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 چکیده
تواند میسبک زندگی مشتریان ورزشی،  از یو دانش کاف یالعات، آگاهامروز داشتن اط یایدر دن

 ریتأثبررسی  قیتحق نیرو هدف ا نیاز ا د،نکرف رفتار مشتریان را برطبوط بسیاری از مشکالت مر

از  ،هشوپژ افهدحاضر بر اساس ا هشوپژاست.  یگردشگران ورزش یآن دیبر رفتار خر یسبک زندگ

 -یاکتابخانهبه صورت  هاداده یآورجمعو روش  پیمایشی -توصیفین آ منجاروش ا ؛یدبررکا عون

را  قیتحق ی. جامعه آمارشدساخته استفاده قحقم یها از پرسشنامهداده یآورجمع یبود و برا نیامید

ی، ضو)آذربایجان شرقی، خراسان ر کشورهای استانمنتخبی از زشی رو یصد گردشگرامقگردشگران 

با  نیو همچن ینامشخص و گسترده بودن تعداد جامعه آمار لیدادند که به دل لیتشک( ، خوزستانگیالن

استفاده شد که به صورت نفر از گردشگران  384 یعنیمکن توجه به فرمول کوکران، از حداکثر تعداد م

 نیانگیو م یفراوانشامل جداول  یفیها در بخش توصداده لیو تحل هی. تجزدیگرد ابساده انتخ یتصادف

ها و از بودن داده یعیطب یبررس یبرا رنفیاسم-از آزمون کلموگروف زین یش استنباطدر بخ بود و

استفاده شد.  رابطه بین متغیرها یبررس یبرا یربعات جزئقل محدا دکریبا رو یدییتا یعامل لیتحل

 جیبود. نتا SmartPLS3 و SPSS V20ها، داده لیو تحل هیمورد استفاده جهت تجز یزارهاافنرم

مثبت  ریتاث قیمورد تحق یگردشگران در مقصد گردشگر یآن دیبر رفتار خر یسبک زندگن داد که شان

 . (ریمس بی=ضر261/0و  t=376/8) ددار یو معنادار

 .یورزشگران گردش ،یآن دیرفتار خر ،یسبک زندگ کلیدواژگان:
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Abstract 

In today's world, having enough information, awareness and knowledge of 

the lifestyle of sports customers, can solve many problems related to 

customer behavior, so the purpose of this study is to investigate the impact of 

lifestyle on the immediate shopping behavior of sports tourists. The present 

tense is based on the verses of the present tense; The method was Descriptive-

survey, and the data collection method was Library-Field, and a researcher-

made questionnaire was used to collect data. The statistical population of the 

study consisted of selected tourists from the tourist destinations of the 

provinces of the country (East Azerbaijan, Khorasan Razavi, Gilan, 

Khoozestan). Was selected by simple random sampling. Data analysis in the 

descriptive part included frequency and mean tables, and in the inferential 

part the Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the 

data and confirmatory factor analysis with a partial least squares approach 

was used to examine the relationship between variables. The software used 

for data analysis were SPSS V20 and SmartPLS3. The results showed that 

lifestyle has a positive and significant effect on the immediate shopping 

behavior of tourists in the studied tourist destination (t=8.376 and route 

coefficient=0.261). 

Keywords: Lifestyle, Immediate shopping behavior, Sports tourists. 

 
1 . PhD student in Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran. 
2 . PhD student in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University 
of Gilan, Rasht, Iran  
3. Master of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, 

Iran. 
4 . PhD student in Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.                                                        

Mohsensadeghi1324@gmail.com 

mailto:Mohsensadeghi1324@gmail.com


 

 

 

 

۱۱۴  ۱۴۰۰ بهار و تابستان ،هفدهم شماره ،هفتم ، سالرزشو شناسیجامعه 

 

 مقدمه

خشششه عنوان یکی از امروزه گردشگری ب شششناختهب هششان  صششاد ج شششرو در اقت شششده  هششای پی

سشششت مشششان، ا سشششازمان ه لشششلطشششور  سشششازمان م ششششگری  ششششان 1UNWTO) گرد ( ن

سششریعدادهاست تششرین و  سششتگردشگری یکی از بزرگ صششادی را دارا خششش اقت شششد ب  تششرین ر

سششریع همچنین یکی از صنایعی . (2016 ،)سازمان گردشگری سازمان ملل است که رشد 

صششادی مششاعی و اقتپیشرفت اجت ن و یک محرک پیشرو در رشد اقتصادی و عاملادر جه

مششیاست و این پ سششعه  حششال تو شششورهای در  سششیاری از ک کششه یشرفت نه تنها شامل ب شششود بل

سششت یششان ، شامل برخی از کشورهای توسعه یافته نیز ا مششداوم در جر فششزایش  شششگری ا گرد

خششش ه گذشته نشانه صریح از بین المللی در طول چند ده بششودن ب پششذیر  طششاف  شناور و انع

سششت گردشگری در سراسر جهان هششانگردا هششانی ج سششازمان ج حششد؛  لششل مت نششی پششیش ی م بی

بششه 3. 3کند که درآمد حاصل از گردشگری با می سششال  هششر  یششون   8. 1درصد رشد در  بیل

شششت ( 2008)  3هولدگر. (2017، 2اران)شهزاد و همک برسد 2030دالر در سال  نششوان دا ع

چشش یانگردکه درآمد جه سششالیدر  عششادل  2002 ن در  بشش 3/67م یششون دالر  عششالوه بششه. ودبیل

تششاثیر ، یق افزایش تولیدگردشگری از طر اشتغال و درآمد حاصل از مالیات بر اقتصاد دنیا 

سششرمایهمی بششرای  سششت  کششی ا سششاختگششذارد و محر سششانی و ، هششاگششذاری در زیر سششرمایه ان

هششا بین آن، های محلی با افزایش رقابتوری شرکتهافزایش بهر که نتیجه آن، آوریفن

بششع گردشگری ممکن است ب، بر اینعالوه ، شودمی یششک من صششادرات و  ه عنوان فرمی از 
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مششی، نخست از درآمد ارز خارجی شششود در که باعث کاهش کسری در تراز یک کشور 

و تجربه بین کشورهای  گردشگری منجر به تبادل فرهنگ، بر این عالوه، نظر گرفته شود

سششتکه نتیجه آن افزایش سرمایه اجتما، شودبدا و مقصد میم کششاران عی ا شششهزاد و هم ( ،

2017) . 

درک  یبششرا یادیششز یهااست؛ تالش ی و اساسیاتیجنبه حیک  گردشگرانرفتار درک 

هششا نششدگان  یرفتار صششرف کن فششاوت م تششه مت سششتصششورت گرف نششت. ا تششار  (1۹۹۵) 1ب رف

تششار و رو، و شناخت عواطف یاینوان تعامل پوکننده را به عمصرف  یطششیمح یدادهایششرف

سششان توسطکه  کندیم فیتعر بششهآن ان لششه یهاها جن نششدگ مباد جششرا م یز نششدیخششود را ا  کن

کننده برای خرید و  کنونی مصرفدر دنیای . (1۹۹۵، ؛ بنت201۹، 2)هاسنین و همکاران

مششایزهای مبا انبوهی از محصوالت روبروست که ویژگی، مصرف نششد  ت کششدیگر دار و از ی

مششاوولو و  باشندمی کنندگانفع برخی از نیازهای مصرفهر کدام به نوعی قادر به ر )یاری

صششرف های علم بازاریابی بر این است که شیوه تالش. (201۹، 3بینبوگا تششار م نششده را رف کن

سششازمان هششااین تالش ؛تحت تأثیر قرار دهد عششهها، بششرای  شششتریان و جام هششایی م بششه  تأثیر را 

سششعه باعث رفتار مصرف کننده در کارگیری دانشه ب که راه داردهم سششتو های ژیتراتی ا

نشش دیششتابع خر شتریب، دیمحصوالت جد دیامروزه خر. (201۹، 4)الی شودمیبازاریابی   یآ

نشش دیبه منظور درک درست مفهوم خرها ها و فروشگاهامروزه شرکت، جهیاست؛ درنت  یآ

حشش نیششاکردن  نهیشیب نیو همچن تششار در م شششیرف شششا، یگاهط فرو جششه  بششه  یتششوجه انیبود را 
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بششه. (13۹4، )نیکبخت و همکاران ددهنمی صاصحوزه اخت نیا قاتیتحق کششی از جن های ی

کششه  هششرفتار مصرف کنندگان خرید آنی است  سششیاری راتوج خششود  قششاتیدر تحق ات ب بششه 

شود بلکه می ختهیبرانگ درونینه تنها توسط عوامل مختلف  دهیپد نیا. جلب کرده است

تشش حششت  بششازار  یخششارج یهششامحرک ریأثت بششا  مششرتبط  تششهو  یششز برانگیخ صششرف . شششودمی ن م

شششاک، ییمواد وذا دیخر یدالر برا ۵400سط ساالنه ور متوکنندگان به ط هششا، پو  یکاال

تششوجه قیششبششه تحق ازیششن، نیکنند بنابرایم هزینهو کفش  یخانگ بششل  نششی دیششخر یبششرا یقا  آ

شششته  آنی دیخرچنین (؛ هم2018، 1)اُبرین ردوجود داگان کنندمصرف بششه در دو دهه گذ

 است افتهیشیافزا یرآمد شخصدر د شیافزای از جمله و اجتماع یداقتصا شرفتیپدلیل 

بششدون  3دارند که محصوالت با مشارکت کم لیتما انیمشتر. (2013، 2و چوی )پارک را 

نششی یدهایتفکر بخرند و خر صششد 80تششا  آ مششام خر در سششته دهایششاز ت صششول  یهارا در د مح

 .(2012، 4ران)فورایجی و همکا را به خود اختصاص داده است شارکت کمم

بششا  شششودیشششروع م ازیششن صیبا تشخ یمنطق دیخر میتصم، تصاد خرداق هیبا توجه به نظر و 

ظشش جششه میتن سششا، بود مششع ییشنا صششول و ج مششه م یآورمح عششات ادا بششدییاطال نششی دیششخر. ا  آ

گششوین شود فیتعر آلدهیا ستمیس نیا ت ازحرک کیبه عنوان  تواندیم کششانالر و ن ، 5)کا

نششی ه نشده اشار یزیربرنامه دیبه خر ینآ دیمفهوم خر. (201۹ دارد؛ به بیان دیگر خرید آ

نشش دیششخر. ازیششن کی حیبدون شناخت صر دیخربرای  میتصم عبارت است از شششتر یآ  انیم

 ددار قششرار شششدهیزیربرنامه دیخرمقابل در و ، است عیسر یریگمیتصم ندیمربوط به فرآ
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ن که در آ شودیم فیتعر مفهومی نوانبه عبه عبارتی دیگر . (201۹، 1)آهان و همکاران

ی فششور زیچ کی دیخر یاولب قدرتمند و مداوم برا، یناگهان زهیانگ کیکننده مصرف"

کششه خر( 201۵) 3و همکاران هیشیمنگ. (1۹87، 2)راک دارد شششتند  هششار دا نشش دیششظ  کیشش یآ

صششول  یزیربرنامهو است  یحظات قبلبدون قصد و مال دیخر تیفعال کششه مح سششت  نشده ا

کششر کن ایبه مزا هنکیبدون ا کنندمی یداریخر مایستقرا م تششار خر. دیششو عواقب آن ف  دیششرف

. افتداتفاق میمصرف کنندگان  همه برای یاشهیاند چیبدون ه و مکانیدر هر زمان  آنی

 دیششبه خر ییهاخانم یبرا، صبه خصو، است ریدلپذ اریبس یرفتار خرید برای اولب افراد

هششاین نیتششأم یبرا. عالقه دارند خششود یاز نششه  نششمی دیششخر، روزا یششرا تغ هیششد روحتوا هششد ری ، د

 دیششرفتار خر ودشیباعث م دهایخر شتریب. ببرد نیکسالت را از ب ای داده نیاسترس را تسک

فششرد است که  یرفتار آنی دیرفتار خر. دکن جادیا آنی دیرفتار خر ای یزیربرنامه رقابلیو

نششیم یداریششخر رنامه ریزی قبلین ببدو ایکاالها و خدمات را به صورت خودجوش  . دک

 یابزارها، جواهرات، مردانه یهالباس، زنانه یهالباسبه جز خرید  ای انجام شدهدهیخر

صششورت می یخانگ لیو وسا ییوذا ادمو، ییبایز یششردبه صورت آنی  عششات مطال جششهینت. گ

نششف کنندگان به سه دلیل خرید آنی را انجام میه مصردهد کمی قبلی نشان بششه  اول د؛ده

جششود سبک زندگبه دلیل  دوم ،لذت بردن از خرید دلیل  یهششافیتخفی و سوم به دلیل و

نششدی201۵، 4)اسوسا و میک جذاب یششدادا2017، 5؛ پا سششاری و پ بششه . (2020، 6؛  جششه  بششا تو
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یششت مت شششده و اهم نششوان  هششایمطالب ع نششدگی چششون  یغیر شششگران وسششبک ز شششی و گرد رز

تششا  وهش به دنبال اینمحققین در این پژ، خرید آنیهمچنین  سششتند  سششئله ه کششه م نششد  در یاب

 ان دارد؟چه تاثیری بر خرید آنی گردشگر سبک زندگی گردشگران ورزشی

 

 پژوهش شناسیروش

 -توصیفی آن انجام روش ؛یکاربرد نوع از، پژوهش اهداف اساس بر حاضر پژوهش

 و تعااطال. بود میدانی -یکتابخانها صورت به دادهها یجمعآور روش و پیمایشی

 استفاده با بعد مرحله در و آمد دست به ایکتابخانه مطالعات از استفاده با اولیه هایداده

 تحقیق این در آماری جامعه .شد پرداخته داده آوریجمع به ساختهمحقق یپرسشنامه از

)آذربایجان شرقی، های کشور استانی از منتخبورزشی گردشگری صد مقاگردشگران 

 را 1400تا تابستان  13۹۹ستان در دوره زمانی زم (ستان، خوزالنگی، خراسان رضوی

نامشخص و گسترده بودن تعداد ابتدا به دلیل حجم نمونه این تحقیق . شودمی شامل

 384ممکن یعنی  تعداداکثر حد از ، جامعه آماری و همچنین با توجه به فرمول کوکران

در ادامه به . ساده انتخاب شدند که به صورت تصادفی استفاده شدگردشگران  از نفر

به دلیل این  ،سازی معادالت ساختاریبرای مدل smart plsافزار لیل استفاده از نرمد

  300بوط به های مراز داده، داده استفاده کرد 300توان بیشتر از افزار نمیکه در این نرم

 . نفر استفاده شد

بخش اول مربوط به . و بخش بودساخته مشتمل بر دپرسشنامه محقق، تحقیقر زااب
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بخش . و بخش دوم مربوط به متغیرهای تحقیق بود شناختیعات جمعیتاطال

بود و درآمد و تعداد سفر در سال ، تاهل، یرده سن، تیشامل جنسشناختی جمعیت

رفتار و  (13-1)سواالت سبک زندگی متغیرهای ت مربوط به بخش متغیرها شامل سواال

نفر از  1۵نامه مذکور به پرسش، برای تعیین روایی. ( بود30-14)سواالت  خرید آنی

، با بازبینی نظرات و پیشنهادات این اساتید. ارائه شدورزشی  متخصصین رشته مدیریت

آلفای کرونباخ استفاده شده  به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از. روایی آن حاصل شد

 (.α=۹1/0یایی باالیی برخوردار است )نشان داد که ابزار تحقیق از پاکه نتایج آن است 

 یجزئ بعاتحداقل مر کردیبا رو یدییتا یعامل لیاز تحل هاداده لیو تحل هیدر تجز

و  SPSS V20، هاداده لیو تحل هیمورد استفاده جهت تجز یافزارهانرم. استفاده شد

SmartPLS v3 بود . 

 

 

 هایافته

 برازش ی)بررس یدو مرحله اصل تحقیقدر این  ملیتحلیل عاآزمون  پیاده کردن یبرا

سه  ازبرازش مدل  یبررس یبراانجام شد. ( رهارابطه بین متغیمدل( و سپس )آزمودن 

. برای بررسی پایایی واگرا ییهمگرا و روا ییشاخص، روا ییایپا شد،مورد استفاده 

استفاده شد. بررسی و پایایی ترکیبی  ی کرونباخ، آلفااملیاخص از بررسی بارهای عش

بیشتر  4/0 بارهای عاملی همه سواالت ازنشان داد که سواالت پرسشنامه  بارهای عاملی
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به دست  ۹3/0و پایایی ترکیبی  ۹1/0داری آلفای کرونباخ معنیمقدار ، همچنین است

. (1ل )جدو گیری بودمناسب بودن مدل اندازه دهندهآمد که هر سه شاخص نشان

که مقدار آن برای هر دو  استفاده شد AVEاز معیار  سی روایی همگراهمچنین برای برر

از ماتریس فورنل الرکر  و برای بررسی روایی واگرا( 2)جدول بود  ۵/0متغیر بیشتر 

به اول از مقدار رتم یرهایمتغ ی( تمامAVEمقدار جذر )که نتایج نشان داد  استفاده شد

مناسب و برازش خوب  یواگرا ییروا امر نیاست که ا شتریها بآن انیم یهمبستگ

 .(3)جدول  دهدیرا نشان م یریگاندازه یهامدل

 

 .کرونباخ و معیار ضریب پایایی ترکیبیفای لمقادیر مربوط به آ :1جدول 

 پایایی ترکیبی کرونباخ متغیر

 834/0 78/0 سبک زندگی

 886/0 831/0 ید آنیرفتار خر

 ۹32/0 ۹13/0 ه کلیپرسشنام

 

 

 .AVEمقادیر مربوط به  :2جدول 

 AVE متغیر

 ۵2/0 سبک زندگی

 663/0 رفتار خرید آنی
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 ۵28/0 پرسشنامه کلی

 

 .ماتریس فورنل و الرکر :3جدول 

 یسبک زندگ یآن دیرفتار خر متغیر

  ۹78/0 رفتار خرید آنی

 ۹66/0 8۹8/0 سبک زندگی

 

 یگردشگران ورزش یآن دیو رفتار خر یسبک زندگ نیبرابطه  یبررس نتایج مربوط به

 آورده شده است. 4ول در جد

 

 .یگردشگران ورزش یآن دیو رفتار خر یسبک زندگ نیرابطه بنتایج بررسی  :4جدول 

 tآماره  Pآماره  ضریب مسیر ارتباط

 88۵/20 000/0 278/0 رفتار خرید آنی-سبک زندگی

بزرگتر از  tمقدار آماره با توجه به اینکه  4ج جدول % بر اساس نتای۹۵در سطح اطمینان 

 یآن دیبر رفتار خر یسبک زندگ معنادارتاثیر  توانمی، (88۵/20است ) ۹6/1

 یسبک زندگهمچنین ضریب استاندارد شده مسیر میان . را پذیرفتورزشی گردشگران 

 یبک زندگسبیانگر این مطلب است که متغیر  ،(278/0)گردشگران  یآن دیرفتار خرو 

را تبیین  ورزشی  گردشگران یآن دیرفتار خراز تغییرات متغیر درصد  27به میزان 

 . کندمی
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  یگیرهنتیج

 مقصد درورزشی  گردشگران آنی خرید رفتار بر زندگی سبک نشان داد تحقیقنتایج 

 بختنیک نتایج با هایافته ینا. دارد معناداری و مثبت تاثیر تحقیق مورد گردشگری

در . همخوانی دارد( 201۹) همکاران و الیو  (2020) همکاران ساری و، (13۹4)

 متغیر که است این بیانگر مطالعه ( نتایج نشان داد نتایج2020) همکاران تحقیق ساری و

 بر معنادار و مثبت تأثیر قیمت کاهش، خرید زندگی سبک، هیدونیک خرید انگیزه

 . آن استگرنیز بیان (201۹) همکاران و الینتایج تحقیق  و دارد آنی خرید اررفت

 رفتار بر حدودی تا کنندهمصرف زندگی سبک و باید گفت عالیق نتیجهتبیین این  در 

 عوامل اساس بر را خود خاص زندگی سبک افراد. گذاردمی تأثیر کنندهمصرف

. نندکمی ایجاد هامجازات و نمادها، ابعمن، قوانین، هاارزش، فرهنگ جمله از مختلفی

 سبک بدون حتی و سنتی، فردگرایانه، مدرن از عبارتند یزندگ سبک رایج هایبخش

 تأثیرگردشگران  گیریتصمیم بر تنها نه زندگی سبک مختلف انواع. (2017، پاندی)

 محصول به مربوط اطالعات آوردن دست به و آوریجمع چگونگی بر بلکه گذاردمی

 دارد اختیار در گیریتصمیم و اطالعات آوریجمع برای گردشگر که منابعی مچنینه و

 موثر و توجهی قابل طور به جمعی ارتباط تحقیقات تمام، این بر عالوه. گذاردمی تأثیر

 نشان که جایی، اندکرده استفاده بازاریابی ارتباطات زمینه در "زندگی سبک" مفهوم از

 مختلف شکالا پردازش و مصرف الگوی بر زندگی هایسبک که است شده داده

 برای افراد زندگی سبک از توانندمی محققان. گذاردمی تأثیر ابیبازاری ارتباطات
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 در هاویژگی این. کنند استفاده روانشناختی شده تقسیم مصرفی هایگروه توصیف

 از یویرتص، تحصیالت سطح، درآمد، سن مانند شناختی جمعیت معیارهای با ترکیب

 بینیپیش برای، بنابراین. دهدمی ارائه را کنندهرفمص یک عنوان به فرد ترجیحات

 خاص روانشناختی هایداده تبلیغات جدید مفهوم ایجاد هنگام کنندگانمصرف واکنش

 هر از هاآن و دارند نظر مردم که عالیقی و دهندمی انجام مردم که هاییفعالیت مانند

، و همکاران 1سالمون) دباش جمعیت عمومی هایداده جای به ستا بهتر، دارند بخش

2012) . 

 نقشی و است خانواده اجتماعی یهاکنش از یانکارناپذیر جزء مصرف و خرید 

 همچنین و هاآن توزیع شیوه، کاالها انواع تولید یمنابع برا تخصیص در کنندهتعیین

 این به کنندهمصرف ید رفتارد زا چنانچه. دارد اجتماعی و سیاسیی، اقتصاد توسعه

تلقی  فرهنگی پدیده یک عنوان به مردم خرید و مصرف یالگو، شود نگریسته هپدید

، همکاران وی )نظر است بررسی و تبیین قابل زندگی سبک مقوله ذیل که شودمی

 هزینه نحوه و کنندهمصرف هایانتخاب دهندهانعکاس زندگی بنابراین سبک. (13۹0

 انتخاب را خود زندگی سبک کنندگانمصرف بنابراین. است فرد هایدرآمد کردن

 سبک به کنندمی تالش خاص تجاری هاینام و محصوالت خرید طریق از و کنندیم

. کندمی ایجاد بازار در زیادی هایفرصت، رفتار این. برسند خود نظر مورد زندگی

 به کنندگانمصرف هک ددهمی نشان مختلف محصوالت روی بر گرفته انجام تحقیقات

 ارتباط آنان نظر مورد زندگی سبک اب که کنندمی انتخاب را التمحصو دلیل این

 
1 Solomon 
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 پژوهش هاییافتهدر نهایت . (13۹2، سلطانی و همکاراندهقانی) دارند ترینزدیک

 رابطه هاآن آنی گردشگران خرید تصمیم و افراد زندگی سبک بین که است این بیانگر

ان میز عامل مهمی در، بک زندگیمعناست که ساین بدان . دارد وجود ریمعنادا و مثبت

رفتار ، بینی کرد با تغییر سبک زندگیتوان پیشمی است وشی زورخرید گردشگران 

 . در خرید کاالها یا خدمات نیز تغییر کند گردشگران ورزشی
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