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 چکیده
هایی مانباشد. سازهای بازاریابی مدنظر میها جهت تدوین استراتژیعنوان یک موضوع حیاتی برای سازمانکنندگان بهرفتار مصرف

بینی قرار دهند. با توستهه مراک  ررید در نند سا   کنندگان را مورد بررستی  واکاوی و یی  موفق هستتند که بتوانند رفتار مصترف  

از  های تهاجمیهایی جهت تدوین استراتژیعنوان دادهتواند بهکنندگان در این مراک  میهمیت بررستی رفتار مصرف اریر در ایران ا

های با توجه به ویژگی 8نامه تحلیل آماری آنوانفر با یرس  811طرف صتاحاان این مراک  مورد توجه قرار گیرد. در این یژوه  از  

یافته و در مراک  ررید شهر الوند مورد نظررواهی قرار گرفت  نتایج نشان داد که عوامل توسههمراک  ررید که در تحقیقات گذشته 

 کنندگان مراک  ررید تأثیرگذار باشند.توانند بر روی رفتار مصرفجنسیت و سن می

 کنندگان  آنالی  واریانسکلمات کلیدی: مراک  ررید  رفتار مصرف      

 

Abstract: 
Consumer  behavior as a critical issue for organizations to develop marketing strategies are 

concerned  successful organizations that can examine the behavior of consumers  analyze and 

predict. With the development of shopping centers in Iran in recent years  the importance of 

consumer behavior in these centers can be used as data to develop aggressive strategies to be 

considered by the owners of these centers. In this study 188 patients with ANOVA statistical 

analysis of the questionnaire according to the characteristics of shopping centers that developed in 

previous research surveys in shopping centers in Alvand was the results showed that gender and 

age factors can affect the behavior of consumer’s shopping centers. 
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