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 تحلیل ارتباط علی تصویر فروشگاه با قصد خرید مشتریان محصوات ورزشی

 .محسن فاح3 .داود نصر اصفهانی2 طیبه یوسفی مهریان .سیده1

 آزاد اسامی واحد تفت .دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه1

 مدرس دانشگاه آزاد اسامی واحدتفت، ورزشی مدیریت .دکتری2

 عضوهیت علمی دانشگاه آزاداسامی واحدتفت، .دکتری مدیریت ورزشی3

 گسترش و محصوات یافتن بازاریابی اهمیت و مشتریان سایق تنوع نیز و کاا توزیع لیدوتو حوزه های در فناوری گسترش باچکیده: 

 گسترش و ایجاد که است بوده توزیع سیستم پویایی همین اند.درراستای شده دگرگون وتوزیع تولید های شیوه فروش، برای رقابت

 و خرده فروشی دربخش نوین فناوری و جدید ایجادساختار و پیدایش به توجه با درایران.است یافته گسترش درجهان فروشگاه های
 فروشگاه ها نقش راستا، این در.است آمده به وجود نظر مشتریان جلب برای وخرده فروشی ها فروشگاه ها بین شدیدی رقابت فروشگاهی

دانند.تصویر فروشگاه ازجمله می با اهمیت بسیاری ازمشتریان درهنگام خرید،حضور درمحیط مناسب را.1می کند جلوه با اهمیت بسیار
های شناختی، باابردن قصدخریداثرگذار باشد.تصویرفروشگاه با تاثیری که برواکنش تواند برجذب مشتری وعوامل فیزیکی است که می
ه با قصد .هدف ازپژوهش حاضرتحلیل ارتباط علی تصویر فروشگا2تواندمشتری رابه خریدترغیب کندگذاردمیعاطفی و احساسی افرادمی

خرید مشتریان محصوات ورزشی است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظرماهیت ازنوع تحقیقات علی بودکه به صورت 
پیمایشی انجام شد.جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان فروشگاه های ورزشی شهرستان یاسوج بود،که ازطریق روش نمونه گیری 

پرسشنامه بین مشتریان فروشگاه 331ودرمجموع  اه ورزشی دراین شهر، چهار فروشگاه انتخاب شدفروشگ12طبقه ای ازمیان  -تصادفی
جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شدکه روایی صوری به وسیله متخصصان وسازه به وسیله .ورزشی توزیع شد

به منظورتجزیه وتحلیل داده ها وآزمون .ضریب آلفای کرونباخ بدست آمدتحلیل عاملی تاییدی موردآزمون قرار گرفت و پایایی آن بوسیله 
همبستگی مثبت  ≥p 25/2به دست آمده درسطح  rبنابرنتایج حاصله از،  استفاده شد. AMOS 22و22نسخه  SPSSفرضیات ازنرم افزار

بنابراین توجه به دهد.ان میهای ورزشی شهر یاسوج نشمشتریان فروشگاه ومعناداری رابین تصویر فروشگاه با قصدخرید
وتمایل مشتریان به  های ورزشی شهریاسوج به عنوان عاملی تاثیرگذاردرقصدخریدابعادتصویرفروشگاه وتصویر برند فروشگاه

 گونه بایدبه کااها پذیرد.چیدمان انجام به آسانی مشتریان تردد که باشد گونه ای به فروشگاه .طراحیخریدمحصوات ورزشی خواهد بود
فروشگاه باشد.کااهای متنوع و با کیفیت برای مشتری درمقایسه با قیمت از  اجناس تمامی به دسترسی مشتری که امکان باشد ای

 باشد. داشته وجود مختلف برندهای
 نتیجه آزمون ارتباط علی تصویر فروشگاه با قصد خرید مشتریان با استفاده از مدل سازی معادات ساختاری 1جدول 

 نتیجه  سطح معناداری tآماره  (βضریب استاندارد) علیارتباط 
 تایید  >01/0 .13/1 30/0 قصد خرید مشتریان ←تصویر فروشگاه

 تصویر فروشگاه، قصد خرید، مشتریان، محصوات ورزشی، یاسوج  واژگان کلیدی:

 منابع:
تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی بر ارزش خرده فروشی مشتریان فروشگاههای  ( بررسی1312.ابراهیمی،  عبدالحمید، ، صفرزاده ، حسین، و جاویدی حق مریم )1

 .11-33، 1، 3زنجیرهای رفاه، شهروند و هایپر استار در سطح شهر تهران.مدیریت بازرگانی، دوره 
 
درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد (. تحلیل رابطه بین ارزش 1311.رنجبریان، بهرام، رشید کابلی، مجید، صنایعی، علی و حدادیان، علیرضا )2

 -42، 11، شماره 3خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران. مدیریت بازرگانی، دوره 
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