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  چكيده
 ،ورهاي تأثيرگذار بر گرايش و تمايل دانشجويان به رويدادهاي ورزشي در كش منظور شناسايي مؤلفه در اين تحقيق به

هاي گذشته پيرامون عوامل مؤثر بر گرايش به رويدادهاي ورزشي، فهرست ابتدايي از  پس از بررسي عميق ادبيات و پژوهش
در ادامه با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان بازاريابي و مديران و . هاي مؤثر تهيه شد مجموعة عوامل و مؤلفه

شده صورت گرفت و پس  هاي اولية شناسايي جانبه و جامع بر روي مؤلفه هنظران ورزشي كشور، بررسي و بازنگري هم صاحب
ارشد و   نفر از دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع كارشناسي380شده در ميان  ها، پرسشنامة طراحي از تأييد نهايي مؤلفه

هاي اثرگذار بر گرايش  مؤلفهشده نشان داد كه در مجموع  نتايج تحليل عاملي انجام. دكتري دانشگاه تهران توزيع شد
هاي آن، شرايط و امكانات  توان به چهار عامل ترفيع ورزشي، نوع ورزش و ويژگي دانشجويان به رويدادهاي ورزشي را مي
نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس فريدمن نيز نشان داد كه از . بندي كرد ها طبقه ورزشي و خصوصيات ورزشكاران و تيم

ها بيش از دو عامل ديگر در تمايل  هاي ورزش و خصوصيات ورزشكاران و تيم ورداشاره، دو عامل نوع و ويژگيميان عوامل م
  .دانشجويان به رويدادهاي مختلف ورزشي در كشور مؤثر است

  
  هاي كليدي واژه
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  مقدمه

در ميان جوانان كشور، دانشجويان . هاي آينده است ت و ترقي هر كشور، در دست نسلپيشرفبي شك كليد 
 و با استفاده از هوش، اطالعات و دانش و داشتن هستندقشري هستند كه آگاهانه در تالش براي خودسازي 

ل كمال و اند تا به ادامة تحصيل علم و دانش بپردازند و به دنبا فرصت مناسب پا به عرصة دانشگاه گذاشته
   ).2(تخصص باشند 

هاي مختلف دانشجويان در اوقات فراغت، نشان از  گرفته پيرامون فعاليت مروري بر مطالعات پيشين صورت
هاي  يافته. ها و رويدادهاي ورزشي در كشور دارد تمايل به نسبت زياد دانشجويان به انجام و مشاركت در فعاليت

هاي مختلفي كه دانشجويان در اوقات  دهد كه در ميان فعاليت ، نشان مياللهي و صانعي پور، فرج تحقيقات مهدي
مطالعه، تماشاي تلويزيون، موسيقي و راديو، جايگاه  هايي چون دهند، ورزش به همراه فعاليت فراغت انجام مي

  ).11، 7، 4(اي دارد  ويژه

اي رواني  ه توسعة مهارتهاي ورزشي موجب  كه مشاركت در فعاليتروشن مي سازد نتايج برخي تحقيقات 
كاهد كه اين امر در نهايت  شود و از تأثير فشارهاي رواني بر آنان مي  حركتي و آمادگي جسماني دانشجويان مي–

 3و ميسرا) 1988 (2، گراهام)1989 (1ديويس و كولز. كند به ارتقاي سطح بهداشت رواني در دانشجويان كمك مي
تحرك و  كنند، نسبت به افراد كم هاي ورزشي شركت مي فعاليتدريافتند دانشجوياني كه در ) 2000(

) 1991 (4جانسون. كنند غيرورزشكار، از سالمت رواني بهتري برخوردارند و فشارهاي رواني كمتري را تجربه مي
ها، موجب تطابق آنان با  هاي جسماني و گروهي در خوابگاه مشاهده كرد كه مشاركت دانشجويان در فعاليت

  ).12(شود  هاي محيطي مي يناسازگار

                                                            
1  - Davis and Cowles 
2  - Graham 
3  - Misra 
4  - Johnson 
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شده مؤيد آن است كه در كشور  هاي تحقيقات انجام طور كلي يافته گونه كه پيش از اين عنوان شد، به همان
هاي الزم فراهم شود، مشاركت در رويدادها و  مندند و اگر زمينه ما دانشجويان در مجموع به ورزش عالقه

  .دهند هاي فراغتي ترجيح مي هاي ورزشي را نسبت به ديگر فعاليت فعاليت

گرفته در راستاي تبيين  د كه بيشتر تحقيقات صورتوش تر به تحقيقات پيشين، مشخص مي با نگاهي دقيق
جايگاه ورزش در ميان دانشجويان، مزايا و منافع پرداختن به ورزش در اوقات فراغت و همچنين بررسي داليل 

كه در اين ميان، تحقيقات داخلي زيادي در  حالي اند، در ن بودهعدم پرداختن مناسب به ورزش در ميان دانشجويا
بدون شك . شود عنوان مخاطبان ورزش مشاهده نمي زمينة عدم مشاركت دانشجويان در رويدادهاي ورزشي به

طور مستقيم دانشجويان  هاي ورزشي كه به هاي ورزشي دانشجويي به غير از انجام فعاليت يكي از ابعاد برنامه
 فرهنگي –هاي اجتماعي  مشاركت در اين گونه فعاليت. دهند، مشاركت در رويدادهاي ورزشي است ميانجام 

 تشويق و ترغيب دانشجويان به انجام  افزون بر پديد آوردن فرصت حضور در محيط پرنشاط و سالم، زمينة
گونه كه ملنيك   همانعالوه بر اين، حضور در رويدادهاي ورزشي. آورد هاي ورزشي را نيز فراهم مي فعاليت

اي در زمينة فرايند اجتماعي  طور فزاينده كند، در بسياري از موارد به  آن اشاره مي در تحقيقات خود به) 1993(
شود كه اين افراد خويش  هاي دانشجويان موجب مي مشخصات و ويژگي). 10(شدن افراد، مهم و بااهميت است 

علت   احساس كنند كه در اين ميان حضور در رويدادهاي ورزشي بهها و تعامالت اجتماعي را نيازمند معاشرت
  .ها بسيار حايز اهميت است هاي خاص اين مكان ها و ويژگي مشخصه

دنبال پاسخگويي به اين سؤال اساسي است كه چه  ها، تحقيق حاضر به منظور جبران اين كاستي به
در اين راستا هدف از انجام اين . مهم و تأثيرگذارندهايي در جذب دانشجويان به رويدادهاي مختلف ورزشي  مؤلفه

در گرايش و ) دانشجويان(كنندگان ورزشي  كننده بر رفتار مصرف تحقيق، بررسي و شناسايي عوامل مؤثر و تعيين
هاي اجرايي بازاريابي در طراحي و برگزاري  تمايل به رويدادهاي مختلف ورزشي و كمك به توسعه و بهبود برنامه

هاي  ها و براساس يافته بديهي است كه با انجام اين گونه پژوهش. اي مختلف ورزشي در كشور استرويداده
هاي مهم و تأثيرگذار در گرايش و تمايل  توان با شناخت كافي نسبت به عوامل و مؤلفه هايي، مي چنين پژوهش

 ايجاد شرايط  زم در زمينةهاي ال ريزي دانشجويان به مشاركت در رويدادهاي مختلف ورزشي در كشور، برنامه
  .مورد نياز براي ترغيب دانشجويان به مشاركت هر چه بيشتر در اين رويدادها را فراهم آورد
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  كنندة ورزش رفتار مصرف

كنندگان و مخاطبان ورزشي آغاز  از آنجا كه بازاريابي ورزشي موفق با درك چرايي و چگونگي رفتار مصرف
عنوان زيربنايي براي  توان به كنندگان ورزش را مي حات و رفتار مصرفشود، درك عوامل مؤثر بر ترجي مي

كنندة ورزشي شامل فرايندهاي رواني و اجتماعي  رفتار مصرف. كنندة ورزشي قلمداد كرد تصميمات مصرف
اينكه . هاي مخاطبان در گرايش به رويدادهاي ورزشي مختلف وجود دارد گوناگوني است كه قبل و بعد از فعاليت

گيرند، چه عواملي بر گرايش آنان  كنند، چگونه تصميم مي كنند، چگونه رفتار مي اطبان ورزشي چگونه فكر ميمخ
هاي بازاريابي  گذارد و سؤاالت ديگري از اين دست، كليد توسعة برنامه به رويدادهاي مختلف ورزشي تأثير مي

  ).3(شده است  شي به اهداف از پيش تعيينها و برگزاركنندگان رويدادهاي ورز منظور رسيدن سازمان مؤثر به

وجو براي خريد و مصرف  شود كه مخاطب در جست رفتار مخاطبان ورزش به رفتاري مؤثر گفته مي
رفتار مخاطب ورزشي، فرايند . دهد محصوالت و خدمات ورزشي براي ارضاي نيازهايش از خود نشان مي

گيري، استفاده و در اختيار گرفتن  به مشاهده و تصميمگيري و فعاليت فيزيكي است كه شخص را وادار  تصميم
  ).3(كند  هاي ورزشي و شركت در تمرينات ورزشي مي محصوالت و خدمات ورزشي يا تماشاي رقابت

هاي  دهد در بيشتر پژوهش شده در اين حوزه نشان مي مروري بر تحقيقات و مطالعات پيشين انجام
عنوان فرايند صفر  زشي در مورد انتخاب رويدادهاي مختلف ورزشي بهكنندة ور گيري مصرف گرفته، تصميم صورت
گيري  ها و عواملي در تصميم بر اين اساس به درستي تبيين نشده كه چه ويژگي.  در نظر گرفته شده است1و يكي
  ).18(كننده است  كنندگان در زمينة انتخاب رويدادهاي مختلف ورزشي تعيين مصرف

به اعتقاد وي تنها عواملي . تبيين شد) 1971 (2 نخستين بار توسط آلپرتهكنند گيري مصرف فرايند تصميم
كنندگان مهم و هم از  دهند كه هم از منظر مصرف كنندگان را تحت تأثير قرار مي گيري و انتخاب مصرف تصميم

شود،  گزار ميبراي نمونه امكاناتي كه در بستر آنها رويدادهاي مختلف ورزشي بر. محصوالت رقبا متمايز باشند
كنندگان در زمينة رويدادهاي مختلف ورزشي  گيري مصرف عنوان ويژگي مهمي در فرايند تصميم ممكن است به

اند كه تأسيسات و امكانات ورزشي  در اين زمينه مطالعات مستقل صورت گرفته مشخص كرده. مد نظر قرار گيرد

                                                            
1  - Binary 
2  - Alpert 



 بررسي عوامل تأثيرگذار بر گرايش دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران به رويدادهاي ورزشي

 

101

دهد  مي مخاطبان و تماشاگران را تحت تأثير قرار ميطور قابل توجهي رضايت عمو همانند اسكوربورد ورزشگاه به
)18.(  

  كنندة ورزش گيري مصرف فرايند تصميم

كننده، اين اجماع وجود دارد كه فرايند  نظران و متخصصان رفتار مصرف طور كلي در ميان صاحب به
حساس نياز، ا: توان شامل اي است كه اين مراحل را مي كنندگان فرايندي پنج مرحله گيري مصرف تصميم
  ).22، 21، 20( ارزيابي پس از خريد در نظر گرفت  وها، خريد ها و گزينه وجوي اطالعات، ارزيابي انتخاب جست

كننده بوده و عبارت است از دستاورد تفاوت ميان  گيري مصرف احساس نياز، اولين مرحلة فرايند تصميم
نوع واكنشي . گيري كافي است ازي فرايند تصميمس حالت مطلوب و حالت موجود كه براي تحريك، تقويت و فعال

كننده،  طور مستقيم به اهميت مسئله از نظر مصرف دهد، به كه فرد در پاسخ به احساس نيازش از خود نشان مي
بدون تشخيص . كند، بستگي دارد دليل مشكلي كه احساس مي موقعيتي كه فرد در آن قرار دارد و نارضايتي او به

  .گيري ندارد  به تصميممسئله، فرد نيازي

گيرند تا بتواند  پس از تشخيص مسئله، اطالعات مرتبط با آن از حافظة بلندمدت فرد مورد استفاده قرار مي
حل مناسب و ممكن  هاي راه آورد يا خير يا اينكه ويژگي خاطر مي حل مناسبي را به تشخيص دهد كه آيا راه

وجو به  دست آورد، آن وقت فرايند جست ي نتوان اطالعاتي را بهوجوي درون اند؟ اگر با استفاده از جست كدام
كنندگان اغلب براساس احساسات با نگرش  مصرف. شود كسب اطالعات بيروني در جهت حل مشكل معطوف مي

منظور كاهش احساسات منفي، تصميم به انتخاب رويدادي  كلي خود نسبت به رويداد يا مسابقة ورزشي يا به
هاي خاص يك  ي از تصميمات دربرگيرندة تأمل و بررسي بسيار محدود و اندكي از ويژگيبسيار. گيرند مي

ها نيازمند آن هستند كه خريدار تصميمات خود  گيري با اين حال، بيشتر تصميم. ورزشي است) رويداد(محصول 
مشخصاتي از رويدادهاست كه ها و  معيارهاي ارزيابي نوعاً ويژگي. را بر پاية يك يا چند بعد مورد ارزيابي قرار دهد

، 28، 26، 6(اند  هايي كه بايد آنها را تقبل كند، مرتبط كننده در طلب آنهاست يا با هزينه يا با منافعي كه مصرف
 را 1وجو و ارزيابي اطالعات را متوقف كرده و گزينة خريد كننده بايد جست اي از فرايند، مصرف در نقطه). 29

                                                            
1  - Buying alternative 
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كنندة ورزشي دربرگيرندة خود رويداد، شرايط برگزاري، محل ارائه و  يد براي مصرفگزينة خر). 20(انتخاب كند 
هاي پس از خريد معطوف به اتفاقاتي است كه پس از اينكه عمل خريد  فعاليت. شيوة دسترسي به رويداد است

به . شود يگيري خريد، ارزيابي تصميم را شامل م آخرين مرحله در تصميم. پيوندند صورت گرفت، به وقوع مي
كننده تصميم را ارزيابي كرده و از آن  يابد بلكه مصرف گيري با انجام خريد پايان نمي عبارت ديگر، فرايند تصميم

صورتي كه فرد از مشاركت در رويداد ورزشي رضايت داشته  در). 29(كند  هاي آتي استفاده مي گيري براي تصميم
نتيجة تمامي اين فرايندها به .  با احتمال بيشتري رخ خواهد داد)مشاركت در رويدادهاي آتي(باشد، تكرار خريد 

كننده و تمايل وي به خريد مجدد  شود كه وفاداري و پايبندي مصرف مرحلة نهايي يعني مرحلة رضايت ختم مي
طور متناوب  كنندة ورزشي مشاركت در رويدادهاي مختلف را به شود مصرف آورد يا اينكه موجب مي وجود مي را به

  ).28، 26، 6(طور غيرمستمر مورد توجه قرار دهد  انتخاب كند يا مشاركت در رويداد خاص را به

شامل شناسايي و فرايند تصميم گيري مصرف كننده كه در مرحلة نخست حاضر، حيطه و محدودة پژوهش 
دهد تا  ازه نميبه عالوه ماهيت اين تحقيق به محققان اج. ، مي باشدآوري اطالعات است ايجاد انگيزه و جمع

در عوض اين . بتوانند تصميمات واقعي خريد و يا احساسات پس از خريد را مورد مشاهده و بررسي قرار دهند
عنوان  به(وجوي شناسايي عواملي است كه ممكن است چرخة خريد رويدادهاي ورزشي  تحقيق در جست

 بر اين مبنا، تمركز اين تحقيق بر معيارها و .هاي فردي افراد تحت تأثير قرار دهند را براساس ارزيابي) محصول
  .هاي مختلف است هاي تأثيرگذار بر گرايش دانشجويان به رويدادهاي ورزشي هنگام انتخاب گزينه مؤلفه

  گرفته پيرامون متغيرهاي مؤثر بر گرايش به رويدادهاي ورزشي مروري بر تحقيقات صورت

پيرامون چگونگي توجه به رويدادهاي ورزشي، نشان شده  مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات انجام
كنندة ورزش در گرايش به رويدادهاي مختلف را تحت  هاي مختلفي رفتار مصرف دهد كه متغيرها و مؤلفه مي

توان نتيجه گرفت كه در مجموع محققان و پژوهشگران  تر به اين موارد، مي با نگاهي دقيق. دهند تأثير قرار مي
:  دستة كلي شاملنداثرگذار بر تصميم مخاطبان در استقبال از رويدادهاي ورزشي را تحت چهاي  مختلف مؤلفه

متغيرها ساير اي و  هاي مسابقه شناختي، متغيرهاي مربوط به جذابيت متغيرهاي اقتصادي، متغيرهاي جمعيت
  .اند بندي و مورد مطالعه قرار داده تقسيم
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متغير قيمت در رويدادهاي ورزشي را ) 1999 (1گتون و سيمونزاز ميان متغيرهاي اقتصادي، كارميچل، ميلين
عدة ديگري از محققان در . اند هاي ورزشي پرداخته به بررسي جانشين) 1989 (2هانسن و گاسير. اند بررسي كرده

عنوان بخشي ديگر  منظور گرايش بيشتر به رويدادهاي ورزشي به هاي موجود به تحقيقات خويش به مطالعة مكمل
درآمد نيز متغير )). 1997( و همكاران 4، زيهانگ)1990 (3بيد و تيهن(اند  تغيرهاي اقتصادي پرداختهاز م

ترين متغيرهاي  عنوان يكي از مهم به) 1989(و هانسن و گاسير ) 1990(تأثيرگذار ديگري است كه بيد و تيهن 
  ).31، 19، 17، 14(اند  ر دادهاقتصادي تأثيرگذار بر گرايش به رويدادهاي مختلف ورزشي مورد بررسي قرا

ها نيز مؤثرند، شامل  گيري شناختي كه بر تصميم گرفته پيرامون متغيرهاي جمعيت تحقيقات صورت
اين متغيرها شامل اندازة . اند هايي است كه هر يك تعدادي متغير را مورد تأكيد و توجه بيشتر قرار داده پژوهش

؛ زيهانگ و 1990بيد و تيهن، (و تركيب نژادي ) 1997مكاران  و ه5؛ برن وولد1990بيد و تيهن، (جمعيت 
  ).31، 16، 14(است ) 1995، پيتس و همكاران 1997همكاران، 

بيد و (ها  ها با عواملي همچون نتايج ديدارهاي هر يك از تيم ها و تيم متغيرهاي مربوط به جذابيت بازي
؛ زيهانگ و همكاران، 1989؛ هانسن و گاسير، 1999  و همكاران7 كار مايكل1983، 6؛ بيكر و سولس1990تيهن، 
، 8؛ ماركوم و گرين اشتين1989هانسن و گاسير، (هاي ويژه مانند روزهاي خاص  ، ترويج و موقعيت)1995
؛ هانسن و گاسير، 1990بيد و تيهن، (و نزديكي رقابت در بازي خاص ) 2000، 9؛ مك دونالد و راشر)1985
  ).30، 24، 23، 19، 17، 15، 14(بررسي شده است ) 1989

توانند ترجيحات مخاطبان را تحت تأثير قرار دهند شامل عوامل و مواردي است  عوامل كه ميساير مطالعة 
كه پيش از برگزاري رويداد ورزشي، تأثير آنها محاسبه نشده و مسئوالن برگزاري رويداد ورزشي خاص دخل و 

رايط آب و هوايي و سابقه و سنواتي كه يك تيم ورزشي به متغيرهايي همچون ش. اند تصرفي در آن نداشته
                                                            
1  -Carmichael, Millington and Simmons 
2  - Hansen and Gauthier 
3  - Baade and Tiehen 
4  - Zhang 
5  - Branvold 
6  - Becker and Suls 
7  - Carmichael 
8  - Marcum and Greenstein 
9  - McDonald and rascher 
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، )1999(در مطالعة كارميچل و همكاران . دهد يا يك رويداد خاص تداوم يافته است فعاليت خويش ادامه مي
و ) 1989(دهد، در مطالعات هانسن و گاسير  زماني از هفته يا فصولي كه بازي يا رويداد ورزشي در آن رخ مي

و مسافتي كه تماشاگران بايد براي تماشاي رويداد خاص طي كنند نيز در ) 1989(ين اشتاين ماركوم و گر
لحاظ شده ) 1989(، ماركوم و گرين اشتاين )1983(، بكير و سولس )1999(هاي كارميچل و همكاران  بررسي
  ).23، 15، 19، 17(است 

  

   تحقيق  روش

هاي مؤثر بر گرايش و تمايل دانشجويان به  وامل و مؤلفهتحقيق حاضر از آنجا كه با هدف شناسايي و تعيين ع
رويدادهاي مختلف وزشي در كشور صورت گرفته است، از نظر هدف كاربردي و از منظر نحوة گردآوري اطالعات 

هاي تأثيرگذار بر  منظور شناسايي مؤلفه در اين پژوهش به. گيرد  پيمايشي قرار مي–در زمرة تحقيقات توصيفي 
هاي گذشته  مايل دانشجويان به رويدادهاي مختلف ورزشي در كشور، پس از مطالعة ادبيات و پژوهشگرايش و ت

هاي مؤثر تهيه  پيرامون عوامل مؤثر بر گرايش به رويدادهاي ورزشي، فهرست ابتدايي از مجموعة عوامل و مؤلفه
هاي مختلف و با توجه  و پژوهشهاي مورد بررسي در مطالعات  پس از انجام مرحلة نخست و شناسايي مؤلفه. شد

شده زياد و برخي از آنها گاهي مشابه و تكراري بودند و امكان وارد كردن آنها  هاي شناسايي به اينكه تعداد مؤلفه
ها با توجه به  به پرسشنامة تحقيق وجود نداشت، از طرف ديگر اين احساس وجود داشت كه ذكر برخي از مؤلفه

زشي در كشور ما چندان منطقي و تأثيرگذار نبود، به اين ترتيب و براساس اهداف فضاي حاكم بر رويدادهاي ور
نظران ورزشي  ذكرشده در مرحلة دوم و با استفاده از نظريات متخصصان و خبرگان بازاريابي و مديران و صاحب

امع بر روي جانبه و ج ها و مكاتبات مكرر صورت گرفته شده، بررسي و بازنگري همه كشور و از طريق مصاحبه
هايي كه براساس نظر  حذف مؤلفه(پس از آن اقدام به تلخيص . شده صورت گرفت هاي اولية شناسايي مؤلفه

هاي مشترك در مطالعات  تركيب برخي از مؤلفه(، تلفيق )ها داشتند خبرگان اهميت كمتري نسبت به ديگر مؤلفه
، استادان و مديران ورزشي از عوامل مهم و هايي كه به نظر خبرگان اضافه كردن مؤلفه(و تكميل ) مختلف

اي  تأثيرگذار بر گرايش دانشجويان به رويدادهاي ورزشي در كشور بود، ولي در هيچ يك از تحقيقات به آن اشاره
هاي نهايي براي  و سعي شد تا حدي كه امكان داشت و با رويكرد جامعيت همزمان با مانعيت، مؤلفه) نشده است
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 ارائه 2هاي نهايي مورد استفاده در تحقيق در جدول  فهرست مؤلفه. حقيق استخراج شدطرح در پرسشنامة ت
  1.شده است

  گيري جامعة آماري، حجم نمونه و روش نمونه

جامعة آماري اين پژوهش باتوجه به موضوع تحقيق شامل كلية دانشجويان پسر تحصيالت تكميلي اعم از 
گيري و  دليل مشخص بودن چارچوب نمونه به. استبوده گاه تهران ارشد و دكتري در دانش دانشجويان كارشناسي

اي  گيري طبقه براي همة اعضاي جامعه از روش نمونه) گرايش به رويدادهاي ورزشي(عموميت داشتن تحقيق 
باتوجه به اينكه تعداد جامعة آماري دانشجويان پسر تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران در . متناسب استفاده شد

است، واريانس براي )  نفر1988 نفر و دكتري 3412ارشد  كارشناسي( نفر 5400 برابر با 86 – 87صيلي سال تح
  : نفر انتخاب شد380اي با حجم  گيري از جامعة محدود، نمونه آزمون و براساس فرمول نمونه تايي پيش30نمونة 

380
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 63(ارشد   نفر از دانشجويان كارشناسي239هاي  د ديدگاهاي متناسب، باي گيري طبقه براساس روش نمونه
آوري شود، ولي در عمل  جمع)  نفر380 درصد از 37( نفر از دانشجويان دورة دكتري 140و )  نفر380درصد از 

  . دست يافتند16 به 84گيري محققان به نسبت  نمونه

  ها ابزار گردآوري و سنجش داده

منظور پاسخ  ثانويه كه از منابع و مستندات علمي موجود گردآوري شده، بههاي  در اين تحقيق عالوه بر داده
ها براساس نظرهاي خبرگان و متخصصان  اين داده. هاي اوليه نيز استفاده شد هاي تحقيق از داده به پرسش

شده به  ها و مراكز علمي و پژوهشي كشور و همچنين از طريق پرسشنامة ارائه بازاريابي و ورزش دانشگاه
دست آمده  هاي آنان در زمينة موضوع مورد مطالعه به دانشجويان مقطع تحصيالت تكميلي براي بررسي ديدگاه

  .است
                                                            

هاي تحقيق ارائه  ها در جدول يادشده در قسمت يافته  اين مؤلفه ،به منظور جلوگيري از تكرار مطالب و افزايش غيرضروري حجم مقاله _ 1
 .شده است
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اي است كه سؤاالت آن بر مبناي  براين اساس، ابزار اصلي گردآوري اطالعات در اين پژوهش، پرسشنامه
 تهيه   مؤلفه است،35در مجموع شامل فهرست نهايي عوامل مؤثر بر گرايش دانشجويان به رويدادهاي ورزشي كه 

منظور  عالوه بر اين، در پرسشنامه به.  تايي در نظر گرفته شد5و براي پاسخگويي به آنها مقياس ليكرت 
آوري و تحليل ميزان گرايش دانشجويان به ورزش و رويدادهاي مختلف ورزشي در كشور، سؤاالتي در اين  جمع

 پرسشنامه 35 اوليه شامل  پايايي پرسشنامة مورد استفاده، نمونةبراي سنجش . زمينه نيز گنجانده شد
دست آمده، ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد  هاي به آزمون شد و سپس با استفاده از داده پيش

دهد كه پرسشنامه از قابليت اعتماد  اين عدد نشان مي. دست آمد  درصد به94كه براي فهرست عوامل مؤثر عدد 
  .و به عبارت ديگر پايايي الزم برخوردار است

  ها تجزيه و تحليل داده

 1هاي مؤثر، از روش تحليل عاملي اكتشافي مرتبة اول مؤلفه) بندي عامل(بندي  منظور شناسايي و دسته به
هاي اصلي آن حوزه   براي كشف ابعاد يا سازه2هدف از تحليل عاملي اكتشافي، بررسي يك حوزه. استفاده شد

 مورد نظر را  كه يك حوزة پيچيده وجود دارد، تحليل عاملي با مشخص كردن متغيرهاي مهم، حوزة هنگامي. تاس
طور كلي در تحليل عاملي اكتشافي، قاعده بر اين است كه محققان تا حد امكان متغيرهاي  به. كند ساده مي

طور خالصه در  به. نند كدام يك از آنها روي عامل مورد نظر، بار عاملي دارندبسياري را وارد تحليل كنند يا ببي
توان گفت كه تحليل عاملي  ترين متغيرهاي حوزة مورد نظر نامعلوم است، مي اند و مهم ها پيچيده جايي كه داده

از اين )  مؤلفه35(نظر هاي مورد  بندي اوليه از مؤلفه در اين پژوهش نيز در راستاي دسته). 9(آلي است  روش ايده
منظور ارزيابي وضعيت كنوني هر يك از   آماري به عالوه بر اين از آزمون ميانگين يك جامعة. روش استفاده شد
فريدمن براي بررسي اولويت هريك از ) بندي رتبه(شده و همچنين از آزمون تحليل واريانس  عوامل شناسايي

  .جويان استفاده شدعوامل بر حسب رشتة ورزشي مورد عالقة دانش

  

                                                            
1  -  One – Order Explanatory factor Analysis 
2  - Field 
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  ی تحقيق ها يافتهنتايج و 

عمومي مربوط به سوابق اطالعات دانشجويان مورد بررسي و برخي از شناختي  هاي جمعيت  مشخصه1جدول 
هاي عمومي  ورزشي، ميزان پرداختن به ورزش و پيگيري رويدادها چه از راه حضور مستقيم و چه از طريق رسانه

  .دهد را نشان مي

، دانشجويان شاغل به تحصيل در مطالعه درصد دانشجويان مورد 85شود حدود  ه كه مالحظه ميگون همان
اين تركيب باتوجه به آمار .  درصد مابقي در دورة دكتري مشغول به تحصيل بودند15ارشد و  مقطع كارشناسي

د كه بيشتر شو  مشخص مي1همچنين با نگاهي به جدول . استمنطقي شاغالن به تحصيل در اين دو مقطع 
  . ساله بودند30 تا 25 سال و 25پاسخگويان كمتر از 

بندي  شده و رتبه در ادامه خالصة نتايج حاصل از تحليل عاملي اكتشافي مرتبة اول، وضعيت عوامل شناسايي
  .هاي ورزشي مورد عالقة دانشجويان ذكر شده است عوامل بر حسب هر يك از رشته

  شناختي دانشجويان مورد تحقيق جمعيت آمار توصيفي متغيرهاي – 1جدول 
  درصد فراواني  سطوح  نام متغير جمعيت شناختي

  تحصيالت  86  كارشناسي ارشد
  14  دكتري 

  9/57   سال 25كمتر از 
  سن  4/40   سال 30 تا 25
  8/1   سال 35 تا 30

  3/33  ورزشكار
  سابقة ورزشي  5/31  تماشاگر

  2/35  ورزشكار و تماشاگر
  4/71   ساعت3كمتر از 

  3/14   ساعت5 تا 3
  4/5   ساعت8 تا 5
  6/3   ساعت10 تا 8

  )در هفته(ختن به ورزش ميزان پردا

  5/4   ساعت10بيشتر از 
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  شناختي دانشجويان مورد تحقيق  آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت– 1جدول ادامة 

  درصد فراواني  سطوح  نام متغير جمعيت شناختي
  5/88   ساعت1كمتر از 

و پيگيري ميزان حضور در ورزشگاه   6/9   ساعت3 تا 1
  )در هفته(مستقيم رويدادها 

  1/5   ساعت3باالتر از 
  2/73   ساعت 3كمتر از 

  1/16   ساعت5 تا 3
  1/7   ساعت8 تا 5

ميزان پيگيري رويدادهاي ورزشي از 
  )در هفته(طريق رسانه ها 

  6/3   ساعت8بيشتر از 

  

  نتايج تحليل عاملي

دهندة  نشان) 05/0تر از  كوچك(آزمون بارتلت ) sig(داري  و عدد معني) 7/0تر از  گ بزر (KMOار مقد
به جز در دو (ها   همچنين نسبت اشتراك تماس مؤلفه.1مناسب بودن شرايط اوليه براي اجراي تحليل عاملي است

رو  از اين.  فرايند تحليل عاملي استها در دهندة مناسب بودن مؤلفه  است كه نشان5/0تر از  بزرگ) 25 و 8مؤلفة 
 عامل 4شده نشان داد كه فقط  جدول كل واريانس تبيين.  از روند تحليل عاملي حذف شد25 و 8دو مؤلفة 

هاي ورزشي، شرايط و  ترفيع ورزشي، نوع و ويژگي( عامل شامل 4 است و اين 1تر از  داراي ارزش ويژة بزرگ
 درصد واريانس عوامل تأثيرگذار بر گرايش 92/60هاست و در كل  ن تيمامكانات ورزشي و خصوصيات ورزشكارا

، 52/18عوامل اول تا چهارم به ترتيب در حدود . كند دانشجويان به رويدادهاي مختلف ورزشي را تبيين مي
 درصد واريانس عوامل تأثيرگذار بر گرايش دانشجويان به رويدادهاي مختلف ورزشي را 09/12 و 94/13، 35/16
دهندة اهميت عامل مربوطه در تشكيل واريانس سازة عوامل تأثيرگذار بر  كنند كه اين موضوع نشان بيين ميت

گرفته، مقدار آلفاي  همچنين براساس محاسبات صورت. گرايش دانشجويان به رويدادهاي مختلف ورزشي است
   درصد براي عامل نوع و 6/84 درصد براي عامل ترفيع ورزشي، 7/91شده  كرونباخ براي عوامل شناسايي

                                                            
داري آزمون بارتلت اين شرط   و عدد معنيKMOگيري است، مقدار   اجراي تحليل عاملي كفايت نمونههاي اوليه براي شرط يكي از پيش ‐1

  .كند را بررسي مي
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  يافتة عاملي  ماتريس چرخش– 2جدول 
  عامل

4  3  2  1  
  نام عامل  كد  مؤلفه هاي مورد بررسي

  Q2  برخوردهاي فيزيكي و خشونت در ورزش  360/0
  Q2  سرعت نشان داده شده در ورزش  683/0
  Q3  نميزان فعاليت ورزشكارا  775/0
  Q4  مدت زمان برگزاري رويداد ورزشي  776/0
  Q5  محبوبيت ورزش  516/0
  Q6  ميزان تاكتيك پذيري ورزش  666/0

  

  Q7  مهارت سطح باالي ورزشكاران  697/0

نوع و ويژگي 
هاي ورزش 

  )عامل دوم(

  Q9  شهرت بازيكنان  699/0
  Q10  )و ركوردهاي پيروزيمانند عملكرد (كيفيت تيم   726/0
  Q11  اعتبار تيم مورد عالقه  811/0
  Q12  اعتبار تيم هاي رقيب  850/0
609/0  

  

  Q13  تيم ها فعاليت هاي پيش از مسابقه مانند هياهوي

خصوصيات 
ورزشكاران و 

عامل (تيم ها 
  )چهارم

  Q14  ليدرهاي تماشاگران  745/0
  Q15  انسجام هواداران  732/0
  Q16  موزيكپخش   629/0
  Q17  تراكم جمعيت  764/0
  Q18  سرو صداي جمعيت  625/0
  Q19  در دسترس بودن غذا و نوشيدني در خالل رويداد  731/0
  Q20  ارائة جوايز به تماشاگران  805/0
  Q21  ارائة تي شرت رايگان  817/0
  Q22  ارائة بليت رايگان  717/0

  

  

  

  Q23  تميزان تبليغا  634/0

ترفيع ورزشي 
  )عامل اول(

  Q24  مقاصد و نيات خيرخواهانه  618/0
  Q26  نوبودن تسهيالت مكان برگزاري   549/0
  Q27  مناسب بودن تسهيالت مكان برگزاري  694/0
  Q28  در دسترس بودن پاركينگ  714/0
  Q29  راحتي دسترسي به مكان برگزاري   476/0
  Q30  چگونگي چيدن صندلي ها  764/0
  Q31  اختصاص جايگاه مشخص به دانشجويان  564/0

  

530/0  

    

  Q32  مناسب بودن برنامه هاي زماني رويداد
  Q33  قيمت بليت  344/0
  Q34  وجود رقابت ميان رويدادهاي مختلف   387/0

  

518/0  

    

 Q35  نظم در برگزاري رويداد ورزشي 

شرايط و 
امكانات ورزشي 

  )عامل سوم(
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 درصد براي خصوصيات 6/85 درصد براي عامل شرايط و امكانات ورزشي و 8/89ورزش، هاي  ويژگي
  .هاست ورزشكاران و تيم

گرفته در زمينة  هاي صورت بندي يافتة عاملي به همراه نام و دسته در ادامه، نتايج نهايي ماتريس چرخش
  .دهندة هر عامل ذكر شده است هاي تشكيل مؤلفه

  شده اييبررسي وضعيت عوامل شناس

 عامل مربوط به روش ميانگين ساده محاسبه شد و براساس آزمون ميانگين 4پس از شناسايي عوامل، امتياز 
  :دست آمد يك جامعة آماري، وضعيت عوامل از نظر مناسب بودن يا نبودن، بررسي شد و نتايجي به شرح زير به

  آزمون فرض

  )H0 : µ≤3( رويدادهاي ورزشي مؤثر نيست مندي دانشجويان به عامل مربوطه در عالقه: فرض صفر

  )H1 : µ>3(مندي دانشجويان به رويدادهاي ورزشي مؤثر است  عامل مربوط در عالقه: فرض مقابل صفر

   آزمون ميانگين يك جامعة آماري– 3جدول 

عالمت حد   df Sig  ميانگين  نام عامل
  پايين

عالمت حد 
  باال

  وضعيت

  نامؤثر  مثبت  منفي  13/0  379  80/2  ترفيع ورزشي

  مؤثر  مثبت  مثبت  001/0  379  41/3  نوع ورزش و ويژگي هاي آن

  مؤثر  مثبت  مثبت  004/0  379  35/3  شرايط و امكانات ورزشي

  مؤثر  مثبت  مثبت  016/0  379  32/3  خصوصيات ورزشكاران و تيم ها
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هاي ورزشي  ر كل رشتهبندي عوامل با استفاده از آزمون تحليل واريانس فريدمن نشان داد كه د نتايج رتبه
نسبت به دو عامل ديگر در ) رتبة سوم(و شرايط و امكانات ورزشي ) رتبة چهار(وضعيت ترفيع ورزشي 

  .هاي ورزشي تأثير كمتري داشتند مندي دانشجويان به رشته عالقه

  هاي ورزشي مورد عالقة دانشجويان بندي عوامل برحسب رشته رتبه

منظور بررسي تفاوت اهميت ميان چهار  بندي فريدمن به يل واريانس رتبه نتايج حاصل از آزمون تحل4جدول 
  .دهد شده بر حسب رشتة ورزشي مورد عالقة دانشجويان را نشان مي عامل شناسايي

  بندي عوامل در هر رشتة ورزشي  جدول رتبه– 4جدول 
  عوامل شناسايي شده

  
  نام رشته ورزشي

شي
ورز

يع 
ترف

  

آن
ي 
 ها
گي

ويژ
ش و 

ورز
وع 

ن
  

شر
شي

ورز
ت 

كانا
و ام

ط 
اي

 ها  
يم
 و ت

ران
شكا

ورز
ت 

صيا
صو

خ
  

  1  3  2  4  فوتبال

  1  2  3  3  بسكتبال

  4  2  1  3  واليبال

  3  2  1  4  ورزش هاي رزمي 

   1فاقد رتبه  كشتي

  1  2  3  4  هندبال

  2  1  4  3  ورزش هاي آبي 

  1  3  2  4  تنيس

                                                            
  . بر اساس داده های به دست آمده عالقه مندان به اين رشته چندان تفاوتی ميان عوامل مورد نظر قائل نبودند‐ 1
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  گيري بحث و نتيجه

 درصد دانشجويان تحصيالت تكميلي پسر 33ط دهد كه فق هاي اين پژوهش نشان مي مروري بر يافته
 درصد دانشجويان مورد بررسي تنها به پيگيري رويدادهاي ورزشي 30حدود . كنند دانشگاه تهران ورزش مي

 درصد كل افراد پاسخگو بيان داشتند كه عالوه بر پيگيري 35همچنين حدود . كنند پردازند و ورزش نمي مي
 درصد 38پور مبني بر اينكه فقط  ها با نتايج تحقيق مهدي اين يافته. كنند ميرويدادهاي ورزشي خود نيز ورزش 

  ).11(پردازند، همخواني دارد  دانشجويان پسر به ورزش مي

 در طول ي درصد دانشجويان مورد بررس70دهد كه بيش از  هاي اين پژوهش نشان مي نگاهي به ديگر يافته
 درصد پاسخگويان بيان 5/4كنند و تنها  هاي ورزشي مي  فعاليت ساعت را صرف ورزش و انجام3هفته كمتر از 

دهند كه اين يافته نيز با نتايج   ساعت را به ورزش كردن اختصاص مي10داشتند كه در طول هفته بيش از 
كنند   ساعت ورزش مي1 درصد دانشجويان در طول روز كمتر از 7/63داد  كه اعالم مي) 1378(بررسي تندنويس 

 دقيقه 204كه ميانگين ساعات پرداختن به ورزش در ميان دانشجويان پسر را در طول هفته ) 1374(وشافر كو 
   ).5، 2(دارد، مطابقت دارد  اعالم مي

هاي   ساعت را صرف حضور در مكان1 درصد پاسخگويان بيان داشتند كه در طول هفته كمتر از 90حدود 
 درصد پاسخگويان 73كنند و حدود   اين رويدادها ميبرگزاري رويدادهاي مختلف ورزشي و پيگيري حضوري

 ساعت از وقت خود را صرف پيگيري رويدادهاي مختلف از طريق 3 تا 1اذعان داشتند كه در هفته حدود 
 بيشتر تمايل به پيگيري اخبار و  شود كه دانشجويان به اين ترتيب مشخص مي. كنند هاي ارتباط جمعي مي رسانه

هاي ارتباط جمعي دارند و بنا به داليل مختلف تمايل چنداني  تلف ورزشي از طريق رسانهمشاهدة رويدادهاي مخ
  باتوجه به اينكه هدف از اين تحقيق، شناسايي و ارائة. دهند به حضور مستقيم در اين اماكن از خود نشان نمي

  .خته است اين مطالعه تنها به بيان و ترسيم اين شرايط پردا،تنبوده اسداليل چنين وضعيتي 

هاي اثرگذار بر گرايش دانشجويان  هاي تحقيق نيز اشاره شده در مجموع مؤلفه گونه كه در بخش يافته همان
هاي آن، شرايط و  توان به چهار عامل ترفيع ورزشي، نوع ورزش و ويژگي به رويدادهاي مختلف ورزشي را مي

همچنين تأمل در نتايج حاصل از آزمون . بندي كرد ها طبقه امكانات ورزشي و خصوصيات ورزشكاران و تيم
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هاي ورزش و  دهد كه از بين عوامل مورد اشاره، دو عامل نوع و ويژگي تحليل واريانس فريدمن نشان مي
ها بيش از دو عامل ديگر در تمايل دانشجويان به رويدادهاي مختلف ورزشي در  خصوصيات ورزشكاران و تيم

 اعتقاد پاسخگويان شرايط و امكانات جنبي و عوامل تشويقي در قياس با براين اساس به. كشور مؤثر بوده است
هاي ورزشكاران، كمتر در جلب توجه دانشجويان به رويدادهاي  هاي آن و خصوصيات و جذابيت ورزش، ويژگي

تبط در هاي مر ريزي ها و برنامه هرچند در اين ميان نكتة بسيار مهمي كه در تجزيه و تحليل. اند ورزشي مؤثر بوده
توان از نظر دور داشت، اين است كه نوع ورزش مورد  هاي مختلف ورزشي نمي زمينة برگزاري رويدادها در رشته

ها و عوامل مهم و بااهميت در گرايش به رويدادهاي  هاي آنان در زمينة مؤلفه بندي عالقة افراد نيز در اولويت
اي اين پژوهش، افرادي كه مايل به حضور در رويداد ه براي نمونه براساس يافته. ورزشي اثرگذار بوده است
تر اين  ها را به علت بعد تبليغاتي وسيع اند عوامل مربوط به خصوصيات ورزشكاران و تيم ورزشي رشتة فوتبال بوده

رشته در جامعه نسبت به ديگر عوامل در جذب خويش به رويدادهاي مختلف مربوط به اين رشته مؤثرتر از ديگر 
هاي خاص هر رشته اولويت  علت ويژگي ي نيز بهمهاي رز مندان به رشته عالقه. اند شده برشمرده اساييعوامل شن

دهد كه افراد  دست آمده نشان مي تر به نتايج به همچنين نگاهي دقيق. اند باالتري را براي اين عامل در نظر گرفته
 به امكانات و شرايط برگزاري ،ها ديگر رشتههاي آبي برخالف   تمايل به رويدادهاي مربوط به رشته در زمينة

هاي مربوط به  ريزي شود كه هنگام برنامه بر اين اساس توصيه مي. اند ي را اختصاص دادهتررويداد اولويت باال
هاي شناسايي شده در اين پژوهش، به نوع و  برگزاري رويدادهاي ورزشي، عالوه بر توجه به تك تك مؤلفه

  .تصميمات مقتضي صورت گيردآن  نيز به دقت توجه شود و بر اساس هاي خاص هر ورزش ويژگي

  

  پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي

هاي اثرگذار بر انتخاب رويدادهاي مختلف ورزشي توسط  اين مطالعه، قدم اوليه در راستاي بررسي مؤلفه
ي دقيق داليل تمايل كم منظور ارزياب رود، به همين دليل انجام تحقيقات بيشتر به شمار مي دانشجويان به

هاي فردي در  گيري هاي انتخاب و تصميم دانشجويان در گرايش به رويدادهاي ورزشي و همچنين پيچيدگي
بايست بر  هاي آينده مي براي مثال، تالش. رسد نظر مي زمينة گرايش به رويدادهاي مختلف ورزشي ضروري به

منظور افزايش  گيري تصادفي به عة افراد، استفاده از نمونهبررسي رويدادهاي ورزشي در كنار مطالهمچون مواردي 
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هاي  هاي مورد نظر در نمونه شناسي اين مطالعه به منظور ارزيابي مؤلفه گيري از روش اعتبار بيروني تحقيق، بهره
موقعيت در تحقيقات آينده همچنين  .گوناگون از اقشار مختلف جامعه و مواردي از اين دست متمركز شود

كننده نشان  تحقيقات پيرامون تأثيرات موقعيت بر رفتار مصرف. بررسي شودنيز مي بايست گيري افراد  تصميم
گيرند و موقعيت مخاطب  گيري متفاوتي بهره مي هاي مختلف از الگوهاي تصميم داده است كه افراد در موقعيت

كنندة اجتماعي، حالت و شرايط فردي  هبراي نمونه عوامل احاط. گذارد ورزشي در فرايند تصميم خريد او تأثير مي
باشند كه هرچند در كنترل سازمان ورزشي  دهندة متغيرهايي مي خريدار ورزش و آثار مربوط به زمان، نشان

هاي خود به  دهندگان رويدادها و مسابقات ورزشي در ارائه و اجراي برنامه نيستند، ليكن برگزاركنندگان و سازمان
تر موارد تأثيرگذار بر رفتار  هايي به درك عميق بديهي است كه چنين تحليل. قرار دهنددقت آنها را مورد توجه 

  .شود كنندة رويدادهاي ورزشي منجر مي مصرف

  

  خذآمنابع و م

  .، انتشارات سمت"مديريت بازاريابي"). 1384(ونوس، داور . روستا، احمد. ابراهيمي، عبدالحميد.1

، حركت، سال اول، شمارة "اه ورزش در اوقات فراغت دانشجويان كشورجايگ"). 1378. (تندنويس، فريدون. 2
  .93 – 111، صص 2

  ، انتشارات پرسمان"بازاريابي ورزشي"). 1384. (زاده، مهرداد حسن. 3

بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران با "). 1373(صانعي، سعيد . 4
  .ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران نامة كارشناسي ، پايان"زشيهاي ور تأكيد بر فعاليت

هاي آزاد اسالمي  نحوة گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه" . )1380(صفانيا، محمدعلي . 5
  .127 – 140، صص 9، حركت، سال سوم، شمارة "هاي ورزشي كشور با تأكيد بر فعاليت

  .، تهران، انتشارات آييژ"صرف كنندهرفتار م"). 1382(صمدي، منصور . 6
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بررسي جايگاه تربيت بدني و ورزش در گذران اوقات فراغت دانشجويان "). 1373(فرج الهي، نصرت اهللا . 7
  .ارشد، دانشگاه تهران نامة كارشناسي ، پايان"دختر دانشگاه تهران

ترجمة بهمن . "يزي، اجرا و كنترلر تجزيه و تحليل، برنامه: مديريت بازاريابي"). 1382(كاتلر، فيليپ . 8
  .فروزنده، نشر آتروپات

، ترجمة سيدجالل صدرالسادات و اصغر مينايي، "راهنماي آسان تحليل عاملي"). 1380(كالين، پل . 9
  . انتشارات سمت تهران،
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