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  اهداف فصلنامه و شرایط پذیرش مقاله

  اهداف فصلنامه
  اشاعه و گسترش دانش مدیریت ورزشی

 ها و نظریات جدید مدیریت ورزشی انتشار یافته

 هاي حوزه مدیریت ورزشی نشر پژوهش

 فراهم آوردن زمینه تبادل آرا در مسائل وابسته به مدیریت ورزشی

  معرفی و نقد کتاب
 

  پذیرش مقالهشرایط 
  به لحاظ محتوا. الف

  .همسو با اهداف فصلنامه باشد
 .جنبه هاي علمی و پژوهشی داشته باشد

 .هاي نویسنده باشد ها و پژوهش حاصل مطالعات، تجربه

 .اي بودن، حاوي موضوعات تازه باشد درصورت ترجمه

  .باشداي چاپ نشده  براي هیچ نشریه داخلی یا خارجی ارسال، و یا در هیچ نشریه
  به لحاظ شکل ظاهر. ب

نام و نام خانوادگی، (عنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان : صفحه اول شامل. 1
اي صاحب مقاله  درج نشانی رایانه. به فارسی و انگلیسی باشد) مرتبه دانشگاهی و تخصصی

  .ضروري است) در صورت دارا بودن(
  .باشد) واژه 6تا (، واژگان کلیدي )کلمه 200تا (ه عنوان مقاله، چکید: صفحه دوم مشتمل بر. 2
در متن مقاله، در صورت امکان، معادل فارسی کلمات دشوار غیرفارسی آورده شود و اصل . 3

  .در زیرنویس ضبط شود) در زبان غیرفارسی(کلمه 
  :اي مستقل و به این ترتیب باشد تنظیم فهرست منابع، بدون ذکر شماره ردیف، روي صفحه. 4
نوبت یا ویرایش (نام کتاب ).تاریخ نشر. (نام خانوادگی نویسنده، نام: براي کتاب تألیفی. لفا

  .ناشر: محل انتشار). چاپ



 

 

نام و نام .نام کتاب).تاریخ انتشار.(نام خانوادگی نویسنده، نام: اي براي کتاب ترجمه. ب
  .)تاریخ انتشار به زبان اصلی(ناشر:محل انتشار. خانوادگی مترجم

در نام و نام خانوادگی » عنوان مقاله« ).تاریخ نشر.(نام خانوادگی نویسنده، نام: براي مقاله. ج
ناشر، : محل انتشار. عنوان کتاب).گردآورنده یا گردآورندگان(نویسنده یا نویسندگان مجموعه 

  . شماره صفحات
در نام و نام » مقاله عنوان«).تاریخ انتشار.(نام خانوادگی نویسنده، نام: براي مجموعه مقاالت. د

محل . عنوان کتاب).گردآورنده یا گردآورندگان(خانوادگی نویسنده یا نویسندگان مجموعه 
  .ناشر، شماره صفحات: انتشار

کلید واژه » عنوان کامل مقاله«).تاریخ نشر.(نام خانوادگی نویسنده، نام: اي براي منابع رایانه -ه
  .مل دسترسی به مقالهتاریخ کا. هاي اینترنتی جستجو در سایت

  .همراه با لوح آن wordنسخه از متن تحریر شده مقاله در محیط  3ارسال . 5
  .هاي ترجمه شده ضروري است ارسال اصل مقاله براي مقاله. 6
  روش ارسال مقاله. ج

عالقه مندان به ارسال مقاله می توانند از طریق ورود به سایت نشریات دانشگاه عالمه طباطبائی 
پس از  ثبت نام، مقاله خود را با شرایط فوق الذکر جهت چاپ qrsm.atu.ac.ir آدرسبه 

  .درمجله ارسال نمایند

  ضوابط نهایی پذیرش مقاله براي درج در فصلنامه 
 ) نفر 3حداقل(تأیید داوران منتخب شوراي علمی فصلنامه .1

  موافقت قطعی شوراي علمی فصلنامه.2
   توجه

  .ها مختار است در ویرایش مقالهشوراي علمی فصلنامه . 1
محفوظ » پژوهش در مدیریت ورزشی«هاي چاپ شده براي فصلنامه  حقوق معنوي مقاله. 2

  .ماند می
  . شود هاي دریافتی، اعاده نمی مقاله. 3

 



 

 

  اعضاي شوراي علمی فصلنامه

 نام  ونام خانوادگی رتبۀ علمی رشتۀ درسی محل خدمت

  دکتر سید محمد حسین رضوي  استاد  ریزي ورزشی برنامهمدیریت و   دانشگاه مازندران

 دکتر نصراله سجادي  استاد  ریزي ورزشی  مدیریت و برنامه دانشگاه تهران

  دکتر میرحسن سیدعامري  استاد  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه ارومیه

 شعبانی بهاردکتر غالمرضا   استاد  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه عالمه طباطبایی

  دکتر جواد شهالئی   یارانشد  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه عالمه طباطبایی

  دکتر سعید صادقی بروجردي  استاد  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه کردستان

  دکتر غالمعلی کارگر  دانشیار  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه عالمه طباطبایی

  دکتر لقمان کشاورز  استاد  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  نوردانشگاه پیام 

  دکتر سارا کشگر  دانشیار  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه عالمه طباطبایی

  دکتر محمود گودرزي  استاد  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه تهران

  دکتر فرزاد غفوري  دانشیار  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه دانشگاه عالمه طباطبایی

 دکتر حبیب هنري  دانشیار  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه دانشگاه عالمه طباطبایی

  دکتر بهرام یوسفی  دانشیار  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه رازي کرمانشاه

 
 
 
 
 
 



 

 

  داوران علمی این شماره  

  ردیف  نام نام خانوادگی رشته درسی محل خدمت

  1  بهرام  یوسفی  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه کرمانشاهدانشگاه رازي 

  2  زهره  حسنی  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه رازي کرمانشاه

  3  احمد  محمودي  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه عالمه طباطبایی

  4  مهدي  مرادي  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه عالمه طباطبایی

  5  سعید  صادقی بروجردي  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  کردستاندانشگاه 

  6  محمود  گودرزي  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه دانشگاه تهران

  7  فرزاد  غفوري  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  دانشگاه عالمه طباطبایی

  8  مصطفی  افشاري  ریزي ورزشی مدیریت و برنامه  بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت
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 هايباشگاهو نوآوري با رفتار آتی مشتریان  سازي تجاريارتباط 

  کرجو ایروبیک شهر  سازي بدن

 2عباس خدایاري، 1مهدي بابایی

  26/11/1397 :تاریخ پذیرش         21/7/1397   :تاریخ دریافت

  چکیده

 سازي بدن هايباشگاه مشتریان آتی رفتار با نوآوري و سازي يتجار ارتباط یبررس قیتحق هدف از انجام

شامل  قیتحق نیا يجامعه آمار. است همبستگی–یفیحاضر از نوع توص قیتحق. بود شهر کرج ایروبیک و
 دسترس،نفر به روش در  200تعداد  .دو ایروبیک شهر کرج بو سازي بدنهاي باشگاهان مرد یمشتر هیکل

 و وانگ ، نوآوري)1393( رسازي منصورپوتجاري يهااز پرسشنامه. داد لیرا تشک قیتحق ينمونه آمار
 ییایپا بیضر. اطالعات استفاده شد آوري جمع يبرا) 1996(بري آتی  رفتاري تصمیمات، )2004( احمد

سازي، نوآوري و رفتار تجاري يرهایمتغ يکرونباخ برا يآلفا بیبا استفاده از روش ضر قیتحق يرهایمتغ
از  زیشده ن آوري جمعاطالعات  لیو تحل هیتجز يبرا. آمد دست به 88/0 و 84/0 ،92/0 یبترتبه  آتی

 بیاز ضر قیتحق هاي فرضیه یو جهت بررس) اریانحراف مع( یو پراکندگ) نیانگیم( يمرکز يارهایمع
چند  ونیمالك از روش رگرس ریمتغ هاي بین یشپ یو جهت بررس براي رابطه بین متغیرها رسونیپ یهمبستگ

مشتریان  رفتار آتیبا  ها آنو ابعاد  و نوآوري سازي يتجار ینبنشان داد که  قیتحق جینتا. استفاده شد رهیمتغ
 بینی پیشمرد را  انیمشتر رفتار آتیتوانند یمو نوآوري  سازي يتجار .وجود دارد داريمثبت و معنا ارتباط

  .کنند

                                                        
 ایران     البرز، ،واحد کرج اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، مدیریت دکتري دانشجوي -  1

             babaeemahdi67@gmail.com Email: 
  )نویسنده مسئول( ایران البرز، ،واحد کرج یآزاد اسالم دانشگاه یاردانش -2
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  ، نوآوري، رفتار آتی مشتریانسازي تجاري: کلیديواژگان 

  مقدمه

صنعت ورزش با در دست داشتن عامل محرکی همچون برگزاري مسابقات ورزشی، 
ها را فراهم کرده که خود بستر الزم براي هاي تبلیغاتی و رسانهگیري از فرصتامکان بهره

ي راهبردي در مسیر توسعهتعامل بین صنعت، تجارت و ورزش را ایجاد کرده است و پلی 
برخورداري ورزش از ). 1386عسگریان، ( رودورزش و رونق اقتصادي آن به شمار می

داران و صاحبان صنعت و ثروت فرد سبب شده تا سرمایه هاي منحصربهتوانمندي
نگاه اقتصادي به  که يطور به .)1386رحمتی، ( به این بازار سودآور رو آورند شیازپ شیب

ریزي بازاریابی از ضروریات این رشته است که هدف ش و متعاقب آن برنامهصنعت ورز
 کالن تأثیر ).2009، 1و همکاران شو( آن رضایت و ایجاد تقاضا براي محصوالت است

 آن سهم ملی ناخالص تولید و داخلی ناخالص تولید در ورزش سهم نظیر ورزش اقتصادي
 ورزش تأثیرات منظم و دقیق صورت به ساله هر تا داشته آن بر را کشورها اشتغال، ایجاد در
 اقتصادي پایدار توسعه و درآمدزایی رویکردهاي از یکی. کنند ارزیابی کشور اقتصاد بر را

 مانند تجاري هايبنگاه عنوان به هاباشگاه این ثبت نام، صاحب کشورهاي در هاباشگاه
 را تبدیل دانش به يسازيتجار) 2007( 2رددي .است دیگر تجاري مؤسسات و هاشرکت

 ،یبه عبارت .دانند ییا استفاده ارزشمند م محصوالت و خدمات با کاربردهاي عملی و
 براي استفاده از ییوهایعنوان ش کار به و  کسب که یک شود یوقتی آغاز م يساز يتجار

بازار از طریق طراحی، توسعه،  ازیبه ن پاسخ نوین، باهدف يها علمی و دانش يها شرفتیپ

                                                        
1. Shu 
2. Reddy 



    3                             ...هاي   سازي و نوآوري با رفتار آتی مشتریان باشگاه ارتباط تجاري
 

 شودبراي ارتقاء محصول، ایجاد  بعدي يها و بازاریابی و شامل تالش دیو تول ساخت
  ).2008، 1مهتا(

اقتصادي را  دادوستدکاال یا خدمات در چرخه  واردکردنکلی فرآیند  صورت به
اي جدید و دهي شامل تولید ایساز يتجارهمچنین ). 1387بندریان، (نامند سازي میتجاري

سازي آن روي یک محصول، فراگرد یا خدمت جدید است که به رشد پویاي اقتصاد پیاده
 2تول( وکار نوآور منجر است ملی و افزایش اشتغال و افزایش سود خالص براي بنگاه کسب

سازي فرآیندي پیچیده و متأثر از عوامل متعدد زیرساختی، يتجار ).2007و همکاران، 
عواملی . تاریخی و دیگر موارد است سیاسی، اجتماعی، ي،ا رسانه وکاري،فناوري، کسب
سازي باشد و از سوي دیگر با بروز سو عامل موفقیت تجاريتواند از یککه هرکدام می

مسیر ایده تا  کردن یط. سازي مانع موفقیت آن باشداشتباهات معمول در فرایند تجاري
هاي نوآورانه قدم کثر کارآفرینانی است که با ایدهمحصول و به بازار رسانیدن آن دغدغه ا

واقعیت این است که هیچ الگوي قطعی و بالمنازعی در . گذارندوکار میبه عرصه کسب
است تا علم » هنر«سازي بیشتر یک توان گفت که تجاريوجود ندارد و می ینهزم ینا
  ).1391سبحانی، (

امروزي را مجبور کرده که براي بقاي خود نوآوري  يها سازماننیروي رقابتی جهانی، 
به طوري که  .داشته باشند که در این میان نقش مدیران بسیار پررنگ و مهم خواهد بود

. با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادي در درون سازمان دارند ها آن
ور کلی براي همه جوامع به نوآوري به عنوان یک مسئله مهم براي افراد، مؤسسات و به ط

توجه دلیل  همین به. پذیري و تولید بسیار مهم و اساسی استفن با انعطادلیل ارتباط آ
                                                        

1. Mehta 
2 . Toole 
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 .به بازاریابی و نوآوري در محصوالت و خدمات ارائه شده به مشتري است هاسازمان
. کنـد جلـوه تـازه یـا اینکـه باشـد بکـري و تـازه شـئ یـا شـیوه ایـده، ،تواند می نـوآوري
 باشـد، ازهت یارایـده بس کی وآورين هک تنیس نیـازي نـوآوري، ظاهـري اسـم برخالف

 پذیرنـد،می را آن کـه رادياف دگاهدی از کـه باشـد ئش ای یوهش ایـده، کـه تاس یکاف بلکـه
 که معتقدند) 2003( 2گاگلیاردي کر و ).1995، 1روگرس( کنـد جلـوه نـو و تـازه
چـن و  گفتـه به. است خالقیت و نوآوري هازمینه تمام در بشر پیشرفت و رشد در عامل

 عهتوس و قتحقی راي، اجدهی سازمان صالحیت: از تاس عبارت وآورين) 2004( 3همکاران
 کاريهم ازمانسـ. تریانمش تقاضاي اختنس رآوردهب رايب دجدی ولمحص و اوريفن ادایج و

 .اسـت دهنامی وآورين را ددانش جدی از اريتج برداري بهره وعن ره توسعه و اقتصادي
 باید مدیران خدماتی مختلف يها حوزه در رقابتی محیط گسترش بیان کرد) 2012( 4بشیر

 ایجاد خصوص این در .باشند داشته بر بازار مؤثر هاي ياستراتژ توسعۀ به اي یژهو توجه
 فراهم را خدماتی يها سازمان موفقیت زمینۀ تواند یمخدمات  ارائۀ در نوآوري و خالقیت

  .کند

 ترین مهم و که نخستین کنند می نشان خاطر خود، گسترده مطالعات به توجه با محققان
 خواسته به توجه بدون هاسازمان. ستن امشتریا خواسته به توجه سازمانی هر در اصل

در ) 1393( قیاسی ).1380رنجبران و سلطانی، (دهند  ادامه خود حیات به توانندنمی مشتري
. کند که بین نوآوري و رفتار آتی مشتریان رابطه وجود داردنتایج تحقیقات خود عنوان می

 بخش اخیر، هايسال کنند دردر نتایج تحقیقات خود عنوان می) 1394(رضایی و همکاران 

                                                        
1. Rogers 
2. Kerr & Gagliardi 
3. Chen et al 
4. Basheer  
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 نرخ این، علیرغم. است یافته اختصاص ورزش به دولت هاي گذاري سرمایه از زیادي
- می اي،هزینه اتالف چنین از جلوگیري منظور به. است انتظار حد از کمتر سازي تجاري

-طرح در را هاحوزه دیگر در سازي تجاري هايپروژه یابی ارزش بازخورد اطالعات توان

 همه پیشرفت براي را سازيتجاري) 2010( 1همکاران و شیباتا .گرفت کار به ورزشی هاي
 2یانگک. هاي کاربردي استپژوهش نیازمند خود که دانستند ضروري کشور یک صنایع

و خدمات انجام  یدتول اي مقایسهمطالعه : يو نوآور يمشتر رفتاربا عنوان  یقیتحق) 2015(
 .وجود دارد داري معنیارتباط  یانمشتر رفتارو  ينوآور یننشان داد ب یقتحق یجنتا. داد

 انتظارات که ییها فروشگاه به مشتریان آمد و رفت احتمال کند یم بیان )2013( 3ناندا
 مشتري نگهداري و تعهد در مهمی نقش نوآوري و است بیشتر کنند می برآورده را خدماتی

 هايسازمان کار کسب و رونق و افزایش که کند می عنوان) 2005( 4چاندون. کند یم ایفا
 مندي یترضا که عنوان این به .شود می حاصل وفاداري و رضایتمندي تعامل از خدماتی

-عالقه دوباره خدمت از استفاده یا محصول مجدد خرید به مشتري یا فرد که شود می سبب

 به بار یک تنها کهمشتریانی  به کار و کسب هر موفقیت) 2012( 5چانگ گفتۀ به .شود مند
 در آن با منظم طور به که است مشتریانی به بلکه وابسته ندارد، بستگی کنند می مراجعه آن

 سالمت و روزمره زندگی در بدنی هايفعالیت و تحرك تأثیر به توجه با .هستند ارتباط
 زمینه، این در ورزشی اماکن و هاسالن ها،باشگاه نقش و اهمیت آن تبع به و جامعه افراد

 ورزشی هايمکان سمت به افراد بیشتر چه هر جذب جهت در مؤثر و مهم عوامل شناسایی
 فراهم را امکان این بدنی، هايفعالیت در آنان شرکت تداوم در مهم عوامل بررسی و

                                                        
1. Shibata 
2.Qiang 
3. Nanda 
4. Chandon 
5. Chang 
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 آحاد که طوري به شود، تمرکز تفریحی هايفعالیت و ورزش در ها فرصت بر تا نماید می
 به شخصی تمایل و عالقه با خانوادگی، و اجتماعی مسائل از دور به را ساعاتی بتوانند مردم

پاسخ دهد که آیا بین  سؤال لذا محقق سعی دارد به این .بپردازند بدنی هايفعالیت و ورزش
و ایروبیک  سازي بدنهاي باشگاهمرد آتی مشتریان قصد حضور سازي و نوآوري با تجاري

 ضمن تا کرد خواهد کمک هاباشگاه مدیران به سؤال این به رابطه وجود دارد؟ پاسخ
 مجدد حضور سایه در بیشتر اقتصادي منافع به تنها نه مشتریان، نیازهاي نمودن برآورده
 اعمال جدید مشتریان نگهداري و جذب در تريپررنگ نقش بلکه نماید، کسب مشتریان

  .کنند

  شناسی تحقیقروش

 کلیه شامل تحقیق این آماري جامعه .باشد می همبستگی - توصیفی تحقیق روش
 آخرین اساس بر .باشد می کرج شهر ایروبیک و سازي بدن هاي باشگاهمرد  مشتریان

 و سازي بدن باشگاه 450 تعداد البرز، نااست بدنی تربیت اماکن اداره از شده کسب اطالعات
 آماري، جامعه دقیق تعداد بودن نامشخص به توجه با .دارد وجود کرج شهر در ایروبیک

 و غرب شرق، جنوب، شمال، قسمت 5 به کرج شهر هايباشگاه تصادفی ايخوشه روش به
 انتخاب مشتري 40 الی 20 مشتریان تعداد نسبت به بخش هر از و شدند تقسیم شهر مرکز

 نمونه کرج شهر ایروبیک و سازي بدن هايباشگاه مرد مشتریان از نفر 200 درمجموع .شد
  .داد تشکیل را تحقیق آماري

سازي استفاده گیري تجاريبراي اندازه )1393( منصورپور سازي تجارياز پرسشنامه  
 اجتماعی، -فرهنگی مؤلفه پنج شامل ومقیاس لیکرت  اساس بر سؤال 43شد که داراي 
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 يپرسشنامه نوآوراز . باشد میفناوري  - ترویجی و حقوقی - سیاسی مدیریتی، اقتصادي،
 يتفاده شد که داراسسازمان ا ينوآور یريگاندازه يبرا) 2004( 1و احمد نگاو یسازمان

نوآوري محصول،  يها مؤلفهو با  یکرتل يادرجه 5 یاسبر اساس مق ياینهگز 5 سؤال 16
) 1996(بري آتی  رفتاري تصمیماتاز پرسشنامه . باشد میفرایندي و استراتژیک  رفتاري،

مقیاس لیکرت  بر اساس سؤال 5گیري رفتار آتی مشتریان استفاده شد که داراي براي اندازه
، نوآوري و سازي تجاريدر تحقیق حاضر ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي . باشد می

  .آمد به دست 88/0و  84/0، 92/0رفتار آتی به ترتیب 

 و) میانگین( مرکزي معیارهاي از نیز شده يآور جمع اطالعات تحلیل و تجزیه براي
 پیرسون همبستگی ضریب از تحقیق يها هیفرض ررسیب جهت و) معیار انحراف( پراکندگی

 چند رگرسیون روش از مالك متغیر يها نیب شیپ بررسی جهت و متغیرها بین رابطه براي
  .شد استفاده متغیره

  هاي تحقیقیافته

 و سازي بدن هايباشگاه مرد مشتریان فردي اطالعات به مربوط توصیفی هاي یافته
 مشتریان درصد 5/65 ،دهد می نشان - 1 جدول نتایج. دهند می نشان را کرج شهر ایروبیک

 5/42 دیپلم، زیر مرد مشتریان درصد 5/13. هستند متأهل مشتریان درصد 5/34 و مجرد
 5/4 لیسانس، مشتریان درصد 21 دیپلم، فوق مشتریان درصد 5/18 دیپلم، مشتریان درصد
) 86/26±82/3( مرد مشتریان سن میانگین .باشند می باالتر و لیسانس فوق مشتریان درصد

  .باشد می) 6/3±32/5( مرد مشتریان حضور سابقه میانگین. باشد می

                                                        
1. Wang & Ahmad 
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  .دهد می نشان را تحقیق متغیرهاي توصیفی هاي یافته 2و  1 جدول

  سازي تجاريآمار توصیفی متغیر  -1جدول 
  آماريهاي  شاخص متغیر

  انحراف معیار  میانگین
  60/0  86/3  سازي تجاري

  5/0  82/3  اجتماعی -فرهنگی
  69/0  99/3  اقتصادي
  73/0  82/3  مدیریتی

  /67  80/3  حقوقی -سیاسی
  65/0  58/3  فناوري - ترویجی

  
  نوآوري و رفتار آتیآمار توصیفی متغیر -2جدول 

  آماريهاي  شاخص  متغیر
  انحراف معیار  میانگین

  54/0 01/3  نوآوري
  82/0  11/3  محصول نوآوري

  84/0  60/3  رفتاري نوآوري
  87/0  73/2  فرایندي نوآوري

  81/0  84/2 استراتژیک نوآوري
  52/0  44/3  رفتار آتی

  

 ارتباط منظور به. گرفتند قرار آزمون مورد هایی فرضیه تحقیق، اهداف اساس بر
 از کرج شهر ایروبیک و سازي بدن هايباشگاه مرد مشتریان آتی رفتار و سازيتجاري
 این طبق. است شده گزارش - 3 جدول در نتایج .شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب

 رابطه ابعاد .باشد میآمد و معنادار  به دست 72/0زي با رفتار آتی سانتایج رابطه تجاري
با رفتار آتی  يفناور -ترویجی و حقوقی - سیاسی مدیریتی، اقتصادي، اجتماعی، - فرهنگی

  .باشد میآمد و معنادار  به دست 63/0و  52/0، 44/0، 55/0، 51/0به ترتیب 
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  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مشتریان مرد -3 جدول
  7  6  5  4  3  2  1  متغیر

       1  سازي تجاري .1

      1 69/0**  اجتماعی -فرهنگی .2

     1 66/0** 70/0**  اقتصادي .3

    1 56/0**  53/0* 71/0**  مدیریتی .4

   1 39/0** 70/0** 69/0** 78/0**  حقوقی -سیاسی .5

  1 32/0** 31/0** 17/0 11/0 42/0** فناوري - ترویجی .6

 1 63/0** 52/0** 44/0** 55/0** 51/0** 72/0**  رفتار آتی .7

  است دار معنی 01/0همبستگی در سطح  **

و ایروبیک  سازي بدنهاي به منظور ارتباط نوآوري و رفتار آتی مشتریان مرد باشگاه
 .است شده گزارش - 4 جدول در نتایج. شهر کرج از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

رابطه ابعاد نوآوري  .باشد می معنادار و 27/0رابطه نوآوري با رفتار آتی  نتایج این طبق
استراتژیک با رفتار آتی به ترتیب  نوآوري و فرایندي نوآوري رفتاري، محصول، نوآوري

افزایش بنابراین با  ؛باشند می معنادار و است آمده به دست 16/0و  23/0، 26/0، 15/0
  .یابدافزایش می مرد ، رفتار آتی مشتریانينوآور

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مشتریان مرد -4 جدول
  6  5  4  3  2  1  متغیر

      1  ينوآور .1

     1 83/0**  محصول ينوآور .2

     1 55/0** 81/0**  يرفتار ينوآور .3

   1 24/0** 05/0 42/0**  يندیفرا ينوآور .4

  1 10/0 34/0** 29/0** 54/0** کیستراتژا ينوآور .5

  1 16/0* 23/0** 26/0** 15/0** 27/0**  رفتار آتی .6

  معنی دار است 01/0همبستگی در سطح  **
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کرج  شهر ایروبیک و سازي بدن هايباشگاه رفتار آتی مشتریان مرد بینی پیشبه منظور 
متغیره  چنداز روش رگرسیون ، نوآوري و سابقه حضور سازي تجاريبه وسیله متغیرهاي 

 از درصدي یعنی تعیین، ، ضریبشود میمالحظه  - 5که در جدول  طور همان. استفاده شد
 17 با برابر رابطه این در ،گردد می تبیین بین پیش متغیرهاي توسط که مالك متغیر واریانس

 بینی پیش را مرد مشتریان رفتار آتی درصد 17 بینپیش متغیر این بنابر. باشد می درصد
 ثابت مقدار و نوآوري ،سازي تجاري رگرسیون ضریب گرفتن نظر در با بنابراین. کند می
 .آید یم به دست زیر صورت به مرد مشتریان در رگرسیون معادله 43/0

  'y=43/0+52/0 )سازيتجاري+ (34/0) نوآوري(

  گامبا استفاده از روش گام به مرد مشتریان  نتایج رگرسیون چند متغیره در -5 جدول

ك
متغیر مال

  متغیر 
  بینپیش

ضریب 
همبستگی 
  چندگانه

R 

ضریب 
  تعیین

2R 

F آماره  
سطح 

 معناداري

  ضرایب رگرسیون

  نوآوري  سازيتجاري

رفتار آتی مشتریان مرد
  

 3/71  17/0  32/0  سازيتجاري

001/0  
39/0 = B  

44/0=β  
001/0  

  

  28/0  44/0  نوآوري
  

4/62  
001/0  

52/0 = B  
33/0= β  

001/0  

34/0 = B  
31/0= β  

001/0  
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  گیرينتیجه

 مهم صنعتی به منزله یافته توسعه کشورهاي در سالم تفریحات و ورزش حاضر حال در
 صنایع درآمدزاترین از یکی و است توجه مرکز در ملیاقتصاد  رشد در اثرگذار عاملی و

 به نیاز و ورزش به مردم رشد روبه گرایش). 1383عسگریان، (رود می شمار به 21 قرن
 درآمدزایی روند ورزش صنعت تا است شده باعث ورزشی خدمات و کاالها مصرف
این در  .باشد داشته کشورها اقتصاد در بسزایی سهم و کند تجربه را ايحظهمال درخور

 هاي خودفراورده فروش بر هاشرکت تکیه امروز کار و کسب دنیاي درحالی است که 
 به تنها نه هاشرکت خواست. آورند سود مشتریان آوردن دست به پی در آنانبلکه  نیست،
 دلیل. نگهدارند خود براي عمر تمام براي را او تا اند مایل بلکه ستن امشتریا آوردن دست

 خرید ادامه در را اصلی سود سازمان کارها، و کسب از بسیاري در است، روشن امر این
 براي نماید خرید را خدمتی یا محصول بار یک براي مشتري یک اینکه و داندمی مشتري
 مشتري جذب و تبلیغات صرف که اي هزینه اوقات گاهی بلکه ندارد، منفعتی شرکت

 ایجاد و مشتري حفظ. کندمی شرکت نصیب اول خرید از که است سودي از بیشتر شود می
 ابزار و ترفندها که حیاتی و حساس بسیار است اي وظیفه او مجدد بازگشت براي زمینه

  .طلبد می را خاصی

سازي و ابعاد آن با رفتار آتی مشتریان مرد شان داد که بین تجارينتایج تحقیق ن
 سازي تجاريهمچنین  و ؛شهر کرج رابطه وجود دارد ایروبیکو  سازي بدن هاي باشگاه

سید جوادین و  تحقیق با برخی از نتایج نتایج .کند می بینی پیشرفتار آتی مشتریان را 
 اجتماعی - فرهنگی مؤلفه .باشد میهمخوان  )2014( شاپیروودرایر، )1393(همکاران 

 حتم طور به .بهبود بخشد را مشتریان رفتار آتیمحیط،  و مشتري بین رابطه بهبود با تواند می
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رفتار آتی مشتریان و به نوعی حضور مجدد  دنبال به که صورتی در هاباشگاه مدیران
 مدیریت بین روابط در فرهنگی و اجتماعی مسائل به حتم طور به بایستیمی باشند، مشتریان

 سبب تا گردد اجتماعی مؤلفه در رابطه این بهبود در سعی و نموده توجه مشتریان و
 خود تحقیق در) 2002( همکاران و توربان .گردد مشتري و مدیریت بین روابط سازي عادي
 تأثیرگذار مشتریان وفاداري ایجاد بر ايرابطه بازاریابی اجتماعی مؤلفه کردند عنوان

 اخالقی رفتار که بردند پی خود تحقیقات در) 2005(ورومنورایز ) 2009(چنومائو . باشد می
در تبیین رابطه  .گردد مشتریان وفاداري افزایش سبب تواند می احترام جمله از فروشندگان

 میان مستقیمی رابطه امروز دنیاي عنوان کرد درتوان میاقتصاد و رفتار آتی  مؤلفهبین 
 به. است برقرار کشورها فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادي، پیشرفت و فناوري توسعه
 و توانایی ثروت، ایجاد براي اساسی عاملی فناوري و دانش گفت، توان می که طوري
 اتخاذ بنابراین. گردد می تلقی ملی توسعه در قدرتمند اي وسیله و بوده کشورها دانایی

 جزء کشور اقتصاد مختلف هاي بخش در مناسب فناوري و دانش انتشار راهبردهاي
 طور از طرفی به .گردد می محسوب کشور یک اقتصادي توسعه و بازسازي ضروریات

 غیرقابل و مسلم امري هاسازمان و مشتري بین سازنده رابطه ایجاد در مدیریت همیت حتما
 گذاشته احترام آنان به که یابند حضور هايمکان در دارند دوست مشتریان. باشدمی انکار
 که داشت انتظار تواندمی باشد داشته وجود سازمانی هر در احترام این که صورتی در. شود

 محرکی عامل داشتن دست در با ورزش صنعت .باشندمی خشنود حتم طور به مشتریان
 را هارسانه و تبلیغاتی هايفرصت از گیريبهره امکان ورزشی، مسابقات برگزاري همچون

 کرده ایجاد را ورزش و تجارت صنعت، بین تعامل براي الزم بستر خود که کرده فراهم
. رودمی شمار به آن سیاسی رونق و ورزش توسعه مسیر در راهبردي پلی و است

 صاحبان و دارانسرمایه تا شده سبب فرد  به منحصر هايتوانمندي از ورزش برخورداري
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 به اقتصادي نگاه که طوري به. روآورند سودآور بازار این به پیش از  بیش ثروت و صنعت
 هدف که است؛ رشته این ضروریات از بازاریابی ریزيبرنامه آن متعاقب و ورزش صنعت

  .است محصوالت براي تقاضا ایجاد و رضایت آن

مرد باشگاه  انیمشتر رفتار آتیو ابعاد آن با  ينوآورنتایج تحقیق نشان داد که بین 
همچنین نتایج نشان داد که نوآوري . و ایروبیک شهر کرج رابطه وجود دارد سازي بدن

، )1395(اسبان پنتایج تحقیق با نتایج تحقیقات . کندبینی میمشتریان را پیشرفتار آتی 
همخوان  )2013( ناندا، )2016(فارودي و همکاران ، )1395(الهی ، سیف)1395(وفایی 

 ارتباط مشتریان وفاداري و نوآوري بین کرد بیان پژوهشی در) 2015( کیانگ .باشد می
. باشد می مشتریان وفاداري کننده بینیپیش نوآوري ابعاد همچنین. دارد وجود داريمعنی

 همراه به زیاد نوآوري داشتن برنده، فرمول یک که کنند می بیان) 2003( کروگاگلیاردي
 همچنین بلکه نیست بهتر و جدید محصوالت خلق در صرفاً نوآوري. است وسیع بازاریابی

 نوآوري) 2009( همکاران و لوپز. است کار و کسب جدید مفاهیم و بهتر هاينظام توسعه
 .باشد خالق نامحدود صورت به تواندمی فردي هر کند می ادعا و داندمی نامحدود امري را

 باشد، نداشته نوآوري و خالقیت که کنند سازمانین میابی) 2001(جوهانسن و اولیسن 
 در پیوسته هاسازمان رو ازاین. شودمی محو صحنه از زمان طول در و یابد بقا تواندنمی

 سطح در هم و فردي سطح در هم( را نوآوري و خالقیت تا هستند هاییراه جستجوي
 در خالقیت افزایش زیرا ؛نمایند برطرف سازمان در را آن موانع و نموده تقویت) سازمانی
 از جلوگیري ها،هزینه کاهش خدمات، کیفیت و کمیت ارتقاي به تواندمی هاسازمان
 شغلی رضایت و انگیزش ایجاد ،وري بهره و کارایی افزایش رقابت، افزایش منابع، اتالف
 هايسازمان تنها کنونی محور دانش و متغیر محیط در که گفت توانمی واقع در شود منجر
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 اسرع در نفعانذي و مشتریان هاينیاز به و کرده حفظ را خود موجودیت توانندمی نوآور
-چالش به تواندمی هاسازمان سایر از تر سریع و بهتر نوآور هايسازمان و ؛دهند پاسخ وقت

 و کمیت ارتقاي به تواندمی هاسازمان در نوآوري افزایش لذا. دهند پاسخ محیطی هاي
 درنهایت و رقابت افزایش منابع، اتالف از جلوگیري ها،هزینه کاهش خدمات، کیفیت

 ایجاد در بودن نوآور به توجه شودمی پیشنهاد لذا .شودمی مشتریان وفاداري به منجر
 و خدمات براي هاییکانال و منابع اختصاص نوآوري، محور حول در وظایفی و ساختار

 مورد باید اول وهله در که است عواملی از تغییرپذیري فرهنگ ایجاد و هاایده کارگیري به
  .باشد و ایروبیک شهر کرج سازي بدنهاي مدیران باشگاه توجه

  منابع فارسی

و  مندي یترضابینی پیش). 1392. (لهی، علیرضاافچنگی، سمیه، هادوي، سیده فریده، ا
: هاي ورزشیمند در باشگاههاي بازاریابی رابطهتمایل حضور مجدد مشتریان توسط مؤلفه

 .4. هاي کاربردي در مدیریت ورزشیوهش، پژهاي ایروبیک زنان مشهدمطالعه باشگاه
70-63. 

هاي تحقیقاتی با استفاده از منطق گیري پتانسیل تجاري طرحاندازه ).1387. (بندریان، رضا
 .15- 24 .)1(1 .ت علم و فناورياسصلنامه سی، ففازي

 ارزشگري  یانجیم نقش با مشتریان وفاداري بر نوآوريیر تأث بررسی). 1395. (پاسبان، الهه
 نامه یانپا. مشهد در تجارت بانک مشتریان رضایت گریل تعد نقش و شده درك

  .دانشکده علوم اداري. دانشگاه فردوسی مشهد. کارشناسی ارشد
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. نشریه حرکت. شناسانه بر تجاري شدن ورزشتأمل جامعه). 1386. (رحمتی، محمدمهدي
32. 186-161. 

 طراحی ).1394( .یمجتب ،یريام ؛هاشم چیان،کوزه ؛محمد ،یاحسان الدین؛شمس رضایی،
 مدیریت در پژوهش فصلنامه دو. ایران فوتبال هايباشگاهسازي  يتجار مؤثر سازوکار
  .130 - 120). 9(5 .حرکتی رفتار و ورزشی

 .تحلیل عوامل مؤثر بر جذب سرمایه بخش خصوصی در ورزش). 1391. (سبحانی، عباس
  .شهید چمران دانشگاه .کارشناسی ارشد نامه پایان

 وفاداري و رضایت روي بر خدمات کیفیتیر تأث بررسی). 1395. (سیف الهی، مریم
 نامه پایان .پاسارگاد بانک در شده ادراك ارزش و نوآوريگري  یانجیم با مشتري

 و مدیریت دانشکده .مرکزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه. کارشناسی ارشد
  .حسابداري

-المللی کاالهاي ورزشی ایران در سالبررسی میزان مبادالت بین). 1386. (عسگریان، فریبا

  .97- 103 .4 .فصلنامه المپیک، 1380و  1377هاي 

 کیفیت با اینترنتی فروشهاي  سایت وب نوآوري بین رابطه بررسی). 1393(قیاسی، رضا 
: موردي مطالعه( مشتریان شفاهی تبلیغات و وفاداري اعتماد، الکترونیکی، خدمات

 ادبیات دانشکده - گیالن ، دانشگاهکارشناسی ارشد نامه پایان، )شهروند فروشگاه سایت وب
 .انسانی علوم و
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 الکترونیک وفاداري بر نوآوري و گرایی بازاریر تأث بررسی). 1395. (وفایی، محمد
. کارشناسی ارشد نامه پایان. سرمایه بازار در فعالهاي  يکارگزار موردي مطالعه مشتریان،
  .حسابداري و مدیریت دانشکده .تهران استان نور پیام دانشگاه
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  مندي با وفاداري مشتریانیترابطه بین کیفیت خدمات و رضا

  هاي بیلیارد شهر مشهدباشگاه 

  4مسعود سلیمانی ،3فرزانه مرادپور ،2سعید آهار، 1فرزانه فاتح

  3/12/1397 :تاریخ پذیرش         28/7/1397   :تاریخ دریافت

  چکیده

هاي بیلیارد باشگاهبا وفاداري مشتریان در  ديمن رضایتبین کیفیت خدمات و رابطه هدف پژوهش حاضر بررسی 
 جامعه .گردید که به صورت میدانی انجامبود توصیفی و از نوع همبستگی حاضر روش پژوهش  .شهر مشهد بود

ماه سابقه عضویت و استفاده از  6هاي بیلیارد شهر مشهد بودند که حداقل آماري این پژوهش مشتریان باشگاه
 تصادفی اي خوشهت به صورپژوهش گیري در این نمونه .نفر بود 2000حدود  ها آنتعداد باشگاه را داشتند که 

به نفر  322جدول مورگان  ند و حجم نمونه با استفاده ازبیلیارد به صورت تصادفی انتخاب شد هايبود که باشگاه
ش تجزیه و تحلیل هاي مخدوآنان و جدا کردن پرسشنامه آوري جمعآمد که پس از توزیع پرسشنامه و  دست

استفاده شد  )2008(چین لیو  ي گردآوري اطالعات از پرسشنامه برا .پرسشنامه انجام گردید 273وي ر آماري بر
تن از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایایی ابزار از طریق  9جهت تعیین روایی محتوا در اختیار  که

هاي جمعیت شناختی از آمار تجزیه و تحلیل ویژگی براي). α =92/0(آمد  به دستضریب آلفاي کرونباخ 
                                                             

  )نویسنده مسئول(  کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.  1
 Email: farzanehfateh65@yahoo.com  

  طبائی دانشگاه عالمه طبا بدنی یتتربکارشناس ارشد . 2 
   کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.  3
  کیش دانشگاه تهران المللی ینبدانشجوي دکتري مدیریت ورزشی پردیس .  4
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در  زمان هملموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره اتوصیفی و از آزمون ک
هاي پژوهش نشان داد که بین متغیر کیفیت خدمات با وفاداري و بررسی یافته .سطح آمار استنباطی استفاده شد

از بین متغیرهاي کیفیت خدمات و . مشتریان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد با وفاداري مندي رضایت
  .براي وفاداري مشتریان بود تري قويبین ، کیفیت خدمات پیشمندي رضایت

  .مشتري ، وفاداري، باشگاه بیلیارد،مندي رضایت کیفیت خدمات، :کلیديگان واژ

  مقدمه

 شیافزا .است يمشتر حفظ هاچالش ینتر بزرگ از یکی امروز، کار و کسب يایدن در
 ارائه ای کردن محدود يبرا هاشرکت تا است شده باعث کنندگان مصرف يبرا رقابت

 به .دهند نشان رقبا از زیمتما را خود تا درنظرگیرند انیمشتر يبرا یاضاف ارزش خدمات،

 خدمات تیفیک يریگ   اندازه از اغلب رانیمد ،يمشتر يازهاین نیتأم یچگونگ یابیارز منظور

دهد سطوح مطالعات متعدد نشان می .)1،1995رهلکداب( کنندیم استفاده يمشتر مندي رضایت و
عامل در و این دو  اندبه یکدیگر وابسته شدت بهباالي رضایت مشتري و حفظ مشتري 

شود رقابت تر می گونه که نیازهاي مشتریان متنوع همان؛ باشدمی مؤثرسازمان  سودآوري
هر  .تر و رسیدن به سطح باالي رضایت مشتري براي بقا شرکت ضروري خواهد بودشدید

در  پایین باشد، پایگاه مشتري در آن تضعیف شده و 2سازمانی که در آن سطح رضایت مشتري
 ؛)3،1996اسپرنگ و همکاران( این صورت سازمان سهم خود را در بازار از دست خواهد داد

                                                             
1. Dabholkar 
2.Customer Satisfaction 
3.Spreng et al 
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 خدمات تیفیک درك رایز است؛ یابیبازار اتیادب در مهم ياهمسئل 1خدمات تیفیک ،بنابراین

تحقیقات نشان  ).2،1995افتینوس و همکاران( است مرتبط يمشتر حفظ و يمشتر تیرضا به
ت ورزش نیز مطرح شده مندي به کیفیت خدمات در صنعدهد که در دو دهه اخیر، عالقهمی

در زمینه مدیریت  ها سرفصل ترین هممیت خدمات یکی از ، کیفکه امروزه اي گونه بهاست 
که ملموس  ندبه این نتیجه رسید محققان .)3،2006رابینسون(خدمات و بازاریابی ورزشی است 

مردان و زنان  مندي رضایتدو جنبه مهم از کیفیت خدمات است که بر  4بودن و همدلی
 ،، بهداشتحیط فیزیکیبیشتر بر م ،محققان همچنین دریافتند که زنان .گذاردمی تأثیرباز  گلف

با شدت گرفتن رقابت  رو ازاین .)5،2010لی و همکاران( یزي و تجهیزات ایمنی توجه دارندتم
شناخت انتظارات مشتریان و سطوح این انتظارات از  ،خدمات ورزشی کنندگان عرضهدر بین 
 ارائه شده دهد تا تعیین کنند آیا خدماتبه بازاریابان خدمات اجازه می ،هاي ورزشیسازمان

 یورزش هاي سازمان بیشتر). 6،2004تئودوراکیس( ل قبولی از کیفیت را دارا هستندسطح قاب
 کسب یطوالن مدت به را يمشتر تیرضا توانندینم ادیز يگذار هیسرما با تنها که اندافتهیدر

 نایمشتر حفظ و ينگهدار رمز که اندگرفته ادی زیآم تیموفق يهامشارکت در ها آن. کنند
هر چه  ).1384زاده، حسن( دارد یبستگ مداوم تالش به منفعت و سود جادیا و یورزش

-، گرایش مردم به فعالیتورزشی دولتی و خصوصی بهبود یابد خدمات کیفی مدیران اماکن

                                                             
1.Service quality 
2.Afthinos et al 
3.Robinson 
4.Tangibility and empathy 
5.Lee, J.H& et al 
6.Theodorakis 
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 ؛یابدهاي ورزشی افزایش مییابد و تعداد نفرات تحت پوشش فعالیتهاي ورزشی افزایش می
هاي ورزشی تکاپوهاي فعالیت یابد،بد هزینه خانواده افزایش میدر س در نتیجه سهم ورزش

 یابدر عرصه ورزش کشور افزایش مید گذاري سرمایه وته و توانمندي درآمدزایی یافافزایش 
. باشددر صنعت ورزش نیز بحث وفاداري یکی از مباحث مهم می .)1،1998هایس و همکاران(

را حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد  ، مفهوم وفاداري)1999( 2ریچارد اولیور
هاي بازاریابی رغم اینکه تأثیرات موقعیتی و تالشخدمات به طور مستمر در آینده به محصول یا

 ،)2010( لی ون .کندتواند باعث تغییر در رفتار مشتري شود تعریف میبه صورت بالقوه می
 يوفادار با ماًیمستق که هستند یمیمفاه ماتخد تیفیک و او تیرضا ،يمشتر که کندیم انیب

 که است هیان اولیمشتر يبرا مهم يعنصر خدمات تیفیک نیهمچن .هستند  ارتباط در يمشتر

هاي لذا به منظور بقاء و پایداري و سود و منفعت سازمان .شودیم داده ها آن به تیاهم نیشتریب
ود را با باالترین کیفیت به مشتریان که خ شده ارائهها خدمات خدماتی ضروري است که سازمان

مشتریان و  مندي رضایتهاي سازمان هستند ارائه کنند که این خود منجر به ترین سرمایهاصلی
بررسی و  ).3،2002دانکن( شودایجاد نگرش وفاداري مثبت به آن سازمان از طرف مشتریان می

است که وفاداري یا عدم  هاي وفاداري مشتریان بدین لحاظ حائز اهمیتشناخت شاخص
با در نظر . هاي خدماتی و تولیدي استموفقیت یا شکست سازمان کننده تعیینوفاداري مشتري، 

درك «و » قابل اعتماد بودن«گرفتن اینکه مشتریان وفادار به دلیل دارا بودن دو خصلت اصلی 
مان و خرج کردن بودن و معرفی مشتریان جدید به ساز هزینه کمو همچنین به دلیل » وضعیت

                                                             
1.Hayes et al 
2.Oliver 
3.Duncan 
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. سازمان دارند بلندمدت سودآوريپول بیشتر، باعث کارایی باالتر سازمان شده و تأثیر مثبتی بر 
گذاري نسبتاً زیادي به منظور جذب مشتریان جدید براي ها نشان داده است که سرمایهپژوهش

خود پژوهش در  ،)1998( 1سادرلند .یک نام تجاري، در مقایسه با حفظ مشتریان فعلی نیاز است
 یعنی ؛ستیبرابر ن ها آندر  يش وفاداریزان افزایان با میت مشتریش رضایزان افزاینشان داد که م

را  يدرصد از وفادار 37ت تنها یست، رضاین یاز نوع خط يو وفادار يت مشترین رضایب هرابط
ز آن کسب شود ولی وفاداري ا مندي رضایت، وي معتقد بود که ممکن است کندین مییتب

هاي خدماتی بایستی پیوسته کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان سازمان بنابراین ؛حاصل نشود
ها و مشکالت موجود، رضایت مشتریان را جلب نموده را ارزیابی نمایند تا بتوانند با رفع ضعف

مشتریان در حیطه  مندي رضایتبحث سنجش کیفیت خدمات و . و به مزیت رقابتی دست یابند
حمیدي زاده و ( مات ورزشی یکی از مباحث مهم در بازاریابی ورزشی استخد

هایی هاي ورزشی ویژگیاشاره کرده، سازمان) 2006(طور که رابینسون  همان .)1388همکاران،
اول اینکه، خدمات ورزشی . سازندهاي خدماتی متمایز میرا از سایر سازمان ها آندارند که 

هاي هاي تفریح و استراحت به سازمانکه، مشتریان معموالً در زماندوم این. حالتی لوکس دارند
گذاري هاي ورزشی سرمایههاي سازمانسوم اینکه، اغلب در فعالیت ؛ وکنندورزشی مراجعه می
این عوامل . گیرد، مثل پشتیبانی از تیم ورزشی و احساس تعلق به باشگاهعاطفی صورت می

خدمات را به  دهندگان ارائههاي ورزشی نسبت به سایر ازماناحتماالً انتظارات خیلی بیشتر س
ها، نشانه مدیریت خوب است، در حفاظت از داراییاز آنجا که در هر سازمانی،  .دنبال دارند

شوند، چون مشتریانی که هاي خدماتی ورزشی، مشتریان به عنوان دارایی محسوب میسازمان

                                                             
1.Saderland 



  98 بهارشماره هفتم، هشتم، سال  ،فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی                          24   
 

 

کنند و در واقع منبع سود براي شما سود ایجاد میکنند اقدام به دریافت خدمات از شما می
بنابراین مدیریت باشگاه باید مشتري بیشتري را جذب نماید و بیشتر از آن مشتریان خود ؛ هستند

، در پژوهش )1389(هنري ). 1388رمضانی،(را حفظ کند و مشتري کمتري را از دست بدهند 
ی و ایروبیک انجام داد به این نتیجه رسید هاي آمادگی جسمانخود که بر روي کاربران باشگاه

که برخورد اجتماعی کارکنان، هزینه پرداختی مناسب، میزان امکانات و تسهیالت، نحوه 
ها، میزان تخصص و کارآمدي مربیان و مجموعه کارکنانمدیریت، تخصص کارکنان و 

 .باشدها میشگاهمشتریان از این با مندي رضایتعوامل  ترین مهمدسترسی مناسب و آسان از 
بین ، در پژوهش خود عنوان نمود که میزان نارضایتی مشتریان یک پیش)2002( 1ویل گرین

 بازار درگر، ید سوي از. باشدکننده قوي براي تشخیص سطح رضایت مشتریان از امکانات می
 یاتیح یبه عنوان عامل يمشتر يوفادار حفظ وجلب  ییتوانا يده امروزیچیو اقتصاد پ یرقابت

 انیب پژوهشی ، در)2008( 3بودت ).2،2002کارانا( مطرح شده است ها سازمان از ياریبس يبرا
-یم ریتأث )وفاداري( مجدد دیاز خدمات ارائه شده، بر رفتار خر انیمشتر تیداشت که رضا

-توان عنوان کرد که ادراك مشتریان از کیفیت خدمات میبنابراین می ؛)2008،بودت( دگذار

، )2006( 4زیدن. ن از کیفیت خدمات ارائه شده باشدآنا مندي رضایتسطح  کننده عکسمنتواند 
 تیرضا که دیرس جهینت نیا بهانجام داد  سازي بدنهاي خود که بر روي باشگاه پژوهش در

 برخورد و یکیزیف طیمح ،زاتیتجه ،بهداشت ،یروان یسالمت روح از تیرضا ،یاجتماع

وفاداري مشتریان اثرات اقتصادي فراوانی  .ان هستندیمشتر تیرضا عوامل نیمؤثرتر کارکنان
                                                             
1.Greenwell 
2.Caruana 
3.Bodet 
4.Deniz 
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شود بلکه به عنوان یک مشتري دائمی محسوب می به طور مثال یک مشتري وفادار نه تنها. دارد
شود و در این جدید نیز میات نزد دیگران باعث جذب مشتریان با تعریف و تمجید این خدم

نفر خواهند  3ریان از خدمات راضی باشند آن را به اگر مشت. توجه کمتري دارد رقبامیان به 
 که اند رسیدهوهشگران به این نتیجه ژپ. نفر خواهند گفت 11گفت و اگر ناراضی باشند آن را به 

 ،)2008( همکاران و نیجواد دیس ).1388فراهانی،( گردندنیمی از مشتریان ناراضی دیگر برنمی
 تیرضا نقش خدمات،« ورزشی خدمات صنعت در انیمشتر يعنوان وفادار با خود مقاله در

 انیمشتر يوفادار و شده ادراك خدمات تیفیک نیب رابطه یبررس به »اعتماد و تعهد ،يمشتر

 ارائه یخدمات ورزش تیفیک از انیمشتر درك نیب که افتی دست جهینت نیا به و پرداخت

 عنوان با یپژوهش ، در)2008( 1وولف .دارد وجود میمستق رابطه انیمشتر يوفادار با شده

 ویژه به یبانیپشت خدمات به را انیمشتر يمندعالقه ،یسالمت و یآمادگ صنعت در یرقابت يایمزا

خدمات  به انیمشتر داد که نشان پژوهش جینتا. کرد یبررس یآمادگ سنجش يهاآزمون
 و کرد فیتعر توانیم را یبانیپشت خدمات از یمتنوع يهامجموعه دارند، توجه یبانیپشت

-یم ارائه را یمتنوع یکیولوژیزیف و یروان مرخین که مندندعالقه یبه خدمات شتریب انیمشتر
 خدمات گونه نیا یهته و انیمشتر خواست به با توجه توانندیم دارانباشگاه نیبنابرا ؛دهند

 نشان رقبا گرید از متفاوت زین خود را بازار، در رقابت يایمزا حفظ و یابیدست ضمن ،یبانیپشت

و شناسایی عوامل  ها آنبنابراین مسلم است که تأمین رضایت مشتریان و وفادار نمودن  ؛دهند
ذا با توجه ل .استراز اهمیت خاصی برخوردا ورزشی به مراکز ها آنتأثیرگذار بر میزان وفاداري 

ه عنوان گونه فضاها ب هاي بیلیارد در شهر مشهد و استقبال مردم از اینبه گستره وسیع باشگاه

                                                             
1.Woolf 
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گونه  ینمکانی جهت تفریح و سرگرمی و گذران اوقات فراغت و همچنین افزایش تقاضا براي ا
پیش بینی شده در  درآمدزاییو در نهایت بازاریابی ورزشی و  فضاهاي ورزشی از سوي مردم

ام در این زمینه انجپژوهشی آمد تا  وجود بهضرورتی  ها، ها به نسبت سایر باشگاه این نوع باشگاه
 رسانی اطالع ها باشگاهگونه اماکن شناخته شده و به مدیران این  شود تا نقاط قوت و ضعف این

رابطه بین پژوهش ذا در این ل .شود تا در جهت جذب و حفظ مشتریان خود تالش بیشتري کنند
مورد شهر مشهد هاي بیلیارد مشتریان در باشگاهبا وفاداري  مندي رضایتکیفیت خدمات و 

  .قرار گرفتبررسی 

  پژوهششناسی روش

میدانی  صورت بهباشد که اطالعات آن میتوصیفی و از نوع همبستگی  پژوهش حاضر
-به باشگاه کننده مراجعهشامل تمامی مشتریان پژوهش جامعه آماري این  .گردآوري شده است

ها  ع باشگاهاز امکانات این نوماه سابقه عضویت و استفاده  6شهر مشهد که حداقل  هاي بیلیارد
ها اعضاء دائم باشگاه نفر 2000حدود پژوهش لذا از آنجا که جامعه مورد . را داشتند، بودند

گیري نمونه روش انتخاب .باشدنفر می 322ها نهتعداد نمو 1جدول مورگانباشند، بر اساس می
یع و پرسشنامه توز 322و تعداد م شده است انجا تصادفیاي خوشهبه صورت پژوهش در این 

تجزیه و تحلیل آماري  و ناقص، هاي مخدوشپس از کنار گذاشتن پرسشنامهگردآوري شد که 
 2حاضر توسط یی چین لیو پژوهشپرسشنامه اصلی . پرسشنامه انجام گرفت 273 بر روي

                                                             
1.Morgan Table 
2.Yi – chin liu, A Dissertation Project Submitted to the Faculty of the United States 
Sports Academy 
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تحقیق  11ز پرسشنامه ا 11با ادغام و ترکیب که  بود در رساله دکتراي مدیریت ورزشی) 2008(
که  )ق ساختهمحق( 1هاي جمعیت شناختیبخش ویژگی 4 دارايکه  ده بودمجزا به دست آم

سنجش ، تشکیل شده بود سؤال 21که از  2کیفیت خدمات ، ارزیابیبود سؤال 9شامل 
که از  4و در نهایت بخش وفاداري مشتریانرا در برگرفت  سؤال 20که  3مشتریان مندي رضایت

و  6آن از روش تحلیل عاملی اکتشافی 5پایاییوي براي تعیین  .باشدیمتشکیل شد،  سؤال 8
در پژوهش . براي تعیین همسانی درونی سؤاالت استفاده کرده بود 7ضریب آلفاي کرونباخ

با کسب نظرات و اعمال  ها آن 8هاي مذکور، روایی صوري پس از ترجمه پرسشنامهحاضر 
ر این زمینه ص الزم داز اساتید مدیریت ورزشی که تخص) نفر 9(اصالحات مورد نظر چند تن 

به  آلفاي کرونباخضریب  ، همچنین پایایی ابزار در جامعه پژوهش از طریقرا داشتند، تأیید شد
میانگین، ( 9یفیهاي آمار توص ها از روشل دادهیه و تحلیبراي تجز .)α= 92/0( آمد دست

، 11سمیرنوفا -آزمون کولموگروف« 10یاستنباط از آمار و) یار و جداول نمودارهاانحراف مع
در سطح  »)Enter( زمان همبه روش  13ون چندگانهیو رگرس 12پیرسون مک ضریب همبستگی

                                                             
1.Demographic 
2.Service quality 
3.Customer Satisfaction 
4.Customer Loyalty 
5.reliability 
6.Exploratory Factor Analysis 
7.Cronbach / Alfa Coefficient 
8. Face validity 
9. Descriptive Statistics 
10. Inferential statistics 
11. Kolmogorov-Smirnov Test 
12. MAC Pearson's correlation 
13. Multiple Regression 
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 SPSS1 افزار نرمکلیه محاسبات آماري با استفاده از . استفاده شد )=05/0α(داري معنا

ver.18  2007و MS-Excel انجام شد.  

  هاي پژوهشهتیاف

 هاي یزهانگ، میزان درآمد ماهانه سن،شامل  کنندگان شرکتهاي جمعیت شناختی ویژگی
آمارهاي توصیفی گواه آن  .ودب باشگاه و انجام ورزش بیلیارد و دلیل انتخاب باشگاه حضور در

بیشتر این افراد . )%5/72(سال بودند  27تا  18است که بیشترین تعداد افراد داراي سن بین 
انگیزه و هدف خود براي  ینتر مهمها  آن. )%9/28(هزار تومان داشتند  500تا  300درآمدي بین 
بیشتر ). %9/83(بیلیارد را تفریح و سرگرمی عنوان کردند  يها باشگاهحضور در 

بیلیارد منتخب خود را ناشی از شناخت  يها باشگاهدر این تحقیق دلیل انتخاب  کنندگان شرکت
  ).%2/46(دانستند  می ها باشگاهقبلی از آن 

مشتري با وفاداري  مندي رضایتمختلف کیفیت خدمات و بررسی ارتباط بین عوامل براي 
آن از  ییدتأبا توجه به رعایت پیش فرض نرمال بودن متغیرها و  سازي بدنهاي مشتریان باشگاه

آن نتایج  که آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شداسمیرنوف، از  -طریق کولموگروف
  .باشدمی قابل مشاهده 1جدول در 

  

  
                                                             
1. Statistical Package for the Social Sciences 
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یب همبستگی پیرسون براي بررسی ارتباط بین متغیرهاي کیفیت خدمات و رضایت مشتریان ضرا: 1جدول 
 با وفاداري مشتریان و عوامل مختلف آن

بین پیشمتغیر  معنادار سطح ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیر مالك   

کل مندي رضایت    605/0  01/0  
589/0   ظاهر باشگاه  01/0  

522/0   کارکنان  01/0  
هیالتتس 377/0 273 وفاداري   01/0  

516/0   ترویج  01/0  
513/0   تجهیزات  01/0  

691/0   کیفیت خدمات  01/0  
521/0   موارد کیفی ملموس  01/0  

514/0   اعتماد  01/0  
617/0 273 وفاداري پاسخگویی  01/0  

0/ 630   اطمینان  01/0  
507/0   همدلی  01/0  

    01/0 در سطح معنادار یهمبستگ**

کیفیت خدمات و  يها مؤلفه، بین تمامی شود مشاهده می 1که در جدول  طور همان
به منظور  .وجود داشت% 99ارتباط در سطح اطمینان  با وفاداري آنان مشتري مندي رضایت
آن بر وفاداري مشتریان، از آزمون  يها مؤلفهیر کیفیت خدمات و زیر متغ یرتأثبررسی 

  .اند شدهبیان  3و  2این آزمون به صورت جداول  یجنتا .شدرگرسیون چندگانه استفاده 
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  رگرسیون چندگانه بین کیفیت خدمات با وفاداري مشتریان: 2 جدول شماره
بین کنندهپیش مؤلفه  B SE T BETA(β) P 

  001/0  -  215/5  223/0  164/1  ضریب ثابت
  001/0  269/0  326/3  075/0  248/0  موارد کیفی ملموس

  438/0  -071/0  -777/0  098/0  -760/0  اعتماد
  001/0  344/0  653/3  095/0  346/0  پاسخگویی

  001/0  427/0  387/6  068/0  431/0  اطمینان
-351/2  100/0  -234/0 همدلی  212/0  019/0  

 3مختلف کیفیت خدمات با وفاداري مشتري که در جدول  هاي مؤلفهگرسیون طبق نتایج ر
و ) =001/0P( پاسخگویی مؤلفهو  )=001/0P( اطمینان هاي مؤلفهنشان داده شده است تنها 

وفاداري  براي تري قوي بین پیش هاي مؤلفهبه عنوان  )=001/0P(ملموس  موارد کیفی مؤلفه
  .مشتریان شناخته شدند

  انیمشتري وفادار با مندي رضایت هاي مؤلفه ونیرگرس: 3 جدول شماره
 B SE T BETA(β) P  بین کنندهپیش مؤلفه

  001/0 -   835/4  270/0  306/1  ثابت ضریب
  001/0  341/0  256/3  118/0  385/0  ظاهر باشگاه

  119/0  132/0  563/1  083/0  130/0  کارکنان
  838/0  -013/0  -205/0  074/0  -015/0  تسهیالت
  298/0  091/0  042/1  072/0  075/0  ترویج

254/1  078/0  098/0 تجهیزات  106/0  211/0  
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 3با وفاداري مشتري که در جدول  مندي رضایتمختلف  ايه مؤلفهطبق نتایج رگرسیون  بر
وفاداري  بین پیش مؤلفهبه عنوان ) =001/0P( ظاهر باشگاه مؤلفهنشان داده شده است تنها 

و کیفیت خدمات بر وفاداري  مندي رضایت مؤلفهبراي مقایسه بین دو  .مشتریان شناخته شدند

 4نجام شد که نتایج آن در جدول شماره ا زمان هممتغیره  مشتریان آزمون رگرسیون چند
  .شود مشاهده می

به  مندي رضایتشود که متغیرهاي کیفیت خدمات و  ، استنباط می4با توجه به نتایج جدول 
هاي موجود  با توجه به آماره. بینی وفاداري مشتریان مورد قبول است طور معناداري براي پیش

نسبت به متغیر  تري قويبین  فیت خدمات پیشتوان بیان کرد که متغیر کی در این جدول می
  .باشد بینی وفاداري مشتریان می براي پیش مندي رضایت

  گیري نتیجهبحث و 

هاي صورت گرفته در صنعت خدمات ورزشی، به از آنجا که تاکنون، بیشتر پژوهش
شناخت ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات و توسعه راهبردهایی براي برآورده نمودن 

هاي کیفیت خدمات و  براي مؤلفه زمان همچند متغیره  مون رگرسیوننتایج آز: 4جدول شماره 
  مشتري بر وفاداري مشتریان مندي رضایت

 دوربین واتسون R Adjust R2 F change Sig  متغیر

  956/1 01/0 860/48 468/0 691/0 کیفیت خدمات

  817/1  01/0  806/30  354/0  605/0  مندي رضایت
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هاي ورزشی دولتی و خصوصی آنان در باشگاه مندي رضایتارات مشتریان و سنجش میزان انتظ
داري و وفاداري مشتریان صورت گرفته است، پژوهش حاضر با هدف تأکید بر جذب، نگه

بر وفاداري مشتریان مورد  مندي رضایتمتمرکز شده است، بدین منظور تأثیر کیفیت خدمات و 
-می و باشدمی خدمات به کیفیت وابسته طور به مشتریان رضایت همچنین .بررسی قرار گرفت

 به نگرش این .یابدمی مشتریان افزایش رضایت ،خدمات کیفیت افزایش با داد احتمال توان
 مشتري میان تجاري روابط ، گسترش)خدمات خرید ثبات( بازگشت به او تمایل مشتري، تعهد

 خدمات احتمالی هايکاستی برابر در مشتري، رصب و تحمل افزایش خدمات، يدهنده ارائه و
نابراین، با افزایش کیفیت ب ؛)1،2001نیومن(گردد می سازمان يدرباره او مثبت آینده، تبلیغات

به همین  یابد، سازمان ارتقا می یاثربخشرضایت مشتریان افزایش یافته و به این طریق  ،خدمات
هاي افتهی .مان را رضایت مشتري دانستساز یاثربخشهاي  توان یکی از شاخص دلیل می
بین متغیر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با وفاداري آنان  داد کهنشان حاضر پژوهش 

تمایل به ارائه خدمات با کیفیت و قابل انتظار مشتریان، . ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد
وزه بهبود کیفیت خدمات در صنعت کند، چرا که امرنقش مهمی را در صنایع خدماتی ایفا می

ها مطرح خدمات به عنوان یک استراتژي کلیدي براي دوام، پایداري و سودمندي این سازمان
ارائه شده که منجر به قصد ود کیفیت خدمات هاي ورزشی، بهباز این رو براي باشگاه. است

 2ایکور و ساپدراگو .رسدشود، ضروري به نظر میکز میاحضور مجدد مشتري در این مر
با  يداریمعن طور به که است يریمتغ مندي رضایت که عنوان نمود پژوهش ، در)2009(

                                                             
1. Newman 
2.Pedragosa and Correia 
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 زانیم نییتع در يادیز اریبس تیاهم و است مرتبط باشگاه زاتیتجه و انیمشتر يانتظارها
رسیدگی و توجه به مشکالت مشتریان، تأمین امنیت و  بنابراین ؛دارد به باشگاه انیمشتر يوفادار

هاي مشتریان از جمله اقداماتی است که با توجه به نتایج پژوهش درك نیازها و توجه به خواسته
وظایف و اولویت کاري مدیران باشگاه در جهت رضایت مشتري بکار گرفته س باید در رأ

 دهد که کیفیت خدمات یکی ازشان میهاي دیگر و این پژوهش ننتایج پژوهش. شود
که  اعتقاد داشت) 2008( 1چان .گذارداست که بر وفاداري تأثیر می فاکتورهاي مهم و اساسی
 .گذاردبر وفاداري تأثیر می مندي رضایتو از طریق ایجاد  یرمستقیمغکیفیت خدمات به طور 

هاي شامل ارزیابی مندي رضایتاز کیفیت خدمات است،  تر مفهومی وسیع مندي رضایت
  .فرایندي شناختی است خدمات اصوالًدر حالی که کیفیت  عاطفی و شناختی است،

-همچنین نتایج آزمون رگرسیون کیفیت خدمات با متغیر مالك که وفاداري مشتریان می 

اطمینان و پاسخگویی به  يها مؤلفههاي کیفیت خدمات، نشان داد که از بین خرده مقیاس باشد،
براي وفاداري  تر يقوپیشگویی  ،بیلیارد يها باشگاهکیفی ملموس در شکایات مشتریان و موارد 

گرایی به  از آنجا که امروزه دنیاي اقتصاد از صنعتها، در توضیح این یافته. دنباشمشتریان می
داده است، پاسخگویی در قبال انتظارات مشتریان و توجه به نیاز  خدمت گرایی تغییر وضعیت

خرده نتایج . ت افزایش یابدآنان از کیفیت خدما مندي رضایتتواند در افزایش سطح آنان می
 ،ی خوب باشگاهوجهه عموم ،تعهد خاص باشگاه به مشتریان داد کهمقیاس اطمینان نشان 

از جمله  ،شتن مربیان با دانش و مهارت کافیاز نحوه ارائه خدمات و دا کارکنانآگاهی 
  .بوده است بودن این عامل براي وفاداري مشتریان تر يقوترین عواملی بوده است که باعث  مهم

                                                             
1.Chuan-jao 
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جلب وفاداري مشتري . بخش مهمی از کیفیت خدمات مطلوب، رسیدگی به شکایات است
رسیدگی به . اي باید مورد توجه قرار گیردبه شکایات به طور گسترده مؤثراز طریق رسیدگی 
هایی به منظور ارتباط با مشتري از سوي هاي مشتریان باید به صورت فرصتشکایات و خواسته

هاي در حال ها مورد توجه قرار گیرد و به عنوان ابزاري به منظور تأمین خواستهاشگاهمدیران ب
احتماالً رضایت بیشتر  ،در صورت تحقق چنین امري .مشتریان مورد استفاده قرار گیرد تغییر

 در ،)2006( 1شویب و ناجار .مشتریان و سودآوري مستمر براي باشگاه صورت خواهد گرفت

 مهم اریبس بعد دو کارکنان پذیري مسئولیت و یبخش نانیاطم که دارند می اظهار مورد نیا

یگر نیز ویی داز س .هستند  ارتباط در خدمات یکل تیفیک با ماًیمستق و هستند خدمات تیفیک
در خرده مقیاس موارد کیفی ملموس نشان داد که تجهیزات و لوازم ورزشی مدرن در نتایج 

آراسته در باشگاه، از جمله موارد  یکارکنانرتب باشگاه و تمیز و م يو فضامحیط  باشگاه،
چیان و  کوزه ،این یافته با نتایج .اند کرده اشارهها به آن مهمی هستند که مشتریان این باشگاه

 ؛طابقت داشتم )1386(و نادریان و همکاران  )1384(پور  احسانی و شمسی ،)1388( همکاران
یت تجهیزات و وسایل استاندارد و مدرن ورزشی و محیط کیف، هاي خودزیرا آنان در پژوهش

دوست و علی .مشتریان بیان کردند مندي رضایتبر  مؤثرفیزیکی مناسب را از عوامل مهم 
 هاي خصوصیکه مشتریان باشگاهپژوهش خود به این نتیجه رسیدند  در ،)1389( همکاران

ملی که موجب این عوا ینتر مهم .رضایت بیشتري دارندهاي دولتی نسبت به مشتریان باشگاه
سیسات و محیط فیزیکی و دولتی شده بود، رضایت از تأ هاي خصوصیتفاوت در باشگاه

هاي خصوصی بود که مربیان و کارکنان باشگاه ،مدیریتباشگاه و همچنین نحوه برخورد 

                                                             
1.Najjar and Bishu 
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 .شدهاي خصوصی بابیشتر در باشگاه ییدرآمدزاان و ممکن است ناشی از جلب رضایت مشتری
ها در بین مشتریان زن و مرد میانگین رتبه که یدرساین نتیجه  به در پژوهش خود ،)1391( یرجب

در عامل تجهیزات فیزیکی و محیطی و عامل دسترسی به خدمات تفاوت معناداري ندارد اما 
 هاي تمرینی و قیمت، ن، برنامهوي چهار عامل رفتار کارکنان، قابلیت اطمینان کارکنار زنان بر

  .کید بیشتري دارندتأ

با وفاداري مشتریان حاکی از ارتباط مثبت و  مندي رضایتهمچنین آزمون رگرسیون بین 
-کیفیت خدمات مهم که هاي انجام شده مشخص شدبا توجه به بررسی. معناداري میان آنان بود

عنی انجامد؛ یباال به وفاداري می مندي رضایتزیرا ؛ مشتري است مندي رضایتترین عامل 
-وي می مندي رضایتچنانچه این متغیرها با انتظارات و ذهنیات مشتري تطابق داشته باشند، به 

از حد معینی باالتر رود، وفاداري مشتري معنا و مفهوم پیدا  مندي رضایتانجامد و چنانچه این 
 دهد ووفاداري به هر چیزي مفهومی درونی است که به باور و نگرش افراد شکل می. کندمی

  .شود بتوانیم مصادیق آن را در رفتار افراد مشاهده کنیمباعث می

پیشگویی  مندي رضایتدر متغیر مقیاس ظاهر باشگاه خرده نتایج رگرسیون نشان داد که 
این خرده مقیاس پژوهش از دید مشتریان نتایج زیرا ؛ باشدبراي وفاداري مشتریان می تر يقو

، تعمیر به موقع تجهیزات و لوازم خراب در اشگاهکه وضعیت بهداشتی مناسب ب نشان داد
از جو اجتماعی مطلوب در باشگاه و شیک و زیبا بودن نماي درونی و ظاهري باشگاه  باشگاه،

اغلب رضایت مشتریان بر اساس پاسخ  .ها و انتظارات مشتریان بوده استترین خواسته جمله مهم
هاي با توجه به نتایج حاصل از ویژگی لذا، دوشادراکی و خدمات ارائه شده به آنان سنجیده می
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قبلی از شناخت  ترین دلیل انتخاب باشگاه از سوي مردم، جمعیت شناختی پژوهش که مهم
ها که به دنبال جذب مشتریان جدید و حفظ شود تا مدیران این باشگاهپیشنهاد می ؛بود باشگاه

اس ظاهر باشگاه که بسیار مورد توجه مشتریان قبلی خود هستند، اهمیت بیشتري براي خرده مقی
مشتریان بود قائل شده و در جهت هر چه زیباتر شدن و تمیزي محیط باشگاه و به روز کردن 

از  خود مشتري را از انتخابی که با توجه به شناختوسایل و لوازم تالش بیشتري کنند زیرا 
باشگاه مورد استفاده از  جهتدیگران و باعث تشویق  باشگاه کرده راضی و خشنود نگه داشته

یاید مشتري را مشتري انتظار دارد پیش ب که شود زیرا در صورتی که شرایطی غیر ازآنچهنظرش 
کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان درك جامعی از سطوح رضایت . کنددلسرد و پشیمان می

  .هاي مختلف متفاوت استداده که این سطوح در بین افراد و موقعیت

ا که یک مشتري راضی احتمال بیشتري دارد که به خریداري از خدمات یا محصول ج از آن
و  مندي رضایترا در  يمؤثرتواند نقش ادامه دهد، لذا لزوم توجه به ارائه خدمات با کیفیت می

 مندي رضایتنقش  هانکته حائز اهمیت در تمامی این پژوهش. کندقصد حضور مجدد ایفا می
ها البته این گفته. یانجی بود که ارتباطی مستقیم با وفاداري مشتریان داشتبه عنوان یک متغیر م

تواند به قطع دلیلی بر وجود یا عدم وجود وفاداري باشد، چرا که مشخص است عواملی نمی
- دیگري هم هستند که بر رفتار مشتري در عمل، در استفاده از خدمات یا محصول تأثیر می

. باشدمیامکانات و تسهیالت بر سطح رضایت مشتریان،  مؤثرامل ترین عو یکی از مهم. گذارند
ر حائز اهمیت است و عدم در دنیاي رقابتی امروز بسیاارائه تسهیالت و امکانات مناسب مبحث 

تأثیر نامطلوبی خواهد گذاشت، زیرا یکی از  هاي ورزشیبر باشگاهرضایت از خدمات 
امکانات و  رضایت مشتریان نبود مربوط بهترین مواردي که در پژوهش حاضر مورد  مهم
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هاي ورزشی باید مداري است باشگاه شرایط کنونی که عصر مشتري رو دراز این  .تسهیالت بود
تا بتوانند رضایت مشتریان خود را در این نمایند مبحث ارائه تسهیالت مطلوب توجه بیشتري  به

  .زمینه جلب کنند

بود ساعات  مندي رضایتي بیشترین میانگین از سوي مشتریان داراعامل دیگري که از 
بیلیارد بوده و باید همواره تالش  هاي باشگاهاین مسئله یک مزیت براي  که بودکاري باشگاه 

 هاي ویژگیحاصل از  هاي با توجه به یافتهزیرا ، کنندشود تا این نقطه قوت خود را حفظ 
سال داشتند  27تا  18کردند بین سنین ه میشتریانی که از باشگاه استفاد، بیشتر مجمعیت شناختی

مدیران لذا  ؛که اکثرشان نیز دانشجو بوده و داراي شغل و درآمد ثابت و مشخصی هم نبودند
تر مشتریان از امکانات خود را در جهت استفاده راحت خاص تدابیريباید  ها باشگاهگونه  این

تواند  زمان استفاده از باشگاه می نظر داشته باشند به عنوان مثال کاهش شهریه و افزایش
نند به مدیران باشد زیرا پر کردن اوقات فراغت جوانان در شهري ما مؤثرپیشنهادي کارآمد و 

نسبت به دیگر شهرها باید بیشتر بر مبناي اصول  مشهد که مذهبی بوده و تفریح و سرگرمی مردم
به  هلذا با توج ؛نوآور دارد واسالمی پیش برود کار دشوارتري است و نیاز به تفکري خالق 

، مدیران زیاد بودها گونه باشگاه از اینجا که استقبال جوانان  ناز آ ،نتایج حاصل از پژوهش
در  هاي مشتریان خود بکوشند و ها و خواستهدر تالش براي شناخت نیاز ها بایدگونه باشگاه این

  .ندجهت جذب مشتریان و حفظ آنان در بلند مدت تالش بیشتري کن
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 مندي رضایتمتغیر کیفیت خدمات نسبت به  داد کهنشان  )4جدول شماره ( نتایج رگرسیون
 1و چین لیو )1389(باشد که با نتایج محمودي براي وفاداري مشتریان می تري يقوبین  پیش

 مندي رضایتر که متغی نددر پژوهش خود به این نتیجه رسید ها آنباشد زیرا همسو مینا) 2008(
به این  پژوهش خوددر  ،)2008( چین لیو .باشد یمري براي وفاداري مشتریان تن قويبیپیش

نتیجه رسید که تفاوت معناداري بین کیفیت خدمات با سن مشتریان، درآمد ماهیانه، سطح 
براي  تري قويبین پیش مندي رضایتهمچنین  و ؛تحصیالت و سابقه عضویت وجود دارد

شاید بتوان از جمله دالیل احتمالی این  .باشدا کیفیت خدمات میوفاداري مشتریان در مقایسه ب
خرهاي شنا با تو ایروبیک و اس سازي بدنهاي بین باشگاه مغایرت تفاوت خدمات ارائه شده در

ر بین مشتریان و تناسب اندام و قهرمانی د بیان کرد زیرا مبحث سالمتی و رابیلیارد  هاي باشگاه
هاي بیلیارد مطرح و ایروبیک و استخرهاي شنا بیشتر از باشگاه سازي بدنهاي متقاضیان باشگاه

، هدف و انگیزه مشتریان از هاي جمعیت شناختیبا توجه به نتایج حاصل از ویژگی باشد زیرامی
ارتباط با مردم و اجتماعی  نتر براي تفریح و سرگرمی و پس از آانجام دادن ورزش بیلیارد بیش

قوي آنان از نحوه ارائه کیفیت خدمات از باشگاه بیلیارد به احتمال لذا برداشت  ؛بود شدن
ائه کیفیت کافی هاي شنا از اریا استخرو ایروبیک  سازي بدنهاي متفاوت از نظر مشتریان باشگاه

 ازها و نظرات مختلف باشد که در نتیجه ممکن است این تفاوت برداشتو مناسب خدمات می
 میزان دردهد ر باشگاه یا مکان ورزشی ارائه میخدماتی که ه مشتریان در مورد کیفیت سوي

 ،)1391(فراهانی هاي یج با یافتهاین نتا. ي آنان به باشگاه نیز متفاوت باشدو وفادار مندي رضایت

                                                             
1. Chin Liu 
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مشتریان مرد از  این نتیجه رسید که هدف و انگیزه بهدر پژوهش خود همخوانی دارد زیرا وي 
  .کسب آمادگی جسمانی و قهرمانی بود سازي بدنهاي شرکت در باشگاه

تأثیر . شودتلقی نمی مندي رضایتاهمیت بودن  این یافته به معناي بیاما در پژوهش حاضر، 
باشد رابط بین کیفیت ادراك شده توسط می مندي رضایتگر که متغیر میانجی یا واسطه

در  تر باشدئه شده مطلوبمشتریان و وفاداري است، بدین معنا که هر چه کیفیت خدمات ارا
 مندي رضایتر باشد و در او انجامد که از سطح انتظارات مشتري باالتصورتی به وفاداري می

بنابراین شناسایی ادراکات مشتري و عرضه خدمات در سطحی باالتر از آن موجب ؛ کندایجاد 
مات در مراکز شود که این حاکی از اهمیت باالي کیفیت خدافزایش وفاداري در مشتریان می

 مندي رضایتتوان عنوان نمود که هیچ یک از کیفیت خدمات و لذا در پایان می .ورزشی دارد
ي ورزشی بایستی هاکنند و مدیران باشگاهبینی وفاداري مشتریان را پیش توانند به تنهایینمی
در پایان لذا  .کندمدیریت کنند که مشتري تجربه می زمان همهاي مختلفی را به صورت جنبه
توان به مدیران مراکز ورزشی پیشنهاد کرد که جهت ارتقاء کیفیت بر اساس باالترین می

انتظارات مشتریان باید دانش و مهارت کارکنان و مربیان خود را در پاسخ به نیاز مشتریان 
 افزایش دهند، همچنین مدیران به کارکنان باشگاه خود توصیه نمایند که هنگام مراجعه مشتریان

به باشگاه خدمات را به نحو صحیح ارائه دهند که در این زمینه تجربه اول مشتریان از اهمیت 
تواند مراجعات بعدي آنان را تضمین و یا سبب خاطره خاصی برخوردار است و می

  .ناخوشایندي از مرکز در ذهن مشتریان گردد
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به مدیران باشگاه  تا شودبه عنوان راهکار پایانی این پژوهش به مدیران پیشنهاد می 
متناسب بودن وسایل با  ایمنی و استاندارد، تجهیزات و وسایل باشگاه از نظر کیفیت مناسب،

گهداري تجهیزات و لوازم تهیه و حفظ و ن ،و فضاي فیزیکی باشگاه کنندگان مراجعهتعداد 
همچنین  مین فضا و محیط تمیز و مناسب و آراستگی ظاهري خود توجه ویژه نمایندمدرن و تأ

نیروهایی به عنوان مربی و کارمند بکار بگیرند که داراي روابط عمومی باال در برخورد با 
و در  به کافی الزم نیز برخوردار باشندمهارت و تجر ودانش مشتریان باشند، همین طور از 

هاي الزم براي آنان ها و آموزشصورت لزوم هر از چند گاهی اقدام به برگزاري کالس
هاي مورد بررسی در  این تحقیق آن بود که میزان سابقه باشگاه هاي محدودیتاز جمله  .دنبنمای

شود تحقیقی  ، کنترل نشده بود؛ لذا پیشنهاد میها آنارائه خدمات و نیز خصوصی و دولتی بودن 
هاي  هاي با سابقه و سطوح مختلف تجربه ارائه خدمات و نیز باشگاه به بررسی و مقایسه باشگاه

  .ی و خصوصی بپردازددولت
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  یشناس ییبایزاصول از دیدگاه مدارس  یورزش هايفضا تیریمد

  2يغفور، فرزاد 1انیفرحناز قاسم

 3/12/1397 :تاریخ پذیرش           25/7/1397: تاریخ دریافت

  چکیده

 باید شرایط مساعدي براي پاسخگویی به نیازهاي انسانی هر فضاي معماري، به خصوص فضاي معماري مدارس، 
آموزشی به عنوان عاملی براي حفاظت از محیط آموزشی ارزش زیبایی شناختی محیط  ود آور فراهم را کاربران
میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت  با معماريعناصر حاضر، بررسی رابطه  هدف از پژوهش .شود یماستفاده 

به  ،يشهر سارمتوسطه مدرسه مقطع  10در  از دانش آموزان) پسر 211و   دختر 189(تن  400بر روي بود و  بدنی
محقق ساخت که در آن به پرسشنامه با استفاده از  قیابزار تحق. شدانجام  يا خوشهتصادفی  يریگ نمونهروش 

 همکاران و پرسشنامه پیتررادکمک بدنی دانش آموزان با  تیبر فعال  معماري مدرسه رگذاریتأثشناسایی عناصر 

مورد  )معماري و یبدن تیترب(تن اساتید دانشگاهی  15وایی توسط و تدوین شد و نیز روایی محت طراحی، )2008(
و  به دست آمد درصد 80با احتمال  آلفاي کرونباخروش  با ضریب پایایی پرسشنامه. ارزیابی و تائید قرار گرفت

 پژوهش از دیدگاه يها افتهیبر پایه . استفاده شد ل رگرسیونیتحل همبستگی، يها روشاز  ها دادهجهت تحلیل 
درصد از میزان تمایل آنان را به فعالیت بدنی تبیین  45دانش آموزان عناصر معماري فضاي ورزشی مدارس 

                                                        
 )نویسنده مسئول( استان گلستان) ره(پردیس دانشگاه فرهنگیان امام خمینی مدرس  ،مدیریت ورزشیکارشناسی ارشد  -1

Email:farahnaz_ghasemian@yahoo.com  

 Email:farzadghafouri@yahoo.com                             ی دانشگاه عالمه طباطبائیعلم ئتیه استادیار و عضو -2
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منظر به منظور پاسخگویی به برخی نیازهاي معنوي و  ي دهنده لیتشکبا عوامل طراحی محیط بنابراین  ؛ندینما یم
محیط و مناسب نمودن آن براي  تیفیتقا کارکه در جهت  کند یمرا ایجاد  یروانی و مادي انسان، فضا و محیط

  .ندینما یمتداوم زندگی مطلوب انسان ایفاي نقش 

  آموزان و دانشمدارس  فعالیت بدنی،، یشناس ییبایزی، اصول ورزش هايفضا تیریمد :واژگان کلیدي

  مقدمه

، فضا از يو معمار یدر هنر طراح. است يهنر ساختن فضا و فضا عصاره معمار يمعمار
 یو عمل ینیع يو به فضا شود یمآن آغاز  یو روابط منطق یذهن يفضا يدیجرجهان ت

ت فضا را یو در نها کند یم ی، با آن زندگپردازد یمبه تفکر  يمعمار يانسان در فضا. انجامد یم
 وهیش رییتغ و یانسان جوامع توسعه با. )1391و همکاران،  یکوهستان یبحراسمان( کند یمخلق 

 شده ساخته يها طیمح و فضاها تیفیک به زانیر برنامه و معماران، طراحان توجه آموزشی،

 و آموزشی طیمح به دادن شکل يبرا يابزار عنوان به یطراح نقش افته وی شیافزا

ت یاست که ترب یهیبد .است تهافی يشتریب تیاهم انسان يازهاین و توقعات به ییپاسخگو
مناسب خود را  یکیزیبستر ف دین مختلف بایدانش آموزان در سن باألخصو  ها انسان یجسمان

 است ورزشی يفضا آموزان دانش مهم ينیازها از یکیو ) 1388گروه معماري، ( داشته باشد

 کافی اندازهبه  و داشته وسعت است فضا الزم این ،شود ایجاد مدارس در باید ضرورتاً که

 مطلوب صورت بهورزشی  فعالیت و نشده آموزان دانش برخورد و ازدحام موجب تا باشد

 ورزشی وسایل و بوده هموار و مسطح باید االمکان یحت ورزشی يفضا سطح .گیرد صورت

الهی، (باشد  موجود کافی تعداد نیز و مناسب يها اندازه و آموزان دانش سن تناسب به
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 در نیا ،شود چندمنظوره احداث سالن کی درس کالس 10 هر يازا به هک يطور به). 1384

 کی به دیبا آموز دانش هر یورزش يفضا سرانه توسعه، چهارم برنامه اساس بر که است حالى
است  شده اعالم متر یسانت دو نفر هر يحاضر برا حال در سرانه نیا اما ابد،ی شیافزا متر

ضاي پرورشی مدارسی ف .)1388ایران، بهداشت مدارس،  تحقیقات صنعتی موسسه استاندارد و(
تر باشد شامل نمازخانه و سالن چند منظوره  کالس پایین 10هایشان از  که تعداد کالس

هاي ورزش، کتابخانه، پرورشى و  اجتماعات، سخنرانى، امتحانات، فیلم و ورزش است و سالن
از  .)گروه معماري( شود می ظر گرفته کالس به باال در ن 10اتاق مشاوره براي مدارس داراي 

اط ید نسبت به حین دیکه کمتر باشد يا به گونهباید   یآموزش يها مجتمع ينوع معمارطرفی 
 تا گردند یورزش يها سالن يدارا ها مجتمع است که تر مناسبو  شتهمدرسه وجود دا

چرا که  ي کنندسپرده، ساعات ورزش خود را یسرپوش يها آموزان دختر در داخل سالن دانش
ورزش  يبرا یمناسب يفضا يد دارایباشند، با يساز ازمند محرمیش از آنکه نیمدارس دخترانه ب
 بر عالوه طیکه مح دهد یم نشان شده انجام يها پژوهش ).1392رییسی، ( و تحرك باشند

 توقعات، ،ها نقش اساس مردم بر که است ییرمزها و یمعان ،ها امیپ شامل يکالبد عناصر

 پردازند یم قضاوت به آن مورد در درك و و ییرمزگشارا  آن عوامل، گرید و ها زهیگان
محیط بر مبناي لذت بخشی  یشناس ییبایز، یشناخت بوماز نظر روانشناسی ). 1990 ،1راپاپورت(

انسان دارد  گانه پنجحسی و ارضاي حواس  يها ارزشکه آن نیز ریشه در  ردیگ یممحیط شکل 
و باید میان  آموزد یمز امري آموختنی است که فرد در بطن فرهنگی جامعه و معناي محیط نی

همچنین عوامل ). 1388شاهچراغی، ( معنایی پیوند برقرار کند يها نظامکالبدي و  يها نظام

                                                        
1. Rapoport, A 
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 فرایند محیطی، غیر عوامل با ارتباط متقابل در توانند می) يمعمار – فیزیکی محیط( محیطی

مرندي،  شیري و(کنند  کمک و آموزش يیادگیر به داده، رتأثیر قرا تحت را يیادگیر
 جام از جمله مسابقات ،است آورده پدید معماران يبرا ورزش فرصت مناسبی عرصه). 1388

 به ورزشی میادین با مرتبط يمعمار عرصه در را يزیاد متنوع تحوالت آلمان،) 2006( جهانی

از طرفی  و )1386 ،ستان فردبا(آورد  راهمف معمارانه نمایش آثار يبرا فرصتی داشت و دنبال
 نیتر مهم از و است ورزشکاران يداریپا و جذب مهم عوامل از یکی ها ورزشگاه ییبایز

) 1997( 1نول و زیمبالیستنتایج مطالعات  .باشد یم ها ورزش یفیک و یکم تیتقو يها نهیزم
بر اثرات اقتصادي  يرگذاریتأثو اهمیت طراحی استادیوم در  رابطه بین ورزش و اشتغال محلی

 معماري شده يها ورزشگاهورزشی و  يها میت که يطوراز تسهیالت امکانات ورزشی عمده به 
هاي ورزشی به  استادیومبرخی نوع طراحی  .به عنوان منبع رشد اقتصادي محلی و اشتغال است

داي یک این سر و صدا که گاه معادل ص. ابدی یمشکلی است که سطح صدا در آن افزایش 
استفاده از و همچنین  تواند براي گوش مضر باشد متري است می 50هواپیماي جت در فاصله 

سر و . 2شود باعث افزایش انعکاس صدا می) به دلیل تراکم زیاد و صلب بودن(چوب و فلزات 
هاي ورزشی به خوبی کنترل نشود ممکن است موجب اختالالت  صداي ایجاد شده در سالن

از جمله بر هم خوردن تمرکز حواس، خستگی فکري، ذهنی و حتی ضعف عصبی و روانی 
 شود کاري صوتی استفاده می براي رفع این مشکل از عایق. شنوایی بازیکنان و دیگران شود

دیگر  يها کالسسروصداي بازي نباید براي در مدارس  .)1392، یمادوان انیو نظر یرمضان(

                                                        
1. Noll, Roger G. Zimbalist, Andrew 
2. http://www.nividar.com/news/537ed7b3b8a72029868f279e. 
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انجمن سالمت، ( باشد دار لبهورزشی نباید  يها نیزممجاور  يها ستون. مزاحمت ایجاد کند
1393.(  

و پیشرفت تحصیلی  و معماري تسهیالت فیزیکی«با عنوان  يا مقالهدر ) 2002( 1گریگوري
مدارس ایاالت متحد آمریکا را بررسی کرده و   دربارهانجام شده  يها پژوهش، »دانش آموزان

دقیق ابعاد و اجزاي گوناگون مدرسه و  به این نتیجه رسیده است که میان طراحی صحیح و
منفی حرارت نامناسب، نور کم،  ریتأثمحققان . معنادار وجود دارد  رابطهیادگیري دانش آموزان 

  .اند دادهسروصدا و قدیمی بودن ساختمان مدرسه را بر عملکرد دانش آموزان نشان 

حدود کردن کودکان شوند که جلوي م هاي بازي مدرن با این هدف طراحی می مروز زمینا
از این رو جاي . را فراهم کنند اطرافشانبا محیط  ها آنرا گرفته و زمینه آشنایی هر چه بیشتر 

. کنند و خاص را در دوران کودکی انسان ایفا می مؤثرها نقشی  هیچ تعجبی نیست که این مکان
ده و طراحان ها با خالقیت بیشتري همراه ش شاید به همین دلیل است که طراحی این مکان

هاست که سبب شده  نتیجه همین خالقیت. دهند جسارت بیشتري در این زمینه به خرج می
هاي  زمین يمؤثرنقش و  ها شوند  شیفته این محیط کودکانشانوالدین نیز کمابیش به اندازه 

 ).1392، خجسته قمري( داشته باشدبازي در تعلیم و تربیت و بهبود روابط اجتماعی کودکان 
موزان که بر حاالت روحی و روانی دانش آ ي ورزشی از جمله فضاهاي آموزشی استفضا

سبب تشدید اختالالت رفتاري،  تواند یم، ها طیمحو طراحی ضعیف این  گذارد یم ریتأث
 رگذاریتأثعناصر  ).1390حجت و ابن الشهیدي، ( گردد به فعالیت بدنی یلیم یباضطراب و 

                                                        
1. Gregori A 
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نظیر رنگ، نور، صدا، تجهیزات،  ؛شوند یممدارس شناخته  یشناس ییبایزکه اصول معماري 
بر تمایل  یتیو تربآموزشی  عوامل ریسادر کنار  رهیو غزیبا و جذاب  يساز محوطه

این حقیقت گمشده باید  و ردیقرار گبدنی باید مورد توجه  تیو فعالآموزان به ورزش  دانش
ورزشی بیشترین فراوانی را به  ياه سالنکه  دهد یماطالعات موجود نشان . شناسایی گردد

 همکاران، اسماعیلی و(مختلف دنیا دارند  يکشورهادر  یبدن تیتربعنوان مکان اجراي درس 
در  یبدن تیتربو  اند محرومحال آنکه در کشور ما بیشتر مدارس از داشتن سالن ورزشی ). 1385

). 1384 قیوسی، افتخاري و( شود یمدرسه اجرا م نمازخانهدر حیاط یا  از مدارستعداد زیادي 
فکري و  يها سرچشمهبا معیارهایی بسیار سطحی و به دور از  یشناس ییبایزاین  که يطوربه 

 ).1393، محمودي(ما غالب شده است  آموزشیفرهنگی در بستر کالبدي 

است که یکی از موانع بسیار بزرگی که از گذشته تاکنون،  بر آندال  ها افتهیمجموع این 
و مشکالت  کمبودهاساخته،  رو روبهدر مدارس را با مشکل  یبدن تیتربرس اجراي د

بدون رفع این مشکل و در صورت عدم اختصاص . است وپرورش آموزشدر  يافزار سخت
، انتظار تحول چشمگیر در ورزش ها تیمحدودمنابع مالی کافی براي برطرف کردن این 

در حیطه معماري از آنجا که . هوده استتوسعه کشور است، بی ساز نهیزممدارس که بستر و 
 د،قصد دار این تحقیقانجام نشده، لذا و مطالعاتی  فضاي ورزشی مدارس در کشور تحقیقات

 در تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی مدارس رافضاي ورزشی  یشناس ییبایزاصول  نقش
آموزان  تمایل دانشبراي افزایش انگیزه و یک چارچوب و راهکار به طوري که . دبررسی کن

اختیار در  یابیدر ارز يدیکرد جدیق روین تحقی، در ا به عالوه. به وجود آید به فعالیت بدنی
و  یآموزش ياحداث فضاها یبه عنوان متولتجهیزات مدارس   و ، توسعهمدیران نوسازي



  51                  ...        ییارس از دیدگاه اصول زیبامدیریت فضاهاي ورزشی مد
 

 

واند ت یق حاضر میج تحقیبه هرحال نتا. آموزش و پرورش ارائه شده است  و در کشور یپرورش
راي ب به طور بهینهمنابع خود را  وضعیت موجود را نشان دهد، به طوري که مدیران، يا تا اندازه

 .و رفع مشکالت به کارگیرندبهبود 

  تحقیق یشناس روش

به دلیل نبود پرسشنامه . همبستگی انجام شده است -تحلیلی به روشپژوهش حاضر 
عناصر  ،2008همکاران در سال  و 1پیتر رادپرسشنامه  با بررسی منابع و اناستاندارد، محقق

معماري فضاي ورزشی مدارس بر تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی را مورد شناسایی 
میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت  ینیب شیپتعیین سهم عناصر معماري در  دادند، با هدفقرار

ه دوم پرسشنامه طراحی شده در مرحل. استخراج گردید) پرسشنامه سؤاالت( ها شاخصبدنی، 
داده شد و ) معماري و یبدن تیترب(تن اساتید دانشگاهی  15روایی محتوایی به  دییتأجهت 

 دییتأپس از . تن از دانش آموزان صورت گرفت 30بر روي  سؤاالتسپس اجراي مقدماتی 
خیلی  خیلی زیاد تابر اساس طیف لیکرت از  سؤالکه هر  یسؤال 28 ضریب پایایی پرسشنامه

تن  400، اجراي نهایی آن بر روي )80/0( آلفاي کرونباخبا روش  شده استبندي  کم درجه
مدارس مقطع  146از مدرسه  10 مقطع متوسطه و آموز دانش 28009از ) پسر 211و  دختر 189(

شمال، جنوب، شرق، غرب و ( يا خوشهتصادفی  يریگ نمونهبه روش  متوسطه شهر ساري
به  ها پرسشنامهشهر ساري،  پرورشس از هماهنگی الزم با سازمان آموزش و پ. انجام شد) مرکز

توضیحات الزم، تحویل دانش آموزان گردید و با  و با مراجعه حضوري و   تعداد الزم تکثیر 

                                                        
1. Peter Rudd؛ Frances Reed & Paula Smith 
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در این . شد يآور جمع ها پرسشنامهدر زمان خاص با مراجعه مجدد همه    هماهنگی مدارس و
مورد بررسی حضور فعال داشت، لذا توانست ابهامات  يها انمکتحقیق چون محقق در تمام 

تحقیق بیان نماید تا مشکالت موجود در اجراي  يها نمونهموجود را به طور واضح براي 
در تجزیه و تحلیل سرانجام . تا حداقل ممکن کاهش یابد ها داده يآور جمععملیات میدانی و 

مانند سن، جنسیت،  يآمار  جامعهخصات افراد مش يتحقیق در سطح آمار توصیفی، برا يها داده
رات، ییدامنه تغ( یپراکندگ يها شاخص و )نیانگیانه و مینما، م( يگرایش مرکز يها شاخصاز 
هاي این تحقیق در سطح آمار  داده لیتحل يدر راستا .استفاده شد) اریانس و انحراف معیوار

عماري مدارس با تمایل به فعالیت رابطه عناصر م( همبستگی يآمار يها روشاستنباطی، از 
  .استفاده شد) به منظور تعیین سهم عناصر معماري بر فعالیت بدنی(ل رگرسیون یو تحل )بدنی

  ها افتهی

  »بدنی فعالیت به تمایل« با »مدارس عناصر معماري« رابطه بررسی ):1(جدول 
ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ   rمقدار  

   فضاي سبز
 

یبدن فعالیت به تمایل  

**36/0  
37/0**  رنگ  

00/0**  )نوفه(ناخواسته صداي   
43/0**  و مصالحبافت   

57/0**  موقعیت قرارگیري فضاي ورزشی  
51/0**  عناصر معماري  

**01/0 P_≤  
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بین دیدگاه دانش آموزان در  داري معنی، همبستگی مثبت و دهد مینشان ) 1( شمارهجدول 
این بدان ). =01/0p= 51/0r( داردوجود  بدنی فعالیت هب تمایلو  مدارس عناصر معماريمورد 

داشته  مدارس عناصر معماريدر مورد  تري مثبتمعناست که هر چه دانش آموزان دیدگاه 
 همچنین بین صداي ناخواسته. یابد میافزایش  بدنی فعالیت به ها آن تمایلباشند به همان نسبت 

وجود  داري معنیرابطه  بدنی فعالیت به وزانتمایل دانش آمو  مدارسفضاي ورزشی در  )نوفه(
  ).=01/0p= 00/0r( ندارد

 دانش آموزان به فعالیت بدنیمعماري با میزان تمایل  از عناصر سهم هریک ینیب شیپ): 2(جدول 

 4شد که  مشخص مرحله به مرحله،  وهیش به به طور کلی، با استفاده از رگرسیون چند متغیره،
 4متغیر که در  این چهار. نی دارندفعالیت بد به دانش آموزان تمایل رب را ریتأث بیشترین متغیر

  :از اند عبارتمرحله وارد معادله شدند، 

از دیدگاه  رنگ .4سبز  يفضا .3 و مصالح بافت .2قرارگیري فضاي ورزشی  تیموقع .1
در  .زان تمایل به فعالیت بدنی هستندیم يم رویاثر مستق يچهار متغیر دارا دانش آموزان،

 R R2 F SigF B Beta T ر مستقلیمتغ گام

 موقعیت قرارگیري 1

 فضاي ورزشی

62/0 39/0 66/250 01/0 76/0 62/0 83/15 

 06/12 52/0 64/0 01/0 58/146 43/0 65/0 و مصالحبافت  2

 71/10 48/0 59/0 01/0 103/60 44/0 66/0 فضاي سبز 3

 03/10 45/0 56/0 01/0 80/25 45/0 67/0 رنگ 4
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گر به عوامل یدرصد د 56از متغیر وابسته را تبیین نمایند، % 45متغیر یاد شده توانستند،  4مجموع 
با توجه به بتا، . اند امدهینون به حساب یمربوط است که در معادله رگرس يگرید يرهایو متغ

یت سهم و نقش متغیر موقعیت قرارگیري فضاي ورزشی مدارس در تبیین متغیر تمایل به فعال
دیگر معماري فضاي ورزشی مدارس بوده است و به عبارتی متغیر  يرهایمتغشتر از یبدنی ب

زان تمایل به فعالیت یم ینیب شیدر پ يشتریموقعیت قرارگیري فضاي ورزشی مدارس سهم ب
  ).2جدول ( بدنی دارا بوده است

  يریگ جهیو نتبحث 

زشی مدارس بر روي فضاي ور اصول زیباشناسیهدف از پژوهش حاضر بررسی نقش 
تحقیق نشان داده  يها افتهیکه در  طور همان. باشد یمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی میزان تم

بین  يدار یمعنهمبستگی مثبت و کرد که  دییتأیت موضوع را همشد، نتایج تحقیق حاضر ا
نی وجود به فعالیت بد ها آن و تمایل دیدگاه دانش آموزان در مورد عناصر معماري مدارس

 و صادقی پورجعفر؛ )1384(همکاران  و یاین نتیجه با نتایج تحقیقات زلَق .)1جدول ( دارد
و با توجه به  دارد یخوان هم )1391(و همکاران  یعظمتو ) 1388(؛ شیري و مرندي )1387(

به آموزان  تمایل دانشفضاي ورزشی مدارس و در  )نوفه(ناخواسته بین صداي ) 1(یافته جدول 
 )1392( یمادوان انینظرو  یرمضان يها افتهی وجود ندارد که با يدار یمعنلیت بدنی رابطه فعا

زان دانش آمو یتوجه یببه  توان یماختالف منجر شدند از جمله دالیلی که به این  .مغایر است
، نداشاره کردین فعالیت و ورزش در ح سر و صدابه وجود در تحقیق حاضر  کننده شرکت
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مانع از  و شود به گوش محسوب نمی رسان بیآسصداي جمعیت جزو صداهاي  سر و معموالً
  .گردد ینم ها آناجراي فعالیت بدنی 

 با فضاي ورزشی مدارس باید یطراح کهنشان داد  )1388( يو مرندشیري نتایج تحقیقات 

 یختشنا روان آنان، در ابعاد رفتار متفاوت يریگ شکل دختران و پسران در يها یژگیو به توجه
 در انجام ایپو و زنده عامل کی عنوان به یکیزیف يباشد و نیز معماري فضا ها آن یجسمان و

 و دختر دانش آموزان ورزشی نیازهاي نیتأم و آموزان دانش یتیترب و یآموزش يها تیفعال
  .گردد یم یپسر تلق

 نظم، وحدت، ،ییبایز تداوم، مانند(مطلوب  يبصر تیفیک جذابیت فضاي مدارس،

: 1387 و صادقی، پورجعفر( دینما یم ایجاد ناظر ذهن در را فضا )يمند تیهو و یاهنگهم
 تیامن يها شاخص به بررسی تهران شهر در مدارسدر تحقیقی ) 1384( همکاران و یزلَق ).96

 بر حاکم یکیزیف و يماد طیکه نشان داد؛ مح متوسطه پرداختند دوره در مدارس یعموم

 ریناپذ اجتناب يریتأث کودکان پرورش و موزشآ که در است ییها مؤلفه از یکی مدرسه
ط بر یکه هم مح يا گونه به. ط استین کاربر و محیند متعامل بیفرآ درواقع يساز يباز .دارد

جاد یا يباز يرا برا یراتییط تغیو هم کودك در مح گذارد یم ریتأث يباز يکاربر جهت اجرا
 یجهت طراح یمناسب هیما دست تواند یم یند طراحیرآن عوامل در فی؛ لذا توجه به ادینما یم

  .)1391و همکاران،  یعظمت( ت کودکان باشدینه جهت رشد و ارتقا خالقیبه يفضاها

و نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد، از دیدگاه دانش آموزان ) 2(جدول  بر اساس
 ندینما یمبدنی را تبیین از میزان تمایل به فعالیت % 45عناصر معماري فضاي ورزشی مدارس 
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 ؛)1385(همکاران  و ی؛ فارس)1381(؛ نقی زاده )2008( 1و همکاراننتایج تحقیقات راد  که با
. دارد یخوان هم )1392( امامی و) 1392(؛ خجسته قمري )1390( ؛ حسین پور)1389(شجاعی 

نشان داد که مواردي مانند صاف بودن  هیاروم شهر در مدارس )1390( مطالعه حسین پورنتایج 
 مجاور، سطوح بودن با سطح همشکاف، جنس مناسب،  و درز ،زهیر سنگ نداشتن ن،یزم

جلوگیري از اثر نور  يبرا ،)یجنوب-یشمال( رينداشتن چاله و برآمدگی، موقعیت قرارگی
در تمایل دانش  یورزش يها نیزم داخل یمنیا مؤلفهغیره به عنوان  و خورشید، شیب مناسب

) 1385(همکاران  و یدر همین رابطه، مطالعات فارس. خواهد بود مؤثرآموزان به فعالیت بدنی 
آنان دریافتند که . رسی کردندوضعیت فضاي ورزشی مدرسه را از دیدگاه دانش آموزان بر

که  یسطح يها آب يآور جمعمربوط به  يها گودالو وجود  ين کف سازییت پایفیک
ا یک یی، استفاده از موزااند شده ساختهو  یطراح یورزش يها نیزمدر  سطح همر یغ صورت به

ل وجود شن و خاك یت کم به دلیفیا آسفالت با کیاط مدرسه یح يبتن به عنوان کف ساز
و محرکی براي  شود یم یورزش يها تیفعالدن دانش آموزان هنگام یاز آن باعث لغز شده کنده

مربع، مستطیل، مکعب و  يها فرمهمچنین . گردد یمعصبانیت و اعمال خشونت دانش آموزان 
از نظر ساختاري مناسب بودند و به بیننده احساس . غیره داراي ابعاد صاف و موازي هستند

تهویه مناسب و  جلو باعث ایجاد سایه و  عقب و  يها فرمو  بخشند یمخاصی  آرامش و جذابیت
  ).1389شجاعی، ( گردند یمجلوگیري از آلودگی صوتی 

نشان داد که با انتقال دانش آموزان از مدرسه معماري ) 2008( و همکارانمطالعات راد 
از مدرسه  ها آنذت نشده به مدرسه برخوردار از استانداردهاي معماري، احساس تعلق و ل

                                                        
1.Rudd,p & Eta1 
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خرابکاري، خشونت  يها یژگیواین انتقال  جهیدرنتاین محققان متوجه شدند که . افزایش یافت
نتایج مطالعات نقی زاده . رسانی به مدرسه کاهش یافت آموزان و آسیب یی دانشزورآزماو 

به  تواند یمزیبا طلبی انسان که اغنا آن  به حس زیباجویی ونشان داد که پاسخگویی ) 1381(
؛ آرامش و بهجت روانی و روحی او انجامیده و اضطراب زندگی مادي و ماشینی را کاهش دهد

حسی و  يها رندهیگآموزان و حساس نمودن  انشزیباشناسانه د  هیروحبنابراین ارتقاي توانایی و 
زیبا  ياه طیمح، اشکال، فضاها و ها فرم، ها دهیپدادراك آنان در برابر عوامل زشتی و توجه به 

  .باشد یمنیاز به برنامه جامع و کارا 

ر به دست آمده حاکی از آن است که ارتباط با طبیعت زنده د )1392( امامیمطالعات  نتایج
مقایسه با طبیعت مصنوع یا طبیعت مصور از دیدگاه دانشجویان اهمیت بیشتري در تأمین 

نتایج مطالعات خجسته  .کند بازي می آموزشیدر ارتباط با فضاي  ها آن یشناخت رواننیازهاي 
هاي طبیعی در ارتقاي سالمت جسمی و ادراك  ازي در محیطنشان داد که ب) 1392(قمري 

  .کند ایفا می مؤثرکودکان نقشی 

انسان  يازهایفضا به منظور رفع ن ندهی، سامایند طراحیکه مقصود و هدف فرآ ییز آن جاا
ند ین فرآیدر ا )یبدن تیتربو دبیران  آموزان دانش( کنندگان استفاده، جلب مشارکت باشد یم
ي ارتر از فضاو ماندگ تر نهیبهآن استفاده  تبع بهازها و ین تر درستمتضمن برآورده شدن  تواند یم

  .باشدورزشی 

فضاي ورزشی مدارس از بین کلیه  يریقرارگموقعیت آموزان  دگاه دانشیاز دهمچنین 
زان تمایل دانش آموزان به یم ینیب شیپ  در يشتریعناصر معماري فضاي ورزشی مدارس سهم ب
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ت از یهما يبعد يها و رنگ در رتبه مصالح، فضاي سبز بافت و کهفعالیت بدنی دارا بوده است 
نتیجه گرفت که با نتایج  توان یمکه  )2جدول (نظر عناصر معماري فضاي ورزشی مدرسه بودند 

افضل ؛ )1380(نوعی  ؛ قلعه)1378(تهران  واحد یدانشگاه جهاد پژوهشى معاونت اتتحقیق
آموزشی  گروه ؛)1389(؛ اکبري )1389(؛ شجاعی )1388( ؛ بختیاري)1386(همکاران  و پور
نتایج تحقیق شجاعی . دارد یخوان هم )2007( 1یر مه و ایی )1391( پیربکران یبدن تیترب

دور بودن  فاصله مناسب بین فضاهاي آموزشی با فضاهاي ورزشی، نشان داد که) 1389(
بازي دانش آموزان با  به دلیل اینکه در فضاي ورزشیهاي آموزشی، فضاهاي ورزشی از فضا

صداي براي فضاي آموزشی صورت  و مزاحمت ناشی از سرهیجان و تخلیه انرژي بیشتر بدون 
 مدرسه دارد يربنایزفضاي ورزشی در مقطع متوسطه بستگی به مساحت  يبند میتقسگیرد و نیز 

تهویه مناسب  که این فضا باید از نور کافی و شود یمبیشترین فضا در این مقطع طراحی  و
همچنین نتایج تحقیق افضل . اید بررسی شودبرخوردار بوده فضا نسبت به تناسبات انسانی نیز ب

یکی از عوامل بازدارنده دانش آموزان به فعالیت  کهند عقیده بود نیبر ا) 1386(همکاران  و پور
 باید االمکان یحت ورزشی يفضا سطح. ورزشی مناسب است يو فضابدنی، کمبود امکانات 

 نیز و مناسب يها اندازه و انآموز دانش سن تناسب به ورزشی وسایل و بوده هموار و مسطح

توجه  پسر و آموزان دختر دانش روانى و جسمانى اتیباشد و نیز خصوص موجود کافی تعداد
 شود ینیب شیپ ها کالس ساختمان از ی مجزایفضا در دیبا يهنر ناتیتمر ای ورزش اتاق. گردد

 یی نامناسب مانندورزشی در جهت جغرافیا يها نیزمطراحی و اجراي  .باشد نیریطبقه ز در ای
بهداشتی، عدم دید مناسب به  يها سیسروبه  ها توپ، ورود از مدرسه ها توپ ازحد شیبخروج  

                                                        
1. Emi yer 
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با رعایت استانداردها در تعیین حدود  توان یمنیز مشکلی است که  …دلیل تابش نور آفتاب و 
 یبدن تیبتر آموزشی گروه( ورزشی مدارس و تمهیدات الزم آن را به حداقل رساند يها میحر

  .)1391، پیربکران

ده یچیپ یده سازماندخترها نسبت به پسرها،  کهنشان داد در مطالعه خود  )1389(اکبري 
) 2007( یر مه همچنین نتایج مطالعه ایی و دهند یح میرا ترج یطیرنگ و عناصر مح اشکال، 

ر جنسیت ب دیتأکبا  یآموزش يفضاها يمعمار اصول در طراحی فضاي آموزشی کهنشان داد 
  .کاربران از آن فضا را در نظر گرفته شود

تمایل به  نشان دادند که تفاوت )1388( بختیاري و )1380(نوعی  قلعه نتایج مطالعات
 ورزشی در تجهیزات و امکانات منابع، بیشتر کمبود پسران، به دلیل و دختران فعالیت بدنی بین

 اعالم پسران از بیشتر را امکانات این به نیاز ها آن زیرا؛ شود یم مربوط دخترانه مدارس

 بیشتري سرپوشیده فضاهاي به نیاز خود ورزشی يها تیفعال براي همچنین دختران .اند کرده

 جوامع و بر حاکم اجتماعی قوانین مردم و دین و فرهنگ نوع به تواند یم امر که این دارند

 موارد از در بسیاري دختران زشیور يها تیفعال زیرا؛ باشد یممربوط  ها آن جغرافیایی مناطق

نتایج مطالعه انجام  .باشد محدودیت ساز آنان براي تواند یم نیز پوشش نوع و حجاب وجود با
 وجود عدم کهنشان داد ) 1378(تهران  واحد یدانشگاه جهاد پژوهشى شده توسط معاونت

 که است هشد گر باعثید يسو از مدرسه اطیح نبودن محفوظ و کسوی از یورزش امکانات

 مقطع متوسطه، در که آنجا تا شده کمتر یورزش يها تیفعالانجام  به دختران يمند عالقه

است،  يضرور نیبنابرا؛ دهند یم حیترج ورزش نیبه زم را سبز يفضا و باغچه داشتن دختران
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 يهوا انیجر و یکاف نور يکه دارا دخترانه ده در مدارسیسرپوش فضاي ورزشی احداث با
  .نمود بیترغ ورزش به انجام را آنان ،باشد الزم

 دارند، اصلی دانش آموزان نقش و رفتار ادراك در محیط يها تیقابلبا توجه به اینکه 
توان از راه فهم و تجربه به  میاما مفهومی آرمانی جلوه کند،  ،زیبا فضاي ورزشیممکن است 

شتر یش آمار و اطالعات و انجام بیبا افزا آمده دست بهج یناً نتایقی .افتی دستضوابطی براي آن 
ج ین وجود نتایبا ا. خواهد بود تر قیدق یچند دوره متوال یانجام آن ط خصوص بهمطالعات مشابه 

لذا در جهت رشد و افزایش . ط موجود را نشان دهدیشرا يا تواند تا اندازه یز میق حاضر نیتحق
شده  فراموش این بعد يایمزا از تفادهگردد، اس تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی پیشنهاد می

ز ین انآموز دانش و ورزشی یلیتحص شرفتیپ بر اگر یحتمدارس  يساز محوطهدر  يمعمار از
 مورد آنان یروان تیامن و بهداشت سالمت، حفظ خاطر به دیبا د،نباش نداشته يریتأث چیه

  .دریگ قرار توجه

  فارسی منابع

بررسی راهکارهاي استفاده بهینه از امکانات، . )1384( افتخاري، سید جبرییل و قیومی، محمد
چکیده  .استان تهران يها شهرستانو تجهیزات ورزشی مدارس آموزش و پرورش  ساتیتأس

دانشگاه شهید . 84اسفند  4-2و علوم ورزشی،  یبدن تیترب یالملل نیبپنجمین همایش  يها مقاله
 .227بهشتی، ص 
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ارزشیابی وضعیت اجراي  ).1386( جعفر و خوشبختی؛محمود  زرنگ، اسماعیل؛ افضل پور،
پژوهش در  .اول و دوم مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی يها هیپادر  یبدن تیتربدرس 

  125-107صص ، 16شماره  .علوم ورزشی
 و کیژنت یمهندس قاتیتحق یمل يمرکز سیپرد طرح .)1389( اصغر یعل ،ياکبر

 .مدارس طیمح در بهداشت .درمان و دارو  هینشر .تهران دانشگاه .یستیز يتکنولوژ

 3546 یمل استاندارد بر اساس آموزشی بهداشت محیط مدارس يراهنما ).1384( الهی، م

 3 کودکان يباز يفضاها یطراح و یابی مکان شناخت، اصول کار نیآئ( 1373 سال :رانیا
  .ایران وپرورش آموزشوزارت  .)ساله 6 تا

تعامل فضاي آموزش معماري با طبیعت در تأمین نیاز روانی دانشجویان ). 1392( سمانه، امامی
 17-14، صفحه 24، شماره 5دوره . دو دانشگاه در اصفهان

ل او  مهینمعلم،  هنامه رشدما. شریفیان احمد :مترجم. پذیر دل محیط ).2007( یر، جان مه ایی
 1386بهمن 

 .روزنامه سالمت، عناوین خبري نیتر مهمویستا مرجع  .زنگ ورزش ).1393( انجمن سالمت
 http://www.vista.ir .1393	شهریور	14	جمعه

  42ص  .تهران. ورزش و شهر سمینار اولین. يو معمار ورزش پیوند). 1386(فرد، متین  باستان
، ابیکام ؛عبدالرسول، ینیسلمان ماه؛ رضایعل، يزیتبر یلیکائیم ؛رایسم، یکوهستان یحراسمانب

ن کنفرانس یدوم. عتیطب يو معمار یدر طراح یشناس ییبایزاصول  یبررس ).1391( درضایحم
  .ستیط زیت محیریو مد يزیر برنامه
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آموزان  دانش دیدگاه از یبدن تیترب درس سنجی نگرش و نیازسنجی). 1388(ز  بختیاري،
 .1 ؛ شماره1سال  ،ورزش علوم فصلنامه .مالیر شهرستان متوسطه دوره

 يمحورها هدفمند یطراح بر حاکم اصول ).1387(رضا یو صادقی، عل رضا پورجعفر، محمد
  .95- 106ص ، 3 شماره، دوم، سال .شهر تیهو هینشر. يشهر شاخص دید

فصلنامه رشد . مدارس یورزش يفضاهابهداشت  و یمنیا ).1390(پور، اسکندر  نیحس
 .43- 40ص ، 3شماره ، 11دوره . یبدن تیتربآموزش 

باز تعریف فضاي بستري در بیمارستان ). 1390(الشهیدي، مرجان السادات  حجت، عیسی و ابن
نشریه  .اطفال بر مبناي ارزیابی و تحلیل نیازهاي کودکان با رویکرد کاهش ترس از محیط

 43-33صص . 48شماره . معماري و شهرسازي -هنرهاي زیبا

هاي بازي  انگیزترین پارك ررسی معماري شگفتب). 1392( محمد امین ،خجسته قمري
 http://www. info-khojasteh.blogfa.com/post/112       .کودکان

ورزشی و ایمنی و  يها بیآسمیزان شیوع ). 1392(، عباس یمادوان انیرضا و نظری، علیرمضان
  4شماره . سیزدهم دوره. و تجهیزات ورزشی ها مکانکارایی 

؛ 34-33شماره  نسخه .سالن ورزشی در مدارس دخترانه محرم سازي). 1392(رییسی، مرتضی 
16/08/1392  

http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=176712 
 زانیم انگرینما يها شاخص نیتدو ).1384( یمقدم زاده، عل د ویحم ،ی؛ ملکی، علیزلَق

ص ، 92شماره . تیترب و میتعل فصلنامه .تهران شهر متوسطه دوره در مدارس یعموم تیامن
117-143.  
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 یشناس رواننظریه  بر اساسند ادراك محیط باغ ایرانی تحلیل فرای ).1388( شاهچراغی، آزاده
  .5شماره  .سال سوم. نشریه هویت شهر .یشناخت بوم

چاپ هفتم، سیماي . تهران. معیارها و فضاهاي آموزشی، قواعد). 1389( شجاعی، علیرضا
 .دانش

 و اول فصل( یاماکن ورزش در یمنیا و استانداردها ).1388( ي، مهديژن و مرندی، بيریش
  .ایران کشور یورزش اماکن ينگهدار و توسعه شرکت سفارش به .)دوم

 یبررس ).1391( دیسع یعظمت؛ صالح صدق پور بهرام؛ لیاسماع یضرغام؛ درضایحم یعظمت
 يریت پذیقا خالقبه منظور ارت يشهر يها پارك يفضا یدر طراح کنندگان استفادهنگرش 

-233 :صص. 9، شماره 5، دوره رآرمان شه يو شهرساز يمعمارنشریه . نکودکا يباز يفضا
246  

 آموزان درباره دانش و یبدن تیترب معلمان مدیران، دیدگاه مقایسه ).1381( ع نوعی، قلعه

 کارشناسی ارشد .متوسطه و راهنمایی مدارس در یبدن تیترب درس کیفی و کمی وضعیت

 .تهران بهشتی شهید دانشگاه

سازمان نوسازي،  .ورزشی مدارس کشور يها سالنراهنماي طراحی ). 1388(گروه معماري 
  http://www.memar.persianblog.ir .توسعه و تجهیز مدارس کشور

نوشته شده  .آسیبهاي ورزشی مدارس ایمنی و ).1391(  پیربکران یبدن تیتربآموزشی  گروه
  		11:23	ساعت 1391 اسفند بیستم یکشنبه	در 

 http://www.sportsalamati.blogfa.com/post-28.aspx  
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رسانی  پایگاه اطالع .و سیماي نابهنجار شهري یشناس ییبایزمعیارهاي  .)1393( مهناز، محمودي
 http://www.vista.ir/article/332033 آرونا

 مدارس خاص يازهاین و ها یژگیو ).1378(تهران  واحد یدانشگاه جهاد پژوهشى معاونت

  .230-220صص فصلنامه مدرسه نو،  .تهران شهر دخترانه

 مختلف يفضاها روشنایی استاندارد .)1388(ایران  صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه

 .رانته. مدارس

نشریه . طراحی محیط و منظر ایرانی یشناس ییبایزمبانی فلسفی ). 1381( محمدنقی زاده، 
  62ص . تهران .طراحی محیط نامه ژهیو، یشناس طیمح
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ورزشی  هاي کفش هاي خارجیبر قصد خرید برند اثرگذارعوامل 

  بدنی تربیتدانشجویان 

  3جعفر حسینی سید ،2احمدي یاسر ،1مهدي طالب پور

 4/12/1397 :تاریخ پذیرش           6/8/1397: تاریخ دریافت

  چکیده

ندهاي خارجی کفش نسبت به بر بدنی تربیتهدف از این پژوهش، بررسی رفتار خرید دانشجویان پسر رشته 
همبستگی است که ازنظر هدف جزء  -پژوهش حاضر، به روش توصیفی. ورزشی موجود در بازار ایران است

هاي  دانشگاه بدنی جامعه آماري در این تحقیق، کلیه دانشجویان پسر رشته تربیت .باشد میتحقیقات کاربردي 
نمونه تحقیق  عنوان بهنفر  269 تعدادونه کوکران باشند که با توجه به فرمول حجم نم می )نفر 900( مشهدشهر 

بندي با تخصیص  گیري طبقه صورت نمونه گیري مورداستفاده در این پژوهش به روش نمونه. انتخاب شدند
در تحقیقات  که) 2008(توسط لی و همکاران  شده استفادهها از پرسشنامه  براي گردآوري داده. باشد میمتناسب 

 متغیرهاي بین ارتباط وسازه  روایی .است شده استفاده، قرارگرفته مورداستفادهي نیز داخلی و خارجی متعدد

، گروه هنجار دهند مینتایج تحقیق نشان . گرفت قرار تأیید مورد ساختاري معادالت یابی مدل روش از پژوهش
دو بعد ارزش احساسی  آگاهی برند بر هرطرفی  از کنندگان نسبت به برند دارد، معناداري بر آگاهی مصرف تأثیر

                                                             
                              Email: mtalebpour@yahoo.com)نویسنده مسئول( دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد -1

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد -  2
  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد -  3
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 افزایش :دهند مینتایج نشان  همچنین .مثبتی دارد تأثیرو کیفیت درك شده برندهاي خارجی کفش ورزشی 
ابعاد برند مورد برسی در  میان از .شود مینیز  ها آنکننده نسبت به برند، باعث افزایش قصد خرید  آگاهی مصرف

 بدنی تربیتاحساسی بر قصد خرید دانشجویان پسر رشته این تحقیق، هر دو بعد کیفیت درك شده و ارزش 
  .باشد میارزش احساسی بر قصد خرید بیشتر  تأثیر که داشته تأثیرنسبت به برندهاي خارجی کفش ورزشی 

  هنجار گروهکفش ورزشی،  ،خرید رفتاربدنی،  برند، دانشجویان تربیت :واژگان کلیدي

  مقدمه

 يهـا  چـالش  نیتر بزرگ از یکی 1جهانی تجارت سازمان در عضویت و تجارت شدن یجهان
 از یکـی  میـان  ایـن  ، در)1389وزیرجـانی و همکـاران،   ( اسـت  آن صـنایع  و ایـران  اقتصـاد  فعلی
 یالملل نیب صنعتی به ورزش صنعت امروزهچراکه  است ورزش صنعت ،صنایع نیزتریبرانگ بحث

ي هـا  رشـته  توسـعه ا و از محصـوالت ورزشـی کـه در اجـر     بخشـی  .اسـت  شده لیدرآمدزا تبد و
، 2کـوي ( و کفش ورزشـی اسـت   ، پوشاكاند مواجهورزشی نقش مهمی دارند و با اقبال جهانی 

بقاي خـود نیـاز بـه اسـتفاده از فنـون       منظور به ها سازمان از طرفی در دنیاي رقابتی امروز،. )2001
نـاموفق بـودن    درواقـع یکـی از علـل اصـلی    . بازاریابی و نیز تحقیقات تخصصی بازاریابی دارنـد 

فخـیم آذر و همکـاران،   ( ي از فنون و اصول بازاریـابی اسـت  ریگ بهرهدر  ها آنناتوانی  ها سازمان
1390(.  

                                                             
1. World Trade Organization  ( wto) 
2. Cowie 
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بازاریـابی  . ي بازاریـابی هسـتند  هـا  تیـ فعالنقطه عطـف تمـامی    کنندگان مصرف که ییازآنجا
سی عواملی مطالعه و برر. شود یمآغاز  کنندگان مصرفموفق با درك چرایی و چگونگی رفتار 

هریـک از ایـن عوامـل بـر      تأثیرهستند و بررسی میزان  رگذاریتأث کننده مصرف روي رفتارکه بر 
که بازاریابان تنهـا   گردد یم کننده مصرفروي رفتار باعث دستیابی به شناخت و درکی از رفتار 

فتـار  بـر ر  مـؤثر برآینـد عوامـل   کـه  قادر خواهند بـود محصـولی را ارائـه نماینـد      صورت نیادر 
  ).1392، همکارانکشکر و ( نماید نیتأمباشد و حداکثر رضایت آنان را  کنندگان مصرف

ورزشی شامل فرآیندهاي روانی و اجتماعی گوناگونی است کـه قبـل و    کننده مصرفرفتار 
 دهـد  یمـ ي مربـوط بـه خریـد و مصـرف محصـوالت و خـدمات ورزشـی رخ        هـا  تیفعالبعد از 

 ،کننـده  مصـرف ي مهـم مطالعـه در رفتـار    ها حوزهاما یکی از ، )1388حسنقلی پور و همکاران، (
تـا تصـمیم بگیـرد چـه نـوع کـاال و        کند یمکه خریدار ورزشی طی  فرآیندي .خرید است رفتار

 شـود  یمـ ي خرید وزشی نامیده ریگ میتصم فرآیند خدمات و یا ایده ورزشی را خریداري نماید،
  .)43، 1384، زاده حسن(

در خریـد و وفـاداري بـه محصـوالت ورزشـی مشـتمل بـر         مـؤثر وامل در برخی تحقیقات، ع
کشـکر و  ( انـد  شـده  یمعرفـ ) برنـد (قیمت، کیفیت، مد، محـیط فروشـگاه، تـرویج و نـام تجـاري      

 از درصـد  45تـا   25 معـادل  امتیـازي  برنـد  بـه  اقتصادي نظران صاحببعالوه  .)1392همکاران، 

ویـک ارزش  بیـزینس مطابق نشـریه   که يورط به، دهند یمشرکت را نسبت  یک دارایی و ثروت
 حـدوداً ین رقم اکه  میلیارد دالر است 819/1089 میالدي 2006برند نخست جهان در سال  100

 داده يجـا کشوري است که نیمی از جمعیت جهـان را در خـود    63برابر با درآمد ناخالص ملی 
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مـاه نخسـت    11در  ایـران،  گمرك عمومی روابط گزارش به .)1392احمدي کمرپشتی، ( است
، )سایت آمار ایـران ( استداشته درصدي صدم  30و  12 يرشدواردات کشورمان  سال جاري،

 در زیـادي  خـارجی  رقباي با تولیدکنندگان داخلی که دارد واقعیت این از حکایت امر اینکه 

 خارجی بر برندکاالهایی با  چه عواملی بر خرید که دید باید ،بنابراین .هستند روبرو ایران بازار

  .است تأثیرگذار کنندگان مصرف

 اسـم،  یـک  از اسـت  عبـارت  تجـاري  ركمـا  یـک  1امریکا بازاریابی انجمن تعریف مطابق

 دادن تمیـز  و شناسـایی  باهـدف  کـه  ها نیا ي همه از ترکیبی یا طرح یا نشان عالمت، اصطالح،

 شدن متمایز موجب و رود یم به کار فروشندگان از گروهی یا فروشنده یک خدمات یا کاالها

 .شـوند  یمـ  عرضـه  رقبـا  توسـط  کـه  شـود  یمـ  خـدماتی  و کاالهـا  از خـدمات  و کاالهـا  ایـن 

 کـه  معنـا  بـدین  .اسـت  کردنـی  ادا کـه  است تجاري مارك از قسمتی برند یک گرید عبارت به

 تولید کارخانه در که است چیزي محصول نظران صاحب اعتقاد به کرد، بنا تلفظ را آن توان یم

  .)1391فردصبوري،  چیرانی و( کند یم خریداري مشتري که است چیزي آن برند و شود یم

و  هـا  شـرکت اکثـر   .سـازد  یمـ ي دربـاره محصـول را بـراي مشـتریان سـاده      ریـ گ میتصـم برند 
، )1392همکـاران،   و کشـکر ( هاسـت  یـی دارا نیتـر  تیـ بااهمدریافتند که برند یکی از  ها سازمان

 کـه  یزمـان  .دهنـد  یمـ  نسـبت  آن برند به را محصول یک شارز کنندگان مصرفعالوه بر این 

 و اطمینان احساس باعث تواند یم باشد، داشته مشتري ذهن در جایگاه قوي موقعیت برند، یک
 .برنـد چیـزي بیشـتر از یـک محصـول اسـت       درواقع. )1389وزیرجانی، ( شود مشتري در راحتی

                                                             
1. American Marketing Association 
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و بـه آن ارزش   کنـد  یمـ تمـایز  یک محصول برند شـده را از یـک محصـول بـدون برنـد م      آنچه
 دلیل و چگونگی عملکرد، ها یژگیوادراکات و احساسات مشتري در مورد  مجموعه ،بخشد یم

  .)1392، کشکر و همکاران( استي درك شده از شرکت مرتبط با برند ها یژگیووجودي و 

ایـن افـراد   ، گیرنـد  میدیگران قرار  تأثیرتحت ، منافع و رفتار خرید ها نگرشافراد در توسعه 
 ؛کننـد  مـی در خـود تغییـر ایجـاد     هـا  آنمطابق با هنجارهاي گروه و یا قضـاوت دیگـران دربـاره    

 شـده  معرفـی  کننـده  مصـرف بـر رفتـار    تأثیرگـذار  متغیرهايیکی از  عنوان بهبنابراین گروه هنجار 
 برند تصویر و برند از آگاهی: شامل برند دانشطبق نظر محققان  .)2008، 1لی و همکاران( است
 برنـد  یـک  مـورد  در بـالقوه  خریـداران  یـادآوري  بـه  و تشـخیص  توانـایی  ،برند از آگاهی .است

 مثـل ( محصـول  طبقـه  یـک  ،دیگـر  عبـارت  بـه . اسـت  محصـوالت  از خاصـی  طبقه عضو عنوان به
 در موجـود  رقابـت برنـدهاي   میان در ترتیب بدین .است بنز مانند خاصی برند یادآور ،)خودرو

میـان   ارتبـاط  و آگـاهی  هـاي  اسـتراتژي  و شـوند  برنـد متمرکـز   مدیریت بر باید نبازاریابا بازار،
  .)1391کیا، ( کارگیرند به را کنندگان مصرف و محصوالت

عوامـل   عنـوان  بـه  3و کیفیـت درك شـده   2در بسیاري از تحقیقات دو عامل ارزش احساسـی 
و  پلتـون  .2009، 4و پلتـون  کومار. 1391کاشی و همکاران، ( اند شده معرفیدر انتخاب برند  مؤثر

مزایــاي حاصــل از بیــان  عنــوان بــهارزش احساســی  .)2008، همکــارانلــی و . 2008، 5همکــاران

                                                             
1. Lee et al 
2. Emotional value 
3. Perceived quality 
4. Kumar & Pelton 
5. Pelton rt al 
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کـه یـک محصـول ایجـاد      شـود  میتعریف ) ، لذت یا خوشیمثال عنوان به( عواطفیاحساسات و 
کـه   نـد مثبتی اسـت از اسـتفاده از بر   بااحساسارزش احساسی نسبت به یک برند مرتبط . کند می

 کننـدگانی  مصرف ،دیگر عبارتی به، دهد میخرید مجدد برند را افزایش براي  کننده مصرفقصد 
شـاید دوبـاره آن را    برنـد  مـی ی دارنـد و از خریـد آن لـذت    بکه در مورد یک برند احساس خو
، عنـوان  بـه درك شـده   کیفیـت  .شود میدیگر ارائه  هاي گزینهخریداري کنند، حتی زمانی که با 

 هـاي  گزینـه از کیفیت کلی یا برتري یک محصـول یـا خـدمت نسـبت بـه       کننده مصرف ادراك
که تا  اند دادهکه نشان  کند میشواهدي از مطالعات گذشته را بیان  1کاتلر. شود میدیگر تعریف 

 2زیتامـل  .شود میدریافت شده توضیح داده  باکیفیتتغییرات در ارزش دریافت شده  درصد 80
جحیـت کلـی یـک    در مـورد برتـري و ار   کننـده  مصـرف ضـاوت ذهنـی   کیفیت درك شده را ق

انتخاب یـک   سوي بهرا  کننده مصرفکیفیت درك شده باال،  رو ازاین، کند میمحصول تعریف 
 .)1391، کاشی و همکاران( کند میبت به برندهاي دیگر هدایت برند نس

 بـه  چینـی  جـوان  انکننـدگ  مصرف که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در) 2015( 3زو و لو
 همچنـین  دارنـد،  بیشـتري  تمایـل  خارجی نمونه به نسبت ورزشی پوشاك داخلی برندهاي خرید

 کننـده  مصـرف  رفتـار  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  از یکـی  عنـوان  به شده ادراك کیفیت تحقیق این در
 پاکسـتانی  کننـدگان  مصـرف  خریـد  قصـد  که داد نشان) 2014( 4رضوان تحقیق نتایج. شد عنوان

 از رضـایت  و اعتماد را افزایش این دالیل که است افزایش حال در لیوایز خارجی برند به بتنس

                                                             
1. Kotler 
2. Zeithamel 
3. Lu & Xu 
4. Rizwan 
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 در نیـز ) 2013( 1جین و چادري. کردند عنوان آن محصوالت مناسب کیفیت دلیل به لیوایز برند
 ورزشـی  کفـش  خریـد  هنگـام  در دوام و راحتـی  کیفیـت،  کـه  رسیدند نتیجه این به خود تحقیق
 همکـاران  و کومـار  تحقیـق  نتایج. دارند کنندگان مصرف خرید تصمیم بر مثبتی ثیرتأ برند داراي

 برنـدهاي  بـه  افـراد  گـرایش  باعث بودن فرد منحصربه به نیاز و خودباوري: دهد می نشان) 2009(
 درك کیفیت بر مثبتی تأثیر برند به گرایش همچنین. شود می ورزشی پوشاك داخلی و خارجی

 خریـد  قصد بر مؤثر عامل یک احساسی ارزش. دارد آمریکایی ندهايبر احساسی ارزش و شده
 کننـدگان  مصـرف  خریـد  قصـد  بـر  شـده  ادراك کیفیت حال بااین. است آمریکایی برند به نسبت
 ایـن  بـه  مشابهی تحقیق در نیز) 2008( همکاران و پلتون. نبود تأثیرگذار آمریکایی برند به نسبت
 بـر  امـا  دارد، مثبـت  تـأثیر  کننـده  مصـرف  احساسـی  ارزش ربـ  برنـد  از آگاهی: که رسیدند نتیجه

 خریــد قصــد بــر احساســی ارزش. نــدارد مثبــت تــأثیر آمریکــایی برنــدهاي شــده درك کیفیــت
 منفـی  تـأثیر  خریـد  قصـد  بر شده ادراك کیفیت که درحالی دارد، مثبت تأثیر آمریکایی کاالهاي

 آمریکـایی  برند خرید قصد بر حساسیا ارزش که کردند عنوان نیز) 2008( همکاران و لی. دارد
  .است داشته کنندگان مصرف خرید قصد بر منفی اثر شده ادراك کیفت ولی داشته مثبتی تأثیر

 و اروپـا  در برنـد  دانـش  غنـاي در جهـت   مداوم کار سال 30 از بیش که يباوجود متأسفانه 
 و برنـد  دانـش  فقـدان . است نگرفته قرارموردتوجه  چندان ایران در مفهوم این ،شده انجام امریکا

 نوجوانـان  انیدر م خارجی برندهاي روزافزون فروش جز يا جهینت ایران در برند صحیح مدیریت
پرهیزگـار و ابراهیمـی عابـد،    ( داشـت  نخواهـد  همـراه  بـه  داخلی محصوالت انزواي و جوانان و

 فـرد  منحصـربه  به زنیا: داد نشان) 1391( همکاران و کاشی نعلچی تحقیق نتایج حال بااین ).1391
                                                             
1. Chaudhary& Jain 
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 افـزایش  بـا  و شـود  مـی  خانگی لوازم خارجی برندهاي به ها آن گرایش افزایش باعث افراد بودن
 برنـد  شـده  درك کیفیـت  و احساسـی  ارزش کننـدگان  مصـرف  خـارجی،  برنـدهاي  بـه  گرایش
 برنـدهاي  احساسـی  ارزش و شـده  درك کیفیـت  پـذیرش  چـه  هـر  و داننـد  مـی  بهتـر  را خارجی
 کشـکر  تحقیـق  نتایج). 14( یابد می افزایش نیز کنندگان مصرف خرید قصد یابد افزایش خارجی

 پوشـاك ) درصـد  80( تهرانـی  سـاز  بـدن  ورزشکار بانوان بیشتر: داد نشان نیز) 1392( همکاران و
 قیمـت  و طـرح  کیفیـت،  را انتخـاب  این دالیل و دهند می ترجیح را خارجی برند داراي ورزشی
 این به خود پژوهش در) 1389( همکاران و آشتیانی غفاري همچنین). 13( کردند عنوان مناسب

 اجتمـاعی  ارزش و احساسـی  ارزش بعـد  دو ایرانـی،  کننـدگان  مصرف میان در که رسیدند نتیجه
  .دارند خارجی محصوالت خرید قصد بر را تأثیر بیشترین

یکـی از   عنـوان  بـه گـروه هنجـار    عامـل ) 2008( همکـاران لـی و   باکـار  مطابق تحقیق این در
بـر کیفیـت    اثرگـذار عامـل مهـم    عنـوان  بهبر آگاهی برند و عامل آگاهی از برند  اثرگذارعوامل 

از طرفی مطابق تحقیق کومـار و   .است شده گرفتهنظر  درك شده و همچنین ارزش احساسی در
و  از تحقیقـات خـارجی   )2008( همکـاران و پلتون و  )2008( همکارانلی و  ،)2009( همکاران

 شـده و  درك کیفیـت  عامل از تحقیقات داخلی، دو )1391( همکارانن تحقیق کاشی و همچنی
نسـبت بـه برنـدهاي     کننـدگان  مصـرف قصـد خریـد    بـر  اثرگذار عوامل عنوان به احساسی ارزش

مرغـوب جهـانی در کشـورهاي     برنـدهاي گـرایش بـه کاالهـا و     .انـد  شده گرفتهخارجی در نظر 
قاسـمی و همکـاران،   ( نیسـت  ه مسـتثنا ان نیـز از ایـن قاعـد   یک واقعیت است و ایر توسعه درحال
رفتـار خریـد    درزمینـۀ  خـارجی  و داخلـی  مطالعـات  محـدودیت  بـه  توجـه  از طرفـی بـا  ، )1391
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مرجع  هاي گروه تأثیر زمینه درو نبود تحقیقی جامع  سو کو ارتباط آن با برند از ی کننده مصرف
 در صـنعت ورزش و  نسـبت بـه برنـد    کننـده  مصـرف مختص برند بر قصـد خریـد    اتیخصوصو 

فروشــندگان و  ،دکننـدگان یتول اهـداف  پیشــبرد در تحقیـق  نتـایج  کـاربرد  بــه توجـه  بـا  همچنـین 
بـه بررسـی رفتـار خریـد      محقـق ، خـود  محصـوالت  فـروش  زمینـه  در ورزشـی  بازاریابان کفـش 

 کفـش ورزشـی   کننـده  مصـرف یکـی از جوامـع مهـم     عنوان به بدنی تربیتدانشجویان پسر رشته 
خصوصـیات   تـأثیر گروه هنجـار نسـبت بـه آگـاهی از برنـد و       تأثیر درنهایت و خارجی پرداخته

بر قصد خرید کاالهاي داراي برند خارجی ) کیفیت درك شده و ارزش احساسی( مختص برند
پاسـخ   سؤالاین در این پژوهش محقق به  .دهد میقرار  موردبررسیورزشی را  کفشدر صنعت 

و  ؟چیسـت  بـدنی  تربیتدانشجویان  توسطبرند خارجی کفش ورزشی  دهد که علت انتخابمی
  .کند میالگوي مناسب را ارائه  تیدرنها

  
  
  
 

  مدل مفھومی تحقیق
     
  
  
  
  
  

  پژوهش شناسی روش
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این . همبستگی است که به شکل میدانی انجام شد -پژوهش حاضر، به روش توصیفی
آماري در این تحقیق، کلیه  جامعه. هدف جزء تحقیقات کاربردي استازنظر تحقیق 

 گیري نمونهروش  .باشند می شهر مشهد هاي دانشگاه بدنی تربیتدانشجویان پسر رشته 
 شده انجاممتناسب  با تخصیص بندي طبقه گیري نمونه صورت بهدر این پژوهش  مورداستفاده

سب با حجم متنا گیري نمونهنه تصادفی از هر واحد ومانتخاب ن، گیري نمونه این نوعدر . است
موجود در شهر  بدنی تربیتتعداد دانشجویان  ازآنجاکه .)1380نایبی، ( گیرد میواحد صورت 

نمونه تحقیق  عنوان به نفر 269، با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران، باشد می نفر 900مشهد 
 .در نظر گرفته شد

  ها دادهابزار گردآوري 

 تحقیقات در که) 2008( همکاران و لی سطتو شده استفاده پرسشنامه از پژوهش این در
 از اطمینان جهت همچنین. شد استفاده است، قرارگرفته مورداستفاده نیز داخلی و خارجی متعدد

 قرار ورزشی مدیریت رشته نظران صاحب و استادان: امر متخصصین اختیار در پرسشنامه روایی،
ضریب پایایی از شاخصی  گیري اندازهبراي  .بود پرسشنامه روایی تأییدکننده آنان نظر گرفت،

بهترین شاخص روش  اي رتبهکه در این تحقیق به دلیل استفاده از مقیاس  شدپایایی استفاده 
ضریب پایایی براي پرسشنامه این تحقیق برابر  .باشد می کرونباخب آلفاي ییا همان ضر کرونباخ

بنابراین  باشد می موردقبولبه باالتر  0,70در مقاالت پژوهشی مقدار  ازآنجاکهو  باشد می 0,85
  .تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار است سؤاالت
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  ها یافته

را افراد مجرد  ها آندرصد  78,1که  باشد میسال  22,29 پژوهشنمونه میانگین سنی افراد 
یا  اي حرفهسال سابقه ورزشی  7متوسط داراي  طور بهافراد حاضر در پژوهش . دادند میتشکیل 

 11,1( بسکتبال، )درصد 33,7( فوتبال هاي رشتهدر  ها آنکه بیشتر  باشند می اي حرفه نیمه
 شمارهشکل در  شده خریداريبیشترین برندهاي . فعالیت داشتند) درصد 10,4( والیبالو ) درصد

   .است شده داده نمایش 2

 

 

 فراوانی برندهاي خارجی کفش ورزشی -2 ارهشمشکل    
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 اگر که معنی این به است، موردبررسی مدل براي ها، هداد کفایت و بودن مناسب برازندگی،

 و وتحلیـل  تجزیـه  بـراي  هـا  داده باشـند،  مـدل  بـودن  برازنـده  دهنـده  نشـان  برازندگی هاي شاخص

  .اند بوده کافی و مناسب مدل، در موجود روابط گیري نتیجه

  
  تحقیق مدل برازندگی هاي شاخص -1.شماره جدول

  نتیجه  قبول بازه قابل  مقدار نام شاخص
x2/df(  10/2( 1نسبت کاي اسکوئر بر درجه آزادي 3 از بیشتر  قبول قابل   

 2خطا مربعات میانگین ریشه شاخص

(RMSEA)  
66/0 08/0 از کمتر   قابل قبول 

927/0  (CFI) 3برازش تطبیقی شاخص 90/0 از بیشتر  قبول قابل   

906/0  (GFI) 4شاخص نیکویی برازش 90/0 از بیشتر  قبول قابل   

870/0  (AGFI) 5شده ص نیکویی برازش اصالحشاخ 80/0 از بیشتر  قبول قابل   

نتـایج   تـوان  مـی یب بحرانـی  امعادالت ساختاري با استفاده از ضـرایب مسـیر و ضـر    درروش

  .تحقیق را بررسی و تفسیر کرد هاي فرضیه

  

  

  یکدیگر بر تحقیق متغیرهاي رگرسیونی ضرایب - 2 شمارهدول ج
                                                             
1. Chi-Square/ Degrees of freedom 
2. Root Mean Square Error of Approximation 
3. Comparative Fit Index 
4. Goodness of Fit Index 
5. Adjusted Goodness of Fit Index 
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  مسیر
ضریب 

  رگرسیونی
ت نسب

  بحرانی
مقایسه با 

  نسبت بحرانی
p-

value 

 دار معنی
  بودن

آگاهی ←گروه هنجار 
  کننده مصرف

  دار معنی 001/0 96/1> 903/3  903/3  343/0

کیفیت  ← کننده مصرفآگاهی 
  شده ادراك

  دار معنی  001/0  96/1 >410/4  410/4  226/0

ش زار ← کننده مصرف آگاهی
  احساسی

  دار معنی  001/0  96/1>636/3  636/3  185/0

ارزش  ← شده ادراكکیفیت 
  احساسی

  دار معنی  001/0  96/1>043/7  043/7  707/0

قصد خرید  ←آگاهی از برند
  کننده مصرف

  دار معنی  001/0 96/1>354/4 354/4 257/0

قصد خرید  ←ارزش احساسی 
  کنند مصرف

  دار معنی  001/0  96/1>712/5  712/5  697/0

قصد خرید  ←شده ادراكکیفیت 
  کننده فمصر

  دار معنی  037/0  96/1>087/2  087/2  255/0

 تأثیر کننده مصرفگروه هنجار بر آگاهی  است، شده داده نشان 2 جدول در که طور همان

 تأثیرگذارو ارزش احساسی  شده ادراكبر هر دو بعد کیفیت  کننده مصرفاهی گدارد و آ

 کننده مصرف خرید قصد بر شده درك کیفیت و احساسی ارزش مؤلفه دو همچنین هر. است

  .دارد نقش
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 مدل تحقیق - 3 شمارهشکل 
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 گیري نتیجهبحث و 

از مزایاي احساسی و مزایاي  اي مجموعهمفهومی است که  عنوان بهاز دیدگاه مشتریان، برند  
معنـاداري بـر    تـأثیر هنجار نتایج تحقیق حاکی از آن است که گروه  .گیرد برمیکارکردي را در 

 بـدنی  تربیتدانشجویان این نکته است که که بیانگر  دنسبت به برند دار کنندگان مصرفآگاهی 
همچـون   هـایی  گـروه باشد و توسط  شده شناختهبیشتر آن دسته از برندهاي کفش ورزشی را که 

لی و  ازآنجاکه .کنند را خریداري می ندوش استفاده  تیمی همنخبه و  ورزشکارگروه دوستان و یا 
بازاریابـان ورزشـی   بنـابراین   ،اند پیداکردهمهم دست نیز در تحقیق خود به این ) 2008(همکاران 

یک کانال تبلیغاتی  عنوان به ها آنبر مشتري توجه خاصی نموده و از  تأثیرگذار هاي گروهباید به 
  .براي محصوالت خود استفاده کنند

ارزش احساسـی و کیفیـت   مثبت آگاهی برند را بر هر دو بعد  تأثیرگذاريتحقیق،  هاي یافته
، این در حالی است که طبق تحقیقات دهد میبرندهاي کفش ورزشی خارجی نشان  درك شده

آگاهی از برند فقط بـر کیفیـت درك شـده     )2008( پلتون و همکاران و) 2008( لی و همکاران
هـر چـه    بنـابراین ندارد،  تأثیريمحصوالت داراي برند خارجی نقش دارند و بر ارزش احساسی 

کیفیـت محصـوالت    کنندگان مصرفشده باشند  تر شناختهو  تر معروفورزشی  کفش برندهاي
مرتـب از   طـور  بـه کـه   بـدنی  تربیـت عبـارتی دانشـجویان    به .کنند میرا بهتر از رقبا ارزیابی  ها آن

را  مـوردنظر آدیـداس، محصـول    ي هماننـد بـا شـنیدن برنـد    کنند میمحصوالت ورزشی استفاده 
همچنین نتایج تحقیـق بیـانگر    .کنند میساس لذت دانسته و در صورت استفاده از آن اح باکیفیت

نیـز افـزایش    هـا  آننسبت به برند قصد خریـد   کننده مصرفاین نکته است که با افزایش آگاهی 
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به  یا ،تولیدکنندگان و محصوالت ورزشی بهتر است جهت افزایش فروش رو ازاین، کند میپیدا 
را تحـت لیسـانس یـک برنـد خـارجی       داراي برند پرداخته و یا محصوالتشـان محصوالت تولید 

کفـش  ( محصـوالت ، جهـت افـزایش فـروش    ورزشـی نیـز   هـاي  فروشـگاه  در .معتبر تولید کننـد 
ابعـاد برنـد مـورد برسـی در ایـن تحقیـق، هـر دو بعـد          میـان  از .عرضه کنندبرند  داراي) ورزشی

  .داشتند تأثیر کنندگان مصرفکیفیت درك شده و ارزش احساسی بر قصد خرید 

 خریـد  قصد در مهمی نقش شده درك کیفیت که است واقعیت این بیانگر داخلی اتتحقیق
 و کشـکر  تحقیق نتایج که طوري به است داشته برند داراي محصوالت به نسبت کنندگان مصرف

 ورزشـی  پوشاك) درصد 80( تهرانی ساز بدن ورزشکار بانوان بیشتر: داد نشان) 1392( همکاران
 مناسـب  قیمـت  و طـرح  کیفیـت،  را انتخـاب  این دالیل و دهند می حترجی را خارجی برند داراي
 بـر  برنـد  کیفیـت  تأثیرگـذاري  بـه  نیـز ) 2013( جـین  و چـارلی  و) 2015( زو و لـو . کردند عنوان

 همکـاران  و کومـار  پـژوهش  مقابـل  نقطه در. کردند اشاره کنندگان مصرف خرید قصد افزایش
 قصـد  بر تأثیري پوشاك داخلی برندهاي ي دهش درك کیفیت که است نکته این بیانگر) 2009(

 محصـوالت  پـایین  کیفیـت  خـاطر  به تواند می موضوع این که است نداشته هندي مشتریان خرید
 اي کننـده  تعیین نقش کفش ورزشی کیفیت ازآنجاکه. باشد مذکور کشور در داخلی برند داراي

 دارد، ورزشـکاران  رايبـ  ورزش هنگـام  بـه  بدن لذت همچنین و ورزشی هاي مهارت اجراي در
 کفـش  جهـانی  برنـدهاي  بـین  در قـوي  برنـدي  ایجـاد  براي تولیدکنندگان داخلی کفش ورزشی

  .باشند داشته بیشتري توجه خود محصوالت کیفیت به باید ورزشی
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بیشـتري   تأثیرنسبت به برندهاي خارجی ارزش احساسی نتایج تحقیق حاکی از این است که 
به عبارتی جوانان  ،داشته است بدنی تربیتدانشجویان صد خرید نسبت به کیفیت درك شده بر ق

شده و  زده هیجانورزشی  هاي محیطورزشی داراي برند خارجی در  ورزشکار با پوشیدن کفش
نتایج این تحقیق بـا تحقیقـات کاشـی و آشـتیانی از تحقیقـات داخلـی و همچنـین        . برند میلذت 

جی مبنـی بـر   رخـا  تحقیقـات پلتون و همکاران از  تحقیقات لی و همکاران، کومار و همکاران و
بازاریابـان ورزشـی   . همخوانی دارد کنندگان مصرفارزش احساسی بر قصد خرید  تأثیرگذاري

هیجـانی ناشـی از اسـتفاده از محصـوالت داراي برنـد بـر        هـاي  جنبـه بیشـتر بـر    تأکیـد با  تواند می
  .بیفزایند انان ورزشکاربخصوص جو کنندگان مصرفبر  برنداز این بعد  تأثیرگذاري

جنبه کیفیت درك شده برندهاي خارجی کفش ورزشی بـر ارزش   تأثیرنتایج تحقیق بیانگر 
کیفیـت درك   ازآنجاکـه . همکـاران همخـوانی دارد   با نتایج تحقیـق لـی و   که باشد میاحساسی 

دگان تولیدکنن آید می حساب بهعاملی مهم هم بر قصد خرید و هم ارزش احساسی  عنوان بهشده 
  .به این بعد از برند داشته باشند اي ویژهکفش ورزشی باید توجه 

برنـدهاي خـارجی    خریـد  قصد افزایش باعث شده ادراك کیفیت همانند نیز احساسی ارزش
 غفاري و) 1391( همکاران و کاشی نعلچی تحقیقات با تحقیق این نتایج. شود می ورزشی کفش

 ،)2008( همکـاران  و لـی  تحقیقـات  همچنـین  و داخلی تحقیقات از) 1389( همکاران و آشتیانی
 بـــر مبنـــی خــارجی  تحقیقـــات از) 2008( همکـــاران و پلتــون  و) 2009( همکـــاران و کومــار 

 ورزشـی  بازاریابـان . دارد همخوانی کنندگان مصرف خرید قصد بر احساسی ارزش تأثیرگذاري
 برنـد  داراي محصوالت از استفاده از ناشی لذت یا و هیجانی هاي جنبه بر بیشتر تأکید با تواند می



 98 بهارره هفتم، شماسال هشتم،  ،فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی                           82 
 

 

 بـا  توجـه  بـا . بیفزاینـد  ورزشـکاران  بخصوص کنندگان مصرف بر برند از بعد این تأثیرگذاري بر
 اسـتنباط  چنـین  پژوهش، به مربوط موجود تحقیقات بر تکیه با همچنین و حاضر تحقیق هاي یافته
 اسـتفاده  ورزشـی  کفـش  از تـري  طـوالنی  زمـان  مـدت  کـه  هـایی  آن بخصـوص  افراد که شود می

 برنـد،  داراي محصـوالت  احساسی ارزش و کیفیت: همچون ها ویژگی برخی خاطر به اند، کرده
  .کنند می انتخاب را برند خاري داراي کفش ورزشی

تحقیقات موجود مربوط بـه پـژوهش،    بر تکیهبا  همچنینتحقیق حاضر و  هاي یافتهبا توجه با 
بـه عبـارتی    .شـود  مـی معرفـی   دانشجویان پسـر ورزشـکار   بر قصد خرید تأثیرگذاربرند به عاملی 

با دوستان هم سـن   نزدیک ورزشی و رابطه هاي محیطدانشجویان پسر به دلیل حضور مداوم در 
یکـی از   هـا  آنبا و سال خود سعی بر ایجاد همانندي با دیگران داشته که انتخاب برندهاي مشابه 

ورزشـی داراي   هـاي  کفـش کیفیت مناسـب   ازجملهلی به دالی ها آناز طرفی . باشد می ها راهاین 
برند خارجی و احساس لذت ناشی از اسـتفاده از آن سـعی در خریـد مجـدد برنـدهاي خـارجی       

تولیدکنندگان محصوالت ورزشی بخصوص  ذکرشدهبا توجه به مطالب  .رادارندکفش ورزشی 
حصـوالت خـود را توسـعه    کفش ورزشی باید با در نظر گرفتن عوامل مهم مرتبط با برند، برند م

اقـدام بـه عرضـه     تواننـد  میفروشندگان محصوالت ورزشی براي افزایش فروش همچنین دهند، 
  .نمایند خوددر فروشگاه  خارجی یبرندها معروف کفش ورزش
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 نقـل  و حمـل ( سـنگین  خودروهـاي  صـنعت  در فـروش  از پس خدمات بازاریابی آمیخته عناصر

   .70-85:40. بازرگانی هاي بررسی. )اي جاده
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 و مقایسه آمیخته بازاریابی پوشاك ورزشی داخلی و خارجی

مطالعه آدیداس و مجید: داخلی ورزشی هاي شرکت هاي ضعف  

 3مهرداد محرم زاده ،2علیرضا الهی ،1سحر پیرجمادي

 23/11/1397 :تاریخ پذیرش           2/8/1397: تاریخ دریافت

 چکیده

انجام  و خارجی پوشاك داخلی )صول، قیمت، مکان و ترویجمح( مقایسه آمیخته بازاریابیاین پژوهش با هدف 
بدین منظور از . داخلی بررسی گردد هاي شرکت هاي ضعفبراي کاهش  تا استراتژي آمیخته بازاریابی شد

ابتدا روایی محتوایی و  نامه پرسشبراي استفاده از این  .استفاده گردید )1392(آمیخته بازاریابی زمانی  نامه پرسش
نیز با استفاده از ضریب  نامه پرسشتوسط شش نفر از متخصصین مدیریت ورزشی گرفته شد و پایایی  آنصوري 

 تأیید تأییديبه کمک تحلیل عاملی  گیري اندازهبه عالوه اعتبار سازه ابزار  .به دست آمد 821/0آلفاي کرونباخ 
. مورد بررسی قرار گرفت تصادفی یريگ نمونهبا روش  نامه پرسش 390 به دلیل نامحدود بودن جامعه آماري .شد

 )مستقل تی، کولموگرف اسمیرنفمیانگین،  فراوانی،( آمار توصیفی و استنباطی هاي روشاز  ها دادهبراي تحلیل 
در از نظر مشتریان پوشاك ورزشی آدیداس یت عناصر قیمت، ترویج و توزیع وضع نشان داد ها یافته .استفاده شد

 ،داخلی هاي ضعفجهت کاهش گفت  توان میو هدف پژوهش با توجه به نتایج ذا ل  .باالتري قرار داردسطح 

                                                             
  )نویسنده مسئول( ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران مدیریت دانشجوي دکتري. 1

 Email:Pirjamadisahar@yahoo.com 
  دانشگاه خوارزمی یورزشاستادیار مدیریت . 2
  استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی. 3
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نماید و براي کسب بازار  توجهقیمت، ترویج و توزیع عنصر  سهبایستی به  شرکت تولیدي پوشاك ورزشی مجید
جه وت ...مقطوع بودن قیمت پوشاك، تبلیغات الزم، شیوه توزیع، نمایش خوب پوشاك وبه عواملی نظیر رقابت 

  .بیشتري نماید

، آدیداس، مجید، مشتري ورزشی، پوشاك ورزشیآمیخته بازاریابی :واژگان کلیدي  

 مقدمه

جلب رضایت مشتریان، شناسایی   الزمهاست و هدف از بازاریابی، جلب رضایت مشتري 
 ،1999، 1کاتلر( هاست آن هاي محدودیتو  ها توانایی، سالیق، تمایالت، ها خواسته، نیازها
مختلف تولیدي براي حفظ، بقا و توسعه باید  هاي سازمانبدین منظور در دنیاي امروز  .)132

 در ،)1387،51باورساد، ( محصوالت خود را منطبق بر نیازهاي مخاطبین و ذینفعان ارائه دهند
 این ابزارها از استفاده که دارند اختیار در را ابزارهایی کنندگان عرضه و تولیدکنندگان بین این
 بهترین از یکی. رسد می نظر به ضروري کاالها، خرید براي کننده مصرف در انگیزه ایجاد يبرا
 .)70 ،1383دادفر،( است بازاریابیآمیخته ابزارها  این ترین مهم و

 این. باشد می پی 4استراتژیک از عناصر چهارگانه معروف  ترکیب یک بازاریابی آمیخته 
این چهار عنصر شامل محصول، . باشد می 5و ترویج 4ن، مکا3، قیمت2چهار عنصر شامل محصول

                                                             
1. Kotler 
2. Product 
3. Price 
4. Place 
5. Promotion 
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، 2، نیکولتا1سرن گوتا( کند می عرضه فرد یک حتی یا و خدماتی یا تولیدي واحد آنچه کهیعنی 
کاتلر، ( گردد می پرداخت محصول یک ازاي در که مبالغی به معناي قیمت ،)14 ،3،2014یانیک

توزیع،  هاي کانال 5طبق تعریف مولین. شدبا میو ترویج توزیع  ،)17 ،2000، 4آرمسترانگ
 و کاالها ،هایی فعالیت و وظایف اجراي با که است ارزش زنجیره هاي سازمان از اي مجموعه
 متصل نهایی کنندگان مصرف به است بررسی قابل مکانی و زمانی هاي جنبه از که را خدمات

 که داند می هایی فعالیتترویج را  همچنین کاتلر. )59 ،2007، 7، ساتون6مولین، هاردلی( کند می
 مشتریان تشویق براي یا و خدماتشان یا کاالها حدود در مشتریان کردن آگاه براي بازاریابان که

مدیران  هاي نقشاز جمله  لذا. )2003،13کاتلر،( دهند می انجام محصول خرید بالقوه براي
باید با  ها شرکت ابراینبن ؛باره عناصر آمیخته بازاریابی استدر گیري تصمیمبازاریابی 

رضه با ع تریان و نیازهاي بازار تالش کنندبه هنگام و با شناخت کافی از مش گیري تصمیم
مطلوب توزیع، استفاده از تبلیغات  هاي روش کارگیري بهو  محصولی خوب و با قیمتی مناسب

فزایش داده و با و تهدیدهاي محیطی، سهم بازار خود را ا ها فرصتو شناسایی رقبا،  کننده آگاه
مشتریان داخلی و خارجی عالوه  هاي خواستهبا نیازها و  پذیري انعطافخالقیت، تطبیق منابع و 

 ویژه بهورزشی  هاي شرکتلذا الزم است  .بر افزایش سهم بازار، مشتریان خود را نیز حفظ کنند

                                                             
1. Crenguta, 
2. Nicoleta 
3. Yanik 
4. Kotler, Armstrong 
5. Mullin 
6. Hardy 
7. Sutton 
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ري به دیگر جهت حفظ رضایت مشتریان و جلب مشت هاي شرکتداخلی، همانند  هاي شرکت
  .)74 ،1385 ، روستا، ونوس،ابراهیمی( استراتژي آمیخته بازاریابی توجه نمایند

محدود در حیطه آمیخته بازاریابی پوشاك ورزشی خارجی در ایران،  هاي پژوهشدر 
پوشاك  یابیبازار ختهیآم یبررس«با عنوان  )1392(زمانی دادانه به پژوهشی که توسط  توان می

نتایج تحقیق وي اشاره کرد،  »)داسیآد يمطالعه مورد( انیمشتر هدگایاز د یخارج یورزش
تمامی عناصر آمیخته بازاریابی در خرید پوشاك ورزشی از دیدگاه مشتریان نشان داد 

: عناصر آمیخته بازاریابی به ترتیب اهمیت شامل تأثیر بندي یتاولوهمچنین . هستند یرگذارتأث
 همان گونه که اشاره. )1392،81زمانی دادانه، ( بودترویج  -4توزیع  -3قیمت  - 2محصول  -1

تحقیقات سایر در حالی که  باشد میبین مشتریان ورزشی ایرانی داراي اهمیت  توزیعشد عنصر 
بر رفتار خرید مشتریان ورزشی  یرگذاريتأثمعیار  چندان یععنصر توز دهد مینشان کشورها 

ارزیابی رفتار خرید «با عنوان ) 2008( 1شنابه تحقیق کری توان یمبه عنوان مثال  نبوده است
اشاره نمود، این محقق به این نتیجه رسید از میان عناصر  »ورزشی يها کفشجوانان نسبت به 
نبوده و به ترتیب حالت و  مشتریان بر رفتار خرید یرگذارتأثعنصر توزیع معیار  ،آمیخته بازاریابی

 است ها آنبر خرید  مؤثرعناصر  ینتر مهم به عنوان یفیت کفش، قیمت و در آخر تبلیغاتک
 .)41، 2008کریشنا، (

، اما اند نمودهمرتبط محققان همه عناصر آمیخته بازاریابی را مهم تلقی  در اکثر تحقیقات
بر تصمیم خرید  تأثیرگذارعناصر  ترین مهمعناصر محصول و قیمت از در این میان  معموالً

                                                             
1. Krishna 
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در بخش پوشاك غیرورزشی نیز مطالعاتی در . اند دهبومشتریان ورزشی در تحقیقات ورزشی 
عناصر بر تصمیم خرید   همهاین زمینه انجام گرفته است که در این تحقیقات نیز از نظر مشتریان 

نیز از نظر مشتریان کیفیت محصول و  غیرورزشیبرخی از تحقیقات ، گذارد می تأثیر ها آن
 و زرگریان )1390( به عنوان مثال چوبینه. اند ردهکمعرفی  تأثیرگذارترصر قیمت را به عنوان عنا

 ترین مهمخود به این نتیجه رسیدند دو عنصر محصول و قیمت از  هاي پژوهشدر  )1391(
در حوزه  .)46، 1391، زرگریان، 45 ،1390چوبینه، ( باشند میعناصر آمیخته بازاریابی 

ند که در بین عناصر آمیخته تحقیقات خارجی نیز بسیاري از تحقیقات به این نتیجه رسید
 1به طور مثال چوماي دیا. باشد میعناصر  ترین اهمیتبازاریابی دو عنصر محصول و قیمت حائز 

به این نتیجه دست یافت  »استراتژي آمیخته بازاریابی به عنوان مزیت رقابتی« عنواندر تحقیقی با 
ه مزیت رقابتی تبدیل شده که به ب تواند میعناصر آمیخته بازاریابی به طور همزمان   همهکه 

، 2014چوماي دیا، ( باشد میترتیب اولویت این عناصر شامل محصول، قیمت، مکان و ترویج 
عنصر آمیخته بر رفتار مشتریان  4به این نتیجه رسید که همه  کریمی این در حالی است که .)7

از دیدگاه مشتریان قیمت  عناصر آمیخته بازاریابی تأثیر بندي اولویتو در نهایت  اثرگذارند
این نتیجه رسید به  2عالوه بر این می هارت .)110، 1391کریمی، ( باشد می تأثیرداراي کمترین 

یک بازاریابی بر روي مشتریان به طور خاص از طریق تمام چهار عناصر کالس تأثیرگذاري
  .)15، 2012می هارت، ( است پذیر امکان )و بازاریابی ارتباطاتمحصول، قیمت، مکان (

                                                             
1. Chumaidiyah 
2. Mihart 
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، باشد میصورت گرفته حاکی از اهمیت دو عنصر محصول و قیمت  هاي پژوهشاگر چه 
به این نتیجه رسیدند  کردشولی مثالً. در این زمینه برخی نتایج ضد و نقیض هم وجود دارد

، نیکولتا سرن گوتایا  ؛ و)92، 1391کردشولی، الهیاري، ( ندارد یريتأثعنصر محصول در خرید 
دریافتند که بین  »کننده مصرفتحلیل آمیخته بازاریابی و رفتار « عنواندر پژوهشی با  1و یانیک

رابطه مثبتی وجود دارد اما عنصر قیمت  کننده مصرفعناصر آمیخته بازاریابی و رفتار   همه
آخرین  نهایتاً .)14، 2014سرن گوتا، نیکولتا، یانیک، ( بر رفتار خرید مشتریان ندارد تأثیري

خارجی  هاي پژوهشکه بیشترین توجه پژوهشگران خارجی را به خود جلب کرده و  عنصري
، 3، مافینی2دراپکه  هایی پژوهشدر یکی از . استعنصر ترویج  ،دارند تأکیدبر آن بسیاري 
رابطه  بندي بستهانجام دادند مشخص شد که بین وفاداري به نام تجاري و  همکاران 4داماسی

دراپ، مافینی، ( است مؤثروفاداري مشتریان بر  بندي بستهارد و مثبت و معناداري وجود د
به توسعه بیشتر  2011همچنین پژوهشگران در پژوهشی در سال  .)19، 2014داماسی، 

بر خرید ورزشی  مؤثردرونی و بیرونی  يها محركو  ها یتمحدودخود در زمینه  يها پژوهش
درونی  هاي یتمحدودبیرونی تبلیغات و ترویج،  هاي یزهانگدرونی،  هاي یزهانگ ها آن. پرداختند

و  ها یتمحدود ینتر مهمرا  ورزشی هاي یگزینجابیرونی  هاي یتمحدودنبود همراه و 
بر  مثبتی تأثیربیرونی  هاي یزهانگقابل ذکر است که . خرید ورزشی معرفی نمودند هاي یزهانگ

  .)57 ،2011ترایل، کیم، ( مصرف ورزشی دارند

                                                             
1. Crenguta, Nicoleta, Yanik 
2. Dhurup 
3. Mafini, 
4. Dumasi 
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محصوالت و آمیخته بازاریابی مطالعات محدودي در زمینه نشان داد که قبلی مطالعات مرور 
محصوالت و  همچنین آمیخته بازاریابی. پوشاك ورزشی داخلی و خارجی صورت گرفته است

ورزشی از موضوعاتی است که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور با  کاالهاي
سال بر روي  قات محدودي فقط در این چندپژوهشگران مواجه شده است و تحقی توجهی یب

از جمله  داخلی کاالهاي مصرف و تولید از ما حمایت کشور دراز طرفی  .آن انجام شده است
 است داشته قرار و بازرگانی اقتصادي هاي گذاري سیاست اولویت در همواره پوشاك ورزشی

و گرایش مشتریان  کشور به خارجی کاالهاي ورود ، اما)24 ،1389 ، نورایی، ساعی،گراوند(
زنگ خطري براي استقالل اقتصادي و حمایت از تولیدات داخلی  به محصوالت خارجی

 کشور اقتصاد به بزرگ صدماتی کاالهاي خارجی وجود انواع با واقع در .شود میمحسوب 
 شدن مأیوس اقتصادي، استقالل لطمه به کشور، از ارز خروج: جمله از شود می وارد

ازجمله (داخلی  تولیدات براي بزرگ چالش یک اینکه  غیره و داخلی نتولیدکنندگا
انجام شده  تحقیقات .)82 ،1380وحدتی، ( است )پوشاك ورزشی با برند داخلی تولیدکنندگان

ندارند به  یرایشمحصوالت ورزشی گ گرایی ملیاکثریت افراد به  دهند مینشان این راستا در 
 با وفاداري و مندي رضایت  رابطه« عنوانژوهش خود تحت و همکاران در پ عنوان مثال کشگر

مشتریان نشان دادند  »زنان ورزشکار بدنساز در خارجی و داخلی ورزشی پوشاك هاي ویژگی
دالیل  ترین مهماز جمله  دادند می ترجیح داخلی اجناس بر را خارجی اجناس مصرفورزشی 

  .)11، 1392جباري،  کشگر، سلمان،( عنصر قیمت بود ،انتخاب پوشاك خارجی
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به همین منظور، در پژوهش حاضر، به مقایسه آمیخته بازاریابی پوشاك ورزشی داخلی و 
از آنجا که آدیداس یکی از . پرداخته شده استمطالعه موردي آدیداس و مجید : خارجی
که در داخل کشور  باشد میصنایع پوشاك و تجهیزات ورزشی در دنیا  هاي شرکت ترین بزرگ

زمان ممکن  ترین کوتاهاراي محبوبیت زیادي است، همچنین در این بین پوشاك مجید در نیز د
لذا با  ،ران به دست آورده استجایگاه خود را در رقابت میان برندهاي مطرح دنیا در بازار ای

مدرس ( باشد میآماري باالیی   جامعهرزشی داراي مشتریان زیاد و و شرکتعنایت به اینکه این 
صنایع ورزشی که توانسته  هاي شرکت ترین بزرگو از طرفی مقایسه با یکی از  )42ید،زاده، مج

راهبردي براي  تواند می )51زمانی دادانه، کیوان، ( در کشور مشتریان زیادي را جذب نماید
فروشندگان کاالها به خصوص پوشاك زیرا الزم است  ؛کسب بازار رقابت داخلی باشد

پیدا  خودآگاهیدر رقابت بازاریابی به اولویت خرید مشتریان ورزشی داخلی براي پیروزي 
 فوق اهداف به آمدن نائل هاي راه از یکی. کرده و نسبت به آن اقدامات الزم را انجام دهند

، لذا در این میان توجه به باشد میبازاریابی  عناصر آمیخته مفهوم تحلیل و تجزیه و بررسی
ایجاد مزیت رقابتی نمایند و به  )مجید( یرانیبراي پوشاك ا توانند میعناصري که 
ت نقاط قابل احتمالی و تقوی هاي ضعفداخلی پوشاك ورزشی در پی جبران  تولیدکنندگان

  .دهد میپژوهش حاضر را تشکیل  مسئلهبهبود کمک نماید، 

  روش

 –توصیفی اطالعات  گردآوري  نحوهپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي، از نظر 
جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریانی . بود) شاخه مطالعات میدانیاز (پیمایشی 
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و خارجی ) مجید(هستند که در زمان اجراي تحقیق اقدام به خریداري پوشاك ورزشی داخلی 
از روش  گیري نمونهبه منظور . اند کردهمجاز فروش شهر تهران  هاي نمایندگیاز ) آدیداس(

با استفاده از جدول مورگان به دلیل نامحدود بودن جامعه . دتصادفی استفاده ش گیري نمونه
براي کاهش  .برآورد گردید 387م این پژوهش مورد نیاز جهت انجا هاي نمونهآماري تعداد 

پس از . بین خریداران داوطلب به همکاري توزیع شد نامه پرسش 400تعداد  گیري اندازهخطاي 
 نامه پرسش 195( نامه پرسش 390شد و در نهایت  معیوب کنار گذاشته هاي نامه پرسشبررسی 

مورد  هاي داده آوري جمعبه منظور . مورد بررسی قرار گرفت) آدیداس نامه پرسش 195 و مجید
. نیاز از فرم اطالعات جمعیت شناختی مشتریان پوشاك ورزشی آدیداس و مجید استفاده شد

براي ارزیابی عناصر آمیخته ) 1392(همچنین از پرسشنامه آمیخته بازاریابی زمانی دادانه 
 23پرسشنامه آمیخته بازاریابی شامل . بازاریابی پوشاك ورزشی آدیداس و مجید استفاده شد

، عناصر آمیخته بازاریابی که در پرسشنامه لحاظ گیرد برمی باشد که چهار عنصر را در می سؤال
 )19-23( و توزیع )13-18( ، ترویج)8-12( ، قیمت)1-7( شامل چهار عنصر محصول اند شده
، الزم به ذکر است براي استفاده این پرسشنامه بر روي مشتریان ابتدا روایی محتوایی و باشد می

بازاریابی ورزشی گرفته  باألخصصوري آن توسط شش نفر از متخصصین مدیریت ورزشی و 
با  املی تأییديگیري از شیوه تحلیل عهمچنین به منظور تعیین روایی سازه ابزار اندازه، شد

پرسشنامه  45تعداد  ها نامه پرسشبه منظور بررسی پایایی . استفاده شد لیزرل افزار نرماستفاده از 
که نتایج آن براي کل  گردید بین مشتریان پوشاك ورزشی آدیداس و مجید شهر تهران، پخش

 گرفته 712/0و توزیع  775/0، ترویج 719/0، قیمت 777/0عنصر محصول  ،821/0 نامه پرسش
و سپس از کولموگرف اسمیرنف استفاده ...) فراوانی، میانگین و(ابتدا از آمار توصیفی . شد
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، تی مستقل(اثبات شد از آمار استنباطی شامل آزمون  ها دادهگردید پس از اینکه نرمال بودن 
  .استفاده شد) فرید من

  نتایج

مشتري از  195نی تحت بررسی، آزمود 390نشان دادند در تحقیق حاضر از مجموع  ها یافته
زن و  ها آننفر  169. از شرکت تولیدي مجید بودند مشتري 195شرکت تولیدي آدیداس و 

درصد  40همچنین . بودند 33-26بیشترین فراوانی مشتریان در رده سنی  و ؛نفر مرد بودند 221
  .ساعت در هفته فعالیت ورزشی داشتند 3تا  2بین  کنندگان شرکت

و  هاي سازنده شاخص آمیخته بازاریابی و گویه مؤلفهبار عاملی به بررسی  2و  1 جدولدر 
مشاهده  2پرداخته شده است، همان طور که در جدول  برازش مدل تحلیلی عاملی مرتبه دوم

مجذور خی به درجات آزادي محاسبه  3و مطابق جدول  باال ها مؤلفه  همهبار عاملی  شود می
برازش مناسب مدل است، همچنین  دهنده نشان 3دن این عامل از بو تر کوچکاست،  48/2شده 

باشد که این مقدار برابر  08/0بایستی کمتر از  میخطاي ریشه مجذور میانگین تقریب مقدار 
نیکویی برازش، برازش تطبیق شده، برازندگی تطبیقی و  هاي شاخصمقدار . است 062/0

 90/0باشد که در مدل تحت بررسی بیشتر از  90/0نیز باید بیشتر از  اي مقایسهشاخص برازش 
هاي انتخاب شده براي سنجش آمیخته  توان گفت معرف ها می لذا با توجه به شاخص. است

  .توانند آن را بسنجند بازاریابی از اعتبار الزم برخوردار است و به خوبی می
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  بارهاي عاملی مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم آمیخته بازاریابی _1 جدول

  روي کل سازه آمیخته بازاریابی ها مؤلفه عاملی بار  
  کل سازه  مؤلفه  

  83/0  محصول  

  96/0  قیمت  
  94/0  ترویج  
  81/0  توزیع  

  

  هاي برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم آمیخته بازاریابی شاخص _2 جدول

نرمال بودن توزیع متغیرهاي تحقیق به کمک آزمون کولموگرف حاصل از بررسی  نتایج
انجام  لذااست،  05/0 از تر بزرگداري همه متغیرهاي تحقیق  معنیکه سطح داد  نشان اسمیرنف

  .پارامتریک بالمانع است هاي آزمون

در دو شرکت  نتیجه آزمون مقایسه آمیخته بازاریابی بر اساس نتایج تی مستقلهمچنین 
=  -P 052/3 ,>05/0(که عناصر قیمت  دهد میورزشی ایرانی مجید و خارجی آدیداس نشان 

  آماره
  مقدار
  
  
  

مجذور 
  خی
  
  
  

25/561  

درجات 
  آزادي

  
  
  
226  

مجذور 
به 

درجات 
  زاديآ

  
48/2  

خطاي 
ریشه 
  مجذور

  
  
062/0  

نیکویی 
  برازش

  
  
  

96/0  

برازش 
تطبیق 
  شده
  
  

94/0  

برازندگی 
  تطبیقی

  
  
  

94/0  

شاخص 
برازش 

 اي مقایسه
NFI  
  

93/0  

مجذور 
  میانگین

  
  
  
038/0  
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t(ترویج  ، عنصر)05/0<, P 193/2-  =t( عنصر توزیع ،)05/0<, P 343/2-  =t(  در بین
پوشاك ورزشی بنابراین از نظر مشتریان  ؛با یکدیگر تفاوت معناداري دارندمشتریان دو گروه 

میانگین عنصر اما اما  ؛وضعیت عناصر قیمت، ترویج و توزیع در سطح باالتري قرار داردآدیداس 
  ..در بین مشتریان دو گروه با یکدیگر تفاوت معناداري ندارددر بین مشتریان دو گروه با یکدیگر تفاوت معناداري ندارد ،)P 033/1  =t ,<05/0(محصول 

  به تفکیکقل براي مقایسه عناصر آمیخته بازاریابی قل براي مقایسه عناصر آمیخته بازاریابی مستمست  ttنتایج آزمون نتایج آزمون   __33جدول جدول 

  

  

 شاخص
شرکت 
 تولیدي

توصیفی هاي آماره  
مستقل براي بررسی  نتایج آزمون تی

  ها میانگیناختالف 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 مقدار تی

درجات 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 محصول
( 49- 7 ) 

04/30 آدیداس  33/9  
033/1  388 302/0  

24/35 مجید  46/5  

 قیمت
( 42- 6 ) 

20/36 آدیداس  86/6  
052/3 -  388 002/0  

17/30 مجید  92/4  

 ترویج
( 49- 7 ) 

08/38 آدیداس  61/6  
193/2 -  388 029/0  

43/31 مجید  48/5  
 توزیع

( 21-3 ) 
84/28 آدیداس  37/4  

343/2 -  388 020/0 96/14 مجید   32/3  
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  بحث

پوشاك  )محصول، قیمت، مکان و ترویج(حاضر مقایسه آمیخته بازاریابی  هدف پژوهش
نتایج آماري نشان داد  .بود داخلی هاي شرکت هاي ضعفو بررسی  ورزشی آدیداس و مجید

بودن قیمت پوشاك، ارائه لیست  مقطوع برتوجه بیشتري  خارجی آدیداسشرکت پوشاك 
 خرید بیشتر ازاي، قیمت منصفانه، ارائه تخفیف به موردنظربودن پوشاك  تر ارزانقیمت فروش، 

 جذب و نگهداري نماید بوده که توانسته مشتري را داشته و لذا عامل قیمت عنصر مهمی... و
و  )1392( مانی دادانه، ز)2012( ، می هارت)2014( نتایج این پژوهش با پژوهش چوماي دیا

در تحقیق خود به این نتیجه رسید که  )2012( می هارت. همخوانی دارد )1391( زرگریان
و  کننده مصرفبر رفتار  تأثیربراي افزایش  ها فرصتاهداف شرکت، نیاز به شناسایی  ترین مهم

اصر بر روي دیگران است که این مورد به طور خاص از طریق تمام چهار عن تأثیرگذاري
، 2012، می هارت( است )محصول، قیمت، مکان و بازاریابی ارتباطات( کالسیک بازاریابی

عناصر آمیخته با رفتار خرید   همهبه این نتیجه رسید نیز در پژوهش خود  )1391( زرگریان .)15
عناصر آمیخته بازاریابی از دیدگاه  ترین مهممشتریان رابطه معناداري دارند و عنصر قیمت جزو 

و  )2014( البته این نتیجه با نتیجه پژوهش سرن گوتا .)46، 1391زرگریان، ( باشد میمشتریان 
عناصر آمیخته   همهدریافتند که بین  و همکاران سرن گوتا .هم سو نبود )1391(کریمی 

بر رفتار خرید  تأثیريرابطه مثبتی وجود دارد اما عنصر قیمت  کننده مصرفبازاریابی و رفتار 
نیز در ایران در تحقیق  )1391( کریمی. )14، 2014سرن گوتا و همکاران، ( ن نداردمشتریا

 احتماالً. )110، 1391کریمی، ( رسید و همکاران خود به نتایج مشابه سرن گوتا غیرورزشی
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ممکن است به این دلیل باشد که در این تحقیق محصول به عنوان محصولی  دلیل ناهمخوانی
اهمیت ... یان بیشتر به مقدار انرژي، ساخت کشور ارجح وخانگی مطرح است و مشتر

  .اند داده می

نسبت به  تري پایینلذا با توجه به اینکه عنصر قیمت در پوشاك ورزشی مجید در سطح 
و با توجه به اینکه مشتریان هنگام خرید به عناصر نهفته در پوشاك ورزشی آدیداس قرار دارد 
با تقویت این عنصر منجر به  توانند میهاي ورزشی داخلی قیمت توجه دارند، فروشندگان کاال

گاه مشتریان از آن دسته . رید یا تکرار خرید و تبلیغ دهان به دهان شوندترغیب مشتري به خ
، برخی افراد ارزان بودن و برخی گران شوند میافرادي هستند که ابتدا به قیمت محصول جذب 

به همین . همیشه گران بودن مالك بهتر بودن نیست در حالی که دانند می تر مرغوببودن را 
داخلی باید به سراغ عناصر نهفته در عنصر قیمت بروند و توجه داشته  تولیدکنندگانجهت 

رقبا در خرید محصوالت داخلی ذهن خریدار را  هاي قیمتفعلی با  هاي قیمتباشند که مقایسه 
شرکت مورد  گذاري قیمت هاي استراتژيکه توجه به این امر باید در  نماید میبه خود جلب 

خود گوي سبقت را  هاي قیمتتوجه قرار گیرد و با رصد کردن قیمت پوشاك مشابه و تنظیم 
 مشابه پوشاك با مقایسه درقیمت منصفانه نکته بعدي رقیب بربایند،  هاي شرکتدر بازار از 

ید مشتري نیز قیمت پوشاك متناسب با کیفیت آن است و حتی با قدرت خر گاهی ،است
لذا  دهند میارائه  تر پایینرقیب همان کیفیت را با قیمتی  هاي شرکتتناسب دارد اما 

مشابه را نیز در نظر داشته باشند، زیرا ممکن  هاي شرکت هاي قیمتباید  داخلی تولیدکنندگان
 تر ارزان. رقیب از خرید پوشاك منصرف شوند هاي شرکتاست خریداران با مقایسه قیمت 
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در این زمان که فشار . است دیگريدن پوشاك در مقایسه با پوشاك مشابه عامل مهم بو
اقتصادي بر بیشتر قشرهاي جامعه وجود دارد طبیعی است که ارزان بودن پوشاك نسبت به رقبا 

خرید بیشتر که  ازايتولیدي باشد که با ارائه تخفیف به  هاي شرکتدر دست  اي برندهبرگ 
لذا در مجموع  .این برگ برنده را به دست بیاورد تواند میشرکت  باشد میبعدي  مؤثرعامل 

مقطوع بودن قیمت، ارائه لیست فروش،  به عواملی نظیربایستی شرکت داخلی ورزشی مجید 
خرید بیشتر،  ازايه تخفیف به ئبودن در مقایسه با پوشاك مشابه، قیمت منصفانه، ارا تر ارزان

  .اینترنتی و حضوري توجه بیشتري نماید به صورت ها قیمتامکان مقایسه 

مـودن  نبـا فـراهم    آدیـداس همچنین عنصر ترویج عنصر دیگري است که پوشاك ورزشـی   
امکان خرید اینترنتی یا پستی، شـیوه تبلیغـات مناسـب و ارائـه اطالعـات کـافی و الزم در مـورد        

یات، عـدم  پوشاك ورزشی، ظاهر و نماي بیرونـی و داخلـی مناسـب و جـذاب، مـدیریت شـکا      
... در خرید و مدت گـارانتی زیـاد محصـوالت و    تأخیر ایجادکنندهعامل  هرگونهوجود صف یا 

نتایج این پژوهش با . رضایت مشتریان را نسبت به پوشاك ورزشی آدیداس کسب نمایدتوانسته 
و  دراپ. باشـد  میهم سو  )57: 2011( ، ترایل و کیم)19: 2014( و همکاران نتایج تحقیق دراپ

بـین وفـاداري بـه نـام تجـاري و خریـد        ندبه این نتیجه رسـید در پژوهش خود  )2014( مکارانه
لذا مدیریت باید بـا  . و قیمت و نام تجاري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد بندي بستهمجدد و 

و همچنـین بـا نـام تجـاري آگـاهی بخـش موجـب         گـذاري  قیمـت ، بنـدي  بستهدر  مؤثرياجراي 
. )19، 2014دراپ و همکـاران،  ( و در نهایـت خریـد مجـدد را موجـب گـردد     افزایش وفاداري 

 يهـا  محركو  ها یتمحدودخود در زمینه  يها پژوهشتوسعه بیشتر به نیز ) 2011( ترایل و کیم
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بیرونـی   هـاي  یـزه انگدرونـی،   هاي یزهانگ ها آن. بر خرید ورزشی پرداختند مؤثردرونی و بیرونی 
 هـاي  یگزینجـا بیرونـی   هـاي  یتمحـدود درونی نبود همـراه و   هاي یتمحدودتبلیغات و ترویج، 

 ؛ وخرید ورزشـی معرفـی نمودنـد    هاي یزهانگو  ها یتمحدود ینتر مهمورزشی، هزینه و محل را 
نکتـه مهـم    ي قـرار دارد تـر  پاییناز آنجا که پوشاك ورزشی مجید از نظر عنصرترویج در سطح 

این تحقیق باید به این مـورد توجـه کـرد کـه      شهرت و تصویر خوب فروشگاه است، طبق نتایج
بر جذب و حفظ مشتري  اثرگذاريعامل  کند میشهرتی که یک فروشگاه در یک منطقه ایجاد 

ظـاهر و   عامـل دیگـر  . این مورد مهم توجه کننـد  ورزشی داخلی باید به هاي شرکتکه  باشد می
دکوراسـیون داخلـی و نمـاي     که بیانگر لزوم توجه بـه  باشد مینماي داخلی و خارجی فروشگاه 

 و ؛فروشگاه است تا با جذاب نشان دادن فروشگاه مشتریان را براي خرید به آنجا جـذب نمـاییم  
اسـت کـه    هـا  آنباید به آن توجه کنند شیوه تبلیغات  ها شرکتدر نهایت عامل مهم دیگري که 

آن  ياثرگـذار وجه به است؟ و با آگاهی از این اطالعات و ت یرگذارتأثکدام روش تبلیغی بیشتر 
با توجه به اینکه پوشاك مجید در سراسر در جهت اقدام به بهترین روش عمل نمایند و از طرفی 

کشور به تعداد کمی نمایندگی دارد بایستی به عواملی نظیر امکان خرید اینترنتی یا پسـتی توجـه   
صویر خوب فروشـگاه،  به عواملی از قبیل شیوه تبلیغات، شهرت و ت در مجموع ؛ وبسیاري نماید

ظاهر و نماي بیرونی و داخلی مناسب، مدیریت شکایات مشتریان، عدم وجود صف یا هر گونـه  
  .توجه بسیاري نماید خرید، مدت گارانتی محصول یرتأخ یجادکنندهاعامل 

بر رفتار خرید مشتریان پوشـاك ورزشـی مجیـد عنصـر توزیـع بـود        یرگذارتأثسومین عنصر 
توانسته با شیوه توزیع صـحیح، نمـایش خـوب پوشـاك      آدیداسك ورزشی که پوشا يا گونه به
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 که این نتیجه با نتایج مختلف فروش بیشتري به دست بیاورد هاي یندگینمادر فروشگاه و وجود 
تریان از بـر روي مشـ   تأثیرگـذاري به این نتیجه رسـید   )2012( می هارت هم سو است می هارت

نیـز   )1392( زمانی دادانهنتایج این نتیجه با . )15، 2012 می هارت،( روي عنصر توزیع مهم است
یـع را عامـل مهـم    در پژوهش خود عنصر توز دادانه زمانی ،تا حدودي هماهنگ و هم سو است

شرکت ورزشی مجید  عنایت به نتیجه فوقپس با  .)81، 1392زمانی دادانه، ( معرفی نموده است
باید محصـوالت تـک   . ن به نمایش مهارت توجه نمایدبه اولین نکته یعنی قادر بود در اولین گام

از  تـوان  مـی بـدین منظـور    و نمونه را در زمینه پوشاك در فروشگاه به معرض تماشا گذاشت که
به عنوان نمونه آن پوشـاك را بـه    توانند میمربوطه استفاده نمود یا حتی فروشندگان  هاي مانکن

 تأثیرگـذار ري است که در رفتار خریـد مشـتریان   امکانات و شیوه توزیع از عوامل دیگ. تن کنند
بایـد   هـا  شـرکت همچنـین  . اجرا گردد ها نمایندگیاست که این شیوه بایستی به بهترین شکل در 

بیشتري در ارائه محصول داشته باشند تا هزینه دسترسی مشتري به فروشگاه کاهش  هاي فروشگاه
اي برند مجیـد کـه تنهـا داراي دو نماینـدگی     یابد و مشتریان به خرید ترغیب شوند که این امر بر

  .به عنوان یک نقطه ضعف باشد تواند میفروش در تهران و هفده فروشگاه در کل کشور است 

به این نتیجه رسید که هر چهار عنصر آمیخته بازاریـابی همـراه    توان یمبا توجه به نتایج فوق 
بـراي   بایسـتی پوشـاك ورزشـی مجیـد    امـا  ؛ در خرید مشـتریان باشـد   اثرگذارعامل  تواند یمهم 

همچنـین در پوشـاك   . قیمت، ترویج و توزیع توجه بیشتري نمایـد عناصر به جذب بیشتر مشتري 
ز ئحـا  را در انتخـاب خریـد مشـتریان دارد    تـأثیر بیشترین که عنصر قیمت توجه به ورزشی مجید 

وجـه بـه عناصـر    در تمجیـد  گفـت پوشـاك ورزشـی     توان یمدر نتیجه کلی لذا  .باشد یماهمیت 
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. عمـل نمـوده اسـت    تـر  یفضـع  آدیـداس ج و توزیع در مقایسه با پوشـاك ورزشـی   قیمت، تروی
فروشندگان باید در نظر داشته باشند که رضایت مشتریان عاملی بسـیار مهـم در برگشـت خریـد     

و  جهـت کسـب بـازار فـروش بیشـتر      گـردد  یمبه شرکت داخلی مجید پیشنهاد لذا . مجدد است
بـازار بـراي صـحیح    ت رقابتی، جذب و نگهداري مشتریان و در نهایت کسـب  کسب مزیجهت 

و رضـایت  تبلیغات و نحوه توزیع مناسب در اولین فرصت گوي سبقت را به دست گرفته و نظر 
جداي از کیفیت و محصول، زمانی که مشـتریان نـام تجـاري را    . مشتریان را به خود جلب نمایند

 مخصوصـاً داخلی ورزشـی   يها شرکتپس باید  رود یمننشناسند محصوالت شرکت به فروش 
صـحیح تبلیـغ و عرضـه     يها روشاز محصول که براي مشتري مهم است ابتدا  قبلشرکت مجید 
از آنجـا   ؛ واز طرفی اساس کار یک نام تجاري معتبر براي جلب مشتري اسـت که  را طی نمایند

زشـی داخلـی و خـارجی و در    مقایسـه آمیختـه بازاریـابی دو برنـد پوشـاك ور     که هدف تحقیق 
 تولیدي پوشاك ورزشـی داخلـی بـود    هاي شرکتبه  کمک وهاي داخلی  بررسی ضعفنهایت 

پوشـاك ورزشـی داخلـی نسـبت بـه اولویـت        تولیدکننـدگان فروشـندگان و   اسـت  ضروريلذا 
پوشاك ورزشی خارجی توسط مشتریان داخلی آگاهی الزم را کسـب نمـوده و در پـی جبـران     

  .لی و تقویت نقاط قابل بهبود اقدام نماینداحتما هاي ضعف

در جهت شهر تهران بود  هاي یندگینمابا توجه به اینکه تحقیق حاضر محدود به همچنین 
نتایج این پژوهش به کل کشور  تر یقدقاعتبار و غناي هر چه بیشتر این پژوهش و امکان تعمیم 

طرفی این پژوهش محدود به بررسی  از. تحقیقی مشابه در سطح ملی انجام شود شود یمپیشنهاد 
با  شود یملذا پیشنهاد  ،هار عنصر پرداخته بودازاریابی ورزشی داخلی با رویکرد چآمیخته ب
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با توجه به گسترش و تخصصی شدن به عالوه . ددنیز انجام گر 8pو  5p يها مدلاستفاده از 
ی عناصر آمیخته بازاریابی را ماممطالعات در زمینه بازاریابی و با توجه به اینکه این تحقیق ت

در تحقیقات آتی هر کدام از عناصر آمیخته  شود یمقرار داده است، توصیه  مدنظر یکجا
از آنجا  ؛ ومورد بررسی قرار گیرد تر یقعمو وشاك ورزشی داخلی به طور جداگانه بازاریابی پ

است  ها آناقتصادي  بر رفتار خرید مشتریان شرایط فرهنگی، اجتماعی، مؤثرکه یکی از عوامل 
 يها پژوهشدر  شود یمقرار نگرفت لذا پیشنهاد  مدنظرو این موضوعات در پژوهش حاضر 

لذا پوشاك ورزشی با برند . پرداخته شود بینی یشپآتی با در نظر گرفتن عوامل مذکور به 
ا نماید تقیمت، ترویج و توزیع  عنصر 3داخلی مجید جهت کسب رقابت باید توجه بسیاري به 

د مزیت رقابتی به دست آورده و مشتریان به خرید پوشاك ورزشی داخلی سوق پیدا کرده بتوان
لطمه به استقالل ، داخلی تولیدکنندگانشدن  مأیوس، و در نهایت از خروج ارز از کشور

  .جلوگیري شود...و اقتصادي
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 ورزشی پوشاك بازار در محور مشتري ارزش ویژه برند گیري اندازه

  کشور وارداتی

 3الهام قاسمی هرسینی، 2یوسفیبهرام ، 1شیوا صفري تکیه

 26/11/1397:تاریخ پذیرش          16/7/1397:  تاریخ دریافت

 چکیده

 ارزش ویژه برند گیري اندازه بررسی این هدف آکر، ارزش ویژه برند مشهور و مفهومی چارچوب اساس بر
 و يکاربرد هدف، يمبنا بر حاضر پژوهش. بود ایران در) آدیداس( وارداتی ورزشی پوشاك بازار محور مشتري

 آدیداس رسمی نمایندگی به که مشتریانی هدف جامعه. استپیمایشی  -توصیفی پژوهش روش روش، يمبنا بر
 توسط ساده تصادفی روش به پرسشنامه 404. شد یفتعر کردند می خرید و مراجعه) ایران پایتخت( تهران در

 آن روایی و پایایی که بود شده گرفته کار به) 2009( هایولی و تانگ توسط این از پیش که شد کامل مشتریان
 نشان نتایج. شد تحلیل ها داده ساختاري معادالت سازي مدل از استفاده با. گرفت قرار تأیید مورد تحقیق این براي

 هاي یافته کاربردي نتیجه عنوان به. هستند ارزش ویژه برند بر اثرگذار ابعاد برند به وفاداري و برند اعیتد که داد
 و ساخت براي آدیداس ورزشی پوشاك در سازي برند ریزان برنامه و بازاریابی مدیران که داد نشان پژوهش این

                                                             
                                       Email: s.safari14@yahoo.com   کارشناس ارشد، دانشگاه رازي کرمانشاه -  1

  )نویسنده مسئول( کرمانشاهدانشیار، دانشگاه رازي  -  2
  آزاد بروجرد دانشگاه ورزشی ، یریتارشد مد کارشناس - 3
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 در برند تصویر تقویت و مشتري فاداريو ایجاد بر اولیه تمرکز باید محور مشتري ارزش ویژه برند ایجاد
 برند به وفاداري و برند تداعی بر مؤثر عوامل ارزیابی با توانند می آینده تحقیقات. باشند داشته خود محصوالت

 .باشند داشته مشارکت آن کاربردي مبانی تقویت و ورزشی پوشاك صنعت در سازي برند ادبیات توسعه در

  مشتریان وارداتی، ورزشی پوشاك برند، ،دارزش ویژه برن :واژگان کلیدي

  مقدمه

 برند). 1998موتمنی و شاهرخی، ( است بازاریابی الینفک و مهم اجزاء از یکی 1برند امروزه
 ،2همکاران وایشتیاك ( باشد می المللی بین بازار در فعال هاي سازمان براي محوري مسئله یک

 از بسیاري. دارد جا تجارت قلب در آن ابیبازاری و مدیریت ،3سازي برند رو این از ).2014
باکر و ( شوند می ساختاربندي خود برند محور حول در جهان معروف هاي شرکت

 ترکیب طریقاز  داد که توضیح وعده یک عنوان به توان می را برند). 4،2002همکاران
 ندک می رضایت ایجاد ،شود می خرید به منجرکه  )خدمات( محصول یک مختلف هاي ویژگی

 و دلیل ارائه با خدمات یا محصول نوع هر بازار براي پل یک برند ).2015، 5زانگ و همکاران(
 6آکر دیدگاه اساس بر ).2013حسن و رحمان، ( است کننده مصرف خرید رفتار بر تأثیر

 یک از کننده مصرف برداشت و ذهنیت به مربوط اغلب برند یک در نهفته ارزش) 1991(
  .کند می جذب را او که باشد می کاربردي مضمون

                                                             
1.Brand 
2. Ishtiaq & et. al 
3.Branding 
4. Baker 
5. Zhang & et. al 
6. Aaker 
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 با مقایسه در قوي برند یک که قیمتی تفاوت 1برند ویژه ارزش) 1996( آکر تعریف مطابق

 بازاریابی، در. دهد می نشان را کند می جذب خود فروش در متوسط قدرت داراي برند یک

 در اتخدم و محصوالت و شده ارائه خدمات و محصوالت بین تمایز شروع نقطه اغلب برندها

 در اطمینان اطالعات، پردازش فرایند ارتقاء وسیله به قوي برندهاي. هستند بازار در رقابت حال

 اساس این بر). 2001، 2آکر و جکبسن( کنند می ارزش تولید مشتري، رضایت و گیري تصمیم

 آنان انتظارات تعریف و ریسک کاهش مشتریان، گیري تصمیم سازي ساده در برندها توانمندي

 که است قدرتمندي برندهاي ایجاد ها سازمان ارشد مدیریت وظایف از یکی. است مؤثر یاربس

 يبرندها. دهد افزایش زمان طول در را خود توانمندي قدرت تعهدات، و ها وعده به عمل ضمن

 ارزیابی مورد برند ویژه ارزش طریق از که شود می تلقی ها سازمان دارایی از مهم بخشی قوي

 در خود سهم حفظ بر عالوه بتوانند ها سازمان که شود می باعث برند ویژه ارزش .دگیر می قرار

 ارزش بنابراین ؛)2009، 3لی و باك( نمایند مطالبه خود برند ازاي در نیز را بیشتري مبلغ بازار،

 ).2008، 4بیل و همکاران( شد خواهد ها موسسه براي سودآوري افزایش باعث برند ویژه

 شامل که هایی آن: شود می بندي طبقه دسته دو به برند ویژه ارزش ابیبازاری متون در

 ادراك کیفیت یا و 6تجاري نام تداعی ،5تجاري نام از آگاهی مانند است، مشتري ادراکات

                                                             
1. Brand Equity 
2. Aaker & Jacobson 
3. Lee & Back 
4. Buil & et. al 
5. Brand awareness 
6. Brand association 
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 بر تمرکز و 2تجاري نام به وفاداري چون هم مشتري رفتار شامل که هایی آن و ؛1شده

 را رفتاري و ادراکی جنبه دو که است یسندگانینو معدود از آکر. است قیمتی هاي تفاوت

 این برند ویژه ارزش گیري اندازه معیار یک در بعد دو این ترکیب مزیت. است کرده ترکیب

 در وسیعی کاربرد دیگر یک کنار در ها شاخص که اند شده تعریف خوب قدري به که است

 سازمان يبرا آشکارا صورت هب برند چه اگر). 1386سیدجوادین و شمس، ( دارند گیري اندازه

 ارزش قت،یحق در .دارد قرار يمشتر در ارزش نیا هشیر اما ،کند می آفرینی ارزش شرکت و

 ویژه ارزش). 1392 فراهانی،( است برند یواقع ارزش هکنند نییتع ،يمشتر بر مبتنی برند هژیو

 را آن توان می و است انمشتری دیدگاه از برند ویژه ارزش از مطالعه یک مشتریان بر مبتنی برند

 به مشتري واکنش نتیجه که مشتریان آشنایی ارتباط، عنوان به برند متفاوت دانش عنوان به

 مشتریان که دهد می رخ زمانی مشتري بر مبتنی برند ویژه ارزش. نامید است، برند یک بازاریابی

 در را فرد به منحصر و قوي مطلوب، قبیل از برند هاي تداعی از برخی و هستند آشنا برند با

 موفق مدیریت براي مهمی نقش مشتریان بر مبتنی برند ویژه ارزش .کنند نگهداري خود حافظه

 درآمد به منجر دتوان می مثبت مشتریان بر مبتنی برند ویژه ارزش. کند می بازي شرکت یک برند

 پیشنهاد ،)1991( آکر ).2011، 3چاي لی و همکاران( شود باالتر سود و کمتر هزینه بیشتر،

، شده ادراك کیفیت برند، تداعی برند، آگاهی: بعد پنج از متشکل برند ویژه ارزش که کند می

                                                             
1. Perceived quality 
2. Brand loiality 
3. Chai Lee & et. al 
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 ارزش بعد چهار دهند می نشان شده انجام هاي پژوهش. است ها دارایی سایر و برند به وفاداري

 .دارند برند ویژه ارزش در معناداري تأثیر برند ویژه

 ذهن در برند یک حضور قدرت به که است اریابیباز مفهوم یک برند آگاهی
 بخش برند آگاهی. است برند دانش از پایه سطح یک دهنده نشان و دارد اشاره کننده مصرف

 یا و شناختن رسمیت به در بالقوه خریدار یک توانایی به که است برند ویژه ارزش از مهمی
 از اي نشانه دتوان میکه  دارده اشار خاص تولید یک از عضو یک عنوان به برند یک یادآوري

 ها آن به و شوند آشنا برند آن با تا دهد می اجازه کنندگان مصرف به باشد، تعهد و کیفیت
). 2009ولی، هی و تانگ( دهند قرار مالحظه مورد خرید نقطه در را برند آن کند می کمک
 به وفاداري و آگاهی ،شده ادراك کیفیت: بعد سه که کنند می بیان ،)1388( همکاران و حسینی

 نشان و نام تداعی بین اي رابطه اما ؛دارند معنادار و مثبت رابطه کننده مصرف پاسخ با برند
 .نشد یافت کننده مصرف پاسخ و تجاري

 ).2009، ولیهی و تانگ( است مرتبط برند یک به حافظه در که است چیزي هر برند تداعی 
 از باال آگاهی نتیجه که برند تداعی. کند می فراهم را برند موقعیت تثبیت و تمایز برند تداعی

 کیفیت از اي نشانه« عنوان به رو این از است، مربوط برند ویژه ارزش به مثبت طور به است، برند
 همچنین و تجاري نام با خریداران ساختن آشنا براي مشتریان راهنمایی شده، مشاهده »تعهد و
 و پرهیزگار ).2011 ،1کوي( است شده گرفته نظر در ریدخ نقطه در ها آن به کمک عنوان به

 نام ویژه ارزش بر مستقیم تأثیر برند به وفاداري و برند تداعی که کردند بیان ،)1391( همکاران
                                                             
1. cui 
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 با برند از آگاهی و برند از شده درك کیفیت بین مستقیم رابطه همچنین. دارند تجاري نشان و
 و نام ویژه ارزش بر مستقیم اثر داراي که عواملی از. نشد یافت تجاري نشان و نام ویژه ارزش

 قرار بعدي مراتب در برند تداعی و اثر بیشترین داراي برند به وفاداري ،باشند می تجاري نشان
 ارزش ابعاد وفاداري و تداعی که دهد می نشان ،)2009( و هیولی تانگ تحقیق هاي یافته. گرفت

 وجود برند شده ادراك کیفیت و آگاهی از ضعیفی ایتحم. هستند نفوذ داراي برند ویژه
 نام تداعی بین معناداري رابطه که کردند بیان نیز ،)2012( همکاران و زاده حیدر. داشت

 معناداري ارتباط. دارد وجود برند ویژه ارزش با شده ادراك کیفیت و برند وفاداري تجاري،
 داري معنی رابطه هیچ اما ؛شود دیده دتوان می خرید قصد و برند ترجیح و برند ویژه ارزش بین
  .نشد دیده ایران در ورزشی محصوالت در برند ویژه ارزش و برند آگاهی بین

در  ار مرکزياست که ساخت برند ارزش ویژهکیفیت درك شده، یکی از ابعاد اصلی از 
ذهنی کیفیت درك شده به عنوان قضاوت . است برند ارزش ویژه گیري اندازه برايمطالعه 
کیفیت درك . کلی یا برتري یک محصول تعریف شده است کیفیت در مورد کننده مصرف

 را خاص برندیک  کنندگان مصرف شود یم که منجر است برند ویژه یک جزء از ارزششده 
که  یماز این رو، ما بر این باور. کنند انتخاب یتجاري رقابت يها نامبه جاي یکی دیگر از 

 ).2011کوي، ( دهد یمرا افزایش  برند ویژهارزش  شده کیفیت درك

 خرید نیت وسیله به که اصلی برند یک به ماندن وفادار براي تمایل عنوان به برند به وفاداري
 واقعی برند به وفاداري .است شده تعریف شود می داده نشان اول، انتخاب یک عنوان به آن

 دارند مجدد خرید رفتار طریق از برند سمت به باال نسبی نگرش مشتریان که دارد وجود زمانی
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 همچنین و دهند می کاهش را قطعیت عدم برند به وفاداري این، بر عالوه). 2008 یی، فونگ(
. شود می تجاري هاي نام دیگر با اي رابطه مبادالت دنبال به هزینه در جویی صرفه موجب

 برابر در و بخرند مداوم طور به را برند یک کنندگان مصرف شود می باعث برند به وفاداري
 براي کلیدي جزء یک مشتري وفاداري. کنند مقاومت رقابتی تجاري هاي نام دیگر با تعویض

 برند وفاداري نتیجه، یک عنوان به ).2011 وان، مینگ( است برند یک مدت بلند ماندن زنده
 از حمایت تداوم یا ایجاد با است ممکن که چرا است، شرکت تأکید مورد که است مفهوم یک

 فونگ). 2011 کوي،( شود برند ویژه ارزش افزایش موجب نتیجه در و مدت دراز در مشتریان
 برند وفاداري عوامل بین معناداري و مثبت ارتباط که ندداد نشان ،)2008( همکاران و یی

 روز مد و برند شهرت فروشگاه، محیط خدمات، کیفیت ترویج، محصول، کیفیت قیمت،(
 محصول کیفیت که کند می آشکار ها یافته. دارد وجود ورزشی پوشاك برند اريوفاد با) بودن
 1همکاران و آتلیگان مطالعه نتایج. کند می بازي برند به کننده مصرف وفاداري در را مهمی نقش

. است بیشتري نفوذ داراي برند ویژه ارزش ابعاد در برند وفاداري که ندداد نشان ،)2005(
 وان مینگپژوهش  در .شد یافت برند شده ادراك کیفیت و آگاهی از ضعیفی هاي حمایت

 تأثیر اگرچه. است مشتري وفاداري بر مقدم مشتري رضایت که داد نشان هاي یافته ،)2011(
 براي را مثبت نمره یک نتایج مشتري، رضایت با مقایسه در بود تر اهمیت کم برند ویژه ارزش
 به وفاداري ،)1386( همکاران و جوادین سیدس پژوهش بر اسا. دهد می نشان برند ویژه ارزش

 از آگاهی و تداعی شده، ادراك کیفیت. دارد برند ویژه ارزش بر مثبتی و مستقیم نقش برند

                                                             
1. Atilgan & et. al 
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 زا برون مفهوم چهار بین همبستگی البته. نداشتند برند ویژه ارزش بر معناداري مستقیم تأثیر برند
 .است بوده معنادار و مثبت

 شماره شکل در است بوده بررسی مورد تحقیق این فرضیات آن اساس بر که مفهومی مدل
 حاضر تحقیق انجام مبناي که شده مطرح هاي مدل ترین معروف از یکی .است شده ارائه 1

 ارزش تعیین در مدل این بازآزمایی تحقیق این اصلی هدف .باشد می )1991( آکر مدل است،
  .است ورزشی پوشاك تجاري نام

 

  )1991آکر،( مدل مفهومی تحقیق حاضر: 1شماره شکل 

 دهندگان ارائه و ها شرکت افتراق براي مهم عامل یک عنوان به کلی طور به برند ویژه ارزش

 پوشاك بازاریابان اگر). 2015 هانگی، و فرجام( است شده پذیرفته خود رقباي از خدمات

 ویژه ارزش باشند، داشته برند هویژ ارزش اهمیت از بهتري درك بتوانند ها شرکت یا ورزشی
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 انیمشتر امروزه ).2011 کوي،( آورد خواهند دست به را وفادارتري مشتریانو  بیشتر رقابتی

 باشند، دارا را زمان نیا هم اگر کنند؛ صرف ها گزینهسه یمقا يبرا را ياریبس وقت ندتوان مین

 ن،یبنابرا ؛دهند صیتشخ را تو درس مناسب خدمت ای محصول کامل نانیاطم با که ستندیقادر ن

 به برند ویژه ارزش ارزیابی ).2008کاپرفر، ( دهد می انتقال را نانیاطم ن ویقی که است برند نیا

 مجموعه در را برندهایشان قدرت که دهد می را امکان این خدمات بخش در عالی مدیران

 منظور به و زمان طی در برند ویژه ارزش کسب براي آن نتایج از و کنند مقایسه رقابتی

 و شناساندن براي سریع راهی برندسازي .کنند استفاده بازاریابی هاي استراتژي کردن فرموله

 ادراك به منجر برند تداعی مشتري، آگاهی است مشتري ذهن در خود ساختن متمایز

شور مدیران بازاریابی در ک ).2007کایمان، ( شود می وفاداري به منجر نهایتاً و شود می کیفیت

ما باید به این امر توجه کنند که همان قدر که کیفیت و خدمات حیاتی است، توجه به نام و 

 رو این از. است مؤثرنشان تجاري نیز اهمیت دارد و در ایجاد مزیت رقابتی و وفاداري مشتریان 

) آکر مدل اساس بر( محور مشتري ارزش ویژه برند مدل ارزیابی و گیري اندازه به حاضر تحقیق

  .است پرداخته ایران در آدیداس ورزشی پوشاك با ارتباط در
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  تحقیق شناسی روش

 در) آکر( محور مشتري ارزش ویژه برند مدل آزمون اساس بر حاضر تحقیق چارچوب

 هاي نمایندگی مشتریان و مراجعان اساس این بر .است آدیداس ورزشی پوشاك با ارتباط

 روش انتخاب يبرا. شد گرفته نظر در آماري جامعه عنوان به تهران در آدیداس رسمی

 از جامعه، ياعضا تک تک به یدسترس عدم و يآمار جامعه بودن نامحدود علت به گیري نمونه

 مشتریان مراجعه با که صورت نیا به است، شده استفاده دسترس در گیري نمونه روش

. شد آوري جمع و شپخ يحضور طور به ها پرسشنامه تهران در آدیداس رسمی هاي نمایندگی

 مراجعه آدیداس رسمی هاي نمایندگی به که مشتریانی بین در پرسشنامه 50 ابتدا اساس، این بر

 عمالً يآمار جامعه افراد هیکل از اطالعات آوري جمع که جا آن از. شد توزیع کردند می

 ازین مورد ناتامکا ریسا و نهیهز زمان، لحاظ از هم باشد هم پذیر امکان اگر یحت( بود غیرممکن

 نییتع يبرا جامعه بودن نامحدود به توجه با. شد انتخاب يآمار جامعه از اي نمونه ،)نبود مقدور

 .دیگرد استفاده کوکران نامحدود جامعه به مربوط يآمار فرمول از نظر مورد نمونه

      

 :میدار لذا تاس دهیگرد لحاظ 5 يبرآورد دقت و %95 نانیاطم سطح قیتحق نیا در

)١(  
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 نفر 384 فرمول از استفاده با جامعه، گستردگی به توجه با قیتحق نیا در يآمار نمونه تعداد

 404 تعداد که شد آوري جمع و پخش پرسشنامه 425 تعداد شتریب نانیاطم يبرا که است

  .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد استفاده قابل پرسشنامه

 و اطالعات آوري جمع جهت است، شده آوري جمع یدانیم روش به ها داده پژوهش نیا در

 بخش پنج و سؤال 15 شامل) 2009( هیولی و تانگ پرسشنامه از قیتحق نیا اهداف به یابیدست

 برند آگاهی تجاري، نام وفاداري شده، ادراك کیفیت( برند ویژه ارزش ابعاد گیري اندازه براي

 لیتکم انیمشتر توسط که شد، استفاده. باشد می کلی برند ویژه ارزش و) تجاري نام تداعی و

 مطرح يآمار جامعه يفرد هاي ویژگی شناخت جهت در سؤاالتی پرسشنامه يابتدا در. دیگرد

 5 شامل که کرتیل اي درجه پنج فیط و یبیترت اسیمق اساس بر پرسشنامه سؤاالت. است شده

 طور به ها پرسشنامه توزیع و هدیگرد میتنظ) موافق کامالً=  5 تا مخالف کامالً= 1( فیط

 خارج آدیداس فروشگاه از که مشتري از تحقیق همکاران ترتیب این به. شد انجام تصادفی

 در. کردند می را پرسشنامه تکمیل و همکاري درخواست تحقیق اهداف توضیح ضمن شد می

 همین با بعدي مشتري مشتري، یک سوي از پرسشنامه به پاسخگویی براي تمایل عدم صورت

)٢(  
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 زبان به مسلط فرد دو توسط پرسشنامه این .گردید می همکاري درخواست او از و تعیین نسبت

 تعدیل اندکی با. شد برگردانده انگلیسی به سپس و فارسی به ابتدا جداگانه طور به انگلیسی

 پرسشنامه. داشت مطابقت مترجم دو نظر اساس بر انگلیسی به فارسی از شده برگردانده نسخه

 دوگانه و پائین عاملی بار که ها گویه از برخی اولیه هاي تحلیل در است، گویه 18 داراي یاصل

 اقدام پرسشنامه اعتبار نییتع براي .بود گویه 15 تحلیل قابل نهایی سؤاالت. شدند حذف داشتند

 افراد از نفر 50 نیب یشیآزما طور به پرسشنامه اساس این بر ،دیگرد هیاول مطالعات انجام به

 آلفاي از سؤاالت درونی پایایی تعیین براي که است ذکر به الزم. دیگرد عیتوز نمونه جامعه

 شده تبیین واریانس معدل محاسبه روش از همگرا روایی گیري اندازه تعیین براي کرونباخ،

 دیگر با تمایز داراي بررسی مورد هاي سازه از هریک که این تعیین براي همچنین. شد استفاده

 براي آمده دست به کرونباخ آلفاي مقدار. شد استفاده مرکب پایایی روش از هستند ها سازه

 سنجش براي شده مطرح سؤاالت بودن مناسب بیانگر که داشت باال به 7/0 ارزش ها عامل تمامی

 و است 5/0 از باالتر ها عامل تمامی براي همگرا روایی. است برند ویژه ارزش ابعاد از کدام هر

 پرسشنامه مناسب سنجی روان هاي ویژگی دهنده نشان که است 7/0 از باالتر رکبم پایایی

 ها داده تحلیل براي. است شده ارائه پیوست در ابزار سنجی روان هاي ویژگی بررسی نتایج. است

 روش طریق از افتاده دور يها داده. شد استفاده 18 نسخه AMOS و SPSS افزارهاي نرم از
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 نرمالیته مفروضه نبودن برقرار به توجه با مدل، آزمون در. گردید حذف و شناسایی ماهاالنوبیس

  .بار استفاده گردید 2000تکرار  با سازي خودگردان روش از متغیره چند

 تحقیق هاي یافته

 گزارش استاندارد تخمین حالت در و ساختاري معادالت مدل نتایج دو شماره شکل در

 نشان را گیري اندازه مدل در مشهود متغیرهاي عاملی ربا هم و روابط ضریب هم که ؛است شده

 به دو کاي نسبت بود، قبول قابل سطح در همگی مدل برازش هاي شاخص ضرایب. دهد می

/ 54و  GFI ،90/0 = AGFI 93/0=CFI ،93/0  =IFI ،05/0=RMSEA=  93/0 ،85/1= آزادي درجه

=RMR بود.  
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تحقیق هاي فرضیهمدل ترسیمی آزمون : 2شکل شماره   

  در حالت تخمین استاندارد
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ضیات تحقیقنتایج آزمون فر: 1جدول شماره   

) 1( شماره جدول در تحقیق هاي فرضیه آزمون نتایج ساختاري، معادالت آزمون اساس بر
، P≤05/0(و چهارم  )ضریب برآورد= P ،18/0≤05/0(فرضیه سوم  .است شده داده نشان

مثبت و مستقیم تداعی برند و  تأثیر ي دهندهکه نشان  شود می تأیید )ضریب برآورد= 65/0
و  )ضریب برآورد =-P ،05/0≤05/0( فرضیه اول. باشد میوفاداري برند بر ارزش ویژه برند 

  .قرار نگرفت تأییدمورد  )ضریب برآورد= P ،06/0≤05/0(دوم 

  

  

  

  

نتیجه 
 فرضیه

سطح 
  داري معنی

برآورد 
  پارامتر

 مسیر                              

  ارزش ویژه برند           --->     کیفیت کاال          - 05/0  401/0 رد

 ارزش ویژه برند           --->   آگاهی از برند          06/0  249/0 رد

 ارزش ویژه برند           --->            تداعی برند    18/0  044/0  تأیید

 ارزش ویژه برند           --->وفاداري به برند          65/0  000/0  تأیید
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 زاي تحقیق بل بین عوامل برونهمبستگی متقا: 2جدول شماره 

  
  

  وفاداري به برند  تداعی برند  از برند آگاهی  کیفیت برند

  کیفیت کاال
  

-  36/0**  40/0**  46/0**  

  -  -  از برند آگاهی
  

42/0**  47/0*  

  تداعی برند
  

-  -  -  82/0**  

  -  -  وفاداري به برند
  

-  -  
  

 عنوان به برند خوانی هم داعی،ت و برند از آگاهی برند، به وفاداري شده، ادراك یفیتک
 بین همبستگی. اند شده مطرح زا درون متغیر عنوان به برند ي ویژه ارزش و زا برون متغیرهاي
 عوامل بین همبستگی ،)2( شماره جدول در .است شده گرفته نظر در نیز زا برون متغیرهاي

 بین متقابل روابط. اشندب می دار معنی و مثبت همگی که است شده داده نشان تحقیق زاي برون
 با برند از آگاهی متقابل روابط همچنین و برند تداعی و برند به وفاداري با شده ادراك کیفیت

  .است دار معنی و مثبت همگی که برند تداعی و برند به وفاداري

 گیري نتیجه و بحث

 شرایط در محصوالت این تولیدکننده مؤسسات حیات ادامه براي هستند برندها سلطه تحت
 از یکی عنوان به آکر مدل بازآزمایی بررسی این هدف. است کننده تعیین بسیار رقابتی
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. بود ورزشی پوشاك در ارزش ویژه برند ارزیابی براي ها مدل ترین استفاده مورد و ترین معروف
 حمایت مورد را ارزش ویژه برند خلق در آکر مدل ابعاد کامل طور به تحقیق این که چند هر

 بر داري معنی اثر برند به وفاداري هم و تداعی هم که دهد می نشان آن هاي یافته ،دهد نمی قرار
 اثر داراي برند به وفاداري بعد، دو این مقایسه در حال این با. دارد برند یک ارزش ویژه برند

 ضرورت که معنا این به. است ارزش ویژه برند تولید براي برند تداعی به نسبت بیشتري بسیار
 این. است ورزشی پوشاك ارزش ویژه برند ایجاد بر آن تأثیر مشتریان کردن وفادار در اصلی
 همکاران و پرهیزگار و) 2009( هیولی و تانگ ،)2005( همکاران و آتلیگان تحقیقات، با نتیجه

 .است همسو برند ویژه ارزش با برند وفاداري و تداعی رابطه بر مبنی) 1391(

ارزش ویژه  با مثبت صورت به برند تداعی که داد نشان حاضر بررسی نتایج این بر عالوه
 رقابتی تمایز و جذابیت کننده حمایت که قوي تداعی که است معنی آن به این. دارد ارتباط برند
 با ارتباط در خرید بر مؤثر رفتاري و خوب احساسی دتوان می است مشتري ذهن در برند یک
 غیر) 1386( همکاران و جوادین سید تحقیق نتیجه با و ؛شدبا داشته ورزشی پوشاك برند یک

 مستقیم تأثیر برند از آگاهی و تداعی شده، ادراك کیفیت که بودند دریافته ها آن است همسو
 سید تحقیق در که باشد این ناهمسویی این دلیل یک شاید. ندارند برند ویژه ارزش بر معناداري
 که بودند در گروه سنی جوانان دانشجو افراد مطالعه وردم  جامعه ،)1386( همکاران و جوادین
 .شود متفاوت نتایج ایجاد باعث دتوان می وهشژنیازهاي افراد مورد مطالعه در پ بودن متفاوت

 از شده ادراك کیفیت مستقیم ارتباط قوي و مثبت نقش از کافی حمایت پژوهش این هاي یافته
 بودن دارا که است آن گویاي نتیجه این. نکرد ژه برندارزش وی تولید در برند از آگاهی و برند
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 این. نیست ورزشی پوشاك صنعت در موفقیت کننده تضمین صرف طور به برند باال کیفیت
 .است همسو) 2009( هیولی و تانگ ،)2012( همکاران و حیدرزاده هاي بررسی با یافته

 و برند تداعی و برند به يوفادار با شده ادراك کیفیت بین متقابل روابط حال، این با
 و مثبت همگی که برند تداعی و برند به وفاداري با برند از آگاهی متقابل روابط همچنین

 داراي مفاهیم این که است آن ي کننده بیان این و )2 شماره جدول بر اساس( است دار معنی
 منفک برند  ویژه ارزش  پدیده از کامل طور به توانند مین و دیگرند یک با درونی ارتباطات

 است ممکن این بنابر .باشد میبا نتایج پژوهش سید جوادین و همکاران همسو  یافته این. شوند
 ارزش ویژه برند بر برند تداعی و برند به وفاداري مسیر از برند از آگاهی و شده ادراك کیفیت

 ،1991 آکر( اند داشته شارها برند ابعاد بین علّی رابطه وجود به قبلی تحقیقات. باشند داشته تأثیر
  ).1998 موتمنی و شاهرخی

 اکثر در داسیآد. است شعبه و یندگینما يدارا ایدن يکشورها اکثر در داسیآد امروزه
. دارد حضور یاصل انیحام از یکی عنوان به کیالمپ مانند یجهان معتبر هاي تورنمنت و ها رقابت

 گرید اشخاص يبرا بلکه ورزش، به مندان القهع و ورزشکاران يبرا فقط نه امروزه داسیآد نام
 تحقیق نتایج به توجه با .شود می شناخته یورزش زاتیتجه و لباس تیفیک استاندارد عنوان به

 آن بازاریابی مدیران و ورزشی آدیداس پوشاك تولیدکننده مؤسسات شود می توصیه حاضر،
 تصویر تقویت و مشتریان ازيس وفادار بر برندسازي راهبردهاي تدوین و منابع تخصیص در

 موفقیت کلید ورزشی، پوشاك بازار رقابتی شدت به محیط در. باشند داشته بیشتري توجه برند
 براي موضوع این. است برند از مطلوب و فرد به منحصر قوي، تصویر یک خلق
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 ورزشی، رویدادهاي از حمایت. برند یک خرید براي شد خواهد دلیلی کنندگان مصرف
 جمله از ستاره و مشهور بازیکنان توسط محصول گذاري صحه قیمتی، غیر تبلیغی ايراهبرده

 مؤثرند مشتریان وفاداري ایجاد و برند یک تصویر تقویت راهبردهاي در که هستند هایی روش
 دوم، کاربردي نتیجه عنوان به ).2009 هیولی و تانگ ،2002 کلر ،1995 کوب ،1991 آکر(

 بعد چهار متقابل روابط به باید آدیداس ورزشی پوشاك تولید سساتمؤ بازاریابان و مدیران
 و برند تداعی با شده ادراك کیفیت بین ارتباط خصوص به رقابتی مزیت ایجاد در زا برون

. باشند داشته توجه برند به وفاداري و برند تداعی با برند از آگاهی بین ارتباط و برند به وفاداري
 است، آن به وفاداري و برند تصویر ایجاد بنیان عنوان به و مقدمه دبرن از آگاهی که حالی در
 نوبه به که کند می ها برتري و تمایز تشخیص به قادر را مشتریان محصول یک کیفیت بودن باال

 ).1997 اولیور ،1991 آکر( شد خواهد مشتري وفاداري و رضایت به منجر خود

 دنیاي در اول برند پنججزء ( دنیا ورزشی دبرن دومین خود آشناي خط سه با آدیداس برند
 فقیرترین از دنیا، کشورهاي  همه در تقریباً که است جهان در مطرح برند 100 جزء و) ورزش

 تولیدکننده دومین آدیداس، گروه. است شده شناخته و کند می فعالیت ها آن ترین پیشرفته تا
 تجهیزات از برخی تولید در نیغ و طوالنی میراث داراي حال به تا ورزشی پوشاك بزرگ

 گروه یک عنوان به رو این از .است کفش ویژه به نوآورانه هاي آوري فن و کیفیت با ورزشی
 کشور داخل ورزشی پوشاك تولید مؤسسات براي زنی محک براي الگویی دتوان می تاز پیش

پوشاك  ریابانبازا و مدیران که هنگامی شود می پیشنهاد نتیجه، یک عنوان به .شود قلمداد
 کیفیت و برند از آگاهی ارزش دارند تمرکز برند تداعی و وفاداري ایجاد بر آدیداس ورزشی
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 اینکه ازجمله. داشت نیز هایی محدودیت پژوهش این طرفی از. نگیرند کم دست را محصول
 مورد را برند یک تنها حاضر پژوهش همچنین. گرفت انجام تهران شهر در حاضر پژوهش
 برندها دیگر روي بر و کشور کل در پژوهش انجام آتی تحقیقات در. است داده ارقر بررسی

  .شود می پیشنهاد) داخلی برندهاي جمله از(
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 متغیر مکنون
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  .دارم

 
 
PQ= کیفیت ادراك شده 
 

0,85 0,66 0,85 )0,61 (
4,09 

محصوالت آدیداس داراي کیفیت باالیی  0,87
 .هستند

 .عالی دارند ها ویژگیحصوالت آدیداس م 0,70    

آدیداس خیلی زود  هاي ویژگیبرخی از  0,61    
 .کند میبه ذهن من خطور 

 
 
 

BAW= آگاهی از برند 
 
 
 

0,76 0,51 0,75 )0,61 (
4,09 

م خیلی سریع برند آدیداس توان میمن  0,83
را از بین محصوالت رقیب تشخیص 

 .دهم

 .س آشنا هستممن با برند آدیدا 0,69    

من تصویر ذهنی مارك آدیداس را  0,77 0,77   
 .دوست دارم

 
 
 

BAS= تداعی برند 
0,79 0,56 0,76 )0,70 (

3,78 

آدیداس داراي مارك منحصر به فردي  0,65
 .رقیب است برندهايدر مقایسه با 

 پوشند میافرادي که مارك آدیداس  0,82    
 .مورد تحسین هستند

خودم را وفادار به مارك آدیداس  من 0,80    
 .دانم می

 
 

BL= به برند    وفاداري 
 

0,85 

 
 

0,64 

 
 

0,84 

 
)0,78 (

3,65 

هنگام خرید پوشاك ورزشی، مارك  0,80
  .آدیداس اولین انتخاب من است

از آدیداس  خواهم میمن هنوز هم  0,81    
خرید کنم حتی اگر قیمت آن کمی از 

 .درقیب باالتر باش هاي مارك
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دیگر تفاوتی با  برندهايحتی اگر  0,74    
آدیداس نداشته باشند، من آدیداس را 

 دهم میترجیح 

 
 
 
 
OBE= ارزش ویژه برند 

.082  0,61 0,82 )0,79 (
3,63 

مشابه  هاي ویژگی برندها حتی اگر سایر 0,82
با آدیداس داشته باشند، من آدیداس را 

 .دهم میترجیح 

ي من چیزي بیش از یک برا آدیداس 0,78    
 محصول است
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development of literature in sport apparel industry and enhancement of its 
applied principles by evaluating factors affecting brand associations and brand 
loyalty. 

Keywords: Brand Equity, Brand, Imported Sport Apparel, Customers 
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Measuring Customer-Centered Brand Equity in the 

Imported Sport Apparel Market in Iran 

Shiva Safari Takei1, Bahram Yousefi2, Elham Ghasemi Hersini3 

Date Submitted: 8/10/2018  Date Accepted: 15/2/2019 

Abstract 

Based on the conceptual framework of Aaker’s brand equity model, the 

purpose of this study was to measure customer-centered brand equity in the 
imported sports apparel market (Adidas) in Iran. The present study is an applied 
research and of a descriptive-survey type. Customers referring to and purchasing 
from the official representatives of Adidas in Tehran were defined as the target 
population. Using random sampling, 404 questionnaires were completed by 
customers. The questionnaire was previously employed by Tong and Hawley 
(2009) and its reliability and validity was confirmed for this study. Data were 
analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that 
brand associations and brand loyalty were influencial factors on brand equity. 
The findings of this study showed that in order to build and make customer-
centered brand equity, marketing managers and branding planners in Adidas 
sport apparel brand must primarily focus on building customer loyalty and 
enhancing brand image in their products. Future research can contribute to the  
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companies, Majid sports clothing company should pay attention to the elements 
of price, promotion, and place. And to be successful in market competition, it 
should also pay attention to some factors such as fixedprice, advertisement, 
promotion, place method, good appearance of clothing and so on. 

Keywords: Marketing Mix, Sports Customer, Sports Clothing, Adidas, Majid 
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The Comparison of Marketing Mix of Domestic and 

Foreign Sports Clothing with Weaknesses of Domestic 

Sports Companies: The Study of Adidas and Majid 

Sahar Pirjamadi1, Alireza Elahi2, Mehrdad Moharamzadeh   3  

Date Submitted: 24/10/2018  Date Accepted: 12/2/2019 

Abstract 

The aim of this study was to compare marketing mix (product, price, place 

and promotion) of Iranin and foreign clothing in order to investigate the strategy 
of marketing mix for decreasing the weaknesses of domestic companies. To do 
this, Zamani’s marketing mix questionnaire (1392) was used. The content and 
face validity of the questionnaire were evaluated by six experts in sports 
management. And Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the 
questionnaire (0.821). In addition, construct validity of the measurement tool 
was confirmed using Confirmatory Factor Analysis (CFA). 390 questionnaires 
were examined using random sampling. Data were analyzed using descriptive 
and inferential statistics (frequency, mean, Kolmogorov-Smirnov test, 
independent t-test). The results showed that elements of price, promotion and 
place in Adidas sports clothing had a higher level from customers’ viewpoint. It 
can then be concluded that to  decrease  the  weaknesses  of  domestic  sports  
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purchase intention. Among the dimensions of the studied brand in this research, 
both perceived quality and emotional value had significant and positive impact 
on male physical education students’ purchuse intention toward foreign brand 
sports shoes, while the impact of emotional value was more than perceived 
quality. 

Keywords: Purchase Behavior, Brand, Normative Group, Sport Shoes, Physical 
Education Students 

 



 7                       Abstracts  

 

Factors Affecting Physical Education Students’ Purchase 

Intention toward Foreign Brand Sports Shoes 

Mehdi Talebpour1, Yaser Ahmadi2, Seyed Jafar Hosseini3 

Date Submitted: 28/10/2018  Date Accepted: 23/2/2019 

Abstract 

The purpose of this study was to explore the purchase behavior of male 

physical education students toward foreign brand sports shoes available in Iran’s 
market. The present study is of a descriptive-correction type. The statistical 
population consisted of all male physical education students of Mashhad 
universities (n=900) of which 270 participants were selected using Cochran’s 
sample size formula. The sampling method used in this study was proportionate 
stratified sampling. A questionnaire utilized by Lee et al. (2008) was used for 
data collection. The validity of the model and the relationship between research 
variables were approved by Structural Equation Modeling (SEM). The results 
showed that normative group has a significant impact on consumers’ brand 
awareness. On the other hand, brand awareness has a positive impact on both 
emotional value  and perceived quality of foreign brand sports shoes. The results 
also revealed that increased consumer brand awareness  leads  to  an  increase  in  
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sports spaces. Therefore, the space design and its consituents play a role in 
improving the quality of  the space and making it suitable for the continuation of 
man’s desired life. 

Keywords: Management of Sports Spaces, Aesthetic Principles, Physical 
Activity, Schools and Students 
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Managing School Sports Spaces from the Viewpoint of 

Aesthetic Principles 
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Abstract 

Any architectural space, especially the school architectural space, should 

provide favorable conditions to meet the needs of its users and the aesthetic 
value of the educational environment is used as a factor in protecting the 
educational environment. The purpose of the present study was to investigate the 
relationship between architectural elements with students' tendency to physical 
activity. It was conducted on 400 students (189 female and 211 male) at 10 high 
schools in Sari, Mazandaran using cluster random sampling. The research tool 
was designed using a researcher-made questionnaire, which was designed to 
identify the influential elements of school architecture on students' physical 
activity, along with Peter Rad et al. (2008) questionnaire. The content validity 
was evaluated and approved by 15 university professors (physical education and 
architecture). The reliability coefficient of the questionnaire was estimated by 
Cronbach's alpha with 80% probability rate and regression analysis was used to 
analyze the data. Based on the findings of the study, 45% of students’ tendency 
to physical activity was influenced by the architectural elements of the schools'  
                                                             
1 - M.A in Sport Management, Instructor at Golestan Branch of Farhangian University, 
Tehran, Iran. (Corresponding Author)   Email:farahnaz_ghasemian@yahoo.com 
2 - Associate Professor of Sport Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, 
Iran. Email:farzadghafouri@yahoo.com 



Quarterly Research in Sport Management, V.8, N.7, Spring 2019                           4   

 

instrument reliablity was obtained using Cronbach’s Alpha (α=0.92). 
Descriptive statistics, Kolmogorov–Smirnov test, Pearson correlation coefficient 
and simultaneous multivariate regression were used to analyze the demographic 
characteristics.The findings of the study showed that there is a positive and 
significant relationship between the variables of service quality, customer 
satisfaction and customer loyalty. Among the variables of service quality and 
customer satisfaction, service quality was the strongest predictor of customer 
loyalty. 

Keywords: Service Quality, Satisfaction, Loyalty, Billiards Club, Customer. 
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Clubs 

Farzaneh Fateh1, Saeid Ahar2, Farzaneh Moradpour3, Masoud Soleimani4 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between service 

quality and customer satisfaction with customer loyalty in Mashhad's billiard 
clubs.The research was a field and of descriptive-correlation type. The statistical 
population of this studyconsisted of 2000 people whowere customers of billiard 
clubs in Mashhad and had at least 6 months of membership in the club.Billiard 
clubs were selected randomly using cluster sampling. The sample size (322 
people) was obtainedusing Morgan’s table. After distributing the questionnaires 
and sorting the flawed ones out, 273 questionnaires were left. Thus, thestatistical 
analysis was performed on the remaining 273 questionnaires.Chin Liu 
Questionnaire (2008) was used for data collection. 9 Sport Management 
professors were then provided with the data to determine itscontent validity. The 
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respectively. Central criteria such as mean and dispersion (standard deviation)  
were used for data analysis. Pearson correlation coefficient was used to test 
research hypotheses and multivariate regression method was used to check the 
predictors of the criterion variable. The results showed that there is a positive 
and significant relationship between commercialization, innovation and their 
dimensions with future customer behavior. Commercialization and innovation 
can predict the future behavior of male customers.  

Keywords: Commercialization, Innovation, Future Customer Behavior 
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Aerobics and Fitness Clubs of Karaj 
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Abstract 

The aim  of this study was to investigate the relationship between 

commercialization and innovation with the future behavior of the customers of 
aerobics and fitness clubs of  Karaj. The present study is a correlation-
descriptive research. The statistical population of this study included all male 
customers of Karaj fitness and aerobic clubs. A sample of 200 individuals was 
selected using convenience sampling.To collect data, three questionnaires 
including the commercialization questionnaire of Mansourpour (2014),  Wang 
and Ahmed organizational innovation questionnaire(2004) and Berry’sfuture 
behavioral decisions (1996) were used. Using Cronbach's alpha coefficient, 
thereliability coefficient of the research variables of commercialization, 
innovation and future behavior of customers were calculated 0.92, 0.84 and  0.88  
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