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به بازگشت تماشاگران مسابقات  یلبر تما یداداز رو یرو تصواز رویداد درک شده  یهااثر ارزش

 گنبدکاووس یدواناسب
 

 1حبیب اصغرپور  ، 2، ناصر بای1*نیا، اکرم اصفهانی1فاطمه دنکوب کرپی
 

 60/63/8931: پذیرش تاریخ                                 88/60/8931: تدریاف تاریخ          

 چکیده 

به  یلبر تما یداداز رو یرو تصواز رویداد درک شده  یهااثر ارزشپژوهش حاضر، بررسی  هدف :هدف

 بود. گنبدکاووس یدوانبازگشت تماشاگران مسابقات اسب

ی است و جامعه آماری آن شامل کلیه تماشاگران نوع پیمایش از روش پژوهش توصیفی :شناسیروش

 8931تماشاگر(  در سال  9816دوانی دوره بهاره گنبدکاووس در هفته هشتم این مسابقات )مسابقات اسب

تماشاگر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری  981بود که بر حسب فرمول کوکران، 

های درک شده از رویداد های ارزشنامههای پژوهش، از پرسشادهآوری دپژوهش انتخاب شدند. جهت گرد

( و تمایل به بازگشت تماشاگران ورزشی 6680(، تصویر رویداد ورزشی حسین )6682یینگ )ورزشی یوئه

نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید  2های توسط نامه( استفاده شد. روایی پرسش6688ریو و همکاران )

 18/6و 10/6، 13/6ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب نامهایایی پرسشگردید و ضریب پ

معادالت  یابیمدل یق،تحق یرهایاثرات متغ ییها و شناساداده یلو تحل یهتجز یبرامحاسبه گردید. 

  استفاده شد. اسالپیافزار با استفاده از نرم یساختار

ارزش  ی،اثر آموزش داد،یرو یدار ارزش عاطفیمثبت و معن ریثأتدر بخش نتایج پژوهش،  :هایافته

 . شد دأییبه بازگشت تماشاگران ت لیبر تما دادیمثبت از رو ریو اثر تصو یاجتماع

های درک شده از رویداد گیری کرد که ارزشتوان چنین نتیجهبا توجه به نتایج پژوهش می :گیرینتیجه

 در تمایل به بازگشت تماشاگران ایفا نمایند.  توانند نقش مهمیو تصویر رویداد می

 .بازگشت به تمایل رویداد، تصویر عاطفی، ارزش آموزشی، ارزش اجتماعی، ارزش های کلیدی:واژه 
  

 بدنیتربیت گروه. 6 ،ایران کتول، آبادعلی اسالمی، آزاد دانشگاه کتول، آبادعلی واحد ورزشی، علوم و بدنیتربیت گروه. 8

 ایران آزادشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه آزادشهر، واحد رزشی،و علوم و

Akramesfahani@gmail.com نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه
امروزه صنعت ورزش به دالیلی همچون ایجاد 

اشتغال، درآمدزایی، کمک به افزایش تولید 

ناخالص ملی و توسعه عوامل اجتماعی و 

ر بین صنایع به دست ای دفرهنگی جایگاه ویژه

(. عوامل 6681، 8آورده است )ژانگ و همکاران

های ورزشی، بسیاری مانند ورزشکاران، تیم

های ورزشی و های ورزشی، لیگباشگاه

های ورزشی نقش مهمی در توسعه سازمان

، 6اند )تکس و همکارانصنعت ورزش ایفا نموده

(. در کنار سایر عوامل، مشتریان و مصرف 6688

گان ورزشی نیز نقش مهمی در توسعه این کنند

(. 6681، 9اند )وانگ و همکارانصنعت داشته

متنوع بودن کاالها و خدمات در صنعت ورزش 

گیر مشتریان این صنعت موجب افزایش چشم

شده است؛ به شکلی که رشد مشتریان این 

صنعت بیش از صنایعی مانند خودروسازی 

ترین ز مهم(. یکی ا6681، 8باشد )فورتوناتومی

باشند که مشتریان صنعت ورزش، تماشاگران می

یابند در رویدادهای مختلف ورزشی حضور می

(. در صنعت رو به 6681، 2)واتاناب و همکاران

ترین پیشرفت ورزش، تماشاگران جزء مهم

های ها و لیگهای باشگاهها و داراییسرمایه

گردند )ویسیا و همکاران، ورزشی محسوب می

و حضور گسترده تماشاگران در  (8930

رویدادهای ورزشی مختلف نه تنها موجب 

شود، افزایش کیفیت و جذابیت رویدادها می

بلکه کسب درآمد و سودآوری را نیز به همراه 

                                                  
1. Zhang, Kim, Marstromartino, Qian & 
Nauright 

2. Taks, Green, Misener & Chalip 

3. Wang, Zhang, Pifer & Kim 
4. Fortunato 

5. Watanabe, Gilbert, Aman & Zhang 

(. از این رو مطالعه 6682، 0دارد )کیم و همکاران

مطالعه رفتارهای تماشاگران بخش مهمی از 

ل اخیر تحقیقات بازاریابی ورزشی را در چند سا

، 1به خود اختصاص داده است )جین و همکاران

(. آگاهی از عالئق و نیازهای تماشاگران 6682

ها همچون تمایل ورزشی و شناخت رفتارهای آن

 به بازگشت به رویداد و عوامل موثر بر آن

تواند به بازاریابان ورزشی کمک نماید تا می

ضمن تقویت پیامدهای رفتاری مثبت در 

به درآمدزایی، بازگشت سرمایه و در  تماشاگران،

نهایت کسب مزیت رقابتی پایدار دست یابند 

 (.6681، 1)پارک و چوی

توانند بر عواملی بسیاری وجود دارند که می

پیامدهای رفتاری تماشاگران همچون تمایل به 

ها به رویدادهای ورزشی اثرگذار بازگشت آن

های توان به ارزشباشند که از آن جمله می

درک شده از رویداد اشاره کرد. ارزش درک شده 

از رویداد به عنوان ارزیابی کلی تماشاگران از 

مفید بودن و کاربردی بودن خدمات دریافت 

شده از رویداد ورزشی تعریف شده است )بیریم 

(. همچنین وانگ و 6680، 3و همکاران

( ارزش درک شده از رویداد 6681) 86همکاران

زایای به دست آمده از یک ورزشی را به عنوان م

های انجام شده برای آن رویداد در قبال هزینه

های مالی و زمانی تعریف کرده و مانند هزینه

معتقد هستند که کیفیت ادراک شده و ارزش 

بینی ارزش درک مالی دو عامل مهم در پیش

باشند. با توجه به شده از دیدگاه مشتریان می

مچون سایر اهمیت مشتریان در صنعت ورزش ه

                                                  
6. Kim, Park & Kim 

7. Jin, Lee & Lee 

8. Park & Choi 
9. Birim, Anitsal & Anitsal 

10. Wang, Yang, Han & Shi 
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صنایع، تمرکز بر نیازهای مشتریان و خلق ارزش 

ها، عواملی مهم در حفظ و نگهداری برای آن

(. از 6688، 8باشند )چی و کیلدافمشتریان می

های درک شده از رویدادهای جا که ارزشآن

باشند، ورزشی برگرفته از تجارب تماشاگران می

جاد متولیان رویدادهای ورزشی همواره درصدد ای

تجارب مثبت برای تماشاگران هستند )کیم و 

(. از سوی دیگر به دلیل متنوع 6688، 6همکاران

های بودن نیازها و انتظارات تماشاگران، ارزش

مورد انتظار از یک رویداد ورزشی برای 

های عاطفی باشد. ارزشتماشاگران متفاوت می

(، اجتماعی 6688، 9)کواک و همکاران

(، فرهنگی 6682، 8رانیینگ و همکا)یوئه

یینگ و (، آموزشی )یوئه6686، 2)چانگ و هسو

نامی و ( و اخالقی )مک6682همکاران، 

های هستند ( از جمله ارزش6661، 0همکاران

که تماشاگران در رویدادهای ورزشی به دنبال به 

مورنو و -باشند. کاالبویگها میدست آوردن آن

( در این خصوص بیان 6680) 1همکاران

کنند که مسئوالن رویدادهای ورزشی باید یم

هایی از یک بدانند تماشاگران به دنبال چه ارزش

ها کدام بندی ارزشرویداد هستند، در اولویت

یک برای تماشاگران از اهمیت بیشتری 

ها چه که رویداد آنبرخوردار هستند و این

تواند برای تماشاگران های دارد که میویژگی

ایند؛ چرا که برآورده کردن ارزش آفرینی نم

های مورد انتطار تماشاگران ضمن افزایش ارزش

                                                  
1. Chi & Kilduff 
2. Kim, Lee, Schoenstedt, Lee & Kim 

3. Kwak, Kim & Hirt 

4. Yueying, Wong & Tan 
5. Chang & Hsu 

6. McNamee, Jones, Cooper, Bingham, North & 

Finley 
7. Calabuig-Moreno, Crespo-Hervas, Nunez-

Pomar, Valantine & Staskeviciute-Butiene 

گیری تمایالت رضایت و وفاداری، موجب شکل

رفتاری مثبت همچون تمایل به بازگشت و تبلیغ 

رو رویداد به دیگران خواهد شد. از این

های ورزشی بایستی ابتدا دریابند که باشگاه

نوان ارزش مشتریان ورزشی چه چیزی را به ع

کنند و چه عواملی برای خود تعریف می

توانند برای مشتریان ورزشی فعلی و بالقوه می

 (.6689، 1ارزش آفرینی نماید )بین و همکاران

های درک شده از رویداد، عوامل در کنار ارزش

دیگری مانند تصویر از رویداد ورزشی نیز نقش 

مهمی در تمایل به بازگشت تماشاگران ایفا 

از  ایمجموعهاز رویداد، صویر تنمایند. می

ها و تصوراتی است که از کل موجودیت برداشت

)از جمله کیفیت و نقاط  رویداد ورزشییک 

 اساس واقعیت و چه بر ضعف و قوت( چه بر

شکل  تماشاگراناساس برداشت ذهنی در ذهن 

 3لیتا و راف. (6682گیرد )کیم و همکاران، می

 تصویرکنند که یان می( در این زمینه ب6682)

 و باورها، اعتقادات حاصل از رویداد ورزشی

رویدادهای ورزشی است  به تماشاگران هاینگاه

 تنها نه تصویر کنند و اینکه در آن شرکت می

 رویداد از تماشاگران ذهنی برداشت دهنده نشان

 مورد در تماشاگران احساس نحوه بلکه است

همچنین  .دشوشامل می نیز را رویداد ورزشی

تصویر ( بر این باور است که 6663) 86کاپالنیدو

یک رویداد ورزشی از دیدگاه تماشاگران عاملی 

مهم در موفقیت یا شکست هر رویداد ورزشی 

شود و عوامل بسیاری مانند عوامل محسوب می

سازمانی، محیطی، اجتماعی، تاریخی و فیزیکی 

نمایند.گیری آن نقش مهمی ایفا میدر شکل

                                                  
8. Byon, Zhang & Baker 

9. Lita & Ruf 

10. Kaplanidou et al. 
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اساس  در طول زمان بر رویداد ورزشیویر تص

کیفیت خدمات و  میزان حضور در یک رویداد

گیرد شکل می تماشاگراندر ذهن دریافت شده 

ای که و از ثبات نسبی برخوردار است و با تجربه

تثبیت  کنندآن رویداد کسب میاز  تماشاگران

تماشاگران  (.6686، 8گردد )چن و فانکیم

 هر حضور، بر اساس از عدب رویدادهای ورزشی

 تصویری های خاص آن رویدادویژگی و کیفیت

کنند می ثبت خود ذهن در رویداد ورزشی را از

 کیفیت بلیط، قیمت که عوامل بسیاری مانند

کیفیت تعامالت بین تماشاگران و  رویداد،

نوآوری در  و مسئوالن، زمان برگزاری، طراحی

رویداد  در تبلیغاتی هایبرنامه یا رویداد و

توانند در این امر دخیل باشند )هالمن و می

(. بسیاری از محققان بر این باور 6686، 6بروئر

هستند که ایجاد تصویر مثبت در ذهن 

تماشاگران رویدادهای ورزشی یک عامل مهم و 

باشد اثر گذار بر رفتارهای مثبت تماشاگران می

(. ایجاد تصویر مثبت در 6680)کیم و همکاران، 

ضمن افزایش رضایت،  تواندتماشاگران می ذهن

وابستگی عاطفی تماشاگران به رویداد را افزایش 

داده و منجر به تمایل به بازگشت و حضور 

(. از سوی دیگر، 6689، 9ها گردد )لیومجدد آن

تصویر شکل گرفته از یک رویداد در ذهن 

تماشاگران نقش مهمی در برندسازی رویداد 

(. 6686، 8)لیو و گراتون نمایدورزشی ایفا می

تبدیل شدن یک رویداد به یک برند معتبر در 

تواند تأثیر بین انواع رویدادهای ورزشی می

ها و رفتارهای تماشاگران داشته مثبتی بر نگرش

باشد که این امر در نهایت موجب افزایش میزان 

                                                  
1. Chen & Funk 

2. Hallmann & Breuer 
3. Liu 

4. Liu & Gratton 

تمایل به حضور مجدد تماشاگران و کسب مزیت 

، 2گیبسون و همکارانرقابتی پایدار خواهد شد )

6661.) 

جا که تمایالت رفتاری تماشاگران همچون از آن

تمایل به بازگشت نقش مهمی در موفقیت 

نمایند، تحقیقات رویدادهای ورزشی ایفا می

بسیاری در این خصوص انجام شده است. 

( در پژوهشی دریافتند 8939عمادی و ناصح )

ن که دو عامل کیفیت نتیجه و رضایت تماشاگرا

حضور تماشاگران در دار بر اثری معنی

دارند. نتایج  رانیبرتر فوتبال ا گیهای لورزشگاه

( نشان 8939زاده و همکاران )تحقیق خطیب

داد که دو عامل کیفیت خدمات و رضایت اثر 

به بازگشت گردشگران  لیتماداری بر معنی

استقالل و  شهرآورد حاضر در یورزش

زاده ن و خسرویوندیادارد. زهره سیپرسپول

( در تحقیقی به بررسی تصمیمات 8938)

ای در کشور رفتاری تماشاگران فوتبال حرفه

پرداخته و به این نتیجه دست یافتند که سه 

عامل کیفیت نتیجه، کیفیت عملکردی و رضایت 

بینی تصمیمات رفتاری تماشاگران توانایی پیش

( در 6682فوتبال را دارند. عالمه و همکاران )

وهشی بر روی گردشگران ورزشی استان پژ

مازندران دریافتند که تصویر از شهر مقصد، 

کیفیت خدمات، ارزش درک شده و میزان 

داری بر تمایل به رضایت گردشگران تأثیر معنی

ها دارد. قزلسفلو و کالته سیفری بازگشت آن

( با انجام تحقیقی بر روی تماشاگران 8930)

در تهران نشان  مسابقات لیگ جهانی والیبال

با  رضایتمندی خدمات و یفیتک ینبدادند که 

رابطه به بازگشت مجدد تماشاگران  یلتما

                                                  
5. Gibson, Qi & Zhang 
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 8. بیسکایا و همکارانوجود داردداری معنی

( با انجام تحقیقی بر روی تماشاگران 6686)

لیگ برتر فوتبال پرتغال دریافتند که ارزش 

عاطفی درک شده توسط تماشاگران موجب 

ا شده و رضایت نیز اثر مثبتی بر هرضایت آن

تمایالت رفتاری تماشاگران همچون بازگشت 

 6سانتوس و ریوسمجدد داشته است. دوس

( در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر 6680)

حضور تماشاگران در لیگ فوتبال اسپانیا 

ها نشان داد که پرداختند و نتایج پژوهش آن

انی از ارضاء نیازهای اجتماعی، عاطفی و هیج

ترین دالیل حضور این تماشاگران بوده مهم

( با 6680) 9است. نتایج تحقیق پارک و همکاران

عنوان بررسی انگیزش تماشاگران لیگ ملی 

بیسبال آمریکا نشان داد که دیدن مهارت 

بازیکنان، کسب دانش، دور شدن از کارهای 

روزانه، جذابیت رویداد و توسعه تعامالت 

داری بر بازگشت تماشاگران یاجتماعی تأثیر معن

( در 6680) 8این لیگ داشته است. حسین

تحقیقی بر روی تماشاگران مسابقات 

رانی آزاد در شهر آیجن اندونزی دریافت اتومبیل

که افزایش آگاهی تماشاگران از رویداد، کیفیت 

رویداد و تصویر رویداد نقش مهمی در تمایل به 

نک و بازگشت مجدد تماشاگران دارند. شا

( در پژوهشی به بررسی تمایل 6681) 2همکاران

به بازگشت تماشاگران مسابقات قایقرانی 

قهرمانی جهان پرداختند و به این نتیجه رسیدند 

که کیفیت رویداد و رضایت تماشاگران اثری 

 مثبتی بر تمایل به بازگشت تماشاگران دارد.

                                                  
1. Biscaia, Correia, Rosado, Maroco, & Ross 

2. Dos Santosa & Rios 

3. Park, Suh & Pedersen 
4. Hussein 
5. Shonk, Bravo, Velez-Colon, & Lee 

امروزه توجه به تمایالت رفتاری تماشاگران تنها 

شود و ویدادهای ورزشی خاصی متمرکز نمیبه ر

تماشاگران بخش جدایی ناپذیر هر رویداد 

دوانی نیز از جمله ورزشی هستند. مسابقات اسب

رویدادهای ورزشی است که تماشاگران بسیاری 

است. به عنوان مثال در  را مجذوب خود نموده

میلیون  9/8در کشور ایرلند  6680سال 

اند دوانی بازدید نمودهتماشاگر از مسابقات اسب

که این تعداد حضور تماشاگران موجب کسب 

 61366بیلیون یورویی و ایجاد  18/8درآمد 

فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در خالل 

، 0این مسابقات شده است )رالت و همکاران

(. همچنین درآمدهای حاصل از برگزاری 6681

 6686دوانی در کانادا در سال مسابقات اسب

بیلیون دالر برآورد شده  1/2یزی در حدود چ

است که بخش اعظم این درآمدها از حضور 

( 6688، 1تماشاگران به دست آمده است )ریئس

که این امر نشان دهنده اهمیت این مسابقات در 

کشورهای مختلف و نقش تماشاگران در توسعه 

باشد. با عنایت به پیشینه این رشته ورزشی می

و برگزاری مسابقات  تاریخی پرورش اسب

دوانی در کشور، توجه علمی و اقتصادی به اسب

این رشته ورزشی به عنوان یک محصول ورزشی 

تر مورد توجه قرار ها کمنسبت به سایر رشته

دوانی در کشور گرفته است. توسعه صنعت اسب

های آن همچون برگزاری مسابقات و زیر مولفه

های تتواند فرصدر فصول و سطوح مختلف می

مناسبی را برای درآمدزایی این رشته ورزشی 

جذاب فراهم سازد. افزایش حضور تماشاگران، 

جذب گردشگران ورزشی داخلی و خارجی و 

ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم از جمله

                                                  
6. Roult, Lavigne & Auger 

7. Riess 
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توانند از طریق هایی هستند که میفرصت

برگزاری این مسابقات ایجاد گردند. در کنار 

زاری مسابقات اسب دوانی و منافع اقتصادی، برگ

حضور گسترده تماشاگران این رشته ورزشی 

تواند نقش مهمی در توسعه تعامالت می

رو بررسی اجتماعی و فرهنگی ایفا نماید. از این

تمایالت رفتاری تماشاگران این رشته ورزشی و 

تواند اطالعات ارزشمندی عوامل موثر بر آن می

رشته ورزشی در را برای مدیران و متولیان این 

کشور فراهم سازد. اهمیت حضور تماشاگران در 

های ورزشی غیر قابل انکار بوده و توسعه رشته

دوانی نیز از این امر مستثنی مسابقات اسب

نیستند؛ اما با این وجود تحقیق جامعی در 

خصوص تمایالت رفتاری تماشاگران مسابقات 

م دوانی و عوامل موثر بر آن در کشور انجااسب

نشده است که این امر ضرورت انجام این تحقیق 

سازد. لذا با توجه به اهمیت موضوع را آشکار می

پژوهش و وجود خألهای علمی در این زمینه، 

 یهااثر ارزشهدف اصلی این تحقیق مطالعه 

 یلبر تما یداداز رو یرو تصو یداددرک شده از رو

گنبد  یدوانبه بازگشت تماشاگران مسابقات اسب

 باشد.می اووسک
 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 شناسی پژوهشروش

 و کاربردی لحاظ هدف، روش پژوهش حاضر به

ازنوع  توصیفی هاداده آوریجمع جنبه از

پیمایشی است که به شکل میدانی به اجرا در 

آمده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 

وره بهاره گنبد دوانی دتماشاگران مسابقات اسب

کاووس در هفته هشتم این مسابقات به تعداد 

بود. حجم جامعه بر  8931نفر در سال  9816

اساس تعداد بلیط فروخته شده در هفته هشتم 

از فرمول  استفاده با مشخص گردید. حجم نمونه

برای انتخاب  .نفر تعیین شد 981کوکران، 

گیری تصادفی ساده های پژوهش، نمونهآزمودنی

قابل ذکر است که  مورد استفاده قرار گرفت.

دوانی دوره بهاره گنبد کاووس در مسابقات اسب

در ده هفته و در سطح ملی برگزار  8931سال 

دور مسابقه  0گردید. همچنین در هفته هشتم 

برای  چابک سوار برگزار شد. 08با حضور 

های نامههای پژوهش از پرسشگردآوری داده

ه از رویداد ورزشی های درک شدارزش

(، تصویر از رویداد ورزشی 6682یینگ )یوئه

( و تمایل به بازگشت تماشاگران 6680حسین )

 ارزش عاطفی

 ارزش آموزشی

 ارزش اجتماعی

 تصویر رویداد

تمایل به 

 بازگشت
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( استفاده شد. 6688) 8ورزشی ریو و همکاران

های درک شده از رویداد نامه ارزشپرسش

گویه و سه مولفه ارزش  86ورزشی دارای 

گویه( و  2گویه(، ارزش آموزشی ) 8عاطفی )

باشد. گویه( می 9جتماعی )ارزش ا

های تصویر از رویداد ورزشی و تمایل نامهپرسش

 8به بازگشت تماشاگران ورزشی هر یک دارای 

های مورد نامههای پرسشباشند. گویهگویه می

 2استفاده در این پژوهش، بر اساس مقیاس 

ارزشی لیکرت سنجیده شدند. در راستای تعیین 

ای پژوهش، از هنامهروایی محتوایی پرسش

نفر از اساتید مدیریت ورزشی استفاده  2نظرات 

ها، نامهشد و سپس جهت تعیین پایایی پرسش

ای مقدماتی )با تکمیل نمودن مطالعه

نفر از تماشاگران  86ها توسط نامهپرسش

دوانی دوره بهاره گنبد کاووس در مسابقات اسب

هفته هفتم( انجام گرفت و ضریب پایایی این 

ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ نامهپرسش

های درک شده از های ارزشنامهبرای پرسش

رویداد، تصویر از رویداد و تمایل به بازگشت 

به  18/6و  10/6، 13/6تماشاگران به ترتیب 

 19/6ها نامهدست آمد و پایایی کل پرسش

محاسبه گردید که حاکی از ثبات ابزار 

همچنین در بخش دیگری  باشد.گیری میاندازه

شناختی نامه، اطالعات جمعیتاز پرسش

ها از قبیل سن، مدرک تحصیلی و آزمودنی

مسابقات  یدر تماشا هایسابقه آزمودن

آوری گردید. پس از تعیین جمع یدواناسب

گیری، با هماهنگی با روایی و پایایی ابزار اندازه

هیئت سوارکاری و همچنین مدیریت مجموعه 

ها نامهاری شهرستان گنبدکاووس پرسشسوارک

در هفته هشتم مسابقات دوره بهاره گنبدکاووس 

                                                  
1. Ryu et al 

پس از اتمام بلیط فروشی و یک ساعت پیش از 

آغاز مسابقات در بین نمونه پژوهش توزیع و 

در این پژوهش، از آمار  آوری گردید.جمع

توصیفی به منظور سازمان دادن، خالصه کردن، 

ها شامل یف دادهبندی کردن و توصطبقه

ها استفاده گردید. برای ها و میانگینفراوانی

یابی معادالت آزمون مدل تحقیق، از مدل

ساختاری استفاده شد. بدین منظور نرم افزار 

مورد استفاده قرار  6نسخه  6اسالاسمارت پی

 گرفت.

 

 های پژوهشیافته

 یجنتا ی،شناختیتجمع هاییژگیخصوص و در

 یدر طبقه سنتماشاگران  تریشنشان داد که ب

نفر( قرار دارند. همچنین  861) سال 96تا  66

 دیپلم یلیمدرک تحص یدارا هابیشتر آزمودنی

در نهایت، نتایج نشان داد که  نفر(. 816) بودند

بیشترین فروانی در خصوص سابقه تماشاگران 

دوانی مربوط به گروه در تماشای مسابقات اسب

نفر(. در بخش دوم،  821باشد )سال می 86تا  8

ها و مدل پژوهش از برای آزمون فرضیه

تحلیل  های استنباطی استفاده شد. برایآزمون

 رویکرد با معادالت ساختاری روش در الگوها

 برازش بررسی به باید مربعات جزئی ابتدا حداقل

 هایفرضیه سپس آزمون و گیریمدل اندازه

 شپژوهش در قالب برازش مدل ساختاری پژوه

 سه با بررسی گیریالگوی اندازه پرداخت. برازش

مورد   واگرا و روایی همگرا روایی پایایی، معیار

گیرد. جهت بررسی پایایی، ارزیابی قرار می

، میانگین واریانس 9های پایایی ترکیبیشاخص

                                                  
2. Smart PLS 

3. Composite Reliability (CR) 
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مورد استفاده  عاملی بارهای و 8استخراج شده

گیرد. چنانچه مقدار پایایی مرکب قرار می

، میانگین واریانس استخراج شده 1/6تر از گبزر

باشد و بارهای عاملی با شرط  2/6تر از بزرگ

باشد، پایایی  2/6تر از دار بودن بزرگمعنی

گیری مورد تأیید است )فرنل و های اندازهمدل

(.  با در نظر گرفتن این امر و پس 8318، 6الکر

                                                  
1. Average Variance Extracted (AVE) 
2. Fornell & Larcker 

گیری و همچنین با های اندازهاز آزمون مدل

، پایایی 8جه به نتایج به دست آمده جدول تو

گیری پژوهش در حد مطلوب های اندازهمدل

که مقادیر قرار دارد. همچنین با توجه به این

( بیشتر است، 1/6پایایی ترکیبی از معیار مبنا )

ای قابل های پژوهش از روایی همگربنابراین سازه

 باشند.قبولی برخوردار می

 متغیر
استخراج  میانگین واریانس

 شده

پایایی 

 ترکیبی

ضریب 

 تعیین
 tارزش  بار عاملی گویه ها

 - 11/6 20/6 ارزش عاطفی

8 S 01/6 61/88 

6 S 16/6 08/82 

9 S 01/6 83/86 

8 S 08/6 10/1 

 - 13/6 26/6 ارزش آموزشی

2 S 01/6 26/86 

0 S 06/6 86/3 

1 S 06/6 16/1 

1 S 01/6 20/86 

3 S 01/6 82/89 

 - 11/6 28/6 ارزش اجتماعی

86 S 02/6 11/86 

88 S 18/6 62/81 

86 S 18/6 86/86 

 - 12/6 21/6 تصویر از رویداد

89 S 16/6 89/86 

88 S 02/6 81/1 

82 S 00/6 26/88 

80 S 21/6 90/1 

 91/6 16/6 28/6 تمایل به بازگشت

81 S 09/6 61/86 

81 S 12/6 86/81 

83 S 18/6 31/66 

66 S 01/6 19/86 

 های تحقیقررسی پایایی سازههای بشاخص .1جدول 
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 یا تشخیصی روایی از سازه یک کهاین برای

 میانگین جذر باشد، برخوردار قبولی قابل واگرای

 از بیشتر باید سازه یک شده استخراج واریانس

 باشد دیگر هایسازه با سازه آن همبستگی

 به توجه با(. 8938 ران،همکا و زادهسیدعباس)

 که کرد بیان چنین توانمی 6 جدول نتایج

 روایی از حاضر تحقیق در بررسی مورد هایسازه

.باشندمی برخوردار خوبی تشخیصی

 تشخیصی سازه های پژوهش نتایج بررسی روایی .2جدول

 5 4 3 2 1 سازه ها 

     18/6 ارزش عاطفی 1

    16/6 09/6 ارزش آموزشی 2

   19/6 08/6 23/6 ارزش اجتماعی 3

  12/6 16/6 03/6 20/6 تصویر از رویداد 4

 18/6 01/6 21/6 02/6 28/6 تمایل به بازگشت 5
 

 

 شاخص گیریاندازه مدل کیفیت بررسی منظور به

 شود،می گفته آن به نیز حشو اعتبار که  اشتراک

 دست به مقادیر بودن مثبت به توجه با. شد استفاده

 مکنون، متغیرهای تمامی برای شاخص این یدهآم

 کیفیت از گیریاندازه مدل که کرد بیان توانمی

 (.9 جدول) است برخوردار مناسب

 

 های پژوهشنتایج بررسی شاخص اعتبار اشتراک سازه .3جدول

 آماره                                       

 ها                        سازه  

SSO SSE 1-SSE/SSO 

 92/6 18/833  31/616 ارزش عاطفی

 86/6 00/622  13/610 ارزش آموزشی

 80/6 18/808  38/836 ارزش اجتماعی

 81/6 23/811 16/666 تصویر از رویداد

 82/6 19/666 69/622 تمایل به بازگشت

 (SSO* مجموع مجذورات مشاهدات برای متغیر مکنون )

 (SSEبینی برای متغیر مکنون ) مجموع مجذورات خطاهای پیش *

 (SSE/SSO-1شاخص بررسی اعتبار اشتراک ) *

ترین شاخص برازش مدل در همچنین مهم

باشد که این می 8اس، مالک کلی برازشالپی

 مالک از طریق فرمول 

 90/6 و 62/6، 68/6سه مقدار آید. به دست می

 یبرا یمتوسط و قو ف،یضع ریبه عنوان مقاد

                                                  
1. Goodness of Fit 

 یمعرف اسالمدل در پی مالک کلی برازش

مقدار (. 6663، 6)وتزلس و همکاران نداشده

مالک کلی برازش مدل پژوهش طبق فرمول 

محاسبه گردید که این امر  88/6ذکر شده، 

گر مناسب بودن کیفیت برازش مدل بیان

                                                  
2. Wetzels, Schroder & Oppen 
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آزمون الگوی ساختاری )مدل  باشد.پژوهش می

ل بررسی های پژوهش شامدرونی( یا فرضیه

ها داری آن( و معنی6ضرایب مسیر یا بتا )شکل 

ضریب تعیین  ( و مقدار9یا آماره تی )شکل 

مسیر  ضریب که مقادیر باشد. هنگامیمی

 ینشان دهنده باشد،  ±30/8 از تربزرگ

 هایفرضیه تأیید و مربوط عامل بودن دارمعنی

و با توجه  8پژوهش است. بر اساس نتایج جدول 

باشد، می 68/9که مقدار آماره تی برابر با به این

توان در نتیجه فرضیه اول پژوهش تأیید و می

چنین بیان کرد ارزش عاطفی رویداد بر تمایل 

دوانی دوره به بازگشت تماشاگران مسابقات اسب

باشد. از طرفی بهاره گنبد کاووس اثرگذار می

های به دست آمده برای دیگر، با توجه به آماره

(، این فرضیه β ،21/6=t=83/6ه دوم )فرضی

شود؛ به عبارتی ارزش آموزشی رویداد تأیید می

نیز بر تمایل به بازگشت تماشاگران اثر گذار 

 فرضیه سوم داری برایمعنی ضریب است. مقدار

باشد، ( می±30/8پژوهش بیشتر از معیار مبنا )

توان بیان کرد ارزش اجتماعی رویداد بنابراین می

قیمی بر تمایل به بازگشت تماشاگران اثر مست

دوانی دوره بهاره گنبد کاووس مسابقات اسب

دارد. در نهایت، در بررسی اثر تصویر از رویداد بر 

تمایل به بازگشت تماشاگران، نتایج نشان داد که 

دار بر تمایل این متغیر دارای اثری مثبت و معنی

(. β ،69/9=t=66/6به بازگشت تماشاگران است )

مچنین با توجه به مقدار ضریب تعیین به ه

های توان بیان کرد که مولفهدست آمده می

ارزش درک شده از رویداد و تصویر از رویداد در 

درصد از تغییرات متغیر تمایل به  91مجموع 

کنند )شکل بینی میبازگشت تماشاگران را پیش

6.) 
  

 نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش .4جدول

 آماره تی رمسی هافرضیه
ضریب 

 بتا

سطح 

 داریمعنی

فرضیه 

 محقق

  ارزش عاطفی 8

 تمایل به بازگشت

 تأیید شد 68/6 68/6 68/9

 تأیید شد 62/6 83/6 21/6 ارزش آموزشی 6

 تأیید شد 62/6 89/6 60/6 ارزش اجتماعی 9

 تأیید شد 68/6 66/6 69/9 تصویر از رویداد 8

69/1≤ t Value +≤69/1- 
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 مدل آزمون شده تحقیق در حالت تخمین استاندارد .2شکل

 مدل آزمون شده تحقیق در حالت اعداد معنی داری .3شکل 

 گیریبحث و نتیجه

 یهااثر ارزشهدف اصلی این پژوهش، مطالعه 

 یلبر تما یداداز رو یرو تصو یداددرک شده از رو

 یدوانبه بازگشت تماشاگران مسابقات اسب

تایج پژوهش نشان داد ارزش بود. ن گنبدکاووس

 یلتمادار بر عاطفی رویداد اثری مثبت و معنی

 یدوانبه بازگشت تماشاگران مسابقات اسب

دارد. این نتیجه با نتایج تحقیقات  گنبدکاووس
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(، بیسکایا و همکاران 6688کواک و همکاران )

( و 6682یینگ و همکاران )(، یوئه6686)

انی دارد. ( همخو6680سانتوس و ریوس )دوس

تماشاگران رویدادهای ورزشی همواره به دنبال 

کسب ارزش از یک رویداد ورزشی هستند. 

های مورد انتظار از یک رویداد ورزشی ارزش

عاملی مهم و اثرگذار بر رفتارهای تماشاگران 

سانتوس و ریوس باشند. به گفته دوسمی

های مورد انتظار چه ارزش( چنان6680)

رویداد ورزشی به دست آید  تماشاگران از یک

ریزی افراد نه تنها برای حضور مجدد برنامه

خواهند کرد، بلکه دیگران را نیز برای انجام آن 

کار ترغیب و تشویق خواهند نمود. یکی از 

هایی که تماشاگران در ترین ارزشمهم

رویدادهای ورزشی به دنبال آن هستند، ارزش 

همکاران  باشد. به گفته بیسکایا وعاطفی می

( ارزش عاطفی ایجاد شده در حین 6686)

برگزاری یک رویداد برای تماشاگران یکی از 

ترین مباحث کلیدی در ادبیات بازاریابی مهم

گر اهمیت باشد که این امر بیانورزشی می

عواطف در شکل دادن رفتارهای مصرف 

هایی باشد. عواطف پاسخکنندگان در ورزش می

ها از خود بروز ل محرکهستند که فرد در قبا

دهد و شامل تجارب، تغییرات فیزیولوژیکی و می

تمایالت رفتاری هستند. همچنین عواطف شامل 

دو بعد عواطف مثبت )شادی، هیجان، رضایت، 

امیدواری، افتخار، لذت و ...( و عواطف منفی 

صبری، خشم، انزجار، )نارضایتی، ناامیدی، بی

( 6688و همکاران ) باشند. کواکنگرانی و ...( می

در خصوص عواطف درک شده توسط تماشاگران 

کنند که در حین یک رویداد ورزشی بیان می

تماشاگران حاضر در یک رویداد ورزشی در 

ای از عواطف را های مختلف، طیف گستردهزمان

توانند مثبت یا منفی کنند که میتجربه می

باشند. به عنوان مثال، پیش از آغاز مسابقه 

صبرانه منتظر شروع رویداد هستند اشاگران بیتم

شود و یا زمانی که تیم محبوب خود برنده می

شاد هستند و از تیم خود و رویداد احساس 

ها رضایت دارند و زمانی که تیم محبوب آن

بازد ناراحت هستند. این عواطف قابلیت می

توانند از یک تماشاگر به سایر انتقال دارند و می

اند و حتی افرادی که در رویداد نبودهتماشاگران 

همچون اعضای خانواده نیز منتقل گردد. 

های عاطفی مورد انتظار همچنین ارزش

تماشاگران از یک رویداد ورزشی متناسب با 

های جمعیت ها مانند ویژگیهای آنویژگی

شناختی )جنسیت، سن، سابقه حضور، میزان 

ن برگزاری باشد و متولیادرآمد و ...( متفاوت می

های های مورد انتظار گروهرویداد باید ارزش

بندی نمایند؛ چرا که مختلف را ارزیابی و تقسیم

تواند برآورده کردن انتظارات عاطفی این کار می

تماشاگران را تسهیل نماید. از سوی دیگر، 

گیری چنین عواطفی در رویداد ورزشی شکل

رد. به دار بر رفتارهای تماشاگران دااثری معنی

عنوان نمونه احساس نشاط، شادی و رضایت از 

شود تا تماشاگران یک رویداد ورزشی موجب می

برای حضور مجدد در رویداد ورزشی برانگیخته 

شوند و یا حالت عکس آن یعنی ناامیدی، عدم 

توانند مانع حضور مجدد رضایت و خشم می

تماشاگران در رویدادهای پیش روی گردد. تکرار 

واطف مثبت توسط تماشاگران موجب ادراک ع

ها به رویداد ورزشی افزایش تعهد و وفاداری آن

تواند پیامدهای مثبتی خواهد شد که این امر می

همچون کاهش هزینه تبلیغات و سودآوری 

بیشتر را برای برگزار کنندگان رویداد به همراه 

دار داشته باشد. با توجه به اثر مثبت و معنی
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دوانی گنبدکاووس قات اسبارزش عاطفی مساب

آن؛ آگاهی از به بازگشت تماشاگران  یلتمابر 

های عاطفی مورد انتظار تماشاگران، ارزش

های عاطفی مورد انتظار ارزشبندی طبقه

تماشاگران بر اساس عواملی همچون سن، میزان 

درآمد و سابقه حضور، ایجاد محیطی شاد برای 

های جذاب و سرگرم تماشاگران و ارائه برنامه

کننده برای تماشاگران پیش از شروع مسابقه 

 گردد.پیشنهاد می

های تحقیق نشان داد ارزش آموزشی یافته

اثری مثبت و  گنبدکاووس یدوانمسابقات اسب

دارد. به بازگشت تماشاگران  یلتمادار بر معنی

یینگ و های تحقیقات یوئهاین یافته با یافته

( 6680( و پارک و همکاران )6682همکاران )

همخوانی دارد. امروزه بررسی رفتارهای 

تماشاگران رویدادهای ورزشی بیش از هر زمانی 

رفته است. بین و مورد توجه محققان قرار گ

کنند ( در این خصوص بیان می6689همکاران )

که پیامدهای حضور تماشاگران در رویدادهای 

شود و ورزشی تنها به مباحث مالی محدود نمی

پیامدهای غیرمالی بسیاری همچون توسعه 

عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی را نیز به همراه 

امل دارد که این امر آگاهی از علل حضور و عو

موثر بر حضور این افراد در رویدادهای ورزشی را 

ترین علل مشارکت سازد. یکی از مهمضروری می

ها تماشاگران در رویدادهای ورزشی و تمایل آن

به حضور مجدد، ارزش آموزشی رویدادهای 

ورزشی است که از آن به عنوان ارزش دانشی 

شود. ارزش آموزشی رویداد نیز نامبرده می

ی ورزشی نشان دهنده میزان اطالعات رویدادها

و آگاهی کسب شده توسط تماشاگران از یک 

باشد. کسب اطالعات کامل، رشته ورزشی می

جامع و دقیق در مورد یک رشته ورزشی یا یک 

تواند به عنوان یک عامل رویداد ورزشی می

انگیزشی عمل کرده و زمینه حضور بیشتر 

ان یک تماشاگران را تسهیل نماید. تماشاگر

رشته ورزشی نیاز دارند تا از قوانین و مقررات و 

های مورد نیاز آن رشته آگاهی همچنین مهارت

داشته باشند. به عنوان مثال در مسابقات 

دوانی؛ کسب اطالعات در خصوص فصول اسب

دوانی )بهار و پاییز(، برگزاری مسابقات اسب

ها، آشنا شدن با انواع آگاهی از نژاد اسب

دوانی، چگونگی انتخاب در رشته اسب مسابقات

ها برای هر دور از مسابقات، شرایط انتخاب اسب

چابک سواران، کسب دانش در خصوص چگونگی 

ها و شیوه آماده کردن نگهداری و تغذیه اسب

ها قبل از مسابقات و نحوه گرم کردن اسب

ها در روز مسابقه از جمله نکات آموزشی اسب

ها وانند در خصوص آنتاست که تماشاگران می

ها، سواران، صاحبان اسباطالعاتی را از چابک

مسئولین برگزاری و سایر تماشاگران به دست 

آورند. داشتن اطالعات جامع و دقیق در مورد 

یک رشته ورزشی بر انگیزه افراد اثر گذاشته و با 

گیری نگرش مثبت نسبت به رویداد شکل

گاهانه در شود تا تماشاگران آورزشی موجب می

مسابقات آن رشته حاضر شوند. همچنین 

تماشاگرانی که دارای اطالعات جامعی در 

باشند همواره خصوص یک رشته ورزشی می

کنند تا با حضور خود در مسابقات آن تالش می

رشته، خود را به عنوان تماشاگری مرجع که 

باشد، دارای اطالعات کاملی از آن رویداد می

سوی دیگر، افزایش دانش و معرفی نمایند. از 

آگاهی تماشاگران از طریق حضور در مسابقات 

تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی عمل کرده و می

زمینه حضور سایر افراد جامعه را در مسابقات 

 ورزشی فراهم سازد.
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 یدوانمسابقات اسبجا که ارزش آموزشی از آن

به بازگشت  یلتمادار بر اثری مثبت و معنی

آن دارد؛ افزایش دانش و آگاهی  شاگرانتما

تماشاگران در خصوص صنعت اسب )انواع 

های شغلی و ...( از مسابقات، انواع نژادها، فرصت

های آموزشی یا برگزاری کارگاه طریق کتابچه

برای تماشاگران و عموم مردم، ارائه اطالعات 

جامع و کامل در خصوص انواع مسابقات این 

دوانی و اری مسابقات اسبرشته در خالل برگز

ایجاد یک وبسایت جامع در خصوص مسابقات 

دوانی شهر گنبدکاووس )اطالع رسانی در اسب

خصوص مسابقات دوره بهاره و پاییزه، تاریخچه 

های مختلف، مسابقات، نتایج مسابقات در دوره

های پرورش اسب، معرفی معرفی باشگاه

ورزشکاران سرشناس این رشته( پیشنهاد 

 گردد.می

بخش دیگری از نتایج تحقیق نشان داد ارزش 

اثری  گنبدکاووس یدوانمسابقات اسباجتماعی 

به بازگشت تماشاگران  یلتمادار بر مثبت و معنی

آن دارد. این نتیجه با نتایج تحقیقات چن و 

(، 6682(، عالمه و همکاران )6686فانک )

سانتوس و ( و دوس6682یینگ و همکاران )یوئه

( همخوانی دارد. امروزه رشد و 6680) ریوس

های های انسانی همچون ارزشتوسعه ارزش

اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته 

هاى اجتماعى عبارت از چیزهائى ارزشاست. 

هاى است که موضوع پذیرش همگان است. ارزش

دهند ها و امورى را تشکیل مىاجتماعى واقعیت

د درخواست و آرزوى که مطلوبیت دارد و مور

با توجه به اهمیت  اکثریت افراد جامعه است.

های اجتماعی در توسعه و پیشرفت جوامع ارزش

های انسانی، محققان همواره به دنبال روش

ها هستند. ورزش مختلفی برای توسعه این ارزش

های یکی از بهترین ابزارها در توسعه ارزش

و باشد. در عصر حاضر، ورزش اجتماعی می

های بدنی چیزی بیشتر از بازی کردن فعالیت

ها مانند تأثیرات هستند و تأثیرات مختلف آن

اجتماعی، موجب تغییر نگرش افراد نسبت به 

رو رویدادها و مسابقات زندگی شده است. از این

های ورزشی به عنوان ابزاری برای توسعه ارزش

ها در نظر گرفته اجتماعی شرکت کنندگان آن

. حضور تماشاگران در رویدادهای شوندمی

های مناسبی را برای رشد ورزشی فرصت

سازد. ها فراهم میهای اجتماعی آنارزش

های اجتماعی حاصل از رویدادهای ورزشی ارزش

برای تماشاگران بسیار متنوع بوده و مواردی 

همچون توسعه تعامالت اجتماعی، تقویت هویت 

ی، افزایش پذیری اجتماعملی، افزایش مسئولیت

سالمت ذهنی، تقویت حس همکاری، بهبود 

سرمایه اجتماعی و افزایش انسجام ملی را شامل 

( 6680سانتوس و ریوس )شود. به گفته دوسمی

های اجتماعی و بسیاری از رویدادها و برنامه

های فرهنگی تنها قابلیت توسعه بخشی از ارزش

ای سازند اما رویدادهاجتماعی افراد را فراهم می

توانند زمینه توسعه بخش اعظمی از ورزشی می

های اجتماعی را برای تماشاگران فراهم ارزش

سازند که این امر نشان دهنده قدرت رویدادهای 

های انسانی ورزشی در رشد و توسعه ارزش

های باشد. از سوی دیگر، برآورده شدن ارزشمی

اجتماعی مورد انتظار تماشاگران در رویدادهای 

ها اثر تواند بر تمایالت رفتاری آنمی ورزشی

گذاشته و زمینه حضور مجدد تماشاگران در 

رویدادهای ورزشی را فراهم سازد. در چنین 

های مناسبی را رویدادهایی، تماشاگران فرصت

برای توسعه پیوندهای اجتماعی با دیگر 

ها در کنند که این فرصتتماشاگران خلق می
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تر به و محیط کار کمهایی مانند خانواده مکان

رو حضور تماشاگران در آید. از ایندست می

تواند نقش مهمی در ارضاء رویدادهای ورزشی می

گیری رفتارهای نیازهای اجتماعی و شکل

مطلوب ایفا نماید. با توجه به اثر مثبت ارزش 

بر  گنبدکاووس یدوانمسابقات اسباجتماعی 

 ؛ آگاهی ازبه بازگشت تماشاگران یلتما

های اجتماعی مورد انتظار تماشاگران ارزش

مسابقات اسب دوانی، افزایش تعامالت اجتماعی 

بین تماشاگران و مسئولین برگزاری، در نظر 

گرفتن زمانی پس از مسابقه برای ارتباط نزدیک 

ها و همچنین تماشاگران با صاحبان اسب

های اجتماعی سواران و برگزاری برنامهچابک

ابقات و در حین مسابقات پیش از شروع مس

ترین ترین و جوانهمچون تقدیر از مسن

 گردد.تماشاگر هفته پیشنهاد می

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد تصویر از 

به  یلتمادار بر رویداد اثری مثبت و معنی

 یدوانبازگشت تماشاگران مسابقات اسب

دارد. این نتیجه با نتایج تحقیقات  گنبدکاووس

(، کیم و 6682(، جین و همکاران )6689لیو )

( و حسین 6682(، لیتا و راف )6682همکاران )

ترین ( همخوانی دارد. یکی از مهم6680)

ها در صنعت ورزش که از اهمیت خاصی بخش

برای بازاریابان ورزشی برخوردار است، 

باشند. امروزه رویدادهای رویدادهای ورزشی می

هم در ورزشی به عنوان یک کسب و کار م

گردند و ورزشکاران، صنعت ورزش محسوب می

ها و تماشاگران بخش مسئوالن برگزاری، رسانه

باشند. مهم و کلیدی این بخش از ورزش می

های مختلف رویدادهای کسب درآمد از بخش

ورزشی مانند بلیط فروشی، تبلیغات و پخش 

ای مسئوالن برگزاری را به برگزاری رسانه

رغیب نموده است. پارک و مناسب این رویداد ت

کنند که ( در این خصوص بیان می6681چوی )

مشتریان و مصرف کنندگان رویدادهای ورزشی 

ترین عوامل در سودآوری یکی از مهم

گردند و این رویدادهای ورزشی محسوب می

مشتریان با شرکت در رویداد به عنوان تماشاگر 

ضمن تضمین سودآوری، موجب جذابیت 

شوند. با توجه به نقش مهم ز میرویدادها نی

تماشاگران در موفقیت رویدادهای ورزشی توجه 

به مواردی همچون علل انتخاب رویداد توسط 

تماشاگران، ارزیابی تماشاگران از رویداد و 

باشد. تصویر از ها مهم میتمایالت رفتاری آن

رویداد ورزشی از جمله عواملی است که 

تماشاگران اثرگذار تواند بر تمایالت رفتاری می

باشد. تصویر از رویداد عامل مهمی است که بر 

گذارد. انتخاب رویداد توسط تماشاگران اثر می

تماشاگران همواره انتظارات متفاوتی از یک 

رویداد ورزشی دارند. عواملی همچون کیفیت 

مسابقه، کسب اطالعاتی در خصوص رویداد، 

ده برخورد کارکنان و کیفیت خدمات دریافت ش

گیری ادراک تماشاگران از رویداد موجب شکل

گردد. تماشاگران موارد درک شده را ورزشی می

کنند. با انتظارات پیشین خود مقایسه می

چه موارد درک شده با انتظارات مورد چنان

انتظار یکی باشد حاصل آن رضایت از رویداد 

خواهد بود که این امر شکل دهنده تصویری 

ر ذهن تماشاگران خواهد بود. مثبت از رویداد د

ادراک مثبت از یک رویداد ورزشی به عنوان 

یک تجربه مثبت عمل کرده و تمایل به حضور 

مجدد تماشاگران را تسهیل خواهد کرد. 

همچنین ادراک تصویر مثبت از رویداد ضمن 

افزایش تمایل به بازگشت تماشاگران به رویداد 

تموجب توسعه تبلیغات دهان به دهان مثب
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از سوی تماشاگران خواهد شد که این موارد  

عواملی مهم در متفاوت شدن رویداد ورزشی از 

سایر رویدادها، سودآوری و کسب مزیت رقابتی 

(. با توجه به 6682باشند )عالمه و همکاران، می

اثر مثبت تصویر رویداد بر تمایل به بازگشت 

دوانی گنبد کاووس؛ تماشاگران مسابقات اسب

مکان مسابقات اسب دوانی شهر  بازسازی

گنبدکاووس، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده 

در مجموعه سوارکاری، تغییر شیوه بلیط 

فروشی از حالت سنتی به شیوه الکترونیک، 

آموزش کارکنان مجموعه سوارکاری به منظور 

های تعامل بهتر با تماشاگران و اجرای برنامه

ن فرهنگی و سنتی در خالل برگزاری ای

مسابقات همچون موسیقی ترکمنی و فارسی به 

منظور ایجاد تصویر مثبت از رویداد در ذهن 

 گردد.تماشاگران پیشنهاد می

های انجام در نهایت از این پژوهش و پژوهش

توان نتیجه گرفت که شده در این زمینه می

توانند بر عوامل بسیاری وجود دارند که می

ذار باشند. در تمایالت رفتاری تماشاگران اثرگ

و  یداددرک شده از رو یهااثر ارزشاین پژوهش 

به بازگشت تماشاگران  یلبر تما یداداز رو یرتصو

مورد توجه قرار  گنبدکاووس یدوانمسابقات اسب

ها گرفت و این در حالی است که سایر مولفه

ی و ترجیحات ورزش یدادرو یتشخصمانند 

بازگشت به  یلتماتوانند بر تماشاگران نیز می

اثرگذار  گنبدکاووس یدوانمسابقات اسب ها بهآن

های ها را جزء محدودیتتوان آنباشند که می

 تحقیق در نظر گرفت.
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Abstract 

Objective: The present study aimed at investigating the effect of event 

perceived values and event perceived images on the spectators desire to return 

to horse racings in Gonbad Kavous.  

Methodology: This is a descriptive research, which was done in survey 

method. The statistical population includes all spectators (3480 person) 

participated in the horse racing that was hold during the spring period in the 

eighth week of these racing in 2018. According to the Cochran formula, 347 

spectators were selected by simple random sampling as the statistical sample 

of the research. For collecting the research data, the sport event perceived 

values questionnaire by Yueying (2015), Hussein sport event image (2016) 

and the sport spectator’s desire to return by Ryu et al (2011) were used. The 

questionnaires validity was verified by five faculty members of the sport 

management and their reliability coefficient was calculated by using 

Cronbach’s alpha test, respectively, 0.79, 0.86, and 0.81. In order to analyze 

the data and to identify the effects of research variables, the structural equation 

modeling was applied by using PLS software. 

Results: This section confirmed the positive and significant effect of the 

event’s emotional, educational, social value and the effect of event’s positive 

image on the spectators’ desire to return. 

Conclusion: According to the results, it can be concluded that the event 

perceived values and the event perceived image can play an important role in 

the spectators’ desire to return.   

Keywords: Social Value, Educational Value, Emotional Value, Image of Event, 

Desire to Return. 
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