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 چکیده

 يرفتار یالتمندي و تمارضایت فوتسال بر هايجو سالن ةدهندعوامل شکل ي نقشالگو ۀپژوهش با هدف ارائ ینا
اجرا شد.  یدانیم بود، که به شکل يو از نوع کاربرد یفی. روش پژوهش توصگرفتانجام  یرانبرتر فوتسال ا یگتماشاگران ل

مطابق اشاگر تم 397) بود. 1395( یرانبرتر فوتسال ا یگمسابقات لال س 15شامل تماشاگران باالتر از ي، آمار ۀجامع
و و خرد)  یانیجو در سه سطح (کالن، م ۀساختمحقق ۀپرسشنام ها ازآوري دادهبراي جمعانتخاب شدند.  جدول مورگان

وتحلیل براي تجزیهاده شد. ) استف2005( و همکاران يتماشاگران برد يرفتار یالتمندي و تمااستاندارد رضایت ۀپرسشنام
خرد و کالن  یانی،د ابعاد منشان دا یجشد. نتا فادهاست Smart PLS3افزار و نرم یروش حداقل مربعات جزئها از داده

هاي فوتسال دارند. براساس جو سالن یانسوار یینسهم را در تب یشترینب 848/0، 940/0، 981/0یر مس یببا ضر یبترتبه
 ینهمچن تماشاگران دارد.ي رفتار یالتمندي و تمابا رضایت يها ارتباط معنادارمشخص شد که جو سالن یرمس یلتحل

براساس یم و مستقیرصورت غتماشاگران به يرفتار یالتجو بر تما ییراتدرصد از اثر کل تغ 23آزمون سوبل نشان داد که 
تالش  یتآنها نها یرانها و مدباشگاه است يضرور ینبنابرا شود.می یینتب 05/0 يدر سطح معنادار یترضا یانجیم یرمتغ

شده به خدمات ارائه یفی و کمیسطح ک اري از طریق افزایشهاي محل برگزجو حاکم بر سالن يمنظور ارتقاخود را به
مجدد آنان را فراهم  ورضحو  خاطر تماشاگران یتموجبات رضاتا عمل آورند باشگاه به یهاي اصلعنوان سرمایههواداران به
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 قدمهم

). 1ت (محققان بوده اس يبرانگیز برامهم و چالش یعامل یورزش یومجو استاد ةدهندعوامل شکل

ها مهم لیگ يدارند، از اجزا یمختلف ورزش یدادهايو جو رو یجانکه در ه یتماشاگران با توجه به نقش

جو  یتجذاب یشدر مسابقات، موجب افزا ماشاگرانت یشترند. شرکت هرچه بایو مسابقات مختلف ورزش

وجود خواهد  یشتريشانس ب ،برآورده شود يتماشاگران در باز یازهايکه نها شده است. هنگامیورزشگاه

 ةبود که واژ یکس ین) نخست1973(1کاتلر ).2کنند ( یداضور پح یزن یندهآ هاييها در بازآن تاداشت 

 يفضا یفتوص« یطیبه عوامل مح یدهکنترل و شکلمنظوربه المللیینب یعنوان عاملرا به 2يجوساز

از  یروشن یفتعر یازمندمفهوم جو ن یبررس. کرد یفتعر »کنندیکه در آنجا خدمات ارائه م یاطراف مکان

 ).3( و شخص دارد یطمفهوم، نسبت به مح یناست که ا یتیواژه و درك مناسب از موقع

 هايیژگیکه تماشاگران به و یمطلوب یاحساس یتوضع«)، جو ورزشگاه را 2010(3ینو بنکنشتا یوریخ

به  4یورزش هايیوماستاد جو. )4( اندکرده یفتعر »دهندیورزشگاه نسبت م یکفرد منحصربه یطیمح

 هايیژگیو شامل و شودیاطالق م یورزش یدادرو ي یکورزشگاه در طول برگزار یکحاکم در  یطمح

وون ). 5که در آن محل حضور دارند (ی است هواداران و ورزشگاه، ورزشکاران، مسئوالن ورزشگاه یزیکیف

مانند  یزشیگشامل عوامل ان یطهعوامل مؤثر بر حضور تماشاگران را در شش ح ،)6020(5یتاموراو ک

مسابقه مانند  ةکنند؛ عوامل جذابیغاتونقل و تبلحمل ینۀمانند هز ي؛ عوامل اقتصادیمشناخته شدن با ت

 یطیموردنظر؛ عوامل مح یمستاره در ت یکنانو حضور باز یمت يباز یفیت، کیگدر جدول ل یمت یتموقع

و عوامل  اشگرياز تنش و پرخ ییمانند رها یو روان یعوامل درون ها؛يباز ۀبرنام یوم،استاد یالتمانند تسه

 ی،ورزش يهااند. رقابتکرده بنديدستهتأهل  یتو وضع ينژاد ینۀ، زمیتمانند جنس یشناختیتجمع

 يکارها یمکه ممکن است قواعد، هنجارها و تقس دهندیقرار م هایییتورزشکاران و تماشاگران را در وضع

 یقاتحال تحق ین). با ا6منجر شود ( یزآمو خشونت یانهاشجوپرخ یارویینقض و به رو یآسانبه یجرا

و  ورزشگاه تمرکز کرده یزیکیف یطمندي تماشاگران از محرضایت يرواغلب  یشینپ ةشدمشاهده

چون  بخشییتاغلب عوامل رضا یراز ،)1اند (گرفته یدهرا ناد یطمح ايینهزم ی یااجتماع يهامحرك

                                                           
1. Kotler 
2. Atmospherics 
3. Uhrich & Benkenstein 
4. Sports Stadium Atmosphere 
5. Won & Kitamura 



 463   ...           يرفتار یالتمندي و تمارضایت بر فوتسال هايجو سالن ةدهندعوامل شکلنقش  يالگو ۀارائ 
 

 

یده ناد گیرد،میکه معموًال توسط هواداران انجام را  یشیکردن و حرکات نما یقمعمول، تشو يشعارها

 یشافزاموجب  یکپارچهصورت همراه با شعار دادن و آواز خواندن به یجمعکردن دسته یقاند. تشوگرفته

 ).7( شودیحاکم بر ورزشگاه م يشدن فضا یاجتماع

 یزیکیف يهاها و نقش جنبهران در ورزشگاهمورد ادراکات تماشاگ در یقاتیتحقدر گذشته همچنین 

بر نقش )، 2010و همکاران ( 1کانیگ استوفر انجام گرفته است. بر ادراك و نگرش تماشاگران هاورزشگاه

و  مسابقه یتجذاب . آنها معتقد بودنداندکرده یدجو تأک ةدهنداز عوامل شکل یکیعنوان بهرویداد 

و  یوریخ .)8( است یرگذارمسابقه تأث یکحضور در  يتماشاگران برا یلبر تما یج،بودن نتا ناپذیربینییشپ

 یناز مصرف خدمات در ب یتبر رضا یو اجتماع یزیکیجو ف یراتتأث یبررس به)، 2010( ینبنکنشتا

 يدهنده، تماشاگران و رفتار آنها، رقابت و معمارعوامل سازمان. آنها پرداختند یورزش یدادهايرو یانمشتر

 يهاکه جنبه یدندرس یجهنت ینا و به نظر گرفتند جو در دهندةیلتشک يهاعنوان شاخصبه را شگاهورز

با توجه به . )4(ند ایورزش یومجو استاد یسبب يهاشاخص یوم،استاد یطمح یو اجتماع یزیکیمختلف ف

بر نگرش و رفتار تماشاگران  ینقش متفاوت تواندیورزشگاه م یکدر  یداد یکساننکته که انجام دو رو ینا

ورزشگاه احتماًال عوامل  یزیکیف يهابر جنبهباشد که عالوه یامپ ینا کنندةیینتب تواندیم ،گذاردب يبرجا

است. از جمله  ینهزم یندر ا یازمند تحقیقهم در نگرش و رفتار تماشاگران نقش دارند که ن دیگري

 یمحققان در پ یاشاره کرد: برخ یربه موارد ز توانیم هایی،یطمح یندر چن گرفتهیقات انجامتحق

 ند)، نشان داد2016و همکاران ( 2جانسن یچاردر ینهزم یندر ا .برآمدند یرهامتغ یرجو با سا یسنجارتباط

جو  یروجود ندارد. اما تأث يو معنادار یممستق ۀتماشاگران رابط يرفتار یاتو ن یورزش یومجو استاد یانم

یت رضا يگرواسطه متأثر از نقش یتتماشاگران در هر دو جنس یکالم يبر رفتارها یورزش یوماستاد

 . )9( است تماشاگران

ها بر موجود در ورزشگاه ینشان دادند که جو ورزش، )2017( و همکاران 3وانگسونیگر د یدر پژوهش 

و جو  شودیم یکنانباز يپرخاشگر سبب ،باشد تریجو منف ه. هرچگذاردیم یرتأث یکنانرفتار و نگرش باز

 یبررس«)، با موضوع 1394( زادهیشدرو یقتحق یجنتا ).10(دارد  یاديز یرمثبت بر رفتار مثبت آنها تأث

یوم استاد یالتتسه ۀ، نشان داد مؤلف»پرتماشاگر یورزش یدادهايدر رو یرانا یورزش هايیومجو استاد
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 . )11( را داشتند یانگینم ترینیینپا یکالکترون یزاتو تجه یانگینم ینباالتر

پرداختند و  یوانبسکتبال در تا يهاجو سالن یبه بررس یقیتحق یط ،)2013و همکاران ( 1یوچن

 يهااند از: جنبهآن عبارت يهاها ارائه کردند که مؤلفهثر بر جو ورزشگاهؤاز عوامل م يامؤلفه 10 یمدل

 ياعضا ياحرفه فتارهواداران، ر یاقاشت یم،عملکرد ت یم،ت يهاسنت یالت،تسه یک،الکترون یلوسا یحی،تفر

 ینکهحال آنها اشاره کردند با توجه به ا ین. با ايشاد يهاو گروه هایم، رفتار تماشاگران، رقابت تهایمت

کشورها  یردر سا یگريد یقاتاست تا تحق یازدارند، ن یمتفاوت يهامختلف فرهنگ يتماشاگران در کشورها

د تا شناخت گیرها انجام ر بر جو ورزشگاهؤثعوامل م اساییمنظور شنبه یورزش يهارشته یرسا ینو همچن

 ).12( حاصل شود یدهپد یننسبت به ا يبهتر

، يباز ینتوپ، لباس، کفش، زم یعنی ،است یش رفتهشدن پ يابه سمت حرفه ایراندر واقع فوتسال 

رفتار ة د نحواما در مور ،به خود گرفته است ياشکل حرفه یباًکالن تقر ي، پرداخت قراردادهايشکل باز

است و  تهیرفصورت نپذ مهمیو  يحرکت جد یچها هتماشاگران فوتسال در سالن یان،و مرب یکنانباز

کرده است.  یدارا پ يا شکننده و شعارام یباز یترینو یکها تنها نقش باشگاه یفرهنگ ةواژ رسدینظر مبه

، است یگل حضور تماشاگران در مسابقات يمهم برا یطاز شرا ي هاو مناسب سالنج ینکهبا توجه به ا

 یتاهم ،فراهم آورد مجدد آنان را ۀخاطر تماشاگران و مراجع یتموجبات رضا تواندیکه م یعوامل ییشناسا

 ةمشاهدو عدم ی رهنگفو هم از نظر  یابیفوتسال، هم از نظر بازار يهاجو سالن یتاهم با وجود. یابدیم

دنبال آن ق بهمحق ی،و خارج یداخل یقاتفوتسال در تحق يهاجو سالن ةدهنددر مورد عوامل شکل یکم

با عوامل  یزن فوتسال، ارتباط آن را يهاجو سالن ةدهندعوامل شکل ینترمهم ییضمن شناسا است

ین ترمهما بیابد: هتا پاسخی براي این پرسش کند یتماشاگران بررس يرفتار یالتمندي و تمارضایت

موجود با  فوتسالي هاسالن جوآیا  د؟انکداملیگ برتر ایران  فوتسالي هاسالن جوة دهندشکل عوامل

 اط دارد؟ارتب تماشاگراني رفتار التیتماا ب هاسالناین  جوارتباط دارد؟ آیا  تماشاگران تیرضا

 

 پژوهش یشناسروش

انجام  یدانیبه شکل م است و يو از نظر هدف، از نوع کاربرد یو همبستگ یفیپژوهش حاضر از نوع توص

فوتسال،  يهاباشگاه یۀو اتحاد یگسازمان ل نمسئوال ی،ورزش یریتمد تاداناس ،اول ۀگرفته است. در مطالع

                                                           
1. Yueh Chen 
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 اهیتتوجه به م که بادادند، یمجامعۀ آماري پژوهش را تشکیل  برتر فوتسال یگل يهاباشگاه نمسئوال

در شدند. تخصص و تجربه) انتخاب  ي(بر مبنا صورت هدفمندنفر به 15تعداد به نمونه  یفیک یقاتتحق

سال  15تماشاگران باالتر از  تمامی یعامل یلو تحل هایهانجام آزمون فرض منظوربهدوم  ۀمطالع

پژوهش را  يآمار ۀ) جامع1395(یران برتر فوتسال ا یگل ةدور ینکننده در مسابقات هجدهمشرکت

 »یشناختیتجمع هايیژگیو«ساخته در دو بخش محقق ۀ. ابزار پژوهش شامل پرسشنامدادندیم یلتشک

بود و بخش دوم را  یشناختیتبود. بخش اول پرسشنامه شامل پنج سؤال جمع »یسؤاالت تخصص« و

و خرد  یانیکه در سه سطح کالن، م دادندیمیل فوتسال تشک يهاجو سالن هايیهها و گومؤلفه ،هاعامل

 ۀمطالع یقاز طر یشینهو پ یمبان ی، با بررسیهاول هايیهها و گوها، مؤلفهشده بود. استخراج عامل نظیمت

 يهامربوط به جو سالن يهاو شاخص یرهامتغ یو خارج یها و مقاالت، شامل منابع داخلاسناد، کتاب

پژوهش از  ینۀزم رد یشتراکتشاف بو  شدهییشناسا یرهايمتغ یبررس يفوتسال انتخاب شد. برالیگ برتر 

 یهاول ۀورزش فوتسال استفاده شد. پرسشنام ةاز متخصصان حوز ینظرخواه يبرا شدهیتهدایمهن ۀمصاحب

و کارشناسان  یورزش یریتمد ۀمتخصصان رشت یارو آماده شد؛ سپس در اخت یرایشسؤال و118در قالب 

 یتو اصالحات الزم در نها یپس از بررس .شود یبررسگذاشته شد تا مجدداً  مجرب و آگاه ورزش فوتسال

 ي،کم، کم، تا حد یار(بساي ینهگزپنج يگذارو با ارزش یکرتبه روش ل یهگو 88با  ياو پرسشنامه ییدتأ

 یینتع يبرا .استفاده شد ییديتأ یعامل یلسازه از تحل ییروا یبررس ي. براشد یه) تهیادز یار، بسیادز

 30ي(راهنما) روی مقدمات ۀمطالع یکاول  ۀها) مرتبپرسشنامه یدرون مگونیه زانی(اعتماد و م یاییپا

 يآلفا يفوتسال انجام گرفت و با استفاده از روش آمار لیگ برترپژوهش، شامل تماشاگران  ۀنمونه از جامع

نفر از  420 یاردر اخت یینها ۀ. سرانجام پرسشنامید) رس91/0(یید به تأ یرهاها و متغعامل یاییکرونباخ، پا

مس سونگون ورزقان  -قم یشروپ یاسین هايیمتبین  يدر سه باز یصورت تصادفمورد مطالعه به ۀنمون

) یرانتاالر هندبال ا یازدهم، ۀپسند اصفهان (هفتیتیگ -یاییدر یسات)؛ تأسیدریانح یدهفتم، شه ۀ(هفت

صورت پرسشنامه به 405 تعداد، یناز ا فت.وسوم، فجر) قرار گریستب ۀ(هفت یزتبر یريدب -ساوه يو شهردار

ها داده یلتحل يکامل برا ۀپرسشنام 397پرسشنامه مخدوش بود و  8 یانم ینآوري شد. در اجمع یحصح

 .شد SPSS 24افزار وارد نرم

 Smart افزاراز نرم يمعادالت ساختار يمدلساز يو برا spss24افزار ها از نرموتحلیل دادهتجزیه براي

PLS 3 یقتحق يهاداده یعبودن توز یعیطب یبررس يبرا اسمیرنوف –لموگرافواستفاده شد. از آزمون ک ،

 يمعادالت ساختار يو از روش مدلساز یقتحق ۀپرسشنام یاییو پا یابیاعتبار يکرونباخ برا ياز آزمون آلفا



 1400، تابستان 2، شمارة 13یریت ورزشی، دورة مد                                                                                       466

 

 

استفاده شد. براساس  ییمدل نها یمو ترس یآزمودن مدل مفهوم يبرا یحداقل مربعات جزئ یکردبا رو

 یالت، کالن،تما یت،پژوهش شامل جو، رضا هايیاسمقاز خرده یکیچه اسمیرنوف – لموگرافوآزمون ک

تماشاگران،  ی،رساناطالع یی،اجرا ي،معمار یالت،تسه یزات،مسابقه، تجه ین،خرد، باشگاه، قوان یانی،م

 یو همگن یرهامتغ ۀبودن رابط یخط یبررسنداشتند. در  یعیطب یعتوز یو کادر فن یکناناحترام، باز

 و همگن هستند. یخط 05/0از  تربزرگبا توجه به مقدار  هایانسحاصل شد که وار یجهنت ینا هایانسوار

 یعی بودن توزیع متغیرهاي پژوهشطبK-S . آزمون 1جدول 

 

 هاي پژوهشیافته

 یسن ۀدرصد متأهل بودند. دامن 21درصد مجرد و  79ها شناختی از کل نمونهجمعیت هايیژگیودر 

سال بود.  30 يدرصد باال 22سال و  30تا  20 یندرصد ب 38، سال 20درصد کمتر از  40ها شامل نمونه

 7و  یسانسدرصد ل 26 یپلم،ددرصد فوق 19 یپلم،و د یپلمد یردرصد ز 48 یزن یالتاز نظر سطح تحص

 60تهران بودند.  لهدرصد ا 14ها و ها اهل شهرستاندرصد از نمونه 86بودند.  یسانسدرصد باالتر از ل

 یکرا از نزد هايبار باز 10از  یشتردرصد ب 12بار و  9تا  7 یندرصد ب 28بار،  6تا  4 ینها بدرصد نمونه

هاي همچنین براساس آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص شد که توزیع داده تماشا کرده بودند.

 توزیع P متغیر عامل

 جو(عوامل خرد)
004/0 احترام  طبیعی نیست 

فنی کادر و بازیکنان  001/0  طبیعی نیست 
001/0 تماشاگران  طبیعی نیست 

 جو(عوامل میانی)

رسانی و تبلیغاتاطالع  002/0  طبیعی نیست 
001/0 تجهیزات  طبیعی نیست 
013/0 تسهیالت  طبیعی نیست 

003/0 عوامل اجرایی  طبیعی نیست 
047/0 معماري  طبیعی نیست 

 جو(عوامل کالن)
001/0 باشگاه نیستطبیعی    
001/0 قوانین  طبیعی نیست 
001/0 مسابقه  طبیعی نیست 

 رضایت
001/0 خدمات  طبیعی نیست 
003/0 بازي  طبیعی نیست 

006/0 تمایالت  طبیعی نیست 
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لون مشخص شد که شرط همگنی  هاي پژوهش طبیعی نیست و براساس آزمونیاسمقیک از خردهیچه

 ها برقرار است.یانسوار

 سی برازش مدل ربر

 .استقابل مشاهده  2و شکل  2در جدول یرهابارهاي عاملی متغ
 

 رضایت و تمایالت تماشاگران فوتسال، هاضرایب بارهاي عاملی عوامل جو سالن .2ول جد

مل
عا

 

عد
 ب

ام
 ن

ار 
ب

لی
عام

 

مل
عا

 

عد
 ب

ام
 ن

ار 
ب

لی
عام

 

رد
 خ

رام
حت

 ا

Q2-1 806/0  

رد
 خ

نی
ر ف

اد
و ک

ن 
یک

باز
 Q7-1 604/0  

Q3-1 705/0  Q8-1 756/0  

Q4-1 640/0  Q12-1 742/0  

Q5-1 680/0  Q13-1 813/0  

Q15-1 703/0  
ان

گر
شا

ما
 ت

Q20-1 680/0  

ان
گر

شا
ما

 ت

Q25-1 777/0  

Q21-1 697/0  Q26-1 672/0  

Q22-1 739/0  Q27-1 696/0  

Q23-1 662/0  Q28-1 715/0  

Q24-1 816/0  Q29-1 660/0  

الن
 ک

گاه
اش

 ب

Q74-1 762/0  

الن
 ک

گاه
اش

 ب

Q79-1 781/0  
Q75-1 726/0  Q80-1 810/0  
Q76-1 527/0  Q81-1 758/0  
Q77-1 848/0  Q78-1 781/0  

ین
وان

 ق

Q82-1 403/0  

قه
ساب

 م

Q91-1 689/0  
Q83-1 851/0  Q92-1 631/0  
Q84-1 886/0  Q93-1 648/0  
Q85-1 826/0  Q94-1 689/0  
Q86-1 450/0  Q95-1 819/0  

نی
میا

 

 و 
ت

یغا
تبل

ه(
سان

ر
الع

اط
ی

سان
ر

 Q30-1 761/0  

نی
میا

 

یی
جرا

ل ا
وام

 ع

Q59-1 766/0  
Q31-1 801/0  Q60-1 747/0  
Q32-1 763/0  Q61-1 720/0  
Q33-1 740/0  Q62-1 779/0  
Q34-1 728/0  Q63-1 735/0  
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Q35-1 683/0  Q64-1 772/0  
Q36-1 691/0  Q65-1 853/0  

ت
یزا

جه
 ت

Q37-1 672/0  

ت
یال

سه
 ت

Q48-1 690/0  
Q38-1 772/0  Q49-1 749/0  
Q39-1 807/0  Q50-1 817/0  
Q40-1 699/0  Q51-1 830/0  
Q41-1 794/0  Q52-1 819/0  
Q42-1 763/0  Q53-1 768/0  
Q43-1 807/0  Q54-1 831/0  
Q44-1 414/0  Q55-1 834/0  
Q45-1 764/0  Q56-1 752/0  
Q46-1 723/0  Q57-1 624/0  
Q47-1 704/0  Q58-1 573/0  

ري
ما

مع
 Q68-1 504/0  

ري
ما

مع
 Q71-1 834/0  

Q69-1 784/0  Q72-1 724/0  
Q70-1 828/0  Q73-1 734/0  

ت
ضای

 ر
S2-1 761/0  

ت 
یال

ما
ت

ري
فتا

 ر

T1-1 822/0  
S3-1 673/0  T2-1 880/0  
S5-1 665/0  T3-1 912/0  
S6-1 771/0   

 
از مدل خارج و  ،بود 4/0ها که کمتر از پرسش بارهاي عاملی ضرایب اعداد تمامی پژوهش، مدل در

ل وه نتایج آن در جدصورت گرفت ک بود، 4/0که بار عاملی آنها باالتر از  یها براساس سؤاالتتحلیل داده

 آورده شده است. 2

 روایی(ا محتو روایی د؛ش استفاده روایی نوع سه از یريگاندازه ابزار روایی تأیید منظوربه این، برعالوه

 و )1شدهاستخراج یانسوار یانگینم( AVEا روایی همگر )،شد تأیید خبرگان از نظرسنجی طریق از محتوا

 کرونباخ آلفاي ضریب معیار دو از نیز پرسشنامه پایایی تعیین منظوربه ) وفورنل و الکر(ماتریس  واگرا روایی

به  واگرا و همگرا روایی پایایی، نتایج ،4و  3 جداول در .شد استفاده 2CRپایایی ترکیبی (مرکب) ضریب و

 شده است. ارائه کامل شکل

  

                                                           
1. Average Variance Extracted 
2. Composite Reliability 
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 و پایایی مدلسنجش روایی 

 ها و ابعاد پژوهشهمگرا عامل ییو روا یاییپا یب. ضرا3 جدول

جو عوامل
 

ت
ضای

 ر

ت
یال

ما
 ت

الن
 ک

نی
میا

 

رد
 خ

گاه
اش

 ب

ین
وان

 ق

قه
ساب

 م

CR 95/0  81/0  90/0  90/.  93/0  89/0  91/0  83/0  83/0  

AVE 85/0  52/0  76/0  75/0  72/0  73/0  57/0  51/0  50/0  
97/0 آلفاکرونباخ  70/0  84/0  91/0  96/0  93/0  89/0  73/0  75/0  

 عوامل

ات
هیز

تج
 

الت
سهی

 ت

ري
عما

 م

یی
جرا

 ا

الع
اط

سان
ر

ی
 

ان
گر

شا
تما

 

رام
حت

 ا

در 
 کا

ن و
کنا

ازی
ب

نی
 ف

CR 92/0  94/0  88/0  89/0  89/0  91/0  80/0  85/0  

AVE 53/0  58/0  55/0  54/0  55/0  51/0  50/0  53/0  
91/0 آلفاکرونباخ  93/0  83/0  85/0  86/0  89/0  70/0  77/0  

 
است. مقدار مناسب  5/0شود، مساوي و باالتر از نمایش داده می AVEمعیاري که براي مطلوب بودن 

پایایی ترکیبی میزان مساوي و باالي  يبرا و است 7/0تر از ، مساوي و بزرگپایایی آلفاي کرونباخ براي 

میانگین واریانس  براي ،نتایج خروجی از مدل 3با توجه به جدول  .شده است مناسب ذکرمقدار  7/0

یارهاي مطرح معة قابل قبول بودن دهندنشان)، پایایی آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی AVE( شدهاستخراج

 شده است.

 ماتریس فورنل و الکر روایی واگرا .4دول ج
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 روایی ازیري گابزار اندازه ،4و  3 جداول در افزارنرمهاي یخروج نتایج و شدهعنوان مطالب براساس

 .است برخوردار مناسبی پایایی) و واگرا و همگرا محتوا،(

 )T-values(معنادار  یبضر

ها و در نتیجه تأیید بین سازه ۀصحت رابط بیانگربیشتر شود،  96/1که مقدار این اعداد از یدرصورت

ارائه شده  T-valuesمدل مربوط به مقادیر  1است. در شکل  %95هاي پژوهش در سطح اطمینان فرضیه

 است.

 

بر  ورزشی يهاجو سالن ةدهندضریب اثر عوامل شکلو  (T-values)ضریب معناداري  .1 شکل

 تمایالت رفتاري تماشاگران لیگ برتر فوتسال ایران مندي،رضایت
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 هایرعاملاصلی با یکدیگر و ز يهاروابط هریک از عامل (T-values). ضریب معناداري 5جدول 

پژوهش هايیهفرض  T-values P Values ضریب 

 ← بعد کالن

937/0 باشگاه  53/155  001/0  

885/0 قوانین  83/77  001/0  

776/0 مسابقه  40/33  001/0  

 ← بعد میانی

916/0 تجهیزات  75/88  001/0  

933/0 تسهیالت  54/122  001/0  

787/0 معماري  24/38  001/0  

810/0 عوامل اجرایی  70/37  001/0  

یرساناطالع  809/0  79/41  001/0  

 ← بعد خرد

943/0 تماشاگران  46/169  001/0  

735/0 احترام  21/23  001/0  

866/0 بازیکنان و کادر فنی  75/61  001/0  

848/0 بعد کالن ← جو  13/49  001/0  

981/0 بعد میانی ← جو  25/423  001/0  

940/0 بعد خرد ← جو  78/131  001/0  

734/0 رضایت ← جو  87/29  001/0  

598/0 تمایالت ← جو  15/13  001/0  

246/0 تمایالت ← رضایت  34/5  001/0  

 
ها، ها و تمامی روابط بین خود عاملها و زیر عاملمسیرهاي روابط بین عامل ۀهم با توجه به اینکه

صحیح  بینییشاست، این معناداري حاکی از پ اارنتیجه تمامی روابط معن در ،است 96/1تر از مقدار بزرگ

 روابط مدل پژوهشی است. 
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 )GOFشاخص برازش کلی مدل( ۀمنظور محاسببه R2و  communalities. مقادیر 6جدول 

 يرهایمتغ
ري پژوهش

ما
مع

 

رام
حت

 ا

الع
اط

سان
ر

ی
 

در
 کا

ن و
یک

باز
 

گاه
اش

 ب

ت
یزا

جه
 ت

ت
یال

سه
 ت

ان
گر

شا
ما

 ت

commu
nalities 

55/0 50/0 55/0 53/0 57/0 53/0 58/0 51/0 

 R2 62/0 54/0 66/0 75/0 88/0 84/0 87/0 89/0مقدار 

 يرهایمتغ
الت پژوهش

مای
ت

 

رد
خ

ت 
ضای

ر
 

یی
جرا

ل ا
وام

ع
 

ین
قوان

قه 
ساب

م
نی 

میا
الن 

ک
 

Commu
nalities 

 دوم دوم 50/0 51/0 54/0 52/0 دوم 76/0

 R2 64/0 88/0 54/0 66/0 78/0 60/0 96/0 72/0مقدار 

 2R= 55/0 = Communalities74/0 میانگین
 

GOF= �𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄�����������������������× 𝑹𝑹�2 

GOF= �𝟎𝟎/𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 × 𝟎𝟎/𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 =  برازش کلی قوي 𝟎𝟎/𝟔𝟔𝟕𝟕𝟔𝟔
 

) 2009و همکاران ( 1هاي وتزلزبنابر پژوهش بنابرایناست،  636/0 با توجه به آنکه معیار نامبرده برابر

 .شودمیبرازش کلی مدل در حد بسیار قوي تأیید 

 

 ماشاگرانتتماشاگران بر رابطۀ جو سالن و تمایالت رفتاري  منديرضایتبررسی نقش میانجی . 7 جدول

 Sobel test VAF تماشاگران منديرضایتبررسی نقش میانجی 

تمایالت رفتاري  ←نتماشا گرا منديرضایت ←ورزشی هايهاسالنسالنجو
 تماشا گران

806/5 23/0 

 
ترتیب به فوتسال يهاجو سالن ۀشود که ابتدا در زمینمشخص می 1و شکل  7 و 5براساس جداول 

                                                           
1.Vtzlz 
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نقش معناداري  848/0و بعد کالن با ضریب  940/0، بعد خرد با ضریب 981/0بعد میانی با ضریب مسیر 

یزات )، تجه933/0تسهیالت ( یرهايترتیب متغکه در بعد میانی بهطوريبه ،ها دارنددر تبیین جو سالن

) 787/0ورزشی ( يها) و معماري سالن809/0و تبلیغات ( یرسان)، اطالع810/0)، عوامل اجرایی (916/0(

ورزشی دارا هستند و آن را تبیین  يهاجو سالن دهندةیلبیشترین نقش را در تبیین بعد میانی تشک

تماشاگران با  هايیرترتیب متغ. در بعد خرد مشخص شد که بیشترین نقش در تبیین این بعد بهکنندیم

بیشترین  735/0و احترام با ضریب مسیر  866/0بازیکنان و کادر فنی با ضریب مسیر  ،943/0ضریب مسیر 

در بعد کالن مشخص شد که  یتنهادر دارا هستند. ي فوتسال هاسالنسهم را در تبیین واریانس جو 

و مسابقه با ضریب مسیر  885/0 ، قوانین با ضریب937/0 ترتیب متغیرهاي باشگاه با ضریب مسیربه

 .کنندیدارا هستند و آن را تبیین مي فوتسال هاسالنبیشترین سهم را در تبیین واریانس جو  776/0

طور مستقیم ارتباط مثبت فوتسال ایران به يهابراساس تحلیل مسیر مشخص شد که عامل جو سالن

درصد از تغییرات متغیر  73متغیر جو که طوريبه دارد،مندي تماشاگران و معناداري با رضایت

طور مستقیم ارتباط مثبت و معناداري با تمایالت . همچنین عامل جو بهکندیمندي را تبیین مرضایت

درصد از تغییرات متغیر تمایالت رفتاري  60که متغیر جو طوريبهدارد، رفتاري تماشاگران فوتسال 

طور مستقیم ارتباط مثبت و معناداري با مندي نیز بهرضایت. در نهایت عامل کندیتماشاگران را تبیین م

درصد از تغییرات متغیر  25مندي که متغیر رضایتطوريبه دارد.تماشاگران فوتسال  يتمایالت رفتار

فوتسال  يهادرصد از اثر کل جو سالن 23. حدود کندیتمایالت رفتاري تماشاگران فوتسال را تبیین م

 شود.مندي تماشاگران تبیین میایران بر تمایالت رفتاري تماشاگران از طریق متغیر میانجی رضایت

 

 گیريیجهبحث و نت

مندي و رضایت بر فوتسال يهاجو سالن ةدهندعوامل شکلنقش الگوي  ۀتحقیق حاضر، با هدف ارائ

 یريگشکل ینۀدر زمهاي تحقیق، یافته .رفتگتمایالت رفتاري تماشاگران لیگ برتر فوتسال ایران انجام 

 و در نهایت بعد کالن سپس بعد خرد بعد میانی يهاترتیب نشان داد مؤلفهفوتسال به يهاجو سالن

 ي فوتسال دارند.هاسالنی جو دهشکلنقش را در بیشترین 

امکانات  ،)933/0(ترتیب تسهیالت به ی جو شناخته شد،دهشکلین بعد در ترمهمکه  در بعد میانی

) و طراحی و 809/0( یرساناطالع ،)810/0عوامل اجرایی و برگزارکننده ( ،)916/0ها (و تجهیزات سالن

. این یافتۀ تحقیق فوتسال داشتند يها) بیشترین سهم را در تبیین واریانس جو سالن787/0معماري (
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 شوند،یم واردفوتسال برتر  یگل ريي برگزاهاداخل سالن يتماشاگران به فضا کهیهنگامنشان داد 

 بایدها سالن یرانمد بنابراین. پردازندمیها سالن یداخل يفضا يتماشا به یرآگاهانهغ و آگاهانهها ساعت

و  یزاتتجه ینشو چ یزيآممجدد، رنگ یطراح ي،و با بازساز هندرا مدنظر قرار د یباشناختیز يهاجنبه

 يو محدود بودن فضا یمی. اما قدسازنداوقات فراغت افراد فراهم  گذران يرا برا یمناسب یطمح یل،وسا

گذاشته  یمنف یرها تأثبر جو حاکم بر سالن یهمانو م یزبانتماشاگران م ینب ۀنبود فاصل همچنین ،هاسالن

نیز نشان دادند وجود امکانات  آنهابود، زیرا  همسو)، 2014فرناندز و نوس ( این یافته با نتایج تحقیق است.

 رضایت وشده ادراك کیفیت بر ها، زیبایی تجهیزات و پاکیزگی محیط ورزشگاهیصندلو تسهیالت، راحتی 

 خدماتیاز  بنابراین اگر تماشاگران ).13دارد ( معناداري یرتأث آنها مجدد مراجعۀ به تمایل و تماشاگران

 یزگی، پاکهایصندل ی،بهداشت یسبوفه، سروبلیت رایگان،  ینگ،پارک ،به سالن مسابقه یهمچون دسترس

از  .شوندیم یقتشو یبه تداوم حضور در مسابقات آتداشته باشند،  یتورود و خروج آسان و... رضا یط،مح

از  را یت)، داشتن احساس امن1395( و همکاران نژادیهمت. ستهادیگر نتایج این پژوهش امنیت سالن

). بنابراین قرار 14دانند (یم آنها و بازگشت مجددتماشاگران  ینمندي در برضایت یجادعوامل موثر بر ا

در مرکز شهرها سبب افزایش امنیت آن شده است که با یافتۀ پژوهش حاضر همسویی  هاسالنگرفتن 

عوامل برگزارکننده  ياز سو یزو تماشاگران ن گیردیصورت نم فروشییتبلدارد. در لیگ برتر فوتسال 

 یتیتماشاگران فوتسال نارضا یمنف یجاناتهاصلی عوامل توان گفت یکی از ینمشوند. پس ینم یشتتف

همسوست،  ،)2016( همکاران و جانسن برخورد عوامل اجرایی است. این یافته با نتایج تحقیق ریچارداز 

همچون  اقداماتی با را ورزشگاه در جمعیت رفتار توانندیم راحتیبه ورزشگاه معتقد بودند مسئوالن آنهازیرا 

به این نتیجه  )2013(یسکایا و همکاران ب .)13اسکوربورد کنترل کنند ( روي فرهنگی متن یک نوشتن

در داخل و اطراف ورزشگاه مانند و شاد  یادماندنیبه ییفضا ایجاد با یورزش یدادرو یک یرانمدرسیدند 

). نتایج 7مندي تماشاگران شوند (... باعث رضایتو یادادن هدا، آشنا و معروف يهاپخش سرود و آهنگ

پخش و  یفرهنگ يهابرنامه توان با در نظر گرفتنیمبا نتایج تحقیق حاضر همسو بود. بنابراین  آنهاتحقیق 

به  یزجوا يو اهدا یمه،دو ن ینمفرح و شاد ب ي ورزشیهااز شروع مسابقه، برنامه یشمناسب پ یقیموس

ها عملکرد رسانه) معتقد بودند 1389نیا و همکاران (فتحی یت تماشاگران را باال برد.رضاتماشاگران و ... 

و بعد از  ینتماشاگران پس از ورود به ورزشگاه در ح یتاز منابع مهم شکل دادن به ذهن یکی عنوانبه

تواند این باشد که پخش یمدلیل همسویی این تحقیق با تحقیق حاضر  ).15(مؤثر است  یاربس يباز

 يدر کاهش اعتراضات و رفتارها توانندیها مرسانه یقمختلف از طر یو اجتماع یفرهنگ يهابرنامه
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و  یودر راد یو اجتماع يبا دعوت از کارشناسان علوم رفتار شودیم یشنهادباشد. پ یرگذارتأث یستناشا

 هايیترفتار در وضع یتکنترل و هدا یچگونگ ةالزم دربار يهاآموزش ي،نوشتار يهاو رسانه یزیونتلو

  د.شوارائه  تماشاگران، بازیکنان و کادر فنیبه  یجانیه

ترتیب تماشاگران با ضریب ی جو شناخته شد، بهدهشکلعنوان دومین عامل در که به بعد خرددر 

بیشترین سهم  735/0 و احترام با ضریب مسیر 866/0 ، بازیکنان و کادر فنی با ضریب مسیر943/0 مسیر

معنی که تماشاگران و انتظاراتشان از بازي، کادر ي فوتسال داشتند. بدینهاسالنرا در تبیین واریانس جو 

بعد از عوامل  آنهاي به گذاراحترامیشان در مواقع حساس و نحوة رفتارهاو  هاالعملعکسفنی و نحوة 

تماشاگران  یاندر منتایج نشان داد  فوتسال دارند.ي هاسالنیري جو گشکلیر را در تأثمیانی بیشترین 

. در مقابل مهم بود یارشهر خود بس یمو حس تعلق به ت ينژاد -یتعصبات قوم ی،زبانعامل هم یشهرستان

 گیرند.یقرار م يباز یجانمجرب و ه یمطرح و کادر فن یکنانحضور باز یرتحت تأث یشترب یتهران انهوادار

مادامی که فوتسال گزارش شد،  يهادر جو سالن حساس یعنوان عاملبه یکنانرفتار باز یقتحق یندر ا

سایر بازیکنان و  العملعکسخطاها، حرکات ناشایست یا شادي نامتعارف بازیکنان در زمین مسابقه با 

عملکرد ها همراه شود، این تشویش به سکوها منتقل خواهد شد. در نتیجه با یمتنیمکت ذخیرة هریک از 

منفی و  يجو یريگشکلو موجب  مواجه شدهتماشاگران از سوي رفتار پرخاشگرانه  یدرها وسب لنامنا

عقیده دارد که )، 2016(1یوسفاین یافته با نتایج تحقیق  .شودیم مسابقات يبرگزار يهاسالنملتهب در 

تغییر دهند، حل که خود آنها نخواهند دیدگاه و نگرش خود را رفتارهاي ناهنجار تماشاگران تا زمانی

دهند. یبه واکنش تماشاگران نشان م یاريبس یتحساس یکنانباز)، همسو بود. برعکس 16( نخواهد شد

 دو تیم بازیکنان ي منفی بینهاواکنشحساسیت و  سبب در بین تماشاگران دو تیم گرفتهشکل جو منفی

 یژهونفس و باور را بهاعتمادبه یدن باهوادارا. زیاد دارد یرجو مثبت بر رفتار مثبت آنها تأث شود. امایم

دلیل همسویی این یافته با تحقیق  القا کنند. یمبه ت رود،یم یشآنها پ یمبر ضد ت يباز یانکه جریزمان

ها بر رفتار و نگرش جو ورزشی موجود در ورزشگاهمعتقدند آنها آن است که  )،2017وانگسون و همکاران (

کانون شود. یمپیشنهاد دادن به کانون هواداران  یتاهم ینهزماین . در )10( گذاردیم یربازیکنان تأث

تا تخلفات تماشاگران  نندک یتخود احساس مسئول یمکه نسبت به ت یاموزدبه تماشاگران ب یدمذکور با

دیگر  همراه نداشته باشد.را به یخانگ هاييآنها از حضور در باز یتو محروم یازمانند کسر امت یعواقب

                                                           
1. Yusoff, N.H. 
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و بازیکنان و کادر  هاو کارکنان سالن یریتبرخورد مناسب مد ةنحو ینب دهدینشان م این تحقیق یجنتا

این یافته نیز با نتایج تحقیق خطیبی وجود دارد.  یمثبت ۀرابط و برعکس مندي تماشاگرانبا رضایتفنی 

و  یکنانباز یزیکی،ي، حراست فبرگزار نمسئوال ۀاحترام، نگرش و رفتار محترمان ) که معتقد است1393(

پرایس و پالمرو همسو بود.  )،17دهند (یآن را در رفتار خود با تماشاگران نشان م هاست ویمت یکادر فن

) که با این یافته 14شوند، تشنۀ احترام هستند (یکه وارد ورزشگاه من از زمانیامعتقدند هوادار ،)2014(

ثر ؤم یاربس هامطلوب در سالن يبه جو یدهرا در شکلشده تماشاگران احترام ادراكهمخوان است، زیرا 

در  یزیکیراهنما و حفاظت ف یروهاينکارکنان،  يبرا یآموزش يهاکارگاه بهتر است ینبنابرا دانند.یم

 .دشوبرخورد و رفتار محترمانه با تماشاگران برگزار  ةخصوص نحو

 با ترتیب شامل باشگاهبه شناخته شد،ی جو دهشکلسومین و آخرین عامل در  بعد کالنایت نه در

و  هاباشگاهمعنی که ؛ بدین776/0 مسیر ضریب با مسابقه و 885/0ضریب  با قوانین ،937/0مسیر  ضریب

یر را بعد از تأثیري آن، مسابقه و سطح اهمیت آن بیشترین کارگبهعوامل مرتبط با آن، قوانین و نحوة 

نتایج این بخش از پژوهش نشان داد  ي فوتسال دارند.هاسالنیري جو گشکلعوامل میانی و خرد در 

ها و فرد باشگاهمنحصربه هايي، برتري قبلهاسالدر  هاباشگاه هايیتها، موفقجو سالن ی ماننداملوع

 یگل يمشخص شد زمان برگزار ینهمچن شود.یال مسفوتیگ برتر ل شدن ترجذاب موجبتعادل رقابتی 

. این یافته با نتیجۀ شودمحسوب می یگل هاييباز در برگزاري بهترمهم  عنصري یفوتبالیرروز غ یکدر 

 ي(زمان برگزار یزيربرنامهنشان داد  آنهازیرا نتیجۀ تحقیق  )، همخوانی دارد،1395پژوهش امامی و بنار (

سوب مح یرانا یبالوال يهالیگ یفیتک دهندةیلدر طول سال، هفته و روز)، از عناصر مهم تشک یگل

هاي لیگ برتر فوتبال يبازهاي لیگ برتر در یک روز خاص در هفته که با يبازشود یمشود. پیشنهاد یم

وجود  ي،باز یجۀساز بودن نتسرنوشت ي،بنددر جدول رده هایمت یگاهجا ).18( تداخل ندارد، برگزار شود

این یافته است.  یرگذارها تأثو سالن يبر جو باز یسنت یببا رق يو باز هایمتهریک از ستاره در  یکنانباز

سرشناس، کسب  یانو مرب یکناناستفاده از باز، که معتقد بودند )1389( ی و همکارانفالحبا نتایج تحقیق 

 یوابستگ تواندی، میانارتباط دوطرفه با تماشاچ یجادو ا یمت يباز یفیتبهتر در رقابت، بهبود ک یتموقع

در مورد . ها داردبا جو سالن يقو یارارتباط بس يداور یفیتک خوانی دارد.)، هم19( دهد یشرا افزا یمبه ت

 هايیترا در موقع یمتفاوت یماتمانند داوران تصم یزمتعاقباً تماشاگران ن ي،باز ینمبهم در ح يهاصحنه
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 معتقدند آنها)، همخوانی داشت، زیرا 2010( 1کواکوبکه و گیسنراین یافته با نتیجۀ تحقیق  بینند.یخطا م

عواملی است که بازي و تماشاگران را تحت ، آیدیپیش م يخطاهایی که در زمین باز وکیفیت داوري 

 يوارد کرد تا قوانین بازباید را  یديجد هاييفناورشود یمپیشنهاد منظور بدین). 20دهد (یمیر قرار تأث

هاي مدیریت بر رفتار بازیکنان، مهارت هاي فیزیکی و روانی،  بر آمادگی همچنین عالوه .ش نشودزدچار لغ

و  یمطور مستقمسابقه به یفیتکها را نیز مسلط باشند. در ادامه مشخص شد مربیان و مسئوالن تیم

استوفر و همکاران  یگکان. این یافته نیز با نتایج تحقیقات با جو سالن دارد يقو یارارتباط بس یرمستقیمغ

آنها بر نقش  همسویی داشت، زیرا )،2013و همکاران ( یوچن) و 2010(ین و بنکشتا یوریخ)، 2010(

همسویی دیگر این یافته با  .)4، 12، 21( اندکرده یدجو تأک ةدهنداز عوامل شکل یکیعنوان به یدادرو

و  هایمکیفیت عملکرد ت به این نتیجه رسیدند کهآنها بود، زیرا  )1393( عمادي و ناصحنتیجۀ تحقیق 

). اما این بعد با نتیجۀ تحقیق 22( رضایت تماشاگران تأثیر داردبر ربوط به کیفیت مسابقه عوامل م

بین  آنهادر تحقیق  )، ناهمسو بود. علت این ناهمخوانی آن بود که1388نژاد و همکاران (رمضانی

 ).23( مشاهده نشد دارياتفاوت معن یگل يبنددر جدول رده یفحر ۀو رتبفوتبال  یکنانباز يپرخاشگر

 يارتباط مثبت و معنادار یمطور مستقهاي فوتسال بهنشان داد عامل جو سالن ،آزمون مدل تحقیق

ارتباط مثبت و  يدارا یمطور مستقبه یزمندي نعامل رضایت یت. در نهاداشتمندي تماشاگران با رضایت

تماشاگران  يرفتار یالتهاي فوتسال بر تماجو سالن یتتماشاگران بود. در نها يرفتار یالتبا تما يمعنادار

. نتایج این بخش با )6و  4 هايشود (جدولمی یینمندي تماشاگران تبرضایت یانجیم یرمتغ یقاز طر

)، همخوانی داشت. علت این همسویی آن است که در تحقیق وي 1393نتیجۀ تحقیق خطیبی (

همچنین با نتیجۀ  ).17( يمندي از بازتا رضایت کندیم یفارا ا يترمندي از خدمات نقش پررنگرضایت

مندي تا حدي رضایتدریافتند  نیز آنها)، همخوانی داشت، زیرا 2013( و همکاران 2تئودراکیسپژوهش 

یالت و تسه یفیتک ارتقاي بنابراین با ).17( کیفیت خدمات و رفتار تماشاگران است ۀمیان رابط ۀواسط

را هنگام حضور آنان  یر گذاشت و زمینۀتماشاگران تأث يو خرسند یتبر رضا توانیها مسالنامکانات 

 يبرا يقو ةکنندبینییشپ ي نیزکه جو باز در ادامه مشخص شد هاي بعدي فراهم کرد.يبازبرگزاري 

)، همسو بود، زیرا این محققان 2014(ساستد و همکاران که با نتایج تحقیق مارکو  ،بود ياز باز یترضا

 يو ظاهر یزیکیف يهاجنبه یررا از سا یدادرو یک يشده هنگام برگزارتماشاگران از جو تجربه یترضا

                                                           
1. Quaquebeke, N., & Giessne, S. R. 
2. Theodorakis, N. D.,  
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ها موجب یمتیفیت و به دور از حواشی از سوي باکهاي يبازبنابراین ارائۀ ). 20( دانندیورزشگاه مؤثرتر م

جو با تمایالت رفتاري، این  شود. در رابطۀمنجر می آرامرضایت خاطر تماشاگران شده و به ایجاد جوي 

آنهاست. قصد  يرفتار یالتتما ةکنندینیبیشتماشاگران، پ یترضادار است. امعنصورت مستقیم رابطه به

 یبستگ هاي قبلیيبازو  هاحاکم بر سالن یطاز جو و شرا تماشاگران ۀبازگشت مجدد به نگرش و تجرب

تواند این یمبا این یافته همخوانی دارد. از جمله دالیل همخوانی )، 1394( یانوندزهره یقتحق یجنتا .دارد

تماشاگران  تواندیورزشگاه، م يمندي در فضاخدمات و رضایت یفیتکباشد که نتایج تحقیق وي نشان داد، 

 يخوب برا ۀتجرب یکفراهم کردن  يبرا .)2( کند ورزشگاهحضور مجدد در  يبرا گیريیمرا مجاب به تصم

آنها  يبرا یدبا یزن یدادرو ةد و کارکنان برگزارکنندرآنها را مجذوب ک یدبا در سالن مسابقه، تماشاگران

خطیبی  و )2016و همکاران (جانسن ریچارد د. اما نتیجۀ این یافته با نتایج تحقیق قرمز پهن کنن یرشف

 یومجو استاد یاننشان داد که م ،)2016و همکاران (جانسن ریچارد ناهمسو بود. نتایج تحقیق  )1393(

نیز به این ) 1393( یبیخط). 9( وجود ندارد يو معنادار یممستق ۀتماشاگران رابط يرفتار یاتو ن یورزش

یست ن یرگذارتماشاگران تأث يرفتار یالتبر تما یمصورت مستقفوتبال به يهاجو ورزشگاهنتیجه رسید 

نوع  زیرا باشد، هارشتهسال نسبت به سایر تواند ماهیت رشتۀ فوتیماز جمله دالیل این ناهمسویی  ).3(

نمونه جو حاکم بر  يها نقش داشته باشد، برابه جو ورزشگاه یدهدر شکل تواندیم یورزش ۀرشت

 یاربس تواندیم شیورز ۀرشت یتماه ۀواسطبه یستن هايینزم و بسکتبال يهاسالني فوتبال، هاورزشگاه

 .متفاوت باشد

پیشنهاد  ی،جهان يبنددر رتبه یرانفوتسال ا یگاهبه جا تحقیق حاضر و نظر هايبا توجه به یافته

احداث  ینۀدر زم یاز بخش خصوص یتهمچون وزارت ورزش و جوانان با حما یدولت يهاسازمان شودیم

ۀ که هم یالتیساختن تسه يجاکنند. به یزيربرنامه با استاندارد جهانی رشته ینا یاختصاص يهاسالن

متفاوت  یازهايتماشاگران با ن يساخته شود که جوابگو ییهاداشته باشند، سالن یکسانی ۀتجرب تماشاگران

، تابلو دارشماره هايینصب صندلي موجود همچون هاسالنارتقاي کیفیت لوازم و تجهیزات فرسودة باشد. 

)، wifiاینترنت (ها، ینگپارک، گسترش فضاي هابوفههاي بهداشتی، یسسرو، هاکفپوشثبت امتیازها، 

 یتکنترل جمع يمداربسته برا یندورب میهمان، استفاده از و میزبان تماشاگران جایگاه يجداساز طراحی

رفتار تماشاگران، با  ینۀدر زم ي خود قرار دهند.هابرنامهیتی و... را در امن انمأمور یمدخالت مستق يجابه

 یجانیه يرفتارهاا روي تابلوهاي موجود در سالن، یاسکوربورد  يرو یهمچون نوشتن متن فرهنگ یاقدامات

 یتذهن یريگکه به شکل یپرداختن به مسائلبا  ها ورسانه هند. از طریققرار د یرتماشاگران را تحت تأث
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بپردازند، ها جو سالن يسازبه بعد فرهنگ شوند،یمنجر مها یمتو بازیکنان و کادر فنی مثبت در هواداران 

ها در حضور خانواده يراهکارهاهمچنین . یمباشن یرگذارتأث یستناشا يها و رفتارهااعتراضدیگر شاهد  تا

تماشاگران مثبت  یلحاظ همچون عدم فحاش یلیها، از خحضور بانوان در سالن .دشو یها بررسسالن

 يگزارهمراه بربه یالتمندي تماشاگران از تسهرضایتتوان امیدوار بود یمدر این صورت خواهد بود. 

حضور در  يتماشاگران برا و دشومنجر  یدارمثبت و پا يجو یجاد، به اهایمت ياز سو یفیتباک هاييباز

 ینا يسوبه یمال یانبخشند و حام یها فزونها توجه خود را به باشگاهشوند. رسانه یبترغ یندهآ هاييباز

 .چراغ سبز نشان دهندها باشگاه
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Abstract 
The current study intended to design a model for the role of factors shaping 
the atmosphere of futsal halls on satisfaction and behavioral tendencies of 
Iranian Futsal Super League spectators. This study was an applied descriptive 
research conducted as a field research. The statistical population of the study 
included all spectators over 15 years of age who had participated in Futsal 
Super League Championship (2016). A sample of 397 individuals were 
selected according to Morgan's table. The research instruments included 
Behavioral Tendencies Questionnaire (Brady et al., 2005) and Satisfaction 
Scale. The authors also developed an Atmosphere Questionnaire on three 
levels (macro, middle, and micro). In order to analyze the data, partial least 
squares and Smart PLS3 software were utilized. The findings of the study 
demonstrated that the middle, micro, and macro dimensions respectively have 
the highest role in explaining the variance of the futsal salons atmosphere 
(path coefficient of 0.981, 0.940 and 0.848 respectively). Based on path 
analysis, it was determined that the salon`s atmosphere is significantly 
associated with satisfaction of the spectators and their behavioral tendencies. 
Additionally, Sobel test showed that 23 percent of the total effect of 
atmosphere on behavior tendencies of spectators is indirectly explained based 
on the mediating role of satisfaction (p<0.05). Therefore, it is essential that 
clubs and their managersdo their best so as to promote the atmosphere of 
salons through quantitatively and qualitatively enhancing the services to fans 
as the main capital of the club in an attempt to facilitate their satisfaction and 
reappearance in Hall. 
 
Keywords 
Hall atmosphere, satisfaction factors, behavioral tendencies, Premier League 
Futsal. 
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