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 چکیده
و همين امر موجب است بانوان در کشور رشد چشمگيری داشته ، تکواندوی ساليان اخيردر 

ت. موفقيت های ورزشی و افزایش رقابت با سایر رشته های ورزشی شده اسافزایش تعداد باشگاه
این پژوهش،  نياز دارد. هدف اصلیی و توجه به انتظارات مشتریان شناسایدر چنين فضایی به 

ی بانوان بود. جامعة آماری این پژوهش های تکواندور تقاضای بازار باشگاهشناسایی عوامل مؤثر د
ند. با استفاده از روش بانوان در شهر اهواز بود یهای تکواندوسال باشگاه 14همة مشتریان باالی 

عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار ورزشکاران بهنفر از  119ای تصادفی، گيری خوشهنمونه
( بود. پس از تأیيد روایی 2009م و همکاران )ابعاد تقاضای بازار کي شدةنامة تعدیلپرسش پژوهش

ریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیيد شد. طریق ضنامه از، پایایی پرسشتوسط خبرگان )تعداد = نُه(
مار ( و آانحراف معيار، فراوانی، درصد و غيره)ميانگين،  آمار توصيفیها از وتحليل دادهبرای تجزیه

هفت عامل که ها نشان داد یافتهاستنباطی )تحليل عاملی اکتشافی و تأیيدی( استفاده شد. 
فردی، تجهيزات باشگاه، عملکرد باشگاه، دانش مربی، رفتار مربی، آشنایی با فرهنگ  امتيازهای

های ی بانوان تأثيرگذار هستند. باشگاههای تکواندوتقاضای بازار باشگاه ای و فضای باشگاه برکره
افزایش سهم خود از  ،به بقا و همچنين که بتوانند در فضای رقابتی موجودبانوان برای آن یتکواندو

کار  شده در این پژوهش را در برنامةهای شناساییلفهها و مؤبازار کمک کنند، الزم است عامل
 خود قرار دهند. 
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  دمهمق
ای است که بیشترین تعداد ترین هنرهای رزمی سنتی کرهترین و علمیتکواندو یکی از منظم

های چیزی بیش از صرف مهارتتکواندو  .درسراسر دنیا دارد های رزمیورزشمیان را درورزشکار 
ن، طریق آموزش بدن و ذههد و آن نظم و انضباطی است که ازدفیزیکی به افراد یاد می مبارزة

(. 25، 2009دهد )ربانی، افراد و ربانی، سطح زندگی به افراد نشان می های تقویت روح و افزایشراه
های رسمی در المپیک است. و یکی از بازیت اسشده تبدیل ورزش جهانی امروزه، تکواندو به یک 

که جمعیت ورزشکاران تکواندو طوریهب ؛کندرا طی میخود در ایران نیز تکواندو مسیر محبوبیت 
، 2015)گزارش فدراسیون جهانی از وضعیت تکواندو در ایران،  حدود دو میلیون نفر در کشور است

که این ورزش درکنار  اندیایی و المپیک باعث شدههای آسجهانی، بازی و افتخارات آن در عرصة (2
و افراد های ورزشی در ایران باشد ترین رشتهبرداری و کشتی یکی از بااهمیتهای ورزشی وزنهرشته

است که ورزشی موجب شده  ال نوجوانان و جوانان به این رشتةورند. اقبزیادی به این رشته روی آ
که طوریند؛ بهعنوان باشگاه یا مدارس تکواندو در سطح کشور ایجاد شومراکز متعددی با 

)گزارش ند سراسر کشور وجود دارحاضر بیش از پنج هزار باشگاه و مدرسة تکواندو دردرحال
های سو، تعداد زیاد مدارس و باشگاه(. ازیک2، 2015فدراسیون جهانی از وضعیت تکواندو در ایران، 

رزمی فو، وشوو و غیره( و غیرکونگ )مثل کاراته،های رزمی دیگر، فعالیت دیگر رشتهسویازو تکواندو 
وکار در این رشته است که فضای کسبموجب شده سازی، ایروبیک و غیره( بدن )آمادگی جسمانی،

به بازاریابی  نیازمند توجه ایموفقیت در چنین فضای رقابتی شدت رقابتی شود. بدیهی است کهبه
وسیلة هداند که باجتماعی می -مدیریتییندی بازاریابی نوین، بازاریابی را فراپدر  ،1ثر است. کاتلرمؤ

کشگر، ) کنندهای خود را رفع میها ازطریق تولید و مبادلة ارزش نیازها یا خواستهآن، افراد و گروه

مدیریت و  بینی،پیش عبارت است از، بازاریابی ورزشی اساسبرهمین ؛(10، 2011قاسمی و تجاری، 
 ،2پارکاوس)کارگیری و اجرای اصول بازاریابی ورزشی با به های مشتریانتأمین نیازها و خواسته

دادن دربارة تواند موجب آگاهیدلیل اهمیت دارد که می. بازاریابی مؤثر ورزشی بدین(75، 2001
دادن به ورزش برای اولین بار در زندگی و جهتزش کردن ورورزش و تشویق افراد برای آزمایش

تقاضای موجود در بازار افزایش  ،و متعاقب آن (45، 2010رهبری، شکرالهی و طاهری، ) دیگر باشد
منظور از  .شوداطالق می خدماتیا  کاالبرای دریافت  به میل، خواست و توانایی یک فرد ،یابد. تقاضا

و برای تأمین نیاز و  های مشترک دارندهکه نیازها و خواست هستند ایتمام مشتریان بالقوهبازار 
کشگر و همکاران، )توانایی انجام این کار را دارند نیز و  خواستة خود به انجام مبادله تمایل دارند

های محصول اصلی کننده درمورد ویژگیعنوان انتظارات مصرف تقاضا در بازار بهاساسا  . (57، 2011
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های از ویژگی ایمجموعهکه در ورزش شامل  (25، 2003، 1لم و کاناتون، ژانگ)تعریف شده است 
کنندگان جدید و تواند به شرکتست که یک تیم یا باشگاه ورزشی میمرتبط با ساختار ورزش ا

، 2گیبسونو  تریل، ژانگ، براونستین)مجدد دارند، ارائه دهد  کنندگان پیشینی که مراجعةشرکت
های بازاریابان و مدیران سازمان؛ بنابراین، (143، 2010، 3ژانگ و کانتونه، ؛ بایون272، 2005

را با بررسی کار خود باید محیط داخلی و خارجی سازمان خود وورزشی برای موفقیت در کسب
، 2007، 4ساتونو  هاردی، )مولین بگیرند وتحلیل کنند و برمبنای آن تصمیمتقاضای بازار تجزیه

وکار در محیط رقابتی های رزمی و غیررزمی، موفقیت کسببا توجه به گسترش روزافزون رشته(. 56
ستگی دارد. نظر به اینکه هنوز ها با تغییرات سریع بازار بگی انطباق آنهای تکواندو به چگونباشگاه
ها پرداخت ی تکواندو حق عضویتی است که اعضای آنهاترین منبع درآمدی باشگاهمهمنیز 
های تکواندو ی مشترک دربین همة باشگاهچالشکنند، جذب و حفظ اعضای باشگاه همواره می
سمت ند موجب جذب افراد بهتوانشناخت بهتر از عواملی که می ،اساسآید؛ براینحساب میبه

اضای ر تقثر د، شناسایی عوامل مؤدیگرعبارت، یا بهدنها شوآنهای تکواندو و استمرار عضویت باشگاه
، 2009، 5، ژانگ و کوکیم)دارد  ی بسیارورزشی اهمیت های این رشتةبازار تکواندو، برای باشگاه

انجام های ورزشی مختلف رشته ر تقاضای بازاردرزمینة عوامل مؤثر دچندین پژوهش . (159
 هادر آن هافرهنگی جوامعی که پژوهش، تفاوت های ورزشیاند؛ ولی تفاوت در ماهیت رشتهشده

جب که مو شرایط سنی و جنسیت ورزشکاران، ازجمله عواملی هستند ،یننانجام شده است و همچ
تحلیل و( در تجزیه2012) 6و لین چن ؛برای مثال دست آید؛هزمینه بشوند نتایج متفاوتی دراینمی

چهار عامل درآمد واقعی، وجود یک  دادند کهیسبال در کشور تایوان نشان تقاضای لیگ حرفه ای ب
ضور سقوط یک تیم، ح کنندةابه جایگزین، مهاجرت بازیکنان بااستعداد و بازی تعیینورزش مش

عوامل  ( در پژوهشی2015) 7، ژانگ، پیتس و بیاندهند. کیانفرنثیر قرار میتأورزشی را تحت
، مالحظات ترتیب جذابیت رویدادبه قات بسکتبال مقطع دبیرستان راکلیدی تقاضا برای مساب

( 2016کردند. رحمانی و امیرتاش )معرفی های محلی ، دسترسی به محل برگزاری و جاذبهاقتصادی
تقاضای بازار لیگ برتر والیبال  شناسان مدیریت ورزشی درزمینةبا بررسی دیدگاه مخاطبان و کار

ترتیب ، بهریزی و ترویجصادی، برنامهمقابل، مالحظات اقت تیم داخلی، تیمکه ایران دریافتند 
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ثر ( متغیرهای مؤ2017)1ژانگ و ترین عوامل ایجاد تقاضا در بازار لیگ برتر والیبال هستند. ژومهم
فروش، صندوق های خرده، تعداد رسانهترتیبکشی ورزشی در کشور چین را بهر تقاضای بازار قرعهد

، ژانگ، جکسون، تکواندو نیز کیم درآمد معرفی کردند. در رشتةرفاه عمومی، هزینة ارتقا و سرانة 
زار ر تقاضای باثر دکه عوامل مؤدر آمریکا دریافتند  ( با انجام پژوهشی2013)2کوناتون، و کیم

محیط فیزیکی، های بهبود شخصی، کیفیت اند از: فعالیتشهر فلوریدا عبارتمدارس تکواندوی 
  هنگی، کمد شخصی و شرایط اقتصادی.های یادگیری فرعالیتکیفیت آموزش، برنامة تمرینی، ف

ین رشتة ثیر ا، رشتة تکواندو درمیان بانوان کشور محبوبیت زیادی داشته است. تأهای اخیردر سال
های سو و کسب مدالاسب اندام و توان دفاع از خود ازیکپذیری، چابکی، تنورزشی بر انعطاف

ر اقبال بانوان به این دیگر، ازجمله عوامل مؤثر دازسوی ان ایرانیی والمپیک توسط بانوآسیایی، جهان
مند به عالقه جمعیت جوان وداشتن  دلیل، استان خوزستان بهبیناند. دراینرشتة ورزشی بوده
عنوان مرکز این های فعال در این رشتة ورزشی بوده است. شهر اهواز بهجمله استانتکواندو همواره از

جدی فعالیت دارند.  صورتهباشگاه در بخش بانوان ب 43بین ه تکواندو دارد که ازاینباشگا 52استان 
های سطح اول کشور در و حضور در لیگ المللیوان شهر اهواز در سطوح ملی و بینهای بانموفقیت

ورزشی شده  انوان دیگر برای شرکت در این رشتةب ی سنی گوناگون، موجب تقویت انگیزةهارده
تواند های ورزشی رزمی و غیررزمی میها و رشتهاست. با توجه به اینکه گسترش روزافزون سبک

، نظر به اینکه تاکنون تهدیدی برای تقاضای بازار تکواندوی بانوان شهر اهواز باشد و همچنین
ست، این تحقیق ورزشی انجام نشده ا پژوهشی در داخل کشور درزمینة ابعاد تقاضای بازار این رشتة

ی بانوان در شهر های تکواندور تقاضای بازار باشگاهاین سؤال پاسخ دهد: عوامل مؤثر د قصد دارد به
  اهواز کدام هستند؟

 

 پژوهش شناسیروش
ورری آ، توصیفی و ازنوع پیمایشی است که جمعروش ، کاربردی و ازلحاظازنظر هدفحاضر  پژوهش

 نامه انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش همةطریق پرسشصورت میدانی و ازهاطالعات ب
نبودن ی بانوان در شهر اهواز بودند. با توجه به مشخصهای تکواندوسال باشگاه 14باالی  مشتریان
ای استفاده شد. گیری تصادفی خوشهنمونه از روش نمونه انتخاب، برای آماری معةحجم جا

از هر خوشه  و نوب، شرق، غرب و مرکز( تقسیم شدوشه )شمال، جخشهر اهواز به پنج  ،منظوربدین
سال آن  14تر از بزرگ ها میان تمام اعضایند و پرسشنامهانتخاب شد یتصادف صورتدو باشگاه به

، شدهنامة توزیعپرسش 140. از (ندباشگاه توزیع شد 10ها در نامه)پرسشند ها توزیع گردیدباشگاه
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 85نامه )نرخ بازگشت پرسش ندآوری شدباشگاه تکواندو جمع 10نامة سالم از پرسش 119درنهایت، 
شناختی های جمعیتشامل سؤال بخش اول ها شامل دو بخش بود:درصد بود(. ابزار گردآوری داده

نامة ، پرسشو غیره( بود. بخش دوم ابزار پژوهش قهرمانی)سن، وضعیت تأهل، قومیت، سابقة 
اطمینان از  گویه بود. برای 51نامه شامل ( بود. این پرسش2009م و همکاران )کی یافتةتعدیل

 یهاساختاریافته با مربیان باشگاهای عمیق و نیمهنامه با جامعة آماری، طی مصاحبهتطابق پرسش
 کواندو پرداخته شد.گذار بر تقاضای بازار تانوان، به بررسی دیدگاه آنان دربارة عوامل اثرب یتکواندو

و  کیم نامةشده با پرسشهای شناساییاحبه و اشباع نظری، به تطبیق گویهمص پس از انجام هفت
 ءنامه. پرسشندنامه اضافه شدهای پرسشگویه به گویه ، پنجنهایت( اقدام شد و در2009همکاران )
(  موافق )پنجکامال ( تا )یک مخالف ارزشی لیکرت از کامال قیاس پنجگویه، براساس م 56جدید با 

تن ها بین نُه نامه، پرسشصوری و محتوایی ابزار پژوهش 1تنظیم شد. برای کسب اطمینان از روایی
نامه ها، از روایی پرسشند و پس از دریافت و اعمال نظرهای آناز اساتید مدیریت ورزشی توزیع شد

 2پایایی عاملی استفاده شد.برای بررسی روایی سازه نیز از آزمون تحلیل  اطمینان حاصل شد.
 82/0برابر با نامه نیز به روش همسانی درونی بررسی شد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسش

ها از آمار آماری یافتهتحلیل وتجزیهبود. برای  ه حاکی از ثبات درونی ابزار پژوهشک دست آمدهب
ل عاملی اکتشافی و تحلیل استنباطی )آزمون تحلیتوصیفی )میانگین، انحراف معیار و درصد( و 

و  22نسخة  3.اس.اس.پی.افزار اسبرای انجام محاسبات آماری از نرمیدی( استفاده شد. عاملی تأی
 . نسخة دو استفاده شد 4.اس.ال.افزار اسمارت پینرم

 

 نتایج
ها در عالیت آنف بودند و سابقة76/17 ± 09/3دارای میانگین سنی  کنندگان در این پژوهششرکت
بود. میانگین  77/3 ± 40/2ها در این باشگاه و سابقة عضویت آن 82/4 ± 39/3تکواندو  رشتة

 2/4دهندگان مجرد و درصد از پاسخ 95بود.  57/68 ±08/13تکواندو  هزینة ماهانة آنان برای رشتة
ی کمربند مشکی و باالتر )دان یک تا دان دارادهندگان از پاسخ درصد 9/52درصد متأهل بودند. 

دهندگان سه درصد از پاسخ 7/69دارای کمربند آبی و قرمز بود. نیز  درصد 30یش از ( و بچهار
کردند. تکواندو به باشگاه مراجعه می شش جلسه در هفته برای تمرین درصد 4/13جلسه در هفته و 
درصد  3/45نند، کتکواندو فعالیت می در رشتةنیز آیا سایر اعضای خانواده  ال کهدر پاسخ به این سؤ

دهندگان درصد از پاسخ 10درصد نیز پاسخ خیر را انتخاب کردند. 6/54اسخ بله و دهندگان پاز پاسخ

 
1. Validity 

2. Reliability 

3. SPSS  

4. Smart PLS  
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قهرمانی در سطح استان  درصد سابقة 9/52المللی بودند. وح ملی و بینقهرمانی در سط دارای سابقة
 خود داشتند.  ر سطح باشگاه و شهر را در کارنامةقهرمانی د درصد نیز سابقة 37و لیگ و 

نامه با استفاده از پرسش گویة 56ی بانوان، ابتدا ر تقاضای بازار تکواندوثر دبرای شناسایی عوامل مؤ
و با تکنیک  2با چرخش عمودی 1آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، به روش تحلیل عناصر اصلی

دهندة کفایت دست آمد که نشانهب 702/0 با برابر 4.او.ام.اخص کیتحلیل شد. مقدار ش 3واریماکس
یا بیش از  5/0چنانچه  دست آید وهب تواند بین صفر تا یکخص میمقدار این شاگیری است. نمونه

(. 4، 2010، 5ها برای تحلیل عاملی مناسب است )ویلیامز، اونسمن و براونآن باشد، تعداد داده
س همبستگی برای بودن ماتریکه حاکی از مناسب دست آمدهدار بنیز معنا 6بارتلتآزمون کرویت 

با انجام تحلیل عاملی (.  P  ، 1540 =df  ،777/5798 =2x= 001/0ها است )تحلیل عاملی داده
ها هایی که بار عاملی آنند. با حذف گویهعامل اصلی شناسایی شد 10اکتشافی و دوران عمودی 

طورکه در همان( حذف شد. 36ند و یک گویه )گویة شمارة دست آمدگویه به 55بود،  4/0کمتر از 
درصد از واریانس  53/67مل بعد از دوران، درمجموع عا 10این جدول شمارة یک نیز آمده است، 

 قبول است. ند که مقداری قابلکنی بانوان را تبیین میر بازار تقاضای بازار تکواندوثر دعوامل مؤ
 

 تعيين تعداد عوامل اصلی و تبيين واریانس مربوطه -1 جدول

 

 ابعاد

 بعد از دوران قبل از دوران بلوک اول

 کل
درصد از 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 کل

درصد از 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 کل

درصد از 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

1 30/
14 

55/25 55/25 30/
14 

55/25 55/25 9/6 94/11 94/11 

2 55/5 91/9 47/35 55/5 91/9 47/35 57/5 95/9 89/21 

3 20/3 71/5 18/41 20/3 71/5 18/41 86/4 68/8 58/30 

4 79/2 99/4 18/46 79/2 99/4 18/46 43/3 13/6 72/36 

5 37/2 24/4 43/50 37/2 24/4 43/50 17/3 66/5 39/42 

6 18/2 89/3 33/54 18/2 89/3 33/54 07/3 49/5 88/47 

7 11/2 78/3 11/58 11/2 78/3 11/58 79/2 99/4 87/52 

8 89/1 38/3 49/61 89/1 38/3 49/61 78/2 98/4 85/57 

9 73/1 10/3 59/64 73/1 10/3 59/64 72/2 86/4 71/62 

10 64/1 93/2 53/67 64/1 93/2 53/67 69/2 81/4 53/67 

 
1. Principle Components Method (PCM) 

2. Orthogonal Rotation  

3. Varimax  

4. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

5. Williams, Onsman & Brown 
6. Bartlett's Test of Sphericity 
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مل و های مربوط به هر عاشده توسط هریک، گویهشده، میزان واریانس تبیینعامل مشخص 10

 . انددو آمده ها در جدول شمارةمقدار بار عاملی هریک از آن

 
 ر تقاضای بازارثر دهای مؤعوامل و گویه -2 جدول

 بارعاملی هاگویه از واریانس درصد عوامل

عامل 
 یک

 درصد947/11
 واریانساز کل 

 768/0 شود.تکواندو موجب ایجاد نگرش مثبت به زندگی در من می -6

 718/0 شود.تکواندو موجب افزایش نظم و انضباط در من می -5

 698/0 شود.تکواندو موجب افزایش مهارت اجتماعی در من می -8

 677/0 شود.نفس من میتکواندو موجب افزایش اعتمادبه -7

 677/0 فعالیت در رشتة تکواندو موجب افتخار من است. -10

فعالیت در رشتة تکواندو موجب بهبود مهارت رهبری من  -13
 شود.می

671/0 

 645/0 شود.فعالیت در رشتة تکواندو موجب تواضع و فروتنی من می -11

 623/0 شود.های بالقوة من میتکواندو موجب شکوفایی توانایی -4

 604/0 شود.تکواندو موجب بهبود شخصیت من می -1

 601/0 آموزم که به افراد دیگر احترام بگذارم.در تکواندو می -3

 589/0 شود.فعالیت در رشتة تکواندو موجب تقویت اخالقی من می -12

شود که من دوستان جدیدی پیدا موجب میباشگاه فعالیت در  -15
 کنم.

581/0 

عامل 
 دو

 درصد950/9
 از کل واریانس

 775/0 باشگاه تکواندو دارای سرویس بهداشتی پاکیزه و تمیز است. -44

 737/0 تکواندو راضی هستم.باشگاه من از تنوع تجهیزات  -25

 737/0 باشگاه تکواندو دارای رختکن مناسب است. -45

 610/0 های اولیه وجود دارد.تکواندو جعبة کمکباشگاه در  -22

 591/0 دار وجود دارد.در باشگاه تکواندو کمدهای قفل -46

 577/0 من از نظافت وپاکیزگی باشگاه رضایت دارم. -51

 566/0 تکواندو راضی هستم.باشگاه های تفریحی من از برنامه -39

 490/0 من از تایم فعالیت باشگاه تکواندو رضایت دارم. -52

 435/0 تکواندو راضی هستم.باشگاه من از میزان شهریة  -19
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 های مؤثر در تقاضای بازارعوامل و گویه -2جدول ادامه 

 بارعاملی هاگویه از واریانس درصد عوامل

عامل 
 سه

 درصد689/8
 از کل واریانس

 801/0 تکواندو راضی هستم.باشگاه من از عملکرد مربی در  -41

 793/0 کنندة مناسب است.های خنکباشگاه تکواندو دارای سیستم -49

 637/0 های ارتقای کمربند راضی هستم.من از نحوة اعزام به آزمون -40

 600/0 باشگاه تکواندو دارای سیستم تهویة مناسب است. -48

 587/0 ها در باشگاه تکواندو راضی هستم.من از کیفیت تمرین -42

 575/0 باشگاه تکواندو دارای روشنایی کافی است. -50

 440/0 وآمد آسان به باشگاه تکواندو وجود دارد.امکان رفت -56

عامل 
 چهار

 درصد136/6
 از کل واریانس

 701/0 است. ی مشهورمربی باشگاه من فرد -33

 511/0 تکواندو راضی هستم. باشگاهمن از یادگیری دفاع شخصی در  -43

 501/0 فضای کافی برای تمرین وجود دارد. در باشگاه تکواندو -21

 483/0 من از طراحی داخلی باشگاه تکواندو راضی هستم. -20

 469/0 های بزرگ است.رای آینهباشگاه تکواندو دا -47

 468/0 مربی باشگاه تکواندو از ترکیب بدنی خوبی برخوردار است. -30

ندو دارای سوابق قهرمانی )استانی، کشوری و مربی باشگاه تکوا -31
 ( است.غیره

434/0 

عامل 
 پنج

از کل  درصد669/5
 واریانس

 740/0 من از تجهیزات ایمنی در باشگاه تکواندو راضی هستم. -17

 598/0 من از ظاهر باشگاه تکواندو راضی هستم. -18

عامل 
 شش

 درصد490/5
 از کل واریانس

 765/0 .ای با هنرجویان داردمربی باشگاه تکواندو روابط دوستانه -27

 718/0 مربی باشگاه تکواندو دارای دانش مربیگری است. -28

 676/0 مربی باشگاه تکواندو فردی شایسته )واجد شرایط( است. -26

 414/0 من از اندازة کالس تکواندوی خود در باشگاه تکواندو راضی هستم. -23

عامل 

 هفت

 درصد997/4

 از کل واریانس

اینترنتی با هنرجویان باشگاه در ارتباط های مربی ازطریق شبکه -34

 است.
799/0 

 777/0 شود.تکواندو موجب بهبود تصور من نسبت به خودم می -9

 634/0 فعالیت در رشتة تکواندو موجب غرور شخصی من است. -14

 590/0 روز هستند.تجهزیات ورزشی باشگاه تکواندو جدید و به -16

 581/0 شود.افزایش صبر و تحمل من میتکواندو موجب  -2

، های مختلف پرداخت کرد )نقدیتوان به روششهریه را می -24

 ..(و. اینترنتی ،کارت
488/0 
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 های مؤثر در تقاضای بازارعوامل و گویه -2جدول ادامه 

 بارعاملی هاگویه از واریانس درصد عوامل

 عامل

 هشت

 درصد980/4

 از کل واریانس

 808/0 گیرم.فلسفه حرکات تکواندو را یاد می باشگاهمن در  -54

 774/0 شوم.ای آشنا میتکواندو با فرهنگ کره باشگاهمن در  -53

 نه عامل
 درصد862/4

 از کل واریانس

مدت خود در باشگاه تکواندو راضی من از عضویت بلند -38

 هستم.
802/0 

 703/0 اعزام به مسابقات باشگاه تکواندو راضی هستم. من از نحوة -37

 601/0 دارد.تمایل به کمک به هنرجویان مربی باشگاه تکواندو  -32

عامل 

10 

 درصد814/4

 از کل واریانس

 668/0 ست.ا ها آشناای تکنیکشگاه تکواندو با اسامی کرهمربی با -55

تکواندو آگاهی  های رشتةتکواندو درمورد آسیبباشگاه مربی  -29

 دارد.
640/0 

 475/0 .تکواندو توانایی حل سریع مشکالت را داردباشگاه مربی  -35

 

استفاده  ها باقبل، این عامل شده در مرحلةهای شناساییید عاملزه و تأیاطمینان از روایی سا برای

برای برازش مدل . بررسی شدند 1یدی به روش حداقل مربعات جزئیاز آزمون تحلیل عاملی تأی

            شود:پایایی ابزار توسط سه معیار سنجیده میابتدا  ،گیری در روش حداقل مربعات جزئیاندازه

و واگرا  روایی همگرا ،ضرایب بارهای عاملی. سپس -3؛ 2پایایی ترکیبی -2آلفای کرونباخ؛  -1

 . شوندبررسی می

عاملی و عاملی، شش 10های مدل، توجه به پیشینة پژوهشا های اصلی ببرای بررسی عامل

. ها برازش بهتری داردعاملی نسبت به سایر مدلند. مدل هفتعاملی بررسی و مشخص شدهفت

با  اضای بازار تکواندوی بانوان تأیید شدند،تق ثر درترین عوامل مؤعنوان مهمهفت عامل اصلی که به

تجهیزات  -2گویه(؛  11امتیازهای فردی ) -1گذاری شدند: زیر نام صورتهها بهای آنتوجه به گویه

رفتار مربی  -5ه(؛ گوی دانش مربی )سه -4عملکرد باشگاه )پنج گویه(؛  -3؛ گویه(ورزشی باشگاه )نُه 

طورکه همانگویه(.  فضای باشگاه )هفت -7ای )سه گویه(؛ آشنایی با فرهنگ کره -6)چهار گویه(؛ 

شود، میزان آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا می ه نیز مشاهدهس در جدول شمارة

 اند. قبول واقع شدهدر محدودة قابل 3()میانگین واریانس استخراجی
 

 
1. PLS  

2. Composite Reliability 

3. AVE 
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 عاملیبررسی ضرایب پایایی مدل هفت -3 جدول

 عوامل اصلی
 ضریب آلفای کرونباخ

6/0 < (a) 

 پایایی ترکيبی

7/0 < (CR ) 

واریانس ميانگين 

 > 4/0 استخراجی

(AVE) 536/0 852/0 783/0 عملکرد باشگاه 

 553/0 830/0 730/0 رفتار مربی
 497/0 915/0 899/0 فردی امتیازهای

 637/0 840/0 715/0 دانش مربی
 493/0 871/0 828/0 فضای باشگاه

 592/0 810/0 641/0 ایآشنایی با فرهنگ کره

 547/0 914/0 894/0 تجهیزات باشگاه

 

ها های هر عامل و معناداری آندر ادامة آزمون تحلیل عاملی تأییدی، بار عاملی مربوط به گویه

 42بار عاملی نیز آمده است،  شمارة یکشکل چهار و  طورکه در جدول شمارةهمانند. بررسی شد

ا هبرای این گویه تی مقادیر ،قبول واقع شدند. همچنینها موردبود که این گویه 4/0یه بیشتر از گو

 . درصد معنادار بودند 95، در سطح اطمینان بنابراین بود؛ 96/1بیشتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بانوان یر تقاضای بازار تکواندوثر دنمودار مسير عوامل مؤ -1 شکل
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 هااظر با هریک از گویهمتن تی بررسی بار عاملی و مقدار -4 جدول

عوامل 

 گانههفت
 گانههای مربوط به عوامل هفتگویه شماره

بار 

 عاملی

مقدار 

 تی

 امتیازهای

 فردی

 690/4 670/0 شود.تکواندو موجب بهبود شخصیت من می 1

 538/6 776/0 .تکواندو موجب افتخار من است فعالیت در رشتة 10

 234/10 693/0 .شودتکواندو موجب تواضع و فروتنی من می فعالیت در رشتة 11

 787/10 721/0 .شودتکواندو موجب تقویت اخالقی من می فعالیت در رشتة 12

 932/6 676/0 .شودد مهارت رهبری من میبوتکواندو موجب به فعالیت در رشتة 13

 908/6 728/0 .من دوستان جدیدی پیدا کنم شود کهموجب می باشگاهفعالیت در  15

 893/4 652/0 .شودمن می های بالقوةتکواندو موجب شکوفایی توانایی 4

 874/11 750/0 .شودتکواندو موجب افزایش نظم و انضباط در من می 5

 828/5 720/0 .شودتکواندو موجب ایجاد نگرش مثبت به زندگی در من می 6

 295/4 635/0 .شودنفس من میموجب افزایش اعتمادبهتکواندو  7

 660/14 724/0 .شودتکواندو موجب افزایش مهارت اجتماعی در من می 8

تجهیزات 

 باشگاه

 119/11 743/0 .تکواندو دارای سرویس بهداشتی پاکیزه و تمیز است باشگاه 44
 898/12 771/0 .تکواندو دارای رختکن مناسب است باشگاه 45

 384/12 674/0 .وجود دارددار تکواندو کمدهای قفل باشگاهدر  46

 010/7 630/0 های بزرگ است.تکواندو دارای آینه باشگاه 47

 101/32 875/0 .مناسب است تکواندو دارای سیستم تهویة باشگاه 48

 805/11 701/0 .مناسب است کنندةهای خنکتکواندو دارای سیستم باشگاه 49

 950/22 828/0 .تکواندو دارای روشنایی کافی است باشگاه 50

 232/19 800/0 .رضایت دارم باشگاهمن از نظافت وپاکیزگی  51

 685/7 593/0 تکواندو رضایت دارم. باشگاهمن از تایم فعالیت  52

عملکرد 

 باشگاه

 484/14 684/0 .تکواندو راضی هستم باشگاههای تفریحی من از برنامه 39

 209/14 759/0 .کمربند راضی هستم یهای ارتقامن از نحوة اعزام به آزمون 40

 825/13 777/0 .تکواندو راضی هستم باشگاهمن از عملکرد مربی در  41

 133/14 790/0 .تکواندو راضی هستم باشگاهدر  هامن از کیفیت تمرین 42

 352/6 641/0 .تکواندو راضی هستم باشگاهمن از یادگیری دفاع شخصی در  43

دانش 

 مربی

 158/9 835/0 .تکواندو دارای دانش مربیگری است باشگاهمربی  28

 887/11 807/0 .تکواندو آگاهی دارد های رشتةتکواندو درمورد آسیب باشگاهمربی  29

 489/10 752/0 .ای مربی خود راضی هستمهای تغذیهمن از مشاوره 36

 رفتار مربی

 646/4 701/0 .است شرایط(تکواندو فردی شایسته )واجد  باشگاهمربی  26

 596/4 646/0 .ای با هنرجویان داردکواندو روابط دوستانهت باشگاهمربی  27

 205/9 728/0 .تکواندو از ترکیب بدنی خوبی برخوردار است باشگاهمربی  30

 523/21 881/0 .تکواندو توانایی حل سریع مشکالت را دارد باشگاهمربی  35
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 هابررسی بار عاملی و مقدار تی متناظر با هریک از گویه -4جدول ادامه 

عوامل 

 گانههفت

بار  گانههای مربوط به عوامل هفتگویه شماره

 عاملی

مقدار 

آشنایی با  تی

فرهنگ 

 ایکره

 091/17 848/0 شوم.شنا میای آتکواندو با فرهنگ کره باشگاهمن در  53

 130/12 824/0 گیرم.فلسفه حرکات تکواندو را یاد می باشگاهمن در  54

 099/5 615/0 ست.ا ها آشناای تکنیکتکواندو با اسامی کره باشگاهمربی  55

فضای 

 باشگاه

 501/9 660/0 .تکواندو راضی هستم باشگاهمن از ظاهر  18

 390/13 796/0 .تکواندو راضی هستم باشگاهمن از میزان شهریه  19

 480/20 800/0 .تکواندو راضی هستم باشگاهمن از طراحی داخلی  20

 833/8 617/0 .فضای کافی برای تمرین وجود دارد تکواندو باشگاهدر  21

 405/17 739/0 .های اولیه وجود داردتکواندو جعبة کمک باشگاهدر  22

 186/11 689/0 .تکواندو راضی هستم باشگاهمن از مساحت کالس تکواندوی خود در  23
 944/11 673/0 .تکواندو راضی هستم باشگاهمن از تنوع تجهیزات  25

  
، بررسی شد. در این روش( 1981) 2مدل با استفاده از روش ماتریس فورنل و الرکر 1روایی واگرای

ها مقایسه بل همبستگی آن سازه با سایر سازهمقاهایش درمیزان همبستگی یک سازه با شاخص

شود و برای متغیرها وارد می شود. در قطر اصلی این ماتریس، جذر میانگین واریانس استخراجیمی

 ید روایی واگرا الزم است، این مقدار بیش از همبستگی میان آن متغیر با سایر متغیرها باشدتأی

، مقادیری که در قطر اصلی پنج با توجه به نتایج جدول شمارة. (95، 2013داوودی و رضازاده، )

همبستگی هر سازه با دیگر سازها هستند که این مطلب بیش از میزان  اند،ماتریس زیر آمده

 گیری است. های اندازهسب و برازش خوب مدلروایی واگرای منا دهندةنشان
 

 (1981) بررسی روایی واگرای مدل به روش فورنل و الرکر -5 جدول

عملکرد  سازه

 باشگاه

رفتار 

 مربی

 امتيازهای

 فردی

دانش 

 مربی

فضای 

 باشگاه

فرهنگ 

 ایکره

تجهيزات 

 باشگاه

       732/0 عملکرد باشگاه

      743/0 358/0 رفتار مربی

     704/0 270/0 283/0 فردی امتيازهای

    798/0 357/0 543/0 521/0 دانش مربی

   702/0 443/0 437/0 578/0 640/0 فضای باشگاه

  769/0 465/0 324/0 222/0 290/0 461/0 ایکرهفرهنگ 

 739/0 466/0 677/0 352/0 487/0 458/0 480/0 تجهيزات باشگاه

 
1. Discriminant Validity 

2. Fornell & Larcker 



 165                                                                               ...هایشناسایی عوامل مؤثر درتقاضای بازار باشگاه
 

ر تقاضای بازار ثر دعنوان عوامل مؤشده بههای شناساییگویه، عوامل و های پژوهشبراساس یافته

  نوان دارای برازش مناسب هستند.با یتکواندو

 

 گیریبحث و نتیجه
ترین وظایف ز مهمعنوان عامل اصلی جذب مشتریان، یکی ار تقاضای بازار بهشناسایی عوامل مؤثر د

؛ کیم و همکاران، 272، 2005براونستین و همکاران، ) دگان خدمات ورزشی استندهمرتبط با ارائه

تواند به جذب مشتریان، حفظ آنان و این عوامل میدادن به ؛ زیرا، شناسایی و اهمیت(159، 2009

 بر پیشین غالبا   های، پژوهشحال تبلیغات مثبت کالمی توسط آنان منجر شود؛ باایناحتماال 

کنند و کمتر پژوهشی های ورزشی ارائه میاند که باشگاهای تمرکز کردهی فیزیکی خدماتیهاجنبه

پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش،  و حفظ مشتریانر جذب ثر دبه بررسی جامع همة عوامل مؤ

در این پژوهش  های تکواندو تأثیرگذارند.ی است که بر تقاضای بازار باشگاهعوامل شناسایی همة

ساختاریافته با های پیشین، با انجام مصاحبة نیمهبر استفاده از نتایج پژوهشتالش شد تا عالوه

وتحلیل و، به تکمیل و تعدیل ابزار پژوهش اقدام شود. نتایج تجزیههای تکواندمربیان شاغل در باشگاه

اند عبارت. این عوامل شدمنجر ر تقاضای بازار تکواندو ثر دها به شناسایی هفت عامل مؤآماری داده

رفتار مربی، آشنایی با فرهنگ فردی، تجهیزات باشگاه، عملکرد باشگاه، دانش مربی،  از: امتیازهای

کند، شناسایی پیشین متمایز می هایی باشگاه. آنچه نتایج این پژوهش را از پژوهشای و فضاکره

تواند ای است که هم میفتار مربی و آشنایی با فرهنگ کرهفردی، ر عواملی چون امتیازهای

های آینده پژوهشسوی هجدیدی را ب موردتوجه بازاریابان این رشتة ورزشی قرار گیرد و هم دریچة

ی روانی این رشته برای ورزشکار بر دستاوردها های آن غالبا امل امتیازهای فردی که مؤلفهباز کند. ع

ها به شاید در سایر رشته ورزشی تکواندو باشد و های انحصاری رشتةتواند از ویژگید، مینکید دارتأ

ن بهبود هایی چودهد که مؤلفههای این عامل نشان مین میزان جلوه پیدا نکند. بررسی مؤلفهای

، بر تقاضای بازار انظباط، تقویت اخالقی و افتخار به فعالیت در این رشته شخصیت، افزایش نظم و

( و ژانگ و همکاران 2013کیم و همکاران ) این یافته با نتایج مطالعاتثر هستند که تکواندو مؤ

الیت در این به فعافتخار  ، مؤلفةفردی های عامل امتیازهایخوانی دارد. ازبین مؤلفه( هم2003)

دهندة اهمیت و جایگاهی است که ها بار عاملی بیشتری دارد که نشانرشته نسبت به سایر مؤلفه

ای عامل امتیازهای ه، یافتهبین بانوان دارد. همچنینخصوص درهب رشتة ورزشی تکواندو در جامعه

های ایجاد لفه، مؤشناسی مثبت در زندگی )برای مثالتغییر رواندهد که رسیدن به فردی نشان می

کننده مهارت اجتماعی( برای بانوان شرکتنفس و افزایش مثبت به زندگی، افزایش اعتمادبهنگرش 

پیشین های پژوهش ش تکواندو برورز شناختیثیرات رواندر تکواندو اهمیت دارد. با توجه به اینکه تأ
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بازاریابان فعال در این  مدیران و ،(114 ،2007نیا، )جعفری، مرادی و رفیعی نیز گزارش شده است

ا مسئوالن زنی برایهای جسمانی، با جنبه شناختی درکنارکید بر فواید روانتوانند با تأرشته می

ورزشی به نهادهای  ه را برای ورود این رشتةینپرورش و آموزش عالی( زمونهادهای آموزشی )آموزش

نند. یکی توانند بازار این رشتة ورزشی را متحول کمی ،ترتیبنند و بدینک آموزشی و تربیتی باز

کیم و  ای است که با نتایج مطالعةر تقاضای بازار، آشنایی با فرهنگ کرههای مؤثر ددیگر از عامل

ای از تلویزیون ایران های کره، پخش سریالهای اخیرخوان است. طی سال( هم2013همکاران )

، 2013عقیلی و قرائتی، )ای شده است مندی به فرهنگ کرهموجب استقبال وسیع مردمی و عالقه

ها به سمت این رشتة ورزشی و تمایل آناز عواملی که موجب جذب جوانان بهیکی  . احتماال (162

های  جذابیتاحتماال  ،براینافزون .، ناشی از همین موضوع استای شده استآشنایی با فرهنگ کره

ورزشی بینجامد؛  خاستگاه این رشتة جوانان دربارة تواند به کنجکاویورزشی تکواندو نیز می رشتة

رهنگ، ی فتکواندو موجب جذب ورزشکاران به یادگیرکه ( معتقد است 1986) 1اشمیت کهطوریبه

 شود.ای میفلسفه و میراث سنتی کره

های رختکن مناسب، ، مؤلفهتجهیزات باشگاه )برای نمونه داد که عوامل نشان های این پژوهشیافته

ی های تکواندوی بزرگ( نیز بر تقاضای بازار باشگاههاتهویة مناسب، سرویس بهداشتی تمیز و آینه

کیفیت خدمات بر که ( دریافتند 2015)فرزام  و ، حسینی. سعیدیگذارندبانوان تأثیر می

های بانوان استان مازندران تأثیر معناداری دارد. ازنظر شتریان باشگاهرضایتمندی و وفاداری م

 که احتماال  های تکواندو مؤلفة تهویة مناسب دارای اهمیت بیشتری است، در باشگاهکنندگانشرکت

منفی گرما بر عملکرد بازیکنان است. با توجه به اینکه دمای باالی هوا در شهر اهواز و تأثیر دلیل به

های این شود مسئوالن باشگاهشود، پیشنهاد میشی است که در فضای بسته انجام میتکواندو ورز

ر خود بازا را برای توسعةمناسب زمینه  کنندةهای تهویه و خنکرشتة ورزشی با استفاده از سیستم

بر  بر خدمات فیزیکی باشگاه، عملکرد باشگاه نیزها نشان داد که عالوهحلیل یافتهفراهم آورند. ت

م امور در باشگاه است که فرایندهای انجا ،ثر است. منظور از عملکرد باشگاهتقاضای بازار تکواندو مؤ

های ارتقای کمربند و ونشخصی، اعزام به آزم ، یادگیری دفاعهاشامل مواردی ازقبیل کیفیت تمرین

های متنوعی چون آموزش شود. رشتة ورزشی تکواندو دارای مهارتهای تفریحی باشگاه میفعالیت

 یو اجرای حرکات نمایشی یا تکواندو 3(، اجرای فرم )پومسه2(مبارزه یا دفاع شخصی )کیوروگی

صورت اختصاصی و در هورزشی ب های مختلف این رشتةاست. ارائة مهارت 4(همگانی )هان مادانگ

 
1. Schmidt  

2. Kyorugi 

3. Pumsae 

4. Hanmadang 
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ورزشی کمک کند، به  ند به جذب بیشتر مخاطبان این رشتةتوااینکه میبرهای جداگانه، عالوهساعت

ر تقاضای ثر دهای مؤکند که ازجمله مؤلفهکیفیت آن نیز کمک می ها و ارتقایشدن تمرینصصیتخ

ون دفاع شخصی دنبال یادگیری فن، جمع زیادی از بانوان بههای تکواندو است. امروزهبازار باشگاه

با توجه به استفاده از  ،دهدطورکامل آموزش میکه دفاع شخصی را به حالهستند. این رشته درعین

حداقل دیدگی را بهبند، ساعدبند و غیره( احتمال آسیب، ساق1وسایل ایمنی کامل )کاله، هوگو

ی رزمی دیگر برای بانوان هاایسه با ورزشرا در مقمراتب بهتری رساند که همین امر شرایط بهمی

 آورد.برای شرکت در این ورزش رزمی فراهم می

سزایی بر تقاضای بازار عامل فضای باشگاه نیز تأثیر ب هایلفههای این پژوهش، مؤبراساس یافته

د که این یافته با نتایج پژوهش ندارحفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید  ،تکواندو و درنتیجه

هایی چون ظاهر خوانی دارد. این عامل دارای مؤلفه( هم2015) ، نجفی سیاهرودی و فرزامعلوی

ساحت باشگاه، وجود ماهانه، طراحی داخلی باشگاه، وجود فضای کافی برای تمرین، م باشگاه، شهریة

های ست. با توجه به اینکه غالب مراجعان به باشگاههای اولیه اع و وجود جعبة کمکتجهیزات متنو

، میزان شهریة ماهانه و (76/17 ± 09/3میانگین سنی تکواندو از قشر جوان و غیرشاغل هستند )

ورزشکارانی که تخفیف به ی دارد. ها اهمیت بسیارآن برای ،کنندآن دریافت می ازایخدماتی که به

ی در سطح ملی را که سابقة قهرماناند دهندگان عنوان کردهدرصد از پاسخ 10سابقة قهرمانی دارند )

ها در باشگاه فعالیت آن ه بیش از یک نفر از اعضای خانوادةکزمانیاند( داده شود یا تخفیف در داشته

 در رشتة1ها نیز اعضای خانوادة آنسایر اند که دهندگان عنوان کردهاز پاسخ درصد 3/45دارند )

از تخفیف عضویت  ، مراجعانادامة فعالیتبه یا برای تشویق داده شود ( کنندتکواندو فعالیت می

به های این رشته ورزشی ، با توجه به اینکه مهارتعالوههمدت در باشگاه استفاده کنند. بطوالنی

ند به نتواجود تجهیزات متنوع میو و هاانجام تمرینجود فضای کافی برای د، وندارنیاز تمرکز 

حسب سطح مهارت ورزشکاران های تمرین بربندی جلسهند. تقسیمپیشرفت ورزشکاران کمک کن

، دراختیار قراردادن عالوهههای تکواندو نیز کمک کند. بواند به کاهش تراکم جمعیت در سالنتمی

مانان به قهر های معمولی را ندارد(امکان برگزاری کالس هایی که باشگاههای مردة روز )ساعتساعت

 شود. زه و حفظ این افراد در باشگاه میویژه موجب افزایش انگی صورت رایگان یا با تخفیفبه

-لفهکه مؤر تقاضای بازار، دانش مربی بود. نتایج نشان داد ثر دشدة مؤیکی دیگر از عوامل شناسایی

ای برای های تغذیهندو و مشاورهتکوا های رشتةهی مربی از آسیبچون دانش مربیگری، آگاهایی 

( 2013 ،2009های کیم و همکاران )این مطلب با نتایج پژوهشکه  تکواندوکاران اهمیت دارند

ورد علم تمرین و مدیدگی زیاد است و دانش مربی درخوانی دارد. در رشتة تکواندو احتمال آسیبهم

 
1. HOGO 
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داشته باشد.  ی پررنگهای ورزشکاران نقشتواند در کاهش آسیبمی میغیرعل هایپرهیز از تمرین

ب اندام و عملکرد ورزشکاران زن تأثیر اینکه تغذیه در آمادگی جسمانی، تناسدلیل، بههمچنین

ای مربی را نیز مهم ارزیابی های تغذیههای تکواندو مشاورهن در باشگاهکنندگابسزایی دارد، شرکت

 دانش مربی مالک نیست و نحوة حاکی از آن است که صرفا  های پژوهشحال، یافتهنای اند؛ باکرده

است که این یافته با نتایج  ثیرگذارفتار مربی نیز در افزایش تقاضا تأر ،دیگرعبارتانتقال آن یا به

روابط  ایجاد خوانی دارد.( هم2005 و 2004)1( و کو و پاستور2009کیم و همکاران ) هایپژوهش

طور ی متفکرانه است و بهفعالیت؛ بلکه ای نیستر و موفق بین مربیان و ورزشکاران کار سادهثمؤ

، تخصصی و تفکر مربیان نیازمند است. همچنین، مربی مسئول بهبود فردیهای بینخاص به مهارت

ای مطلوب بر آموزش بازیکنان است که بهترین راه برای رسیدن به این هدف، ایجاد شرایط

ها، ان و تسهیل یادگیری است. تکنیکثر بین خود و بازیکنیادگیری، ایجاد رابطة مناسب و مؤ

دهند، تأثیر توجهی بر کسانی که آموزش میطور قابلهای مربیان بهها و فعالیتها، سخنرانیروش

ون عواملی چبر ، رفتار مربی کلیطور. به(53، 2013د )سهیلی، تجاری و امیرتاش، نگذارمی

شود که شامل و در چهار حوزه ارزیابی می گذاردنفس و اضطراب بازیکنان تأثیر میبهاعتماد

، 2003و همکاران،  2ای، مهارت و عملکرد است )ویلیامزهای شخصی، روابط شخصی و حرفهویژگی

ایجاد که با توجه به این موارد، استفاده از مربیان واجد شرایط که دارای ترکیب بدنی مناسب، ( 17

د موجب توان، میهمه دارای توانایی حل سریع مشکالت باشدترازمروابط دوستانه با هنرجویان و مه

 . ثیر بگذاردتأ هجدید برای حضور در باشگاتصمیم مشتریان فعلی و بر  و دمحبوبیت باشگاه شو

پرداخته شده  هابه بررسی رضایتمندی ورزشکاران از خدمات باشگاه غالبا   ،پیشین هایدر پژوهش

، دنثیرگذار باشها تأنند بر تقاضای بازار باشگاهتواعواملی که می مةاست و کمتر به شناسایی ه

های رزمی پرداخته شده است. با توجه خصوص در حوزة بانوان کمتر به رشتههب ؛پرداخته شده است

توان به سه دستة ان را میبانو یر تقاضای بازار تکواندوثر دهای این پژوهش، هفت عامل مؤبه یافته

عوامل  -؛ بفضای باشگاه( رتبط با باشگاه )تجهیزات، عملکرد وعوامل م -فبندی کرد: الکلی تقسیم

ای(. کرهعوامل فردی )امتیازهای فردی و آشنایی با فرهنگ -؛ جرفتار( مرتبط با مربی )دانش و

کنندگان های شرکتد به نیازها و خواستهتواننشی با استفاده از نتایج این پژوهش میبازاریابان ورز

بندی کنند و ازطریق ارائة ها بازار هدف را تقسیمکواندو پی ببرند و با توجه به آنهای تدر باشگاه

های تکواندو و سبب افزیش تقاضای بازار باشگاه ، در بازارهای هدف نفوذ کنندهای متنوعبرنامه

 شوند.

 
1. Ko & Pastore      

2. Williams 
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 تشکر و قدردانی
 ،های کیفی شرکت کردند و همچنینمربیان محترمی که در مرحلة اول پژوهش در مصاحبهاز 

یاری  ها ما را در انجام این پژوهشنامهورزشکاران عزیزی که با صرف وقت و دقت در تکمیل پرسش

 گزاریم. رساندند، سپاس
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Abstract 

In recent years, women’s taekwondo has grown dramatically in the 

country, and this increases the number of sports clubs and competition with 

other sport fields. Success in such space requires identification and 

consideration of customers’ expectations. The main purpose of this study 

was to identify factors affecting the market demand for women’s 

taekwondo clubs. The statistical population of this research includes all 

customers over 14 years of women’s taekwondo clubs in Ahvaz. Using 

randomized cluster sampling method, 119 athletes were selected as the 

statistical sample. The research tool was a modified questionnaire for 

market demand dimensions Kim et al (2009). After verifying the validity 

of experts (n=9), reliability of the questionnaire was verified by Cronbach’s 

alpha coefficient. Descriptive statistics (mean, standard deviation, 

frequency, percentage, etc.) and inferential statistics (exploratory and 

confirmatory factor analysis) were used to analyze the data. The findings 

showed that seven factors of individual privilege, club equipment, club 

performance, trainer’s knowledge, coach’s behavior, familiarity with 

Korean culture and club atmosphere affect the demand of women’s 

taekwondo clubs. Women’s taekwondo clubs need to put the identified 

agents and components in this research in their work plan, so that they can 

help to survive and increase their market share, in an existing competitive 

environment. 
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