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 مقدمه

بخش  نیترمهم هاورزشگاهحضور تماشاگران در 

و حفظ  هاورزشگاهرویدادهاي ورزشی است. جذب افراد به 

منظور افزایش به هاباشگاهآنها راه مناسبی براي بسیاري از 

). امروزه تمام 1ست (هاباشگاهدرآمد و متفاوت شدن از سایر 

ي موفق یک وجه مشترك دارند و آن اینکه هاسازمان

و تمام  دهندهمگی مشتري را کانون توجه خود قرار می

تالش خود را معطوف درك و ارضاي نیازها و 

، هازهیانگ) . شناخت مشتریان، 2( کنندیم شانیهاخواسته

ي و دالیل خرید آنها از موارد مهم ریگمیتصمفرایند 

 ).3بازاریابی است (

با وجود اهمیت ورزش و رویدادها، بسیاري از کشورها 

)، 4( کنندیمفعال ورزشی را تجربه  کنندگانشرکتکاهش 

ي پرتماشاگر با توجه به هاورزشتقاضا براي  کهیدرحال

). این روند در حالی 5بوده است ( ثباتیبنیروهاي بازاریابی 

که میزان چاقی، امید به زندگی و احساس انزوا  دهدیمرخ 

افزایش یافته و پیامدهایی بر کیفیت زندگی داشته است. 

 میرمستقیغمستقیم و  ورطبهورزش این توانایی را دارد که 

بگذارد. ورزش و  ریتأثي زندگی افراد هاجنبهبر برخی 

سالمتی و رفاه، انسجام اجتماعی،  توانندیمرویدادها 

ي فرهنگی هاتیهوي ریگشکلتأثیرات اقتصادي و کمک به 

 ).6قرار دهند ( ریتأثو ملی را تحت 

د ة رویداد و ورزش، از موارکنندمصرفاما مطالعۀ رفتار 

مهمی است که باید مطالعات زیادي بر روي آن انجام گیرد. 

عنوان فرایند انتخاب، ة رویداد و ورزش بهکنندمصرفرفتار 

خرید، استفاده و کنارگذاري محصوالت و خدمات مربوط به 

منظور برآوردن نیازها و دریافت مزایا، تعریف ورزش به

ي و احرفهي بازاریابان ورزشی درروشود. چالش رویم

گیري یمتصممتخصصان، شناخت عناصر کلیدي فرایند 

). تحوالت پیچیده و 7( گذاردیمیر تأثاست که بر رفتارها 

و  هاارزشي علم، فناوري، هاعرصهجهانی در  پرشتاب

ي موفق جهانی را بر آن داشته هاسازمانمعیارها بسیاري از 

ي خود را در جهت شناخت هرچه هاروشاست تا اهداف و 

 ).8بیشتر مشتریان هدایت کنند (

کنندة رفتار یفتوصي هامدلین ترجامعیکی از 

ة کنندمصرفگیري یمتصم، مدل سیستماتیک کنندهمصرف

گیري شامل سه مرحلۀ یمتصم. این مدل ستورزشی ا

داد (خروجی) داد (ورودي)، پردازش داخلی و بروندرون

هاي خارجی داد بیانگر تعدادي از نیرواست. مرحلۀ درون

هاي بازاریابی) است که بر یتفعالی و شناختجامعهیرات تأث(

در مرحلۀ پردازش داخلی  موردنظرارزیابی موضوع ورزش 

دادها از گذارد. در مرحلۀ پردازش داخلی درونیمیر تأث

شوند. این نیروهاي یمطریق نیروهاي داخلی پردازش 

دهند و یمداخلی ارزیابی تجربیات مصرف ورزش را شکل 

داد بیانگر نتایج گذارند. مرحلۀ برونیمیر تأثداد بر برون

ی نمایانگر شناختروان. نتایج استی و رفتاري شناختروان

سطح نگرش است. نتایج رفتاري تناوب و پیچیدگی رفتار را 

 ). 9دهد (یمنشان 

منظور تعیین میزانی که مشارکت در فرایند ارزیابی به

کند، تا حد زیادي یمفعالیت ورزشی نتایج مطلوبی را فراهم 

بر پایۀ معلومات پیشین و ارزیابی اطالعات جدید، سازگار و 

ویژه رو، سطح موجود از معلومات و بهینازامتضاد قرار دارد. 

کسب دانش مورد بحث، در مورد یک موضوع ورزشی در 

ش داخلی مهم است. کسب دانش از فرایندهاي مرحلۀ پرداز

داخلی شامل انگیزش، ادراك، شخصیت، یادگیري و حافظه 

 ). 9( شودیمناشی 

ترین و یجرارشتۀ ورزشی فوتبال در ایران از 

شود، که در مقایسه با یممحسوب  هاورزشین پرطرفدارتر

ي ورزشی تماشاگران بیشتري را به خود جلب هارشتهسایر 

ي ورزشی هاباشگاههاي یهسرماین ترمهم). 10ست (کرده ا

بر نقش هویتی، با خرید بلیت تماشاگران هستند که عالوه

ي در کسب ابرجستهمسابقات و دیگر مقاصد مصرفی نقش 
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هاي ورزشی دارند. همچنین حضور یگلدرآمد براي 

موجب افزایش تمایل اسپانسرها  هاورزشگاهتماشاگران در 

. از طرف دیگر، )11(شود یم هاباشگاهبراي حمایت از 

ي متعددي از هاچالشي فوتبال کشور با هاباشگاهامروزه 

ها، کاهش حضور تماشاگران، تمایل کم ینههزجمله افزایش 

 .)12هستند ( روهروبسازي یخصوصحمایت مالی 

در حوزة رفتار  گرفتهانجامبیشتر تحقیقات  

وامل عبوده و کمتر بر عوامل خارجی متمرکز  کنندهمصرف

ر عوامل داخلی مؤث نیترمهمداخلی بررسی شده است. از 

 استي شخصیتی هایژگیو، کنندهمصرفدر رفتار خرید 

ی رفتار نیبشیپ). بنابراین براي شناخت بهتر و احتماالً 13(

ي بر عملکرد آنها، شناخت رگذاریتأثآنها و در نهایت 

 ).14(ي شخصیتی از عوامل مهم و مؤثر است هایژگیو

 از 2یتیشخص يهایژگیو و 1تیشخص دیتردیب

 با واست  یانسان علومة حوز در یاساس میمفاه نیترجیرا

خواهیم شد  مفهوم نیا فراوان کاربرد متوجه توجه یکم

 قرار مختلف ریتعاب و یمعانبراساس  که ییکاربردها). 15(

 ودارند داللت  افراد بارز يهایژگیو و صفات بر گاه دارند،

 گرید کاربرد. ندایاجتماع يهامهارت و مقام ةدهندنشان گاه

 تحت يبرا فرد يهاتالش که است یزمان تیشخص ةواژ

 موضوع با بعد نیا که استموردنظر  گرانید دادن قرار ریتأث

 یجانیه هوش در ،دارد ییهااشتراك وجه 3یجانیه هوش

 یچگونگ و يفردبرون و درون روابط يهامهارت زین

 یعنی یژگیو دو نیا. است مطرح نسایری با فرد تعامالت

 ياریبس در ی مثبتتیشخص يهایژگیو و یجانیه هوش

 یروان يهامکمل همانند دو آن روابط وی بررسها پژوهش

 شدهارائه فیتعار در ).16( است شده دییتأ انسان تیشخص

 که خوردیم چشم به ياریبس اختالف و تنوع ،تیشخص از

                                                           
1. Character 
2. Personality characteristics 
3. Emotional Intelligence 
4. Alport 
5. Neuroticism 

 ةدربار پردازانهینظر که است یگوناگون يهاهینظر از یناش

 رفتار یزشیانگ میمفاه و تیشخص تحول و لیتشک یچگونگ

 ).17( دارند یآدم

دربارة ماهیت شخصیت و  شناسانروانعدم توافق 

ي زیادي نظرهااختالفکارامدترین روش مطالعۀ آن، به 

شخصیت و تعریف آن انجامیده است؛ تا دربارة خود واژة 

 50ي خود، هاکتابدر یکی از  4جایی که گوردون آلپورت

دلیل  رسدیمنظر تعریف از شخصیت ارائه کرده است. به

اینکه تعاریف و نظریات گوناگونی دربارة شخصیت توسط 

ابراز شده، این است که آنها دربارة ماهیت  شناسانروان

ندارند و هریک شخصیت را از دید خودشان  نظر اتفاقانسان 

 ).18( ندینبیم

براساس الگوهاي مختلف تبیین شده  تیساختار شخص

ۀ مؤلف 5ي شخصیتی از هایژگیونظریۀ نئو  براساس، است

)، 6Eیی(گرابرون)، 5Nنژندي(: رواندشویمزیر تشکیل 

) و 8Aپذیري ()، توافق7Oاشتیاق به تجارب تازه(

 با شخصیت عاملیپنج ). الگوي9C) (19ی(شناسفهیوظ

 و معتبرترین از و پژوهشی تجربی نظري، يهاپشتوانه

 اندعبارت عوامل است. این شخصیت يهامدل مشهورترین

 از: 

: که یک رویکرد پرانرژي به اجتماع و دنیاي ییگرابرون

ساده و اجتماعی  يریگیافتگی: جهتسازش ؛مادي است

: یشناسفهیوظ ؛نسبت به دیگران بدون خصومت و دشمنی

از سوي  زشدهیتجو يهاها تحت نسخهشامل مهار تکانه

و وظایف  فهد به معطوف رفتارهاي تسهیل سبب کهجامعه 

 ۀو رشدیافت داری: حالت پایجانیه يداریپا شود؛یفرد م

مناسب و شخصی به  يهاهیجانی که به واکنش

گشودگی به تجربه: که ؛ شودیمختلف منجر م يهاتیموقع

6. Extraversion 
7. Openness 
8. Agreeableness 
9. Conscientiousness 
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عبارت است از وسعت، عمق، پیچیدگی و اصیل بودن 

 ).20( یک فرد یزندگی تجربی و ذهن

ارتباط بین شخصیت و مقاصد مصرف تماشاگران 

ورزشی، در پژوهشی تحت همین عنوان انجام نگرفته است، 

ن عنوا با یقی) در تحق1393( و همکاران  ادیبیولی 

کننده و مصرف یتیشخص يهایژگیو نیارتباط ب یبررس«

 دارانیموردي: دارندگان و خر ۀبرند (مطالع تیشخص

با استفاده از  »در شهر اصفهان) وندايیخودروهاي برند ه

 ،معادالت ساختاري يمدلساز کیابزار پرسشنامه و تکن

کننده و مصرف یتیشخص يهایژگیو نینشان داد ب

در  )2010( ۱النگ. )21( برند رابطه وجود دارد تیشخص

 یتیشخص يهایژگیو نیب ۀرابط یبه بررس یپژوهش

برند و وفاداري به برند بر روي  تیکننده، شخصمصرف

 جیپرداخت. نتا ییوئدیو يهايو باز هايبازاسباب دارانیخر

 يهایژگیو نیمثبت ب يابود که رابطه نیاز ا یحاک قیتحق

 یژگیو و جیهم تیبا شخص ییگرا و برندهابرون یتیشخص

صادق و  ج،یمه تیبا شخص ییسازگار و برندها یتیشخص

 تینشان داد که شخص جینتا نیوجود دارد. همچن ستهیشا

 ریتأث یو جذاب بر روي وفاداري عاطف ستهیبرند شا

 ری) تأث2015( 2و پرندرگاست تامپسون .)22( گذاردیم

 دیخر يرا بر رو تیشخص یعاملو مدل پنج  یحاالت عاطف

با  ،یصورت مقطعبه قیتحق نی. اکردند یبررس یآن

 یمراتبسلسله ونیو رگرس یهمبستگ زانیم لیوتحلهیتجز

 یمنف یحاالت عاطف افتینشان داد، در جیصورت گرفت. نتا

مثبت  یعاطف یو حاالت روان ید آنیخر شیموجب افزا

 یآن دیخر نیهمچن .شودیم یآن دیخر زانیموجب کاهش م

و  ییگرامثبت با برون ۀبا وجدان و رابط یمنف ۀرابط

 يا) مطالعه2004و همکاران ( 3چو .)23( دارد يرنجورروان

 يهاکفش دیبراي خر انیدانشجو دیبر روي رفتار خر

                                                           
1 . Long 
2. Thompson  &  Prendergast 

معنادار  يارابطه افتنیانجام دادند و در تالش براي  یورزش

 جیبرند بودند. نتا تیآنها و شخص یتیشخص یژگیو نیب

متفاوت،  یتیشخص يهایژگیبا و انینشان داد که دانشجو

برند منتخبشان از خود  تیشخص حیدر ترج ییهاتفاوت

که یزمان ایکردند که آ یآنها بررس نینشان دادند. همچن

به  میمتفاوت تصم یتیشخص يهایژگیکنندگان با ومصرف

برند  تیآنها از شخص يریرپذیتأث زانیم رند،یگیم دیخر

نشان داد  جینتا ر؟یخ ایداشته باشد  زیاديتفاوت  تواندیم

و  ییگراتري در برونیشب ازیتکه ام یکنندگانمصرف

برند  ریتحت تأث نکهیاند، احتمال اکسب کرده یآزادمنش

بنابراین  .)24( بوده است شتریب اریبس ،اندگرفته قرار

ي کرد که بندجمعرا  هاپژوهش گونهنیا توانیم

تواند در نوع و نحوة خرید و هاي شخصیتی افراد میویژگی

مشارکت افراد در رویدادهاي ورزشی مؤثر باشد و رابطۀ آن 

کننده با خالقیت، شخصیت برند، اعتماد و دلبستگی مصرف

 ). 21، 22، 24 -29و وفاداري به برند نشان داده شده است (

ارتباط علی بین  صورت کلی، محقق درنظر داردبه

آن شخصیت  نیترمهمي داخلی را که از ندهایفرا

یی، اشتیاق به تجارب تازه، گرابروننژندي، (روان

با مقاصد مصرف  استی) شناسفهیوظپذیري و توافق

تماشاگران ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران، شامل قصد 

حضور، پیشنهاد براي دیگران، قصد مصرف کاال و قصد 

ي بررسی کند و در نهایت مدل مفهومی ارسانهمصرف 

ارتباط علی بین عوامل داخلی (شخصیت) بر مقاصد مصرف 

 ند.کتماشاگران ورزشی در لیگ برتر فوتبال ایران را برازش 

 

3 . Chow 
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 )30) (2008. مدل مفهومی پژوهش حاضر (برگرفته از فانک، 1شکل 
 

 ی پژوهششناسروش

نگر این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر زمان، حال

از نوع توصیفی همبستگی و  هادادهي آورجمعو به لحاظ 

جامعۀ آماري تحقیق حاضر  .استمعادالت ساختاري 

-96وتبال ایران بودند که در فصل تماشاگران لیگ برتر ف

 در ورزشگاه حضور داشتند. 95

صورت ی تحقیق بهشناسروش براساسنمونۀ آماري 

ي سه تیم پرطرفدار استقالل تهران، هايبازي از اخوشه

پیروزي تهران و تراکتورسازي تبریز در یک بازي از هر تیم 

اي انتخاب شد. سهم هریک از صورت تصادفی طبقهو به

 نفر بود. 130 هامیتبازي 

استاندارد  يهاها با استفاده از پرسشنامهداده يآورجمع

از  تیشخص ریمتغ يهاداده يآورجمع برايگرفت.  انجام

کاستا و  ةگزار 60بزرگ عامل پنج  یتیشخص ۀپرسشنام

، ییگرا(برون تیشخص یژگی) که پنج و1992(ي مک کر

 ی وشناسفهیوظ پذیري،ه تجارب تازه، توافقاشتیاق ب

 منظور، استفاده شد. بهکندیم يریگ) را اندازهنژنديروان

 16 ۀمقاصد مصرف از پرسشنام ریمتغ يهاداده يآورجمع

 ي) که دارا1394مقاصد مصرف تماشاگران جماعت ( ةگزار

و کاالها  دی، خرگرانیبه د شنهادیپ ،چهار بعد حضور مجدد

ي هامؤلفهپایایی  استفاده شد.ي است، ارسانهمصرف 

 7/0متغیرهاي پژوهش با استفاده از آلفاي کرونباخ بیشتر از 

دست آمد و به تأیید رسید. روایی صوري پرسشنامه، به

توسط استادان متخصص حوزة مدیریت ورزشی و روایی 

 قیدر تحقشد.  دییتأي دییتأسازه از طریق تحلیل عاملی 

درصد،  ،یفراوان ن،یانگی(م یفیآمار توص يهاحاضر از روش

حداقل و حداکثر ) در قالب جداول و  ،یچولگ ،یدگیکش

نرمال بودن  عیتوز نییتع منظوربهد. شنمودار استفاده 

براي تحلیل  ف،ورناسمی –لموگروف وها از روش کداده

نمونه و همبستگی پیرسون، و تک tاز آزمون  هاداده

با  ياز روش معادالت ساختار هاهیمنظور آزمون فرضبه

  شد.استفاده  Amos افزارنرم

 

 نتایج

شناختی جمعیتهاي هاي توصیفی مربوط به ویژگییافته

هاي پژوهش نشان داد که از کل نمونۀ مورد بررسی، نمونه

 تحصیالت درصد متأهل هستند. 3/36درصد مجرد و  7/63

 3/38درصد کاردانی،  7/13، زیر دیپلمو دیپلم درصد  6/41

درصد  1درصد کارشناسی ارشد و  3/5درصد کارشناسی، 

 2/14درصد یک مسابقه،  3/20دکتري است. در طول سال 

 پردازش داخلی (نیروهاي داخلی) داد (نیروهاي خارجی)درون 

 شخصیت
 روان نژندي •
 گراییبرون •
 اشتیاق به تجارب تازه •
 پذیريتوافق •
 شناسیوظیفه •

 داد برون
 

 شناختیتأثیرات جامعه

 هاي بازاریابیفعالیت

 (تعداد و پیچیدگی) رفتاري
 حضور مجدد •
 ايمصرف رسانه •
 خرید کاالي تیم •
 پیشنهاد به دیگران •
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درصد  9/10درصد سه مسابقه،  7/11درصد دو مسابقه، 

در مسابقه را  بیشتر از چهاردرصد  9/42چهار مسابقه و 

، پرسپولیسدرصد هوادار  2/33کنند. تماشا می استادیوم

درصد طرفدار  2/33و  تراکتورسازيدرصد طرفدار  5/33

 61/29هستند و میانگین سنی پاسخگویان برابر  استقالل

سال  70و بیشترین سن برابر  16سال، کمترین سن برابر 

 است.

هاي هاي توصیفی مربوط به پرسشنامههمچنین یافته

 39/3برابر  مقاصد مصرف که میانگین پژوهش نشان داد

پیشنهاد به ، 37/3 حضور مجددۀ مؤلف. میانگین است

ي ارسانهمصرف و  09/3 خرید کاالي تیم، 57/3 دیگران

هاي شخصیتی، نمرات است. براي متغیر ویژگی 49/3برابر 

 ویژگی شخصیتی قابل تغییرند. میانگین 5تا  1در بازة 

 ویژگی شخصیتی نگین، میا93/2برابر نژندي روان

اشتیاق  ویژگی شخصیتی ، میانگین42/3برابر  گراییبرون

 ویژگی شخصیتی ، میانگین99/2برابر  به تجارب تازه

 ویژگی شخصیتی ، و میانگین21/3برابر  پذیريتوافق

 است.  68/3شناسی برابر وظیفه

براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون 

استفاده شد. با توجه به سطوح اسمیرنوف –کولموگروف

ي شود که متغیرهامی نتیجه گرفته آمدهدستبهداري معنا

هاي شخصیتی توزیع نرمال دارند و ویژگی مقاصد مصرف

ي هامؤلفه )، ولی توزیع05/0از  تربزرگداري (سطوح معنا

کنند (سطوح این متغیرها از توزیع غیرنرمال پیروي می

 هامؤلفهاز  کدامچیهه در ک. از آنجا )05/0داري کمتر از معنا

هاي پرت وجود ندارد و توزیع نزدیک به نرمال است و داده

توان از طرفی حجم نمونه در تحقیق حاضر بزرگ است، می

هاي توزیع متغیرها را نرمال فرض کرده و از آزمون

 پارامتریک استفاده کرد.

هاي و ویژگی مقاصد مصرفمنظور بررسی میزان به

اي استفاده شد. میانگین نمونهتک tشخصیتی، از آزمون 

اي نمونهتک tدرنظر گرفته شد. نتایج آزمون  3فرضی عدد 

داري بیشتر طور معنابهمقاصد مصرف نشان داد که میزان 

). همچنین نتایج P ،39/3=m>05/0از حد متوسط است (

پیشنهاد به  ،حضور مجددهاي حاکی است که میزان مؤلفه

داري بیشتر از حد طور معنااي بهرسانهمصرف و ران دیگ

خرید ). ولی میزان مؤلفۀ P ،3>m>05/0متوسط است (

). میزان P<05/0در حد متوسط است (کاالي تیم 

 و پذیريتوافق ،گراییبرون هاي شخصیتیویژگی

طور معناداري بیشتر از حد متوسط است شناسی بهوظیفه

)05/0<P ،3>m داري کمتر طور معنابه نژنديروان). میزان

اشتیاق به ). میزان P ،3<m>05/0از حد متوسط است (

 ).P<05/0در حد متوسط است ( تجارب تازه

 
براي بررسی روابط بین متغیرها، از آزمون همبستگی 

ي با نژندروانپیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین 

پیشنهاد به  ،حضور مجدد يهامؤلفهو  مقاصد مصرف

داري ي رابطۀ معناارسانهمصرف  و خرید کاالي تیم ،دیگران

 مقاصد مصرفبا گرایی برون). بین P<05/0وجود ندارد (

). r=  26/0و  P>05/0رابطۀ مثبت معناداري وجود دارد (

پیشنهاد به  ،حضور مجدد يهامؤلفهبا گرایی برونبین 

رابطۀ مثبت  يارسانهمصرف  و خرید کاالي تیم ،دیگران

اشتیاق به تجارب تازه ). بین P>05/0داري وجود دارد (معنا

داري وجود دارد رابطۀ معکوس معنا مقاصد مصرفبا 

)05/0<P  22/0و-  =r با اشتیاق به تجارب تازه ). بین

خرید کاالي  ،پیشنهاد به دیگران ،حضور مجدد يهامؤلفه

جود دارد ي رابطۀ معکوس معناداري وارسانهمصرف  و تیم

)05/0<P مقاصد ی با شناسفهیوظو  يریپذتوافق). بین

 ).P<05/0داري وجود ندارد (رابطۀ معنا مصرف
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 هاي شخصیتیو ویژگی مقاصد مصرف اي براي بررسی میزاننمونهتک t. نتایج آزمون 1جدول 

 

 متغیر

 3مقدار آزمون = 

 t انحراف معیار میانگین تعداد
 ۀدرج

 آزادي

 سطح

 داريامعن

متغیر  اختالف میانگین

 با مقدار آزمون

 39/0 001/0 393 174/11 69/0 39/3 394 مقاصد مصرف
 37/0 001/0 393 337/8 89/0 37/3 394 حضور مجدد

 57/0 001/0 393 103/13 86/0 57/3 394 پیشنهاد به دیگران
 09/0 067/0 393 838/1 98/0 09/3 394 خرید کاالي تیم

 49/0 001/0 393 740/10 90/0 49/3 394 ايرسانهمصرف 
 -07/0 007/0 393 -696/2 49/0 93/2 394 نژنديروان
 42/0 001/0 393 024/17 48/0 42/3 394 گراییبرون

 -01/0 626/0 393 -488/0 35/0 99/2 394 اشتیاق به تجارب تازه
 21/0 001/0 393 908/9 42/0 21/3 394 پذیريتوافق
 68/0 001/0 393 666/22 59/0 68/3 394 شناسیوظیفه

 

 . آزمون همبستگی پیرسون براي متغیرهاي تحقیق2جدول 

 ايرسانهمصرف  خرید کاالي تیم پیشنهاد به دیگران حضور مجدد مقاصد مصرف 

 -038/0 037/0 002/0 -024/0 004/0 نژنديروان
 **256/0 *116/0 **307/0 151/0 **258/0 گراییبرون

 **-164/0 **-184/0 *-118/0 **-176/0 **-216/0 اشتیاق به تجارب تازه

 091/0 *-127/0 **170/0 **-139/0 -022/0 پذیريتوافق
 *117/0 -094/0 **131/0 097/0 059/0 شناسیوظیفه

 دار است.     درصد معنا 1دار است.    ** در سطح درصد معنا 5* در سطح 

 

گیري مربوط به متغیرهاي پژوهش در ادامه، مدل اندازه

 دارامعناجرا و مشخص شد که نسبت بحرانی تمامی موارد 

و سطح  -96/1و  96/1(نسبت بحرانی که بین  است

باید باشد). همچنین در تمامی  05/0ي که کمتر از دارامعن

 58/2، مقدار نسبت بحرانی بیشتر از هاهیگونسبت بحرانی 

. بنابراین است دارامعن%،  99، بنابراین در سطح است

، پس هیچ است دارامعن، هاهیگوۀ همصورت کلی چون در به

. همچنین در حالت استاندارد نیز دشوینمسؤالی حذف 

قرار داشتند. بنابراین در  4/0تمامی بارهاي عاملی باالتر از 

 ي حذف نشد. اهیگونیز حالت استاندارد 

ارائه شده است.  3نتایج برازش مدل در جدول 

هاي برازش داراي سه نوع مطلق، تطبیقی و مقتصد شاخص

هستند که از هر کدام حداقل دو مورد گزارش شده است. 

ها قابل پذیرش باشند، اگر حداقل سه مورد از شاخص

 توان نتیجه گرفت که مدل از برازش کافی برخوردارمی

شود که تمام است. با توجه به جدول مالحظه می

برازش در حد مطلوب یا قابل قبول هستند و  هايشاخص

 مدل از برازش کافی برخوردار است.
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 ي شخصیتیهایژگیوو  مقاصد مصرفگیري هاي برازش مدل اندازه. شاخص3جدول 

 تفسیر مالك میزان شاخص برازش 

مقاصد 

 مصرف

 مطلق

CMIN/DF 38/4  قابل قبول 5کمتر از 
2value x-p 001/0  غیر قابل قبول 05/0بیشتر از 

 برازش مطلوب 90/0بیش از GFI( 95/0شاخص نیکویی برازش (

 تطبیقی
 قابل قبول 90/0بیش از TLI( 88/0لویس ( -شاخص توکر

 برازش مطلوب 90/0بیش از CFI( 92/0شاخص برازش تطبیقی(

 مقتصد
 برازش مطلوب 08/0کمتر از  RMSEA( 066/0ریشۀ میانگین مربعات خطاي برآورد (

 برازش مطلوب 5/0بیشتر از  PNFI( 65/0شاخص برازش مقتصد هنجارشده (

هاي ویژگی

 شخصیتی

 مطلق

CMIN/DF 04/4  برازش مطلوب 5کمتر از 
2value x-p 001/0  غیر قابل قبول 05/0بیشتر از 

 برازش مطلوب 90/0بیش از GFI( 90/0نیکویی برازش ( شاخص

 تطبیقی
 قابل قبول 90/0بیش از TLI( 86/0لویس ( -شاخص توکر

 برازش مطلوب 90/0بیش از CFI( 93/0شاخص برازش تطبیقی (

 مقتصد
 برازش مطلوب 08/0کمتر از  RMSEA( 071/0ریشۀ میانگین مربعات خطاي برآورد (

 برازش مطلوب 5/0بیشتر از  PNFI( 59/0مقتصد هنجارشده (شاخص برازش 

 

 
 هاي شخصیتی) بر مقاصد مصرف تماشاگران. مدل ساختاري تأثیر عوامل داخلی (ویژگی2شکل 

 

ارائه شده است. با توجه  4نتایج تحلیل مدل در جدول 

 شود که بین ویژگی شخصیتیبه جدول مالحظه می

با مقاصد مصرف تماشاگران لیگ برتر فوتبال نژندي روان

). P ،14/0 =t=  89/0(داري وجود ندارد معنا ایران رابطۀ علی

 است. بین ویژگی شخصیتی 006/0برابر با  ریتأثشدت 

با مقاصد مصرف تماشاگران لیگ برتر فوتبال  برونگرایی

، P=  001/0داري وجود دارد (مثبت معنا ایران رابطه علی

74/4 =t است. به عبارتی با یک  21/0برابر با  ریتأث). شدت

، برونگرایی واحد انحراف معیار افزایش در ویژگی شخصیتی

انحراف  21/0میزان مقاصد مصرف تماشاگران به اندازه 

اشتیاق به  یابد. بین ویژگی شخصیتیمعیار افزایش می

با مقاصد مصرف تماشاگران لیگ برتر فوتبال تجارب تازه 
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، P=  002/0داري وجود دارد (منفی معنا ران رابطۀ علیای

14/3-  =t عبارتی با یک است. به 14/0برابر با  ریتأث). شدت

اشتیاق به  واحد انحراف معیار افزایش در ویژگی شخصیتی

 14/0، میزان مقاصد مصرف تماشاگران به اندازه تجارب تازه

 یابد. انحراف معیار کاهش می

با مقاصد مصرف پذیري توافق یبین ویژگی شخصیت

داري معنا تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران رابطۀ علی

برابر با  ریتأث). شدت P ،17/0 =t=  86/0وجود ندارد (

ی با مقاصد شناسفهیوظ است. بین ویژگی شخصیتی 008/0

منفی  مصرف تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران رابطۀ علی

 ریتأث). شدت P ،44/3-  =t=  001/0داري وجود دارد (معنا

عبارتی با یک واحد انحراف معیار است. به 15/0برابر با 

ی، میزان مقاصد شناسفهیوظ افزایش در ویژگی شخصیتی

انحراف معیار کاهش  15/0مصرف تماشاگران به اندازة 

 یابد. می

 
 هاي شخصیتی) بر مقاصد مصرف تماشاگرانب برآورد شده مدل ساختاري تأثیر عوامل داخلی (ویژگی. جدول ضرای4جدول 

 متغیر وابسته  متغیر مستقل 
ضریب 

 برآوردشده

خطاي معیار 

 برآورد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 داريمعنا

ضریب برآورد 

 استاندارد

 006/0 890/0 138/0 053/0 007/0 مقاصد مصرف نژنديروان

 213/0 001/0 735/4 055/0 262/0 مقاصد مصرف گراییبرون

 -139/0 002/0 -142/3 075/0 -234/0 مقاصد مصرف اشتیاق به تجارب تازه

 008/0 863/0 173/0 061/0 011/0 مقاصد مصرف پذیريتوافق

 -152/0 001/0 -436/3 045/0 -153/0 مقاصد مصرف شناسیوظیفه

 
 يریگجهینتبحث و 

وامل ی ارتباط علی بین عپژوهش حاضر، بررس هدف

) و مقاصد مصرف تماشاگران ي شخصیتیهایژگی(وی داخل

نتایج تحلیل مدل نشان داد که  بود. رانیبرتر فوتبال ا گیل

با مقاصد مصرف نژندي روان بین ویژگی شخصیتی

داري معنا تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران رابطۀ علی

ي هاپژوهشوجود ندارد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج 

) که نشان داد بین جنسیت و ورزشکار 1390کلخوران (

ي کنش ریپذانعطافي روان رنجوري و هاعاملبودن در 

) و همچنین 29ي وجود ندارد (معنادارمتقابل تفاوت 

ین که نشان داد ب )1394و همکاران ( فرهمند پژوهش

گرایی و دلپذیري با خویی، برونشخصیتی آزرده يهایژگیو

) 31( معنادار وجود ندارد ۀکارایی شغلی افسران پلیس رابط

که  )1395و همکاران ( زادهتوکلیپژوهش  تینهاو در 

                                                           
1 . Guo 

نژندي ارتباط نشــان داد بــین اســترس شــغلی و روان

. ولی با ست)، همسو و همراستا32( نداردوجود  يدارمعنا

فوالدوند )، 28) (1390ي کالنتر قریشی (اهپژوهش

)، 21) (1393)، ادیبی و همکاران (25( )1394(ي منصور

)، 24( )2003( ۱گوا)، 33) (1390سروقد و همکاران (

و  زادهیبخش) و 35) (1395و شیرخدایی ( زادهاسداله

 . ست) ناهمسو36( )1395( همکاران

نژندي، ناسازگاري و ي اصلی روانهامشخصهیکی از 

عواطف منفی است؛ یعنی افرادي که در این عامل نمرة 

، با محیط بیرونی سازگاري کمتري آورندیم دستبهباالیی 

، افرادي برعکس. شوندیمدارند و اغلب دچار عواطف منفی 

، با محیط سازگاري آورندیمکه در این عامل نمرة پایینی 

هیجانات در سطح بیشتري دارند و از لحاظ عواطف و 

 توانیمنژندي مطلوبی قرار دارند. از صفات مربوط به روان
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به اضطراب (ترس، نگرانی، استرس و انگیختگی)، 

 یی و تکانش وري اشاره کرد. روکمپرخاشگري، افسردگی، 

نژندي کمتر از حد براساس نتایج تحقیق میزان روان

علت بهمتوسط بود، که شاید افراد با این ویژگی شخصیتی 

 استرس زیاد و سازگاري کم با محیط کمتر تمایل به حضور

ي شلوغ داشته باشند. بعضی تحقیقات هاطیمحدر 

مرتبط بر وجود رابطۀ این ویژگی شخصیتی و خرید نیمه

برند  ) و شخصیت35) (1395و شیرخدایی ( زادهاسدالهآنی 

) نشان 34) (2003) و گوا(21) (1393ادیبی و همکاران (

ي هایژگیو. شاید دلیل غیرهمخوان بودن مربوط به اندداده

 رویدادهاي ورزشی باشد.  فردمنحصربه

همچنین نتایج تحلیل مدل نشان داد که بین ویژگی 

با مقاصد مصرف تماشاگران لیگ برتر  گراییبرون شخصیتی

داري وجود دارد. نتایج مثبت معنا فوتبال ایران رابطۀ علی

) 2004ي چو و همکاران (هاپژوهشپژوهش حاضر با نتایج 

) 1393)، ادیبی و همکاران و همکاران ( 2003)، گوا (24(

 )1394سرانی () و رستگار و سیاه22) (2010)، النگ (21(

 . ست) همسو37(

ی که کنندگانمصرف) بیان کردند 2004چو و همکاران (

، احتمال اینکه انددهیی کسب کرگرابرونامتیاز بیشتري در 

). 24است ( ، بسیار بیشتر بودهاندگرفته قراربرند  ریأثتتحت 

د ) نشان دادن1393) و ادیبی و همکاران (34) (2003گوا (

ي اطهراباز مدل پنج بزرگ  گانهپنجکه همۀ ابعاد شخصیت 

د ) نشان دا2010). النگ (21مثبت با شخصیت برند دارند (

 یتو برندهایی با شخص گرابرونکه بین ویژگی شخصیتی 

ی سراناهیس). رستگار و 22مهیج رابطۀ مثبت وجود دارد (

و  مثبت تأثیر یتیـشخص یژگید ودندا ننشا )1394(

یج ). ولی با نتا37د (ـندار گونهاسسوو خرید بر داريمعنا

زاده یبخش) و 38)(1394ي علیپور و همکاران (هاپژوهش

 . است) ناهمسو 36( )1395( و همکاران

                                                           
1 . Matzler 

گفت که ویژگی شخصیتی  توانیمدر تبیین این یافته 

، يریپذصفاتی همچون جامعه ةرندیدربرگ ییگرابرون

خواهی، فعال بودن، ، هیجانییجومعاشرتی بودن، سلطه

 در که افرادي. است قاطعیت و پرحرف بودن، پرانرژي بودن

 از بسیاري آورندمی دستبه باالیی نمرة گراییبرون عامل

از طرفی ماهیت  .شودمی دیدهدر آنها  کورمذ صفات

مسابقات ورزشی که محیطی اجتماعی همراه با امکان 

معاشرت و محیطی هیجانی است و در صورت پیروزي تیم 

 طوربهدهد و احساس موفقیت و پیروزي به فرد دست می

، رندیگیمکلی افراد در فضاي شور و نشاط و هیجان قرار 

 د. داشته باش گرابروني هاتیشخصهمخوانی بیشتري با 

 یژگیو نیمدل نشان داد که ب لیتحل جینتاهمچنین 

اشتیاق به تجارب تازه با مقاصد مصرف  یتیشخص

 یمنف یعل ۀرابط رانیبرتر فوتبال ا گیتماشاگران ل

. نتایج پژوهش حاضر در این قسمت با وجود دارد يدارمعنا

)، 35) (1395و شیرخدایی ( زادهاسدالهي هاپژوهش

و  ۱) و مادتزلر34( )2003گوا ()، 39) (1394جودزاده (

و با نتایج  ست) همسو و همراستا40) (2006همکاران (

 . ست) ناهمسو36( )1395( زاده و همکارانیپژوهش بخش

 یشناسروان درگفت که  توانیمدر تبیین یافته 

که فرد خالق فراتر  يحد« تازه باربه تج اشتیاقگرا، مثبت

شده است.  فیتعر ،»کندیاز قواعد متعارف و مرسوم عمل م

 يزهایبه چ یابیدست يصفت تالش برا نیا ياشخاص دارا

دنبال اطالعات نو هستند و از دانستن به ند،یستایرا م دیجد

هستند خالق، کنجکاو،  يعده افراد نی. ابرندیآنها لذت م

 ۀدوستدار فرهنگ. در نقط و شیآزاداند ،ییبایدوستدار ز

و  يارمعدود، تکر يهاصفت تجربه نیمقابل، افراد فاقد ا

نظر  از دارند. ریناپذبسته و انعطاف یآشنا، و معموالً ذهن

 ،یگستردگ ةدهندبه تجربه نشان یشناسان، گشودگروان

شاید فرد است.  یذهن و تجارب زندگ یدگیچیعمق و پ
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یکی از عواملی که میزان این ویژگی در تماشاگران در حد 

و نبود  هايباز، مربوط به کاهش هیجان در استمتوسط 

ي بازي جدید در لیگ هاسبکبازیکنان و مربیان جدید و 

چه  هايبازبرتر فوتبال ایران باشد. همچنین تازگی نداشتن 

از نظر فنی و چه از نظر امکانات و خدمات، شاید سبب 

این افراد مسیرهاي دیگري را براي مصرف انتخاب  شودیم

 کنند. 

 یتیشخص یژگیو نیمدل نشان داد که ب لیتحل جینتا

برتر فوتبال  گیپذیري با مقاصد مصرف تماشاگران لتوافق

. نتایج پژوهش حاضر وجود ندارد يدارمعنا یعل ۀرابط رانیا

 و همکاران فرهمندي هاپژوهشدر این قسمت با نتایج 

) و 32) (1395زاده و همکاران ()، توکلی31)(1394(

ي هاپژوهش) همسو و با نتایج 41( )1390( ایو ک انیرنجبر

ی شیکالنتر قر) و 36( )1395( و همکاران زادهیبخش

 . است) مغایر 28( )1390(

باالیی کسب  ةنمرپذیري توافقعامل  افرادي که در

به دیگران اعتماد دارند و حس همکاري در آنها  ،کنندمی

بدبین و  ،گیرندپایین می ةزیاد است. افرادي که نمر

. گونه توافق و همکاري ندارنداعتمادند و با دیگران هیچبی

ازحد این افراد شاید یکی از دالیل عدم ارتباط اعتماد بیش

و حس همکاري در بیشتر شرایط باشد. بعضی تماشاگران و 

اداران در هر شرایطی و بدون توجه به نتیجه، امکانات هو

کنند و ورزشگاه و غیره از تیم مورد عالقۀ خود حمایت می

 .شوندیمدر ورزشگاه حاضر 

 یژگیو نیبکه  دهدیمنتایج تحلیل مدل نشان 

 گیبا مقاصد مصرف تماشاگران ل یشناسفهیوظ یتیشخص

. وجود دارد يدارمعنا یمنف یعل ۀرابط رانیبرتر فوتبال ا

ي هاپژوهشنتایج پژوهش حاضر در این قسمت با نتایج 

)، ادیبی و همکاران و 36( )1395( زاده و همکارانیبخش

) 2015)، تامپسون و پرندرگاست (21) (1393همکاران (

، ست) همسو35) (1395زاده و شیرخدایی () و اسداله23(

 . ستهمسو) نا1395زاده و همکاران (توکلی پژوهشولی با 

 یشناسفهیمیزان وظ ی برشناسفهیوظویژگی شخصیتی 

و همچنین نیاز به پیشرفت  مؤثر است و احساس مسئولیت

باالیی  ةنمرر این عامل سازد. افرادي که درا معین می

 نیز دیگر زندگیشان يهادر جنبه ،آورنددست میبه

 عنوان اشخاص باوجدان، بااراده وبهو  ي دارندزیاد پیشرفت

 کیبا ي تحقیق هاافتهبراساس ی .شوندمصمم شناخته می

 یتیشخص یژگیدر و شیافزا اریواحد انحراف مع

 ةبه انداز گرانمقاصد مصرف تماشا زانی، میشناسفهیوظ

 توانیم. در تبیین یافته ابدییکاهش م اریانحراف مع 15/0

ی، نظم و شناسفهیوظگفت این افراد با صفات کفایت، 

ي، تالش براي موفقیت و دقت در دارشتنیخوترتیب، 

. مشکالت موجود در شوندیمي شناخته ریگمیتصم

ي و برگزاري صحیح رویدادهاي ورزشی مطابق زیربرنامه

ي این افراد و مندتیرضااستانداردهاي مربوط سبب عدم 

شود و افراد کاهش مقاصد مصرف ورزشی می تینهادر 

ي اصولی، دقیق زیرامهبرنمسیرهاي جایگزینی را که داراي 

 اند، انتخاب خواهد کرد. و مسئوالنه
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Abstract 
The aim of this study was to test the conceptual model of the causal relationship between 
personality traits and intention to use in sport spectators in football premier league in 
Iran. 390 spectators who attended the matches of Esteghlal of Tehran, Persepolis of 
Tehran and Tractorsazi of Tabriz teams voluntarily responded to the these 
questionnaires: the personality traits of Costa and McCarey (1992) and intention to use 
in spectators of Jamaat (2015) by stratified random sampling method. The findings 
showed no significant causal relationship between neurotic personality trait and 
intention to use in the football premier league spectators (t=0.14, P=0.89), and between 
agreeableness personality trait and intention to use in the spectators of the Iran football 
premier league spectators (P=0.86, t=0.17). There was a significant positive relationship 
between extravertion personality trait and the intention to use in the spectators of Iran 
football premier league (t=4.47, P=0.001). There was a significant negative relationship 
between the personality trait of desire for new experiences and intention to use in the 
spectators of Iran football premier league (P=0.002, t= -3.14). There was a significant 
negative relationship between conscientiousness personality trait and intention to use in 
Iran football premier league spectators (P=0.001, t= -3.44). 
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