثر عوامل بررسی

 .الهام آرین3  .فتانه شیرازی3 .محسن کرمی2 .مرضیه السادات سرکشیک1                                     

 .کارشناس ارشد تربیت بدنی1

 ازاداسامی دانشگاه سما، سازمان ، واحدکرمانشاه ، سما .مدرس آموزشکده2

 اسامی آزاد سما،دانشگاه کرمانشاه،سازمان واحد اول دوره 2 سما ابتدایی . مدیریت مدرسه3

 همدان نهاوند، دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت دانشکده دانشگاه، .مدرس3

 چکیده

 مسئوان و مشتریان کلیه پژوهش آماری جامعه. است بوده ورزشی اماکن مشتریان یدخر رفتار بر مؤثر عوامل بررسی پژوهش این هدف
 ها داده آوری جمع برای. بود تهران غرب شمال جوانان و ورزش اداره کارکنان و ورزشی مدیریت اساتید تهران، 2 منطقه ورزشی اماکن

. گردید تأیید( 31/2 آلفا) کرونباخ روش از آن پایایی و تایید عاملی تحلیل توسط آن سازه روایی که گردید طراحی ای پرسشنامه
 دهی پاسخ مقیاس و شناختی جمعیت ویژگی به مربوط سؤال 12 تعداد این از که است بوده بخش دو و سؤال 32 بر مشتمل پرسشنامه

 از استفاده با تحقیق های داده یلوتحل تجزیه. شد تنظیم( کم بسیار تا زیاد بسیار) لیکرت ارزشی پنج پیوستار اساس بر دیگر سؤال 22
 عاملی تحلیل از حاصل های یافته مبنای بر. است گرفته انجام تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل آماری مدل و استنباطی و توصیفی آمار

 خرید رفتار بر موثر عوامل عنوان به ویژه خدمات و اجتماعی عوامل فرهنگی، عوامل تجهیزات،دسترسی، و امکانات عامل 5 اکتشافی
 تجهیزات و امکانات تهران، 2 منطفه ورزشی اماکن مشتریان ای جمله دو آزمون نتایج اساس بر. گردید شناسایی ورزشی اماکن مشتریان

 مناسب را( درصد22)ویژه تجهیزات عامل و( درصد36)اجتماعی ،عوامل(درصد13)فرهنگی عوامل ،(درصد12)دسترسی عامل ،(درصد13)
 (. p<21/2)دکنن¬می ارزیابی

 .مشتریان رفتارخرید ، ورزشی اماکن خدمات ورزشی، تجهیزات ، ورزشی اماکنکلیدی:  واژگان

 :منابع

 135-22: صص هفتم، چاپ دانش، نگاه انتشارات. "بازاریابی مدیریت مبانی"(. 1313. )حسن پور، اسماعیل.1

 نامه پژوهش. "ایران ورزش کردن نهادینه در مؤثر عوامل بررسی"(. 1313. )ودمحم گودرزی، حسن؛ دستجردی، اسدی محمد؛ خبیری، احمدعلی؛ آصفی،.2
 465-63 صص ،22 شماره دهم، سال حرکتی، رفتار و ورزشی مدیریت

 32-62: صص دوم، چاپ پرسمان، انتشارات. "ورزشی بازاریابی"(. 1312. )مهرداد زاده، حسن.3

 پیام دانشگاه. "ارشد کارشناسی نامه پایان. تهران 15 منطقه شهرداری ورزشی اماکن مشتریان مندی رضایت با مرتبط عوامل بررسی"(. 1331. )حسن خدادادی،.3
 315-53: صص انسانی، علوم و ادبیات دانشکده تهران، استان نور

. "(بابل شهرستان در ملی بانک مشتریان :موردی مطالعه) مشتری وفاداری و اعتماد رابطه، رضایتمندی خدمات، کیفیت تأثیر بررسی"(. 1313. )مریم غامی،.5
 .63-42: صص بازاریابی، گرایش بازرگانی مدیریت ارشد، کارشناسی نامه پایان
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