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Abstract 
Objectives: The present study was designed and conducted to 
investigate the relationship between sports orientation, 
personality, and popularity of athletes with sports brands in 
Iranian sports clubs.  
Methods & Materials: The method of the present study was 
descriptive-analytical and was a causal method based on 
structural equation modeling. According to the study topic, the 
participants are the consumers of sports clubs, which includes 
all customers of sports clubs in Tehran (athletes), both men and 
women, who go to the club to perform sports activities and 
obtain a sports insurance card. Data collection tools included a 
researcher-made questionnaire. The statistical method used in 
the present study was the structural equation method. SPSS 
and AMOS softwares were applied to analyze the data.  
Results: The results showed that the tendency to sports, 
personality and popularity of athletes had a significant effect on 
sports brands in Iranian sports clubs.  
Conclusion: In other words, improving the attitude towards 
sports, personality, and popularity of athletes can improve the 
sports brand of sports clubs.  
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that are characterized by the 
characteristics of uniqueness, 
stability (stability) and 
predictability. Eisenhower seems to 
have provided the best definition of 
personality. According to 
Eisenhower, personality is the 
integrated whole of character, 
temperament, intelligence, and 
body. In this definition, four 
dimensions of social, cognitive, 
emotional and physical are 
considered for personality (Rahmati 
et al., 2004). The social and 
cognitive dimension of personality 
includes factors such as tendency to 
a particular activity, identity, 
popularity, psychological health 
and variables affecting the positive 
social outcomes of individuals (Vaez 
Mousavi et al., 2015). In this regard, 
the popularity of athletes as one of 
the obvious issues in sports that has 
been created along with the growth 
and expansion of sports (Mitchell et 
al., 2018). Attention to the 
popularity of athletes as an 
important strategy in advancing the 
goals of sports has been considered 
by various researchers (McPherson 
and Kerr, 2021). Today, the 
potential of athletes' popularity has 
been used to promote sports. 
However, this has not always been 
in its positive forms, and it is 
possible that the popularity of 
athletes in their negative forms can 
also cause harm in the social and 
cultural spheres (Galili, 2019). 

Foreman (2015) stated that sports 
capabilities have enabled sports to 
well address the social issues of 
young people. In his research, he 
pointed out that sport causes 
people to be effectively attracted to 
events in sports. These events can 
affect the impact of sports on young 
people. He stated that sport can 
improve the culture in accordance 
with the values of the society 
among the youth by portraying 
appropriate events. Fink (2015) in 
his research, which aimed to 
examine the role of women athletes 
and the media at the community 
level, after examining the views of 
American youth and examining 250 
of them, found that the view of 
women's sports has changed and 
used the potential of this Athletes 
as well as the mass media can make 
an impact at the community level. 
Today, sport is a significant industry 
and is growing as a billion-dollar 
industry with a fifty percent growth 
as one of the top ten industries in 
the world (Ras et al., 2006). Sports 
clubs have also come to realize that 
their interests depend on the use of 
customer relationship 
management, because 
consumption and shopping are 
concepts impregnated with value, 
and consumers are influenced by 
their values in their daily lives, so 
that consumption Consumers 
believe that the main reason for 
consuming products is based on 
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their values, and they buy many 
products because they think that 
these products will help them 
achieve their value goal. Therefore, 
values can be identified as one of 
the strongest forces in the market 
for consumer behavior and 
perception (Afkar et al., 2018). Lack 
of utilization of athletes' capacities 
in order to advance the goals of 
sports clubs has caused that today 
the power and functions of athletes 
to improve the performance of 
sports clubs in various fields are not 
necessary. This may be partly due to 
the lack of studies in this area. 
There is not enough evidence about 
the effect of sportsmanship, 
personality and popularity of the 
athlete with the sports brand in Iran 
Sports Club. This issue has made 
operational solutions to improve 
the sports brand in Iran Sports Club 
is not available. Therefore, the 
present study was designed and 
conducted with the aim of the 
relationship between sports 
orientation, personality and 
popularity of athletes with sports 
brands in Iranian sports clubs. 
 

Materials and Methods 
The method of the present study 
was descriptive-analytical, using the 
causal method based on structural 
equation modeling (a 
comprehensive approach to test 
hypotheses about the relationships 

of observed and latent variables) 
the field method was used (in order 
to collect data and collect the 
necessary information for statistical 
analysis).  

Participants 
The study population includes all 
customers of sports clubs in Tehran 
(athletes), both men and women, 
who refer to the club to perform 
sports activities and prepare a 
sports insurance card. Statistical 
sample Due to the size of the 
population, the number of variables 
in the research questions and the 
statistical method of structural 
equations and attention to the 
sample size in the questionnaire, 
400 people were randomly 
examined in the structural equation 
method with at least 25 questions 
for each component. Considering 
that in the present study there were 
three variables with 14 
components, so at least 350 
samples were needed to implement 
the structural equations, which the 
researcher considered taking into 
account the drop in participants of  
400 people. These samples were 
used through available sampling 
method and by simple random 
sampling among sports clubs in 
Tehran. 356 non-distorted and 
acceptable questionnaires were 
received by the researcher and 
distorted, incomplete and invalid 
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questionnaires were excluded from 
the research. 

 

Collection Tools and Methods 
Data collection tools in the  
present study included a 
researcher-made questionnaire. 
This questionnaire has 38 
questions, the questions of which 
are graded based on a five-point 
Likert scale from one (strongly 
disagree) to five (strongly agree). 
The minimum score is 38 and the 
maximum is 190. The questions of 
this questionnaire examine the 
variables of sports orientation 
among athletes (seven questions),  
athletes 'personality (20 questions), 
athletes' popularity (five questions) 

and sports club brand (six 
questions). Formal validity 
(content) of this questionnaire was 
confirmed using expert opinion. 
The construct validity of this 
questionnaire using the structural 
equation method indicated its 
optimal fit. Also, its reliability was 
determined to be 0.88 using 
Cronbach's alpha method. 
 
Data Processing Method 
The statistical method used 
included the structural equation 
method. To analyze the data of the 
present study, SPSS software 
version 20 and Emus software were 
used.

Results 
Table 1. Summary of research model 

P t Effect  Relationships  

0.001 8.514 0.652 Tendency to exercise in athletes with the sports brand  
0.001 6.625 0.452 Athletes' personality on sports brand with sports clubs 

0.001 7.147 0.521 
The popularity of athletes with the sports brand in 

sports clubs 

According to the results of the 
study, it was found that the 
tendency to exercise among 
athletes on the sports brand in 
sports clubs has an effect of 0.652, 
which according to the rate of T, 
which is 8.514, the tendency to 
exercise among athletes on the 
sports brand in sports clubs It is 
effective. According to the results of 
the study, the personality of 
athletes on the sports brand in 

sports clubs has an effect of 
0.452652, which according to the 
level of T, which is 6.625, which 
affects the personality of athletes 
on the sports brand in sports clubs. 
According to the results of the 
study, the popularity of athletes on 
the sports brand in sports clubs has 
an effect of 0.521, which is due to 
the rate of T, which is 7.147, which 
affects the popularity of athletes on 
the sports brand in sports clubs. 
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Table 2. results of Fit indexes  

Fit indexes Amount  Criterion Interpretation 

Absolute 
CMIN/DF 2.41 5< Optimal fit 

p-value x 0.001 0.05> unacceptable 
GFI 0.86 0.90> acceptable 

Comparative 
TLI 0.88 0.90> acceptable 
CFI 0.93 0.90> Optimal fit 

Parsimonious 
RMSEA 0.061 0.08< Optimal fit 

PNFI 0.81 0.05> Optimal fit 

According to the above table, it was 
found that the indicators of the 
research model are in a good 
condition, which indicates that the 
research model fits appropriately. 

 
Discussion 
According to the results of the 
study, it was found that the 
tendency to exercise among 
athletes affects the sports brand in 
sports clubs. According to 
researchers, positive personality 
traits and psychological capital lead 
to the formation of hope, self-
efficacy and commitment to 
exercise in athletes. Therefore, the 
combination of these factors can 
provide the basis for improving the 
tendency to exercise. Fink (2015) 
also found that by changing the 
view of women athletes, they have 
a desirable level of influence in the 
social and cultural spheres. 
Undoubtedly, athletes can play an 
important and influential role in the 
process of improving the brand of 
sports clubs due to their orientation 
to sports, popularity and 

personality. This issue has caused 
that in the present study, the 
tendency to sports, personality and 
popularity of athletes have a 
significant effect on sports brand in 
Iranian sports clubs. Nowadays, 
personality traits play an important 
role in the decisions and behaviors 
of athletes in sports settings. The 
researchers said that personality 
traits affect athletes' performance. 
They found that the influence of 
personality traits on athletes' 
behaviors led to the formation of 
this problem. Researchers believe 
that personality factors can 
influence the process of 
commitment formation in 
individual behaviors and attitudes. 
Personality factors seem to 
influence people's decisions and 
behaviors by overshadowing their 
popularity. Therefore, personality 
issues are the basis of individual 
attitudes and behaviors and can 
cause some behavioral aspects 
along with environmental issues, 
including popularity among athletes 
(Bagheri et al., 2021). Therefore, 
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the function of personality factors 
in promoting the popularity of 
athletes has caused this variable to 
play an important role in shaping 
and improving the model presented 
in the present study. Finally, 
personality traits and popularity as 
key variables in the process of 
improving their attitudes and 
behaviors lead to individual 
differences and the formation of 
behavioral attitudes among 
athletes. 
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 مقالة پژوهشی

گرا شخص  شیارتباط  ورزش،  محبوب  تیبه  ورزش  تیو  برند  با  در   1ی ورزشکار 

 زمون مدل آ: رانیا یهای ورزشباشگاه
 

 3جاسم منوچهری، 2فرشاد تجاری، 1علیرضا حسنی

 

 . دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 1

 ایران استاد، گروه تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  .  2

 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران   .3
  

 چکیده 

 تیو محبوب  تیبه ورزش، شخص   ش یارتباط گرا  بررسی  هدفپژوهش حاضر با    : اهداف

 .  دیو اجرا گرد یطراح رانیا یهای ورزشدر باشگاه   یورزشکار با برند ورزش

 بر  مبتنی  و   علی   روش  از   و   تحلیلی  -روش پژوهش حاضر توصیفی  ها: روش مواد و  

  یورزش  یهاباشگاه   کنندگانمصرف   پژوهش ة جامع ساختاری بود.    معادالت سازیمدل
 و   زن  از  اعمتهران )ورزشکاران(   شهر  سطح یهای ورزشباشگاه   مشتریان  کلیة  شامل

  دارای کارت  و  کردند به باشگاه مراجعه یهای ورزشفعالیت یاجرا جهت که ندبود مرد
 محقق ساخته و روش  نامة پرسش   شامل  اطالعات  گردآوری  بودند. ابزار  ورزشی  بیمة

  پژوهش حاضر های  داده   تحلیل  جهت.  بود  ساختاری  معادالت  روش  استفاده  مورد  آماری 
   .شد استفاده ایموس و  20اس.پس.اس.اس نسخة  افزارنرم  از

داد    ها: یافته نشان  حاضر  پژوهش  شخص   ش یگرانتایج  ورزش،  محبوب  تیبه   تیو 

 معناداری دارد.   تأثیر رانیا یهای ورزشدر باشگاه  یبرند ورزش برورزشکار 

وضعیت  گیری: نتیجه  بهبود  عبارتی  شخص   شیگرا  به  ورزش،  محبوب  تیبه   تیو 

 را فراهم نمود. یهای ورزشباشگاه  یبرند ورزش تواند زمینة بهبودان می ورزشکار 
 

 مقدمه 
 آن نفوذ و  شناسیروان علم دامنه  افزون روز گسترش

زمینه  صنعتی،   و  اقتصادی اجتماعی،  مختلف هایدر 
جوامع   به یکدیگر با  افراد روابط لحاظ از  را  ساختار 

 گفت  توانمی که  تا جایی است، درآورده ای  تازه شکل
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در است.  شده  خصوص،    متمرکز  و  فعالیتاین  بدنی 
اموری   از  یکی  قهرمانی  و  همگانی  سطح  در  ورزش 
و  شده  مطرح  جهان  در  مختلف  عناوین  به  که  است 

های بسیار زیادی به اشکال مختلف با آن سر و گروه
دارند ورزش  .کار  نقش  چشمگیر  افزایش  و   با 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و    ةدر توسع   بدنیفعالیت
به یکی ه  زمیناین  حتی سیاسی کشورها، پیشرفت در  

اولویت برنامهاز  استراتژیك  کشورهای  های  در  ریزان 
شده   تبدیل  داالکاس، است  دنیا  و  در  (.  2020  1)بی 

صورت   به  تنها  دیگر  ورزش  امروزی،  جامعة 
بدنی و فکری برای سالمت جسم و ذهن  های عالیتف

شود، بلکه در پس آن روابط اقتصادی و  نگریسته نمی
را از  سیاسی آشکار و پنهان بسیاری وجود دارد که آن 

اولیه دورهدف  فعالیت    اش  از  را  ورزش  و  ساخته 
جسمانی و ذهنی محض بسیار فراتر بُرده است. با توجه  

و ف انواع مختف  به مخاطبان بسیار ورزش  راگیرشدن 
نظر ورزش به  بشری،  جامعة  افراد  اکثریت  برای  ها 

طور کلی ورزش از هدف اصلی خود فاصله  رسد به می
ها جهت ایجاد برخی  ای در دست دولتگرفته و وسیله 

است  فعالیت شده  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  های 
و همکاران،  امروزه 2003  2)براون  عنوان    (.  به  ورزش 

گذاری مطلوبی در تمامی  تأثیراز  مسائل مهم  یکی از  
همکاران، و  )مارتین  است  برخوردار  بشری    3ابعاد 

تا  2021 شده  سبب  ورزش  گسترش  و  رشد   .)
و شخصیت معرفی  جامعه  سطح  در  نیز  ورزشی  های 

این   که  گردند  شکل   مسئلهمشخص  به  گیری منجر 
(. 42020های ورزشی شده است )یورکی و آرچر، چهره

ك ورزشکاران به عنوان ارکان کلیدی ورزش  بدون ش
توانند از جایگاه ارزشمندی در سطح جامعه برخوردار  می

تواند در بهبود جایگاه  می  مسئلهباشند که توجه به این  

 
1. Bee & Dalakas  

2. Brown et al. 

3. Martin et al. 

4. Yorko & Archer 

ورزش در سطح جامعه نیز بسیار مهم و کلیدی باشد  
 (.2021)اجاق و آقایی، 

از رفتار و    یامجموعه   تیشخص اساس نظر محققان    بر
زندگ  فردتفکر    یهاوهیش با  است  روزمره    ی در  که 
)پا  همتایب  یهایژگیو  ثبات  قابلیدار یبودن،  و    ت ی( 

می پیش  مشخص  مبینی  نظر  به  ،  آیزنك  رسدیشود. 
  برارائه داده است.  تیدر مورد شخص را   فیتعر نیبهتر

شخصیت   آیزنك،  نظر  منش،  اساس  یکپارچة  کلیت 
است.   جسم  و  این مزاج، هوش  بُعد   در  چهار    تعریف 

عاطفی و جسمانی برای شخصیت   اجتماعی، شناختی،
  (.2004در نظر گرفته شده است )رحمتی و همکاران،  

برگیرندة عواملی    بُعد اجتماعی و شناختی شخصیت در
محبوبیت،  هویت،  خاص،  فعالیتی  به  گرایش  مانند 

روان  و  شناخسالمت  بر تی  اثرگذار  متغیرهای 
بروندادهای مثبت اجتماعی افراد است )زهتاب نجفی و  

و همکاران،  ؛  2016همکاران،   (. 2015واعظ موسوی 
محبوبیت ورزشکاران به عنوان یکی از این زمینه،    در

و  رشد  کنار  در  که  است  ورزش  در  بدیهی  مسائل 
  5گسترش ورزش ایجاد شده است )میتچل و همکاران،

. توجه به محبوبیت ورزشکاران به عنوان یك  (2018
توجه   مورد  ورزش  اهداف  پیشبُرد  در  مهم  راهکار 

 6محققان مختلفی قرار گرفته است )مکفرسون و کر، 
های محبوبیت ورزشکاران در  (. امروزه از ظرفیت 2021

جهت گسترش ورزش استفاده شده است. ورزشکاران  
ای ورزشی و توانند فضهای ورزشی می به عنوان ستاره 

تحت   به شدت  را  و   تأثیرغیرورزشی  )سو  دهند  قرار 
همواره در اشکال    مسئلهچه این    (. اگر2020،  7همکاران 

که   دارد  وجود  امکان  این  و  است  نبوده  خود  مثبت 
محبوبیت ورزشکاران در اشکال منفی خود باعث بروز 

های اجتماعی و فرهنگی نیز گردد  هایی در عرصه آسیب

5. Mitchell et al. 

6. Macpherson & Kerr 

7. Su et al. 
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و  2019  1)گالیلی، ورزشکاران  جایگاه  به  توجه   .)
متولیان ورزش بهره این جایگاه هنر  از  گیری مناسب 
صورت جدی مدنظر قرار دهند  بایست بهکه می   است

 (.2005 2)فیضل،
فرهنگ طریق لزوم  از  جامعه  سطح  در  سازی 

. وجود مشکالت  استورزشکاران نخبه، امری ضروری  
فرهنگ لزوم  جامعه،  در سطح  از  ساز عمده  مناسب  ی 

رساند. با توجه به نبود راهکارهای  طریق ورزش را می 
ای در حوزة ورزش،  عملیاتی در توسعة الگوسازی رسانه 

تر در این حوزه  تر و جامع های عمیق نیازمند به بررسی 
می همکاران،  احساس  و  )فراسر  توان  2016شود   .)

چهرهتأثیر و  ورزشکاران  باالی  ورزشی  گذاری  های 
س بر  باال  مطرح  حدی  به  جامعه  لزوم   استطح  که 

رو کند. از این استفاده از این قدرت را به خوبی تبیین می
و وجود   به مشکالت موجود در سطح جامعه  با توجه 

های مطرح ورزشی، نیاز به بررسی عوامل موثر  چهره
از چهره  الگوسازی رسانه  بهبود  به  بر  را  های ورزشی 

می نشان  علت    دهد.خوبی  به  از  ورزش  برخورداری 
  را در افزایش   ایشمار خود نقش اساسیهای بیقابلیت

کند. ورزش  و بهبود وضعیت اجتماعی کشورها ایفا می
پذیری باالیی را  از جمله مسائلی است که قدرت نفوذ 

دا  جوانان  فیسچر،  ردبر  و  (.  2012  3)پارمنتیر 
های فرهنگی و های ورزشکاران صرفاً در حوزه ظرفیت

اقتصادی نیز نقش  یست  ناجتماعی   و در سایر مسائل 
همکاران،  کننده تعیین و  )حسن  دارد  (. 2015ای 
های ورزشکاران و محبوبیت آنان گیری از ظرفیتبهره
باشگاه می جایگاه  ارتقای  در  نیز تواند  ورزشی  های 

های ورزشی از نام و اعتبار  کمك نماید. امروزه باشگاه 
پیش  جهت  در  اهدافورزشکاران  نهایت   بُرد  خود 

داشته  را  همکاران،استفاده  و  )پارک  (.  2019  4اند 
بهره باشگاه  جهت  در  بسیاری  ظرفیت های  از  گیری 

 
1. Galili  

2. Feezel  

3. Parmentier & Fischer 

اند و در های زیادی را متحمل شده ورزشکاران، هزینه
شده در این بین نهایت استفاده را  عوض از اعتبار کسب 

 (.2020و همکاران،   اند )ناظمی داشته 
های ورزشی سبب  هار نمود قابلیت ( اظ2015)  5گیلدیال

شده تا ورزش بتواند به خوبی مسائل اجتماعی جوانان  
وی در پژوهش خود اشاره   شعاع قرار دهد.الرا تحت  

،  گردد تا افراد به شکل موثریداشت ورزش سبب می 
رویدادهای موجود در ورزش گردند. این اتفاقات    جذب

را تحت    گذاری ورزش بر جوانانتأثیرتواند میزان  می
نمود ورزش می  تأثیر اظهار  به  قرار دهد. وی  با  تواند 

فرهنگ   بهبود  به  مناسب،  وقایع  آوردن  در  تصویر 
ارزش  با  منجر  متناسب  جوانان  میان  در  جامعه  های 

فینك هدف  2015)  6گردد.  با  که  خود  پژوهش  در   )
ها در سطح جامعه  بررسی نقش زنان ورزشکار و رسانه 

و  امریکایی  جوانان  دیدگاه  بررسی  از  پس  پرداخت، 
نفر از آنان پی برد که در حال حاضر نگاه   250بررسی 

های این  یافته و استفاده از پتانسیلبه ورزش زنان، تغییر
تواند سبب جمعی میهای  ورزشکاران و همچنین رسانه 

( در  2011گذاری در سطح جامعه گردد. مهرابی )تأثیر
از    یارسانه   یالگوساز پژوهش خود که با هدف بررسی  

ورزشچهره و   تأثیرو    یهای  جوان  مخاطبان  بر  آن 
داد    نوجوان نشان  گرفت،   یتیشخص   پیت  نی بانجام 

از    یرسانه ا  یاز الگوساز  یریپذ  تأثیرو    یزوفرنیاسک
ورزشچهره معنادار  میمستق  ة رابط  ی های  وجود    ی و 

ب م  كیستریه  یتیشخص   پیت  ن یدارد.    تأثیر  زانیو 
الگوساز  یریپذ ا  یاز  چهره   یرسانه  ورزشاز    یهای 

نوع مخاطب    ن یوجود دارد. ب  یمعکوس و معنادار  ةرابط
م الگوساز  یریپذ  تأثیر  زانیو  ا  یاز  از    یرسانه 

 وجود دارد. ی و معنادار میورزشکاران رابطه مستق
 و  است  توجهی  قابل  عنوان صنعت   به ورزش، امروزه

 به درصدی  پنجاه  رشد با میلیاردی  صنعتی مثابة  به

4. Park et al. 

5. Ghidiyal 

6. Fink 
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 و  رشد  حال در  جهان، برتر صنعت ده  از  یکی عنوان
 های  باشگاه  (.2006  1همکاران، و  )رس است توسعه

 در  شانمنافع که اند رسیده واقعیت این به هم ورزشی

 یراز است،  مشتری با  ارتباط  مدیریت از  استفاده  گرو 

 و  هستند ارزش به آغشته مفاهیمی خرید و  مصرف
 تأثیر تحت شان  روزمره  زندگی  در کنندگان مصرف

 مصرف که طوری به  گیرند، می قرار خود های ارزش

 مصرف دلیل ترین اصلی معتقدند کنندگان

 آنها  و  آنهاست های ارزش  بر مبتنی محصوالت، 

 کنند می خریداری دلیل این به را زیادی محصوالت

 به رسیدن در را آنها  محصوالت این  کنندمی  فکر  که

 کرد. بنابراین خواهند  ها یاریارزش  به مربوط هدف

بهارزش   بازار  در نیروها ترینقوی از یکی عنوان ها 

 مشخص توانند می آن درک و  کنندهمصرف رفتار برای

)افکار از   (.2018  همکاران، و  شوند  بهره گیری  عدم 
اهداف  ظرفیت پیشبُرد  جهت  در  ورزشکاران  های 
های ورزشی سبب گردیده است تا امروزه از توان  باشگاه 

عملکرد   بهبود  جهت  در  ورزشکاران  کارکردهای  و 
حوزه باشگاه  در  ورزشی  مختلفی  های  گیری  بهرههای 

تواند تا حدی ناشی از خال  می   مسئلهد. این  الزم نشو
مطالعاتی در این حوزه باشد. به صورتی که شواهد کافی  

خصوص   شخص   شیگرا  تأثیردر  ورزش،  و   تیبه 
ورزش  تیمحبوب برند  با  هل  ی ورزشکار  باشگاه    یدر 
باعث شده    مسئله. این  یستدسترس ن  در   رانیا  یورزش

بهبود   جهت  در  عملیاتی  راهکارهای  تا  برند  است 
در دسترس نباشد.   رانیا  یورزش  یادر باشگاه ه   یورزش

به    ش یگرااز این رو پژوهش حاضر با هدف ارتباط بین  
 یورزشکار با برند ورزش  تیو محبوب  تیورزش، شخص 

 طراحی و اجرا گردید. رانیا  یهای ورزشدر باشگاه 
 

   شناسی پژوهشروش
  علی  روش  از  و   تحلیلی   -روش پژوهش حاضر توصیفی

  رویکرد   یك)  ساختاری  معادالت   سازی مدل  بر  مبتنی  و 

 
 

  متغیرهای  روابط  درباره  هاییفرضیه   آزمون  برای  جامع
  به)میدانی    روش  از   و   بود  ( است  مکنون  و   شده   مشاهده 
  الزم   اطالعات   آوریجمع   و   هاداده   گردآوری  منظور
 . شد استفاده( آماری تحلیل  برای

 کنندگانشرکت 
   ، پژوهش موضوع اساس  بر پژوهش  مورد ة جامع 

 شهر سطحی  های ورزشباشگاه   مشتریان  کلیه  شامل

  بیمه  کارت  دارای مرد  و   زن  از  اعمتهران )ورزشکاران(  
 یگستردگ به توجه  با  ی آمار ة . نمونهستند ، ورزشی
 روش پژوهش و   تسئواال در یرهامتغ تعداد جامعه،

ها  نمونه یزشر به  توجه  و  یساختار معادالت یآمار
 یتصادف صورت به  نفر 400 تعداد  نامه، پرسش   در

  یروش معادالت ساختار  در   .گرفت قرار  یبررس مورد 
سئوال در   25هر مولفه حداقل   ی مناسب هست که برا

در پژوهش حاضر    کهینبه ا  یتنظر گرفته شود با عنا
  350حداقل    ینمولفه وجود داشت، بنابرا  14با    یرسه متغ

برا ساختار  یاجرا  ینمونه  که    یازن  ی معادالت  بود 
نفر   400کنندگان  شرکتمحقق با در نظر گرفتن افت  

 یری گنمونه روش   یقطر ها از نمونه  یندر نظر گرفت. ا
و  دسترس   ین ب از ساده، یتصادف صورت به  در 

 تعداد  شد. استفاده  تهران شهر یهای ورزشباشگاه 

 دست به قبول قابل و  مخدوشغیر  نامه پرسش   356

 و  ناقص و  های مخدوشنامه پرسش  و  یدرس محقق
 .است شده  گذاشته  پژوهش کنار از اعتبار فاقد

 های گردآوری ابزار و شیوه 
حاضر  در  اطالعات  گردآوری  ابزار   شامل  پژوهش 

دارای پرسش این  بود.    محقق ساخته   نامةپرسش    نامه 
  پنج  طیف  اساس  بر  آن   تسئواال   که   است   سئوال   38

از یك )کامالً مخالف( تا پنج    گذارینمره   لیکرت  ارزشی
و    38حداقل نمره    .شودگذاری می )کامالً موافق( نمره 

نامه به بررسی  ت این پرسش سئواال است  190حداکثر 
متغیرهای گرایش به ورزش در میان ورزشکاران )هفت 

1. Ross 
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(، محبوبیت سئوال  20(، شخصیت ورزشکاران ) سئوال
)پنج   باشگسئوالورزشکاران  برند  و  ورزشی  اه (  های 

می سئوال)شش   رواییپردازد(    این  )محتوا(  صوری   . 
  یدتای  مورد  خبرگان  نظر  بررسی  از  استفاده  با  نامهپرسش 

این پرسش .  گرفت  قرار از  روایی سازة  استفاده  با  نامه 
روش معادالت ساختاری بیانگر برازش مطلوب آن بود. 

  کرونباخ  آلفای  روش  از  استفاده  با  آن  پایایی  همچنین
   .شد مشخص   88/0 میزان

 ها دادهروش پردازش 
حاضر  در  استفاده  مورد  آماری  روش   شامل   پژوهش 
های  داده   تحلیل  جهت.  بود  ساختاری  معادالت   روش

  20اس.پس.اس.اس نسخة    افزار   نرم  از  پژوهش حاضر
 .شد  استفاده ایموس و 

 

  هاافتهی

مورد    ةاز کل نمون  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که
 درصد مرد هستند.  2/61درصد زن و    8/38  ی،بررس

  و  مجرد درصد  2/81نتایج پژوهش حاضر نشان داد که
  از  دادنشان  نتایج همچنین    .هستند  متاهل  درصد  8/18

  را   خود   تحصیالت  درصد  9/14  بررسی،  مورد  نمونة   کل
  تحصیالت  دهندگان،پاسخ   بین   از.  اندنکرده   مشخص 

  درصد   3/32  کاردانی،  درصد 1/21  دیپلم،  درصد  8/22
نتایج    .است  ارشد  کارشناسی  درصد  23/ 8  و   کارشناسی

های کشیدگی و چولگی نشان داد که  مربوط به شاخص 
داده  پژوهش حاضر طبیعی  توزیع  توجه  استهای  با   .

داده توزیع  بودن  از  طبیعی  که  گردید  مشخص  ها 
کوواریانس نرم نرمافزارهای  و  ایموس  افزار  محور 

به  1استفاده شد. جدول   نتایج مربوط  مسیر ضرایب  ، 
می  نشان  را  پژوهش  متغیرهای  همچنین  بین  دهد. 

مسیر و  ضرایب  مدل پژوهش در حالت    2و    1شکل  
 دهد. میزان تی را نشان می

 
 

 
 مسیر   ضرایبمدل پژوهش در حالت  -1شکل 

Figure 1- Research model in the case of path coe 
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 مدل پژوهش در حالت میزان تی  -2شکل 

Figure 2- Research model in t-mode 
 

 خالصه مدل پژوهش   -1جدول 
Table 1- Summary of research model 

سطح 

 ی دارمعنا
P 

مقدار 

 تی
t 

 تأثیر 
Effect  

 روابط 
Relationships  

0.001 8.514 0.652 

 های ورزشی ورزشکاران بر برند ورزشی در باشگاهگرایش به ورزش در 
Tendency to exercise in athletes with the sports 

brand  

0.001 6.625 0.452 
 های ورزشی شخصیت ورزشکاران بر برند ورزشی در باشگاه

Athletes' personality on sports brand with sports 

clubs 

0.001 7.147 0.521 
 های ورزشی محبوبیت ورزشکاران بر برند ورزشی در باشگاه

The popularity of athletes with the sports brand in 

sports clubs 
 

گرایش به ورزش  مطابق با نتایج پژوهش مشخص شد  
باشگاه  در  ورزشی  برند  بر  ورزشکاران  میان  های  در 

که با توجه به    ؛دارد  652/0به میزان  ی  تأثیر  ورزشی
گرایش به ورزش در میان  ،  است 514/8میزان تی که  

باشگاه  در  ورزشی  برند  بر  ورزشی ورزشکاران    های 
پژوهش  استگذار  تأثیر نتایج  با  مطابق  شخصیت  . 

باشگاه  در  ورزشی  برند  بر  ورزشی ورزشکاران    های 
  که با توجه   ؛است  452652/0ی به میزان  تأثیردارای  

شخصیت ورزشکاران بر ،  است  625/6به میزان تی که  
باشگاه  در  ورزشی  ورزشیبرند   .استگذار  تأثیر  های 

محبوبیت ورزشکاران بر برند مطابق با نتایج پژوهش  
  521/0ی به میزان  تأثیر  های ورزشیورزشی در باشگاه 

که    ؛دارد تی  میزان  به  توجه  با  ،  است  147/7که 
برند   بر  ورزشکاران  باشگاه محبوبیت  در  های  ورزشی 

شاخص 2جدول  در    .استگذار  تأثیر  ورزشی های  ، 
 برازش مدل پژوهش حاضر ارائه شده است. 
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 های برازش پژوهش شاخص -2جدول 
Table 2- results of Fit indexes  

 شاخص برازش 

Fit indexes 
 میزان

Amount 

 مالک

Criterion 
 تفسیر 

Interpretation 

 مطلق
Absolute 

 دی.اف/سی.ام.آی.ان 
CMIN/DF 

2.41 5< 
 برازش مطلوب 

Optimal fit 
 معناداری

p-value x 
0.001 0.05> 

 غیر قابل قبول 

unacceptable 
 شاخص نیکویی برازش 

GFI 
0.86 0.90> 

 قابل قبول

acceptable 

 تطبیقی 
Comparative 

 لویس  -شاخص توکر
TLI 

0.88 0.90> 
 قابل قبول

acceptable 
 شاخص برازش تطبیقی 

CFI 
0.93 0.90> 

 برازش مطلوب 

Optimal fit 

 مقتصد
Parsimonious 

 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
RMSEA 

0.061 0.08< 
 برازش مطلوب 

Optimal fit 
 شاخص برازش مقتصد هنجار شده 

PNFI 
0.81 0.05> 

 برازش مطلوب 

Optimal fit 
 

های مدل  با توجه به جدول فوق مشخص شد شاخص
مناسبی   وضعیت  در  این    استپژوهش،    مسئلهکه 

 . استنشانگر مناسب بودن برازش مدل پژوهش 
 

 گیری بحث و نتیجه
عاملی   عنوان  به  آن  مختلف  شرایط  و  محیط 

کننده طی قرون و اعصار گذشته همواره بر ابعاد  تعیین
گذاشته و او را مجبور کرده    تأثیرمختلف زندگی انسان  

ادامه حیات و بقاء، خود را با چنین   است تا به منظور 
های تغییراتی سازگار نماید. پیشرفت چشمگیر در حوزه 

های نوین در عصر حاضر نیز مختلف علمی و فن آوری 
وقفة انسان برای کشف و  هایی از این تالش بی نشانه

های موثر بر ارتقای زندگی و سالمت  شناسایی پدیده 
همکاران،    استانسان   و  موسوی  (. 2015)واعظ 

از   جامعه  سطح  در  خود  نفوذ  علت  به  ورزشکاران 
گسترده ظرفیت حوزه های  در  ورزش  ای  مختلف  های 

گروهبرخوردارند و  افراد  بر  ورزشکاران  نفوذ  های  . 

سطح   از  آنان  امروزه  تا  است  شده  سبب  مختلف 
های فرهنگی، اجتماعی،  گذاری مطلوبی در حوزه تأثیر

سیاسی و اقتصادی برخوردار باشند. ورزشکاران از سطح  
برخوردارند.   الگوسازی در سطح جامعه  مناسبی جهت 

سطح   در  الگوسازی  به  مربوط  مباحث  جامعه  امروزه 
سبب شده است    مسئله. این  استاهمیت باالیی را دارا  

در سطح جوامع مورد   الگوسازی  به  مربوط  مباحث  تا 
بررسی و مطالعه قرار گیرد. دیگر شاهد این نیستیم که  

جامعه  نهاد  مدرسه  تنها  و  خانواده  کودکانمان،  پذیری 
ها نمایش داده  هایی که به کرات از رسانه باشند. چهره

شده   شوندمی الگویی  به  مقابل  تبدیل  در  که  اند 
و نقش اند  ایستاده  معلمان  و  مادر  و  پدر  مانند  هایی 

ها  مخاطبان جوان و نوجوان یا الگوبرداری از این چهره
نظر  هپردازند. بصحنه مسابقات به هویت سازی خود می 

جوانان  می و  نوجوانان  اکنون  هم  پذیری تأثیررسد 
شتری از ورزشکاران موفق  عاطفی، شناختی و رفتاری بی

سبب شده است تا پژوهش   مسئلهو مشهور دارند. این 
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با هدف   و    تیبه ورزش، شخص   شی ارتباط گراحاضر 
ورزش  تیمحبوب برند  با  باشگاه   یورزشکار    یاهدر 
 طراحی و اجرا گردید.  رانیا یورزش

مطابق با نتایج پژوهش مشخص شد گرایش به ورزش  
باشگاه  در  ورزشی  برند  بر  ورزشکاران  میان  های  در 

به میزان  تأثیرورزشی   به    652/0ی  توجه  با  که  دارد 
( گرایش به ورزش در  514/8آمده )دست همیزان تی ب

های ورزشی  میان ورزشکاران بر برند ورزشی در باشگاه 
نظ  بر.  استگذار  تأثیر محققان،  اساس  های ویژگیر 

-شناختی سبب شکلشخصیتی مثبت و سرمایة روان
تعهد به انجام فعالیت  کارآمدی و  ، خود میدواریگیری ا

-شود. لذا مجموعه این عوامل میدر ورزشکاران می 
فراهم   را  ورزش  به  گرایش  بهبود  جهت  زمینه  تواند 

 آورد. 
شخصیت  شد  مشخص  پژوهش  نتایج  با  مطابق 

باشگاه  در  ورزشی  برند  بر  ورزشی  ورزشکاران  های 
دارد که با توجه به میزان تی   452/0ی به میزان  تأثیر

) دست هب برند 625/6آمده  بر  ورزشکاران  شخصیت   )
باشگاه  در  ورزشی  ورزشی  در  تأثیرهای  است.  گذار 

نهایت مطابق با نتایج پژوهش مشخص شد محبوبیت  
باشگاه  در  ورزشی  برند  بر  ورزشی  ورزشکاران  های 

و با توجه به میزان  است    521/0ی به میزان  تأثیردارای  
زشکاران بر برند ( محبوبیت ور147/7آمده )دستهتی ب

باشگاه  در  ورزشی  ورزشی  این  استگذار  تأثیرهای   .
در پژوهشات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته    مسئله

( در پژوهش خود اشاره داشت که  2011بود. مهرابی )
تواند های مختلف می ورزشکاران به علت نفوذ در حوزه 
و فرهنگی   اجتماعی  باشد. فینك تأثیربر مسائل  گذار 

نیز مشخص نمود که به واسطه تغییر نگاه به  (  2015)
گذاری مطلوبی در  تأثیرزنان ورزشکاران، آنان از سطح  

. بدون  هستندهای اجتماعی و فرهنگی برخوردار  حوزه 
ورزش،   به  گرایش  واسطة  به  ورزشکاران  شك 

در    یگذارتأثیرنقش مهم و    ، محبوبیت و شخصیت خود
این  دارندهای ورزشی  روند بهبود برند باشگاه    مسئله . 

حاضر   پژوهش  در  تا  است  گردیده  به   شیگراسبب 
 ی برند ورزش بر ورزشکار  تیو محبوب تیورزش، شخص 
ه باشگاه  داشته    تأثیر  رانیا  یورزش  ایدر  معناداری 

ویژگیباشد.   در  امروزه  مهمی  نقش  شخصیتی  های 
های  ها و رفتارهای ورزشکاران در محیط گیریتصمیم

ویژگی نمودند  اظهار  محققان  دارد.  های ورزشی 
سبب   ورزشکاران  تأثیرشخصیتی  عملکرد  بر  گذاری 

که  می نمودند  مشخص  آنان  گذاری  تأثیرگردد. 
ورزشکاران سبب  ویژگی رفتارهای  بر  های شخصیتی 
ری این مسئله شده است )باقری و همکاران،  گیشکل 
( نیز مشخص نمودند  2020(. حبیب و همکاران ) 2021
در  ویژگی ورزشکاران  کلی  وضعیت  شخصیتی  های 
  بر و  است شعاع قرار دادهالهای ورزشی را تحت محیط 
ویژگی  حسب از  یك  آنها،  هر  بارز  شخصیتی  های 

ایجاد می  را  متفاوتی  کلی  صورت  کند. بهعملکردهای 
محیط  ویژگیدر  ورزشی  نقش های  شخصیتی  های 

اگر دارد.  ورزشکاران  خروجی  در  تمامی    مهمی  چه 
تحت  جنبه ورزشکاران  ورزشی  های ویژگی  تأثیر های 

گیرد اما این متغیر نقش مهمی در  شخصیتی قرار نمی
نگرش  عالقه احساسات،  رفتارهای  مندی ها،  و  ها 

)باقری و همکاران،   محققان    (.2021ورزشکاران دارد 
میمعتقدند   شخصیتی  روند  عوامل  گیری شکل تواند 

های فردی موثر باشد. به نظر تعهد در رفتارها و نگرش
-رسد عوامل شخصیتی به واسطه نفوذ بر تصمیممی

گردد تا محبوبیت ها و رفتارهای افراد سبب میگیری
تحت   شخصیتی الآنها  مسائل  لذا  گیرد.  قرار  شعاع 

و می تواند  است  ها و رفتارهای فردی  نگرشزیربنای  
جنبه برخی  بروز  سبب  محیطی  مسائل  کنار  های  در 

)باقری    رفتاری از جمله محبوبیت در ورزشکاران شود
کارکرد عوامل  2021و همکاران،   لذا  در  (.  شخصیتی 

است این متغیر    شدهسبب    محبوبیت ورزشکارانرد  پیشبُ
  رائه شده در مدل اگیری و بهبود  نقش مهمی در شکل

باشد. داشته  حاضر  ویژگی  پژوهش  نهایت،  های در 
به  محبوبیت  و  در  شخصیتی  کلیدی  متغیرهای  عنوان 
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به   منجر  آنها  رفتاری  و  نگرشی  وضعیت  بهبود  روند 
تفاوت  شکل ایجاد  و  فردی  نگرشهای  های  گیری 

 گردد. رفتاری در میان ورزشکاران می 
ظرفیت  شك  واسطبدون  به  ورزشکاران  نفوذ    ةهای 

تواند جایگاه ارزشمندی  محبوبیت و شخصیت آنان می 
باشگاه  این  برای  که  کند  ایجاد  ورزشی    مسئلههای 

 ی برند ورزشجهت بهبود  را در  تواند بستر مناسبی  می
ه  باشگاه  رو  ورزش  یادر  این  از  نماید.  فراهم  ی 

ورزش، شخص   شیگراهای  قابلیت محبوب  تیبه   ت یو 
نقش  ورزشکار  متغیرها  این  تا  است  شده  سبب  ان 

برند  مهمی بهبود  باشگاه   یورزشدر  ورزشدر    ی های 
حاضر    رانیا پژوهش  نتایج  به  توجه  با  باشد.  داشته 

می محبوبیت پیشنهاد  میزان  ارزیابی  با  تا  گردد 
ورزشکاران سعی در بهره گیری از ظرفیت این افراد در  

شی داشت.  های ورزجهت بهبود برند ورزشی در باشگاه 
پیشنهاد   حاضر  پژوهش  نتایج  به  توجه  با  همچنین 

و می ورزشکاران  بهبود وضعیت شخصیتی  با  تا  گردد 
با محیط  آن  اجتماعیمتناسب سازی  و  ، های ورزشی 

  رانیا  یورزش  ی ادر باشگاه ه  ی ورزشسعی در ارتقا برند  
 داشت.

 

 پیام مقاله 
و ظرفیت محبوبیت  نفوذ  واسطة  به  ورزشکاران  های 

می  آنان  برای شخصیت  ارزشمندی  جایگاه  تواند 
 تواند های ورزشی ایجاد کند که این مسئله می باشگاه 
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