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Abstract 

 

Introduction: Consumers are essential in the economic system because the economy practically 

collapses without effective their demand. 

Aim: This study examines the relationship between psychological and personality traits with 

consumer behavior factors. 

Method: The research method is descriptive-correlational. The population includes the 

consumers of sports clubs in Tehran in 2021-2022. Because of the infinite population and 

according to Morgan's table, 356 people were selected by random cluster sampling. The research 

tool is Costa and McCrae's (1992) Standard Personality Traits Questionnaire, Zhou's (2009) 

Consumer Behavior Questionnaire, and a researcher-made psychological traits questionnaire. 

Pearson correlation and regression coefficients in SPSS and Amos 23 are used to analyze the 

data. 

Results: The results showed that the relationship model of psychological and personality traits 

fits well with consumer behavior factors. Also, according to the results of the correlation test, 

there is a positive relationship between personality traits (extraversion, flexibility, adaptability, 

and conscientiousness) and psychological traits (perception, motivation, learning, attitude, 

psychology health, and cognitive intelligence) with consumer behavior factors (P≤0.05) and a 

significant negative relationship between psychosis and consumer behavior factors (p=0.001, 

rho=-0.586). 

Conclusion: The results showed that personality and psychological traits significantly affect 

consumer behavior. Therefore; psychological and personality variables related to consumer 

behavior should be taken into account. 
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 چکیده

 

-می نشات ها آن از که مؤثری تقاضای غیاب در زیرا ؛کنندمی ایفا ملت یک اقتصادی سیستم در حیاتی نقش کنندگانمصرف :مقدمه

 . ریزدمی فرو عمالً اقتصاد گیرد،

 . بود کنندگان مصرف یارتو شخصیتی با عوامل رف یشناختروانهای ارتباط ویژگیهدف از انجام این پژوهش، بررسی  :هدف

در  سطح شهر تهران ورزشی یها باشگاه کنندگان مصرفآماری پژوهش  جامعه. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است :روش

عنوان  بهتصادفی  یا خوشهبه روش  نفر 356جدول مورگان،  اساسبر با توجه به نامحدود بودن جامعه تحقیق و. بودند 1044-1041سال 

کری کاستا و مکویژگی شخصیتی استاندارد پرسشنامه استفاده در این پژوهش،  ابزارهای مورد. گرفته شدند در نظرآماری  نمونه

از ضریب  هاوتحلیل داده تجزیهجهت  .بودند یشناختروان یها یژگیوپرسشنامه محقق ساخته و  (2449) ژو کننده مصرفرفتار  ،(1992)

 .استفاده شد 23نسخه  Amosو  SPSSافزار همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم

 مطلوبی دارای برازش کنندگان مصرف یارتو شخصیتی با عوامل رف یشناختروانهای ویژگی مدل ارتباطی نشان داد نتایج: هایافته

-پذیری، سازگاری و وظیفهگرایی، انعطافبرون) یتیشخصهای ویژگی  همچنین مطابق با نتایج آزمون همبستگی، بین شاخص. است

 عوامل رفتاریبا ( روان و هوش شناختی ، انگیزش، یادگیری، نگرش، سالمتادراک) یشناختروانهای  های ویژگی و شاخص( شناسی

، ارتباط منفی (p ،516/4-=rho=441/4) کنندگان مصرفعوامل رفتاری نژندی با  و بین روان( P≤45/4)مثبت کنندگان ارتباط  مصرف

 .معناداری وجود دارد

به نظر  رو ینا از .دارد یدار یمعن ریتأث کنندگان مصرفبر روی رفتار  یشناخترواننتایج نشان داد ویژگی شخصیتی و : گیرینتیجه

 .مورد توجه قرار گیرد کنندگان مصرفو شخصیتی مرتبط با رفتار  یشناختروانرسد که بایستی متغیرهای  می

 کننده، ویژگی شخصیتی، رفتار مصرفیشناختروانهای ویژگی :هاواژهکلید

 
 

 
 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی
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 هقدمم

 پایان به او رضایت با و شروع مشتری نیازهای با بازاریابی

 چرخد،می مشتری محور حول چیز همه وقتی. رسدمی

-می تبدیل ضرورت یک به 1کنندهمصرف رفتار مطالعه

 باید بازاریابان کنندگان،مصرف کردن متقاعد برای. شود

 (.2410 ،2دورماز)کنند  مطالعه را کنندهمصرف رفتار

 ذهنی، هایفعالیت است ممکن کنندهمصرف رفتار

 خرید، انتخاب، هنگام در افراد که فیزیکی و عاطفی

-می انجام خدمات و محصوالت انداختن دور و استفاده

 کنند، تعریف شود برآورده را هاخواسته و نیازها تا دهند

بیان ( 2411) 0کائور و کوچار (.2424 ،3راجاگوپال)

 کنندهمصرف خرید رفتار بر اصلی عامل چهار کردند که

 دورماز،) فرهنگی عوامل که شامل گذاردمی تأثیر

 عوامل ،(2415 ،5الوتیاینن) اجتماعی عوامل ،(2410

 و( 2417 ،6هرویندا ، نورسیمیلیدا ویوالندا) شخصی

-می( 2411 ،7چینچولکور و سونوی) روانشناختی عوامل

 (.2411 کائور و کوچار،) باشد

 برای فرد تصمیم بر که 1یشناختروان این راستا عوامل در

 ادراکات، ها، انگیزه به بیشتر ،گذارند می تأثیر خرید

 شوند می بندی طبقه فرد های نگرش و باورها و یادگیری

های جنبه (.2424 ،9کورنیاتی و سوهاریانی ،راهایو)

های فردی های که در حوزهبه واسطه ظرفیت یشناختروان

و نگرشی ایجاد کرده است همواره به عنوان یکی از 

مسائل مهم و اثرگذار بر افراد مشخص بوده است 

و  هاکورت ، قربانی،کروسن ، عراقی،کویراال)

                                                           
1- Consumer behavior 
2- Durmaz 
3- Rajagopal 
4- Kaur & Kochar 
5- Lautiainen 
6- Yolanda, Nurismilida & Herwinda 
7- Sonway & Chincholkor 
8- Psychological factors 
9- Rahayu, Kurniati & Suharyani 

ثیر بر تأبه واسطه  یشناختروانعوامل (. 2411 ،14همکاران

گردد تا وضعیت ذهنی، ماهیت کلی افراد سبب می

قرار گیرد و این تأثیر نگرشی و رفتاری آن به شدت تحت 

های افراد را تحت ها و تواناییمسئله روند بهبود مهارت

 ،11اسپیردو و عبدالرحمان ،فوتیادیس)دهد شعاع قرار می

 دخیل مختلف یشناختروان عوامل تحلیل و تجزیه(. 2419

 خرید تصمیمات در تغییرات و کنندهمصرف رفتار در

 بررسی مورد ندرت به که دهدمی نشان را ایحوزه هنوز

 (.2421 دی کروستا و همکاران،)است  گرفته قرار

 اقتصاد و کننده مصرف شناسیروان در قبلی مطالعات

 رفتار بر شناختیروان عامل چندین که اند داده نشان رفتاری

 ،12دورانت و الرن) دارند متفاوتی تأثیر کننده مصرف

 در پژوهش خود مبنی بر تأثیر( 2421) 13لی(. 2416

 کننده مصرف خرید قصد افزایش بر ورزشی روانشناسی

 نتیجه این به ورزشی؛ هایفروشگاه فروشان خرده برای

 شناسیروان مفاهیم باید بازاریابان بیشتر که رسد می

 در کننده مصرف خرید اهداف درک برای را ورزشی

 .ببرند کار به خاص فروشیخرده  های فروشگاه

و یا عوامل رفتاری  تمایل بر متعددی عناصر ییسو از

 تحلیلگران حال، این با. گذاردمی تأثیر کنندگانمصرف

 رفتار عامل اولین عنوان به را 10شخصیتی هایویژگی باید

 عنوان به شخصیتی هایویژگی .کنند مطالعه کنندهمصرف

 اخیراً کنندگانمصرف رفتار پیشایند یا کنندهتعیین عوامل

 رسدمی نظر به. است شده تبدیل تحقیق مهم موضوع به

 که باشد مدل پرکاربردترین شخصیت عاملی پنج مدل

 در را کارآمد عنصری هایویژگی از ایزیرمجموعه

کاستا . دهدمی ارائه کنندگانمصرف رفتارهای بینیپیش

                                                           
10- Koirrala, Araghi, Kroesen, Ghorbani, Hakvoort & et al 
11- Fotiiadis, Abdulrahman & Spyridou 
12- Durante & Laran 
13- Lee 
14- Personality traits 
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 گونهنیا را شخصیتی ویژگی پنج (1992)و مک کری 

 آسان تجربه به تمایل به 1رنجوری روان: کرد تعریف

 درجه به 2گراییبرون. دارد اشاره ناخوشایند احساسات

 که مثبتی احساسات و وجود ابراز فعالیت، بودن، اجتماعی

-انعطافگشودگی یا . دارد اشاره کند،می تجربه فرد

 در شدن درگیر به تمایل به اشاره تجربه به 3پذیری

 عالیق تعقیب با جدید فکری و تخیلی هایفعالیت

 باالتر سطوح دهندهنشان باال بودن باز. دارد گوناگون

یا  یریپذ توافق. است تازگی برای ترجیح و خالقیت

 از پیروی همکاری، و بودن دلسوز به تمایل 0سازگاری

 5شناسیوظیفه. است دیگران توسط شده وضع قوانین

 از کند،می دنبال را خود اهداف آن با فرد که است شدتی

 عمل شناسانه وظیفه و دهدمی نشان انضباط و نظم خود

 (.2421 ،6، کازان و مایکانلیاکساندریو)کند می

 شخصیت بازاریابی، تحقیقات و کنندهمصرف رفتار

 تأثیرات مطالعه برای ضروری عامل یک را کنندهمصرف

 بازار خاص تنظیمات در وی رفتارهای و هانگرش بر آن

 رابطه مورد در (.2416 ،7، استورمن و سارانروی) داندمی

 بین در درکی کننده،مصرف رفتار و شخصیت بین

فلور و  بالنچ ،آورت ،لی) ندارد وجود کنندگانبررسی

 مثبتی ارتباط اخیر نظرسنجی یک(. 2411 ،1گریگوری

 کرد کشف محصول از استفاده و شخصیت بین

( 2421) 14گوناواردانواسانتا و  (2417 ،9آبوجایودی)

 خرید رفتار بر داری معنی طور  به شخصیت که ددندا نشان

 متغیر پنج از متغیر ترین قوی پذیری توافق و گذارد می تأثیر
                                                           
1- Neuroticism 
2- Extraversion 
3- Openness to Experiences 
4- Agreeableness 
5- Conscientiousness 
6- Lixandroiu, Cazan & Maican 
7- Roy, Sethuraman &Saran 
8 - Lee, Averett, Blanchflower & Gregory 
9- Aboujaoude 
10- Wasantha & Gunawardane 

 ترین ضعیف رنجوری روان حالیکه در بود کننده بینی پیش

 .بود

رفتار عوامل مؤثر بر  بررسی به مباحث ذکر شده توجه با

ی خدماتی در صنایع ها برای سازمان کنندگانمصرف

ها، مراکز آمادگی  باشگاه)صنعت ورزش  ازجملهمختلف 

تفریحی و ورزشی و  یها مجموعه، یساز بدنجسمانی و 

 11در این راستا رابینسون .و اساسی است مهم اریبس...( 

 هایی یژگیورزشی و یها ، سازماندکن یبیان م( 2446)

خدماتی متمایز  یها ها را از سایر سازمان دارند که آن

اول اینکه، خدمات ورزشی حالتی لوکس . سازند یم

تفریح و  یها اینکه، مشتریان معموالً در زمان دوم. دارند

سوم  و کنند یورزشی مراجعه م یها استراحت به سازمان

ورزشی  یها سازمان های یتاینکه، اغلب در فعال

، مثل احساس گیرد یعاطفی صورت م گذاری یهسرما

 (.1397، اسماعیلی)تعلق به باشگاه 

 ی عواملکه بر رو یو عوامل ی مطالعهبررسین رو ا از

هستند و  یرگذارتأثگان ورزشی کنندمصرف یرفتار

رفتار،  یعوامل بر رو این از یکهر  یرتأث یزانم یبررس

 کننده مصرفاز رفتار  یو درک شناخت به یابیباعث دست

صورت قادر خواهند  ینتنها در ا یابانبازار گردد که یم

انطباق  کنندگان مصرف یها خواسته و یازهاکه با ن بود

را  یا خدمتی کاال یگرید یرباشد و به تعب یشتری داشتهب

عوامل مؤثر بر رفتار  یندکه برآ نمایند ارائه

ین آنان را تأم یترضا باشد و حداکثر کنندگان مصرف

و  شخصیتی هایویژگی نتایج بررسی طور کلی به .نماید

 کنندگان مصرف رفتاری عوامل کنترل در یشناختروان

 زیربنای از را ما درک چرا که است اهمیت حائز ورزشی

 در تواند میداده و  گسترش کننده مصرف رفتار تغییرات

                                                           
11- Robinson 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/S-K-Gunawardane-2187556315
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 عوامل که جدید بازاریابی های استراتژی توسعه

 و نیازها برآوردن برای را شناختی و شخصیتیروان

 مفید گیرند، می نظر در کنندگان مصرف واقعی احساسات

است که  سؤالپژوهش حاضر به دنبال این  بنابراین ؛باشد

و شخصیتی با عوامل  یشناختروانهای ویژگیآیا بین 

 داری وجود دارد؟ارتباط معنی کنندگانمصرف یارترف

 

 روش

ای های توسعهپژوهش نوع ازلحاظ هدف،  پژوهش بهاین 

جامعه  .است همبستگی -حیث روش، توصیفی و از

 هایباشگاه کنندگان مصرفآماری تحقیق شامل تمامی 

با . بود 1044-1041در سال  سطح شهر تهران ورزشی

( N>144444)توجه به نامحدود بودن جامعه تحقیق 

 ازنفر از مشتریان  310اساس جدول مورگان تعداد بر

 بین از ساده، تصادفی صورت به و ایخوشه روش طریق

نمونه انتخاب  عنوان به تهران شهر ورزشی هایباشگاه

در این تحقیق به منظور دستیابی به تعداد کافی از . شدند

 044نمونه تحقیق در زمان توزیع پرسشنامه، تعداد 

های تحقیق توزیع شد که  پرسشنامه تهیه و در بین نمونه

 356پس از حذف موارد ناقص و تکمیل شده تعداد 

 یارهایمع .وتحلیل قرار گرفت  پرسشنامه مورد تجزیه

تمامی افرادی بودند که در شهر تهران  :ورود شامل

از فروشگاه های ، سن سال 15داری حداقل ، ساکن

و  کرده بودندسال خرید  1ورزشی در طول مدت 

معیارهای خروج . رضایت به پر کردن پرسشنامه داشتند

ورزشی خرید  یها فروشگاهکه از  شد یمنیز شامل کسانی 

 و دارای سن حداقلی انو یا ساکن شهر تهر کردند ینم

 .نبودند

 ای پژوهش به روش کتابخانه نهیشیپادبیات و  یآور جمع

به طوری . موضوع آغاز شد های مرتبط با مقاله مطالعهو 

ورزشی سطح شهران از طریق وزارت  یها باشگاهکه ابتدا 

 و پس از هماهنگی با مسئوالنیی شناساورزش و جوانان 

نواحی شمال، جنوب، غرب، از ، از بین هر یک رانیمد و

و از بین هر یک از این ق و مرکز چند ناحیه انتخاب شر

ورزشی انتخاب و پرسشنامه در بین  یها باشگاهنواحی 

پژوهش به صورت تصادفی پخش و  یها نمونه

این اطمینان به آنان داده شد همچنین . گردید یآور جمع

مرتبط با  یها داده یآور جمعبرای  صرفاًکه این پژوهش 

در این  یدار امانتو اصول اخالقی و  استپژوهش 

جهت تجزیه و تحلیل  .گردیدخواهد پژوهش نیز رعایت 

و ( میانگین و انحراف معیار)اطالعات از آمار توصیفی 

با  (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون)آمار استنباطی 

 .استفاده گردید 23نسخه  Amosو  SPSSافزار نرم

 

 ابزار

یپرسشنامه ویژگی جهت سنجش  :1های شخصیت

 نئو های شخصیتی از پرسشنامه استاندارد شخصیتی ویژگی

پنج عامـل بزرگ  نامـهپرسش فرم کوتاه تجدیدنظر شـده

سؤال  64که شامـل ( 1992)کری کاستا و مک شخصیت

های مورد بررسی، شامل پنج شاخص. است، استفاده شد

-گرایی، انعطافشاخص شخصیتی روان نژندی، برون

باشند که هر کدام شناسی میوظیفه پذیری، سازگاری و

های تمامی گویه. شوندگیری میگویه، اندازه 12توسط 

موافقم  کامالً) ای ینهگزنامه، به صورت پنج پرسشاین 

شوند و هر پاسخ داده می( 1 مخالفم عدد کامالًالی  5عدد 

-اختصاص میگویه، امتیازی بین یک تا پنج را به خود 

                                                           
1- Personality Traits Questionnaire 
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الزم به توضیح است حداقل نمره در هر شاخص . دهد

حداقل و  ؛ همچنین 64و حداکثر نمره برابر  12برابر 

تا  20، 20تا  12حداکثر امتیاز در هر سطح به ترتیب برابر 

، در پژوهش حسین پور .باشدمی 64تا  01و بیش از  01

اساس ضریب آلفای پایایی بر( 1399)رضایت و عشقی 

واتاناب،  و در پژوهش واچی، 15/4برابر با نباخ کرو

گزارش  15/4نیز برابر با ( 2416) 1یوکوتا و اوتسوکا

 .گردید

جهت بررسی عوامل  :2شناختیروانهای پرسشنامه ویژگی

پرسشنامه محقق ساخته  از شناختیروانهای و ویژگی

اساس مقیاس قاسمی و این پرسشنامه بر. استفاده شد

. الگو و با اندکی تغییر طراحی گردید( 1391)خرمیان 

ارزشی لیکرت از  5اساس طیف و بر سؤال 26دارای 

به بررسی  1مخالفم عدد  کامالًالی  5موافقم عدد  کامالً

، انگیزش (سؤال 5) ادراکشامل  شناختیروانهای ویژگی

سالمت  ،(سؤال 5)، نگرش (سؤال 3)، یادگیری (سؤال 0)

. پرداخته است( سؤال 0)و هوش شناختی ( سؤال 5) روان

روایی پرسشنامه  (1044)در پژوهش حسامی و همکاران 

ضریب آلفای کرونباخ  یید وأاساس نظرات اساتید تبر

پایایی در پژوهش حاضر  .مشخص گردید 10/4برابر با 

 70/4اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با پرسشنامه بر

 .گزارش شد

به منظور سنجش عوامل  :3کنندگان مصرفپرسشنامه رفتار 

 کنندهرفتار مصرف از پرسشنامه کنندگان مصرفرفتاری 

گویه با مقیاس پنج ارزشی لیکرت  0شامل که ( 2449)ژو 

. استفاده شد ،است (5=تا کامالً موافقم 1=کامالً مخالفم)

و  تائیدروایی همگرای پرسشنامه را ( 2417) 0هیر و هولت

                                                           
1- Wachi, Watanabe, Yokota & Otsuka 
2- Psychological Characteristics Questionnaire 
3- Consumer Behavior Questionnaire 
4- Hair & Hult 

 7/4خ باالی ااساس ضریب آلفای کرونبپایایی آن بر

روایی محتوایی و صوری پرسشنامه در . گزارش شد

تأیید شده و پایایی آن پرسشنامه ( 1397)تحقیق اسماعیلی 

که  آمد دستب 723/4 به روش آلفای کرونباخ برابر با

 اسماعیلی،) استپرسشنامه  قبول  قابلپایایی  دهنده نشان

1397.) 

  
 هایافته

نفر نمونه تحقیق بیشترین  356اساس نتایج از مجموع بر

 سال 34تا  24در دامنه سنی بین  نفر 106فراوانی به تعداد 

 31تعداد  سال 04باالی و کمترین فراوانی در دامنه سنی 

های تحقیق  از نمونه( %2/07)نفر  161 همچنین. بود نفر

ها  یافتهاساس بر. مرد بودند%( 1/52)نفر  111زن و 

نفر  155مجرد و ( %06/56)نفر  241مشخص شد که 

توصیفی نتایج متغیرهای  1جدول  .بودند متأهل( 50/03%)

 .دهد یمتحقیق را نشان 

https://www.researchgate.net/profile/Kazumi-Watanabe
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Kaeko-Yokota-2105207948
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Yusuke-Otsuka-2035332758
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 متغیرهای توصیفی 1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 197/4 12/3 روان نژندی

 920/4 01/3 برونگرایی

 217/1 27/3 پذیریانعطاف

 157/4 19/3 سازگاری

 937/4 31/3 شناسی وظیفه

 652/4 20/3 ادراک

 750/4 20/3 یریادگی

 943/4 27/3 نگرش

 250/1 21/3 یهوش شناخت

 931/4 22/3 زشیانگ

 147/4 14/3 سالمت روان

 941/4 41/3 کنندهمصرف رفتار

 

قبل از معادالت ساختاری جهت بررسی ارتباط 

 یبا عوامل رفتار یتیو شخص یشناختروان یها یژگیو

ها از آزمون با توجه به نرمال بودن داده کنندگان مصرف

شد که نتایج در  استفادهماتریس همبستگی پیرسون 

 .نشان داده شد 2جدول 

 
 ماتریس همبستگی 2جدول 

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر
 - - - - - - - - - - - 1 ینژند روان. 1

 - - - - - - - - - - 1 300/4 برونگرایی. 2

 - - - - - - - - - 1 673/4 601/4 یریپذ انعطاف. 3

 - - - - - - - - 1 006/4 301/4 063/4 سازگاری. 4

 - - - - - - - 1 061/4 711/4 672/4 536/4 شناسی وظیفه. 5

 - - - - - - 1 632/4 631/4 531/4 102/4 612/4 ادراک. 6

 - - - - - 1 676/4 063/4 630/4 602/4 019/4 066/4 یریادگی. 7

 - - - - 1 092/4 576/4 010/4 031/4 592/4 561/4 613/4 نگرش. 8

 - - - 1 703/4 631/4 675/4 734/4 572/4 530/4 056/4 640/4 یهوش شناخت. 9

 - - 1 576/4 143/4 704/4 571/4 019/4 652/4 550/4 079/4 605/4 زشیانگ. 11

 - 1 610/4 549/4 531/4 046/4 516/4 036/4 710/4 542/4 511/4 026/4 سالمت روان. 11

 1 591/4 723/4 162/4 531/4 546/4** 096/4 054/4 670/4 722/4 031/4 -516/4 کننده مصرف رفتار. 12

 

 2با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

-برون) های ویژگی شخصیتی که بین شاخص شدمشاهده 

با  (شناسیپذیری، سازگاری و وظیفهگرایی، انعطاف

و  دار یمعنارتباط مثبت  کنندگان مصرفعوامل رفتاری 
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ارتباط  کنندگان مصرفبین روان نژندی و عوامل رفتاری 

همچنین نتایج (. P≤45/4)دارد وجود  یدار یمعنمنفی و 

های  گانه ویژگی های شش شاخص دیگر نیز نشان داد بین

 ، انگیزش، یادگیری، نگرش، سالمتادراک) یشناختروان

کنندگان  مصرفعوامل رفتاری  و( روان و هوش شناختی

 در ادامه(. P≤45/4)ندارد ارتباط مثبت معناداری وجود 

، یشناختروان یها یژگیوی روابط ساختارمدل 

 کنندگان مصرف یبا عوامل رفتار یتیشخص های ویژگی

ه نشان داده شد 1که در شکل  مورد بررسی قرار گرفت

 .است

 

 
 کنندگان مصرف یبا عوامل رفتار یتیو شخص یشناختروان یها یژگیارتباط وبارهای عاملی مدل  1شکل 

 

ارتباطی بین متغیرهای تحقیق از به منظور بررسی مدل 

-ویژگی در این مدل. مدل معادالت ساختاری استفاده شد

پذیری، گرایی، انعطافروان نژندی، برون) شخصیتی های

گانه  های شش و شاخص (شناسیسازگاری و وظیفه

، انگیزش، یادگیری، ادراک) یشناختروانهای  ویژگی

به عنوان متغیر ( روان و هوش شناختی نگرش، سالمت

در  زا برونمتغیر  عنوان به کنندگان رفتار مصرفو  زا درون

 .شده است ارائه 3که در جدول  بودنداین تحقیق 

 
 کنندگان مصرف یبا عوامل رفتار یتیو شخص یشناختروان یها یژگیارتباط وآماره تی و بارهای عاملی مدل  3 جدول

 سطح معناداری t یبار عامل کشیدگی کجی زا برونمتغیر  مسیر زا درون مؤلفه

 441/4 035/6 -060/4 210/4 -715/4 یرفتارعوامل  ˂--- روان نژندی

 441/4 320/1 622/4 201/4 -746/4 یرفتارعوامل  ˂--- گرایی برون

 441/4 751/11 700/4 -423/4 -631/4 یرفتارعوامل  ˂--- پذیریانعطاف

 441/4 062/1 669/4 266/4 -697/4 یرفتارعوامل  ˂--- سازگاری

 441/4 117/12 793/4 -007/4 -373/4 یرفتارعوامل  ˂--- شناسی وظیفه

 441/4 130/11 741/4 129/4 -701/4 یرفتارعوامل  ˂--- ادراک
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 441/4 909/6 514/4 735/4 -755/4 یرفتارعوامل  ˂--- زشیانگ

 441/4 317/14 710/4 366/4 -613/4 یرفتارعوامل  ˂--- نگرش

 441/4 336/10 117/4 274/4 -561/4 یرفتارعوامل  ˂--- یهوش شناخت

 441/4 141/10 162/4 910/4 -701/4 یرفتارعوامل  ˂--- یریادگی

 441/4 050/14 773/4 314/4 -513/4 یرفتارعوامل  ˂--- سالمت روان

 

توان گفت می 3 در جدول های مدل تحقیقیافته براساس

، p=441/4) کنندگان رفتار مصرفشناسی بر  وظیفه

793/4=β) ،کنندگان رفتار مصرفیی بر گرا برون 

(441/4=p ،622/4=β) ،رفتار ی بر ریپذ انعطاف

ی بر سازگار، (p ،700/4=β=441/4) کنندگان مصرف

، ادراک بر (p ،669/4=β=441/4) کنندگان رفتار مصرف

، انگیزش (p ،641/4=β=441/4) کنندگان مصرفرفتار 

، نگرش (p ،514/4=β=441/4) کنندگان رفتار مصرفبر 

 ، هوش(p ،450/4=β=710/4) کنندگان رفتار مصرف بر

، (p ،117/4=β=31/4) کنندگان رفتار مصرف شناختی بر

، p=162/4) کنندگان رفتار مصرف یادگیری بر

237/4=β)  کنندگان مصرفرفتار  سالمت روان برو 

(12/4=p ،773/4=β )اما عالوه  ؛اثر مثبت معناداری دارد

رفتار ی بر روان نژنداین نتایج نشان داد  بر

اثر منفی ( p ،060/4-=β=441/4) کنندگان مصرف

های برازش  شاخص 0در جدول  در ادامه معناداری دارد،

 .مدل پژوهش نشان داده شده است

 
 برازش مدل شاخص 4جدول 

 تفسیر مقدار شاخص مالک شاخص برازش

 - 760/93 - (کای دو)کای اسکوآر 

 - 37 - درجه آزادی

 مطلوب 530/2 3کمتر از  (χ2/df)نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی 

 مطلوب 490/4 1/4کمتر از  (RMSEA)ریشه دوم میانگین خطای برآورد 

 مطلوب 913/4 9/4بیشتر از  (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 مطلوب 177/4 9/4بیشتر از  (AGFI)شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 

 مطلوب 430/4 45/4کمتر از  (RMR)ریشه میانگین مجذور باقیمانده 

 مطلوب 924/4 9/4بیشتر از  (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 مطلوب 945/4 9/4بیشتر از  (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

 مطلوب 920/4 9/4بیشتر از  (IFI) شاخص برازش افزایشی

 

دهد نشان می 0 جدول درهای برازش مدل نتایج شاخص

بوده که نشان از  9/4شاخص نیکویی برازش بیشتر از 

آزادی  درجهنسبت کای اسکوآر به . تأیید مدل دارد

همچنین مقدار رخوردار، و مقدار قابل قبولی باز ( 536/2)

 در. است 493/4دوم میانگین خطای برآورد برابر با  شهیر

های برازش شود که دیگر شاخصیت مشاهده مینها

(CFI ،NFI ،IFI )اندرا نشان داده یمقادیر قابل قبول. 
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 بحث

های ارتباط ویژگیهدف از انجام این پژوهش، بررسی 

 یارتو شخصیتی با عوامل رف یشناختروان

 یشناختروانعوامل  بیناساس این بر . دبو کنندگان مصرف

انگیزه، ادراک، یادگیری، باور و نگرش، سالمت روان و )

 رابطه کنندگان مصرفبا عوامل رفتاری  (هوش شناختی

 هایهمسو با یافته ، کهداردوجود داری معنی مثبت و

کروستا و همکاران  و دی (2424) راهایو و همکاران

نشان دادند عوامل ( 2424)راهایو و همکاران . بود (2421)

 و باورها یادگیری، ادراک، انگیزه،من جمله  یشناختروان

در  .ثیر مثبتی داردأت نکنندگابر روی رفتار مصرف نگرش

عوامل  رسد یمبه نظر  توان بیان کرد،ین نتایج مییتب

به واسطه بهبود وضعیت نگرش و رفتار  یشناختروان

کنندگان و نیز بهبود وضعیت سالمت روان و دارا مصرف

بودن هوش شناختی مناسب سبب گردیده است تا افراد از 

به  ؛باشند برخورداروضعیت ذهنی و روانی مناسبی 

های مطلوبی در افراد ظرفیت یشناختروانعبارتی عوامل 

های فردی را مهارت ءجهت بهبود وضعیت فردی و ارتقا

یر در عوامل یمسئله منجر به تغکند که این ایجاد می

افراد با هوش شناختی  .کنندگان شده استرفتاری مصرف

دانش و اطالعات  یتر مطلوبسرعت  باالتر با سهولت و

-مرتبط با محصوالت و یا برندهای ورزشی را کسب می

کنند و بیشتر آن را دوست دارند و وقت خود را بیشتر در 

بیشتری وجود دارد که  بنابراین احتمال ؛گذرانندمی آنجا

کنندگان نسبت به محصوالت و عوامل رفتاری مصرف

 .خدمات ورزشی افزایش یابد

پذیری، گرایی، انعطافبرونبین همچنین نتایج نشان داد 

با عوامل رفتاری  شناسیسازگاری و وظیفه

اما بین روان  ؛داریارتباط مثبت و معنی کنندگان مصرف

رابطه منفی  کنندگان مصرفنژندی و عوامل رفتاری 

های زبکار، ارسالن نتایج همسو با یافته .داردوجود 

و  (2417) دیامانتاپولوس و فلوراک، کاالجزیک-آجیک

به طوری که زبکار و . بود (2421)واسانتا و همکاران

 و شناسی وظیفه برونگرایی، ندنشان داد( 2417)همکاران 

 روان اما دارد؛ مثبتی تأثیر جدید تجربیات به گشودگی

 تأثیر کننده مصرفخرید و رفتارهای  قصد بر رنجویی

نیز در ( 2421) واسانتا و همکاران. گذاردمی منفی

 رفتار بر شخصیتی هایخود نشان دادند ویژگی پژوهش

-ن نتایج مییدر تبی .داری داردثیر معنیأمشتریان ت خرید

 و متمایز دیگری از را فرد یک شخصیت،توان بیان کرد 

همچنین . دهدمی شکل را اکوسیستم با شخصی تعامل

 او شخصیت فرد، یک کیفیت و ترجیح ادراک، نگرش،

 هایانگیزه تأثیر تحت شخصیت. کندمی مشخص را

 هیدالگو) گیردمی قرار شناخت و طبیعی تأثیرات غافل،

 (.2417، 1بنیتو-پارتال و گونزالز-، مارتوسباز

 مرحله از را ها تمرین از وسیعی طیف کننده مصرف رفتار

 برای برخوردها یا خرید از پس الگوی مشکل، تشخیص

 بررسی شامل این. دهد می پوشش نیازشان کردن برآورده

 خرید الگوهای و هاانتخاب الهامات، فردی، نیازهای

-مصرف. است فرد به منحصر خدمات و محصوالت

 اوقات گاهی کنند،می خریداری را الگوها که کنندگانی

 قابل شکل شخصیت. دکنمی منعکس را ها آن شخصیت

 از ای طبقه شخصیت. است واکنش از فرد یک اعتماد

 که است انسان متمایز شناختیروان های ویژگی

 تحریک محیطی بهبودهای به نسبت را هایی واکنش

 و ها نگرش شخصیتی، های ویژگی کنترل. کند می

بر روی  تواند یمو  کشد می تصویر به را فرد تمایالت

                                                           
1- Hidalgo-Baz, Martos-Partal & González-Benito 
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مطابق با نتایج در . اثر بگذارد کننده مصرفعوامل رفتاری 

روان رنجوری یک  بیان کرد توان یمروان نژندی  نیتبی

-بعد اساسی و گسترده در شخصیت عادی محسوب می

شود که دربرگیرنده صفات با تجارب هیجانی و خلق 

منفی است که به نوبه خود رفتارها و شناخت مرتبط با این 

افرادی که در این طیف قرار . کندها را ایجاد میویژگی

اند که دارند، عصبانی، نامطمئن، ناامن، افسرده و مضطرب

ها رابطه منفی بر روی عوامل اساس این ویژگیتواند برمی

بعد همچنین  .کنندگان داشته باشدرفتاری مصرف

عالقه و شیفتگی فرد به بر پذیری  گشودگی یا انعطاف

چنین افرادی . تجربیات جدید داللت داردها و پدیده

بنابراین کنجکاوی ؛ هستند خالق، کنجکاو و حساس

 سببدارد و را به تجربه برندهای جدید وا می ها آن

. شودکنندگان ورزشی میتغییرات بر روی رفتار مصرف

و  پذیر دارای روحیه همکاریافراد سازگار و توافق

روحیه همکاری و  بنابراین با توجه به ؛صمیمی هستند

های صمیمیت و سازگاری و قابل انعطاف در موقعیت

های توانند از محصوالت و خدمات باشگاهمی متعدد

افراد با وجدان و وظیفه شناس . ورزشی استفاده نمایند

. یدار، ساختار یافته و قابل اعتماد هستندپذیر، پامسئولیت

ر برابر این طیف از افراد نیز به سبب احساس مسئولیت د

را مورد  ها آناعتماد دارند و  ها آنبرندهایی که به 

اطمینان قرار دادند از روی احساس مسئولیت کیفیت 

 .باشندها را دارا میباالیی از محصوالت ورزشی باشگاه

 

 گیرینتیجه

 هایبیان کرد بین ویژگی توان یمبا توجه به نتایج 

با عوامل رفتاری  یشناختروان شخصیتی و

به  ؛کنندگان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد مصرف

روانشناسی و شخصیتی  یها یژگیوعبارتی اگر 

 توان یممد نظر قرار گیرد  کنندگان مصرف

ورزشی ترغیب  یها باشگاهرا به سمت  کنندگان مصرف

اثرات منفی  های پژوهش حاضراز جمله محدودیت. نمود

 سیاسی، فرهنگی،اجتماعی،  محیطی، شرایطیا مثبت 

و نیز اجتناب  جامعه افراد پاسخ بر تحصیلی و اقتصادی

بوده  هاها به پاسخگویی پرسشنامهورزیدن برخی از نمونه

های گردد مدیران باشگاهپیشنهاد می نیبنابرا ؛است

های با باشگاه کنندهورزشی جهت افزایش روابط مصرف

کننده مصرف یشناختروانورزشی به ابعاد شخصیتی و 

کنندگان با بعد شخصیتی روان توجه داشته و با مصرف

-با بعد شخصیتی برونجویی، رنجوری بر مبنای لذت

با بعد بنای پویایی و فعالیت و نوآوری، گرایی بر م

پذیری بر مبنای ایجاد اعتماد و ایجاد شخصیتی مسئولیت

تی بعد شخصی، با های آناناحساس توجه به خواسته

با  تاًینها کاهش میزان گشودگی به تجربه و یریپذ انعطاف

با بعد شخصیتی سازگاری با افزایش کنندگان مصرف

 .پذیری آنان رفتار گرددمسئولیت

 

 سپاسگزاری
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