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  چکیده:

هاي  سازمان و خرید بلیط مسابقات و کاالهاي ورزشی ضامن بقا و ادامه حیاترویدادهاي ورزشی تماشاچیان در حضور امروزه : مقدمه و هدف

بنابراین راي حضور آنها کمک فراوانی کند. شناخت انگیزه هاي مشارکت مشتریان در رویدادهاي ورزشی می تواند به برنامه ریزي ب .استورزشی 

   .است دانشگاهی در رویدادهاي ورزشی نسبت به حضور مشتریان بررسی عوامل تأثیرگذار بر جهت گیري هدف از پژوهش حاضر،

- به روش نمونه نفر 270که از میان آنها  می دهندتشکیل  ستان شوشترشهر دانشجویان دانشگاههاي را جامعه آماري این تحقیق: روش شناسی

از دو پرسشنامه که  ندعبارت و ابزار مورد استفاده است روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انتخاب شدند.ه آماري گیري تصادفی به عنوان نمون

 رویدادهايمشتریان به حضور در  جهت گیريمربوط به ) 2006پونس و همکاران (پرسشنامه استاندارد  دیگريعینی و  یکی مربوط به متغیرهاي

ها ت ساختاري جهت آزمون فرضیهمدل سازي معادالهمبستگی پیرسون و  اسمیرنف،- وفوگراز آمار توصیفی و استنباطی شامل کولم .ورزشی

   .استفاده شده است

مثبت و معنی دار بر  تأثیربه ترتیب اولویت  )779/0( و احساسی )788/0( ، شناختی)886/0( که متغیرهاي اجتماعی می دهدنتایج نشان  ها:یافته

  جهت گیري دانشجویان نسبت به حضور در رویدادهاي ورزشی دانشگاهی می گذارند. 

فراهم نمودن محیط مناسب جهت تسهیل فرایند اجتماعی شدن، تخلیه هیجانات و شناخت از طریق نهاد نتایج، مطابق : نتیجه گیريبحث و 

  ترغیب افراد دیگر به حضور از ضروریات است. ورزش براي افراد حاضر در میادین ورزشی و همچنین
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  مقدمه

کمتر کسی تصور می کرد که ورزش به صورت یک کاال یا محصول تجاري در سیستم اقتصادي جامعه نقش مؤثر داشته باشد.  ،ي اخیردر چند دهه

نقش قابل توجهی به عنوان یکی از سودآورترین صنایع در بین صنایع بزرگ دیگر در دنیا ایفا  ،دهد صنعت ورزشکه تحقیقات نشان می طوريه ب

ورزش در جوامع امروزي، نقش بسیار مهمی را بازي می کند. از نقطه نظر اقتصادي، ورزش بخش قابل توجهی از سرگرمی و سرویس  .)1( نمایدمی

عظیم اقتصادي را نشان می دهد. در حقیقت  ینقطه ایی از این کوه یخ ،. تأثیر اقتصادي فوتبال تنهاو خدمات صنایع تخمین زده می شود

ي ورزش  به طور کلی بعنوان مؤلفه ي قدرت هاي موقعیت اصلی و در حال رشد بوسیلهاشاره می کنند که  هاي متعددي به این موضوعپژوهشگر

، دیده می شود. در این صورت به منظور جذب مشتري و فروش بیشتر اجراي این ورزش ها به فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی در بسیاري کشورها

ی را براي مصرف کنندگان به ارمغان می آورد و در نتیجه نقش ایصورت نمایش در جامعه عرضه می شود. رویدادهاي ورزشی، ارزش احساسی قوي 

، رویدادهاي ورزشی پتانسیل اقتصادي مهمی براي اسپانسرها به ارزش میلیونها دالر در برجسته ایی در زندگی شان به خود اختصاص می دهد. بعالوه

اسناد تجارت هاي ورزشی مؤلفه هایی چون (جنبه  سال فراهم می آورد. تمایل به مصرف نقش کلیدي در گرایش به سمت رویدادهاي ورزشی دارد.

درك انگیزه هاي . )2(جنبش مصرف کننده تشخیص داده اند  کننده هاي ضروري ي احساسی تشابه و جنبه هاي احساسی مصرف)را بعنوان تعیین

به  مشارکت در ورزش و فعالیتهاي تفریحی به عنوان یک موضوع قدیمی مورد کاوش قرار گرفته است. تمایل افراد براي مشارکت و انتخاب فعالیتها

، محققان به شناخت متغیرهاي بیشماري ادامه داده اند که مشتریان را به ورزش و يور میزان رضایت آنها از برآورده شدن نیازها وابسته است. از این

انگیزه هاي  شامل ؛درگیري در فعالیتهاي ورزشی جذب می کنند. متغیرهاي تأثیرگذار بر مشارکت ورزشی مشتریان از تنوع باالیی برخوردارند و 

گی اجتماعی (مانند بازي با افراد)، ساختارهاي روانی (مانند رقابت فردي و اعتماد به نفس) (مانند تمرین و سرگرمی)، انگیزه هاي یکپارچر وظیفه محو

 تماشاگران بین در. )3( هستندو پاداش بیرونی (مانند تأیید اجتماعی و انگیزه هاي مادي)، پیامدهاي سالمتی و مدیریت استرس و حتی مسافرت 

 مختلف هاياستراتژي توسعه براي اصلی کلیدهاي از یکی .دارد مسابقه وجود تماشاي و بازي در حضور از مختلفی هايانگیزه ورزشی، هايرشته انواع

 خواهد تیم اهداف به رسیدن به منجر نهایت در که است بازي تماشاي براي طرفداران و تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل و هاانگیزه فهم بازاریابی

 یا خانواده با مثل محیطی اجزاي یا شدناجتماعی و هیجان مثل روانی حضور اجزاي با ارتباط در توسعه و ترفیع ها،استراتژي از یکی مثال براي .شد

  . )4ها بر حضور و تماشاي بازي مؤثر است (این استراتژي که است بودن دوستان

 )2005( 1گرین. )7 ،6 ،5( ر در اماکن ورزشی هستندمطالعات قبلی نشان داده اند که مشتریان به دنبال فرصتهاي اجتماعی شدن از طریق حضو     

أثیر به این نکته اشاره دارد که افراد شرکت کننده در محیطهاي ورزشی می تواند به طور قابل توجهی از طریق پی آمدهاي اجتماعی مشارکت تحت ت

ي ي سرمایهتئور.  )8( رزشی باشدواي براي استفاده از اماکن قرار گیرند و اشاره دارد که براي بعضی ازافراد ، اجتماعی شدن می تواند محرك اولیه 

مدرسه  معلمان، همسن و ساالن، جوانان با والدین، رابطههاي اجتماعی و بهبود هاي ورزشی براي گسترش شبکهروي استفاده از فعالیتبر اجتماعی 

تئوري پیشرفت است. مطابق این تئوري  ،علمی پیش بینی می کند. تئوري دیگري که تأثیر مثبت مشارکت ورزشی بر اهداف و جامعه تأکید دارد

اي را براي تأثیرگذاري بر پیشرفت خود بر اساس تجارب کسب شده در فعالیت دانش آموزانی که در فعالیتهاي ورزشی شرکت می کنند فرصت ویژه

   ).9(به دست می آورند 

که بیش از بطوری دم را به کاالهاي تولیدي شرکت ها و بنگاه هاي تجاري جلب کند.ایی است که می تواند توجه مرورزش در حقیقت وسیله     

. دویست شرکت بزرگ که در دنیا فعالیت هاي اقتصادي می کنند اکنون بخش وسیعی از فعالیت هاي تبلیغی خود را از طریق ورزش انجام می دهند

، گروه ها نیز هم از نظر کیفی و هم از لحاظ کمی دگرگون شده و توسعه می او تجاري شدن ورزشه به موازات پیشرفت و توسعه و تکامل جوامع

بعد با توجه یابند.گروه هایی که در آغاز زندگی افراد بوجود می آیند و افراد به عضویت آن در می آیند گروه هاي نخستین نامیده می شوند. در مراحل 

 هاي گروه ست فرد با آگاهی عضو گروه هاي دیگر شود که به آن گروه دومین می گویند.به مقتضیات اجتماعی و فرهنگی و نیازهاي زندگی ممکن ا

 می آن تماشاگران ورزشی باشگاه یک کالن هاي سرمایه از یکی شک که بدون) 1د (شون می شناخته دومین گروه بارزترین عنوان به تماشاچی

 تماس موجد عنوان به ورزش نقش دیشا. است تعاملی اجتماع مفهوم کند،ی م ککمی اجتماع روابط تیتقو به که ورزش گریدي کارکردها از .باشد

 لیدال نیتر مهم ازی کی اغلبی اجتماعي ها تماس محققان، ازي اریبس نظر طبق. باشد آني کارکردها نیتر شده شناخته ازی کی ارتباطات، و

 رای کالم تعامل امکان تنها نه ورزش طیمح. کرد ریتعبیی جو وندیپ وی دوست ،يزیآم مردم به توانی م را ورزش در تعامل. است ورزش در شرکت

ی م جادیای همبستگ و تفاهم احساس ق،یطر نیهم از و دیآی م بوجودی ورزشي ها تیفعال در اغلب زینی کالم ریغ ارتباط بلکه کند،ی م عرضه

ی م بري فرد انیم مثبت رفتار بهی اجتماعي سازگار. استی اجتماعي سازگار ورزش، قیطر از شدنی اجتماع روند در مسائل نیبزرگتر ازی کی .شود

 ای های دشمن فرونشاندنیی توانا وی اجتماع مثبت دید داشتن ،یخوب گران،ید حقوق تیرعا ،يمانندجوانمرد ؛ییها مشخصه با اغلب رفتار نیا. گردد

 مشارکتی اجتماع بعد تحول در مشخص طور بهی ورزش تجارب که دادند نشان قاتیتحق. شودی م مشخص خشن و کارانه تجاوز اعمال و احساسات

  .)10( دارندي موثر نقش آنانی اجتماع روابط سطحي ارتقا و ورزش در کنندگان

 

1. Green 



  39... بر جهت گیري مشتریان نسبت به حضور در رویدادهاي ورزشی بررسی عوامل تأثیرگذار

و توانایی در فرار از حقیقت  ارزش تفریح، مانند؛انگیزه هایی در مطالعه انگیزه مشارکت در ورزش به این نکته اشاره دارد که  )1995( 1وان     

یکپارچگی اجتماعی می تواند بعنوان تالشی براي وارد کردن خود در گروه  .صرف کننده از تیم یا ورزش می شودمنجر به شناسایی بیشتر م استرس

تعیین  طبقه اقتصادي و اجتماعی و غیره جنس، سن، چون ؛گروه هاي اجتماعی بر اساس مؤلفه هایی به طور متداول، شود.تعریف اجتماعی خاص 

در حین یا بعد از یک رویداد ورزشی اجرا می شود انعکاس تمایل فرد به سمت این رویداد ورزشی  که قبل، 2فرایند اجتماعی شدن .)11( شوند می

ونکاترا و  .)13، 12( ویداد ورزشی را بیش از دیگر ابعاد ورزشی براي تعامل اجتماعی و در میان گذاشتن احساساتش انتخاب کرده استر است زیرا

به این  )2009( 4کري و تود .)14( استهاي مصرف کنندگان براي حضور  از ویژگیو لذت  شناختبه  نشان دادند که تمایل )1984( 3مک اینیس

یان نکته اشاره دارند که رشد اقتصاد ورزشی منجر به افزایش عالقه اسپانسرها جهت حضور در رویدادهاي ورزشی و همچنین توجه بیشتر به تماشاچ

ند تا مصرف کنندگان خدمات اهمیت بیشتري به کیفیت خدمات می دهنشان دادند که  )2000( 5همکاران و کرونین. )15( ادها شده استروید

 2008) در تحقیقی با عنوان ادارکات ساکنان از تاثیرات بازیهاي المپیک 2009(6ژوو و آپ .)16( شودمربوط می آنهاهایی که به استفاده ي هزینه

گویه مختلف در زمینه تاثیرات رویداد پرداختند و در چهار عامل اجتماعی روانی، اثرات توسعه شهري، توسعه اقتصادي و اثرات  20ناسایی پکن به ش

رد زندگی اجتماعی دسته بندي کردند. از دیگر نتایج پژوهش این بود که اکثریت پاسخ دهندگان درك مثبتی از اثرات این رویداد به خصوص در مو

  . )17( امل اجتماعی روانی، توسعه شهري و توسعه اقتصادي داشتندسه ع

 ها، صندلی بهداشتی، هاي سرویس وضعیت شامل است ممکن فیزیکی محیط مهم عواملنشان دادند که  )1390( همکاران و چیان کوزه     

 باشد خدمات ارائه لمس قابل هاي به جنبه مربوط که املیعو سایر و استادیوم معماري استادیوم، طراحی راهنما، عالیم ها، پارکینگ صوتی، سیستم

 و خدمات دهنده ارائه بین ارتباط نحوه ي اهمیت به کارکنان و مشتریان تعامل همچنین .در مشارکت و حضور دوباره تماشاچیان تأثیر بگذارد

 توجه باید .است تماشاگران سایر حتی و استادیوم کنانکار با برخورد دربرگیرنده ي و است لمس قابل غیر خدمات جزو و می کند مشتریان تأکید

 اگر می گردد. و مشتریان کنندگان مراجعه مجدد مراجعه به منجر شده درك خدمات باالي کیفیت و مراجعه کنندگان باالي رضایت که داشت

 خواهند پیدا حضور ورزشی رویدادهاي در مجدداً الًاحتما باشند، داشته رضایت صندلی ها و بودن،پارکینگ دسترس در همچون تسهیالتی از تماشاگران

  . )18( کرد

 .است تماشاگران تعداد افزایش ،قهرمانی و اي حرفه ورزش در گذاري سرمایه جذب و رونق در عامل ترین مهم که عتقدندم) 1992( 7گوتیر و هانسن

 صورت به کنند، می کسب اي حرفه هاي لیگ و ها باشگاه براي ا ر ییدرآمدها مستقیم صورت به مسابقات بلیط خرید با که این بر عالوه تماشاگران

 مهم اهداف از یکی نابرایند. بدارن جنبی خدمات و تلویزیونی پخش حق فروش و مالی حامیان جذب راه از درآمدزایی در اي عمده سهم غیرمستقیم

 از اي ساده شکل ورزشی رویدادهاي بنابراین .باشد مشترك یقشانعال شاید که است مردمی و تماشاگران به دستیابی امکان ورزشی مالی حمایت

 خصوصی بر مبنی ورزشی هاي کنفدراسیون و دولت تاکید و ایران کشور اساسی قانون 44 اصل به توجه با. )19( است مشتریان بر روانی تأثیرگذاري

 درآمد از یزيناچ منبع فروشی بلیط ایران در حاضر حال در .ندارند را خصوصی هاي بخش طریق از درآمد ایجاد جز اي چاره ها باشگاه تمامی ،سازي

 از دولت اگر کنونی شرایط در و شود می تأمین دولتی هاي سازمان به وسیله بیشتر ها باشگاه مالی هاي هزینه اینرو از کند، می تأمین را ها باشگاه

 به اتکا بدون بود نخواهند قادر ورزشی هاي سازمان بنابراین. نیست پذیر امکان اه آن حیات ادامه نکند، حمایت ورزشی معتبر هاي تیم و ها باشگاه

ادامه حیات سازمانها و لیگ هاي  همانطور که اشاره شد این مشتریان ورزشی هستند که باعث بقا و .)20( نمایند تأمین را خود نیازهاي دولتی بودجه

 از هدفنهاي ورزشی برخوردار است. بنابراین، ادي مشتریان از اهمیت قابل توجهی براي سازمورزشی می شوند و شناخت انگیزه هاي آنها و طبقه بن

و محقق در پی این سوال است که  بود مشتریان نسبت به حضور در رویدادهاي ورزشی گیري جهت بر تأثیرگذار عوامل بررسی حاضر، پژوهش

ن حضور مشتریان ورزشی در رویدادهاي دانشگاهی تأثیرگذار هستند و چه عواملی بر این متغیرهاي اجتماعی، احساسی و شناختی تا چه اندازه در میزا

  متغیرها جهت حضور دانشجویان در رویدادهاي دانشگاهی تأثیر می گذارند. 

  

  تحقیقشناسی روش 

ستان شهر نشجویان دانشگاههايداتحقیق شامل  جامعه آماري و به شکل میدانی انجام گرفته است. استپیمایشی -این تحقیق از نوع توصیفی

(در  ند(دانشگاه آزاد اسالمی واحد جامع شوشتر، دانشگاه پیام نور واحد شوشتر، دانشگاه علوم پزشکی شوشتر،آموزشکده سما واحد شوشتر شوشتر

ول تعیین حجم نمونه از فادي با استفاده از فرم تصادفیآماري تحقیق و به روش به عنوان نمونه  نفر 270در این تحقیق  که) نفر) 25000حدود 

پرسشنامه  شامل رویدادهاي ورزشی حضور دربه  مشتریان جهت گیريگیري ابزار اندازه .ددر نظر گرفته شدندرصد  95) در سطح اطمینان 1988(

هاي جهت گیري که شامل سوال متغیر 15متغیرهاي فردي و سؤال  6این پرسشنامه حاوي  .است )2006( ارد از کار تحقیق پونس و همکاراناستاند
 

1. wann 
2. socialization process 
3. Venkatraman & MacInnis 
4. Todd & Kerry 
5. Joseph Cronin et al 
6. Zhou & Ap  
7. Hansen & Gautheir 
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ضریب پایایی مجدد این پرسشنامه در یک مطالعه  .استسؤال مربوط به متغیر شناختی  5سؤال متغیر احساسی و  5سؤال متغیر اجتماعی شدن،  5

زي معادالت همبستگی پیرسون و مدل سا اسمیرنف،-کولموگروف آماري ياز آزمونها داده هابراي تجزیه و تحلیل  محاسبه شد. 91/0راهنما 

  استفاده شده است. Amosو  SPSSآماري  هاي با استفاده از برنامهساختاري 

  

  هاي تحقیقنتایج و یافته

تا  1زمودنیها از آدرصد  5/61 .دهنددرصد زن تشکیل می 4/30درصد مرد و  6/69 آزمودنی تحت بررسی 270هاي تحقیق از مجموع بر اساس یافته

بازي را در سال بـه صـورت حضـوري در محـل برگـزاري       10درصد بیشتر از  2/12بازي و  9تا  7درصد  9/11بازي،  6تا  4درصد  4/14بازي،  3

  ) آورده شده است.1( شماره هاي فردي پاسخ دهندگان به صورت خالصه در جدول سایر ویژگی مسابقات تماشا کرده اند.

  

  دهندگان.هاي فردي پاسختوصیف ویژگی) 1( شماره جدول

  درصد  فراوانی  هاي فرديمتغیر

  سن

22-18  

27-23  

32-28  

37-33  

42-38  

159  

83  

18  

4  

6  

9/58  

7/30  

7/6  

5/1  

2/2  

  جنس

  زن

  مرد

82  

188  

4/30  

6/69  

  وضعیت تأهل

  متأهل

  مجرد

46  

224  

17  

83  

  در سال به صورت حضوري بازيتعداد تماشاي 

  بازي  3تا  1

  بازي 6تا  4

  بازي  9تا  7

  به باال بازي 10

166  

39  

32  

33  

5/61  

4/14  

9/11  

2/12  

  مقطع تحصیلی

  فوق دیپلم

  لیسانس

  فوق لیسانس و باالتر

107  

152  

11  

6/39  

3/56  

1/4  

  

  تحقیق به شرح زیر است:  سایر یافته هاي

ها نرمـال  ان داده که دادهها استفاده شد که نتیجه این آزمون نش) براي بررسی نرمال بودن دادهk-sدر این تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنف (

  ).2شماره(جدول  هستند

  ها و آلفا کرونباخکولموگروف اسمیرنف براي بررسی نرمال بودن داده هاي نتایج آزمون) 2(شماره جدول

 n k-s α متغیر ها

520/0 270  جهت گیري مشتریان . 1  91/0  

092/0 270  اجتماعی . 2  82/0  

056/0 270   احساسی. 3  85/0  
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 n k-s α متغیر ها

138/0 270   تیشناخ. 4  82/0  

  

ت گیري مشتریان به سوي مشارکت در احساسی و شناختی با جه متغیرهاي اجتماعی،میزان بین  يدار یارتباط معن هاي پژوهش نشان داد کهیافته

  .)3(جدول  رویدادهاي ورزشی وجود دارد

  

  گیري مشتریان ورزشی احساسی و شناختی با جهتمتغیرهاي اجتماعی،پیرسون بین  ضریب همبستگی) 3( جدول

  M  SD  1  2  3  4  

        1  863/0  990/2 جهت گیري مشتریان. 1

      1  903/0٭٭  983/0  069/3  اجتماعی. 2

    1  690/0٭٭  873/0٭٭  961/0  608/2  شناختی. 3

  1  614/0٭٭  698/0٭٭  871/0٭٭  992/0  292/3  احساسی. 4 
  درصد 1معنی داري در سطح  ٭٭

  

) حاکی از آن است که متغیرهاي شناختی، احساسی و اجتماعی در میزان جهت گیري مشتریان نسبت به حضور T( ايهتک نمون نتایج آزمون تی      

ر رابطه با اثربخشی متغیرهاي د Tمشاهده می شود، نتایج آزمون  4و  3همانطور که در جداول در رویدادهاي ورزشی تأثیر مثبت و معنی داري دارند. 

)، 46/16کوچکتر است و میانگین متغیرهاي شناختی ( 05/0یا عدد معنی داري مشاهده شده از  Pی نشان می دهد مقدار شناختی، احساسی و اجتماع

. به این معنا که از نظر پاسخ دهندگان متغیرهـاي  است) یا ارزش کات پوینت (میزان متوسط 5/12) بیشتر از 34/15) و اجتماعی (04/13احساسی (

   . هستندیان نسبت به حضور در مسابقات و رویدادهاي ورزشگاهی دانشگاهی اثربخش مذکور در جهت گیري دانشجو

  

  جهت تأثیر متغیرهاي شناختی، احساسی و اجتماعی در جهیت گیري مشتریان Tنتایج آزمون  )4(شماره جدول

  متغیر Tآماره   درجه آزادي  سطح معنی داري  اختالف میانگین  درصد 95سطح اطمینان 

  اجتماعی  347/10  269  000/0  098/3  508/2  687/3

  احساسی  955/13  269  000/0  212/4  618/3  807/4

  شناختی  716/2  269  007/0  794/0  218/0  370/1

  

یب برآورد شده مسیر از لحاظ آماري معنـادار  ضرابا توجه به اطالعات این جدول . دهدسازه را نشان می گیرياندازه پارامترهاي 5جدول شماره      

 کمترین ضـریب  .استعامل جهت گیري مشتریان  براي نشان دهنده قدرت بار عاملی قادیر پارامتر استاندارد شده براي هر یک از سواالت،ماست. 

متغیرهاي مورد نظر بـا   بر اساس این مقادیر، عامل اول است. 2) متعلق به سوال 770/0و بیشترین ضریب ( اولعامل  3) متعلق به سئوال 551/0(

  کنند.گیري میمولفه جهت گیري مشتریان به حضور در رویدادهاي ورزشی را اندازه بتاً باالئیتوان نس

ها از دهشود به جهت قضاوت درباره مدل تدوین شده و حمایت دا) که کاي اسکوئر نسبی خوانده میCMIN/DFنسبت کاي اسکوئر به درجه (     

 در ایـن . )21( شـود بسیار خوب تفسیر مـی  3تا  2آن مناسب و مقادیر نزدیک به  ايبر 5ا ت 1این شاخص که مقادیر  تري است.آن شاخص مناسب

- هاي برازندگی مانند شاخصبررسی دیگر شاخصها است. ی قابل قبول مدل با دادهبیان کننده برازندگ )5(شماره پژوهش مقادیر ارائه شده در جدول

اسبی از روایی سوال از سطح من 15یز بیانگر آن است که متغیر جهت گیري مشتریان با در مدلهاي الف، ب و ج ن CFI ،TLI ،IFI ،RMSEAهاي 

  ).5شماره (جدول سازه برخوردار است

  

  براي حضور هاي جهت گیري مشتریانگیري متغیر پارامترهاي الگوي اندازه )5(شمارهجدول 

 پارامتر

  گویه    

 ردبرآو

  bپارامتر

 پارامتر

  شده ارداستاند

Beta  

ف انحرا

معیار 

S.E. 

نسبت 

بحرانی

C.R. 

سطح 

معناداري 

p  
   اجتماعی

1q  114/1  مشارکت در مباحث مرتبط با رویدادهاي ورزشی  747/0  110/0  095/10  001/0  
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نتایج مدل  نشان دهنده ي 1شکل  .مدلهاي اندازه گیري به آزمون فرضیه و نتایج حاصل از آن پرداخته می شود به در این مرحله با توجه     

معناداري وزنهاي  است.گیري مشتریان به حضور در رویدادهاي ورزشی  احساسی و شناختی بر جهت تاري از تأثیر سازه هاي اجتماعی،معادالت ساخ

 ه يهم با مدل مزبور، در ارتباط 6شمارهطبق نتایج جدول  .داراي روایی همگراست درصد، 99دهند که مدل در سطح می رگرسیونی نشان

  ).6) (جدول 1شکل ( درصد داللت دارند 1در سطح خطاي  بنابراین برآیند شاخصها بر تأیید مدل کنند.این مدل را تأیید می شاخصهاي برازش،

2q  118/1  صحبت با دوستان و آشنایان در مورد رویدادهاي ورزشی  770/0  108/0  306/10  001/0  

3q 385/0  تماشاي رویدادهاي ورزشی همراه دوستان  551/0  108/0  885/7  001/0  

4q 
در میان گذاشتن افکار و احساسات در رابطه با رویدادهاي 

  ورزشی 
077/1  714/0  111/0  740/9  001/0  

5q 788/0  مشارکت در رویدادهاي ورزشی فرصتی براي اجتماعی شدن  575/0  097/0  122/8  001/0  

   احساسی

6q  130/1  شیتفریح از طریق پرداختن به رویدادهاي ورز  744/0  114/0  947/9  001/0  

7q  860/0  هیجان زده شدن در زمان مشارکت در رویدادهاي ورزشی  594/0  103/0  360/8  001/0  

8q  
مندي راجع به تفکر به تمایل به مشارکت در ه عالق

  رویدادهاي ورزشی
012/1  720/0  104/0  728/9  001/0  

9q  906/0  احساس بخشی از رویداد بودن در هنگام مشارکت  625/0  105/0  668/8  001/0  

10q  817/0  احساس شادي واقعی هنگام مشارکت در رویداد ورزشی  606/0  096/0  484/8  001/0  

          شناختی

11q 
مشاهده  از طریقبا ستاره هاي ورزشی  بیشتر آشنایی

  تلویزیون
933/0  643/0  104/0  954/8  001/0  

12q   835/0  رزش ها ودر زمینه موضوعات  یکارشناستوانایی  621/0  095/0  837/8  001/0  

13q 
 همچون ها، استراتژي و ها تاکتیک توانایی بحث در مورد 

  ها ورزش ایی حرفه گزارشگران
816/0  572/0  098/0  287/8  001/0  

14q  022/1  آگاهی مطلوب نسبت به ورزش ها  743/0  101/0  134/10  001/0  

15q 
 در سوابق امتیازها، قراردادها، مانند اطالعاتی بهعالقمندي 

  ها ورزش مورد
000/1  618/0     001/0  
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  احساسی و شناختی بر جهت گیري مشتریان  تاري از تأثیر سازه هاي اجتماعی،مدل معادالت ساخ) 1شکل (

  به حضور در رویدادهاي ورزشی

  

  هاي معادله ساختاري هاي برازش مدل شاخص) 6(شمارهجدول 

  P CMIN/DI IFI TLI CFI RMSEA 

  049/0  996/0  987/0  996/0  650/1  001/0  مدل سازه اجتماعی مدل الف:

  085/0  982/0  969/0  985/0  927/2  012/0  مدل سازه احساسی مدل ب:

  074/0  985/0  968/0  982/0  472/2  030/0  مدل سازه شناختی مدل ج:

  087/0  919/0  895/0  920/0  036/3  001/0  تریانري جهت گیري مشمدل اندازه گی مدل د:

  

  بحث و نتیجه گیري

پول بسیار زیادي را بابت  ،مصرف کنندگان امروزي در حقیقت، ورزش جایگاه مهمی در محیط هاي اجتماعی و اقتصاد جوامع امروزي دارد.

انگیزه هاي کلی که تمایل تا  داریم،آن بر سعی  در این مقاله، مصرف کاالها و خدمات مربوط به ورزش پرداخت می کنند. رویدادهاي ورزشی،

پرداخته و اجتماعی شدن  شناختی ،یاحساس یعنی؛بنابراین به سه انگیزه اصلی  درك کنیم. را مصرف کننده را به سمت رویداد ورزشی زیاد می کنند،

   .شده است

جهت گیري مشتریان به سمت حضور در رویدادهاي ورزشی تأثیر متغیرهاي اجتماعی، شناختی و احساسی بر  نتایج تحقیق حاکی از آن است که     

هر اندازه شرایط فراهم شود تا متغیرهاي احساسی، اجتماعی و  ؛یعنی) است. 779/0) و (788/0)، (886/0و تماشاي آنها از نزدیک مثبت و به ترتیب (
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ورزش دارد. برآیند شاخصهاي برازش نیز بر تأیید مدل داللت شناختی را برانگیزاند به همان میزان تأثیر مثبتی بر روي حضور مشتریان در صحنه 

است که از وضعیت قابل قبولی براي مدل حکایت دارد. در جدول  CMIN/DF ،(036/3). در این جدول، شاخص کاي اسکوئر نسبی (5دارند (جدول 

است و از آنجا که مقدار آنها نزدیک  919/0برابر با  )CFIو شاخص برازش تطبیقی ( 895/0) برابر با TLIلوئیس ( - مورد نظر شاخص برازش توکر

گردد. هچنین، در جدول مورد نظر شاخص ریشه دوم میانگین است، لذا بر اساس این شاخصها، مدل تدوین شده قابل قبول تلقی می 90/0به 

یا خیر. این شاخص که به عنوان یکی از  نشان می دهد که آیا مدل تدوین شده را می توان قابل قبول دانست RMSEAمربعات باقیمانده یا 

براي مدل عاملی تدوین شده حاکی از قابل قبول  087/0شاخصهاي بدي برازش شناخته می شود مقدار آن بین صفر تا یک تغییر می کند. مقدار 

  بودن مدل است.

بررسی مؤلفه اجتماعی شدن نشان می دهد که  دارد.یان بر میزان جهت گیري مشترمتغیر اجتماعی شدن بیشترین تأثیر را ق، نتایج تحقیمطابق      

در میان گذاشتن  ،به ترتیب عناصري مانند صحبت با دوستان و آشنایان در مورد رویدادهاي ورزشی؛ مشارکت در مباحث مرتبط با رویدادهاي ورزشی

و تماشاي رویدادهاي ورزشی  فرصتی براي اجتماعی شدنافکار و احساسات در رابطه با رویدادهاي ورزشی؛ مشارکت در رویدادهاي ورزشی بعنوان 

که تمامی طرفداران  دبه این نتیجه رسیدن) 2006همکاران ( و پونساز مهمترین عناصر اجتماعی شدن از نظر پاسخ دهندگان بودند.  همراه دوستان

بر اساس نتایج  .)2( طور متفاوتی به شرایط بستگی دارد به اشتراك می گذارند اما ارزش آنها بهبا همدیگر انگیزه هاي اصلی مشابهی را  ورزشی،

 ).22ائل اجتماعی نقش مثبت و معناداري در جذب و افزایش مشارکت افراد در فعالیتهاي ورزشی دارد (س) تقاضاها و م1393محمدي و همکاران (

عناصر اصلی که بیشترین  استرزشی دارد مؤلفه شناختی دومین عامل که بیشترین تأثیر را بر جهت گیري مشتریان نسبت به حضور در رویدادهاي و

 ،آگاهی مطلوب نسبت به ورزش ها؛ آشنایی بیشتر با ستاره هاي ورزشی از طریق مشاهده تلویزیون تأثیر را بر روي این مؤلفه می گذارند عبارتند از:

و توانایی بحث در مورد   ها ورزش مورد در سوابق امتیازها، ردادها،قرا مانند؛ اطالعاتی بهعالقمندي ،توانایی کارشناسی در زمینه موضوعات ورزش ها

مؤلفه نهایی که بر روي جهت گیري مشتریان تأثیر مثبت و معنی دار  . همچنینها ورزش ایی حرفه گزارشگران ها،همچون استراتژي و ها تاکتیک

عالقه مندي راجع به تفکر به تمایل به  ،ن به رویدادهاي ورزشیمانند تفریح و سرگرمی از طریق پرداخت؛مؤلفه احساسی است. عناصري  ،دارد

احساس شادي واقعی هنگام مشارکت در رویداد ورزشی و  ،ی از رویداد بودن در هنگام مشارکتاحساس بخش ،کت در رویدادهاي ورزشیمشار

نتایج مطالعه پارسامهر و  .هستندر مؤلفه احساسی مطرح هیجان زده شدن در زمان مشارکت در رویدادهاي ورزشی به عنوان عوامل اصلی تأثیر گذار ب

 ).23هاي رهایی از استرس، زیبایی و پیوند با گروه با هواداري از فوتبال رابطه مستقیم و معناداري دارد (که انگیزه می دهد) نشان 1393همکاران (

آلی از اینرو شرایط ایده سازدوجه را از استرس هاي طول روز منحرف می تواند ذهن را آرام کند و کمک کند ت مشارکت ورزشی کیفیتی میانجی دارد،

  .)24( کندي رهایی از مشکالت اجتماعی ایجاد میرا براي تجربه

نمونه هاي و  )25( تأثیرگذار باشدلی فرهنگی می توانند در کیفیت زندگی جوامع مح رویدادهايکه  می کننداستدالل  )2010( 1ریچاردز و پالمر     

 6اسمال و همکاران )،2009( 5ربرتسون و همکاران )،2008( 4رید ،)2008( 3موسکاردو )،2007( 2یا و ویت فوردآرکودري مانند نتایج تحقیقات عتبم

همی بر مدر حد بسیار باالیی قابل توجه و مهم بوده و تأثیرات همگی به این نکته اشاره می کنند که تأثیرات اقتصادي وقایع  )2005( 7وود )،2005(

اجتماعی اغلب بادوام تر از تأثیرات  -استدالل می کند که تأثیرات فرهنگی )2013( 8لیو. )31، 30، 29، 28، 27، 26( فرهنگ و اجتماع می گذارد

 زینه،که رویدادهاي بدون ه می دهندنشان  )2013( لیو .دارنددر جامعه  عمومیرسوخ  به گرایش اجتماعی- فرهنگی تأثیرات زیرا؛اقتصادي اند

 که به نوبه ي خود خصوصاً در افزایش سطح مشارکت کمک می کنند پرمخاطب ترین هستند، پرمخاطب و در فضاي آزاد از طرف افراد محلی،

ي باید سطح باالیی از مشارکت و وارد شدن در برنامه ي رویدادها نشان داد که براي دستیابی به هدف گنجایش فرهنگی، )2004( 9المرپ .)32(

نمایش رویدادها می تواند زندگی اجتماعی  جداي از تأثیرات فرهنگی،که  می دهندنشان  )2007( فورد ویت و آرکودیا .)33( وجود داشته باشد ورزشی

به فوتبال نه تنها در استادیومهاي که شرکت کنندگان  دبه این نتیجه رسیدن )2009( تود و کري .)26( یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و ساختار

 نینهمچ .بیشتر در بازي حضور دارند درصد 57و  22این عالقه دارند که هر سال حداقل در یک بازي حضور داشته باشند بلکه آنها در هر فصل بین 

 درصد 38طور متوسط بق است و نه شرکت کننده در فوتبال، میزان حضور هر ساله در بازي ها، براي فردي که نه طرفدار مشتانشان دادند که 

اند حاکی از آن است که این افراد سطح باالیی از مشارکت فعال نظرسنجی از افرادي که در رویدادهاي ورزشی حضور داشته .)15( ارزیابی شده است

  ). 34برند (اند و از فعالیتهاي گروهی لذت بیشتري میدر جامعه و محیط کاري از خود برروز داده

 مهم عامل بسیار دو را ورزشی تماشاگران و ها رسانه ،خصوصی هاي شرکت مدیرانکه  می دهد نشان )1390( همکاران و رجبی یقاتتحق نتایج    

 .است مهم بسیار 54/2 میانگین با ها رسانه میان،نقش این در .دانند می قهرمانی ورزش در گذاري سرمایه براي خصوصی هاي بخش جذب در
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 مدیران دیدگاه از تحقیق، هاي یافته اساس بر .است تأثیرگذار خصوصی هاي شرکت جذب در 44/2 ورزشی با میانگین تماشاگران شنق همچنین،

 ایمن محیطی ایجاد بنابراین است، مؤثر قهرمانی ورزش در ها شرکتگذاري  سرمایه در ،مالی حامیان به تماشاگران نگرش نوع و کمیت ها، شرکت

 در )2004( 10برلینگتون و پاتون .)35( شود می تماشاگران بیشتر جذب باعث زشیور بخشهاي به وسیله ورزشی تماشاگرانبراي  بخش فرح و

 همانند کننده سرگرم و تفریحی هاي برنامه وجود که رسیدند نتیجه این به آمریکا 1 منطقه ي دانشگاهی فوتبال تماشاگران روي بر خود تحقیق

 براي مناسبهاي  زمان انتخاب ،تسهیالت و امکانات وجود و استادیوم حیطرا ،بلیط توزیع شیوه ي و مناسب قیمت همچنین کودکان،یهاي باز

 و دارند ها ورزشگاه در تماشاگران حضور بر را تأثیر بیشترین ،مناسب ریزي برنامه و تماشاگران پسند مورد بازي ارائه ،بازي بودن حساس ،بازي

اگر  که می کنند اشاره )2010( 11همکاران و هال .)36( بروند ورزشگاه به هفته خرآ تفریح قصد به و خود خانواده ي همراه به افراد تا شود می موجب

یکی از  .)37( خواهند کرد پیدا حضور رویداد آن در مجدداً باشند، داشته رضایت پارکینگ ها و بودن دسترس در همچون تسهیالتی از تماشاگران

با نگرشی مارکسیستی فعالیت هاي ورزشی را در جامعه ي آمریکا، مورد نقد و ) است که 1989( 12منتقدان مشهور جامعه شناسی ورزش، پل هاچ

ورزش را به مثابه ابزاري در جهت جامعه پذیري ورزشکاران و تماشاگران در جهت تولید و مصرف و به طور کلی سوق  ،بررسی قرار داده است. هاچ

د توجه قرار داده است. رفتار و کردار ورزشکاران که ریشه در آداب و رسوم جامعه دادن شهروندان به سوي ملی گرایی، نژادپرستی و نظامی گرایی مور

شود از میان عناصر مختلف اجتماعی در درون یک جامعه، مورد توجه بیشتر عاملی که سبب می). 1شاچیان تأثیر خواهد داشت (ي خود دارند در تما

توانند باعث در سطح سازمان یافته و غیرسازمان یافته این قابلیت را دارند که می محققان اجتماعی قرار گیرد، این است که فعالیتهاي ورزشی

اي براي ایجاد روابط دوستانه، و ارتباطات اجتماعی جدید تواند به عنوان وسیلهانگیزش، الهام بخشی و ایجاد روحیه اجتماعی در جامعه شوند. ورزش

تواند به افزایش هنجارهاي مشارکت کنندگان غیرورزشکار (تماشاچیان) قرار گیرد و در نهایت می بین طبقات مختلف اجتماعی از قبیل، ورزشکاران و

). 38تواند موجب ایجاد ارتباط بین گروهها در شبکه هاي اجتماعی مختلف شود (اعتماد و تعامل منجر شود. به عبارت بهتر، فعالیتهاي ورزشی می

ان می دهد که ارتباط همبستگی باالیی بین آنها برقرار است و بر این موضوع تأکید دارد براي حضور ها نیز نش بررسی رابطه همبستگی بین شاخص

و شرایط  الزم است که ویژگیهاي احساسی، شناختی و اجتماعی آنان مورد بررسی قرار گیرداستفاده بهینه از این حضور مشتریان در میادین ورزشی و 

     ن مشتریان ورزشی و نهادهاي ورزشی فراهم گردد.  محیطی مناسب براي ارتقاي ارتباط بی
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