
 

 

 

 

 

  ی نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد

 1398 تابستان،  25 شمارة، 7دورة 
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گری تبلیغات در یانجیمارائۀ مدل ساختاری نقش توسعۀ گردشگری ورزشی بر جذب تماشاچی با 

 رویدادهای کشتی
 ی کشتی آزاد و فرنگیاحرفهمطالعۀ موردی: لیگ 

 
  4 کوروش تبریزی – 3عباس خدایاری  – 2کهندلمهدی  – 1 جتبی موالییم

 یرانا. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج، 1

یرانا. دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج، 2   

یرانا. دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج، 3   

ران. دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ای4   

 (1398 / 02 /28، تاریخ تصویب :   1397/ 08/  25)تاریخ دریافت :  

 

 چکیده

گری تبلیغات در رویدادهای کشتی تدوین شده یانجیمپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش توسعۀ گردشگری ورزشی بر جذب تماشاچی با 

امعۀ ی میدانی است. جهاپژوهشی و از نوع اتوسعهاست. پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق آمیخته و از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی 

آماری پژوهش در بخش کیفی شامل اعضای کمیسیون گردشگری ورزشی کمیتۀ ملی المپیک و مدیران فدراسیون کشتی، وزارت ورزش 

یری گونهنمبود که به روش  کشتیی الیگ حرفه یهافینال رقابتو کمیتۀ ملی المپیک و همچنین در بخش کمی شامل تماشاچیان حاضر در 

ساخته استفاده شد که روایی صوری، روایی سازه و پایایی ی محققهاپرسشنامهی اطالعات از منظور گردآوربهس انتخاب شدند. در دستر

 که توسعۀ گردشگری ورزشی با ری نشان دادیابی معادالت ساختاپژوهش با استفاده از روش مدل نتایجیید شد. تأبررسی و  هاپرسشنامه

نشان از عدم ( β= -013/0تأثیر مثبت و معناداری بر جذب تماشاچی دارد، اما ضریب اثر مستقیم تبلیغات )( β=87/0مستقیم ) ضریب اثر

 ی تأثیر معنادار تبلیغات بر مقولۀ جذب تماشاچی دارد. همچنین اثر غیرمستقیم و معنادار توسعۀ گردشگری ورزشی بر جذب تماشاچ

(006/0- =βمشاهده نشد و تبلیغات نقش میانجی ) کند.ایفا نمی 

 

  های کلیدیواژه

 .یاحرفهتبلیغات، تماشاچی، کشتی، گردشگری ورزشی، لیگ 
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 مقدمه

 و ترینبزرگ عنوانبه امروزه گردشگری، صنعت

 یکی صنایع خدماتی، میان در و دنیا در صنعت ترینمتنوع

  المللی بین سطح در رشد حال در و های پیشتازبخش از

 اصلی منبع را پویا این صنعت کشورها از بسیاری ست.ا

 توسعة و خصوصی بخش رشد زایی،اشتغال درآمد،

 نیز 1(. سازمان گردشگری16دانند )می هازیرساخت

 تعداد گردشگران به 2020کند که در سال بینی میپیش

 (.14رسید )میلیارد نفر خواهد  5/1

 نگاهی به روند گردشگری پایدار و آمار مربوطاما با نیم

 شود که هرچندبه آن در ایران به این واقعیت پی برده می

 ور برترکش 9کشور ایران از نظر ابنیه و آثار تاریخی در میان 

 های اکوتوریست نیزدنیا قرار گرفته و حتی از نظر جاذبه

 شده کهاز نظر درآمد کسب کشور برتر دنیاست، اما 10بین 

 ارتباط مستقیم به ورود گردشگر به کشور دارد، جایگاهی

 کشور به خود اختصاص 141را در میان  97بهتر از رتبة 

 بینی سازمان جهانی گردشگری(. حتی پیش1نداده است )

 دربارۀ وضعیت صنعت گردشگری در بین 2019برای سال 

 این واقعیت داردکشور بررسی شده است و حکایت از  181

 هانیج، نسبت به اقتصاد 28که ایران از نظر اندازه در رتبة 

 فتقرار خواهد گر 100و از لحاظ رشد در رتبة  99در رتبة 

 (.9که بیانگر رشد منفی است )

 که پراهمیت و مهم هایبخش این از اما امروزه یکی 

 دارد، را گردشگری در صنعت فرابخشی امر به تبدیل قابلیت

 برده نام ورزشی گردشگری عنوانبه آن از که است ورزش

 ترکیبی صنعتی گردشگری، و ورزش (. تجارت15شود )می

 مناطق، کشورها، که تمام دارد سودآوری قدرآن و است

 هایرشته خود و ورزش متولی هایسازمان مسافرتی، دفاتر

 روز هر بابت کهطوریبه برند،سود می آن از نیز ورزشی

 سود دالر میلیون 400 حدود تا گاهی هارقابت برگزاری

                                                           

1 . World Tourism Organization 

 (.7شود )میزبان می کشور عاید

 و موجود هایپتانسیل به با توجه کشورها برخی

 ورزشی مراکز به ایجاد اقدام خود کشور در استعدادها

 لحاظ به سوئیس که و اتریش همانند کشورهای اند،کرده

 نظیر اسکی، هایورزش میزبان مناسب، اقلیمی شرایط

 رزمی هایورزش در کره کشور کوهنوردی، و هاکی

 اسکی مسابقات برگزاری با ژاپن کشور و خصوص تکواندوبه

 منطقة به را ورزشی جهانگردان از کثیری تعداد اندتوانسته

 را بسیاری درآمد ساله هر طریق این از و خود جلب کرده 

 با ترکیه کشور همچنین (.17خود کنند ) کشور نصیب

 با 2007 سال در توانسته معین هایتدوین استراتژی

 به را ورزشی تیم 1200 ورزشی اردوهای مقدماتی برگزاری

 طریق این از دالر میلیون 2 با مبلغی برابر و کرده جلب خود

 در زمینة هگرفتانجامبررسی (. همچنین 22کند ) کسب

 نشان 1996تعداد گردشگران در استرالیا و نیوزیلند در سال 

 درصد از کل تعداد بازدیدکنندگان را 3داد که بیش از 

 بازدیدکنندگان ورزشی و تفریحی تشکیل داده بودند و

 میلیون دالر 430تا  234در استرالیا  آنهاهای ینههزمیزان 

 (.31بوده است )

 و حفظ به ورزشی مدیران توجه اخیر، سال چند در

 از عنوان دستة مهمیتماشاگران ورزشی به جذب

 ترینمهم از یکی گردشگران ورزشی غیرفعال و همچنین

 تفریحی و ایحرفه ورزش حیطة در مالی هایاستراتژی

 ( معتقدند2010) 2جینووک و (. لی25) است شده جلب

 بازگشت و درآمدزایی در ورزش بالقوۀ توانایی به توجه با که

 از باید ورزشی هایباشگاه و هاسازمان سرمایه، زودهنگام

 تماشاگران، حوزۀ در استراتژیک هایبرنامه طریق طراحی

 و افزایش جذب زمینة قبلی، حفظ تماشاگران برعالوه

 (. 24سازند ) فراهم را جدید تماشاگران

2 . Lee & Jinwook 



  95                                    ...         گری یانجیمارائۀ مدل ساختاری نقش توسعۀ گردشگری ورزشی بر جذب تماشاچی با 

 

 

 های هرترین عوامل اثرگذار رقابتتماشاگران از مهم

 اند. بدون وجود تماشاگر، ورزش و رقابترشتة ورزشی

 که به درون استادیوم یاهنگامیجذابیت الزم ندارند، 

 شود، این موضوع توجههای ورزشی قدم گذاشته میسالن

 کند. هزاران تماشاگر بهای را به خود جلب میهر بیننده

 اشکال مختلف ورزشکاران را مورد تشویق و تقویت قرار

 توان ادعا کرد که ورزش بدون تماشاگردهند و حتی میمی

 (. تماشاگران3خواهد ماند )و دوستداران ورزش زنده ن

 دهند، با خریدهای ورزشی هویت میلیگ بر اینکهعالوه

 ای در کسب درآمد برایبلیت مسابقات نقش برجسته

 های هر باشگاهترین سرمایههای ورزشی دارند و از مهملیگ

 (. تماشاگران با حضور و2شوند )ای محسوب میحرفه

 نگاتنگ، عاطفی وها، رابطة تتشویق خود در ورزشگاه

 کنند ودوجانبه با تیم و ورزشکاران محبوبشان برقرار می

 نقش بسیار مهمی نیز در نتایج مسابقات دارند. محققان

 معتقدند که تماشاگران از عوامل مؤثر در عملکرد

 گویندمی (1992) 1گوتیر و (. هانس3ورزشکاران هستند )

 تعداد افزایش ای،حرفه ورزش رونق در عامل ترینمهم که

 بلیت خرید با اینکه برعالوه تماشاگران تماشاگران است.

 و هاباشگاه برای را درآمدهایی مستقیم صورتبه مسابقات

 سهم غیرمستقیم صورتبه دارند، ایهای حرفهلیگ

 فروش و مالی حامیان جذب راه از درآمدزایی در ایعمده

 از یکی و( 20دارند ) جنبی خدمات و پخش تلویزیونی حق

 مسابقات و رویدادها کیفیت بر تأثیرگذار بسیار عوامل

 سرمایة ترین(. همچنین تماشاگران مهم2(اند ورزشی

 در انگیزه و غرور احساس ایجاد با که هستند باشگاه

 هاتیم نتایج و ورزشکاران عملکرد بر مثبتی اثر ورزشکاران،

 (.28(گذاشت  خواهند

 حضور بر مؤثر عوامل مورد در متعددی تحقیقات

 عوامل که گرفتهانجام  هاورزشگاه تماشاگران ورزشی در

                                                           

1 . Gautheir & Hansen 

 امکانات و تجهیزات قدیمی، هایورزشگاه همانند زیادی

 عدم ونقل،حمل وسایل به مشکل دسترسی فرسوده،

 بازی، برای نامناسب هایزمان انتخاب کافی، تبلیغاتی

 تماشاگران مورد پسند بازی ارائة عدم بازی، نبودن حساس

تماشاچیان مؤثرند  تعداد کاهش نامناسب بر ریزیبرنامه و

 خدمات ةارائ دهدیم نشان تحقیقات نتایج(. همچنین 28)

 تعداد افزایش برای عامل ینترمهم تماشاگران به مطلوب

 و هایگل بیشتر  درآمد کسب در نتیجه و تماشاگر

 (.3دنیاست ) سراسر یاحرفه یهاباشگاه

 ( در مطالعة گردشگری ورزشی2005) 2میراندااندوزا و 

 78/3ی طبیعی با هاجاذبهکشور اسپانیا دریافتند که عامل 

 ین عامل در جذب گردشگران ورزشی بهترمهمدرصد، 

 ی آبیهاورزشهمچنین دریافتند که  آنها کشور اسپانیاست.

 درصد از 31/58روی با یادهپدرصد و گردش و  36/84با 

 تحقیقات با توجه با(. 11رخوردارند )اهمیت بیشتری ب

 اول کشور ده از یکی ایران کشور زمینه این در گرفتهانجام

 لحاظ تنوع و از است گردشگری هایجذابیت نظر جهان از

 جهان را در پنجم رتبة طبیعی هایجاذبه و تنوع زیستی

 توانایی که است کشورهایی معدود از و داراست

 ورزشی توریسم های مختلفزمینه در را فردیمنحصربه

 زیرمجموعة در دارد که درآمدزایی و اشتغال جهت

 .(6توریست است ) جذب در نادر موارد از هابندیطبقه

 گرفته در زمینة عواملی متعدد صورتهاپژوهشدر 

 آن جذب تبعبهبر توسعة گردشگری ورزشی و  مؤثر

 مقاصد یرفعال )تماشاچیان( بهغگردشگران ورزشی فعال و 

یرگذار بر تصمیم به حضور مجدد در تأثگردشگری و 

ی طبیعی) از هاجاذبهتوان به عامل یمرویدادهای ورزشی 

ی هاجاذبهی مرتبط با کوهستان و برف، هاجاذبهقبیل 

( اشاره 8،5،4، 25ی آبی و ساحلی ... )هاورزشمرتبط با 

ی طبیعی، مناظر و هاجاذبهبر کرد. همچنین عالوه

2 . Andueza & Miranda 
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، عواملی همچون عوامل زیربنایی یا ندازهااچشم

یسات تأس، ونقلحملها )وضعیت اسکان و اقامت، یرساختز

ی تاریخی و هاجاذبهورزشگاهی...(، عوامل فرهنگی )وجود 

باستانی، فرهنگ و آداب رسوم بومی و محلی...(، عوامل 

، امنیت، ...( و عوامل مدیریتی از دیگر وهواآبمحیطی )

 منظوربهیرگذار بر توسعة گردشگری ورزشی تأثعوامل 

جذب و تمایل به حضور مجدد گردشگران ورزشی 

)ورزشکاران و تماشاگران( به مقاصد گردشگری هستند 

(23 ،18 .) 

ی بیش از ایجاد امنطقه،  شهر یا هر کشوراز طرفی 

زیربناهای گردشگری ورزشی خود و عرضة محصول و 

ا ری مسافرت به آن منطقه خدمات مناسب باید بتواند مزایا

بیان کند و تصویر خوبی در ذهن گردشگران ایجاد کند، 

 داشته باشد. از خودیعنی اینکه بتواند تبلیغات مناسبی 

عهدۀ این کار  ورزشی برای اینکه بتوانند از اندرکاراندست

ردشگری گی برآیند، باید از ابزارهای مناسب تبلیغات خوببه

(. امروزه تبلیغات در صنعت 18ورزشی استفاده کنند )

ای برخوردار است و باید اذعان یژهوگردشگری از جایگاه 

یر تأثین صنایعی است که تحت ترمهمکرد که این صنعت از 

جاد تحوالت فناورانه و انقالب اطالعاتی بوده و فرایند ای

ن صنعت توسعة بیشتری در ای روزروزبهاطالعات و تبادل آن 

ات گردشگری ورزشی نیز باید از تبلیغ تدر صنعیافته است. 

ی استفاده احرفه صورتبهین ابزار ترمهمیکی از  عنوانبه

ی برای ابرندهابزار  عنوانبهتواند یمکرد، زیرا تبلیغات 

یرد، در قرار گپیشرفت اهداف )در داخل و خارج( مدنظر 

(. 30وقت و سرمایه است ) هدر دادنغیر این صورت 

رفته متعددی حاکی از نقش تبلیغات و گتحقیقات صورت

زا بر تمایل تماشاچیان عوامل مشوق عنوانبهی رساناطالع

 (.19،12) اندبرای حضور در رویدادهای ورزشی

ی شدن لیگ کشتی احرفه خصوصبهبا توسعة کشتی و 

شاهد گسترش عالقه به این ورزشی حتی بیشتر از گذشته 

نند هر رشتة ورزشی در کشور هستیم، اما توسعة کشتی ما

دیگری به عوامل زیادی وابسته است که یکی از این عوامل 

ها یمتکسانی هستند که برای تماشای مسابقات و حمایت از 

کنند. رشتة کشتی یمی کشتی حضور پیدا هاسالندر 

زمانی که نتایج خوب یا ضعیفی گرفته است، همیشه مورد 

که ورزش  نجاآتوجه و حمایت تماشاگران بوده است. از 

کشتی ورزش ملی و باستانی ما ایرانیان است و عالقة مردم 

رو با ذاتی و بالقوه وجود دارد. ازاین صورتبهبه این رشته و 

توجه به اهمیت مادی و معنوی حضور تماشاگران مسابقات 

ی کشتی و احرفهکشتی در جهت رونق بخشیدن به لیگ 

ان پژوهش حاضر در ایجاد شور و نشاط و انگیزه در ورزشکار

بینی جذب تماشاچی براساس یشپنظر دارد مدلی در جهت 

گری تبلیغات در یانجیمنقش توسعة گردشگری ورزشی با 

رویدادهای کشتی بررسی کند. نظر به اینکه کشور جمهوری 

ی بندرتبهی اخیر در کسب جایگاه، هاسالاسالمی ایران در 

شتی و همچنین المللی کو اخذ میزبانی رویدادهای بین

تواند از این یمبرگزاری لیگ کشتی موفق بوده است و 

فرصت مغتنم برای جذب و جلب تماشاچی ورزشی به کشور 

 عمل آورد.ی را بهبرداربهرهنهایت 

 

 ی پژوهششناسروش

در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده 

است. همچنین این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی 

ی میدانی است. جامعة آماری هاپژوهشی و از نوع اتوسعه

نفر از اعضای کمیسیون  70پژوهش در بخش کیفی شامل 

گردشگری ورزشی کمیتة ملی المپیک، اعضای انجمن 

گردشگری ورزشی، مدیران فدراسیون کشتی، مدیران 

ستادی وزارت ورزش و کمیتة ملی المپیک و همچنین در 

فینال از تماشاچیان حاضر در نفر  600بخش کمی شامل 

 یهاباشگاه آزاد و فرنگی کشتیی الیگ حرفه یهارقابت

در سالن دانشگاه آزاد اسالمی  1396ماه که در آبان کشور
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در این پژوهش در مرحلة کیفی کاشان برگزار شد، بودند. 

که پس از مطالعة  صورتنیبداز روش دلفی استفاده شد، 

گرفته در داخل و خارج کشور ی صورتهاپژوهشپیشینة 

ی ریگنمونه صورتبهپرسشنامة مصاحبه تنظیم شد و 

نفر از خبرگان حوزۀ گردشگری،  40هدفمند در اختیار 

گردشگری ورزشی و کشتی قرار گرفت. در نهایت پس از 

ی مدل پژوهش هاشاخصمرحلة اشباع نظری خبرگان، 

 رمنظوبهاستخراج شد. همچنین در مرحلة کمی پژوهش 

 به توجه با ساختاری، معادالت روشتعیین حجم نمونه به 

 15 پرسشنامه )پارامتر( باید ابعاد از هر یک برای اینکه

 براساس (،10) باشند داشته حضور پژوهش در داوطلب

 180 بایست ازمی هاپرسشنامه در موجود مؤلفة دوازده 

 روش از استفاده در از آنجا که اما شد،می استفاده پرسشنامه

 تعداد پایین بودن مسیر، تحلیل و ساختاری معادالت

 خطای افزایش و پارامترها پایین دقت سبب هانمونه

 احتمال شود و همچنین با در نظر گرفتنمی استاندارد

 به روش پرسشنامه 600خطا  هایپرسشنامه وجود

 مسابقات شروع از قبل یک ساعت گیری تمام شمارینمونه

 حضور استادیوم در که سال 15باالی تماشاگران  بین

 آوریجمع از پس در نهایت، شد. توزیع داشتند،

 تکمیل صحیح صورتبه که پرسشنامه 562 ها،پرسشنامه

  .شد وتحلیلبود، تجزیه شده

ی اطالعات در این پژوهش پس از منظور گردآوربه

ی مدل تحقیق که در مرحلة کیفی هاشاخصاستخراج 

بر  مؤثرساخته عوامل ی محققهاپرسشنامهاستخراج شد، 

و پنج شاخص  سؤال 28توسعة گردشگری ورزشی که شامل 

، سؤال 5، عوامل زیربنایی با سؤال 7ی طبیعی با هاجاذبه)

و  سؤال 7، عوامل محیطی با سؤال 4عوامل فرهنگی با 

بر جذب تماشاچی  مؤثر(، عوامل سؤال 5عوامل مدیریتی با 

 9ار شاخص )امکانات و تسهیالت با و چه سؤال 25شامل 

و انگیزۀ  سؤال 6، جذابیت بازی با سؤال 5، اقتصادی با سؤال

و سه شاخص  سؤال12( و تبلیغات شامل سؤال 5فردی با 

و  سؤال 5، تبلیغات شهری با سؤال 3ی گروهی با هارسانه)

( با سؤال 4تبلیغات اینترنتی و از طریق تلفن همراه با 

ارزشی لیکرت تنظیم و در اختیار تماشاگران مقیاس پنج

 15توسط  هاپرسشنامهقرار گرفت. روایی صوری و محتوایی 

نفر از استادان حوزۀ مدیریت ورزشی و گردشگری پس از 

یید شد. همچنین روایی سازۀ تأها اعمال اصالحات گویه

با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی  هاپرسشنامه

های با بار بررسی شد. با استفاده از این روش برخی از گویه

ی مرتبط هاعاملها در عاملی پایین حذف و باقی گویه

ی شدند. همچنین مقدار شاخص کفایت بندگروه

( حاصل از تحلیل عامل اکتشافی و KMO) 1یبردارنمونه

حاکی از روایی  1در جدول  2سطح معناداری آزمون بارتلت

 بود.  هاپرسشنامهبول سازه مورد ق

 

 و نتایج آزمون کرویت بارتلت KMOهای اندازه. 1جدول 

 

 

 

                                                           

1. Kaiser Meyer Olkin 2. Bartlett Test of Sphericity 

شاخص  متغیر
KMO 

سطح معناداری 

 آزمون بارتلت

 نتیجه

 ییدتأ 001/0 946/0 جذب تماشاچی

 ییدتأ 001/0 917/0 تبلیغات

 ییدتأ 001/0 928/0 توسعۀ گردشگری ورزشی
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، با استفاده از روش آلفای هاپرسشنامهقابلیت پایایی 

کرونباخ انجام گرفت، که ضرایب پایایی پرسشنامه عوامل 

ی هاجاذبهبر توسعة گردشگری ورزشی و پنج شاخص ) مؤثر

طبیعی، عوامل زیر بنایی، عوامل فرهنگی، عوامل محیطی و 

 81/0، 79/0، 80/0، 86/0، 84/0ترتیب عوامل مدیریتی( به

بر  مؤثراست، همچنین ضرایب پایایی پرسشنامه عوامل 

جذب تماشاچی )امکانات و تسهیالت، اقتصادی، جذابیت 

 79/0، 83/0، 86/0، 89/0ترتیب بازی و انگیزۀ فردی( به

ست و ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامة تبلیغات ا

ی گروهی، تبلیغات شهری و تبلیغات اینترنتی و از هارسانه)

است.  78/0، 90/0، 76/0ترتیب طریق تلفن همراه( به

نسخة  SPSS افزارنرموتحلیل اطالعات با استفاده از یهتجز

و روش الگویابی معادالت  22نسخة  Amos افزارنرمو  23

 ساختاری انجام گرفت. 

 

 های پژوهشیافته

ت در مسابقا کنندهشرکتنفر از تماشاچیان  562از 

درصد  12/36درصد مجرد و  88/63لیگ برتر کشتی آزاد، 

شناختی های جمعیتیژگیوبودند. همچنین بررسی  متأهل

یالت درصد دارای تحص 57/48پاسخگویان نشان داد که 

درصد  06/6درصد لیسانس،  37/45تر، یینپادیپلم و 

 درصد پاسخگویان زیر 39/19یسانس بودند. همچنین لفوق

درصد   28/20سال،  25تا  20درصد بین  22/27سال،  20

سال و  35تا  30درصد بین  30/15سال،  30تا  25بین 

 سال بودند. 35درصد باالی  81/17

درآمدی تماشاچیان  از وضعیت آمدهدستبهنتایج 

درصد بدون درآمد،  33/26نشان داد که  کنندهشرکت

 500درصد بین  64/20هزار تومان،  500از  کمتر 60/30

درصد بین یک میلیون تا یک  48/15تا یک میلیون تومان، 

درصد باالی یک میلیون  95/6میلیون و پانصد هزار تومان و 

ن میزان آگاهی و پانصد هزار تومان درآمد داشتند. همچنی

تماشاچیان از سایر مقصدهای گردشگری ورزشی در ایران، 

درصد  09/33درصد کم،  44/25درصد خیلی کم،  09/31

درصد خیلی زیاد بود.  47/3درصد زیاد و  29/7تا حدودی، 

درصد تماشاچیان تجربة سفر به  96/38نتایج نشان داد 

تی را تماشای مسابقات در رشتة کش منظوربهسایر شهرها 

 منظوربهدرصد تماشاچیان تجربة سفر  04/61 داشتند و

های تماشای مسابقات را نداشتند. همچنین براساس یافته

ی رساناطالعگرفته جهت پژوهش میزان تبلیغات صورت

ی گروهی، هارسانهبرگزاری مسابقات لیگ کشتی توسط 

تبلیغات شهری و تبلیغات اینترنتی از دیدگاه تماشاگران 

 3/39مطلوب و  نسبتاًدرصد  9/47درصد نامطلوب،  8/12

 درصد مطلوب گزارش شد.

شایان ذکر است که برای بررسی نرمال بودن توزیع 

( KSمتغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف )

دهد سطح یمنشان  2استفاده شد که نتایج جدول 

است،  05/0معناداری تمامی متغیرهای پژوهش باالتر از 

 برقرار است. هادادهبنابراین شرط نرمال بودن 

حاکی از آن  3نتایج حاصل از آزمون فریدمن در جدول 

( دارای M=10/4 ±86/0ة عوامل زیربنایی )مؤلفاست که 

امل در زمینة عو تماشاگرانباالترین رتبة اهمیت از دیدگاه 

بر توسعة گردشگری ورزشی در مسابقات لیگ کشتی  مؤثر

المللی کشتی است. شایان ذکر است که یا رویدادهای بین

ی هارتبهی عوامل فرهنگی و عوامل مدیریتی در هامؤلفه

بر توسعة گردشگری  مؤثربعدی از نظر اهمیت عوامل 

رار ی کشتی را از دیدگاه تماشاگران قهارقابتورزشی در 

 دارند.
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 . نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش2جدول

 مقدار معناداری Zآمارة  متغیر
 07/0 23/1 ی طبیعیهاجاذبه

 06/0 33/1 عوامل زیربنایی

 1/0 21/1 عوامل فرهنگی

 11/0 2/1 عوامل محیطی

 24/0 03/1 عوامل مدیریتی

 08/0 25/1 امکانات و تسهیالت 

 22/0 04/1 اقتصادی

 06/0 31/1 جذابیت بازی

 178/0 178/0 انگیزۀ فردی

 2/0 2/0 ی گروهیهارسانه

 392/0 392/0 تبلیغات شهری

 502/0 696/0 تبلیغات اینترنتی و با تلفن همراه

 

المللی کشتی از نبر توسعۀ گردشگری ورزشی در مسابقات لیگ کشتی یا رویدادهای بی مؤثربندی عوامل یتاولو. 3جدول

 تماشاگراندیدگاه 

متغیر ۀرتب میانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین متغیر  

92/3 ی طبیعیهاجاذبه  79/0  80/2  5 

10/4 عوامل زیربنایی  86/0  20/3  1 

07/4 عوامل فرهنگی  87/0  14/3  2 

99/3 محیطیعوامل   75/0  90/2  4 

99/3 عوامل مدیریتی  87/0  95/2  3 

 

نشان داد  4نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

که رابطة مثبت و معناداری بین توسعة گردشگری ورزشی 

 (.r=714/0و P ≤05/0و جذب تماشاچی وجود دارد )

جذب  مچنین رابطة مثبت و معناداری بین تبلیغات وه

   .(r=272/0و P ≤05/0تماشاچی مشاهده شد )

 

 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای نهفتۀ پژوهش4جدول

 3 2 1 متغیر مکنون

   1 جذب تماشاچی

**272/0 تبلیغات  1  

**714/0 توسعۀ گردشگری ورزشی  364/0**  1 

 

تبیین ارتباط علی توسعة گردشگری ورزشی  منظوربه

گری نقش تبلیغات از روش با جذب تماشاچی با میانجی

نمایی بیشینة درست برآوردمدل معادالت ساختاری با روش 

تعیین مناسب بودن برازندگی  منظوربهاحتمال استفاده شد. 

 ی برازندگی استفاده شد.هاشاخصاز  هادادهالگو با 
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 ی برازش مدل علی ارتباط توسعۀ گردشگری ورزشی با جذب تماشاچی با میانجیگری نقش تبلیغاتهاشاخص. 5جدول 

 تفسیر مالک  میزان شاخص برازش مدل
𝝌𝟐 143/81 برازش مطلوب فاقد مقدار ثابت 

𝝌𝟐

𝒅𝒇
 برازش مطلوب 3از  ترکممساوی یا  932/1 

 برازش مطلوب 9/0بیشتر از  976/0 (GFIبرازش )شاخص نیکویی 

 برازش مطلوب 9/0بیشتر از  988/0 (CFIای بنتلر )یسهمقاشاخص برازش 

 برازش مطلوب 9/0بیشتر از  988/0 (IFI)شاخص برازندگی فزاینده 

 برازش مطلوب 9/0بیشتر از  975/0 (NFI)شاخص برازش هنجارشده

 برازش مطلوب 9/0بیشتر از  981/0 (TLI)شاخص توکر لوییس

 برازش مطلوب 05/0از  ترکم 041/0 (RSMEA)ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد 

، df/ᵡ2 =932/1نشان داد در این مطالعه  5نتایج جدول 

، شاخص برازش GFI= 976/0شاخص نیکویی برازش 

ای بنتلر یسهمقا، شاخص برازش NFI= 975/0هنجارشده 

988/0 =CFI 981/0، شاخص توکر لوییس =TLI شاخص ،

و ریشة میانگین مربعات  IFI= 988/0برازندگی فزاینده 

است، بنابراین مدل از  RMSEA=041/0خطای برآورد 

 برازش مطلوب برخوردار است.

 

 

 نجیگری تبلیغاتجذب تماشاچی براساس توسعۀ گردشگری ورزشی با میا مسیر تحلیل مدل .1 شکل

 

 هامؤلفه غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات بررسی از پس

که توسعة  بود آن از حاکی مسیر تحلیل نتایج 6در جدول 

( تأثیر β=87/0مستقیم ) ضریب اثر گردشگری ورزشی با

معنی که مثبت و معناداری بر جذب تماشاچی دارد، بدین

گردشگری ورزشی، میزان جذب با افزایش میزان توسعة 

یابد. ها نیز افزایش میکننده در ورزشگاهتماشاچی شرکت

( β= -013/0ضریب اثر مستقیم تبلیغات ) از سوی دیگر،

نشان از عدم تأثیر معنادار تبلیغات بر مقوله جذب 

کننده در مسابقات لیگ کشتی دارد. های شرکتتماشاچی

سعة گردشگری همچنین اثر غیرمستقیم و معنادار تو

( مشاهده نشد، β= -006/0) ورزشی بر جذب تماشاچی 

عبارت دیگر تبلیغات بین دو متغیر توسعة گردشگری به

 (.1کند )شکل ورزشی و جذب تماشاچی نقش میانجی ایفا نمی
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 ة متغیرها بر یکدیگراستانداردشد. اثرات 6جدول 

  

 گیرییجهنتبحث و 

 ی ورزشی بسیار پرطرفدار در عرصة هارشتهیکی از 

 المللی و داخلی که در حال حاضر در سطح اول بین

 دنیاست، کشتی است. 

 المللی و لیگ با توجه به اینکه مسابقات متعدد بین

 توان از این طریقیم کشتی هر ساله در حال برگزاری است،

 به جذب تماشاچی و رونق صنعت گردشگری ورزشی در

 مسئوالن بیشتر، تماشاگر جذب برایکشور کمک کرد. 

 گام در باید لیگ و هاباشگاهالمللی، برگزاری مسابقات بین

 را مشتری عنوانبهکنندۀ تماشاگران یبترغعوامل  نخست،

 تعداد تماشاگران کاهش با زیرا دهند، قرار ویژه توجه مورد

 کاهش یتبل فروش طریق از هاباشگاه درآمد میزان

 باشگاه روزافزون هایینههز عهدۀ از توانندینم و یابدیامی

 بدون هزینه صرفبه ناچار هم لیگ مسئوالن و برآیند خود

 در که گفت باید همچنین  .بود خواهند برگشت سرمایه

 چراکه یک استثناست، ورزش جهانی، تجارت ةعرص

 مسابقات(محصول یک تماشای با که دارد مشتریانی

 .کنندیم پرداخت پول آن مصرف یا خرید نه ورزشی( و

 در جذابیت اثرگذارین عوامل ترمهمتماشاگران از 

 اند، بدون وجود تماشاگر ورزشی هر رشتة ورزشیهارقابت

 جذابیت الزم ندارند. تماشاگران پشتوانة اصلی و هارقابتو 

 ینحوبهشوند، یمحامیان بزرگ هر تیم و ورزشکار محسوب 

 مدیران برای جلب رضایت وهای یزیربرنامهکه تمام 

 گیرد، چون معتقدند موفقیتیمحمایت تماشاگران صورت 

 تیم در گرو حمایت تماشاگران است. با توسعة کشتی و

 ی شدن لیگ کشتی شاهد گسترش عالقهاحرفه خصوصبه

 به این رشتة ورزشی حتی بیشتر از گذشته در کشور

 گری بههستیم. اما توسعة کشتی مانند هر رشتة ورزشی دی

 عوامل زیادی وابسته است که یکی ازین عوامل کسانی

 یهاسالنهستند که برای تماشای مسابقات و حمایت در 

 های پژوهش اکثرکنند. براساس یافتهیمکشتی حضور پیدا 

 در مسابقات فینال لیگ برتر کنندهشرکتتماشاگران 

 درسیم نظربهدادند. یمکشتی را نوجوانان و جوانان تشکیل 

 که این گروه سنی با انگیزه و شور بیشتری در ورزشگاه

 یابند. البته این انگیزه ممکن است بسیار متغیریمحضور 

 ای از نظر اجتماعی، کنترل رفتار و غناباشد، چنین یافته

 بخشیدن به انگیزۀ حضور تماشاگران و همچنین بازاریابی،

 وهای مادی یهسرما عنوانبهجذب و حفظ تماشاگران 

 درصد 23/26ها معنوی بسیار مهم است. براساس یافته

 و نیمی از تماشاگران درآمدبدون  کنندهشرکتتماشاگران 

 از یک میلیون داشتند. این کمتردرصد( درآمد  19/51)

 نکته را باید در نظر داشت که میزان درآمد تماشاگران

 یرگذاری بر انتظارات و نیازهایتأثتواند عامل بسیار یم

 ها باشد. از نکاتیوماستادتماشاگران برای حضور در سالن و 

 دیگر این پژوهش، میزان آگاهی کم تماشاچیان از سایر

 مقصدهای گردشگری ورزشی در ایران بود. همچنین نتایج

 درصد تماشاچیان تجربة سفر به سایر شهرها 61نشان داد 

 نتماشای مسابقات در رشتة کشتی را نداشتند. ای منظوربه

 تماشای منظوربهمیزان آگاهی کم و عدم تجربه سفر 

 تواند به دلیل ضعف تبلیغات و نحوۀ یممسابقات 

 ی ناکارامد و ناکافی در زمینة ورزش کشتی باشد.رساناطالع

 سطح معناداری tمقدار  اثر کل یرمستقیمغاثر  اثر مستقیم متغیر

از توسعۀ گردشگری ورزشی 

 بر  جذب تماشاچی           

87/0 006/0- 865/0 804/12 001/0 

 764/0 -3/0 -013/0 - -013/0 از تبلیغات بر جذب تماشاچی
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 7/60های پژوهش که براساس یافتهیطوربه

 یهاسانهر گرفته توسط تبلیغات صورت تماشاگراندرصد

 و تبلیغات اینترنتی جهت گروهی، تبلیغات شهری

 ی برگزاری مسابقات لیگ کشتی  را مطلوبرساناطالع

 دانستند.ینم

 توسعةد که گرفته نشان دانتایج پژوهش صورت

 ( تأثیرβ=87/0مستقیم ) ضریب اثر گردشگری ورزشی با

 معنی کهمثبت و معناداری بر جذب تماشاچی دارد، بدین

 ورزشی، میزان جذببا افزایش میزان توسعة گردشگری 

یابد. ها نیز افزایش میکننده در ورزشگاهتماشاچی شرکت

 موسوی گیالنی وهای نتایج این پژوهش با یافته

 (، مختاری و1392(، رضوی و همکاران )1391همکاران)

 (، گیبسون و1394(، رحیمی و همکاران )2012پروانه )

 ( همخوانی2003( و کیم و چالیپ )2003همکاران )

 (.  27،23،18،8،5،4د)دار

 های پژوهش نشان داد با توجه به میانگینیافته

 ی زیربنایی،هامؤلفهی گردشگری ورزشی، هامؤلفه

 ترتیبی طبیعی بههاجاذبهفرهنگی، مدیریتی، محیطی و 

 اند، که بر این اساس امکان گرایش تماشاگراندارای اولویت

 صدمقا ی کشتی درهارقابتهای یوماستادبه حضور در 

 گردشگری ورزشی بیشتر شده و کمک به ایجاد انگیزه و

 یهامؤلفهترغیب تماشاچیان زمانی میسر است که همة 

 اثرگذار مورد توجه و بررسی مسئوالن قرار گیرد.

 (β= -013/0ضریب اثر مستقیم تبلیغات ) از سوی دیگر

 نشان از عدم تأثیر معنادار تبلیغات بر مقولة جذب

 کننده در مسابقات لیگ کشتی دارد.شرکتهای تماشاچی

 گرینول و همکاران، هاینتایج این پژوهش با یافته

 ،25همخوانی ندارد ) 2007بران ولد و همکاران،  ؛2009

 ( و2010(. اما با نتایج تحقیق ماتیوس و همکاران )20

 ( همخوانی2009های گرینول و همکاران )قسمتی از یافته

  (2009ش گرینول و همکاران )(. در پژوه26،19دارد )

 یدادها یکی از عواملروی رساناطالععامل تبلیغات و 

 زا برای تماشاچیان معرفی شده است، آنها در مطالعةمشوق

 زا تنها برای گروهی ازخود دریافتند که عامل مشوق

 تماشاچیان که فقط برای تفریح و کسب هیجان به ورزشگاه

 در ورزشگاه رابطة قوی دارد، هاآنآیند، با تمایل به حضور یم

 متعصبانه طرفدار طوربهکه در تماشاچیانی که یدرحال

 از آنهازایی مثل تبلیغات برای اند، عوامل مشوقتیمی

 اهمیت زیادی برخوردار نیست و رابطة معناداری با تمایل

 (2007به حضور ندارد. همچنین ماتیوس و همکاران )

 ی، اهدای جوایز وارسانهتبلیغات  هرچنددارد که یمعنوان 

 زای، تفریح و سرگرمی از عوامل مشوقبندشرطهدایا، 

 شود و برای تماشاچیان اهمیت زیادی دارد، امایممحسوب 

 دارییمعنرابطة  حضور تماشاگراناین عوامل با تمایل به 

 دهد که حضور تماشاچیان در اینیمندارد و این نشان 

 (.21شود )یمامل مهم دیگری نیز مربوط به عو هارقابت

 همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثر

 غیرمستقیم و معنادار توسعة گردشگری ورزشی بر جذب

 عبارت دیگر( مشاهده نشد، بهβ= -006/0تماشاچی )

 تبلیغات بین دو متغیر توسعة گردشگری ورزشی و جذب

 رکند. در پژوهش حاضتماشاچی نقش میانجی ایفا نمی

 عامل تبلیغات نقش تأثیرگذاری در جذب تماشاچیان به

 ای کشتی نداشته است،شرکت در رویدادهای لیگ حرفه

 گرفتهرسد که عامل کمرنگ بودن تبلیغات صورتنظر میبه

 رسانی برگزاری مسابقات لیگ کشتی آزاد و فرنگیدر اطالع

 رسد و تماشاچیان به دالیل دیگرینظر میمحسوس به

 تعصب به ورزش پهلوانی کشتی و شاید حضورهمچون 

 المللی در این رویدادها شرکتآور بینقهرمان مطرح و مدال

 اند. کرده

 ترین بخش رویدادها، مهمحضور تماشاگران در ورزشگاه

 ها باید در محیطیورزشی است. بسیاری از مدیران باشگاه

 هایکه در حال کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه
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 کنند. نیازهای خود را طراحی میایی است، برنامهاجر

 هایهای ورزشی به منابع مالی و وابستگیروزافزون سازمان

 رویدادهای ورزشی به تماشاگران از یک سو و همچنین

 های مناسبعنوان از شیوهتماشای مسابقات ورزشی به

 گذران اوقات فراغت و تخلیه روانی و هیجانی و رضایت

 ز سوی دیگر، اهمیت توجه به تماشاگران راتماشاگران ا

 دهد. در تحقیقات متعدد صورت گرفته درخوبی نشان میبه

 داخل و خارج کشور عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری

 هایجاذبه فرهنگ، مدیریت، ورزشی مانند زیرساخت،

 عوامل عنوانبه را فرهنگ و غیرطبیعی و طبیعی

 بازدارندۀ عوامل عنوانهب را عوامل این نبود و کنندهجذب

 گردشگران ورزشی فعال و غیرفعال )تماشاچیان( برای

 (. 29،28،24،18،11) اند شرکت در رویدادهای ورزشی برشمرده

 بنابراین با تقویت گردشگری ورزشی شاهد حضور

 یتماشای رویدادهای ورزش منظوربهگردشگران بیشتر 

 طبیعی هایجاذبه ورزشی، نظر گردشگران ازخواهیم بود. 

 نهاآ در نشاط و تنوع ایجاد علتبه منطقه یک و غیرطبیعی

 از توانندمی شاد لحظات وجود آوردنبه همچنین و

 و میل ایجاد و مسابقات تماشای منظوربه های مؤثرمؤلفه

 باشد. منطقه آن به مسافرت در تماشاگران جهت رغبت

 باستانی،های مکان همچنین مواردی مانند معماری، 

 خاص، آشنایی با دستیصنایع محصوالت سوغات، وجود

 وجود فرهنگ و آداب و رسوم بومی و محلی و از طرفی 

 و گردشگری طبیعی هایجاذبه مورد در مناسب تبلیغات

 تأثیر چشمگیری در تمایل و انگیزۀ میزبان منطقة

منظور تماشای رویدادهای ورزشی دارد. تماشاگران به

 یاحرفهدلیل عنبود تبلیغات مناسب، لیگ به متأسفانه

 المللیبین آورنامگیران کشتی آزاد و فرنگی با داشتن کشتی

 ی ولطفکمالمللی مورد ی بینهارقابتو صاحب مدال در 

 آور کشتی که برندمدال ةرشت ی قرار گرفته است.توجهکم

 گرفتهتبلیغات صورتورزش ایران در دنیاست، در مقایسه با 

 و شده استتوجهی  واقع یببسیار مورد فوتبال  ةرشتدر 

 رو مسابقات لیگ کشتی از رونق چندانی از نظر حضورازاین

 تماشاگران مشتاق و پرشور برخوردار نیست. وجود

 های خالی استادیوم و عدم استقبال تماشاگران دریصندل

 مشهود بود. کامالًی کشتی در مسابقات فینال احرفهلیگ 

 است که مسئوالن برگزارکنندۀ مسابقات و مدیران لیگامید 

 المللی دربین آورنامبا توجه به قدمت و حضور ورزشکاران 

 این عرصه، توجه و تمرکز بیشتری در زمینة تقویت عوامل

 بر جذب و حفظ تماشاگران در این رشتة پرطرفدار مؤثر

 داشته باشند. همچنین با استفاده از ابزارهای قدرتمند و

 بردن قصد تشویق و باال بهمتنوع تبلیغاتی در عصر فناوری 

 و و میل تماشاچیان برای حضور در یک رویداد ورزشی

 کشور ورزشی در گردشگری پتانسیل و هافرصت شناساندن

 کرد. کمک
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 Abstract 

The aim of this study was to investigate the role of sport tourism development in 

attracting spectators through the mediating role of advertising in the wrestling events. 

This study used a mix method and was developmental applied in terms of goals and a 

field study. The statistical population included the members of Sports Tourism 

Commission of National Olympic Committee, heads of the Wrestling Federation, 

Sport and Youth Ministry and of the National Olympic Committee in the qualitative 

part, as well as the spectators who participated in the final competitions of the 

wrestling professional league in the quantitative part. It must be noted that these two 

parts of the statistical population were selected by convenience sampling method. In 

order to collect data, researcher-made questionnaires were used as their face and 

construct validity as well as their reliability were identified and confirmed. The results 

of this study using the structural equation modeling showed that sport tourism 

development (direct impact factor=β=0.87) had a positive and significant effect on 

spectator attraction, but the direct impact factor of advertisements had no significant 

effects on the spectator attraction (β= -0.013). Also, the indirect significant effect of 

sport tourism development on the spectator attraction was not observed and 

advertising does not play a mediating role.  
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