
 

91-91/ صفحه 9/ شماره 9 سال/ 2931 و زمستانپاییز   

 

 نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش

 

 بررسي انگیزه حضور و رضایت تماشاگران مسابقات كشتي آزاد و فرنگي لیگ برتر ایران

 *9، كاظم هژبری3دانا زمردی ،2حسن اسدی ،9نژادرحیم رمضاني

 ـ استاد مدیریت ورزشي، دانشگاه گیالن9

 مدیریت ورزشي، دانشگاه تهرانـ استاد  2

 ارشد مدیریت ورزشي، دانشگاه گیالنـ كارشناس 9و  3

 29/92/9312: تاریخ پذیرش             7/1/9312 تاریخ دریافت:

 چکیده

های ورزشی بسيار مهم است. آنها در رقابت حضور : تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که انگيزههدف

 رفت.هدف پژوهش حاضر قرار گ ایران فرنگی و آزاد کشتی برتر ليگ مسابقات حضور و رضایت تماشاگران این رو، بررسی انگيزه از

 مسابقات تماشای در که بودند سال 41 از باالتر تماشاگران کليه آن آماری و جامعه بود: این پژوهش از نوع توصيفی شناسيروش

 انگيزه ساختۀمحقق گرفتند. پرسشنامه قرار آماری نمونه جزء نفر 481 مورگان، جدول اساس بر داشتند. حضور کشتی برتر ليگ

 واییر با استفاده از مبانی نظری متغيرهای پژوهش و بررسی پنج پرسشنامه خارجی تدوین شد که ،تماشاگران و رضایت حضور

با آزمون آلفا  نو همچنين ضریب پایایی آ شناسیروان و مدیریت متخصصان از نفر 8 نظر مورد اصالحات و بازنگری از پس نآ

( p<04/0) داریمعنی سطح در اسپيرمن همبستگی ضریب فریدمن و هایآزمون از. شد تایيد 88/0و  76/0کرونباخ به ترتيب 

 .شد استفاده هاداده تحليل برای

 ترینهمم ترتيببه اجرایی و فنی موقعيت عامل و لذت و پيروزی تيمی، و ورزشی هویت هایانگيزه که داد نشان نتایج ها:یافته

عنی داری رابطه پایين و مو رضایتمندی تماشاگران  یبين تمامی ابعاد انگيزش ا اینکه. ببود کشتی تماشاگران حضور هایانگيزه

 تماشاگر بيشتر بود. رضایت باانگيزه وفاداری تيمی و عالقه و دسترسی وجود داشت، رابطه 

 واملع هرچقدر دهد کهنشان می تماشاگران مندیرضایت و انگيزشی ابعاد تمامی و معنی دار بين مثبت رابطه گیری:نتیجه

 بيشتر آنان مجدد حضور امکان شود ومی نيز تامين آنان رضایت شود، فراهم بيشتر تماشاگران حضور زمينه و تقویت انگيزشی

 .شد خواهد

  .مسابقات کشتی مندی تماشاگران،رضایت، حضور : انگيزهكلیدی هایواژه

 E - mail: kazem_hojabr@yahoo.com 01997707100*نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 .(4480رحيمی، ) ها هستندو طرفداران تيم 4تماشاگران ،بر کيفيت رویدادها و مسابقات ورزشیبسيار مهم  از عواملیکی 

 هایيگل و هاباشگاه سبب درآمدزایی مستقيم صورت به و دهندمی هویت ورزشی مختلف هایليگ به که این بر عالوه تماشاگران

 یجنب خدمات و تلویزیونی پخش حق فروش و مالی حاميان جذب در ایعمده سهمنيز  غيرمستقيم صورت به ،شوندمی ایحرفه

با ایجاد احساس غرور و انگيزه در  هستند کهباشگاه  ترین سرمایهمهمتماشاگران  طور کلی،به(. 4488الميری و همکاران، ) دارند

ان تداوم حضور تماشاگر رواز این .(2002، 2)پيز و ژانگ گذاشت ها خواهندورزشکاران، اثر مثبتی بر عملکرد ورزشکاران و نتایج تيم

. (4481، سقایی و کاووسی ؛4480، رحيمی) استجلب رضایت و برآوردن انگيزه آنان  مندنياز های باشگاه،ی سرمایهبه مثابه

 د در جذب تماشاگر وتوانیها ممسابقات ورزشی و کيفيت تيمی که تسهيالت ورزشگاه و اماکن برگزار اندبيان کردهمحققان 

 .(4480رحيمی،  ؛2008، 1؛ امينودین و لی2002و همکاران،  4)گرینولاثرگذار باشد  آنانرضایت 

نجام اهای داوطلبان در ورزش همگانی و انگيزهافراد عادی های شرکت ، انگيزهانگيزه ورزشکاران رابطه بادر حقيقات فراوانی ت

 ندامورد مطالعه قرار دادههای ورزشی را از تمایل حضور تماشاگران در رقابت های خاصیاندکی جنبهقيقات تحولی  گرفته است

 بالهایی مانند بيس. برخی تحقيقات نيز روی رشته(2006، 6و استيوز ؛ کوریا2002، و همکاران 7؛ گالن2007، 8و کيتامورا )وون

(  2007، 42يل و فونکنفوتبال )و  (2006، 44؛ لی2008، همکاران و 40هونگ؛ 2،2004برنتال و گراهام ؛2002و همکاران،  8)تریل

 شناخته مانند انگيزشی عوامل شامل حيطه شش در راثر بر حضور تماشاگران ؤم عوامل( 2007) اروون و کيتاموانجام گرفته است. 

 در تيم موقعيت مانند مسابقه کنندة جذاب عوامل ؛تبليغات و نقل و حمل هزینۀ بليت، قيمت مانند اقتصادی عوامل؛ تيم با شدن

 سهيالتت مانند محيطی عوامل؛ نظر مورد تيم در ستاره بازیکنان حضور و تيم بازی کيفيت تيم، توسط رکورد ثبت ليگ، جدول

 مانند شناختی جمعيت عوامل ؛ وپرخاشگری و تنش از رهایی مانند روانی و درونی عوامل؛ هوا و آب و بازی برنامۀ استادیوم،

( هشت عامل وفاداری تيمی، غرور 2008) 44همچنين جاالی اند.کرده بندیتقسيم تأهل وضعيت و نژادی زمينۀ ،يتجنس

های آینده را از انگيزه مندی به فوتبال و رفتارهاجتماعی، هویت تيمی، سرگرمی، تعامل اجتماعی، ادراک بيرونی تيم، عالق

اوندی ( عالقه به بازیکنان، اقتصاد، غرور اجتماعی و نيازهای خویش2008) 41و و نوریسئه تماشاگران فوتبال معرفی کرده است.

رشته  44های هواداران ، انگيزه(2008) و همکاران 48. البته وانای معرفی کردندشاگران ورزش حرفههای اصلی تمارا انگيزه

)اجتماعی شدن(، زیبایی، های سرگرمی، استرس مثبت )هيجان(، پيوستن به گروه ورزشی را بررسی کردند که در مجموع انگيزه

 640روی  تحقيقی در (2002) 47گارسيا و کارو. ها بودندترین انگيزهبودن با خانواده و عوامل اقتصادی به ترتيب رایج عزت نفس،

 در که بود انتماشاگر حضور عوامل ترینمهم از مسابقات بندیزمان و ریزیبرنامه دریافتندکه اسپانيا فوتبال برتر ليگ تماشاچی

 برنامه ارائه و ورزشگاه به آسان دسترسی شب، در هایباز انجام هفته، آخر تعطيالت در هابازی برگزاری به توانمورد می این

                                                           
1 - Spectators 

2 - Pease and Zhang   

3 - Greenwell  

4 - Aminuddin and Lee  

5 - Won and Kitamura  

6 - Galen 

7 - Correia and Esteves 

8 - Trail 

9 - Bernthal and Graham 

10 - Hong 

11 - Lee  

12 - Neale and Funk 

13 - Jallai 

14 - Heo and Norris 

15 - Wann 

16 - Caro and Garcia  
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 آمریکا بسکتبال ایحرفه ليگ در تماشاگران حضور بر مؤثر ( عوامل2002) ژانگ و زپي کرد. اشاره فصل اول در مسابقات کامل

 ورزشی تماشاگران رفتار نظری مدل (2002) تریل و همکاران واند مرتبط دانسته ریزیبرنامه و جذابيت اقتصادی، عامل سه ارا ب

 .بود ورزشگاه به مربوط عامل و جذابيت اقتصادی، زا،مشوق عامل چهار دارای مدل این که کردند طراحی را

به تيم،  مندیه( عالق4486معصومی )؛ هاامکانات، کيفيت خدمات و سرویس در استادیوم( عامل 4480در ایران نيز رحيمی )

(، تسهيالت 4488فالحی و همکاران ) ؛هيجان بازی، علم به فوتبال، پيروزی، بازی پایاپای، خدمات به تماشاگران و سرگرمی

 و امکانات و تماشاگران هایاولویت بازی، جذابيت اقتصادی، عوامل( 4488) و همکاران الميری ؛ل اقتصادیورزشگاه و عوام

 نعمتی وو های حمایت از تيم، عالقه به فوتبال، زیبایی فوتبال و هيجان بازی ( انگيزه4420همکاران )چيان و ؛ ساعتتسهيالت

مرور مطالعات انجام شده در اند. شناسایی کردههای حضور تماشاگران انگيزه برعوامل اجتماعی و فرهنگی را ( 4424) همکاران

 روی هاپژوهشها به ورزش فوتبال بوده و بيشتر رسانه مچونمحققان هدهد که بيشتر توجه داخل و خارج از کشور نشان می

و هم  در حالی که رشته ورزشی کشتی هم به دليل جذابيت و سابقه .انجام گرفته است یورزشرشته انگيزه تماشاگران این 

های ورزشی به خصوص در ایران شناخته از پرطرفدارترین رشته ،های بين المللیآور در رقابترشته ملی و مدال عنوان یکبه

ای شدن ليگ و توسعه کشتی در ایران، نياز به مطالعات و با توجه به حرفه ،شود و تماشاگران بسياری نيز دارد. بنابراینمی

ر در مسابقات کشتی، قبل از شود. در این حوزه و با توجه به اهميت باالی تماشاگهای بيشتری در این رشته احساس میپژوهش

 برداری بهينه از این پتانسيل باید مورد توجه قرار گيرد. ها و رفع مشکالت تماشاگران به منظور بهرهچيز تأمين خواسته هر

 شناسيروش

که بليت  بودسالی  41شامل کليه تماشاگران باالتر از  پژوهشجامعه آماری  .توصيفی و از نوع پيمایشی است حاضرپژوهش 

مسابقات را خریداری و برای تماشای مسابقات ليگ برتر کشتی حضور پيدا کرده بودند. جامعه آماری در این تحقيق طبق آمار 

. اعالم شدهزار نفر  400000بالغ بر  ،های کشتی با توجه به ميانگين حضور تماشاگران برای تماشای مسابقات گذشتههيئت

گيری تصادفی ساده انتخاب شدند. این افراد از ميان که به روش نمونه برآورد گردیدنفر  481مورگان نمونه آماری براساس جدول 

( از چهار 4486-88تماشاگران هشت مسابقه )چهار مسابقه دور رفت و چهار مسابقه دور برگشت( دو ليگ فرنگی و آزاد )سال 

نامه بين تماشاگران داوطلب در پرسش 80مسابقه بيش از  شهر تهران، کرمانشاه، همدان و گرگان انتخاب شدند. برای هر

 آوری شد.نامه کامل جمعپرسش 422 ،نامه توزیعیپرسش 140های مختلف سالن توزیع شد که از بين قسمت

های عمومی ه ویژگیال و مربوط بؤس 42در سه بخش بود. بخش اول شامل  ساختهمحقق اینامهپرسش پژوهشابزار 

 4های گریننامهپرسشبررسی مبانی نظری و با  ،نامه انگيزه حضور تماشاگرانهای پرسشبرای تدوین گویهد. بوها آزمودنی

 نتخاب شد.اگویه  84 ،(4228( و ژانگ و همکاران )4221) 1(، کاسکی4284) 4(، اسکافيلد4222) 2(، هانسن و گوتير4228)

 ،هویت ورزشی و تيمی ،پيروزی و لذت عامل هفت، 7چرخش متعامدبا  8نامه از تحليل عاملی اکتشافیپس از تکميل پرسش

مشخص  4تر از بزرگ 6با ارزش ویژهموقعيت اجتماعی و موقعيت فنی و اجرایی  ،تعامل اجتماعی ،عالقه و دسترسی ،وفاداری تيمی

متغير بود.  24/0تا  12/0ز ا اههای آناز واریانس را تبيين کرد که بار عاملی گویه %84/81عامل،  هفت. مجموع این ندشد

نامه پس از تحليل عاملی پرسش )معيار مبنا( از تحليل عاملی حذف شدند. 10/0سؤال به دليل بار عاملی کمتر از  44چنين، هم

                                                           
1 - Green  

2 - Hansen and Gautheir   

3 - Sckofield  

4 - Koskey  

5  - Exploratory Factor Analysis  

6 - Varimax Rotation   

7 - Eigen value  
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های حضور تماشاگران مسابقات کشتی گویه در هفت عامل به منظور ارزیابی انگيزه 10نامه نهایی با انگيزه تماشاگران، پرسش

ها گویه بود که ميزان رضایت تماشاگران از حضور در ورزشگاه 41شامل  اننامه رضایت تماشاگرپرسش تحليل قرار گرفت. مورد

سنجيد. در این بخش متغيرهایی از قبيل هزینه تهيه بليت، امنيت، نحوه قضاوت تيم داوری، و تماشای مسابقات ورزشی را می

مقياس پنج ارزشی ليکرت بسيار زیاد،  باها نامههای هر دو پرسشنجانده شد. پاسخنتيجه مسابقات، وضعيت ورزشگاه و غيره گ

نفر از  8به منظور تعيين روایی صوری و ظاهری، ابزار تحقيق در اختيار  .تنظيم شده بودای، کم و بسيار کم زیاد، تا اندازه

 ها،الؤها، تعداد سالؤتا نظرات تخصصی خود را در مورد نحوه نگارش س قرار گرفت ت ورزشی و روانشناسییمتخصصان مدیر

زار نيز اب سازهتعيين روایی  برای. ندها با اهداف تحقيق اعالم کنالؤها و هماهنگی سها با گزینهالؤنامه، ارتباط سمحتوای پرسش

نفر از  40روی در یک مطالعه راهنما  آنها پایایی ،هانامهقبل از توزیع نهایی پرسش از روش تحليل عاملی اکتشافی استفاده شد.

و برای پرسشنامه  88/0نامه انگيزه تماشاگران با روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشتماشاگران یکی از مسابقات کشتی 

 تعيين شد. α=22/0تا  α=71/0های انگيزشی نيز بين که ضریب پایایی عاملمحاسبه شد. ضمن این 76/0رضایتمندی 

به محتوای  شناآبا توان روابط عمومی مناسب و  ارشد مدیریت ورزشیکارشناس 4همراه  قان بهمحقیکی از  پژوهشدر این 

نامه را بين های مختلف هر سالن حضور پيدا کرده و بعد از توجيه هر تماشاگر پرسشنامه و اهداف تحقيق در بخشپرسش

از روش تحليل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی آوری کردند. یع و جمعتوز ،تحقيقهمکاری در مایل به داوطلبان 

 48نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرمفرضيات پژوهش های انگيزه حضور تماشاگران و روایی ساختاری ابزار استفاده شد. عامل

 .بررسی شدند >04/0pداری معنیدر سطح  فریدمن و های ضریب همبستگی اسپيرمنآزمون و

 هایافته

درصد( و  4/14سال سن داشتند ) 28تا  22ها بين اغلب آزمودنی ها نشان داد کهشناختی آزمودنیهای جمعيتتوصيف ویژگی

 4/44، سال 22تا  41در این پژوهش آزمودنی های بين ) درصد(. 2ساله بود ) 10تا  41مربوط به تماشاگران  فراوانیکمترین 

 را تشکيلدرصد  7/48سال،  10درصد و باالی  2سال،  10تا  41 ؛درصد 8 ،سال 41تا  28 ؛درصد 4/14سال،  28تا  22 ؛درصد

دادند. ها را افراد بيکار تشکيل میآزمودنی درصد 8/4آموزان و دانشجویان و تنها بيش از نيمی از نمونه آماری را دانش (می دادند

 400ها کارشناسی و باالتر و درآمد ماهيانه خانوادگی اغلب این افراد نيز بين از آزمودنی درصد 4/82چنين مدرک تحصيلی هم

درصد( به طور متوسط در هر سال  4/82کنندگان در این مطالعه )ضمنًا نيمی از شرکت (.درصد 6/86هزار تومان بود ) 700تا 

درصد  7/84که محل سکونت کردند. ضمن اینی را از نزدیک تماشا میمسابقه کشت 40تا  7ها درصد از آن 4/11و حدود  8تا  4

 ها در حومه شهر بود.از آزمودنی

های پيروزی و لذت، هویت ورزشی و تيمی، های تماشاگران کشتی در هفت بُعد انگيزهبر اساس نتایج تحليل عاملی، انگيزه

 (.4)جدول  ندبندی شدماعی و موقعيت فنی و اجرایی دستهوفاداری تيمی، عالقه و دسترسی، تعامل اجتماعی، موقعيت اجت

 های اصلی پرسشنامه انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ليگ برتر کشتیتحليل مؤلفه -9جدول 

 بار عاملي  های اصليلفهؤم

 9 2 3 9 9 7 7 

        پیروزی و لذت

       86/0 کنم.ام، من نيز احساس شادی میبا پيروزی تيم مورد عالقه

       81/0 ام نقش دارد.حضور تماشاگران در روحيه تيم مورد عالقه

       80/0 شرایط آب و هوایی برای رفتن به مسابقات خوب است.

       62/0 های مفرح جنبی در ورزشگاه خوب است.فعاليت
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       66/0 روم.ام به تماشای مسابقات میبه خاطر چشيدن طعم پيروزی تيم مورد عالقه

       64/0 ام برای من مهم است.پيروزی تيم مورد عالقه

       64/0 تر از تماشا کردن یک تيم یا یک بازیکن خاص است.تماشای کشتی خيلی مهم

       78/0 گذارد.ام بر رأی داور تأثير میحضور و طرفداری من از تيم مورد عالقه

       78/0 دانم.را سهيم می ام خوددر پيروزی تيم مورد عالقه

       76/0 امنيت ورزشگاه زیاد است.

       76/0 روم.ام به ورزشگاه میبرای طرفداری از تيم مورد عالقه

        هویت ورزشي و تیمي

/20  کيفيت بازی تيم مقابل باال است.

0 
     

/86  روم.می ام به ورزشگاهبه خاطر عملکرد و مبارزه خوب تيم مورد عالقه

0 
     

/86  روم.به خاطر حضور ستارگان کشتی به ورزشگاه می

0 
     

/66  سابقه تيم مقابل زیاد است.

0 
     

/64  من عالقه زیادی به تيم محبوبم در ليگ کشتی دارم.

0 
     

      78/0  کنم.ام هستم احساس هویت و شخصيت میوقتی که کنار تيم مورد عالقه

      71/0  روم.خاطر زیبایی کشتی به ورزشگاه میبه 

      71/0  برم.از دیدن مسابقه کشتی از نزدیک لذت می

        وفاداری تیمي

  کشتی ورزش مورد عالقه من است.
 

24/

0 
    

  تيم مورد عالقه من تاکنون عملکرد خوبی داشته است.
 

88/

0 
    

  من باال است.کيفيت مسابقه تيم کشتی مورد عالقه 
 

68/

0 
    

  روم.برای تضعيف روحيه تيم مقابل به ورزشگاه می
 

68/

0 
    

  ام خوب و عالی است.سطح مهارت بازیکنان تيم مورد عالقه
 

80/

0 
    

     17/0   کنم.ام احساس افتخار میمن در کنار تيم مورد عالقه

        عالقه و دسترسي

  بينی است.غيرقابل پيشنتيجه مسابقات کشتی 
  

84/

0 
   

    67/0    ای از رشد اجتماعی من است.شانهدر سالن و تماشای مسابقات کشتی ن حضور

  روم.ام به ورزشگاه میگيران مورد عالقهبرای دیدن کشتی
  

68/

0 
   

  محل مسابقات به محل سکونت یا کار من نزدیک است.
  

64/

0 
   

        تعامل اجتماعي

  روم.به خاطر بودن در کنار دوستان و دیگران به سالن مسابقات می
   

82/

0 
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  ام هستم.من یکی از تماشاگران مهم و بزرگ تيم مورد عالقه
   

80/

0 
  

  روم.به خاطر حساسيت مسابقات کشتی به سالن می
   

12/

0 
  

         موقعیت اجتماعي

 بين دوستان باال در کشتی موقعيت اجتماعی من راتماشای مسابقات  سالن و در حضور

 بردمی

 
    

84/

0 
 

  روز و ساعت برگزاری مسابقات مناسب است.
    

68/

0 
 

  77/0      برم.من از تماشای مسابقات نزدیک و پایاپای لذت می

  77/0      خانواده من کشتی را دوست دارد.

        موقعیت فني و اجرایي

  برم.بينی است لذت مین غيرقابل پيشآمن از تماشای مسابقاتی که نتيجه 
     

66/

0 

  روم.برای دور شدن و فراموش کردن موقت مشکالت زندگی به دیدن مسابقات می
     

74/

0 

  روم.گيران به ورزشگاه میبه خاطر تماشای وضعيت بدنی خوب و آماده کشتی
     

88/

0 

  دانم.ام شریک میمشکالت تيم مورد عالقهخودم را در 
     

82/

0 

 دار است. به عبارتتماشاگران معنیحضور نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که تفاوت بين اولویت ابعاد انگيزشی 

شتی مسابقات ک های هویت ورزشی و تيمی، پيروزی و لذت و موقعيت فنی و اجرایی به دیدنبهتر، تماشاگران بيشتر با انگيزه

 (.2)جدول  ردروند و انگيزه تعامل اجتماعی از نظر آنان اهميت کمتری دامی

 مقایسه اولویت عوامل انگيزشی حضور تماشاگران در مسابقات ليگ برتر کشتی -2جدول 

ميزان نور و روشنایی سالن مسابقات، نحوه داوری مسابقات، که متغيرهای  توصيف متغيرهای رضایتمندی تماشاگران نشان داد

ل باط در تشک کشتی، و وجود وسایضباط در مسابقات، وجود نظم و انضنحوه تشویق تماشاگران، نحوه کنترل و برقرای نظم و ان

اند. داده به خود اختصاصنقليه عمومی برای رفت و آمد به محل مسابقات به ترتيب بيشترین اهميت را در رضایتمندی تماشاگران 

های بهداشتی و ميزان رعایت مسائل بهداشتی توسط تماشاگران همچنين متغيرهای رعایت امور بهداشتی و نظافت در سرویس

 (.4)جدول  ه استاشتنيز آخرین اولویت را در رضایتمندی تماشاگران د

 

 

 داریسطح معني درجه آزادی مجذور خي انحراف استاندارد میانگین عوامل انگیزش

 10/0 82/4 هویت ورزشی و تيمی

688/144 7 004/0 

 72/0 16/4 پيروزی و لذت

 10/0 10/4 موقعيت فنی و اجرایی

 48/0 27/4 عالقه و دسترسی

 62/0 48/4 وفاداری تيمی

 28/0 46/4 موقعيت اجتماعی

 80/0 06/4 تعامل اجتماعی
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 توصيف رضایتمندی تماشاگران -3جدول 

 استاندارد انحراف میانگین گویه اولویت

 64/0 24/1 ميزان نور و روشنایی سالن مسابقات 4

 80/0 68/4 نحوه داوری مسابقات 2

 24/0 71/4 نحوه تشویق تماشاگران 4

 78/0 70/4 نحوه کنترل و برقرای نظم و انظباط در مسابقات 1

 74/0 86/4 وجود نظم و انظباط در تشک کشتی 8

 82/0 47/4 آمد به محل مسابقاتوسایل نقليه عمومی برای رفت و  7

 77/0 08/4 نحوه هماهنگی داوران 6

 11/0 21/2 شروع به موقع مسابقات 8

 88/0 22/2 نحوه ارائه و فروش بليت درمحل مسابقات 2

 44/4 88/2 نحوه اطالع رسانی در مورد محل،زمان و تاریخ برگزاری مسابقات 40

 72/0 66/2 قيمت بليت مسابقات 44

 04/4 18/2 نظافت صندلی ها و سکوهای تماشاگران 42

 82/0 26/4 رعایت امور بهداشتی و نظافت در سرویس های بهداشتی 44

 62/0 84/4 ميزان رعایت مسائل بهداشتی توسط تماشاگران 41

ر دبر اساس آزمون همبستگی اسپيرمن، ضرایب همبستگی محاسبه شده بين تمامی ابعاد انگيزش و رضایتمندی تماشاگران 

هستند، ولی ضرایب همبستگی بين  10/0دار است. اگر چه اغلب این ضرایب بسيار کوچک و کمتر از معنی( P > 04/0سطح )

 (.1)جدول  است 70/0دسترسی نزدیک به های وفاداری تيمی و عالقه و رضایتمندی و انگيزه

 تماشاگران رابطه ابعاد انگيزشی با رضایتمندی -9جدول 
  رضایت مندی             

 سطح معني داری ضریب همبستگي ابعاد انگیزشي

 004/0 42/0 پيروزی و لذت

 004/0 41/0 هویت ورزشی و تيمی 

 004/0 82/0 وفاداری تيمی 

 004/0 86/0 عالقه و دسترسی

 004/0 46/0 تعامل اجتماعی

 004/0 21/0 موقعيت اجتماعی

 004/0 44/0 موقعيت فنی و اجرایی

 گیرینتیجهبحث و 

ای تهدهند. چنين یافنتایج پژوهش حاضر نشان داد که اکثر تماشاگران مسابقات کشتی کشور را نوجوانان و جوانان تشکيل می

يش از باست، به ویژه آن که  با اهميتاز نظر اجتماعی، کنترل رفتار، حفظ و غنا بخشيدن به انگيزه و بازاریابی ورزشی بسيار 

زه گيری انگيهفت عامل را جهت اندازه ،نتایج تحليل عاملی .نددادتشکيل می آموزان و دانشجویاننيمی از نمونه آماری را دانش

( شش عامل، نيل و 2007( سه عامل، وون و کيتامورا )2008کرد. در صورتی که هونگ و همکاران )تماشاگران کشتی معرفی 

( چهار 2002( هشت عامل، تریل و همکاران )2008( هشت عامل، وان و همکاران )2008(، پنج عامل، جاالی )2007فونک )

ر برخی البته دیی کردند. چهار عامل را شناسا( 4424) ( هفت عامل و نعمتی4488( چهار عامل، فالحی)4488عامل، الميری)

( 2007در پژوهش وون و کيتامورا ) ریزیابيت مسابقات و عامل برنامهعامل جذ با یکدیگر همپوشانی دارند. مثالً  عواملموارد این 
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. همچنين تعامل دسترسی در این پژوهش منطبق دانست و تيمی و عامل عالقه و توان به ترتيب با عامل هویت ورزشیرا می

شایان دهند. های مشترکی را پوشش میآیتم  ،(4488) اجتماعی در پژوهش حاضر با عامل سرگرمی و تفریح در پژوهش فالحی

لف مورد ترشته فوتبال تمرکز داشتند یا تماشاگران چند رشته ورزشی را در کشورهای مخ برهای قبلی پژوهشاکثر  ذکر است که

ا ههای خاص کشتی در مقایسه با سایر ورزشها و جذابيترا بتوان با توجه به ویژگی وامل. شاید برخی از عبودندمطالعه قرار داده 

 های فرهنگی بر ذائقه و عالیق مردم هر منطقه و کشور توجيه کرد. ثير تفاوتأو همچنين ت

لذت،  ، پيروزی وهای هویت ورزشی و تيمیهای حضور تماشاگران ليگ برتر کشتی ایران به ترتيب انگيزهترین انگيزهمهم

ت ميان ویو تفاوت اول بودند موقعيت فنی و اجرایی، عالقه و دسترسی، وفاداری تيمی، موقعيت اجتماعی و انگيزه تعامل اجتماعی

، (4486می )معصو(، 4480های اصلی تماشاگران در پژوهش رحيمی )ها به عنوان انگيزهبود. این انگيزه داراین عوامل نيز معنی

( گزارش شده 2008( و وان و همکاران )2008(، جاالی )2007(، نيل و فونک )2007(، وون و کيتامورا )2004برنتال و گراهام )

ها و کشورهای مختلف است های مختلف ورزشی و بين فرهنگهای مشترک در رشتهدهنده وجود انگيزهاین موضوع نشان. است

موقعيت فنی و اجرایی نيز به عنوان عاملی جدید و از در پژوهش حاضر، عامل لویت متفاوت هستند. همچنين وکه فقط از نظر ا

های تماشاگران ليگ برتر کشتی ایران شناسایی شد که این عامل با توجه به اجرای فنون زیبا و متنوع در رشته ورزشی انگيزه

 کشتی قابل توجيه و تا حدی قابل پيش بينی است. 

ها ه سالنبتماشاگران ليگ برتر کشتی جذب  در های پژوهش حاضر، هویت تيمی و ورزشی اولين و مهمترین انگيزهیافته طبق

(، 4424(، نعمتی و همکاران )4488(، فالحی و همکاران )2007کيتامورا ) و وون (،2040) 4و همکاران پارککه با نتایج بود 

تيمی و ورزشی و تعهد تحقيقات جدید به شناخت هویت  البتهدارد.  خوانیهم (2002)ژانگ  و زپي و (2008همکاران ) و هونگ

تواند مورد توجه مدیران باشگاه در سازماندهی کانون هواداران همچنين این یافته می (.4488)فالحی و همکاران،  اندمتمایل شده

 .دارد اهميت بازاریابان و مدیران برای تيم به تماشاچيان وابستگی . ضمناًقرار گيرد

( 2001) 2با نتایج پژوهش جفری و همکارانبود که  پيروزی و لذتانگيزه  ،دومين عامل انگيزشی از دیدگاه تماشاگران کشتی

( عامل لذت را اولين عامل انگيزشی تماشاگران معرفی کردند. 2008( و وان و همکاران )4480خوانی دارد. البته رحيمی )هم

. انگيزشی تماشاگران فوتبال برشمردند( چهارمين عامل 2008جاالی )(، انگيزه لذت را آخرین عامل انگيزشی و 4486معصومی )

ضمناً با توجه به این که بيشتر اشد. های ورزشی مورد مطالعه بشاید به دليل نوع و تعداد رشته هاتفاوت در نتایج پژوهش

ها تاحدی قابل توجيه ویت باالی انگيزه لذت در ميان آندادند، اولن و جوانان تشکيل میهای پژوهش حاضر را نوجواناآزمودنی

ای این هعامل موقعيت فنی و اجرایی نيز سومين عامل انگيزشی تماشاگران ليگ برتر کشتی ایران گزارش شد. برخی آیتم است.

( با عنوان عامل جذابيت 4488و الميری و همکاران) (4424بينی بودن، در پژوهش نعمتی و همکاران)عامل مانند غيرقابل پيش

 با عنوان عامل سرگرمی و تفریح، عنوان شده است.  (4488)در پژوهش فالحی و همکاران و

(، 4488در پژوهش الميری و همکاران) عامل عالقه و دسترسی بود که چهارمين عامل انگيزشی تماشاگران ليگ برتر کشتی،

های اقتصادی و وابستگی به تيم و در ( عامل4488امکانات و تسهيالت، در پژوهش فالحی و همکاران )های جذابيت و عامل

(، 2008و و نوریس )( و هئ4486گيرد. معصومی )ر بر میریزی را دهای جذابيت و برنامه( عامل4424پژوهش نعمتی و همکاران)

( هفتمين عامل انگيزشی تماشاگران 2008ين عامل انگيزشی و جاالی )( نهم2007عالقه را اولين عامل انگيزشی، وون و کيتامورا )

خوانی ندارد. این تفاوت در نتایج پژوهش احتماالً به دليل نوع رشته که با نتایج پژوهش حاضر هم اندهرشته فوتبال معرفی کرد

ه فضای با توجه ب عالوه بر این،باشد. میها مندان به رشته کشتی نسبت به تماشاگران سایر رشتهورزشی و ذائقه متفاوت عالقه

                                                           
1 - Park.  

2 - Jeffry  
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 گيرند، بيشتر در مراکز شهر و یا نزدیک به مرکز شهرهای فوتبال میبه خصوص نسبت به استادیوم های کشتیسالن کمتری که

 تر است.قرار دارند و دسترسی به آنها آسان

وفاداری و  (2002) پيز و ژانگ ضمناًبود.  های پژوهشعامل وفاداری تيمی پنجمين عامل انگيزشی از دیدگاه آزمودنی

توان گفت که تماشاگران کشتی به باالترین مرحله رشد حمایت می، پس دانندمیاز تيم وابستگی را آخرین مرحله رشد حمایت 

 وابستگی عنوان عامل( با 4488فالحی و همکاران) ،(2008جاالی ) ، (2006کوریا و استيو )این یافته با نتایج اند. ها رسيدهاز تيم

است. از جنبه نظری نيز انگيزه وفاداری نشان دهنده نوعی تعهد و دلبستگی تماشاگران  همخوان( 2008امينودین و لی )، تيمی

  است که این احساس و نگرش باید هر چه بيشتر تقویت شود.

 که دناشاگران کشتی ليگ برتر ایران بوددو عامل موقعيت اجتماعی و تعامل اجتماعی، آخرین عوامل انگيزشی از دیدگاه تم

(، 2007(، وون و کيتامورا )2001جفری و همکاران )تحقيقات نتایج  با ( همخوانی داشت و2002و همکاران ) با پژوهش گالن

( در تناقض بود. شناسایی عوامل انگيزشی موقعيت و تعامل اجتماعی تماشاگران کشتی 2008( و وان و همکاران )2008جاالی )

شود گروهی از نوجوانان و جوانان این انگيزه سبب می را کهدهد، چاهميت نقش و کارکردهای اجتماعی ورزش را نشان می ،کشور

های ورزشی به هم بپيوندند و از روابط و تعامالت اجتماعی سود ببرند. آنها های تماشاگری تيمعالقمند به ورزش در قالب گروه

د، کننای و جغرافيایی خود را بازآفرینی میهای محلی، شهری، منطقههویت تنهانه  شانمورد عالقه های ورزشیبا هواداری از تيم

، روندکنند و به غم فرو میبرای آن شادی می ؛بينندبلکه آن را در نمادهای ظاهری و پذیرفته شده اجتماعی در حال تحقق می

کنند و این موضوع چيزی فراتر از عالقه به کشتی یا سرگرمی است گفتگو میتعلقات اجتماعی مرتبط با تيم دیگر درباره شهر و 

 . (4480رحيمی، )

نحوه  و دهد ميزان نور و روشنایی سالن مسابقات، نحوه داوری مسابقاتتوصيف متغيرهای رضایتمندی تماشاگران نشان می

( و 2002) و ژانگ زپيهای ند. این نتایج با یافتهترین متغيرهای رضایتمندی تماشاگران کشتی بوداز مهمتشویق تماشاگران 

کيد و رضایت أاند و به جای تها از نيازهای اوليه عبور کردهدر واقع تماشاگران این پژوهش .( متفاوت است2008و لی ) مينودینا

ها سالن ها واستادیوم بر تسهيالت و امکاناتی به منظور آسایش و لذت از لحظات حضور در ،بر ملزومات اوليه تماشای یک مسابقه

ب و حفظ تماشاگر بسيار ضروری و رابطه آن با جذ 4بررسی دقيق این موضوع با رویکرد مدیریت کيفيت جامع ضمناً  رند.کيد داأت

ی داری مشاهده شد. یعنتماشاگران رابطه مثبت و معنی های پژوهش بين تمامی ابعاد انگيزشی و رضایتمندیطبق یافته است.

ضور امکان ح شود وبيشتر میمين و أهرچقدر عوامل انگيزشی تقویت و زمينه حضور تماشاگران فراهم شود، رضایتمندی آنان ت

این  هایوع، یافتهدر مجم سنجی مداوم بسيار حياتی است.ورد توسعه امکانات و نظر. در این مبيشتر خواهد شدمجدد تماشاگران 

ها های خاص خود را برای حضور در ورزشگاه به همراه دارند. این انگيزهدهد تماشاگران ورزش کشتی انگيزهپژوهش نشان می

ها دارند. وجود تشکيالت منسجم در باشگاه برای جذب و حفظ تماشاگران، ایجاد شناسنامه و های متفاوتی با دیگر رشتهاولویت

های ها و ارایه خدمات مناسب در موقعيتهای تماشاگران و نيازهای آنیژگیتی وضعيت تماشاگران، شناسایی وپایگاه اطالعا

 .رسدمختلف، ضروری به نظر می

 منابع

ثر بر حضور ؤبررسی عوامل م(. 4488) .و نصر اصفهانی، عليرضا ؛سلطان حسينی، محمد ؛نادریان جهرمی، مسعود ؛الميری، مجتبی

 .74- 64 ،4نشریه مدیریت ورزشی،  .فوتبال در ورزشگاهتماشاگران 

                                                           
1 - Total Quality Management(TQM) 
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Abstract 

Objective: Spectators like athletes are main customers of sport who their attendance motivation 

in competition is very important. So the purpose of this study was to examine spectators’ 

attendance motivation and satisfaction of Iran Freestyle and Greco-Roman wrestling super 

league competitions. 

Methodology: This was a descriptive study and Statistical Population were all spectators over 

than 14 years old (100,000 people) who attending to watch competitions that 384 people were 

selected as sample according to Morgan Table. Researcher-made questionnaire of Spectators’ 

attendance motivation and satisfaction was compiled by using the theoretical study of basic 

variables and investigating five external questionnaires which reviewed and refined by 8 

management and psychology experts. Cronbach's alpha reliability coefficient Confirmed with 

the 0.67 and 0.85 respectively. Data has been analyzed by using Friedman test and Spearman 

correlation (p<0.01).  

Results: The results showed that the motivations of sport and team identity, success and 

enjoyment and technical and administrative position were the most important factors of 

wrestling spectators’ motivational attendance respectively. However there was a low and 

significant relationship between all aspects of motivational and satisfaction of spectators, but 

there was a more relationship between loyalty motivation and interest and access with 

satisfaction of spectators. 

Conclusion: The positive relationship between motivation and satisfaction’ spectators in all 

aspects, show as much reinforce the motivational factors and provide spectator’s attendance, so 

meet their satisfaction and their re-presence will be further. 
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