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قدمهم
کنندگان ورزشی اعم از وضعیت نابسامان اقتصادي بر رفتارهاي مصرف انواع مشتریان و مصرف

،دلیلهمینبه؛سزایی داشته استهثیر بأتغیرهکنندگان، خریداران کاالها و شاچیان، شرکتتما
باشد.توجهی برخوردار میاز اهمیت قابل1بررسی رفتار مصرف کنندگان ورزشی

راستاي خرید کردن پول دربر چرایی و چگونگی انتخاب مشتري براي خرج،کنندهرفتار مصرف
زیرا توزیع و ؛برانگیز استچالش،ارزیابی رفتار مصرف واقعیاما ؛ز داردکاالها و خدمات تمرک

اساس بر،دیگرسوياز.اي استکار مشکل و پرهزینه،نامه در زمان مصرف و خریدآوري پرسشجمع
عنوان مرجع رفتار واقعی موردقصد رفتاري به، 3عمل منطقیۀو نظری2شدهریزيبرنامهرفتارۀنظری
که رفتار توسط قصد و تمایل استمعتقداین پژوهشگر. )4،2005،205آیزن(گیردعه قرار میمطال

اي براي تعیین تمایل فرد عنوان نشانهوي قصد رفتاري را بهشود.بینی میبه آن، پیشگویی و پیش
هاي نندهکعنوان تعیینبه بررسی قصد رفتار بهپژوهشگران،بنابراین؛کندنسبت به کار تعریف می

).2002،107، 5ایگرت و آالگاپردازند (ف آینده میمصر
گذارد. یکی از ثیر میأتها کنندگان و تصمیمات خرید آنعوامل بسیاري بر رفتار مصرفبراین،عالوه
گیري مدل سیستماتیک تصمیمکنندگان، رفتار مصرفةکنندهاي توصیفترین مدلجامع

ترین از جمله مهم.باشدشامل عوامل مؤثر بیرونی میي ورودي این مدلها. مؤلفهاستکننده مصرف
بازاریابیۀهاي آمیختها در قالب استراتژيهاي بازاریابی سازمانتوان به فعالیتعوامل بیرونی می

هاي توزیع براي انتقال محصوالت گذاري و انتخاب کانالسیر اقدامات ترفیعی، سیاست قیمت:شامل
فرهنگی، عواملی هاي نوع دوم یا محیط اجتماعی ـ وديکننده اشاره کرد. ورکننده به مصرفاز تولید

عوامل هاي پردازش در این مدل شاملباشد. مؤلفهفرهنگ میاجتماعی، فرهنگ و خردهۀنظیر طبق
-عمل تصمیمهمچنین، باشد. میاثرگذار درونی مانند انگیزش، ادراك، یادگیري، شخصیت و نگرش

جستجوي قبل از خرید مرحله است: تشخیص نیاز،سه پردازش شاملۀکننده در مرحلي مصرفگیر
،نهایتبه خرید و در،دادبرونۀدر مرحلکننده ها. پس از این مراحل است که مصرفارزیابی گزینهو 

.)6،2003،130(کانینگهام و وونخرید مجدد می پردازد
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کننده یعنی ادراك مصرف؛کنندهثر بر مصرفؤز عوامل درونی محاضر به بررسی یکی اپژوهشدر 
شده، قیمت کیفیت ادراك:کننده که شاملشود و در میان انواع ابعاد ادراك مصرفپرداخته می

پژوهشموضوع اصلی ،شدهخطر ادراكیعنی؛ بعد سوم،باشدشده میشده و خطر ادراكادراك
خاص و براساس دیدگاه فرد ۀدر یک زمین،شدهخطر ادراكت) معتقد اس1993(1هادوكباشد.می

تواند براي یک محصول، خدمت یا فعالیت از فردي به فرد دیگر دلیل میهمینبه؛گیردشکل می
رب،جاي تمرکز بر خطر واقعیتمایل دارند بهپژوهشگران. )1993،230هادوك، (متفاوت باشد

زمانی ،ا افراد عموماً نگران نتایج برآمده از یک عمل یا خریدزیر؛شده تمرکز کنندطر دركمفهوم خ
همان خطر واقعی است، ،واقعباشند و به نتایج محتمل کلی که درها مربوط است میکه به خود آن
تواند بر شده میخطر دركحقیقت،در).1985،399، 2بودسکو و والستین(توجهی ندارند

فاچز و ،ریچ(گذارد بتأثیر ،ه خطر واقعی وجود نداشته باشدگیري مشتري حتی زمانی کتصمیم
تواند هیچ تأثیري نمی،شده). همچنین، خطر واقعی باال در غیاب خطر دریافت2007،221، 3اوریلی

شده و نشان داده است که مردم براساس خطر دركمطالعاتگیري مشتري داشته باشد. بر تصمیم
طور که اما همان، )2006،175، 4ایروین و آندرسون(گیرندم میتصمی،نه شرایط واقعی و حقیقی

ابعاد مختلفی دارد که ،شدهو این خطر ادراكهمراه است5هر خریدي با مقداري خطر،دانیممی
،دیگرسوياز.باشدمحیطی می: خطر مالی ـ زمانی، عملکردي، روانی ـ اجتماعی و فیزیکی ـ شامل

ثیر گذارد. اگرچه بررسی خطر أتوي تواند بر رفتار خرید سط مشتري میتو6شدهمقدار خطر ادراك
توجه پژوهشگراناما ؛توجه بوده استموردرفتار مشتري، توریسم و تفریحاتۀشده در زمیندریافت

. )اطالع استاز آن بیپژوهشگرو یا (اند داشته7ثیر آن بر مصرف ورزشیأکمتري نسبت به ت
ارزش پول و زمان ،شرکت در رویداد ورزشیشرایطی که :شودگونه بیان مینمانی و مالی ایخطر ز

ند که ابعاد خطر مالی بر درك مشتري از خرید هستمعتقدپژوهشگران. شده را نداشته باشدخرج
بخشی رضایتطوروب دست نیابد و نیازهاي او بهمحصوالت تمرکز دارد و اگر مشتري به منافع مطل

، 8میشل و گریتورکس(آیدمیدنبال محصول جایگزین برکند و بهحساس اتالف پول میا،نشودارضا
1993،185.(
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با قصد ارتباط منفی و معناداري ،شدهکه خطر ادراكپژوهشگران بر این باور هستندبسیاري از 
،که خطر مالی و خطر زمانیعنوان کردند ) 2003(1سایت و شیفور،میانایندرد.خرید دار
.)2003،870، سایت و شیفور(اینترنتی دارندریدثیر را بر خأبیشترین ت

ممکن است زیرا ؛خطر مالی استداراي ،خرید بلیط براي یک رویداد ورزشیمثال، عنوانبه
،دیگرسويو ازتأمین کنند توسط رویداد را ارزش پول خود توانندمیاحساس کنند که نتماشاچیان
زیرا این نوع محصول ؛از خرید آن را امتحان کندپیشتواند محصول ورزشی نمیةکننداین مصرف

از خرید یک بلیط بازي و تجربه و تماشاي همچنین، پسشود. زمان تولید و مصرف میطور همبه
دتواناراضی نمییک تماشاچی ن،عالوهشود. بههیچ محصول محسوسی ارائه نمیتماشاگرانبه آن،

کنندگان ورزشی باعث افزایش خطر مالی در میان شرکتموارداین تمامدهد. محصول را پس
حاضر مورد پژوهش شده در عنوان یکی از ابعاد خطر دركابعاد خطر مالی به،دلیلهمینبه؛شودمی

گیرد.بررسی قرار می
اهی هاي هاکی دانشگبه بررسی تمایل حضور در بازيدر پژوهشی)2003(کانینگهام و وون

ها. آنمتذکر شدندشده بر حضور در رویدادهاي ورزش دانشگاهی اهمیت خطر ادراكبر پرداختند و 
عنوان تواند بهارتباط بین قصد حضور و حضور واقعی را دریافتند و پی بردند که این عوامل می

.)2003،135،کانینگهام و وون(فاکتورهاي مؤثر بر تمایالت رفتاري مورد بررسی قرار گیردریز
کهکردندرفتاري استفاده عاملی را براي تعیین قصدچهار ی) نیز مقیاس2008(2جیمز و تریل

باشد و عامل) میدو با(عامل) و تمایل مصرف کاالهادو با(ايشامل: تمایل مصرف رسانه
.)2008،431، جیمز و تریل(ها نداشته استآنپژوهشکردن به دیگران جایی در پیشنهاد

شده بر تصمیمات خرید ثیر خطر ادراكأت"با عنوان پژوهشی) در 2012(3یزائو و لبراین، عالوه
ترین عنوان مهمترتیب خطرات مالی، خطرات عملکردي و خطرات خدماتی را بهبه،"یاینترنت

و خدمتگذار.)2012،1306، یزائو و ل(کردندخطرات در مراحل مختلف خرید اینترنتی مطرح 
ییدي نشان دادند أو تحلیل عاملی تیابی معادالت ساختاري با استفاده از مدلنیز) 1389همکاران (

تمایل مشتریان براي پذیرش بانکداري اینترنتی در ةدهندکاهشترین خطرمهم،که خطر زمانی
) 1390ده (مالحسینی و جبارزاهمچنین، .)1389،55زاده و کیانپور، حنفی، خدمتگذار(ایران است
ثیر ریسک، ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کاالهاي أبررسی ت"خود با عنوان در پژوهش

1. Forsythe & Shi
2. James & Trail
3. Zhao & Li



77...شدة مالی ـ زمانی با مقاصد مصرفخطر ادراكارتباط

منفی و معناداريثیرأت،شدهکه ریسک مالی ادراكگزارش دادند"بازار خاکستري در استان کرمان
.)1390،19، مالحسینی و جبارزاده(کنندگان داردبر نگرش مصرف

که به مشتري فروخته 1ايولیهاکه محصولدلیل اینر صنعت تماشاي ورزش، بهد،دیگرسوياز
فردي چون بهداراي خصوصیات منحصر،2مانند سایر خدماترویداد ورزشی است که،شودمی

نیز) و2007،190، 6هاردي و ساتون، مولین(است5پذیريو فساد4همگنی، نا3بودننامحسوس
بر عالوه.باشدشده میداراي سطح باالتري از خطر ادراكاست،7محوريمشتراین کهدلیلبه

شده خطر دریافتکنندگان آن، بررسی فرد ورزش و رفتارهاي متفاوت مصرفبهخصوصیات منحصر
زیرا ؛توجهی در صنعت ورزش نداردکاربرد قابلغیره،مانند توریسم، اوقات فراعت و هادر سایر زمینه
حضور تماشاچیان و ۀدر زمینیمانععنوان بهمتفاوت است و ،آنۀتوجه به زمینده باشخطر دریافت

طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. کنندگان ورزشی بهسایر مقاصد رفتاري در میان مصرف
ارتباطی با انواع چه ،شدهادراكزمانی مالی ـدر پی آن است که دریابد خطر پژوهشگر،بنابراین

کنندگان ورزشی (قصد حضور، پیشنهاد به دیگران، خرید کاالهاي تیم و اصد رفتاري مصرفمق
اي) دارد.مصرف رسانه

پژوهششناسیروش
شکل بهکهباشدمیتحلیلیی ـ توصیف،روشلحاظبهو بودهکاربردي،هدفلحاظبهحاضر پژوهش

که ساخته استفاده شدپژوهشگرۀمناپرسشدو ازپژوهشدر این میدانی انجام گرفته است. 
رفتاري مقاصددوم کهۀنامو پرسشپرداختگویه نه شده بااول به بررسی خطر ادراكۀنامپرسش

(قصد حضور باباشدگویه می16با بعديچهار یک ساختارشامل کرد،را بررسی میتماشاچیان 
گویه و مصرف چهار هاي تیم باگویه، قصد مصرف کاالچهار گویه، توصیه به دیگران باچهار 
نامه پرسشبندي شده است.ارزشی لیکرت امتیازپنج اساس مقیاسکه برگویه) چهار اي بارسانه

و جهت بررسی روایی گشتداخلی و خارجی تهیههايپژوهشاساس اطالعات حاصل از بر
س از اعمال پیشنهادات و نفر از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت و پ15در اختیار ،محتوایی
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قرار نفر) 55(از دانشجویانکوچکی ۀآزمایشی در اختیار نمونۀدر یک مطالع،نظراصالحات مورد
با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، ضریب .آماري نهایی حذف شدندۀاز جامع،گرفت که این تعداد

که یک بخش ضروري از آزمون نیزییديأتیتحلیل عاملدست آمد. به87/0نامهپایایی پرسش
ها یا طور آشکار و معنادار به گروهنامه را بهتوان موضوعات پرسشاعتباریابی است نشان داد که می

تحلیل عناصر اصلی و با چرخش ۀوسیلها بهداده،اساسهمینبندي نمود. برعوامل کوچک دسته
.باشدمیخوب ،شدناي توانایی عاملیهشاخصنشان داد که نتایج تحلیل وواریماکس تحلیل شدند

و معناداري بودنمونهةکفایت نسبی اندازةدهندنشان، 1آزمون کایزر میر اولکینهمچنین، نتایج
ها بار شده است عناصر و متغیرهایی که بر روي آن.ها داشتبودن دادهنشان از عاملی، آزمون بارتلت

خوانی دارد.رض ما همفهاي پیشبا عاملعواملنشان داد که این
هاي آماري توزیع گردید. ها در میان نمونهنامهاصالحات الزم صورت گرفت و پرسش،بعدۀدر مرحل

اساس استعالم شامل دانشجویان پسر دانشگاه آزاد ساوه بود که برآماري ۀجامعالزم به دکر است که 
370،ر بود که با توجه به جدول مورگاننف4000ها حدود آنتعداد،آمده از آموزش دانشگاهعملبه

370. از میان ندگیري تصادفی مورد بررسی قرار گرفتها با استفاده از روش نمونهنفر از آن
وگردید مورد تکمیل 359،توزیع گردیده بودهاي درسیاساتید در کالساي که توسط نامهپرسش
واستفاده شد استنباطی از روش آمار توصیفی وهاتجزیه و تحلیل دادهمنظوربهداده شد. برگشت

شده و متغیرهاي مقاصد براي بررسی ارتباط بین متغیرهاي خطر ادراك2افزار آماري لیزرلنرم
کار رفت.بهرفتاري و طراحی الگوي نهایی 

نتایج
و مهم برگزاري مسابقات در ساعات اداري نگرانی از "دهد که مینشان شماره یکهاي جدول یافته
نگرانی بابت زمان زیاد "و قرار دارد اول ۀرتبدر ) 15/1) و انحراف معیار (66/3میانگین (با "روز

در ) 30/1) و انحراف معیار (53/3میانگین (با "دلیل ازدحام جمعیتقبل و بعد از بازي بهشده صرف
) 16/1و انحراف معیار ()33/3میانگین (با "نگرانی بابت قیمت بلیط"و جاي گرفته است دوم ۀرتب
خود اختصاص داده است.بهسوم را ۀرتب

1. Kaise Meyer Olkin
2. LISREL
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زمانیۀ خطرات مالی ـنامپرسشهاي توصیف میانگین و انحراف معیار گزارهـ1جدول

یف
زمانیطرات مالی ـ خرد

فراوانی

ص
شاخ

ین
انگ

می

یار
 مع

اف
حر

ان

مالً
کا

فق
فقموا

بیموا
وت

لفتفا
خا

مالًم
کا

لف
خا

م
561191123537F.Trisk133/316/1ان قیمت بلیط هستم.نگر1

2
من براي حضور ۀدرآمد ماهان

مداوم در این مسابقات کافی 
نیست.

52144625645F.Trisk228/324/1

3

،نگرانم که منافع حاصل از حضور
هاي ة کل هزینهکنندتوجیه
(ایاب و ذهاب، شدهمصرف

ي ) براغیرهاسکان، خوراك و 
حضور نباشد. 

401361084431F.Trisk330/309/1

4
دهم با صرف زمانی ترجیح می

دقیقه به تماشاي 90کمتر از 
هاي دیگر بپردازم.مسابقات رشته

6657808670F.Trisk489/238/1

5
قبل ،شدهنگران زمان زیاد صرف

دلیل ازدحام و بعد از بازي به
جمعیت هستم. 

93131533943F.Trisk553/330/1

نظر من حضور در میادین به6
42395589134F.Trisk634/237/1ورزشی نوعی اتالف وقت است.

7
دیدن پخش مستقیم مسابقات 

تواند جایگزین حضور من در می
استادیوم باشد.

57118856534F.Trisk727/320/1

8

دهم این زمان را ترجیح می
هاي در فعالیتصرف شرکت 

اوقات فراغت دیگر (از قبیل رفتن 
به سینما، کتابخوانی، ورزش و 

غیره) کنم.

69791176727F.Trisk826/322/1

9
برگزاري مسابقات در ساعات 

اداري و مهم روز، نوعی مشکل 
اساسی براي من است.

91140683624F.Trisk966/315/1
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قصد حضورۀنامپرسشهاي نگین و انحراف معیار گزارهتوصیف میاـ2جدول 

یف
قصد حضوررد

فراوانی

ص
شاخ

ین
انگ

می

یار
 مع

اف
حر

ان

فق
موا

مالً 
کا

فق
بیموا

وت
لفتفا
خا

م

لف
خا

الً م
کام

1
به تماشاي من تمایل دارم

ام در عالقهمسابقۀ تیم مورد
استادیوم بپردازم .

74141823327ATT.int156/314/1

2
به تماشاي من تمایل دارم 
ام در عالقهمسابقۀ تیم مورد

تلویزیون بپردازم.
811281023612ATT.int264/304/1

3
به تماشاي من تمایل دارم 

- عالقهخالصۀ مسابقۀ تیم مورد

ام در تلویزیون بپردازم.
26971137647ATT.int394/213/1

به پیگیري تنها من تمایل دارم 4
351031096151ATT.int402/319/1ام بپردازم.عالقهاخبار تیم مورد

ۀعالقتیم موردۀتماشاي مسابقکننده به تمایل مصرف"دهد کهمینشان شماره دوهاي جدول یافته
وامل قصد عرا در میان سایر اول ۀرتب،)04/1) و انحراف معیار (64/3میانگین (با "خود در تلویزیون

د.حضور دار
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پیشنهاد به دیگرانۀنامهاي پرسشتوصیف میانگین و انحراف معیار گزارهـ3جدول 

یف
پیشنهاد به دیگرانرد

فراوانی

ص
شاخ

ین
انگ

می

یار
 مع

اف
حر

ان

فق
موا

مالً 
کا

فق
بیموا

وت
لفتفا
خا

م

لف
خا

الً م
کام

1
خصوص شرکت در من در

یگران فقط مسابقات فوتبال با د
صحبت خواهم کرد.

23821675730REC.int503/398/0

فوتبال را مسابقۀ من شرکت در 2
381151226222REC.int623/305/1به دیگران پیشنهاد خواهم کرد.

3
من دوستان و خویشاوندان را به 
شرکت در تماشاي مسابقات 

فوتبال تشویق خواهم کرد.
291211205732REC.int716/307/1

4
خصوص من نکات مثبت در

تماشاي مسابقات فوتبال را 
خواهم گفت.

601311013829REC.int843/313/1

خصوص نکات مثبت کردن درصحبتکننده به تمایل مصرف"کهدهدمینشان شماره سهجدول 
را در میان سایر عوامل قصد اول ۀتبر،)13/1) و انحراف معیار (43/3میانگین (با "تماشاي مسابقات

خود اختصاص داده است.به،پیشنهاد به دیگران
خرید کاالهاۀنامهاي پرسشگزارهمیانگین و انحراف معیار توصیف ـ4جدول 

یف
پیشنهاد به دیگرانرد

فراوانی

ص
شاخ

ین
انگ

می

یار
 مع

اف
حر

ان

فق
موا

مالً 
کا

فق
بیموا

وت
لفتفا
خا

م

لف
خا

الً م
کام

من بعضی از کاالهاي مربوط به تیم 1
8851128074ME.int964/211/1را خریداري خواهم کرد.

من تمامی کاالهاي مربوط به تیم را 2
12331269395ME.int1037/207/1آوري خواهم کرد.جمع

-من هنگام شرکت در مسابقه لباس3
38851105175ME.int1188/227/1هاي مربوط به تیم را خواهم پوشید.

4
من در مسابقات هنگامی که 

هاي لباسنیز کنم شرکت نمی
مربوط به تیم را خواهم پوشید.

5711078096ME.int1246/212/1
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"هاي تیم محبوبشپوشیدن لباسکننده به تمایل مصرف"حاکی از این است کهشماره چهارجدول 

در میان سایر عوامل قصد خرید کاالهاي اول ۀرتب، در)27/1معیار () و انحراف88/2میانگین (با 
قرار دارد.تیم 

ايمصرف رسانهۀنامهاي پرسشگزارهمیانگین و انحراف معیار توصیف ـ5جدول 

یف
پیشنهاد به دیگرانرد

فراوانی
ص

شاخ

ین
انگ

می

یار
 مع

اف
حر

ان

فق
موا

مالً 
کا

فق
بیموا

وت
لفتفا
خا

م

خال
الً م

کام
ف

1
به مطالعۀ اخبار و من قصد دارم 

ام در عالقهاطالعات تیم مورد
ها بپردازم.روزنامه

491511172814MD.int1353/395/0

2
به تماشاي اخبار من قصد دارم 

ام در تلویزیون عالقهتیم مورد
بپردازم.

56153973221MD.int1453/304/1

3
اخبار به شنیدن من قصد دارم

ام در رادیو عالقهتیم مورد
بپردازم.

38841575723MD.int1515/303/1

4
به جستجوي من قصد دارم 

در ام عالقهاخبار تیم مورد
اینترنت بپردازم.

431371292525MD.int1640/304/1

بار و اطالعات تیم اخۀمطالعکننده به تمایل مصرف"دهد کهمینشان شماره پنج هاي جدول یافته
کننده به تمایل مصرف") و 95/0) و انحراف معیار (53/3میانگین (با "هااش در روزنامهعالقهمورد

در میان ،)04/1) و انحراف معیار (53/3میانگین (با "اش در تلویزیونعالقهتماشاي اخبار تیم مورد
.قرار دارنداول ۀرتبطور مشترك در به،ايسایر عوامل قصد مصرف رسانه
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مدل مسیرةشدبارهاي استانداردـ1شکل
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مدل مسیرتیمقدارـ2شکل

زمانی) را بر متغیرهاي (خطرات مالی ـپژوهشمستقل متغیرثیر أمیزان تشماره یک و دو،شکل
رسی بر،شدن فرضیات (معناداري روابط)ید یا ردأی. مبناي تدهدنشان می) رفتاريمقاصد(وابسته

،-96/1یا کوچکتر از 96/1مقادیر آزمون معناداري بزرگتر از مدل در حالت ضرایب معناداري است. 
دهد،میطور که نتایج تحلیل معادالت ساختاري نشان همانبودن روابط است. معنادارةدهندنشان

باشد. می99/1و میزان معناداري آن 03/0قصد حضور بازمانی ی ـخطرات مالارتباطمیزان 
قصد با، 98/0و میزان معناداري آن 10/0کردن به دیگران پیشنهادباهمچنین، میزان ارتباط آن

و میزان 11/4اي قصد مصرف رسانهباو -41/0و میزان معناداري آن -04/0مصرف کاالهاي تیم 
قصد حضورابيداراعنمو منفی ارتباطزمانی ی ـخطرات مال،بنابراینباشد؛می19/1معناداري آن 

قصد پیشنهاد به دیگران و با و باشد میمعنادار و مثبتايقصد مصرف رسانهباهادارند، ارتباط آن
معناداري ندارد.ارتباط خرید کاالهاي تیم 



85...شدة مالی ـ زمانی با مقاصد مصرفخطر ادراكارتباط

گیري بحث و نتیجه
خطر را نداشته باشد بیانگر شده ارزش پول و زمان خرج،امکان این که شرکت در رویداد ورزشی

ند که اگر مشتري به منافع مطلوب دست نیابد و هستمعتقدپژوهشگران. استزمانی مالی ـ 
دنبال کند و بهوي احساس اتالف پول و زمان می،نشودبخشی ارضاطور رضایتنیازهاي او به

خرید بلیط براي یک رویداد ).1993،185میشل و گریتورکس، (آیدمیمحصول جایگزین بر
تماشاچیان احساس کنند که نتوانند به ممکن است ،زیرا؛زمانی استـخطر مالیدارايز ورزشی نی

محصول ورزشی ة کنندمصرف،دیگرسوياز.مین ارزش پول و زمان خود توسط رویداد بپردازندأت
زمان تولید و مصرف طور هماین نوع محصول به،زیرا؛از خرید آن را امتحان کندپیشتواند نمی
هیچ محصول محسوسی به مشتریان ارائه ،تماشاي بازيۀ بلیط بازي و تجرباز خرید پسود. شمی

این خصوصیات تماممحصول را پس دهد و دتوانیک تماشاچی ناراضی نمیبراین،عالوهشود. نمی
شود. کنندگان ورزشی میزمانی در میان شرکتـباعث افزایش خطر مالی

و 03/0قصد حضور را زمانی بای ـ خطرات مالارتباطمیزان که هش حاضرپژوهاي با توجه به یافته
کانینگهام و هاياز پژوهشمطابق با نتایج حاصلو گزارش کرده است 99/1میزان معناداري آن را 

هاي هاکی دانشگاهی پرداختند و اهمیت خطر ) که به بررسی تمایل حضور در بازي2003وون (
،2003(کانینگهام و وون،دانشگاهی را متذکر شدندیر رویدادهاي ورزششده بر حضور دادراك
ثیر را بر خرید أبیشترین ت،زمانیـند خطر مالیهست) که معتقد2003سایت و شی (فورو ) 130

زمانی ـتوان نتیجه گرفت که خطرات مالیمی، )2003،870، سایت و شی(فورداینترنتی دار
شده توسط بر قصد حضور دارد و هرچه میزان خطر ادراكمعناداري وثیر منفیأت،شدهادراك

دنبال بهمقابل،و درگرددمیکمتر نیز ها در رویدادها میزان حضور آن،تماشاچیان بیشتر شود
ها در تلویزیون و یا اي اعم از تماشاي بازيرفتارهاي مصرفی جایگزین مانند مصرف رسانه

ید این مطلب ؤآیند. ممیها بردر تلویزیون، اینترنت و یا شنیدن اخبار بازيهاآنۀکردن خالصدنبال
ي و از ضریب معنادارباشد. مطابق با نتایج حاصلمیشماره یک و دونیز نتایج موجود در شکل 

زمانی بر قصد ـخطرات مالیارتباطمیزان ها، شده در این شکلتحلیل معادالت ساختاري گزارش
میشل و (هاي پژوهشباشد که با نتایج می19/1و میزان معناداري آن 11/4اي همصرف رسان

زمانی ـ خطرات مالی،بنابراین؛باشدسو میهم)1981(1گاسمنو)1993،187گریتورکس، 
با دارد؛ اما ارتباط آن با قصد حضور معنادارو منفی یارتباط،کنندگانشده توسط مصرفادراك

.)1981،203(گاسمن، است معنادارومثبت،ايمصرف رسانه

1. Guseman
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نوع مصرف فعاالنه و دو شاملراستا باید به این نکته توجه کرد که مصرف تماشاچیان ایندر،اما
استغیرهکاالهاي ورزشی و ها، خریدحضور در استادیوم:شاملنهمصرف فعاال.باشدمنفعالنه می

مصرف ورزش از طرق :(منفعالنه) شاملفعاالنهیر) و مصرف غ2007،551تریل و جیمز، ،وون(
فینک و (باشدانواع رسانه همچون تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجالت و اینترنت میانندمختلفی م

بیشتر تمرکز خود را بر مصرف ،مدیریت ورزشی؛ اما مطالعات)2002،16، 1تریل و اندرسون
؛ اندا از بررسی مصرف تماشاچیان ورزشی غیرفعال واماندهاند و غالبتماشاچیان ورزشی فعال قرار داده

که این،همچنین. در مطالعات بعدي مورد توجه قرار گیردله أاین مسشود پیشنهاد می،بنابراین
اي بر حضور در رویدادهاي ورزشی و یا بالعکس تأثیرگذار است نیز کمتر مورد چطور مصرف رسانه

بررسی اي و قصد حضور نیز بین مصرف رسانهۀشود رابطشنهاد می؛ لذا، پیتوجه قرار گرفته است
) معتقد است که در کنار قصد خرید مجدد، قصد تبلیغ کالمی 2006(2سودرالندهمچنین، .گردد

،. پیشنهاد به دیگراناستبرجسته در بررسی رفتار مشتري عواملیکی از ،(یا پیشنهاد به دیگران)
به ،کاال یا خدمتی را که قبالً استفاده یا دریافت کرده است،ک مشترياي دارد که یاشاره به درجه

،حاضرهاي پژوهشبا توجه به یافته).2006،86سودرالند، (کنددیگر پیشنهاد میةیان بالقومشتر
98/0و میزان معناداري آن 10/0کردن به دیگران پیشنهادبازمانی لی ـخطرات ماارتباطمیزان 

توان نتیجه می) 2008(جیمز و تریلآمده از پژوهشدستبهمطابق با نتایج چنین،. همباشدمی
کنندگان ندارد و خطر در میان رفتارهاي مصرفجایگاه خاصی ،گرفت که پیشنهاد به دیگران

تعدادزیرا گذارد؛ میثیر معناداري بر این رفتار نأت،ورزشیة کنندشده توسط مصرفادراك
هستند و اما باز هم هوادار تیم خود ،کنندزمانی را درك میکه خطرات مالی ـکنندگانیمصرف

بسیار استکنندهاي آن را به دیگران پیشنهاد میکنند و بازيصحبت میآناز طور مرتببه
هاي ورزشی توسط و پوشیدن کاالهاي تیمنخریدبراین، عالوه.)2008،437جیمز و تریل، (

به این ها آن،زیرا؛ باشدها میآنبراينفس بهابزاري براي افزایش و حفظ اعتمادعنوانمشتریان، به
همکارانو 3کیالدینیپژوهشتوانند ارتباط خود با هویت ورزشی موفق را نشان دهند.طریق می

خود، طرفداران ورزش دانشگاهی تمایل دارند تا در حمایت از تیم محبوب) نشان داد 1976(
) در 2012(یزائو و ل. همچنین،)1976،373کیالدینی و همکاران، (تیم را بپوشند کاالهاي آن

بیان کردند که خطر "شده بر تصمیمات خرید اینترنتیثیر خطر ادراكأت"با عنوان پژوهشی

1. Fink, Trail & Anderson

2. Soderlund

3. Cialdini
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ثیر منفی أتیکی از عوامل مهمی است که تصمیمات خرید اینترنتی مشتریان را تحت،شدهادراك
در مراحل مختلف خرید اینترنتی ترین خطرعنوان مهمرا بهخطرات مالیپژوهشین ا.دهدقرار می

خود نشان پژوهشدر نیز ) 1389خدمتگذار و همکاران (.)2012،1306، ی(زائو و لکندمطرح می
تمایل مشتریان براي پذیرش بانکداري اینترنتی ةدهندترین خطر کاهشمهم،دادند که خطر زمانی

) نیز 1390مالحسینی و جبارزاده (براین، عالوه.)1389،66، و همکاران(خدمتگذارستدر ایران ا
ثیر ریسک، ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کاالهاي بازار أبررسی ت"با عنوان پژوهشیدر 

ثیر منفی و معناداري بر أت،شدهنشان دادند که ریسک مالی ادراك"خاکستري در استان کرمان
.)1390،20، مالحسینی و جبارزاده(کنندگان داردصرفنگرش م

و -04/0کاالها خریدقصد بر زمانیخطرات مالی ـثیر أمیزان ت،حاضرپژوهشهاي با توجه با یافته
نتایج تمامی برده در باال و نامهايپژوهشبا در تناقضو باشد می-41/0میزان معناداري آن 

هاي ورزشی صورت جز کاالهاي مربوط به تیمبه،نواع محصوالتخصوص اکه تاکنون درمطالعاتی
بر خرید کاالهاي تیم يثیر معنادارأت،زمانیوان نتیجه گرفت که خطرات مالی ـتمیگرفته است

هاي مربوط به خرید کاالها در نامه و مقایسه با گویهاالت پرسشؤمل در سأنداشته است. با اندکی ت
نوعی ،هاآوري آنشویم که خرید کاالهاي تیم توسط هواداران و جمعمتوجه میهاپژوهشسایر 

باشد که گاهی حتی حاضر هستند چندین برابر قیمت پیراهن هوادارانی میسوياثبات وفاداري از 
چنانچه در کشورهاي داراي .دست یابندخودصرف کنند تا به لباس ورزشکار محبوبمعمولی را
؛شودقیمت پیراهن ورزشکاران حتی گاهی به مزایده گذاشته می،ودشرایت دیده میقانون کپی

یعنی بدانند که باید ؛زمانی را درك کنندکنندگان ورزشی خطرات مالی ـحتی اگر مصرف،بنابراین
صرف خودبازیکن محبوبي حضور در مزایده جهت خرید پیراهنبرامثالعنوانبهزمان زیادي را 

عنوان خطر واقعی دركاما این را به؛رابر پول صرف این خرید کنندکنند و یا باید چندین ب
محض به،کنندگان براي خرید کاالهاي روزانه و مایحتاج زندگی خودکه مصرفحالیکنند. درنمی

، خطر مالی ـ زمانی بنابراین؛آیندمیدنبال کاالهاي جایگزین بربه،درك خطر مالی یا زمانی
یر معناداري بر خرید کاالهاي تیم ندارد.ثأت،شدهدرك

زمانی در بسیاري از حیطه ها چون توریسم، بانکداري و غیره مورد بررسی قرار –تاکنون خطر مالی 
خطر با توجه به زمینه مورد بررسی آن می تواند گرفته است، اما باید به این نکته توجه کرد که 

بودن خصوصیات منحصر به فرد خود داراي خطرات متفاوت باشد و از طرف دیگر ورزش با دارا 
مورد بررسی قرار گرفت. پژوهشزمانی متفاوتی می باشد که در این -مالی

شده توسط ترین خطرات ادراكخطر زمانی یکی از مهمحاضر نشان داد پژوهشنتایج همانطور که 
نشان در این موردري رازان بیشتمی،خارجیهايپژوهشباشد و حتی در مقایسه با مشتریان می
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نقل مناسب، نبود سیستم کارآمد براي رزرو بلیط، عدم وتواند ناشی از نبود سیستم حملمیکهداد
براین، عالوهباشد. غیرهها و وجود استراتژي هاي مناسب کنترل ترافیک در داخل و خارج استادیوم

،برده در باالاما عوامل نام؛باشدمیزمان بازي یکی از عواملی است که خارج از کنترل مدیران
ذب مندي حداکثري از درآمدهاي ناشی از جأمل و توجه خاص مدیران براي بهرهنیازمند ت

باشد.امیان مالی رویدادها میجذب ح،دنبال آنتماشاچیان و به
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Abstract

One of the effective factors on sport consumer behavior is time- financial
perceived risk. Therefore, the purpose of this study is to study of relationship
between time- financial perceived risk and behavioral intention of sport
consumers (attendance, recommend to others, merchandise consumption, media
consumption). The present study is descriptive–analytical and practical one, in
which a questionnaire with approval reliability, content validity and construct
validity was used. Statistical population includes 4000 of Islamic Azad
University of Save that with reference to Morgan table, 359 sample was defined
by LISREL software. Result indicates that time-financial perceived risk has
meaningful impact on attendance and media intentions but has not got
meaningful impact on recommend to others and merchandise consumption.

Keywords: Sport Consumer Behavior, Time-Financial Perceived Risk,
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