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 قم صبای فوتبال تیم خانگی های بازی در تماشاگران حضور بر مرتبطعوامل بررسی 

 3، سید احمد سجادی2سمیه نامدار طجری، 5محمدیعلی 

 چكیده

 ترینممه از و اصلی یسرمایه همچنین و دارند فوتبال صنعت حیات یادامه در انکارناپذیری نقش فوتبال تماشاگران :هدف و مقدمه

 ایهبازی در تماشاگران حضور بر مؤثر از اینرو هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی راهکارهای شوند.می محسوب هاباشگاه درآمد منابع
 باشد.قم می صبای فوتبال تیم خانگی

رد و روش گیاستان قم را در بر می شهروندان کلیهپژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری  -روش تحقیق از نوع توصیفی شناسی:روش

ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آوری دادهنفر بوده است. به منظور جمع 381تصادفی ساده و تعداد نمونه  گیری نمونه
آن با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفته بود. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه  صوری و محتوایی

  .شد استفاده فریدمن و ایجمله دو توزیع ناپارامتری هایآزمون از هاداده تحلیل و تجزیه ظورمن (. به89/0شد )

 واملع تسهیلات، و امکانات ریزی،برنامه بازی، جذابیت اقتصادی، عوامل قم، استان شهروندان دیدگاه از که داد نشان نتایج ها:یافته

 همچنین .هستند تأثیرگذار قم صبای فوتبال تیم خانگی هایبازی در تماشاگران حضور بر بر زیادی حد در عاطفی عوامل و انگیزشی
 برنامه ریزی. 1 انگیزشی، عوامل. 9 تسهیلات، و امکانات. 3 عاطفی، عوامل. 2 بازی، جذابیت. 5: از عبارتست مذکورهای مؤلفه بندیاولویت

 .اقتصادی عوامل. 1 و

 آمد و رفت گاه،ورزش فضای پاکیزگی و بهداشت مسابقات، بلیت قیمت به های پژوهش، توجهبا عنایت به یافته :گیرینتیجه و بحث

ها، ازیزمان ب دقیق ریزیبرنامه مسابقات، کیفیت افزایش ورزشگاه، در تفریحی و کنندهسرگرم هایبرنامه اجرای استادیوم، به آسان
 نظر لبج راستای در مثبت اقدامات جمله از باشگاه هواداران کانون در رانتماشاگ نمودن عضو و بومی بازیکنان از استفاده رسانی،اطلاع

 .باشد می تماشاگران

 

 تماشاگران.حضورقم، لیگ فوتبال، میزبانی،  صبای باشگاهواژه های كلیدی: 
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  دانشگاه مازندران گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتیاستادیار  .2
 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران .3
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 مقدمه
 عنوان به ورزش. است ساخته هویدا جامعه در را خود اجتماعی جایگاه اجتماعی، پدیده یک عنوان به ورزش امروزه

 جامعه در را خود خاص کارکردهای کند،می برقرار متقابل روابط دیگر، اجتماعی هایپدیده با اجتماعی واقعیت یک
 برداریبهره آن هایفعالیت ثمره و حاصل از اجتماعی ابعاد از یک هر و جامعه ساختار کل و گیردمی عهده بر

 در که است بنیادی و زیربنایی کارکردی انسانی، روابط تحکیم و توسعه در ورزش اجتماعی کارکرد(. 5)نماید می
 . همچنین(2گذارد )می جای بر توجهی قابل اثرات اجتماعی آحاد و اقشار بین موجود روابط و جامعه ساختار کل

 گوناگون اشکال کشور، به هر جمعیت از اعظمی بخش که است صنعتی جوامع هایمقوله ترینمهم از یکی ورزش
 نیز و است هگرفت قرار افراد زندگی تغییرات سبک تأثیر تحت توجهی قابل طور به صنعت این دارند. سروکار آن با
 حسوبم جامعه مردمفراغت  اوقات گذراندن برای هافعالیت و سودمندترین ترینمتنوع ترین،مهم از یکی عنوان به

 .(3) شودمی
 از هزاران نفر که جایی کرد؛ اشاره ورزشی مسابقات تماشای به توانمی ورزش با مرتبط هایجمله فعالیت از     
 این به توجه و ورزشی های مختلفرشته مسابقات رویدادهای در تماشاگران حضور. می یابند حضور مشتاق افراد

 هستند، مختلف هایقومیت و نژادها و جوان و مرد، پیر و زن از اعم جامعه مختلف اقشار تماشاگران، این که مسأله
یم تشکیل را ورزشی کنندگانمصرف از توجهی قابل درصد تماشاگران ورزشی امروزه. است مدعا این از نشان
های گردند. شرکتتر میایحرفه ،های ورزشی با گذشت هر سالشود و نهادای تجاری میورزش بطور فزاینده دهند.

ها ورزشی مجبورند فروشندگان تهاجمی خدمات باشند تا با سایر پیشنهادهای فراغتی رقابت کنند. برای مثال، آن
های ذینفع مانند اسپانسرهای شرکت، های حامی هواداران( و سایر گروها هواداران خودشان )از قبیل کلوبمجبورند ب

 .(3روابط برقرار کنند )
 جهان در ورزشی یرشته انگیزترین هیجان و ترینپربیننده پرطرفدارترین، فوتبال هاورزش میان در شکبی     

 افزایش و فوتبال ورزش شدن ایحرفه با(. 9) نیست مستثنا قاعده این از هم ما کشور در و شودمی محسوب
 که ریطو به است، شده افزوده ورزشی یاین رشته تماشاگران تعداد بر تدریج به آن، مسابقات از ناشی هیجانات

 دیدارهای در تماشاچیان از هاورزشگاه بودن لبریز .(1) رسدمی هم نفر هزار 500 از بیش به هاورزشگاه برخی در
 به ار فوتبال تلویزیونی، پخش میلیونی چندصد بینندگان از هارقابت برخورداری و جهانی و ایقاره ملی، داخلی،
 در که هاستورزش پرطرفدارترین و ترینجرای از نیز ایران در فوتبال. است کرده تبدیل جهان ورزش ترینمردمی
 برای هک تماشاچیانی. است داده اختصاص خود به را تماشاچیان و ورزشکاران تعداد بیشترین ها،رشته سایر با مقایسه
 ترینمهم و دارند ورزشی لیگ هر برای خاصی اهمیت ،یابند می حضور هاورزشگاه در ورزشی مسابقات تماشای
 خرید با بخشند،می هویت ورزشی هایلیگ به اینکه بر علاوه زیرا روند؛ می شمار به ایحرفه هایباشگاه یسرمایه

 انتماشاچی بیشتر حضور دیگر، طرف دارند. از ورزشی هایلیگ برای درآمد کسب در ایبرجسته نقش مسابقات بلیت
 دلیل به هارسانه در فوتبال جذابیت از بخشی حتی و شود می ورزشگاه فضای در جذابیت افزایش باعث مسابقات در

 برای 5اسپانسرها تمایل افزایش باعث مهم، این کند که می ایجاد هاورزشگاه در تماشاچیان حضور که است فضایی
 .(1) کنند می خرج پول زیادی مقدار هابازی در حضور با ورزشی تماشاچیان شود.ها میباشگاه از حمایت

 

5 . sponsor 



  119 بررسي عوامل مرتبط بر حضور تماشاگران در بازی های خانگي تیم فوتبال صبای قم

 یمایهسر همچنین و دارند فوتبال صنعت حیات یادامه در انکارناپذیری نقش فوتبال از آنجا که تماشاگران     
 عنوان به فوتبال هایباشگاه در که آنجایی از شوند ومی محسوب هاباشگاه درآمد منابع ترینمهم از و اصلی

 هااشگاهب است لازم دارد، وجود تماشاگران و خدماتی کارکنان بین تنگاتنگ و نزدیک تعاملی خدماتی، هایمؤسسه
 مندیرضایت امکان کیفی، خدمات بیشتر و بهتر چه هر یارائه با داده، خرج به بیشتری حساسیت زمینه این در

حرفه ورزش رونق در عامل ترینمهم که کنندمیعنوان ( 5992) 5گوتیر و هانسن. (7کنند ) فراهم را تماشاگرانشان
 درآمدهایی یممستق صورت به مسابقات بلیت خرید با اینکه بر علاوه تماشاگران. است تماشاگران تعداد افزایش ای،

 حامیان جذب راه از درآمدزایی در ایعمده سهم غیرمستقیم صورت به دارند، ایهای حرفهلیگ و هاباشگاه برای را
 .(8دارند ) نبیاج خدمات و پخش تلویزیونی حق فروش و مالی

 خدمات یتجربه تأمین و کنندگانشرکت و تماشاگران رضایت جلب اهمیت ورزشی هایبازاریاب بیشتر امروز،     
 هب کمتر توجه اضافی، محصولات خرید زیاد، کلامی مثبت تبلیغ کمتر، هایشکایت جمله، از دانندمی را کیفیت با

 سوددهی هب مثبت نتایج این یهمه. بازاریابی هایهزینه کاهش و ستد و داد هایهزینه کاهش کنندگان،رقابت دیگر
 ورزش صنعت در آن، بر علاوه. کنندمی کمک هاباشگاه و ورزشی مراکز مانند غیرانتفاعی هایسازمان دیرپایی و

 برای اشتل در رقابتی سودی یکنندهتأمین تواندمی  مشتری رضایت و خدمات کیفیت که دارد وجود اعتقاد این
 چه ،تماشاچیان حضور بر تأثیرگذار عوامل است لازم ،حضور افزایش بنابراین به منظور .(7باشد ) مشتری جلب پول

 که ؤالس این. شود سنجیده حضور میزان بر یک هر تأثیر مقدار و شده شناسایی بیرونی، عوامل چه و درونی عوامل
 ها و بازاریابانمدیران باشگاه برای مهم سؤالی است، مؤثر ورزشی رویدادهای در تماشاچیان حضور بر عواملی چه

 آمددر میزان با غیرمستقیم هم و مستقیم طور به هم تماشاچیان حضور افزایش زیرا شود؛ می محسوب ورزشی
 تأمین را هاباشگاه درآمد از ناچیزی منبع فروشی بلیت ایران در حاضر حال در .(1دارد ) رابطه ورزشی رویدادهای

 کلان ایهسیاست ولی شودمی تأمین دولتی هایسازمان توسط بیشتر هاباشگاه مالی هایهزینه رو این از کند،می
 مالی حیث از و شوند خصوصی هاباشگاه که است سمتی به وزارت ورزش و جوانان و آسیا فوتبال کنفدراسیون

 تماشاگران جذب برای راهکارهایی دنبال به باید هاباشگاه نزدیک ایآینده در ترتیب این به و شوند خودکفا و مستقل
  (9) .باشند خود درآمد افزایش نهایت در و بیشتر
تبال، های فوحفظ کیفیت تجارب ورزشی در باشگاهدار و های نظامهای تدوین برنامهز راهرسد یکی ابه نطر می     

دیدگاه تماشاگران در  ،باشد. در تحقیق حاضر نیزها میحضور تماشاگران در ورزشگاهآگاهی از عوامل اثرگذار بر 
قرار گرفته است.  مورد بررسی ی قمهای خانگی تیم فوتبال صبایرگذار بر حضور هواداران در بازیمورد عوامل تاث

های بازی 5387-5388از تهران به قم منتقل شد و از فصل  5387در سال  هایی است کهاز جمله باشگاه باشگاه صبا
های فراوان رغم تلاشدر حالی است که علیو این  2شودتیم فوتبال صبا در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می

کنند ین تیم میا هایسیار کمی از بازیهای خانگی، تماشاگران استقبال ب، در بازیر انتقال این تیممسئولین استان د
ئولین های مساز جمله کمبود درآمد، کاهش حمایتباعث شده است که مسئولین باشگاه با مشکلاتی  ،و این عامل

 کاهش انگیزه بازیکنان و کادرفنی و ... مواجه شوند.، استان
 مشاهده که شده، انجام هاورزشگاه در تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل مورد در متعددی تحقیقات گذشته در     
 و حمل وسایل به مشکل دسترسی فرسوده، امکانات و تجهیزات قدیمی، هایورزشگاه همانند زیادی عوامل شده

 

5 . Hansen, H. and Gautheir 

 .قم است (هزار نفری یادگار امام )ره 50یعنی استادیوم  ،شود که دارای ورزشگاه اختصاصیمیهای کشور محسوب هایی در لیگ برتر فوتبال باشگاهصبا جزو معدود تیم. 2
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 وردپسندم بازی یارائه عدم بازی، نبودن حساس بازی، برای نامناسب هایزمان انتخاب کافی، تبلیغاتی عدم نقل،
( در 5393محمدی و همکاران )علی. (9) مؤثرند تماشاچیان، تعداد کاهش بر نامناسب ریزیبرنامه و تماشاگران

 برتر هایلیگ تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل سنجش ابزار پایاسازی و اعتباربخشی ساخت،" تحقیقی با عنوان
 را تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل واریانس از درصد 17 مجموعاً که را عامل 8، "ایران والیبال و بسکتبال فوتبال،

 و ندیبزمان ها،تیم قدمت و عملکرد جذابیت، و اطلاعات تأسیسات، شامل عوامل این. دادند نشان کند،می تبیین
در زمینه تحقیقات انجام شده  دیگراز  (.3) بودند هیجان  و گریز و تعامل ،(تیمی هویت) نیابتی پیروزی رسانی،اطلاع

فر (، ترك5389تجاری )، (5388) (، فلاحی5388تحقیقات المیری )توان به می ،بر جذب تماشاگران موثرعوامل 
(، 5392محمدی )علی(، 5395نعمتی )(، 5395چیان )، ساعت(5390) فرترك ، تجاری و(5389) (، دهقان5389)

 (2009) 1ژانگ و ، پیس(2009) 9برلینگتون و ، پاتون(2002) 3دونینهو ،(2005) 2لی ،(5981) 5اشتاینگرین و مارکوم
(، 5395دوست و احمدی )، علی(5390) دوراندیش ،(5390احمدی ) اشاره کرد. همچنین( 2009) 1و کارو

 احسانی و تماشاگران مندیرضایتزمینه در  (2008) 9لی و الدین امین ،(2002) 8لیوون ، وان(2005) 7تئودوراکیس
 موثر رابطه با عوامل در (2007) 50جون سونگو  (5392) سجادی ،(5390) سلیمانی و ، شجاعی(5395) جوانی و
  اند.را انجام دادهتحقیقاتی  هواداران وفاداری بر

حضور  رب ویژگی های فرهنگی واجتماعی هرمنطقه واستان متفاوت می باشد واین ویژ گی ها که این به توجه با     
 روریضمی تواند با توجه به بافت مذهبی استان قم  تحقیقاین  انجام باشند، می ورزشگاه ها تأثیرگذار در تماشاگران

قم استان زشور و بدنیتربیتباشگاه صبا ومدیران  اندرکاراندست و مسئولان به تواندمی تحقیق نتایج لذا. است
 تخاذا  را مناسب راهکارهای رابطه با حضور تماشاگران، در آفرینمشکل و اثرگذار عوامل شناخت با تا کند کمک
 حضور تماشاگران می مشکلات و مسائل دانستن همچنین. بردارند هاباشگاه اهداف تحقق در مؤثر گامیتانموده 

 توانندیم فدراسیون فوتبالورزش و  رام ریزانبرنامه زمانی و نماید مشخص را در کشور فوتبال موجود سیمای تواند
 تاهمی و ضرورت امر این و باشد موجود لازم اطلاعاتها استان سطح در که نمایند ریزیبرنامه دقت با و خوبی به

 . کندمی چندان دو را زمینه این در تحقیق
 ورزشگاه در لفوتبا تماشاگران حضور تأثیرگذار برهای مؤلفهبه بررسی  حاضر تحقیق مواردی، چنین وجود به نظر     

ین طرحبینی و تدواندرکاران در پیشتواند به دستبپردازد. اطلاعات حاصل از این تحقیق میمی قم  امام )ره( یادگار
 کمک نماید.ها در باشگاه ا و در نهایت ارتقای کیفی فوتبالهای اصولی و مناسب با نیازهریزیهای مناسب و برنامه

 :می باشند ذیل اساسی سؤال دو به گوییپاسخ دنبال به مطالعه این گرانپژوهش لذا
 ورحض عاطفی بر و انگیزشی عوامل تسهیلات، و امکانات ریزی،برنامه بازی، جذابیت اقتصادی، عوامل آیا. 5
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5 . Marcum, J.P. & Greenstein 

2 . Lee 

3 . Michael Donihue  
9.  Roy Patton & Vermont Burlington 

1 . Pease & Zhang 

1. Caro, L. M.,  

7. Theodorakis, N  
8. Van Leeuwen , L.  
9 . Aminuddin, Y.Lee, H.S. 

50 . Sungjoon, Nam  
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 دارد؟ وجود معناداری تفاوت تماشاگران حضور بر تاثیرگذار عوامل اولویت بین آیا اینکه و. 2
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 تحقیق شناسی روش

سال  52بالای  مرد شهروندان کلیه مطالعه مورد آماری جامعه. است پیمایشی نوع از و توصیفی حاضر، تحقیق
 نمونه عنوان به نفر 381 تعداد کوکران، نمونه فرمول حجم اساس بر. نده ابودنفر  910100دراستان قم که در حدود 

آوری منظور جمع به. گرفتند قرار بررسی مورد و انتخاب نمونه افراد ،ساده تصادفی روش از استفاده با و تعیین تحقیق
 فردی هایویژگی بخش دو در که بود سوال 18 حاوی پرسشنامهاطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. 

 عوامل و باشدمی ارزشی پنج لیکرتی مقیاس قالب در سؤال هر هایپاسخ. بود شده تنظیم تحقیق اصلی سوالات و
 مؤلفه، شش در قم استان شهروندان دیدگاه از را صبا فوتبال تیم خانگی هایبازی در تماشاگران حضور بر بر مؤثر

 نجشس مورد عاطفی و عوامل انگیزشی عوامل تسهیلات، و امکانات ریزی،برنامه بازی، جذابیت اقتصادی، عوامل
 گرفت قرار بدنیتربیتاساتید  از تعدادی اختیار در پرسشنامه محتوایی، و صوری روایی از اطمینان برای. دهدمی قرار

 هایآزمون از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به (.=89/0α) شد سنجیده کرونباخ آلفای طریق از پرسشنامه پایایی و
. در گردید( تعیین ≥01/0P) آماری در سطح داریطح معنیس .شد استفاده فریدمن و ایدوجمله توزیع ناپارامتری

 یک هر هایگویه و تحقیق گانهشش هایمؤلفه انجام شد. SPSSافزار  ها به وسیله نرم ضمن تجزیه و تحلیل داده
 :است آمده 5 شماره جدول در هامؤلفه از

 تاثیرگذار بر حضور تماشاگرانهای مؤلفه: گویه های 1جدول 

 گویه ها متغیر ردیف
 عوامل 5

 اقتصادی
 یزینهه ذهاب، و ایاب یهزینه مناسب، جایگاه و صندلی یهزینه مسابقات، بلیت قیمت

تصادی اق از تلویزیون، وضعیت تیم مسابقات پخش تغذیه، عدم یهزینه و پارکینگ
 تماشاگران

 
 
2 

 
 

 جذابیت
 بازی

حریف،  یمت در ستاره بازیکنان وجود شاخص در تیم، حضور بازیکنان مسابقات، کیفیت
 بینیشحذفی، غیرقابل پی جام یا لیگ قهرمانی در تیم بازی ینتیجه سازبودنسرنوشت

 و ، نزدیکتیم توسط تدافعی بازی یهتیم، ارائ توسط تهاجمی بازی ینتایج، ارائه بودن
 بلی، مکانق مسابقه ینتیجه و رکورد سنتی، شکستن رقیب با بازی، بازی بودن حساس

 به بندی، علاقهجدول رده در حریف تیم خوب بندی، مکانرده جدول در تیم خوب
 فوتبال اجرایی در مورد قوانین و نحوهعات ، داشتن دانش و اطلافوتبال

-برنامه 3

  ریزی

 

 بودن مناسب هفته، آخر در تعطیلات بازی ها،بازی و مکان دقیق زمان ریزیبرنامه
ای هلیگ، برنامه های بازاریابی، تعامل با ارگان مسابقات منظم شرایط جوی، برگزاری
 موقعرسانی صحیح و به، اطلاعهاکارگری و سایر ارگان

 
 
9 

 
 تسهیلات

 امکانات و

 و بلیت آسان ها، خریدپارکینگ و از ورزشگاه وقت اتلاف بدون و آسان خروج و ورود
 ور،ن لحاظ نظافت، از تماشاگران جایگاه بودن صف طولانی، مناسب در ایستادن بدون

 هایسرویس ورزشگاه و نظافت فضای پاکیزگی و ها، بهداشتصندلی و زمین به دید
 امتنوع، ب غذای دارای و بهداشتی هایبوفه خدمات و وجود بودن دسترس بهداشتی، در

 عمومی، نقل و سیستم حمل وجود) ورزشگاه به آسان آمد و رفتمناسب،  قیمت و کیفیت
، اهورزشگ اطراف داخل یا در مناسب و کافی پارکینگ فضای ، وجود(ویژه مسیر مترو،
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استفاده از  ورزشگاه، فضای جذابیت و طراحی و امنیتورزشگاه،  بودن مدرن و جدید
نیروی انتظامی ورزشگاه،  کارکنان و مدیریت، برخورد ینحوه داوطلبان در ورزشگاه،

 کارکنان باشگاه و گویی مدیریتپاسخ

 
1 

 
 عوامل

 انگیزشی

-برنامه رایاج هدیه، و جایزه سرگرمی، و قبلی، تفریح مسابقه ینتیجه و رکورد شکستن

 گروهی، هایورزشگاه، رسانه در نیمه دو بین و بازی قبل از تفریحی و کننده سرگرم های
 در خانواده همراه به حضور دوستان، امکان همراه رفتن به گریز )استادیوم و تعامل

 روزمره( فشارهای و مشکلات از دوری ، فرصتورزشگاه

 
 
1 

 

 عوامل
 عاطفی

 برنده اسنیابتی )احس پیروزی تیمی، بومی، هویتاستفاده از بازیکنان  ،تیم لباس رنگ

باشگاه،  به تعلق حمایت )حس و حضور تیم(، پیروزی از بعد غرور تیم، احساس شدن
 ایهباشگاه، جنبه هواداران کانون بودن دربازیکن، عضو مقابل در تیم بیشتر اهمیت
 دزبانیب از تماشاگران هیجان، اجتناب و روانی انرژی ی(، تخلیهورزشگاه در حضور مثبت

 با لبازیکنان، تعام از بیشتر تماشاگران، طرفداری توسط لباس خشونت، پوشیدن و
 دیگران 

 

 یافته های تحقیق
ها، همانطور توصیفی داده نتایج بخش گرفته است. در صورت استنباطی و توصیفی بخش دو در تحقیق هاییافته ارائه

سال  سیبین بیست تا  %19 کمتر از بیست سال، %53نفر نمونه تحقیق  381از نیز نشان داده شده  2که در جدول 
سیکل ( %11ها )متأهل بودند. بیشتر نمونه %19مجرد و  %91این میان  درکه  داشتند از آنها بالای سی سال %33و 
به فوتبال را افراد  %92 نیز در روستا سکونت داشتند.  %2از افراد در شهر و   %98 ( بودند.%79) شغل آزاددیپلم و و 

 نداشتند. ایبه فوتبال علاقهافراد  %8 تنها کردند وعنوان ورزش مورد نظر دنبال می

 هانمونه جمعیت شناختی متغیرهای : توصیف2جدول 
 درصد f متغیر درصد f متغیر

ن
س

 

20> 
20-30 

35< 

99 
209 
527 

5227 
1923 
33 

قه
علا

 
ال به

وتب
ف

 

 علاقه دارم 
 علاقه ندارم

 

311 
30 
 

9222 
728 
 

ل 
ح

م

ت
ون

سك
 

 شهر
 روستا

378 
7 

9822 
هل 528

تأ
 

 مجرد
 متأهل

578 
207 

9122 
1328 

ل
شغ

 

 کارگر
و  کارمند

 فرهنگی
و  دانشجو

 دانش آموز
 بیکار
 آزاد
 

9 
30 
95 
21 
281 
 

5 
728 
5021 
121 
79 
 

ت
یلا

ص
ح

ت
 

 بی سواد و ابتدایی
 دیپلمسیکل و 
 لیسانسفوق دیپلم و 

 >فوق لیسانس

27 
211 
99 
8 

7 
1121 
2929 
225 

 500/0 381 جمع در هر متغیر 500/0 381 جمع در هر متغیر
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 دهمشاه هاینسبت میزان به توجه با ای دوجمله توزیع آزمون نتایج گردد می ملاحظه( 3) جدول در که همانطور     
 ادی،اقتصهای مؤلفه قم، استان مرد شهروندان دیدگاه که از داد نشان داریمعنی سطح و آزمون مورد نسبت به شده

 ماشاگرانت حضور بر زیادی حد در عاطفی عوامل و انگیزشی عوامل تسهیلات، و امکانات ریزی،برنامه بازی، جذابیت
 .هستند مؤثر قم صبای فوتبال تیم خانگی هایبازی در

بر  نظر موردهای مؤلفه تأثیرگذاری بررسی جهت ایجمله دو توزیع آزمون نتایج: 3جدول 

 حضور تماشاگران

 فراوانی گروه ها متغیرها
های مشاهده نسبت

 شده
نسبت آزمون 

 شده
-سطح معنی

 داری

 اقتصادی عوامل
 83/0 325 دیدگاه مثبت

10/0 *0/005 
57/0 19 دیدگاه منفی  

بازی جذابیت  
733 دیدگاه مثبت  79/0  

10/0  *0/005 
30/0 52 دیدگاه منفی  

 ریزیبرنامه
98/0 399 دیدگاه مثبت  

10/0  *0/005 
59 دیدگاه منفی  55/0  

 تسهیلات و امکانات
131 دیدگاه مثبت  91/0  

10/0  *0/005 
01/0 20 دیدگاه منفی  

 انگیزشی عوامل
103 دیدگاه مثبت  99/0  

10/0  *0/005 
01/0 21 دیدگاه منفی  

 عاطفی عوامل
153 دیدگاه مثبت  99/0  

10/0  *0/005 
01/0 29 دیدگاه منفی  

 معنی دار می باشد.≥P 01/0* در سطح 
( ملاحظه می شود، با توجه به میزان خی دوی به دست آمده و سطح معناداری در 9همانطور که در جدول )     

 قم صبای فوتبال تیم خانگی هایبازی حضور تماشاگران در بر تأثیرگذار های همؤلف اولویت آزمون فریدمن، بین
 .دارد وجود معناداری تفاوت

بر حضور  تأثیرگذارهای مؤلفه: نتایج آزمون فریدمن پیرامون اولویت بندی 4جدول 

  تماشاگران

 
 اولویت

 شاخص ها
 متغیرها

 میانگین

 آزمون فریدمن

 خی دو
درجه 
 آزادی

-سطح معنی

 داری

بازی جذابیت 5  37/1 

 33/1 عاطفی عوامل 2 0/005* 1 939/5195

 30/9 تسهیلات و امکانات 3
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 اولویت

 شاخص ها
 متغیرها

 میانگین

 آزمون فریدمن

 خی دو
درجه 
 آزادی

-سطح معنی

 داری

 55/2 انگیزشی عوامل 9

 05/2 ریزیبرنامه 1

 88/5 اقتصادی عوامل 1

 باشددار میمعنی≥P 01/0* در سطح 

 

گیریحث و نتیجهب  
 ریزی،برنامه بازی، جذابیت اقتصادی، عوامل قم، استان شهروندان دیدگاه نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از

 یمت خانگی های بازی در تماشاگران حضور بر زیادی حد در عاطفی عوامل و انگیزشی عوامل تسهیلات، و امکانات
مطابقت  (5393) همکاران و محمدی علیبرخی از نتایج تحقیق  این یافته با .هستند تأثیرگذار قم صبای فوتبال
 و طراحی و امنیت خدمات، به دسترسی میزان دادند که ( نشان5390احمدی و همکاران )در همین رابطه  (.3دارد )

 ینب یرابطه دارد و همچنین داریمعنی یرابطه تماشاگران مندیرضایت با تهران ورزشگاه آزادی فضای جذابیت
 نیز رانتماشاگ مندیرضایت با اجرایی کارکنان و مدیریت ی برخوردنحوه و ورزشگاه فضای پاکیزگی و بهداشت

 هب دسترسی میزان بین ( نیز در تحقیقی مشابه نشان دادند که5395و احمدی ) دوست(. علی7است ) دارمعنی
 تهران، آزادی) 2009 فصل آسیا در قهرمانان لیگ های میزبانورزشگاه فضای جذابیت و طراحی و امنیت خدمات،

 هداشتیب بین همچنین دارد. وجود داریمعنی یرابطه تماشاگران مندیرضایت با (قم امام یادگار و اصفهان فولادشهر
 طهراب تماشاگران مندیرضایت با اجرایی کارکنان و مدیریت برخورد ینحوه و ورزشگاه فضای تمیزی و بودن
 قیمت) اقتصادی دادند عامل نشان که (5395های تحقیق نعمتی و همکاران )برخی از یافته (.1است ) داریمعنی
از  مایتح بازی، جذابیت ستاره، بازیکنان) جذابیت عامل ،(تغذیه و ذهاب و ایاب یهزینه پارکینگ، یهزینه بلیت،
بازی  ومکان زمان دقیق، ریزیبرنامه) ریزیبرنامه عامل ،(نتایج بودن بینی پیش غیرقابل و تیم مسابقات نتایج تیم،
 حضور هب تمایل با داریمعنی علّی ارتباط( پارکینگ به دسترسی و جوی شرایط هفته، آخر تعطیلات در بازی ها،

جمله  آنها از های تحقیقدارند، با یافته تحقیق حاضر همخوانی دارد و برخی از یافته ایران در تماشاچیان فوتبال
 علّی باطارت حضور به تمایل با( تبلیغات گروهی، های رسانه هدیه، و جایزه سرگرمی، و تفریح) مشوق اینکه عامل
 ایجاد ،نمودند که( عنوان 5395و همکاران ) رجبی. (1با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی ندارد )ندارد،  معنی داری

 بیشتر بجذ باعث ورزشی مدیران و بدنی تربیت سازمان توسط ورزشی تماشاگران برای بخش فرح و ایمن محیطی
 عوامل و خدمات بهبود که ( نیز نتیجه گرفتند که درصورتی5395صادقی و همکاران )(. 9)شود  می تماشاگران

(. 50نمود ) خواهد فراهم را تماشاگران حفظ و جذب موجبات باشد داشته وجود استادیوم در اقتصادی و رفاهی
 زمان و مکان به مربوط عامل چندین و بلیت متوسط قیمت بازی، کیفیت کردند گزارش( 2002دونینهو و همکاران )

 بر أثیریت تماشاگران درآمد تغییر و گذارند می مثبت تأثیر ها ورزشگاه در بیسبال تماشاگران حضور بر مسابقه،
دهد  می کاهش را حضور تماشاگران بلیت قیمت افزایش که حالی در ندارد ورزشگاه در حضور برای آنها تصمیم

 نجرم تماشاگران تعداد کاهش و تفاوت به که که عواملی رسیدند نتیجه این بهنیز ( 5992) گوتیر و هانسن. (55)
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 سرگرم و تفریحی های فعالیت وجود بلیت، قیمت بندی، رده جدول در هاتیم مکان مسابقات، ریزی برنامه شود، می
همچنین  ین نتایج با یافته تحقیق حاضر همخوانی دارد.ای ، که همه(8) است تماشاگران آسایش و رفاه و کننده

 گویی، اسخپ ملموسات،) خدمات کیفیت عامل پنج بین که رسیدند نتیجه این بهنیز ( 2005) همکاران و تئودوراکیس
 وان .(52) دارد وجود مستقیم یرابطه تماشاگران مندیبا رضایت( خدمات بودن دسترس در و امنیت اعتماد، قابلیت
 بر زیادی تأثیرات باخت و ی بردپدیده همچنین و باشگاه هویت دادند، نشاننیز  ،(2002) همکاران و لیوون

 بلیت قیمتبا توجه با این یافته همخوانی  .(53دارد ) آن پیرامونی خدمات حتی و بازی از تماشاگران رضایتمندی
اگران به منظور جذب تماش مناسبی راهکار ورزشگاه در هدیه و جایزه و اهداء تماشاگران اقتصادی وضعیت با مسابقات

 ماشاگرانت حضور برای باشگاه ریزیبرنامه دفتر طرف از صحیحی ریزی برنامهباشد. همچنین پیشنهاد می شود می
و  فتهه آخر تعطیلات در ها بازیبرگزاری  .گردد ارائه تماشاگران برانگیختن مورد در مناسب الگویی شود و انجام

 وعضاز جمله راهکارهای مناسب دیگر است. همچنین  ها رسانه در مسابقه مکان و زمان مورد در کافی تبلیغات
 دیگری در رابطه با جذب تماشاگران است. یشایسته اقدام باشگاه هواداران کانون در شهروندان نمودن

انگی تیم بازی های خ حضور تماشاگران در بر تأثیرگذار هایمؤلفه اولویت نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین     
 .5دارد، به طوری که اولویت عوامل اثرگذار از نظر شهروندان، به ترتیب عبارتند از:  وجود معناداری تفاوت صبا

 .اقتصادی عوامل .1ریزی و برنامه .1 ،عوامل انگیزشی .9 ،تسهیلات و امکانات .3 ،عاطفی عوامل .2 ،بازی جذابیت
 و امکانات وجود و تماشاگران های اولویت بازی، جذابیت عامل سه که که دادند نشان( 5388) همکاران و المیری

 تماشاگران ورحض بر تأثیری اقتصادی عوامل تنها و داشته مثبت تأثیر ها ورزشگاه در تماشاگران حضور بر تسهیلات
 بین از لاقهع مورد تیم توسط تهاجمی بازی ارایه اقتصادی، عوامل بین از مسابقات بلیت قیمت بودن مناسب. ندارد

 از آسان خروج و ورود و تماشاگران های اولویت عوامل بین از لیگ مسابقات منظم برگزاری بازی، جذابیت عوامل
 بر را أثیرت بیشترین تسهیلات و امکانات عوامل بین از تماشاگران جایگاه بودن مناسب و ها پارکینگ و استادیوم

 این در شاگرانتما حضور بر تأثیرگذار عوامل اولویت بین در اینکه به باتوجه. داشتند استادیوم در تماشاگران حضور
 دارد انیهمخو همکاران و المیری یافته با پس شد، شناسایی عامل ترین مهم عنوان به جذابیت بازی عامل تحقیق،

 و( نقل و حمل هزینه بلیت، قیمت) اقتصادی عوامل که داد نشان( 5388) همکاران و فلاحی تحقیق نتایج .(9)
 دست هب عامل هفت میان از. بود تماشاچیان گروه سه هر حضور بر تاثیرگذار عوامل ترین مهم از ورزشگاه تسهیلات

 تیم خوب عملکرد علاقه، مورد بازیکنان) تیم به وابستگی عامل دو اهمیت میزان در اکتشافی عاملی تحلیل از آمده
 به توهین) پرخاشگری و( طلبی پیروزی و تیم به بازیکنان وفاداری مربیان، و بازیکنان عملکرد ارزیابی علاقه، مورد
 در عصبمت و منظم گاهگاهی، تماشاچیان حضور برای( بازی های خشونت دیدن مقابل، تیم تضعیف و تحقیر داور،

 پاسخ درصد 82 که گرفتند نتیجه( 5389) همکاران و تجاری(. 59. )داشت وجود داری معنی تفاوت ورزشگاه
(. 51) دانند می باشگاه به زیاد علاقه و عشق و خود علاقه مورد باشگاه از حمایت را خود انگیزه مهمترین دهندگان

 ستنی تأثیر بی مسابقات به آنها جذب در افراد درآمد میزان و شغل نوع که دادند نشان( 5389) همکاران و فر ترك
. دباش می فوتبال بازی انجام ی نحوه و قوانین مورد در آنان اطلاعات و دانش و آگاهی میزان اثرگذار، عامل تنها و

 واسطه عوامل با نیز و مستقیم صورت به بازاریابی های فعالیت عامل ساختاری، مدل در تأثیرگذار متغیرهای بین در
 برنامه یک ینبنابرا. دارد فوتبال مسابقات به تماشاگران جذب در را اثرگذاری کمترین فرهنگ، و بیشترین دیگر، ای

(. 51) است ضروری مسابقات به تماشاگران جذب در بازاریابی و اطلاعات و دانش عامل دو تقویت برای جامع ریزی
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 ،نیابتی پیروزی ترتیب، به هواداران داری جانب علل های اولویت که دادند نشان( 5395) همکاران و چیان ساعت
 دیگران، أثیرت باشگاه، به تعلق هیجان، کسب شدن، اجتماعی ،(نشان و نام بازیکن، رنگ،) غیر به علاقه فوتبال، علم

 برای ورحض میزان با گریز و باشگاه به تعلق حس داری جانب عامل دو تنها همچنین. است گریز و باشگاه مدیریت
 در مؤثر مختلف عوامل که دادند نشان( 5392) همکاران و محمدی علی .(57) داشت دار معنی ی رابطه حمایت
 نیز متفاوتی دیبن اولویت از اند، متفاوت یکدیگر با والیبال و بسکتبال فوتبال، برتر های لیگ تماشاگران حضور

 کم رسانه و عامل ترین مهم جذابیت که دادند نیز نشان( 5390) سری تپه سلیمانی و شجاعی .(58) برخوردارند
( 5389) همکاران و قهفرخی دهقان .(59) باشند می ها تیم هواداران تیمی هویت حفظ و ایجاد عامل ترین اهمیت
 گریز رگرمی،س شدن، اجتماعی هیجان، زیبایی، فوتبال، به علاقه گرایی، ملی ملی، تیم به علاقه که نمودند گزارش

 علاقه تنها ها، گیزهان بین از. داشتند بررسی مورد های انگیزه بین در را اهمیت بیشترین ترتیب به بازیکن، به علاقه و
 عامل که دادند نشان( 5390) فر ترك و تجاری .(20) داشتند معناداری ی رابطه حضور میزان با زیبایی و فوتبال به

 تماشاگران بجذ در را گذاری اثر بیشترین دیگر ای واسطه عوامل با نیز و مستقیم صورت به هم دوستان های فعالیت
 که گرفت نتیجه( 5390) دوراندیش(. 25) است تأثیرگذار عامل کمترین اجتماعی غرور مقابل در و دارد مسابقات به
 می اگرانتماش مجدد حضور تمایل برای تری قوی بین پیش مندی رضایت مندی، رضایت و خدمات کیفیت بین از

 هفته، ایام در مسابقه برگزاری روز همچون عواملی که کردند گزارش( 5981) اشتاین گرین و مارکوم .(22) باشد
 تسهیلات و امکانات وجود بازی، جذابیت بلیت، قیمت بودن مناسب ورزشگاه، در تفریحی های فعالیت نوع حریف، نوع

 تماشای و ها ورزشگاه در آمریکا کوچک بیسبال لیگ تماشاگران حضور بر را تأثیر بیشترین تماشاگران نیاز مورد
 جامان و ها بازی دقیق و مناسب ریزی برنامه عامل ترین مهم که رسید نتیجه این( 2005) لی(. 23. )دارند مسابقات
 کرد رهاشا نیز جذابیت و اجتماعی عوامل به حضور بر مؤثر عوامل دیگر از اما بود، هفته آخر تعطیلات در مسابقات

 تفریحی های فعالیت وجود همچون عواملی که کردند گزارش خود تحقیق در هم( 2009)  برلینگتون و پاتون(. 29)
 سهیلات،ت و امکانات وجود و استادیوم طراحی مناسب، هوای و آب بلیت، توزیع ی شیوه و مناسب قیمت ورزشگاه، در

 .(21) دارند ها ورزشگاه در آمریکا 5 همنطق دانشگاهی فوتبال لیگ فوتبال تماشاگران حضور بر را تأثیر بیشترین
 ودب تماشاچیان حضور عوامل ترین مهم از مسابقات بندی زمان و ریزی برنامه که دریافتند( 2009) گارسیا و کارو
 رزشگاهو به آسان دسترسی شب، در بازها انجام هفته، آخر تعطیلات در یها باز برگزاری به توان می مورد این در که
 تسهیلات که نشان دادند( 2008) لی و الدین امین .(21) کرد اشاره فصل اول در مسابقات کامل برنامه ی ارائه و

 سه دریافتند،( 2009) ژانگ و پیس همچنین(. 27) است تماشاگران رضایت قوی ی کننده بینی پیش ورزشگاه
 و جون سونگ(. 28. )بودند تماشاچیان برحضور مؤثر عوامل ترین مهم از ریزی برنامه و جذابیت اقتصادی، عامل

 از انآن مجدد استفاده و مشتریان مجدد بازگشت با معمولاً خدمات کیفیت که نمودند بیان خود ،(2007) همکاران
می شود، به  استفاده تیم در شاخص بازیکنان از که همچنان شود می پیشنهاد .(29) است همراه سازمان خدمات

 استانداردهای با متناسب نیاز، مورد ورزشی  وسایل و تجهیزات امکانات، .شود استفاده بومی بازیکنان از موازات آن
 دولتی، های ارگان سایر با صبا باشگاه همکاری و تعامل.گیرد قرار امام یادگار ورزشگاه اختیار در و تهیه لازم،

 که باشد ای گونه به باید همکاری این البته. شود بیشتر جوانان و ورزش خصوص به ورزش با مرتبط و غیردولتی
 همچنین .کند استفاده باشگاه این در موجود های پتانسیل از ورزش اداره و جوانان، و ورزش امکانات از صبا باشگاه

 .شود همکاری تماشاگران ذهاب و ایاب منظور به شهرداری همچون ارگان هایی با
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 کرد اظهار ینچن توان می شده مرور تحقیقات با تحقیق این نتایج یمقایسه و مباحث گیری نتیجه با پایان، در     
ضور باعث عدم ح تصور می شد نبود امکانات رفت وآمد ودوری ورزشگاهکه برخلاف پیش بینی های انجام شده که 

 اقتصادی، عواملمهمتری چون  های مؤلفهتماشگر در بازی های خانگی صبای قم است این پژوهش نشان داد 
 بازی رد تماشاگران حضور بر عاطفی عوامل و انگیزشی عوامل تسهیلات، و امکانات ریزی، برنامه بازی، جذابیت

 های بازی در تماشاگران باشکوه و مطلوب حضور و هستند تأثیرگذار زیادی حد در فوتبالهای  تیم خانگی های
 ریزی، امهبرن) افزاری نرم تمهیدات و( امکانات،) افزاری سخت تجهیزات نیازمند ورزشگاه در فوتبال های تیمخانگی 
 و مانیجس سلامت تأمین ضمن و دنباش موفق خود اهداف تحقق در دنبتوانها  تیم این تا است( انگیزشی عوامل
 کشور در فوتبال ی توسعه و پویایی موجب آنان، پرورش و رشد برای مساعد های زمینه ایجاد با تماشاگران روانی

 طور به رانتماشاگ نیز و مدیران مسئولان، دیدگاه از تماشاگران حضور مشکلات شود می بنابراین پیشنهاد .دنگرد
 .گیرد صورت لازم اقدامات ها آن رفع به نسبت و شوند شناسایی گسترده
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