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  چكيده

تحقيق، مقايسة عوامل مؤثر بر حضور تماشاچيان گاهگاهي، منظم و متعصب در مسابقات فوتبال ليگ برتر هدف از اين 
 حضور تيم هاي حاضر در ليگ برتر بر اساس سابقة. به اين منظور از روش تحقيق توصيفي، پيمايشي استفاده شد. ايران است

براي جمع .  نمونه با انتساب متناسب بين طبقات تقسيم شد490به سه طبقه تقسيم شدند و براساس فرمول كوكران تعداد 
روايي صوري پرسشنامه . استفاده شد) 2007 (2وريا و استيوسكآوري داده ها از پرسشنامة محقق ساخته با تأكيد بر مدل 

پايايي پرسشنامه با .  از طريق تحليل عاملي اكتشافي مورد تأييد قرار گرفتتوسط استادان و متخصصان، و روايي محتوا
تهران، همدان، اصفهان (پرسشنامه ها در چهار ورزشگاه و در چهار شهر . تأييد شد) α = 870(استفاده از آلفاي كرونباخ و با 

و آزمون هاي كولموگروف ) ريماكسبا چرخش وا(داده ها با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي . توزيع شد) و قزوين
نتايج تجزيه و تحليل نشان داد كه عوامل .  تجزيه و تحليل شد6 و يو مان ويتني5، كروسكال واليس4، فريدمن3اسميرنوف
و تسهيالت ورزشگاه از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر حضور  هر سه گروه ) قيمت بليت ، هزينة حمل و نقل(اقتصادي 

از ميان هفت عامل به دست  آمده از تحليل عاملي اكتشافي در ميزان اهميت دو عامل وابستگي به تيم . تماشاچيان بود
بازيكنان مورد عالقه، عملكرد خوب تيم مورد عالقه، ارزيابي عملكرد بازيكنان و مربيان، وفاداري بازيكنان به تيم و پيروزي (

براي حضور تماشاچيان گاه ) م مقابل، ديدن خشونت هاي بازيتوهين به داور، تحقير و تضعيف تي(و پرخاشگري ) طلبي
  . گاهي، منظم و متعصب در ورزشگاه تفاوت معني داري وجود داشت

  
  هاي كليدي واژه

  . انگيزه، تماشاچيان، ليگ برتر فوتبال ايران و عوامل تأثيرگذار
                                                            

 Email : a_falahi62@yahoo.com                                                          ۰۹۱۹۳۳۰۵۷۹۴ :تلفن :  نويسندة مسئول ‐11
2 - Abelm Correia, and Sandra, Esteves 
3 - Kolmogorov-Smirnov Test  
4 - Friedman Test 
5 - Kruskal Wallis Test 
6 - Mann-Whitney U 
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  مقدمه

تأمين نيازها و خواسته هاي مشتريان  از بازاريابي ورزشي به عنوان پيش بيني، مديريت و 1تعريف پارخوز
رويداد ( از رويدادهاي ورزشي  2ورياك، و تعريف )9(از طريق به كارگيري و اجراي اصول بازاريابي ) تماشاچيان(

ورزشي تجربة اساساً ذهني است كه تماشاچيان و ورزشكاران خود بخشي از محصول هستند و ارزيابي آن بسيار 
ة اهميت حضور تماشاچيان در ورزشگاه ها، به  عنوان مهم ترين بخش رويداد نشان دهند) 2(، )مشكل است
بسياري از مديران باشگاه ها بايد در محيطي كه در حال كاهش منابع درآمدي و افزايش هزينه . ورزشي است

 جذب افراد به ورزشگاه ها راه حل مناسبي براي). 20(هاي اجرايي است، برنامه هاي خود را طراحي كنند 
به منظور افزايش حضور، ). 4(بسياري از باشگاه ها به منظور افزايش درآمد و متفاوت شدن از ديگر باشگاه هاست 

اين موضوع . براي بازاريابي ورزشي اهميت بسياري داردشناخت عواملي كه بيشترين تأثير را بر افراد مي گذارند، 
مؤثري را براي هدف قراردادن تماشاچيان مورد استفاده قرار به بازاريابان اجازه مي دهد كه راهبردهاي بازاريابي 

، كارشان )10(كل مؤثري برنامه ريزي كنند همچنين به مديران اجازه مي دهد كه مسابقات را به ش). 24(دهند 
 7/13حضور ). 7(و شيوه هاي نويني را براي افزايش حضور و درآمد به كارگيرند ) 24(را شكل بهتري بخشند 

 نفر براي هر مسابقه، نشان دهندة اهميت اين 144/36نفر در مسابقات ليگ برتر انگليس و ميانگين ميليون 
 هزار تماشاچي در هر مسابقه بود و 30 دهمين فصل متوالي با ميانگين باالي 2007، 2006فصل . موضوع است

تمركز تحقيقات ). 11( گرفت  درصد از ظرفيت ورزشگاه ها مورد استفاده قرار90يازدهمين فصل متوالي بود كه 
در ). 8(علمي دربارة تماشاچيان به ويژه از جنبه هاي بازاريابي و اقتصادي، افزايش چشمگيري داشته است 

عوامل متنوعي كه بر حضور . تحقيقات زيادي حضور تماشاچيان در رويدادهاي ورزشي بررسي شده است
در ادامه به . در شش حيطه تقسيم بندي شده اند) 2006(تماشاچيان تأثير مي گذارند، توسط وون و كيتامور 

  :اين شش حيطه همراه با تحقيقاتي كه عوامل هر حيطه را مورد بررسي قرار داده اند، اشاره مي شود 

  ؛)18، 13،1، 21، 22، 28، 2(عوامل انگيزشي مانند شناخته شدن با تيم  .1

 ؛)36، 26، 2، 34(ليغات عوامل اقتصادي مانند قيمت بليت، هزينة حمل و نقل و تب .2

                                                            
1 - Bonnie L. Parkhouse 
2 - Abel, Correia 
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عوامل جذاب كنندة مسابقه مانند موقعيت تيم در جدول ليگ، ثبت ركورد توسط تيم، كيفيت بازي  .3
 ؛)35، 5، 2، 16، 36، 27، 4(تيم و حضور بازيكنان ستاره در تيم مورد نظر 

 ؛)8، 4، 30، 33، 32(عوامل محيطي مانند تسهيالت استاديوم، برنامة بازي و آب و هوا  .4

 ؛)21، 22، 1، 2، 28، 13، 18(عوامل دروني و رواني مانند رهايي از تنش و پرخاشگري  .5

 ؛)6، 13، 16(عوامل جمعيت شناختي مانند جنس، زمينة نژادي و وضعيت تأهل  .6

با توجه به ماهيت اكتشافي اين تحقيق، ابتدا سعي شد عواملي كه در حضور تماشاچيان اهميت بيشتري 
. تحقيقات در زمينة عوامل تأثيرگذار بر حضور تماشاچيان بررسي شدازاين رو، نتايج برخي دارند شناسايي شوند، 

نتايج بررسي . معصومي عوامل تأثيرگذار بر حضور تماشاچيان در مسابقة بين پرسپوليس و سپاهان را بررسي كرد
هيجان بازي، علم به فوتبال، رابطة بين انگيزه ها و ميزان حضور تماشاچيان نشان داد كه حمايت از تيم، گريز، 

ي، خدمات رفاهي و سرگرم كنندگي بازي ها با ميزان حضور تماشاچيان رابطة معني دار دارد، اما پابازي پايا
هونگ و ). 1(پيروزي نيابتي با ميزان حضور تماشاچيان رابطة معني داري ندارد عالقه به بازيكن خاص و 

بال در ژاپن، سه انگيزة اصلي را براي حضور تماشاچيان عالقه به همكاران در بررسي انگيزة تماشاچيان بيس
  ). 18(بيسبال، عالقه به بازيكنان و كيفيت مسابقات عنوان كردند 

يكي از عوامل اصلي مؤثر بر حضور تماشاچيان، كيفيت تيم است كه مي تواند شامل تعداد بردها، تعداد 
اگر يك تماشاچي از كيفيت بازي ). 12، 25، 36(يگر تيم ها باشد بازيكنان ستاره  و سطح توانايي در رقابت با د

آمينودين و همكاران دريافتند ). 4(مسابقات آينده آن تيم حضور مي يابدتيم راضي باشد، به احتمال بيشتري در 
 بر 1گرينول). 4(كه تسهيالت ورزشگاه و كيفيت تيم پيش بيني كنندة قوي براي رضايت تماشاچيان هستند 

يت تسهيالت ورزشگاه تأكيد و اشاره مي كند مديران ورزشگاه ها بايد به اين موارد توجه بيشتري كنند اهم
تماشاچياني كه از گذران اوقات در ورزشگاه لذت مي برند، به احتمال بيشتري در مسابقات ديگر نيز حضور ). 17(

  ). 33، 32(مي يابند 

                                                            
1 - Greenwell, T.C. 



  1388 پاييز ،2مديريت ورزشي، شمارة          نشرية                                                                                    

 

250

، نشان دادند كه انگيزة رهايي از روزمرگي زندگي قوي ترين وون و كيتامورا در مقايسة دو ليگ ژاپن و كره
 بيشتر تماشاچيان با توجه به آنها براي جذب. پيش بيني كنندة حضور تماشاچيان در دو ليگ ژاپن و كره است

). 21(انگيزة قوي رهايي از روزمرگي زندگي پيشنهاد مي كنند كه جنبة سرگرم كنندگي ليگ بايد افزايش يابد 
 دريافتند كه در ورزش هاي آماتور تماشاچيان اغلب از سرگرم كنندگي، تكنيك و تالش بازيكنان 1 روزجيمز و

 نيز سرگرمي و بازي پاياپاي را قوي ترين 2لي). 19(كه به شدت به طبيعت مسابقه وابسته اند، لذت مي برند 
يكي از عوامل ديگري كه در تحقيق ). 23(انگيزة حضور تماشاچيان مرد و زن در مسابقات ليگ بيسبال مي داند 

وون و كيتامورا را به عنوان عامل پيش بيني كنندة حضور تماشاگران در ورزشگاه ها شناسايي شد، تعامل 
متغيرهاي مرتبط با هويت كوريا و استيوس نيز دريافتند كه متغيرهاي اجتماعي به ويژه ). 21(اجتماعي افراد بود 

  ). 2(ند، اما عوامل مادي تعيين كننده ترين عوامل در حضور تماشاچيان بودند بخشي تيم، اهميت ويژه اي داشت

توان  براي مثال مي. بندي آنها استفاده كردند مولين و همكارانش از ارزش تماشاچيان براي باشگاه در تقسيم
يد كساني را كه به تماشاچيان گاه گاهي را هدف قرار داد تا به طور مرتب در ورزشگاه حضور يابند، درحالي كه با

ارزش تماشاچيان بر اساس ). 24(هدف برنامه هاي وفاداري قرار داد طور مرتب در مسابقات حضور مي يابند، 
 تماشاچياني را كه 3تپ و كالوز. تعريف شده استتعداد دفعاتي كه به طور مرتب در مسابقات حضور مي يابند 

 10 ، بين 4ر ورزشگاه حضور مي يابند، تماشاچيان گاه گاهي بار در يك فصل براي تماشاي مسابقه د9 تا 1بين 
 ).3( مي نامند 6ا تماشاچيان متعصبر بار 18 و بيش از 5 بار را تماشاچيان منظم18تا 

تماشاچيان متعصب بيشترين هزينه را براي خريد بليت مسابقات و ديگر محصوالت باشگاه انجام مي دهند، 
ترين گروه براي كسب درآمد به حساب مي آيند، طرفداران منظم نيز طرفداران ازاين رو آنها براي باشگاه مهم 

اين گروه دورانديشي بيشتري از حمايتشان . مي آيند، اما در برخي موارد احتياط مي كنندمتعهد به حساب 
  ). 3(دارند و بيشتر تمايل به برد تيم در مقابل سرگرم كنندگي دارند 

                                                            
1 - James & Ross 
2 - Lee  
3 - Tapp A. , and Clowes  
4 - Casuals  
5 - Regular  
6 - Enthusiast  
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تپ و كالوز اشاره مي كنند . ي دارند، در نتيجه پول كمتري هزينه مي كنندطرفداران گاه گاهي حضور كمتر
درصد زيادي از اين افراد سرگرم كنندگي . رفداران گاه گاهي در خارج از شهر سكونت دارندطكه درصد زيادي از 

نبه هاي آنها هم مانند طرفداران متعصب و طرفداران منظم بسياري از ج. مسابقه را به برد ترجيح مي دهند
با باخت تيم احساس ناراحتي نكرده و زيبايي . فوتبال مانند فضاي موجود و مهارت هاي فوتبال را دوست دارند

اين گروه از تماشاچيان احتمال بيشتري دارد كه در لحظات آخر تصميم به حضور در . بازي آنها را راضي مي كند
  ). 3(نامه ريزي قبلي بيشتري نسبت به اين گروه دارند طرفداران متعصب و طرفداران منظم بر. ورزشگاه بگيرند

سپس به اين سؤال پاسخ داده شد . در اين تحقيق ابتدا عوامل با اهميت در حضور تماشاچيان شناسايي شد
كه گروه هاي تماشاچيان متعصب، منظم و گاه گاهي براي حضور در ورزشگاه به چه عواملي بيشتر اهميت مي 

  . امل تأثيرگذار بر حضور آنها كدام انددهند و مهم ترين عو

  

   تحقيق روش

اطالعات اولية تحقيق به صورت ميداني و به وسيلة . تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي و پيمايشي است
پرسشنامه با توجه به ادبيات تحقيق و با .  سؤال است، جمع آوري شد52پرسشنامة محقق ساخته كه شامل 

در پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شده بود كه . طراحي شد) 2007 (1 استيوسوريا وكتأكيد بر مدل 
. مشخص كنند) بسيار با اهميت= 4بسيار كم اهميت،  = 1(اهميت هر كدام از عوامل را به وسيلة مقياس ارزشي 

املي  پرسشنامه با نظرسنجي از استادان و متخصصان مرتبط و روايي محتوا توسط تحليل ع2روايي ظاهري
 . مورد تأييد قرار گرفت) α = 870/0(اكتشافي و پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ و با ضريب 

                                                            
1 - Abel, Correia, and Sandra, Esteves 
2 - Face Validity 
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  پژوهش جامعه و نمونة 

مورد نظر شامل كلية تماشاچيان باالتر از چهارده سال بود كه بليت مسابقات را جامعة آماري تحقيق 
برتر در ورزشگاه هايي كه مسابقات دور هشتم ليگ برتر در آن خريداري كرده و براي تماشاي مسابقات ليگ 

  . 1برگزار شده بود، حضور داشتند

ابتدا دوازده شهر كه بازي هاي . براي نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي با طبقه بندي استفاده شد
بقات ليگ برتر، در سه طبقه دور هشتم ليگ برتر در آنها برگزار مي شد، بر اساس سابقة مستمر در برگزاري مسا

در طبقة اول كه شهرهاي با يك سال سابقه قرار داشتند، ورزشگاه رجائي قزوين، از طبقة دوم . قرار گرفتند
، ورزشگاه هاي آزادي تهران و فوالد )بيش از سه سال(ورزشگاه قدس همدان و از طبقة سوم ) كمتر از سه سال(

تعداد نمونه ها بر اساس فرمول كوكران براي جوامع بزرگ و . ندشهر اصفهان به صورت تصادفي انتخاب شد
تماشاچيان در متناسب و با توجه به ميانگين نمونه ها به صورت انتساب .  نفر تعيين شد490غيرقابل شمارش 

پرسشنامه ها در . مسابقات برگزار شده تا هفتة دوازدهم دور هشتم ليگ برتر بين چهار شهر تقسيم شدند
ليگ برتر و در چهار ورزشگاه مذكور به صورت نمونة در دسترس توزيع و توسط توزيع كنندگان در مسابقات 

  . محل جمع آوري شد

  تجزيه و تحليل داده ها

با توجه به ماهيت اكتشافي و هدف اولية تحقيق در بخش آمار توصيفي فراواني پاسخ ها بررسي شد و آماره 
از تحليل عاملي . پاسخ هاي به دست آمده است،  انحراف استانداردهاي بخش توصيفي شامل درصد، ميانگين و

نرمال بودن داده ها در هفت عامل به دست . اكتشافي براي به دست آوردن عوامل اصلي پرسشنامه استفاده شد
 براي 3آزمون فريدمن.  آزمون شد2 اسميرنوف–آمده از تحليل عاملي اكتشافي از طريق آزمون كولموگروف 

                                                            
  . جزو نمونه نبودندVIP تماشاچيان جايگاه -1

2 - Kolmogorov-Smirnov Test  
3 - Friedman test  
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 2 ويتني–از آزمون يو مان .  براي مقايسة گروه ها استفاده شد1بندي عوامل و آزمون كروسكال واليساولويت 
 . انجام شد SPSS 17محاسبات از طريق نرم افزار. براي تعيين تفاوت معني دار بين جفت گروه ها استفاده شد

  

  نتايج و يافته های تحقيق 

 21درصد زيادي از تماشاچيان در ردة سني پايين تر از  نشان داده شده است، 1همان گونه كه در شكل 
 هزار 400از لحاظ سطح درآمد نيز درصد زيادي از تماشاچيان، از درآمد خانوادگي كمتر از . سال قرار گرفته اند

 نفر در گروه تماشاچيان متعصب، 169 نفر نمونة مورد بررسي، 484از ). 2شكل (تومان در ماه برخوردار بودند 
  . اهي قرار گرفتندگ نفر در گروه تماشاچيان گاه217ر در گروه تماشاچيان منظم و  نف98
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  درصد تماشاچيان بر اساس گروه سني. 1شكل 

                                                            
1 - Kruskal Wallis test 
2 - Mann-Whitney U  
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 ان بر اساس سطح درآمد خانوادگييدرصد تماشاچ. 2شكل 

  

 به منظم و متعصب را ميانگين عوامل تاثيرگذار بر حضور سه گروه تماشاچيان گاهگاهي، 3 و 2، 1جدول 
براي اولويت بندي اين عوامل از آزمون فريدمن استفاده شد، سطح . ترتيب بيشترين ميانگين نشان مي دهد

به دست آمده براي گروه تماشاچيان گاهگاهي نشان مي دهد مي توان عوامل مورد ) sig = 000/0(معني داري 
  . بررسي را با توجه به ميانگين هاي آنها اولويت بندي كرد

، لذت بردن ) 68/3(، كيفيت تيم مورد عالقه )70/3(تماشاچيان گاهگاهي دسترسي آسان به بليت در گروه 
عوامل توهين به . ، باالترين ميانگين هاي را به دست آوردند) 65/3(و چشيدن طعم پيروزي ) 65/3(از ورزش 

، كمترين ميانگين ها را )43/2(و تحقير و تضعيف تيم مقابل ) 40/2(، ديدن خشونت هاي مسابقه )16/2(داور 
  . به خود اختصاص دادند
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  ميانگين و انحراف استاندارد عوامل مورد بررسي در گروه تماشاچيان گاهگاهي. 1جدول 

  1ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  رتبه عامل
  58/28  67/0  70/3  دسترسي آسان به بليت. 1
  05/28  67/0  68/3  كيفيت تيم مورد عالقه. 2
  47/27  68/0  65/3  لذت بردن  از  ورزش. 3
  96/27  79/0  65/3  چشيدن طعم پيروزي. 4
  00/27  70/0  63/3  دسترسي به ورزشگاه با صرف هزينة كم. 5
  87/26  79/0  63/3  امنيت ورزشگاه. 6
  72/27  64/0  63/3  عملكرد خوب تيم مورد عالقه. 7
  91/26  77/0  59/3  زيبايي فوتبال. 8
  84/26  80/0  58/3  شگاهزيبايي ورز. 9

  86/26  86/0  57/3  راحتي ورزشگاه. 10
  11/27  83/0  57/3  زمان مناسب . 11
  73/25  74/0  53/3  حمايت از تيم مورد عالقه. 12
  61/25  76/0  52/3  پاكيزگي ورزشگاه. 13
  15/25  86/0  46/3  حضور بازيكنان ستاره. 14
  06/25  92/0  44/3  ترفيعات بليت. 15
  80/24  86/0  43/3  ارزان قيمتبليت . 16
  56/24  88/0  41/3  وفاداري بازيكنان به تيم. 17
  86/23  84/0  38/3  دوستان. 18
  47/24  99/0  38/3  كيفيت و قيمت نوشيدني ها و خوراكي ها. 19
  01/24  95/0  37/3  فضاي حاكم در ورزشگاه. 20
  85/22  84/0  32/3  سابقة تيم مورد عالقه شما. 21
  15/23  95/0  30/3   هاي جانبي سرگرمي. 22
  87/22  02/1  27/3  بازيكنان مورد عالقه. 23

                                                            
1 - Mean rank  
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  ميانگين و انحراف استاندارد عوامل مورد بررسي در گروه تماشاچيان گاهگاهي. 1جدول ادامة 

  1ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  رتبه عامل
  46/22  00/1  26/3  فيزيك و ساختار بدني خوب بازيكنان. 24
  29/22  92/0  24/3  دسترسي به ورزشگاه. 25
  38/21  89/0  22/3  جو پيش از مسابقه. 26
  84/21  04/1  18/3  هداياي رايگان. 27
  13/21  00/1  16/3  ارزيابي تصميمات مربيان. 28
  40/20  93/0  15/3  ارزيابي عملكرد بازيكنان. 29
  65/20  96/0  12/3  مشاركت در ناراحتي هاي تيم مورد عالقه. 30
  19/20  95/0  11/3  سرگرمي و تفريح. 31
  79/20  00/1  10/3  شرايط آب و هوايي مناسب . 32
  66/20  05/1  09/3  غيرقابل پيش بيني بودن نتيجه. 33
  81/18  05/1  95/2  كيفيت تيم مقابل. 34
  13/19  10/1  95/2  ارزيابي تصميمات داوران. 35
  04/18  01/1  91/2  تعامل اجتماعي. 36
  57/18  11/1  88/2  هولت در پارك وسايل نقليهس. 37
  30/17  09/1  84/2  رهايي از روزمرگي زندگي. 38
  17/17  14/1  80/2  خانواده. 39
  48/17  09/1  80/2  رهايي از تنش. 40
  03/17  04/1  79/2  سابقه تيم مقابل. 41
  42/14  24/1  43/2  تحقير و تضعيف تيم مقابل. 42
  09/14  24/1  40/2  ديدن خشونت هاي مسابقه. 43
  70/12  30/1  16/2  توهين به داور. 44

  

                                                            
1 - Mean rank  
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به دست آمده از آزمون فريدمن براي گروه تماشاچيان منظم نشان مي ) sig = 000/0(سطح معني داري 
 رتبة 2در جدول . دهد مي توان عوامل مورد بررسي را به ترتيب ميانگين هاي به دست آمده اولويت بندي كرد

  .  ميانگين، انحراف استاندارد و رتبة ميانگين براي گروه تماشاچيان منظم ذكر شده استهر عامل همراه با

وفاداري بازيكنان به تيم ) 75/3(، زمان مناسب )77/3(در گروه تماشاچيان منظم چشيدن طعم پيروزي 
ديدن خشونت هاي ، )94/1(، باالترين ميانگين و عوامل توهين به داور )68/3(و كيفيت تيم مورد عالقه ) 69/3(

  .كمترين ميانگين ها را به خود اختصاص دادند) 30/2(، و تحقير و تضعيف تيم مقابل )96/1(مسابقه 

  ميانگين و انحراف استاندارد عوامل مورد بررسي در گروه تماشاچيان منظم. 2جدول 
  ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  رتبه عامل

  82/28  50/0  77/3  چشيدن طعم پيروزي. 1
  49/28  57/0  75/3  زمان مناسب. 2
  56/27  59/0  69/3  وفاداري بازيكنان به  تيم. 3
  39/27  63/0  68/3  كيفيت تيم مورد عالقه. 4
  81/26  67/0  65/3  عملكرد خوب تيم مورد عالقه. 5
  73/26  64/0  64/3  حمايت از تيم مورد عالقه. 6
  85/26  63/0  64/3  دسترسي آسان به بليت. 7
  27/26  61/0  63/3  لذت بردن از ورزش. 8
  89/26  75/0  61/3  فضاي حاكم در ورزشگاه. 9

  67/26  87/0  58/3  پاكيزگي ورزشگاه. 10
  01/26  77/0  55/3  راحتي ورزشگاه. 11
  35/25  80/0  54/3  بازيكنان مورد عالقه. 12
  43/25  80/0  53/3  زيبايي فوتبال. 13
  55/25  81/0  52/3  امنيت ورزشگاه. 14
  99/24  82/0  50/3  حضور بازيكنان ستاره. 15
  81/24  88/0  47/3  زيبايي ورزشگاه. 16
  09/25  85/0  47/3  دسترسي به ورزشگاه به صرف هزينة كم. 17
  95/24  87/0  45/3  كيفيت و قيمت نوشيدني ها و خوراكي ها. 18
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  گروه تماشاچيان منظمميانگين و انحراف استاندارد عوامل مورد بررسي در . 2جدول ادامة 
  ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  رتبه عامل

  86/23  85/0  40/3  سابقة تيم مورد عالقه شما. 19
  48/23  85/0  39/3  بليت ارزان قيمت. 20
  42/23  87/0  37/3  دسترسي به ورزشگاه. 21
  76/22  86/0  37/3  سرگرمي هاي جانبي . 22
  38/23  73/0  37/3  ارزيابي تصميمات مربيان. 23
  78/22  85/0  36/3  ارزيابي عملكرد بازيكنان. 24
  12/23  82/0  36/3  غيرقابل پيش بيني بودن نتيجه. 25
  99/22  86/0  35/3  مشاركت در ناراحتي هاي تيم مورد عالقه. 26
  93/22  86/0  34/3  دوستان. 27
  94/22  92/0  33/3  فيزيك و ساختار بدني خوب بازيكنان. 28
  03/23  87/0  33/3  شرايط آب و هوايي مناسب. 29
  05/22  02/1  26/3  ترفيعات بليت. 30
  30/22  06/1  23/3  هداياي رايگان. 31
  90/19  92/0  15/3  ارزيابي تصميمان داوران. 32
  66/20  99/0  14/3  تعامل اجتماعي . 33
  04/19  94/0  07/3  كيفيت تيم مقابل . 34
  66/18  07/1  94/2  رهايي از روزمرگي زندگي. 35
  90/18  14/1  90/2  سابقه تيم مقابل. 36
  20/18  14/1  84/2  سهولت در پارك وسايل نقليه. 37
  53/17  07/1  83/2  رهايي از تنش. 38
  43/16  07/1  79/2  جو پيش از مسابقه. 39
  63/17  14/1  78/2  خانواده. 40
  79/15  03/1  70/2  سرگرمي و تفريح. 41
  34/13  18/1  30/2  م مقابلتحقير و تضعيف تي. 42
  12/10  10/1  96/1  ديدن خشونت هاي مسابقه. 43
  09/10  16/1  94/1  توهين به داور . 44
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به دست آمده از آزمون فريدمن براي گروه تماشاچيان متعصب نشان مي ) sig = 000/0(سطح معني داري  
در . مده براي هر عامل اولويت بندي كرددهد مي توان عوامل مورد بررسي را به ترتيب ميانگين هاي به دست آ

 رتبة عامل همراه با ميانگين، انحراف استاندارد و رتبة ميانگين براي عوامل مورد بررسي در گروه 3جدول 
  . تماشاچيان متعصب ذكر شده است

، فضاي حاكم در )69/3(، چشيدن طعم پيروزي )71/3(در گروه تماشاچيان متعصب كيفيت تيم مورد عالقه 
به ترتيب بيشترين ميانگين ها و همانند دو گروه تماشاچيان گاهگاهي و ) 67/3(و زمان مناسب ) 68/3(رزشگاه و

، و تحقير و تضعيف تيم )96/1(، ديدن خشونت هاي مسابقه )94/1(تماشاچيان منظم، عوامل توهين به داور 
  .كمترين ميانگين ها را به خود اختصاص دادند) 30/2(مقابل 

  ميانگين و انحراف استاندارد عوامل مورد بررسي در گروه تماشاچيان متعصب. 3جدول 
  ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  رتبه عامل

  80/26  60/0  71/3  كيفيت تيم مورد عالقه.1
  21/27  76/0  69/3  چشيدن طعم پيروزي . 2
  23/26  60/0  68/3  فضاي حاكم در ورزشگاه. 3
  05/27  74/0  68/3  زمان مناسب . 4
  73/26  72/0  67/3  راحتي ورزشگاه. 5
  97/25  72/0  66/3  زيبايي ورزشگاه. 6
  70/26  65/0  66/3  حمايت از تيم مورد عالقه. 7
  33/26  72/0  65/3  حضور بازيكنان ستاره. 8
  92/25  67/0  65/3  دسترسي آسان به بليت. 9

  38/26  77/0  63/3  پاكيزگي ورزشگاه. 10
  30/26  77/0  63/3  گاهامنيت ورزش. 11
  55/25  80/0  61/3  زيبايي فوتبال. 12
  15/26  70/0  61/3  وفاداري بازيكنان به تيم. 13
  79/25  79/0  59/3  لذت بردن از ورزش. 14
  75/25  86/0  57/3  عملكرد خوب تيم مورد عالقه. 15
  28/24  82/0  52/3  ترفيعات بليت. 16
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  دارد عوامل مورد بررسي در گروه تماشاچيان متعصبميانگين و انحراف استان. 3جدول ادامة 
  ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  رتبه عامل

  78/24  81/0  52/3  فيزيك و ساختار بدني خوب بازيكنان. 17
  21/24  83/0  50/3  بازيكنان مورد عالقه. 18
  90/23  76/0  49/3  دسترسي به ورزشگاه. 19
  42/23  82/0  44/3  دوستان. 20
  46/23  91/0  43/3  غيرقابل پيش بيني بودن نتيجه. 21
  15/23  85/0  43/3  ارزيابي تصميمات داوران. 22
  35/23  84/0  42/3  سابقة تيم مورد عالقه. 23
  66/22  88/0  42/3  بليت ارزان قيمت. 24
  30/22  92/0  40/3  كيفيت و قيمت مواد خوراكي و نوشيدني. 25
  49/22  83/0  40/3  ارزيابي تصميمات مربيان. 26
  87/21  87/0  36/3  دسترسي به ورزشگاه با صرف هزينة كم. 27
  30/22  83/0  36/3  ارزيابي عملكرد بازيكنان. 28
  47/22  92/0  34/3  شرايط آب و هوايي مناسب . 29
  37/22  94/0  34/3  مشاركت در ناراحتي هاي تيم مورد عالقه. 30
  13/20  93/0  34/3  سرگرمي هاي جانبي . 31
  88/21  90/0  26/3  تعامل اجتماعي . 32
  96/18  11/1  22/3  هداياي رايگان. 33
  91/18  05/1  05/3  سرگرمي و تفريح . 34
  91/16  06/1  04/3  جو پيش از مسابقه. 35
  79/16  02/1  93/2  سابقة تيم مقابل . 36
  40/18  03/1  91/2  كيفيت تيم مقابل. 37
  61/16  21/1  89/2  خانواده. 38
  35/17  09/1  89/2   رهايي از تنش.39
  92/14  20/1  84/2  سهولت در پارك وسايل نقليه. 40
  67/16  08/1  73/2  رهايي از روزمرگي زندگي . 41
  12/14  25/1  72/2  تحقير و تضعيف تيم مقابل . 42
  00/12  24/1  47/2  ديدن خشونت هاي مسابقه . 43
  35/23  26/1  23/2  توهين به داور. 44
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. استفاده شد) چرخش واريماكس(سايي عوامل اصلي پرسشنامه از تحليل عاملي با دوران متعامد براي شنا
آزمون كرويت بارتلت نيز .  شد كه كفايت نمونه گيري را نشان مي دهدsig = 806/0 برابر KMOنتيجة آزمون 
  ). sig = 000/0(معني دار شد 

  639/0تر با همبستگي دروني بيشتر از عوامل تاثيرگذار بر حضور تماشاچيان ليگ بر. 4جدول 
  آلفاي كرونباخ  پرسش ها  بار عاملي  واريانس هر عامل%  عوامل

  710/0  بازيكنان مورد عالقه  500/0
    حمايت از تيم مورد عالقه  591/0
    وفاداري بازيكنان به تيم  560/0
    ارزيابي بازيكنان  612/0
    ارزيابي مربيان  541/0
    چشيدن طعم پيروزي  492/0

  )502/9(وابستگي به تيم   1عامل 

    عملكرد خوب تيم مورد عالقه  510/0
  798/0  زيبايي ورزشگاه  735/0
    امنيت ورزشگاه  670/0
    راحتي ورزشگاه  710/0
    مواد خوراكي و نوشيدني  670/0
    پاكيزگي و نظافت ورزشگاه  747/0

  )388/8(تسهيالت ورزشگاه   2عامل 

    فعاليت هاي مفرح جنبي   466/0
  680/0  توهين به داور  743/0
    توهين و تضعيف تيم مقابل  731/0

  )965/4(پرخاشگري   3عامل 

    ديدن خشونت هاي بازي  749/0
  690/0  هزينة كم دسترسي به استاديوم  795/0
    بليت ارزان قيمت  798/0

  )695/4(عوامل اقتصادي   4عامل 

    آسان به بليتدسترسي   581/0
  639/0  سرگرمي و تفريح   677/0
    فضاي قبل از مسابقه  489/0
    خانواده  434/0
    دوستان  442/0
    رهايي از تنش  394/0

  )606/4(سرگرمي و تفريح   5عامل 

    رهايي از روزمرگي  381/0
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  639/0دروني بيشتر از عوامل تاثيرگذار بر حضور تماشاچيان ليگ برتر با همبستگي . 4جدول ادامة 
  آلفاي كرونباخ  پرسش ها  بار عاملي  واريانس هر عامل%  عوامل

  )19/4(تيم مقابل   6عامل   660/0  كيفيت تيم مقابل  702/0
    سابقة تيم مقابل  769/0
  )061/0(مشوق ها   7عامل   643/0  تخفيف ويژة بليت  592/0
    هداياي رايگان  591/0

  

 ها نشان مي دهند كه تحليل عاملي با موارد پرسشنامه متناسب است، زيرا روي هم رفته نتايج آزمون
از كل واريانس جامعه را تبيين مي % 5/66عوامل به دست آمده در كل . همبستگي دروني آنها چشمگير است

 با وجود توصية نانلي و. همبستگي دروني زير عامل ها در هر عامل از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه شد. كند
با توجه به طبيعت اكتشافي )  را توصيه مي كنند70/0كه ضريب آلفاي كرونباخ باالتر از )(1994(برنشتاين 

، به عنوان عوامل مناسب براي تشريح )4جدول ( داشتند 639/0پژوهش، عواملي كه همبستگي دروني باالتر از 
تار نمونه ها به دست آمدند كه عبارتند بر اين اساس هفت عامل براي تشريح رف. رفتار تماشاچيان انتخاب شدند

  :از 

عوامل اقتصادي؛ _ 4پرخاشگري؛ عامل _  3تسهيالت ورزشگاه؛ عامل _  2وابستگي به تيم؛ عامل _  1عامل 
  .سرمشق ها_  7تيم مقابل ؛ عامل _  6سرگرمي و تفريح؛ عامل _  5عامل 

   استفاده از آزمون فريدمنرتبة عوامل به دست آمده از تحليل عاملي اكتشافي با. 5جدول 
    گروه تماشاچيان متعصب  گوره تماشاچيان منظم  گروه تماشاچيان گاهگاهي

  رتبة ميانگين  ميانگين  رتبة ميانگين  ميانگين  رتبة ميانگين  ميانگين
  87/4  54/3  04/5  56/3  28/4  31/3  )1عامل (وابستگي به تيم 

  05/5  56/3  87/4  49/3  02/5  50/3  )2عامل (تسهيالت ورزشگاه 
  45/2  47/2  05/2  07/2  38/2  33/2  )3عامل (پرخاشگري 

  70/4  47/3  04/3  50/3  32/5  83/3  )4عامل (عوامل اقتصادي 
  07/3  92/2  07/3  90/2  20/3  87/2  )5عامل (سرگرمي و تفريح 

  18/3  01/3  63/3  98/2  29/3  03/3  )6عامل (تيم مقابل 
  67/4  37/3  31/4  25/3  51/4  36/3  )7 لعام(مشوق ها 
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با توجه به سطح معني داري . براي رتبه بندي عوامل در سه گروه تماشاچيان از آزمون فريدمن استفاده شد
، مي توان عوامل مورد بررسي را بر اساس )sig = 00/0(به دست آمده از آزمون فريدمن براي هر سه گروه 

 نشان داده 5ست آمده براي هر عامل در جدول ميانگين و رتبة ميانگين هاي به د. ميانگين اولويت بندي كرد
  . شده است

  نتايج ازمون كروسكال واليس براي مقايسة سه گروه تماشاچيان گاهگاهي، منظم و متعصب. 6جدول 

وابستگي به   
  تيم

تسهيالت 
  ورزشگاه

عوامل   پرخاشگري
  اقتصادي

سرگرمي و 
  تفريح

تيم 
  مقابل

  مشوق ها

  988/0  381/1  694/2  874/4  372/10  235/0  999/10  خي دو

  2  2  2  2  2  2  2  درجات آزادي

  610/0  501/0  260/0  087/0  006/0  889/0  004/0  سطح معني داري

  

سطح معني داري آزمون كروسكال واليس براي پنج عامل تسهيالت ورزشگاه، عوامل اقتصادي، سرگرمي و 
 در ميزان اهميت عوامل مذكور بر حضور ، ازاين رو)6جدول (بود  ) ز < 05/0(تفريح، مشوق ها و تيم مقابل 

سطح معني داري آزمون .  گاهگاهي، منظم و متعصب در ورزشگاه تفاوت معني دار وجود نداردتماشاچيان
 006/0(و پرخاشگري ) sig = 004/0(كروسكال واليس نشان داد كه در ميزان اهميت دو عامل وابستگي به تيم 

 =sig (با توجه به سطح معني . ي، منظم و متعصب تفاوت معني داري وجود دارددر سه گروه تماشاچيان گاهگاه
بازيكنان مورد عالقه، حمايت از تيم مورد عالقه، وفاداري ( ويتني در عامل وابستگي به تيم –داري آزمون يو مان 

بين )  عالقهبازيكنان به تيم، ارزيابي بازيكنان، ارزيابي مربيان، چشيدن طعم پيروزي و عملكرد خوب تيم مورد
و گروه تماشاچيان گاهگاهي با گروه ) sig = 015/0(گروه تماشاچيان گاهگاهي با گروه تماشاچيان منظم 

، تفاوت معني داري وجود دارد، به اين نحو كه تماشاچيان گاهگاهي اهميت )sig = 003/0(تماشاچيان متعصب 
در مورد عامل پرخاشگري نيز بين گروه . ل بودندكمتري براي عامل وابستگي به تيم نسبت به دو گروه ديگر قائ

و گروه تماشاچيان منظم با تماشاچيان متعصب ) sig = 036/0(تماشاچيان گاهگاهي با گروه تماشاچيان منظم 
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)001/0 = sig (تماشاچيان منظم براي عامل پرخاشگري . تفاوت معني داري وجود دارد) توهين به داور، توهين
  . نسبت به دو گروه ديگر اهميت كمتري قائل اند) ديدن خشونت هاي بازيو تضعيف تيم مقابل، 

  

  بحث و نتيجه گيری 

هدف از اين تحقيق مقايسة عوامل مؤثر بر حضور تماشاچيان گاهگاهي، منظم و متعصب در مسابقات ليگ 
 از رضايت تماشاچيان. دبه اين منظور ابتدا عوامل با اهميت براي تماشاچيان، شناسايي ش. برتر فوتبال ايران بود

كه از رويداد ورزشي ناشي مي شود و خرسندي و لذت ناشي از تأثير عوامل است خرسندي و لذتي نتيجه 
مختلف مسابقة ورزشي بر نگرش ها و احساساتي است كه يك تماشاچي ورزشي در مورد يك تيم يا يك رويداد 

قيمت (اشاچيان گاهگاهي، منظم و متعصب عوامل مالي نتايج تحقيق نشان داد كه در هر سه گروه تم). 23(دارد 
زيبايي ورزشگاه، امنيت ورزشگاه، نظات (، تسهيالت ورزشگاه )بليت، هزينة حمل و نقل و دسترسي به بليت

بازيكنان مورد عالقه، عملكرد (و وابستگي به تيم ) ورزشگاه، راحتي ورزشگاه، بوفه ها و فعاليت هاي مفرح جانبي
اهميت )  عالقه، ارزيابي عملكرد بازيكنان و مربيان، وفاداري بازيكنان به تيم و پيروزي طلبيخوب تيم مورد
اين سه عامل در  تحقيقات فراواني جزء مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر حضور تماشاچيان عنوان . بيشتري دارند

ا تعيين كننده ترين عامل عوامل مالي ر) 2007(و كوريا و استيوس ) 2000(مكفرسون و همكاران . شده اند
بر ) 1996، 1995(و واكفيلد و همكاران ) 2001(گرينول ). 2، 30(تأثيرگذار بر حضور تماشاچيان بيان كردند 
نيز اهميت ورزشگاه ) 2008(آمينودين و لي هوي ). 16، 31، 32(اهميت تسهيالت ورزشگاه تأكيد مي كنند 

در مورد وابستگي ). 4(ا با حضور تماشاچيان ستاره برابر مي دانند مانند راحتي صندلي ها و كيفيت اسكور بورد ر
به تيم كاالن و همكاران اشاره مي كنند كه وابستگي به تيم نقش برجسته اي در افزايش حضور تماشاچيان در 

  ). 4، 14، 1(نيز همخواني دارد ) 2008(و آمينودين و لي هوي ) 1387(ورزشگاه داشته و با تحقيقات معصومي 

نتايج به دست آمده در زمينة مقايسة گروه هاي تماشاچيان نشان داد كه از ميان هفت عامل مورد بررسي، 
توهين به داور، تحقير و تضعيف تيم مقابل و ديدن (تنها در ميزان اهميت دو عامل وابستگي به تيم و پرخاشگري 

تفاوت . فاوت معني داري وجود دارددر سه گروه تماشاچيان گاهگاهي، منظم و متعصب ت) خشونت هاي بازي
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مشاهده شده در عامل وابستگي به تيم ميان گروه تماشاچيان گاهگاهي با دو گروه ديگر است به اين صورت كه 
تماشاچيان متعصب و منظم از اهميت و عامل وابستگي به تيم براي تماشاچيان گاهگاهي نسبت به دو گروه 

نيز اشاره مي كنند بر خالف تماشاچيان گاهگاهي ) 2000( و كالوز تب. حساسيت كمتري برخوردار بوده است
) 2002 (1گيلوانوتي). 3(تماشاچيان متعصب و منظم خود را نسبت به باشگاه مورد عالقه خود متعهد مي دانند 

نيز در تقسيم بندي خود اشاره مي كند كه حاميان و هواداران وابستگي بيشتري به تيم و باشگاه مورد عالقة 
  ). 15(خود دارند 

). 14(وفاداري و وابستگي تماشاچيان به تيم يا باشگاه نقش برجسته اي در افزايش حضور تماشاچيان دارد 
باشگاه ها بايد از انگيزه . ايجاد سطح بااليي از وابستگي تماشاچيان به تيم براي مديران و بازاريابان اهميت دارد

پيروزي در . ارند، براي بهبود حضور تماشاچيان استفاده كنندهايي كه ارتباط قوي با هويت بخشي تيم د
اطالع رساني مناسب نيز انتظارها از ). 2(مسابقات تأثير فراواني بر افزايش هويت بخشي و وابستگي به تيم دارد 

يكي ديگراز عوامل مرتبط با وابستگي تماشاچيان به ). 21(باشگاه را در سطح منطقي و معقول حفظ مي كند 
كيفيت تيم را شامل مواردي چون استفاده از بازيكنان و مربيان سرشناس، . م ها و باشگاه ها، كيفيت تيم استتي

استفاده از بازيكنان و مربيان سرشناس، كسب موقعيت بهتر ). 3(سطح رقابت تيم و كيفيت بازي تيم مي دانند 
اشاچيان، مي تواند وابستگي به تيم را افزايش در رقابت، بهبود كيفيت بازي تيم و ايجاد ارتباط دو طرفه با تم

  . دهد

تفاوت مشاهده شده در عامل پرخاشگري نيز ميان گروه تماشاچيان منظم با دو گروه تماشاچيان گاهگاهي و 
تماشاچيان گاهگاهي و متعصب تمايل بيشتري به پرخاشگري نسبت به تماشاچيان منظم . متعصب بوده است

منظم به داور، تضعيف تيم مقابل و ديدن خشونت هاي موجود در بازي براي تماشاچيان توهين . ابراز داشته اند
گيلوانوتي اشاره مي كند كه تماشاچيان هوادار نسبت . اهميت كمتري نسبت به تماشاچيان گاهگاهي داشته است

يجاني و نظريه هاي تخلية ه). 15(به تماشاچيان گاهگاهي تمايل بيشتري به اعمال پرخاشگرانه دارند 
پرخاشگري اين اعتقاد را منعكس مي كنند كه تماشاچيان به دليل خشونت و پرخاشگري مسابقه جذب آن مي 

اين نظريه اشاره مي كند كه افراد به تماشاي مسابقات جذب مي شوند، چون آنها مسابقة پرخاشگرانه را . شوند

                                                            
1 - Richard Giluanotti  
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بيان كردند، ) 2001(، اما ون و همكاران )2001ذكر شده در ون و همكاران ، )(1989اسلوان، (دوست دارند 
  ). 34(احتمال كمي وجود دارد كه تماشاچيان به دليل خشونت هاي بازي جذب آن شوند 

به طور كلي نتايج تحقيق نشان داد، با توجه به تفاوت هاي نگرشي گروه هاي مختلف تماشاچيان مي توان 
سب هر گروه موجب جلب رضايت و در نتيجه افزايش با هدف قرار دادن گروه هاي مختلف با برنامه هاي منا

اما آنچه اهميت بيشتري دارد، توجه به عواملي است كه براي هر سه گروه تماشاچيان از . حضور تماشاچيان شد
عوامل مالي و تسهيالت ورزشگاه، از جمله مواردي هستند كه در حيطة عمل مديران . اهميت برخوردار بوده اند

د تسهيالت ورزشگاه ها مانند صندلي، اسكوربورد، نظافت، امنيت و جنبه هاي زيبايي شناختي، بهبو. قرار دارند
  . تماشاچيان خواهد شدحضور  موجب بهبود
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