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 چوخه یکشتتماشاگران و ورزشکاران  یهاانگیزه بندیشناسایی و اولویت
  

 3هدی مهنانی، 2حسین عیدی ،1قاسم مهرابی
 

 1/8/31تاریخ پذیرش :   25/1/31تاریخ ارسال 

 چکیده
ي  حلري شترن  ر و ورزشکاران از پررااتنن برو ورزب برو ي       های تماشاگرانبندی انگیزهپژوهش بررسي و اولویتهدف این 

آوری پژوهش اننخاب شدند. برای جمع عنوان نمونةبو ،نفر از ورزشکارن 873نفر از تماشاگران و  843 ،. بدین  نظورابو چوتو
شرو روایري   شوریا و اسنیوس، و انگیزة  تارشت ورزشي شوین  سنرز  اننا ة سنجش انگیزة حضور تماشاگراطالعات از پرسش

 نظرور اطمینران از    حاسبو شرد. برو  77/0و 38/0خ روب آلفای شرونباآن نیز بود و پایایي ئیآن با اسنفااه از نظرات تبرگان تأ
هرا اسرنفااه شرد.    بنردی  یرانگین  و از آز ون فرید ن برای اولویرت اسمیرنف  -لموگروفشوها از آز ون بوان توزیع اااهطبیعي
گیرران سرناره، ایردن    )حضور شتني وابسنگي تیمي :شا لترین عوا ل انگیزشي تماشاگران پژوهش نتان ااا،  همهای یافنو

تررین عوا رل انگیزشري    زب، زیبایي شتني چوتو( بروا و  هرم  بران از ور)لذت گیران  ورا عالقو( و تفریح و سرگر يشتني
 ني )ارتقاء سرال  ( و عوا ل فیزیکيااان بو زندگيارزب) قابلو با احساسات  نفي، بهبوا عزت نفس و  ورزشکاران عا ل رواني

های بو ي و  حلي ااشنو و با برگرزاری  و شننرل وزن(  ي باشد. پیتنهاا  ي شوا سیاسنگذاران ورزشي توجو بیتنری بو رشنو
 شمک شنند.ورزب  های اینرقابتتر شران جذابلیگ های  نظم و ایجاا تسهیالت  ناسب برای تماشاگران و ورزشکاران بو 

 

 .یزه، شتني چوتو،  تارشت ورزشي: تماشاگران ورزشي، انگهاکلید واژه

 
Detection and Prioritization of Athletes and Spectators Motivation of 

Chokheh Wrestling 
 

Ghasem Mehrabi, Hossein Eydi, Hoda Mahnani 
Abstract 
The purpose of study was detection and priorities of spectators and athlete’s motivation for 
doing ancient and local chokheh wrestling sport. Research population was 384 spectators and 
178 athletes. For collecting data applied tow questionnaire of spectator motivation for 
attendance in arena Correia & Estevez and questionnaire of motivation for participating in 
sport. For Validity of this instruments, utilized the opinion of expert and for internal validity 
of questionnaire Cronbach alpha was applied (r=0.81, 0.79). For certainty of normal 
distribution of date K-S test and Friedman test for priories of means, were applied. Result 
showed that most important motivation of spectator was interest in team (attend of elite 
wrestler, saw beloved wrestler) recreation and entertain (pleasure of sport, chokheh wrestling 
elegance) and most important motivation of athletes was psychological factor (collation with 
negative emotions and development of self -esteem) and physical factor (fitness and Wight 

control). According to result of study suggests that policy maker have a more consideration to 
this ancient and local sport and held high quality league in country, prepare basic situation for 
attendance of more spectator for attracting and develop this sport. 
 
Key Words: Sport Spectators, Motivation, Chokheh Wrestling, Sport Participation. 
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 مقدمه
 یرران گياست شرو شترن   ي حکم يس پتملبا ،چوتو

قر رز   ي یرا و آن را با شال آب یدهپوش ،م  بارزهاهنگبو
 ،شروا يلباس اجرا   ینشو با ا يشتن .شنندي حکم  

 یرن (. ا8838 هرابري،  ) چوتو نام گرفنو اسرت  يشتن
تراسران   يو  حلر  يبرو   یهرا از ورزب یکيورزب 

ر شرده و از  نظر   یترنر است شو هر روز هوااران آن ب
 بسیاری تماشاگران سابقات  ینا ،نظران اسنانصاحب

 هرابي،  هناني، عیردی،  ) است شراه جذبرا بو توا 
اویرن، رحیمري   ، فهریم پرور ین(. بو گزارب حس8878

 سابقات  ،فروراین چهاراهروز ار همو سالو  (،8878)
 «تران ینرل ز چترمة »ي چوتو شو ار گوا سنن يشتن

ار  تماشرراگرار هررز 30 بررو یرربقر ،گررراايبرگررزار  رر
این  سرابقات   یشراه و بو تماشا یداورزشگاه حضور پ

و  یکري لحاظ قرابرت تکن بو پراازند. از طرف ایگر، ي
سرهم قابرل   ، با ورزب شوراب و جواواین رشنو  يفن

 ةاو رشرن  ینشتور ار ا ي ل یمت ورزشکاراناز  يتوجه
چوتو بو تروا اتنارا     يرا  قهر انان شتن يورزش
 یرردة(. بررو عق8878، همکررارانابرري و  هر)نررد ااااه

 يو  حل يبو  یهاورزب بیتنر پژوهتگران ورزشي، 
 ي،فرهنگر  قیر عال هرا، یشگررا  یالت،تما لحاظبوشو 
گفنرار و   ي،زندگ ةیوبا ش نزایکي ةرابط یو هنر يذوق

گذشنو بو  یهااز نسل اارا،شراار اقوام  خنلف شتور 
 ینرابوا  و يفرا وشحاضر، ار حال ارحالو  یده ا رس

اجرا  یژهو ها و  راسمجتنواره از ار برتيتنها است و 
 یرزة انگ ار این راسنا، بررسري (. 8831 جاوید،) شواي 

ی علل  اندگار ،چوتو يشتن تماشاگران و ورزشکاران
 یهرا را ار طرول سرال   يورزشر  ةرشرن  یرن ا توسعةو 

 عوا لارک  ین،تر سازا. همچنروشن تواندي ، گذشنو
 ي خنلرف ورزشر   یردااهای افراا ار رو ثر بر حضورؤ 
و  یرزی ربرنا و یریت، د ةار نحو يتواند نقش  همي 
 هرم،  چرالش  ین تد ات  طلوب ااشنو باشد و ا رائةا

را  يورزشر  یدااهایرو یبرگزار  دیرانو  پژوهتگران
بررای  افرراا   ةشننرد یرک عوا ل تحر شند تاتتویق  ي

ایي شناسر  خنلرف را   یهاحضور و پرااتنن بو ورزب
 (. 2080شیم و تریل، )شنند 

(، 2002) 8نسون و شانویانگوا، جاسا رز یدةعقبو
ورزب،  یتماشابخش از چهار  يورزش تارشت 

 یهایبا باز یار ورزب،  ارف  جاز حضور
 یشاالها اسنفااه از رتبط با ورزب و  یوتریشا پ
 عنقد است  ،(2002) 2 شواتتکیل شده است.  يورزش
 يو فرهنگ ياجنماع یش انسجاماافز ،ورزب یتماشا

 ی(، تماشا2007) 8از نظر هانگ. شواي   وجبرا 
 یهايو سرگر  شوا ياسنرس  شاهشباعث ورزب 

جسم و ذهن سازی بو آرامتواند ي  نیز از ورزب يناش
 ید. نما شمک

-بو این ننیجو است ،(2004) 4یاو چانگ، جنگ، و

 قطفنو  ،يورزش یدااهایحضور ار رویافنند شو 
اانش  یشافزایجان و فرونتاندن ه ي،سرگر   وجب
 ةها و توسعبلکو شناتت گروه ،شواي  يورزش

و نقش گراا ي را نیز  وجب  یفراینارتباطات ب
با  یکنانباز عبارتي،بو. اارا یکنانار عملکرا باز ي هم
 یتنریب یزةشده و انگیخنوتماشاگران برانگ یقتتو

ورزب  یوا حاصل از تماشاس رو،ایناز ،شنندي  یداپ
 نعاال، بهبوا  يزندگ ةتجرب ینة؛توان ار سو ز ي  را

 یبندورزب طبقو ةو توسع ،يزندگ یفیتو ش یتاهم
ار  ينقش  هم ،ورزب تماشاگراناین، برعالوه. شرا

 یکاار آ ر ،هاو بر اساس گزارب اارندصنعت ورزب 
، ارا یلی 88 جنوبي ة، ار شر یلیارا االر 8/87 نوساال

صرف  یلیون االر  87 یوانو ار تا  یلیارا 82ژاپن 
 یارشو نقش بس شواي  يورزش یدااهایرو یطبل یدتر

اارا )شیم و تریل، شتورها  ینتجارت ا ار ي هم
 تکمیل ار ينقش  هم تماشاگران (. بنابراین،2080
ار ااا و بو شو  ي اارندورزش یهارقابت یت وفق
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 شده ار ز ینةهای انجامبررسي ننایج برتي از پژوهش
های  خنلف ورزشي یدااار روهای حضور افراا یزهانگ

 8یپسو اسن ینروب، عنوان  ثالبو .شده استپرااتنو
از  یکي فرای یهایژگيو شو باورند ینبر ا ،(2007)

ورزشي  یهایدااحضور افراا ار روبر  رثؤعوا ل  
(، تانوااه، 2007) 2و شوری جانگ یدةعقبو هسنند.

یت اسم ةدیعقو بو ، رجع یهاو گروه یيگرايجنماعا
-از  هم ،تانوااه و اوسنان ،(، سن2002)8و تو اس

ار رویدااهای ورزشي ران تماشاگ رحضو االیل ینتر
 یتشخا ي،(، سرگر 2003) 4یالندرااز نظر . هسنند
علل حضور  ینتراز  هم یازهای تانوااگيو ن

 یج پژوهششوند. نناي  حسوب  يورزش تماشاگران
 نیز نتان ااا شو( 8837)تبیری  و اسدی ي،فالح

 ینتر هماز  ،ورزشگاه یالتو تسه یعوا ل اقنااا
بو  ینتوه ی وو پرتاشگرتماشاگران،  حضوروا ل ع

گذار بر حضور تأثیر ا لوع ینتریتاهمشم از، ااور
یم، اندرو، ش .دنباشيبرتر فوتبال   یگل تماشاگران
های انگیزه گزارب شراند شو نیز( 2007) 2گرینویل

عالقو بو ورزب، بازی شا ل ای شره تماشاگران
هواااران آ ریکایي  یزةاوسني و انگ، قهر ان نافانو
 .باشدي  انعالقو بو بازیکن و عالقو بو ورزبشا ل 
عوا ل ااا شو نتان (2001) 1کشان یهایافنو
 یتجذاب یح،و تفر يسرگر  یلاز قب ي خنلف یزشيانگ
 یهایژگيو ي،عوا ل رقابن ی،عوا ل اقنااا ی،باز

بر  ارزب ورزب ار جا عویوم و اسنااتد ات  فرای،
ت. ننایج ثر اس ؤ يورزش یدااهایحضور افراا ار رو

شش عا ل  نیز ،(2001) 7شینا وروان و  پژوهش
 یتجذاب ي،شناتنیتجمع یطي، ح ی،اقنااا یزشي،انگ
عوا ل حضور  ینتر هم را از يها و عوا ل ارونیمت
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(، 2003) 3یجاالبرشمراند.  يورزش تماشاگران
 ي،سرگر  یمي،ت یتهو ي،غرور اجنماع یمي،ت یوفااار

 یکبو  ی ندو عالقو بیرونياااراک  ي،تعا ل اجنماع
 7یوگا شراند.گزارب تماشاگرانورزب را عا ل حضور 

، از تماشای ورزب برانلذتنتان ااا شو ( 2007)
، ي، روحیواجنماع یگاهجا ي،بختیتهو یری،پذجا عو

 یبا  تارشت ار تماشا یفاتاانش،  راسم و تتر
  ااشت.  یارتباط  عنااار ،ورزب

 ینتر هم  ثابوبوها یمو ت یباز یتجذاباز طرف ایگر، 
-عنوان ،یداااز حضور ار رو تماشاگران یترضا الیل

 یزرا ن یندهآ یهایدااتواند حضور ار رويشده شو  
 80يو س یوسف(. 2088هوانگ، )ید مان ینيبیشپ
سناره  یکنان)باز هایمت یفیتش شراند شوبیان ،(2003)

 تماشاگران یتبا رضا یزیکيف یطو سطح رقابت( و  ح
ار ند نتوايعوا ل   ینشو ا، اارا یارتباط  عنااار

 يورزش یدااهایو حضور  جدا افراا ار رو حفظ
 ي، ناظمي ویان، الهچساعتهای ند. یافنوگذار باشثرا

علم فوتبال،  یابني،ن یروزیپ نیز( 8878)علیزااه 
یي و رها یگرانا تأثیر یجان،شدن، شسب هياجنماع

 هواااران یاارجانب از عوا ل یبترتبورا  از تنش
 شراند.گزارب ،فوتبال شتور یاحرفو یگل

نژاا، ریحاني،  یرزایي، عباسي عیدی، ر ضاني
حمایت هواااران  هایانگیزه(، با بررسي 8878)

ایران بو این ننیجو  لیگ برتر های فوتبالباشگاه
شش عا ل وفاااری تیمي،  ،رسیدند شو ار  جموع

ل غرور اجنماعي، هویت تیمي، لذت سرگر ي، تعا 
-عنوان تراه  قیاساجنماعي و ااراک بیروني تیم بو

ها های انگیزشي هواااران برای حضور و حمایت آن
ترین عا ل ا ل وفاااری تیمي  هماز طرفي، ع .ندبوا

 برای حضور و حمایت هواااران شناسایي شد. 
سالو هر يورزش هایساز ان شو نداااها نتانيبررس
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توا  یانارصد از  تنر 40 یانگین طور بویکا، ار آ ر
 8یتمنا ننایج پژوهشاساس اهند و بري را ازاست

شو شروع بو ورزب یاز افراا یمي(، حدوا ن2008)
و ورزب  شدهیوسأ دت  شوتاه یاار اوره ،شنندي 

 یکيار ورزب  . از طرف ایگر، حضورشنندي  را رها
جوا ع است. ار  ار هاياشکال سرگر  ینتراز رایج
 ،(8020) 2و یوار ي، وانگ، ترسي،هس ة طالع

فرهنگ بر  تارشت ار  تأثیر نظور بوپژوهتي را 
ار ن بوا شو ننایج حاشي از آ .اااندورزب انجام

 ینتر هم ،از تنش یيرها ،یوانو ار تا ،تانوااه ،یکاآ ر
 بوا.  تارشت افراا ار ورزب  یبرا یزهانگ یجااعا ل ا

 ی ندبهره شراند شوبیان ،(2003) 8و فانک ینونب
ا ل  تارشت افراا وع ینترياصل يو اجنماع یزیکيف

ورزب بو هر او  حضور ارو  يبدن یهایتار فعال
ار  ،(2004) 4پارک .دنباش ي  غیرفعالو  الفع شکل
 تارشت ار ورزب  یزةانگ ینتر هم ،توا ة طالع

از اوقات  رانبو لذت يشهروندان واشنگنن را سرگر 
-عالقو ،(2003) 2جاشارا ااج و. راش يفراغت  عرف

 ینتربو بهبوا  هارت و ارتقاء عملکرا را  هم ی ند
گزارب زب ار ورپیوسنو و حضور  یبتغعدم  الیل

، ار پژوهش (2002) 1ساایو ، بد ین، فارنهامشراند. 
 شکلبوشو  یافراایافنند شو است یجونن ینبو ا توا

-بو یتنرب پراازند،ي  يورزش یهایتبو فعال یاحرفو

 یهایتفعالشو بو یو افراا ،یسنگيلذت و شا الیل
  نظورتناسب اندام و انگیزةپراازند، بویحي  يتفر
 طالعات سرنا . پراازندي تارشت ار ورزب  بو  يبدن
 یهاار حوزه ااا شونتان نیز  ،(2008) 7ینائوو ل

 یازا ن ،زنان يو تندرسن يشننرل وزن، شننرل روان
و  یجو یوندپ یهاار حوزه و راان  نسبت بو یتنریب

                                                       
1. Dishman 

2. Hsieh, Wang , Tracy, &Yoder 

3. Beaton & Funk 

4. Park 

5. Dodge & Jaccard 

6. Furnham Badmin, & Sneade 
7. Senra & Leitão 

 یهایزهاز زنان ار انگ یتنریب یازا ن راان رقابت 
، سال ت ننایج پژوهشند. شرا تارشت شسب

 یزةشو انگ نتان ااا ،(8878)گوارزی و فراهاني، 
 قابل، ، و اريو قهر ان يانمجسيآ ااگ ، راان بدنساز

شننرل وزن، آرا ش و  ي،سال ن ،زنان بدنساز یزةانگ
گاراژیان و طلب، یدی، حمایتا بوا. شدن ياجنماع

ااشنن وزن  ناسب و  یزةانگشو  اااندگزارب ،(8870)
 راان بدنساز شهر  یزةعا ل انگ ینترم ه ،شننرل آن

ااشنن  یورزب را برا ینا گویانپاسخو  بواتهران 
 یعسر شاهشیش و  رام و افزا بین یورزشکار ةچهر

و  ی،اشبر پرست،حق، زااه حرم. شنندي وزن اننخاب
عا ل  ینتررا  هم يشتن ي( ارزب ذات8878) ياشراف
زنجان  ار شهر يجوانان بو شتن یشبر گرا  ؤثر
 شراند.  ي عرف
(، شاهش اسنرس، 2002) 3هونگو لد،  لینا، اونا ک
ارتباط با  ی،پرتاشگر یي،تطرجو ي،جسمان يآ ااگ

رقابت،  نفس،عزت ي،اجنماع یالتتسه یگران،ا
ها ارزب ةتوسع ناسي،شيیبایشسب  هارت، ز یت، وفق

 تارشت ار  یهایزهانگترین  همرا  یيشکوفاو توا
 ة( تجرب2007) 7یوشي طرفي،اانند. ازيورزب  

نفس، بونماااع یگران،شران ايهمراه ي،سرزندگ
 ی،و  عنو ياتالق یهاارزب ي،شناتت اجنماع

از  يناش يشناسيیبایزي و اانش و آگاه ی،فکرروشن
های ار برنا و ااافر  سنمر  تارشتتواند يورزب  
اط، لذت و نت ،ار  جموعید. نما ینيبیشرا پ ورزشي

 یشو افزا يجسمان يآ ااگ ي،سال ن یحفظ و ارتقا
ورزشي و های رقابتشرشت ار قدرت عضالت، 

 ناسب و  وزون،  يقدرت تحمل، ااشنن اندا  یشافزا
انجام  یيچرا یلاز اال ،و شاهش تنش يثبات عاطف

وینبرگ و ) شده استیانب يورزش یهایتفعال
 (. 2000همکاران، 

عا ل تنها نو انورزشکار ده،شبا توجو بو  طالب بیان

                                                       
8. McDonald, Milne, & Hong 
9. Li-Shiue 
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 ینترعمده ،بلکو ،باشنديها  رقابت یریگشکل ياصل
شوند. ي  نیز  حسوبورزب  یافنگي یکعا ل توسعو

رونق  تماشاگران تارشت و حضور ایگر، ازطرف
حضور  شو عدمطوریاهد، بوبو  سابقات  ي بسیاری

یک رشنو و افت آن تواهد  آنها  وجب عدم توسعة
های اندک ار ز ینة بو پژوهشتوجو، باروازاینشد. 

وم توجو بو های بو ي و  حلي شتور و لزورزب
های سنني هر بخش از شتور، فرهنگ باسناني و آیین

بختي بیتنر و بررسي ابعاا  خنلف آن رشنو برای غنا
 ورا نیاز تواهد بوا. آن  شران بسنرهای توسعةفراهم

جانبو ار ابعاا مي هموهای عل نظور، پژوهشهمینبو
شد  خنلف این رشنو، ضرورتي است شو باعث

هش با توجو بو وجوا این این پژو پژوهتگران ار
های حضور بندی انگیزهبررسي و اولویتشاسني بو

 يشتن يو  حل يبو  ورزشکاران و تماشاگران رشنة
ن رهگذر بو  دیران برگزاری و بپراازند، تا از ای چوتو
سب برای حضور هر چو راهکارهای  نا اندرشاراناست

برگزاری و  شران ا کانات الزم برایبهنر و فراهم
 ینا ین،بنابراورزشي را فراهم نمایند.  توسعة این رشنة

و  رزشکارو حضور بر  ؤثر عوا لاارا تا  ي طالعو سع
ورزب  عنوان او شاتص شلیدی رشنةبو تماشاگر

شو  ي حل و يورزب بو   ثابو یکبوچوتو را  يشتن
شوراب، جواو،  یلها از قبورزب یرسا یبرا یاپتنوانو

 . یدنما بررسيرا  ،باشدي  غیرهو  يفرنگ  و آزاا يشتن

 روش پژوهش
 . ي استاز نوع پیمایت حاضر توصیفي و پژوهش

 ورزشکاران شتني چوتوو  تماشاگرانآ اری را  جا عة
گوا  8872فروراین  چهاراه شو ار  سابقة تتکیل ااا

طبق جدول  .ااشنندتان حضور سنني چتمة زینل
ای تماشاگران، نفر نمونو بر 834، 8شرجسي و  ورگان

نفر ار نظر  873شمار شکل تمامو برای ورزشکارن بو
-شده بوهای توزیعنا وشد. از تعداا شل پرسش گرفنو

                                                       
1. Krejcie & Morgan  

از نا و پرسش 873تماشاگران و  از 823ترتیب تعداا 
افزار با اسنفااه از نرمو  شداااهورزشکاران برگتت

تحلیل قرار  ورا تجزیو و  83اس.پي.اس.اس نسخة 
عوا ل از  بندیاولویتها و برای آز ون فرضیو .گرفت
ها از بوان توزیع اااهطبیعيبرای  ، وفرید ن آز ون

روایي  اسمیرنوف اسنفااه شد. – آز ون شولموگروف
زة حون و  نخااان اها را اسناانا وظاهری پرسش

و پایایي  ، رتبط شناسي ورزشيحرشني و روانرفنار
و   α=38/0ب آن با آز ون آلفای شرونباخ با ضرای

77/0=α ئید قرار گرفت.أ ورا ت 

  یگذارمعرفی ابزار و شیوة نمره

 نا ةپرسش ،گیریابزار اندازه ورزشي: تماشاگرانالف( 
شوریا و  ورزشي تماشاگرانحضور  شدة انگیزةاصالح
های حضور انگیزه نا ة. پرسشبوا (2007) 2ساسنیو

 قیاس راهت 1ال ار قالب سؤ 44شا ل  8تماشاگران
فریح، وابسنگي بو ورزشکار، سرگر ي و تانگیزشي )

، پرتاشگری های جانبيتسهیالت و ا کانات، فعالیت
ارزشي  ل اقنااای( است و برحسب  قیاس و عا

 و ار ناطراحي شده بوا. پایایي این پرسش لیکرت
( با اسنفااه از آلفای 8837) ایگرانفالحي و  پژوهش 
 گزارب شده است.  37/0شرونباخ  

-نا ة اصرالح پرسشگیری ابزار اندازه ب( ورزشکاران:

( 8778) 2شوین  سرنرز  8 تارشت ورزشي شدة انگیزة
-ترراه  7سرؤال ار   21، شرا ل  نا رو . این پرسشبوا

سررب،  نا قیرراس انگیزشرري )سررال ني، اهمیررت وزن 
شردن،  طلبي، پذیرفنرو پیترفت اهداف شخاي، رقابت
ااان برو   نفي، ارزب وابسنگي، رویارویي با احساسات

ار چهار انگیزه اصلي  تارشت  زندگي و عزت نفس (
فیزیکي، روانري، اجنمراعي و نیراز برو      ة)انگیز ورزشي

طراحري    پیترفت( است و برحسرب  قیراس لیکررت   
ا یرردی و  هشپررژونا ررو ار شررده برروا. ایررن پرسررش

آن با اسرنفااه از   يپایای اعنباریابي و (8870همکاران )

                                                       
2. Correia & Esteves 
3. Motivations of Spectator Attendance Scale 
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گزارب شرده بروا شرو ار ایرن      72/0آلفای شرونباخ  
 اسنفااه شد. از آن با انجام اصالحاتي پژوهش

 هایافته
-ار  ورا آز ون فرید ن و اولویت 2و  8ل ننایج جدو

شرو   اهرد  ينتان  تماشاگران یزشيانگ بندی عوا ل
 ؛ترتیرب برو  تماشراگران  یزشري انگا رل  ون عیترر  هم

، عا ل استگر ي و تفریح و سر ي بو ورزشکاروابسنگ
پرتاشرگری و اقنارراا از شمنررین اهمیررت برترروراار   

ها برا آز رون فریرد ن    تجزیو و تحلیل این اااه .است
 P≥02/0ح بین اولویت این عوا ل ار سرط  ،نتان ااا

 تفاوت  عناااری وجوا اارا. 

 
 

 کشتی چوخه تماشاگرانعوامل انگیزشی  ةتایج آزمون فریدمن دربار. ن2جدول 

 نتیجه  sig درجه آزادی خی دو N عوامل انگیزشی

  عنااار 008/0 2 387/8472 827 تماشاگرانهای عوا ل انگیزشي تفاوت  یانگین
 
 
 

 کشتی چوخه تماشاگرانبندی عوامل انگیزشی . اولویت1جدول 
 بهمیانگین رت عوامل اولویت

 77/2 وابسنگي بو ورزشکار 8
 77/4 سرگر ي و تفریح 2
 28/4 تسهیالت ورزشگاه 8
 2/2 های جانبيفعالیت 4
 88/2 پرتاشگری 2
 4/8 عوا ل اقنااای 1

 

 
-تراه یزشيعوا ل انگبندی ، اولویت8ننایج شکل

اهد. بر این  ينتان  یاس وابسنگي بو ورزشکار را ق
از حضور  تماشاگران یزشيگعا ل ان ینتر هم، اساس

گیران حضور شتني یبترتبو ،شتني چوتوار گوا 
 گیران  ورا عالقو است.ه و ایدن شتنيسنار
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 یاس وابستگی به ورزشکارمقخردهبندی عوامل انگیزشی . اولویت2شکل 
 

-تراه یزشيعوا ل انگبندی ، اولویت2ننایج شکل 

این  بر اهد، ينتان سرگر ي و تفریح را یاس ق
از حضور  تماشاگران یزشيعا ل انگ ینتر هم ،اساس

بران از ورزب و لذت ؛یبترتبوشتني چوتو ار گوا 
 زیبایي شتني چوتو است.

 

 

 
 یاس تفریح و سرگرمیمقخردهبندی عوامل انگیزشی اولویت .1 شکل
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-تراه یزشيعوا ل انگبندی ، اولویت8ننایج شکل 

 اهد.  يااای را نتانپرتاشگری و عا ل اقنیاس  ق

و توهین بو  ،گیر  قابلبر این اساس، تحقیر شتني

ری، و ترین اهمیت ار بخش پرتاشگاز شمر، ااو
  قیاساسنرسي بو گوا شتني با هزینة شم ار تراه

 .بواندقنااای از شمنرین اهمیت برتوراار ا
 

 
 قتصادییاس پرخاشگری و امقخردهبندی عوامل انگیزشی .  اولویت9 شکل

 
بررر  بنررای آز ررون فریررد ن و   4و  8ننررایج جرردول 

گیرران نتران ااا   بندی عوا ل انگیزشي شتنياولویت
یران از پررااتنن  گترین عا ل انگیزشي شتنيشو  هم

 ؛ انگیرزة روانري، انگیرزة   ترتیرب بو شترني چوترو برو   

اجنماعي است. تجزیو و تحلیل ایرن   ةفیزیکي و انگیز
ن نتان ااا برین اولویرت ایرن    ها با آز ون فرید اااه

 تفاوت  عناااری وجوا اارا. P≥02/0ح ابعاا ار سط

 

 .  نتایج آزمون فریدمن درباره عوامل انگیزشی کشتی گیران کشتی چوخه9جدول 

 نتیجه  sig درجه آزادی خی دو N عوامل انگیزشی

 ار عناا 008/0 8 188/824 873 تماشاگرانهای عوا ل انگیزشي تفاوت  یانگین
 

 گیران کشتی چوخهبندی عوامل انگیزشی کشتی. اولویت1 جدول

 میانگین رتبه عوامل اولویت

 00/4 های روانيانگیزه 8
 88/2 های فیزیکيانگیزه 2
 7/8 های اجنماعيانگیزه 8
 1/8 نیاز بو پیترفت 4

 

هرای عوا رل    قیاسبندی تراه، اولویت4ننایج شکل 
اهرد شرو برر ایرن     نتان  يگیران را انگیزشي شتني

عا ل انگیزشي آنها از پررااتنن برو    ترینهماساس،  

رهایي از احساسات  نفي، بهبوا  ؛ترتیب، بواین ورزب
تقراء سرال ني،   ااان برو زنردگي، ار  عزت نفس، ارزب

ارضرراء نیرراز  و شرردن ار جمررعشننرررل وزن، پذیرفنررو
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ها برا آز رون   تجزیو و تحلیل این اااه وابسنگي است.
هرا ار   قیراس د ن نتان ااا بین اولویت این تراهفری

 تفاوت  عناااری وجوا اارا. P≥02/0ح سط

 

 
 انیرگیکشت یزشیعوامل انگ یهایاسمقخردهاولویت  .1شکل 

 گیریبحث و نتیجه
ي بو ورزشکاران و نتان ااا وابسنگپژوهش ننایج 

 تماشاگرانا ل حضور وترین ع هم، سرگر ي و تفریح
های پژوهش عا ل ار این او .و بواشتني چوت
 حضور بر ترین عوا ل تأثیرگذارجزو  همفراواني نیز 

، (2007) همکارانو  یمشاند. تماشاگران عنوان شده
 و نیل و فانک ،(2003) يو س یوسف، (2003) یجاال

-را شلیدی عا ل وابسنگي بو تیم یا ورزشکار ،(2002)

ار . شراندبیان تماشاگراناثرگذار بر حضور  ترین عا ل
عواطف و  ،و ورزشکاران يورزش یهایمتاین رابطو، 

 يوابسنگ رو،. ازایندنشني  تحریکاحساسات افراا را 
 یشار افزا  همينقش ، یکنانباز یا یمبو ت تماشاگران

 یراهنهواااران پشو . ز انيدناار تماشاگرانحضور 
 ،پوشندي توا را   ورا عالقة یکنباز يورزش

 ي،شو نقاشیافراا .گرفنو استنوعي شکلوابسنگي بو
شدن از شناتنو ،شنندي  یسازو  جسمو یتگریآرا

افکار افراا بنابراین،  د؛برنيلذت   یم یا گروهت یلةوسبو
توب  یميت شوشنند چنین حالني را ز اني تجربو  ي

حضور . باشدااشنوو عملکرا توبي گرفنو شکل
 يفن یفیتش بقو، عملکرا وساسناره،  یرانگيشتن
 یرانگيشتن یروزیطعم پ یدنچت و یرانگيشتن

عوا ل  ینتر هم از ،و فیزیک آنها یدنا و ورا عالقو 
بو گوا شتني چوتو را  تماشاگراناست شو  يوابسنگ

 یو انرژ یاقها با تمام اشنشتاند تا ساعتي  يشتن
 ریزان این رشنةبرنا و .یندتماشا نما  سابقات را

تمام ، باید تماشاگرانبیتنر  جذب نظور رزشي بوو
های جهت ارتقاء شیفیت شتني تیمتالب توا را ار
این ا ر سطح  ببندند.شار وگیران بورزشي و شتني

-ه و وابسنگي بو تیم را افزایش  يها را باال برارقابت

 یورو(، جانگ و ش2007) یو(، گا2003) یالندرا اهد.
و  چانگ ،(2002) یتسما (،2001) (، شانک2007)

 يسرگر  (8878) همکارانو  چیانهمکاران و ساعت
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عا ل حضور  ینترگذارتأثیر  ثابوبورا  یحو تفر
حضور . از طرف ایگر، شراندقلمداا يورزش تماشاگران
 ياشکال سرگر  ینتر نداولاز  یکي ،ار ورزب

و سرانجام  یحتفر ي،سرگر  یافراا براو  جوا ع است
 یکپراازند. ار يورزب   یبو تماشا یخنگيبرانگ

 ي ازاارا حالنفرصت تماشاگر، يورزش یداارو
حالت شو این  شندرا تجربو ینيو غمگ يتوشحال

-يب ي،گعالقياحساس ب یبرا یپاازهر يعاطف
با ایگر، ازطرف .شندایجااتواند ي  تو غفل يگحوصل

 یيروزانو رها انرژی  نفيافراا از  ،تماشای ورزب
ز احساسات سرشش را ار ا یيفرصت رهاو  راهشیداپ

و شرا شسب تواهند درن  يانسانیرغ ة قابل جا ع
از  رهایيتام و تتونت و  یلتعد یبراای روزنو

 یبران از تماشالذت شنند. يپیدا یاحساس پرتاشگر
ر حاشم ب یجانچوتو، شور و ه يشتن یبایيورزب، ز

 ینتر هم از، بوانهمراه اوسنان و جا عوبا گوا، 
 يشتن تماشاگرانشو است  يو سرگر  یحعوا ل تفر

و  یزانربرنا و. شتاندي  يچوتو را بو گوا شتن
ام تالب توا را ار جهت تم یدباياندشارن  است

 ،اصالح فنون یلورزب از قب اینشران ترهرچو جذاب
-ارطو ات های، ا نیازااور ةنحوشران علمي و قانونمند

حاشم  یجانتا شور و ه ،یرندگشاروب را شاریهای شم
حاصل از  يلذت و سرزندگه و براها را باالبر رقابت

توا این شو  اهند یشافزارا تماشای این ورزب 
 تواهد ااا. افزایشهوااران را  حضور یلتما
پرتاشگری و شو،  نتان اااحاضر  پژوهش یجننا

بلیط، اسنرسي بو  حل  اقنااای )هزینةعا ل 
حضور  لعلترین اهمیتاز شم ره( سابقو و غی

ار این رابطو، . باشديچوتو   يشتن تماشاگران
عا ل پرتاشگری، ایدن ، (8837) ایگرانو  يفالح

های بازی، توهین بو ااور و تحقیر بازیکن یا تتونت
ترین عا ل حضور اهمیتشم عنوانبوتیم  قابل را 

با  شو گزارب شراندلیگ برتر فوتبال ایران  تماشاگران
بر  پژوهتگرانهمخواني اارا. ، پژوهشهای این یافنو

را  یریپذورزب شانس جا عو یتماشاشو،  باورنداین 
تانوااه و  یبا اعضا یتنرز ان بشران سپری یقاز طر

تماشاگران و  یگربا ا ياوسنان، تعا الت اجنماع
تانوااه،  يرسم و رسو ات سنن یلتعدیکان و نزا

و  شند يفراهم را  یگاناو همس یکان حل شار، نزا
تواهد فراهم یترضا یرا برا یاسرزنده یدجد یط ح

 یتماشا ،از افراا يبرت یبرااز طرف ایگر،  شرا.
 يعاطف یکاتتحر بر ي مکن است اثر  ثبن، ورزب

و  یگانطور راوتنش  طلوب را ب ةااشنو باشد و تجرب
از افراا  مکن  يار برتو  یدفراهم نما یریبدون ارگ

. شوا یپرتاشگر یگزینجا يو سرزندگ يتوش است
و ، پرتاشگری شتني چوتو تماشاگران ،بنابراین

گیر  قابل را ا ری ااور و تحقیر شتنيتوهین بو 
های ایگری از قبیل شمارند و انگیزهپسندیده نمي

سرگر ي، تفریح و وابسنگي تیمي را از تماشای این 
(، 2001) ینا ورشوان و . شراتواهندانبال ،ورزب
عا ل  ،(8837) همکاران و يفالح، (2001) شانک

گذارترین عوا ل حضور تأثیرنوان عاقنااای را بو
های این اانند شو با یافنوورزشي  ي تماشاگران

های همخواني ندارا. همانطورشو ار یافنو، پژوهش
از ( ارصد 7/82) نفر 887شد، شناتني بیانجمعیت
هزار  200شمنر از  یانة اه ارآ د ، ورا بررسي نمونة

، عوا ل اقنااای، حال. با اینااشنندار  اه تو ان 
اسنرسي بو گوا شتني با هزینة شم، نداشنن بلیط 

بوان تماشای  سابقات از شمنرین وروای و رایگان
و تماشای  سابقات  تماشاگراناهمیت برای حضور 

این ورزب ار نظر این طرفي، بوا. ازبرتوراار 
واقع ار ای برتوراار است وز جایگاه ویژه، اتماشاگران

 ي سائل اتالق ینتمر یبرا یاعرصو  یدان شتني
-يب ی،فداشار ی،ورزشکار یةروح یلاز قب ي خنلف
نظم و انضباط،  ،شجاعت بو قوانین، ي، احنرامطرف
 .جوانمراانو است یتعهد و باز ی،و برتر یلتفض

 ایبو تماشتوا  ینوالد همراهبوها بچو شوز اني
شوا فرصني برای والدین فراهم  يپراازند،  يورزب 
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جوانمراانو،  یبازهایي  انند تا بنوانند  فاهیم ارزب
را بو آنها کار و غرور پتن ی،فر انبراار یمي،شار ت

 از افراا  مکن است انگیزة تماشای برتي .نتان اهند
 جاز باشد شو  يقانون یهایسکر یتاطر تماشاوب

 یقاز طر ینظم و ااور ةب تجربار شس يتوب روب
 يعملکرا توب یفراشو ز اني، همچنین است.رقابت 

 تواهد شرا.تجربو نیابني را  یت وفقشند، را تماشا 
شتني چوتو عا ل  تماشاگرانبرای  ،بنابراین

اقنااای از شمنرین اهمیت برتوراار است و جایگاه 
 همي را برای حضور هوااارن ار  سابقات ورزشي 

 نو بو توا اتناا  ندااه است.این رش

 های رواني وانگیزه، نتان اااپژوهش این ایگر  یافنة
ا ل پرااتنن ورزشکاران بو وترین ع هماز جسماني 

 هایار پژوهش عا ل او شتني چوتو است شو این
 بر انگیزة تأثیرگذار عوا ل ترین همجزو  فراواني

های  خنلف ورزشي ورزشکاران ار رشنو تارشت 
همکاران و  يهسار این رابطو، . است شده انبی
(،  ک 2008) ینائوسرنا و ل، (2007) یوگا، (2088)

 همکارانسال ت و  و (2002)همکاران اونالد و 
 ةترین عوا ل انگیزعا ل رواني را از  هم (8878)

افراا  مکن ار این راسنا، اانند.  تارشت ورزشي  ي
ني یا هیجاني آن اسنو از احساسات روا الیلبواست 

آید و وجوا  يشو ار یک فعالیت جسماني یا رقابني بو
ار  ،برندو از آن لذت  يشراه آنها آن را تجربو 

، این همچنین. های ورزشي شرشت شنندفعالیت
 تارشت ار فعالیت ورزشي  شو ندااانتان  هاپژوهش

 اثر  ثبني بر افزایش اعنماا بو نفس و عزت نفس
 ت نفس  ثبت،  ا توا را فرایتواهد ااشت. ار عز

 ةبینیم و احساس توبي اربارشایسنو و ارزشمند  ي
 يتوا تواهیم ااشت و چنانچو فرا عزت نفس باالی

شند تا شمک تواند بو ایگران نیز ي ،ااشنو باشد
اعنماا بو نفس توا را توسعو اهد.  قابلو با احساسات 

تخلیو و فرونتاندن عابانیت، رهایي از  نفي )

های روز ره، شاهش اضطراب،  قابلو با لواپسيا
افسراگي، فرار از  تکالت زندگي، تمرشز بر افکار و 

شران شارهای روزانو، افزایش توا،  رتب ةاندیت
)شسب  احساس شااابي و سرحالي(، بهبوا عزت نفس

احساس قهر اني، احساس  وفقیت، احساس غرور و 
ایش اعنماا سربلندی، احساس لیاقت و  فید بوان، افز

 ااان بو زندگيشننرل بدن( و ارزب بو نفس و تواني
شدن زندگي، )احساس تعلق و وابسنگي، هدفمدتر

 ةاحساس آرا ش، احساس انساني شا ل و تجرب
 روانيعوا ل  ینتراز  هم ،احساسي جدید ار زندگي(

 تارشت و پرااتنن بو ورزب  برایرا  افرااشو  هسنند
 ،بنابراین .دنشتاني شي زو یااین چوتو بو  يشتن

ورزشي باید شرایطي فراهم  ةشنرریزان این برنا و
های رواني را هرچو نمایند تا ورزشکاران این حالت

های این حالت تجربة شوچرا ،بیتنر تجربو نمایند
-ت و پرااتنن بو ورزب را شننرل  ي تارش ،رواني

، (2008) ینائوسرنا و ل (،2003و فانک ) ینونبشند. 
 سال ت و همکاران (،2002رنهام و همکاران )فا
عا ل فیزیکي و  (8870) همکارانو  یدیا و  (8878)

 ي تارشت ورزش ةیزعوا ل انگ ینتر همجسماني را 
 نظور افراا  مکن است بوار این رابطو، . اانند ي 

آ ااگي جسماني ار   انند ،اسنیابي بو فواید سال ني
افراای بنابراین،  .های ورزشي شرشت نمایندفعالیت

 ،شو از آ ااگي و سال ني شافي برتوراار هسنند
شت بو شر و شراهسطح را حفظ  شو این  ندندوعالق

 شو این انگیزه،های ورزشي ااا و اهند ار فعالیت
 شونیز ز اني برتي .شوااارنده نا یده  ينگو انگیزة

ناشافي تتخیص اااه  آنهاو سال ني جسماني آ ااگي 
شنند شو این های ورزشي شرشت  يعالیتار فشد، 

شوند. بخش نا یده  يهای بهبواانگیزه، انگیزه
)شسب آ ااگي جسماني، حفظ شرایط شنوني  سال ني

قلبي و  ةبدن، پیتگیری از بیماری، جلوگیری از حمل
 پوشي اسنخوان و افزایش طول عمر( و شننرل وزن

فظ و عضالني، ح  نناسب)شننرل وزن، ااشنن اندا ي 
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از  م جذابیت فیزیکي، شاهش و افزایش وزن(وو تدا
 برایاست شو افراا را جسماني عوا ل  ینتر هم

-یدان چوتو بو ي تارشت و پرااتنن بو ورزب شتن

 شتاند.ي  يرشنو ورزش ینا يوزش یها
و  نیاز بو پیترفت ةانگیز، نتان ااا پژوهشاین  یجننا

ت و  تارشعلل  ینتریتاهماز شم طلبيرقابت
ار این رابطو،  باشد.يچوتو   ينپرااتنن افراا بو شت

-عنوان تالب برای برندهطلبي تا حد زیاای بوبرتری

شدن ار رقابت با یک  عیار یا یک اسناندارا تعریف 
شوا و  مکن است این اسناندارا، عملکرا قبلي  ي

شدن ار برابر حریف ایگر یا برندهفرا، عملکرا فرای 
)رسیدن بو اندام الخواه  طلبيرقابت، لحاهربو باشد.
جایگاه  تعیینران، رقابت با ایگران، تر از ایگسریع

 ،ورزشي ةفرا ار  سابقو( ار نزا ورزشکاران این رشن
نسبت بو ایگر عوا ل  تریاهمیتاز جایگاه شم

ر  مکن است بو انگیزشي برتوراار است و این ا 
انو، نداشنن نبوا لیگ  نظم و تقویم ورزشي سالی الیل

)ساتنار ساز اني(  طلوب ار تتکیالت ورزب  جایگاه
 ي ل ینةشم ي جمع عمو یت ار عضوعدم شتور، 

 باتوجو بو اینکواز طرف ایگر، و غیره باشد.  یکالمپ
از طریق شوراب، ورزشي تنها  ار این رشنةپیترفت 

فني و  نظرهای ورزشي شو از جواو و سایر رشنو
-با شتني چوتو اارا ا کانبیتنری  تکنیکي نزایکي

 طلوبي بر تواند اثرات نا يعا ل این ، پذیر است
با توا و ایگران،  ) رقابت ارضاء نیاز بو پیترفت افراا

 رز ااان ورزشکاران فراتر از حد و تحت فتار قرار
ن ار ز ان  تخص، رایج، اسنیابي بو اهدافي  عی

ریزان عملکرا بهنر نسبت بو قبل( ااشنو باشد. برنا و
های گام بایدورزشي  ي ةاندشارن این رشنو است
 ةشدهای ارائوبراارند.  حرک رابطوار این را اساسي 
با این حال ، هرچند از هم  نمایز هسنند  ذشور
ها شو برای ارضای هر یک از این  حرک يهایفعالیت

گیرا،  مکن است پیا دهای ایگری را نیز انجام  ي
ورزشي تنیس  ةبازیکن رشن،  ثالً. همراه ااشنو باشدبو

آ ااگي جسماني را  ارشنار آن، تفریح است انبالبوشو 
شراه و قابلیت توا را نیز افزایش اهد. با نیز شسب

وجوا، از جنبة  دیریني، تعیین انگیزة اولیو برای این 
ورزشي، توسعو و اجرای   تارشت ار یک رشنة

ست و هماهنگ و راحت آن،  وضوع بسیار  همي ا
برانگیخنن افراا قبل و ار حین شرشت با اهداف چنین 

-برنا وشوا پیتنهاا  يحضوری  نفاوت است شو 

ااشنو بو این  هم توجوریزان این رشنة ورزشي نیز 
 باشند. 
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