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طلب3

چکیده
مقدمه و هدف :با ایجاد رشتههای ورزشی جدید ،اهمیت پذیرش آنها مورد توجه بازاریابی ورزشی قرار میگیرد .هدف این مقاله بررسی
نقش عوامل اجتماعی در پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال در میان بانوان است .عوامل اجتماعی در این مقاله شامل رسانههای جمعی،
خانواده و همساالن میباشند.
روش شناسی :جامعه مورد مطالعهی این پژوهش 5195 ،نفر از دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه مازندران میباشد .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 ،نفر محاسبه شد ولی تعداد نمونهی بیشتر به میزان  390نفر از دانشجویان مورد تحلیل قرار
گرفتهاند .دادهها از طریق پرسشنامه پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال جمعآوری شده است.

یافته ها :بر اساس نتایج پژوهش ،مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال در میان بانوان
خانواده و گروه همساالن میباشند و تأثیر رسانههای جمعی بر پذیرش این رشته ورزشی در میان بانوان رد شد.
نتیجه گیری :با توجه به تأثیر خانواده و همساالن بر پذیرش رشته ورزشی پینتبال ،برای بهبود پذیرش یک رشته
ورزشی جدید مانند پینتبال باید روی این عوامل تمرکز کرد و چون رسانههای جمعی در پذیرش این رشته ورزشی
مؤثر نیست ،پیشنهاد میشود در بخش رسانهای باید به موضوع پذیرش رشتههای ورزشی جدید مانند پینتبال توجه
بیشتری شود.
واژههای کلیدی :پذیرش رشته ورزشی جدید ،پینتبال ،خانواده ،همساالن ،رسانههای جمعی.
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مقدمه
زندگی در دنیای امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده و این فقر حرکتی مشکالت
عدیده ی جسمانی ،روانی و اجتماعی را برای وی پدید آورده است .ورزش به عنوان راه حل کاربردی میتواند این
مشکل را به نحو مطلوب حل کند( .)1محققان میگویند ،اگر تمام بیماریهای سرطان کنترل شود ،به طور متوسط
فقط دو سال به طول عمر انسانها افزوده میشود ،اما اگر تغذیه خوب ،تمرینات ورزشی و عادات خوب بهداشتی
(به ویژه نکشیدن سیگار) رعایت شود ،به طور متوسط  7سال بر طول عمر انسانها افزوده خواهد شد( .)2ورزش به
عنوان یکی از فعالیتهای فراغتی از نوع فعال ،نقش تعیین کنندهای در حفظ سالمت جسمی و روحی انسانها
دارد(.)3
با توجه به اهمیت ورزش برای جامعه ،مخصوصا بانوان ،مهمترین مسئله این است که گذشت زمان سبب
میشود تا از جذابیت بسیاری از رشتههای ورزشی کنونی کاسته شود و مردم گرایش کمتری نسبت به آنها نشان
دهند ،که محققان در تالش هستند ،با ایجاد رشتههای ورزشی جدید بر جذابیت فعالیتهای ورزشی بیفزایند تا
پذیرش آن رشتهی ورزشی صورت گیرد .فرآیند پذیرش عبارت است از کلیهی تغییرات ایجاد شده در دیدگاه افراد
از زمانی که آنها برای اولین بار چیزی دربارهی یک کاال ،خدمت یا ایدهی جدید میشنوند تا زمانی که آن را
میپذیرند( .)4با توجه به این که یک رشته ورزشی میتواند یک محصول باشد( ،)5برای آن که مخاطب ،رشته
ورزشی ،رقابت ،باشگاه یا محصول ورزشی جدیدی را مورد پذیرش قرار دهد 5 ،مرحله را معموال طی میکند:
آگاهی 1،عالقه ،ارزیابی ،آزمایش ،پذیرش .مسئله این است که بسیاری از رشتههای ورزشی جدید پس از معرفی با
شکست مواجه میشوند .در این زمینه بازاریابی مؤثر ورزشی میتواند کارایی زیادی داشته باشدکه شامل آگاهی
دادن دربارهی ورزشها و تشویق افراد برای آزمایش کردن ورزش جدید میباشد( .)6تحقیقات نشان داده است که
تعدادی از عوامل اجتماعی در این آگاهی نقش دارند و افراد را به عنوان شرکت کننده و تماشاگر به ورزش معرفی
یا جذب میکنند( .)7که مهمترین عوامل اجتماعی عبارت از :رسانههای جمعی ،خانواده و همساالن(.)8
اثر رسانههای جمعی روی همهی جنبههای زندگی انسان ،بر کسی پوشیده نیست ،این رسانهها در اشکال
گوناگون ظهور کردهاند و شکل جدیدی از زندگی را برای انسان فراهم ساختهاند .در ورزش نیز اثر رسانهها قابل
مشاهده است( .)9در واقع رسانهها مهمترین عامل مؤثر بر ورزش در دهه  1990بودهاند که تأثیر آن از آغاز قرن
 19با روزنامه شروع ،و در قرن بیستم به رادیو و تلویزیون گسترش یافت( .)10بسیاری از محققان معتقدند میان
ورزش و رسانههای جمعی رابطه نزدیکی وجود دارد( .)11قره و همکاران ( )2014در پژوهشی نقش رسانههای
جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی را بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد نقش
رسانه در آگاه سازی فواید ورزش همگانی مطلوب بود ولی اطالع رسانی رسانه دربارهی مکانهای مناسب و
همایشهای ورزش همگانی و ایجاد نگرش مثبت و تغییر مثبت رفتار نسبت به ورزش همگانی نامطلوب ارزیابی
شد( .)12فرزالیپور2و همکاران ( ،)2012در پژوهشی به بررسی نقش رسانههای جمعی در ورزش زنان از دیدگاه
متخصصان پرداختند و نتایج نشان داد که رسانههای جمعی نقش مطلوب و بالقوهای در ورزش زنان دارند ولی
اطالع رسانی رسانهها در زمینه ورزش بانوان مناسب نیست(.)13
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عالوه بر رسانهها ،در واقع خانواده هم یک عامل مؤثر اجتماعی میباشد و در بسیاری از موارد ،اعضای خانواده
اولویتهای یکسانی برای ورزشها ،تیمها و فعالیتهای تفریحی و سرگرمی دارند .برای مثال ،اگر عضو یک
خانواده گلف بازی کند ،بچهها یا خواهر و برادر به آن عادت میکنند( .)7حمایت اعضای خانواده و همسر نقش
مهمی در مشارکت ورزشی ایفا مینماید( .)14کاراکاس و یامن )2014(1در پژوهشی نقش خانواده در ایجاد انگیزه
ورزشی کودکان معلول را بررسی کردند .نتایج نشان داد که  72/1درصد از والدینی که ورزش میکنند ،فرزندانشان
هم ورزش میکنند و  51/5درصد از فرزندان  62/8درصد از کل والدینی که هیچ وقت ورزش انجام نمیدهند،
ورزش نمیکنند و دلیل والدین ناتوانی فرزندانشان برای ورزش کردن میباشد .بر اساس ضریب پیرسون رابطه
معنیداری بین مشارکت خانوادهها و فرزندان در ورزش وجود دارد( .)15ایم و همکاران )2013(2در پژوهشی به
بررسی رابطه بین عضویت در باشگاه ورزشی و وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،دسترسی به امکانات و حمایت
همساالن و خانواده در دختران نوجوان پرداختند .نتایج نشان داد که ارتباط معنیداری بین عضویت در باشگاه
ورزشی و ویژگیهای جمعیت شناختی ،حمایت همساالن و خانواده و دسترسی به امکانات مرتبط ورزشی وجود
دارد( .)16گلد و همکاران )2008(3به بررسی نقش رفتار و نگرشهای مثبت و منفی والدین روی موفقیت ورزش
تنیس پرداختند .در این پژوهش از روش شناسی متمرکز گروهی استفاده شده است ،نتایج رفتار گروهها نشان
می دهد ،والدینی که به صورت مثبت تحت تأثیر هستند و دیدگاه مثبتی از تنیس دارند ،روی پیشرفت فرزند خود
تأکید و نقش حمایتی دارند(.)17
برای افراد ،عالوه بر حمایت خانواده ،گروه همساالن جزء مهمترین عامل اجتماعی است ،زیرا که افراد تحت
فشار برای عضویت و پیروی از گروه میباشند .یک دختر نوجوان که بیسبال بازی میکند ،احتماال دوستانی دارد
که یا ورزش میکنند یا آن را تماشا میکنند( .)8در واقع انسانها ،موجودات اجتماعی محسوب میشوند و داشتن
حمایت همساالن در یک گروه ورزشی به پایبندی افراد کمک خواهد کرد( .)18مثال یک دختر نوجوان که بیسبال
بازی میکند ،احتماال دوستانی دارد که یا ورزش میکنند یا آن را تماشا میکنند( .)8همانطور که ایم و
همکاران( )2013ارتباط معنیداری بین عضویت دختران نوجوان در باشگاه ورزشی و حمایت همساالن کشف
کردند( .)16سیت و همکاران )2006(4در پژوهشی به بررسی تفاوت در انگیزهها و موانع مشارکت در فعالیتهای
فیزیکی زنان میانسال چینی بین سطوح فعالیتها و سبکهای انگیزشی پرداختند و عدم حمایت دوستان را از موانع
مشارکت در فعالیتهای فیزیکی در بین این افراد کشف کردند( .)19پاتریک و همکاران )1999( 5همچنین در
پژوهشی که همساالن نقش مهمی را در مشارکت مداوم و تعهد افراد نسبت به استعداهایشان (ورزشی یا هنری)
دارند(.)20
در این میان یکی از رشتههای ورزشی که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته ،رشته ورزشی پینتبال میباشد.
ورزش پینتبال ورزشی است که در فضای باز به طور فزایندهای محبوب است( .)21پینتبال ترکیبی از بازیهای
دوران کودکی ،اما بسیار چالش برانگیزتر و پیچیدهتر از آنهاست( .)22در این رشته ورزشی بازیکنان به صورت تیمی
یا جداگانه تالش میکنند تا رقبایشان را با کپسولهای شکستنی (کالیبر  )0/68از رقابت حذف کنند .این کپسولها
شبیه محلول رنگی (به نام پینتبال) هستند که با وسیلهای به نام نشانگر پینتبال (تفنگ) پرتاب میشوند(.)23
4Sit et al.
5Patrick et al.

1Karakas & Yaman
2Eime et al.
3Gould et al.
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تعداد افراد در تیمها میتواند از یک ،دو ،پنج یا هفت نفر تا هزار نفر در یک تیم باشد که البته به اندازه زمین بازی
بستگی دارد .در نهایت هدف بازی این است که بازیکنان یک تیم تالش میکنند بدون این که به خودشان آسیب
برسانند ،پرچم تیم مقابل را تصاحب کنند( .)22با توجه به این که ورزش پینتبال در ایران از سال  1380بنا شده
است 1،و قدمت کمتری نسبت به ورزشهایی مانند فوتبال (از سال  2،)1297والیبال (از سال  3)1299و برخی از
رشتههای ورزشی دیگر دارد که نزدیک به یک قرن در ایران سابقه دارند .این رشته ورزشی به عنوان رشته ورزشی
نسبتا جدید در این پژوهش انتخاب شده است که هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل اجتماعی مذکور در
پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال در میان بانوان میباشد.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و روش شناسی آن توصیفی ،از نوع همبستگی میباشد ،جامعه آماری پژوهش
حاضر کلیه دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه مازندران هستند ،که مجموعا شامل  5195دانشجو میباشد.
به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقهای متناسب ،برای تعیین تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده
شده است .نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران  358نفر محاسبه شد ولی چون از تعداد  406پرسشنامه
توزیع شده 390 ،پرسشنامه قابلیت بررسی داشتند ،در نتیجه تعداد  390نفر از این افراد به عنوان نمونه در نظر گرفته
شدند.
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال استفاده شده است .پرسشنامه شامل
چهار قسمت است ،قسمت اول ،توضیحاتی درباره نحوه تکمیل پرسشنامه ،قسمت دوم ،متغیرهای دموگرافیک،
قسمت سوم ،معرفی ورزش پینتبال و در نهایت قسمت آخر شامل سؤاالتی در خصوص متغیرهای پژوهش میباشد.
متغیرها عبارتند از :پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال با  2سؤال( ،)24تناسب اندام با  4سؤال( ،)25کسب لذت و
آرامش با  7سؤال( 25و  ،)26رسانههای جمعی با  5سؤال( ،)27خانواده با  5سؤال( )28و همساالن با  4سؤال( 25و
 )26سنجیده شدهاند .پاسخها بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت ،در دامنه ( 1خیلی مخالفم) تا ( 5خیلی موافقم)
تنظیم شده است .روایی محتوای پرسشنامه توسط متخصصان تربیت بدنی تأیید شد و روایی سازه پرسشنامه نیز با
روایی همگرا و واگرا سنجیده شده است که روایی همگرا با توجه به مقدار شاخص  AVEدر جدول ( )2و روایی
واگرا با توجه به روش فورنل و الرکر در جدول ( )3مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی پایایی پرسشنامه از نرمافزار
 SPSS 21استفاده شده است ،که پایایی کل پرسشنامه  0/89به دست آمد ،بنابراین پرسشنامه از پایایی الزم
برخوردار میباشد .برای توصیف دادهها از آمار توصیفی و برای تحلیل استنباطی دادهها از نرمافزار Smart PLS
استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
 3کمیسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران

 1فدراسیون ورزش های همگانی
 2کمیسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران
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بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پژوهش نشان میدهد که تمام پاسخ دهندگان از میان دانشجویان دختر مقطع
کارشناسی دانشگاه مازندران انتخاب شدند و وضعیت تأهل اغلب پاسخدهندگان مجرد ( 337نفر) بود و اکثرا در رده
سنی  21-23سال ( 206نفر) قرار داشتند.
یافتههای استنباطی
روایی و پایایی مدل
روایی و پایایی ویژگیهایی هستند که هر ابزار مورد بررسی از جمله مدل پژوهش باید دارا باشد .برای بررسی پایایی
مدل از پایایی ترکیبی1و آلفای کرونباخ2و ضرایب بارهای عاملی3نرم افزار  Smart PLSاستفاده شده است و
برای ارزیابی روایی مدل از معیار روایی تشخیصی (روایی واگرا) و روایی همگرا استفاده شده است.
جدول ( )1آلفای کرونباخ و پایایی ترکیب
پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال

پایایی ترکیبی
0/83

آلفای کرونباخ
0/7

متغیرها
رسانههای جمعی

0/90

0/86

خانواده

0/85

0/78

0/83

0/74

همساالن
با توجه به جدول ( )1آلفای کرونباخ همه متغیرها قابل قبول است و ضریب پایایی ترکیبی همه متغیرها نیز
باالی  0/6و شکل ( )2ضرایب بارهای عاملی بین شاخصها و سازهها را نشان میدهد که بیشتر از  0/4است .با
توجه به سه معیار آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و ضرایب بارهای عاملی ،مدل پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار
است.
جدول ( )2شاخص AVE
AVE
متغیرها
پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال

0/72

رسانههای جمعی

0/64

خانواده

0/53
0/56

همساالن
مطابق جدول ( )2از آنجایی که شاخص  AVEتمامی متغیرها باالی  0/5میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که
روایی همگرای مدل پژوهش مناسب است.
جدول ( )3روش فورنل و الرکر
3loadings

1Composite reliability
2Cronbach's alpha
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همساالن

خانواده

پذیرش رشته

رسانههای

ورزشی جدید

جمعی

پینتبال
همساالن

0/74

خانواده

0/460

0/72

پذیرش رشته ورزشی جدید

0/199

0/194

0/84

پینتبال
0/449

0/388

0/139

0/80

رسانههای جمعی
در جدول ( )3اعداد در قطر اصلی بیشتر از اعداد زیرین خود هستند ،بنابراین مدل از روایی واگرای مناسب
برخوردار است.
ارزیابی فرضیهها
به منظور ارزیابی مدل مفهومی پژوهش و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای
پژوهش و بررسی تناسب دادههای مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای پژوهش با استفاده از مدل
معادالت ساختاری آزمون شدند .در این روش با استفاده از نرم افزار  Smart PLSخروجیها به دست میآید که
نشان دهنده تأیید یا عدم تأیید مدل مفهومی پژوهش است .در ادامه خروجیهای نرم افزار  Smart PLSبرای
بررسی فرضیههای پژوهش نشان داده شدهاند.
شکل ( )1و ( )2مدل پژوهش را در محیط  Smart PLSنشان میدهد .در ادامه هر فرضیه به طور جداگانه
مورد تحلیل قرار میگیرد ،T-Value .معنادار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان میدهد .اگر قدر مطلق T-Value
بیشتر از  1/96باشد ،وجود رابطه بین متغیرها تأیید میشود و اگر کمتر از قدر مطلق  1/96باشد ،وجود رابطه بین
متغیرها رد میشود .شکل ( )2ضرایب مسیر بین متغیرها را نشان میدهد که شدت رابطه را میسنجد و اگر بیشتر
از  0/4باشد ،شدت رابطه بیشتر است و برعکس.
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شکل ( )1آماره t

شکل ( )2ضرایب استاندارد شده بار عاملی
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جدول ( )4نتایج حاصل از آزمون فرضیهها را نشان میدهد .که فرضیههای دوم و سوم به دلیل این که قدر مطلق
 T-Valueآنها بیشتر از  1/96است ،در سطح اطمینان  0/95پذیرفته میشوند و قدر مطلق  T-Valueفرضیه
اول کمتر از  1/96است ،بنابراین فرضیه اول رد میشود.
جدول ( )4بررسی نتیجه آزمون فرضیهها
فرضیهها
 -1رسانههای جمعی بر پذیرش رشته ورزشی جدید
پینتبال اثر میگذارد.
 -2خانواده بر پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال اثر
میگذارد.
 -3همساالن بر پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال
اثر میگذارد.

آماره t

ضریب

نتیجه

مسیر

آزمون

0/623

0/035

رد فرضیه

2/109

0/123

تأیید فرضیه

2/239

0/127

تأیید فرضیه
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بحث و نتیجهگیری
امروزه ورزش بخش فراگیر زندگی روزمره شده است( )29و به عنوان یکی از فعالیتهای فراغتی از نوع فعال ،نقش
تعیین کنندهای در حفظ سالمت جسمی و روحی انسانها دارد .داشتن زندگی سالم مستلزم تحرک و فعالیتهای
ورزشی است .اطالع افراد از تأثیر مطلوب فعالیتهای بدنی بر دستگاههای مختلف بدن موجب گردید تا گرایش به
فعالیتهای ورزشی افزایش یابد( .)3صاحبنظران معتقدند اگر جامعهای افراد خود را به ورزش ترغیب کند ،در واقع
به افزایش عزت نفس و سالمت جسمی و روحی افراد خود کمک کرده است( .)30در بین این افراد ،بانوان نقش
مهمی در جامعه دارند( )25و نیمی از افراد جامعه را تشکیل میدهند ،نیمهای که در دامن خود ،نسلهای بعدی را
تربیت میکنند( .)31بنابراین آنها به عنوان اساس و بنیان خانواده ،برای سالم سازی جسم و روان خود میبایست از
امکانات مناسبی برخوردار باشند که تحقق این امر مستلزم گرایش آنها به سوی انجام فعالیتهای ورزشی است(.)25
اما یکی از مسائل مهم در خصوص رشتههای ورزشی ،از بین رفتن جذابیت برخی از رشتههای ورزشی و پذیرش
رشتههای ورزشی جدید میباشد و یکی از بخشهایی که در زمینههای ورزشی میتواند کارایی داشته باشد ،مدیریت
بازاریابی ورزشی است که در افراد ایجاد اطمینان ،صداقت ،نشاط و تعهد نموده و محرکهایی را پیشنهاد میکند تا
علم و آگاهی راجع به رشتههای ورزشی جدید ایجاد نماید( .)6بنابراین بازاریاب ورزشی با شناسایی عوامل مؤثری
که در ایجاد آگاهی در خصوص پذیرش رشتههای ورزشی جدید نقش دارند ،مخاطبان ورزشی را به سمت رشتههای
ورزشی جدید سوق میدهد .در این راستا ،پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اجتماعی از جمله رسانههای جمعی،
خانواده و همساالن در پذیرش رشته ورزشی پینتبال به عنوان یک رشته ورزشی جدید پرداخته است .همانطور که
نتایج تحلیل نشان داد ،متغیر رسانههای جمعی بر پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال تأثیر نداشت ،که بر خالف
نتایج پژوهشهای قره و همکاران ( )2014و فرزالیپور و همکاران ( )2012است .البته با این که فرزالیپور و
همکاران ( )2012در پژوهش خود نتیجه گرفتند که نقش رسانه مطلوب است اما پژوهش آنها نشان داد که اطالع-
رسانی رسانههای جمعی در خصوص ورزش برای بانوان ضعیف میباشد .همچنین موتمنی ( )2014در پژوهش خود
نتیجه گرفت که عدم حمایت رسانههای جمعی از ورزش زنان و تبلیغات الزم در این زمینه ،جزء موانع مشارکت
ورزشی زنان محسوب شود( .)32بنابراین میتوان بیان کرد که ورزش برای بانوان و همچنین موضوع پذیرش
رشتههای ورزشی جدیدی مثل پینتبال در بخش رسانهای کشور از جایگاه مناسبی برخوردار نمیباشند .در ادامه
نتایج پژوهش برای متغیرهای خانواده و همساالن نشان داد که این متغیرها بر پذیرش رشته ورزشی پینتبال مؤثر
میباشند ،همانطور که پژوهش کاراکاس و یامن ( )2014رابطه معنیداری بین مشارکت خانوادهها و فرزندان در
ورزش را تأیید کرد .ایم و همکاران ( )2013هم در پژوهش خود بیان کردند که ارتباط معنیداری بین عضویت در
باشگاه ورزشی و ویژگیهای جمعیت شناختی ،حمایت همساالن و خانواده و دسترسی به امکانات مرتبط ورزشی
وجود دارد .در پژوهش گلد و همکاران ( )2008نیز تأثیر والدین روی پیشرفت فرزند خود در ورزش تنیس کشف
شد .سیت و همکاران ( )2006در پژوهش خود ،عدم حمایت دوستان را از موانع مشارکت در فعالیتهای فیزیکی در
بین افراد میدانند و همچنین در بررسیهای پاتریک و همکاران ( )1999همساالن نقش مهمی در مشارکت مداوم
و تعهد افراد نسبت به استعداهایشان (ورزشی یا هنری) دارند .بنابراین تأیید تأثیر متغیرهای خانواده و همساالن بر
پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال ،در راستای پژوهشهای مذکور است .با توجه به این که ورزش پینتبال ،جزء
ورزشهای گروهی و تیمی میباشد ،بنابراین حمایت خانواده و همساالن مخصوصا همساالن در سوق دادن بانوان
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برای شرکت در این فعالیت ورزشی نقش مناسبی ایفا میکنند .چرا که اگر فردی از اعضای خانواده و یا دوستی در
یک رشته ورزشی مشارکت کند ،فرد برای این که زمانی را کنار آنها بگذراند ،برای مشارکت در آن رشته ورزشی
اقدام خواهد کرد .همچنین ورزش پینتبال ،ورزشی تفریحی نیز میباشد که بانوان میتوانند برای پر کردن اوقات
فراغت خود ،در این رشته ورزشی مشارکت داشته باشند ،که در این راستا نیز حمایت خانواده میتواند نقش مناسبی
ایفا نماید .بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش ،مدیران بازاریابی ورزشی میتوانند برای ایجاد آگاهی و گرایش به
سمت رشتههای ورزشی جدید مخصوصا در بین بانوان روی متغیرهای خانواده و همساالن متمرکز شوند .در خصوص
رسانههای جمعی ،همانطور که پژوهشهای قبلی بیان میکنند ،رسانهها در جذب مخاطب برای انجام رشتههای
ورزشی نقش قابل توجهی دارند ولی در این پژوهش در خصوص ورزش پینتبال خالف آن ثابت شد ،بنابراین در
بخش رسانهای باید اقداماتی مناسب در جهت جذب مخاطبان به این گونه رشتههای ورزشی صورت گیرد و تبلیغات
الزم در این زمینه به صورت اثربخش طراحی شود ،به گونهای که نتیجه مثبتی در جهت پذیرش چنین رشتههای
ورزشی گروهی نوظهور در بخش رسانههای جمعی برای افراد مخصوصا بانوان حاصل شود .در پایان پیشنهاد
میشود با این که تأثیر رسانههای جمعی بر پذیرش رشته ورزشی پینتبال در این پژوهش رد شد ،در پژوهشهای
آتی این متغیر کم اهمیت تلقی نشود ،چون مطالعات گذشته نقش این متغیر را در زمینههای ورزشی مطلوب ارزیابی
کردهاند و میتوان پژوهشهایی در این راستا انجام داد که چرا بخش رسانهای کشور در زمینه پذیرش رشتههای
ور زشی جدید و ورزش بانوان به صورت مؤثر فعال نبوده است .یکی از موارد دیگری که باید به آن توجه شود این
است که ورزش پینتبال در زمین مخصوص این ورزش برگزار میشود و باید امکانات مناسب خود را داشته باشد،
بنابراین الزم است درباره عواملی که در دسترسی بانوان به امکانات بازی پینتبال نقش دارند ،نیز مطالعاتی انجام
شود و همچنین موانع و محدودیتهای بانوان برای مشارکت در ورزش پینتبال نیز باید بررسی شود.
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