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 عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر جذب تماشاگران به مسابقات تکواندو
 )المللی جام فجر مطالعه موردي مسابقات بین(

 ، علی محمد صفانیا ، سیدجعفرموسويمنصور پناهیفاطمه میردار 
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات مازندران، گروه مدیریت ورزشی ،ساري،  ایران1

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آیت اله آملی، گروه تربیت بدنی ،آمل،  ایران2
 شهر،  ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائم شهر، گروه تربیت بدنی ،قائم3

  چکیده
اي براي جذب و  یافته ریزي مدون و سازمان هاي موجود باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و برنامه ترین مولفه عنوان یکی از مهم تماشاگران به

 یهاي متفاوت انگیزهحضور تماشاگران در مسابقات ورزشی با . هاي ورزشی به اجرا درآید ها و سازمان نگهداشت تماشاگران توسط باشگاه
را در ) بین المللی جام فجر(حاضر در نظر دارد تا عوامل انگیزشی تأثیر گذار بر جذب تماشاگران به مسابقات تکواندو  تحقیق.گیرد صورت می

کوکران استفاده  ي تعیین حجم نمونه از روش، برابودنامشخص ) تعداد تماشاگران هر مسابقه(ي نکه جامعه آماریبا توجه به ا.بیابد  91سال 
 11محقق ساخته بادیمتل و پرسشنامه ابزار اندازه گیري اطالعات در این مطالعه پرسشنامه . نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید 652 شد که

 آن توسط اساتید متخصص و پایایی آن با استفاده از ضریب محتوایی اعتبار. بودسؤال بسته پنج گزینه اي  37سؤال ویژگی فردي و 
. تعیین گردید که اطالعات در هفده محور از تماشاگران جمع آوري گردید 759/0و عوامل درونی  751/0آلفایکرونباخ براي عوامل بیرونی 

براي تجزیه و تحلیل . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت LISRELو  SPSSبا استفاده از نرم افزار ) پرسشنامه(داده ها از طریق ابزار اصلی 
 تک نمونه، واریانس تک عاملی، آزمون tآزمونتوصیفی از شاخص هاي آماري توزیع فراوانی و میانگین و در آمار استنباطی از اطالعات 

مدل معادالت ساختاري براي بررسی روابط خطی بین متغیرهاي مستقیم و  دیمتل و تکنیکهمچنین از. استفاده گردید هایبرازندگی مدل 
سال، افراد  30تا  20که بیشترین جذب تماشاگران در گروه مجردان، افراد بیکار، گروه سنی  دادافته ها نشان ی. غیر مستقیم استفاده گردید

هزار تومان، افرادي که از تلویزیون کسب اطالعات می کنند،افرادي که یک سال  900نفره، افراد با درآمد بیش از  4بومی، خانواده هاي 
که عوامل بیرونی و درونی شناسایی شده بر جذب  دادهمچنین یافته ها نشان .بودخانواده ورزشکاران است به تماشاي مسابقات می آیند و 

و عوامل  داشتهدر میان عوامل بیرونی، عامل بازاریابی و دوستان به ترتیب بیشترین تأثیر را در جذب تماشاگران . داشتندتماشاگران تأثیر 
از سوي دیگر در میان عوامل درونی عامل دانش و اطالعات . داشتندر را در جذب تماشاگران گرایی و نقش خانواده کمترین تأثی اجتماعی

 . شتندو عامل انگیزه و احساسات فردي با وزن مشابه در اولویت بعدي قرار دا داشته بیشترین تأثیر را در جذب تماشاگران
 عوامل انگیزشی، جذب، تماشاگران، تکواندو :کلمات کلیدي
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