دریافت99/3/9 :

ص ص551-521 :

پذیرش99/55/51 :

بررسی عوامل مرتبط بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم
علی محمدی ،5سمیه نامدار طجری ،2سید احمد

سجادی3

چكیده
مقدمه و هدف :تماشاگران فوتبال نقش انکارناپذیری در ادامهی حیات صنعت فوتبال دارند و همچنین سرمایهی اصلی و از مهمترین
منابع درآمد باشگاهها محسوب میشوند .از اینرو هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی راهکارهای مؤثر بر حضور تماشاگران در بازیهای
خانگی تیم فوتبال صبای قم میباشد.
روششناسی :روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی بود .جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان استان قم را در بر میگیرد و روش
نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد نمونه  381نفر بوده است .به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی
صوری و محتوایی آن با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفته بود .پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
شد ( .)0/89به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای ناپارامتری توزیع دو جملهای و فریدمن استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که از دیدگاه شهروندان استان قم ،عوامل اقتصادی ،جذابیت بازی ،برنامهریزی ،امکانات و تسهیلات ،عوامل
انگیزشی و عوامل عاطفی در حد زیادی بر بر حضور تماشاگران در بازیهای خانگی تیم فوتبال صبای قم تأثیرگذار هستند .همچنین
اولویتبندی مؤلفههای مذکور عبارتست از .5 :جذابیت بازی .2 ،عوامل عاطفی .3 ،امکانات و تسهیلات .9 ،عوامل انگیزشی .1 ،برنامه ریزی
و  .1عوامل اقتصادی.
بحث و نتیجهگیری :با عنایت به یافتههای پژوهش ،توجه به قیمت بلیت مسابقات ،بهداشت و پاکیزگی فضای ورزشگاه ،رفت و آمد
آسان به استادیوم ،اجرای برنامههای سرگرمکننده و تفریحی در ورزشگاه ،افزایش کیفیت مسابقات ،برنامهریزی دقیق زمان بازیها،
اطلاعرسانی ،استفاده از بازیکنان بومی و عضو نمودن تماشاگران در کانون هواداران باشگاه از جمله اقدامات مثبت در راستای جلب نظر
تماشاگران می باشد.
واژه های كلیدی :باشگاه صبای قم ،لیگ فوتبال ،میزبانی ،حضورتماشاگران.

 5.دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران ،آدرس الکترونیکalimohamadi1966@yahoo.com :
 2.استادیار گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران
 3.دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
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مقدمه
امروزه ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی ،جایگاه اجتماعی خود را در جامعه هویدا ساخته است .ورزش به عنوان
یک واقعیت اجتماعی با پدیدههای اجتماعی دیگر ،روابط متقابل برقرار میکند ،کارکردهای خاص خود را در جامعه
بر عهده میگیرد و کل ساختار جامعه و هر یک از ابعاد اجتماعی از حاصل و ثمره فعالیتهای آن بهرهبرداری
مینماید ( .)5کارکرد اجتماعی ورزش در توسعه و تحکیم روابط انسانی ،کارکردی زیربنایی و بنیادی است که در
کل ساختار جامعه و روابط موجود بین اقشار و آحاد اجتماعی اثرات قابل توجهی بر جای میگذارد ( .)2همچنین
ورزش یکی از مهمترین مقولههای جوامع صنعتی است که بخش اعظمی از جمعیت هر کشور ،به اشکال گوناگون
با آن سروکار دارند .این صنعت به طور قابل توجهی تحت تأثیر تغییرات سبک زندگی افراد قرار گرفته است و نیز
به عنوان یکی از مهمترین ،متنوعترین و سودمندترین فعالیتها برای گذراندن اوقات فراغت مردم جامعه محسوب
میشود (.)3
از جمله فعالیتهای مرتبط با ورزش میتوان به تماشای مسابقات ورزشی اشاره کرد؛ جایی که هزاران نفر از
افراد مشتاق حضور می یابند .حضور تماشاگران در رویدادهای مسابقات رشتههای مختلف ورزشی و توجه به این
مسأله که این تماشاگران ،اقشار مختلف جامعه اعم از زن و مرد ،پیر و جوان و نژادها و قومیتهای مختلف هستند،
نشان از این مدعا است .امروزه تماشاگران ورزشی درصد قابل توجهی از مصرفکنندگان ورزشی را تشکیل می
دهند .ورزش بطور فزایندهای تجاری میشود و نهادهای ورزشی با گذشت هر سال ،حرفهایتر میگردند .شرکتهای
ورزشی مجبورند فروشندگان تهاجمی خدمات باشند تا با سایر پیشنهادهای فراغتی رقابت کنند .برای مثال ،آنها
مجبورند با هواداران خودشان (از قبیل کلوبهای حامی هواداران) و سایر گروههای ذینفع مانند اسپانسرهای شرکت،
روابط برقرار کنند (.)3
بیشک در میان ورزشها فوتبال پرطرفدارترین ،پربینندهترین و هیجان انگیزترین رشتهی ورزشی در جهان
محسوب میشود و در کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست ( .)9با حرفهای شدن ورزش فوتبال و افزایش
هیجانات ناشی از مسابقات آن ،به تدریج بر تعداد تماشاگران این رشتهی ورزشی افزوده شده است ،به طوری که
در برخی ورزشگاهها به بیش از  500هزار نفر هم میرسد ( .)1لبریز بودن ورزشگاهها از تماشاچیان در دیدارهای
داخلی ،ملی ،قارهای و جهانی و برخورداری رقابتها از بینندگان چندصد میلیونی پخش تلویزیونی ،فوتبال را به
مردمیترین ورزش جهان تبدیل کرده است .فوتبال در ایران نیز از رایجترین و پرطرفدارترین ورزشهاست که در
مقایسه با سایر رشتهها ،بیشترین تعداد ورزشکاران و تماشاچیان را به خود اختصاص داده است .تماشاچیانی که برای
تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاهها حضور می یابند ،اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی دارند و مهمترین
سرمایهی باشگاههای حرفهای به شمار می روند؛ زیرا علاوه بر اینکه به لیگهای ورزشی هویت میبخشند ،با خرید
بلیت مسابقات نقش برجستهای در کسب درآمد برای لیگهای ورزشی دارند .از طرف دیگر ،حضور بیشتر تماشاچیان
در مسابقات باعث افزایش جذابیت در فضای ورزشگاه می شود و حتی بخشی از جذابیت فوتبال در رسانهها به دلیل
فضایی است که حضور تماشاچیان در ورزشگاهها ایجاد می کند که این مهم ،باعث افزایش تمایل اسپانسرها 5برای
حمایت از باشگاهها میشود .تماشاچیان ورزشی با حضور در بازیها مقدار زیادی پول خرج می کنند (.)1

5 . sponsor
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از آنجا که تماشاگران فوتبال نقش انکارناپذیری در ادامهی حیات صنعت فوتبال دارند و همچنین سرمایهی
اصلی و از مهمترین منابع درآمد باشگاهها محسوب میشوند و از آنجایی که در باشگاههای فوتبال به عنوان
مؤسسههای خدماتی ،تعاملی نزدیک و تنگاتنگ بین کارکنان خدماتی و تماشاگران وجود دارد ،لازم است باشگاهها
در این زمینه حساسیت بیشتری به خرج داده ،با ارائهی هر چه بهتر و بیشتر خدمات کیفی ،امکان رضایتمندی
تماشاگرانشان را فراهم کنند ( .)7هانسن و گوتیر )5992( 5عنوان میکنند که مهمترین عامل در رونق ورزش حرفه
ای ،افزایش تعداد تماشاگران است .تماشاگران علاوه بر اینکه با خرید بلیت مسابقات به صورت مستقیم درآمدهایی
را برای باشگاهها و لیگهای حرفهای دارند ،به صورت غیرمستقیم سهم عمدهای در درآمدزایی از راه جذب حامیان
مالی و فروش حق پخش تلویزیونی و خدمات جانبی دارند (.)8
امروز ،بیشتر بازاریابهای ورزشی اهمیت جلب رضایت تماشاگران و شرکتکنندگان و تأمین تجربهی خدمات
با کیفیت را میدانند از جمله ،شکایتهای کمتر ،تبلیغ مثبت کلامی زیاد ،خرید محصولات اضافی ،توجه کمتر به
دیگر رقابتکنندگان ،کاهش هزینههای داد و ستد و کاهش هزینههای بازاریابی .همهی این نتایج مثبت به سوددهی
و دیرپایی سازمانهای غیرانتفاعی مانند مراکز ورزشی و باشگاهها کمک میکنند .علاوه بر آن ،در صنعت ورزش
این اعتقاد وجود دارد که کیفیت خدمات و رضایت مشتری می تواند تأمینکنندهی سودی رقابتی در تلاش برای
جلب پول مشتری باشد ( .)7بنابراین به منظور افزایش حضور ،لازم است عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاچیان ،چه
عوامل درونی و چه عوامل بیرونی ،شناسایی شده و مقدار تأثیر هر یک بر میزان حضور سنجیده شود .این سؤال که
چه عواملی بر حضور تماشاچیان در رویدادهای ورزشی مؤثر است ،سؤالی مهم برای مدیران باشگاهها و بازاریابان
ورزشی محسوب می شود؛ زیرا افزایش حضور تماشاچیان هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم با میزان درآمد
رویدادهای ورزشی رابطه دارد ( .)1در حال حاضر در ایران بلیت فروشی منبع ناچیزی از درآمد باشگاهها را تأمین
میکند ،از این رو هزینههای مالی باشگاهها بیشتر توسط سازمانهای دولتی تأمین میشود ولی سیاستهای کلان
کنفدراسیون فوتبال آسیا و وزارت ورزش و جوانان به سمتی است که باشگاهها خصوصی شوند و از حیث مالی
مستقل و خودکفا شوند و به این ترتیب در آیندهای نزدیک باشگاهها باید به دنبال راهکارهایی برای جذب تماشاگران
بیشتر و در نهایت افزایش درآمد خود باشند)9( .
به نطر میرسد یکی از راههای تدوین برنامههای نظامدار و حفظ کیفیت تجارب ورزشی در باشگاههای فوتبال،
آگاهی از عوامل اثرگذار بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها میباشد .در تحقیق حاضر نیز ،دیدگاه تماشاگران در
مورد عوامل تاثیرگذار بر حضور هواداران در بازیهای خانگی تیم فوتبال صبای قم مورد بررسی قرار گرفته است.
باشگاه صبا از جمله باشگاههایی است که در سال  5387از تهران به قم منتقل شد و از فصل  5387-5388بازیهای
تیم فوتبال صبا در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار میشود 2و این در حالی است که علیرغم تلاشهای فراوان
مسئولین استان در انتقال این تیم ،در بازیهای خانگی ،تماشاگران استقبال بسیار کمی از بازیهای این تیم میکنند
و این عامل ،باعث شده است که مسئولین باشگاه با مشکلاتی از جمله کمبود درآمد ،کاهش حمایتهای مسئولین
استان ،کاهش انگیزه بازیکنان و کادرفنی و  ...مواجه شوند.
در گذشته تحقیقات متعددی در مورد عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها انجام شده ،که مشاهده
شده عوامل زیادی همانند ورزشگاههای قدیمی ،تجهیزات و امکانات فرسوده ،دسترسی مشکل به وسایل حمل و
5 . Hansen, H. and Gautheir
 .2صبا جزو معدود تیمهایی در لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور محسوب میشود که دارای ورزشگاه اختصاصی ،یعنی استادیوم  50هزار نفری یادگار امام (ره) قم است.

  111پژوهشنامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي /سال چهاردهم /شماره بیست و هفتم /بهار و تابستان 79

نقل ،عدم تبلیغاتی کافی ،انتخاب زمانهای نامناسب برای بازی ،حساس نبودن بازی ،عدم ارائهی بازی موردپسند
تماشاگران و برنامهریزی نامناسب بر کاهش تعداد تماشاچیان ،مؤثرند ( .)9علیمحمدی و همکاران ( )5393در
تحقیقی با عنوان "ساخت ،اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگهای برتر
فوتبال ،بسکتبال و والیبال ایران" 8 ،عامل را که مجموعاً  17درصد از واریانس عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران را
تبیین میکند ،نشان دادند .این عوامل شامل تأسیسات ،اطلاعات و جذابیت ،عملکرد و قدمت تیمها ،زمانبندی و
اطلاعرسانی ،پیروزی نیابتی (هویت تیمی) ،تعامل و گریز و هیجان بودند ( .)3از دیگر تحقیقات انجام شده در زمینه
عوامل موثر بر جذب تماشاگران ،میتوان به تحقیقات المیری ( ،)5388فلاحی ( ،)5388تجاری ( ،)5389تركفر
( ،)5389دهقان ( ،)5389تجاری و تركفر ( ،)5390ساعتچیان ( ،)5395نعمتی ( ،)5395علیمحمدی (،)5392
مارکوم و گریناشتاین ،)5981( 5لی ،)2005( 2دونینهو ،)2002( 3پاتون و برلینگتون ،)2009( 9پیس و ژانگ)2009( 1
و کارو )2009( 1اشاره کرد .همچنین احمدی ( ،)5390دوراندیش ( ،)5390علیدوست و احمدی (،)5395
تئودوراکیس ،)2005( 7وان لیوون ،)2002( 8امین الدین و لی )2008( 9در زمینه رضایتمندی تماشاگران و احسانی
و جوانی ( ،)5395شجاعی و سلیمانی ( ،)5390سجادی ( )5392و سونگ جون )2007( 50در رابطه با عوامل موثر
بر وفاداری هواداران تحقیقاتی را انجام دادهاند.
با توجه به این که ویژگی های فرهنگی واجتماعی هرمنطقه واستان متفاوت می باشد واین ویژ گی ها بر حضور
تماشاگران در ورزشگاه ها تأثیرگذار می باشند ،انجام این تحقیق می تواند با توجه به بافت مذهبی استان قم ضروری
است .لذا نتایج تحقیق میتواند به مسئولان و دستاندرکاران باشگاه صبا ومدیران تربیتبدنی و ورزش استانقم
کمک کند تا با شناخت عوامل اثرگذار و مشکلآفرین در رابطه با حضور تماشاگران ،راهکارهای مناسب را اتخاذ
نموده تاگامی مؤثر در تحقق اهداف باشگاهها بردارند .همچنین دانستن مسائل و مشکلات حضور تماشاگران می
تواند سیمای موجود فوتبال در کشور را مشخص نماید و زمانی برنامهریزان امر ورزش و فدراسیون فوتبال میتوانند
به خوبی و با دقت برنامهریزی نمایند که در سطح استانها اطلاعات لازم موجود باشد و این امر ضرورت و اهمیت
تحقیق در این زمینه را دو چندان میکند.
نظر به وجود چنین مواردی ،تحقیق حاضر به بررسی مؤلفههای تأثیرگذار بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه
یادگار امام (ره) قم می بپردازد .اطلاعات حاصل از این تحقیق میتواند به دستاندرکاران در پیشبینی و تدوین طرح
های مناسب و برنامهریزیهای اصولی و مناسب با نیازها و در نهایت ارتقای کیفی فوتبال در باشگاهها کمک نماید.
لذا پژوهشگران این مطالعه به دنبال پاسخگویی به دو سؤال اساسی ذیل می باشند:
 .5آیا عوامل اقتصادی ،جذابیت بازی ،برنامهریزی ،امکانات و تسهیلات ،عوامل انگیزشی و عاطفی بر حضور
تماشاگران تأثیر دارد؟
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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 .2و اینکه آیا بین اولویت عوامل تاثیرگذار بر حضور تماشاگران تفاوت معناداری وجود دارد؟
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روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شهروندان مرد بالای  52سال
دراستان قم که در حدود  910100نفر بوده اند .بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران ،تعداد  381نفر به عنوان نمونه
تحقیق تعیین و با استفاده از روش تصادفی ساده ،افراد نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .به منظور جمعآوری
اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .پرسشنامه حاوی  18سوال بود که در دو بخش ویژگیهای فردی
و سوالات اصلی تحقیق تنظیم شده بود .پاسخهای هر سؤال در قالب مقیاس لیکرتی پنج ارزشی میباشد و عوامل
مؤثر بر بر حضور تماشاگران در بازیهای خانگی تیم فوتبال صبا را از دیدگاه شهروندان استان قم در شش مؤلفه،
عوامل اقتصادی ،جذابیت بازی ،برنامهریزی ،امکانات و تسهیلات ،عوامل انگیزشی و عوامل عاطفی مورد سنجش
قرار میدهد .برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی ،پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید تربیتبدنی قرار گرفت
و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد ( .)α=0/89به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای
ناپارامتری توزیع دوجملهای و فریدمن استفاده شد .سطح معنیداری آماری در سطح ( )P≤0/01تعیین گردید .در
ضمن تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار  SPSSانجام شد .مؤلفههای ششگانه تحقیق و گویههای هر یک
از مؤلفهها در جدول شماره  5آمده است:
جدول  :1گویه های مؤلفههای تاثیرگذار بر حضور تماشاگران
گویه ها
ردیف متغیر
عوامل قیمت بلیت مسابقات ،هزینهی صندلی و جایگاه مناسب ،هزینهی ایاب و ذهاب ،هزینهی
5
اقتصادی پارکینگ و هزینهی تغذیه ،عدم پخش مسابقات تیم از تلویزیون ،وضعیت اقتصادی
تماشاگران
کیفیت مسابقات ،حضور بازیکنان شاخص در تیم ،وجود بازیکنان ستاره در تیم حریف،
سرنوشتسازبودن نتیجهی بازی تیم در قهرمانی لیگ یا جام حذفی ،غیرقابل پیشبینی
جذابیت بودن نتایج ،ارائهی بازی تهاجمی توسط تیم ،ارائهی بازی تدافعی توسط تیم ،نزدیک و
2
حساس بودن بازی ،بازی با رقیب سنتی ،شکستن رکورد و نتیجهی مسابقه قبلی ،مکان
بازی
خوب تیم در جدول ردهبندی ،مکان خوب تیم حریف در جدول ردهبندی ،علاقه به
فوتبال ،داشتن دانش و اطلاعات در مورد قوانین و نحوهی اجرای فوتبال
برنامه -برنامهریزی دقیق زمان و مکان بازیها ،بازی در تعطیلات آخر هفته ،مناسب بودن
3
شرایط جوی ،برگزاری منظم مسابقات لیگ ،برنامه های بازاریابی ،تعامل با ارگانهای
ریزی
کارگری و سایر ارگانها ،اطلاعرسانی صحیح و بهموقع
ورود و خروج آسان و بدون اتلاف وقت از ورزشگاه و پارکینگها ،خرید آسان بلیت و
تسهیلات بدون ایستادن در صف طولانی ،مناسب بودن جایگاه تماشاگران از لحاظ نظافت ،نور،
و امکانات دید به زمین و صندلیها ،بهداشت و پاکیزگی فضای ورزشگاه و نظافت سرویسهای
9
بهداشتی ،در دسترس بودن خدمات و وجود بوفههای بهداشتی و دارای غذای متنوع ،با
کیفیت و قیمت مناسب ،رفت و آمد آسان به ورزشگاه (وجود سیستم حمل و نقل عمومی،
مترو ،مسیر ویژه) ،وجود فضای پارکینگ کافی و مناسب در داخل یا اطراف ورزشگاه،
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عوامل
انگیزشی

1

عوامل
عاطفی

1

جدید و مدرن بودن ورزشگاه ،امنیت و طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه ،استفاده از
داوطلبان در ورزشگاه ،نحوهی برخورد مدیریت ،کارکنان و نیروی انتظامی ورزشگاه،
پاسخگویی مدیریت و کارکنان باشگاه
شکستن رکورد و نتیجهی مسابقه قبلی ،تفریح و سرگرمی ،جایزه و هدیه ،اجرای برنامه-
های سرگرم کننده و تفریحی قبل از بازی و بین دو نیمه در ورزشگاه ،رسانههای گروهی،
تعامل و گریز (استادیوم رفتن به همراه دوستان ،امکان حضور به همراه خانواده در
ورزشگاه ،فرصت دوری از مشکلات و فشارهای روزمره)
رنگ لباس تیم ،استفاده از بازیکنان بومی ،هویت تیمی ،پیروزی نیابتی (احساس برنده
شدن تیم ،احساس غرور بعد از پیروزی تیم) ،حضور و حمایت (حس تعلق به باشگاه،
اهمیت بیشتر تیم در مقابل بازیکن ،عضوبودن در کانون هواداران باشگاه ،جنبههای
مثبت حضور در ورزشگاه) ،تخلیهی انرژی روانی و هیجان ،اجتناب تماشاگران از بدزبانی
و خشونت ،پوشیدن لباس توسط بیشتر تماشاگران ،طرفداری از بازیکنان ،تعامل با
دیگران

یافته های تحقیق
ارائه یافتههای تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفته است .در بخش نتایج توصیفی دادهها ،همانطور
که در جدول  2نیز نشان داده شده از  381نفر نمونه تحقیق  %53کمتر از بیست سال %19 ،بین بیست تا سی سال
و  %33از آنها بالای سی سال داشتند که در این میان  %91مجرد و  %19متأهل بودند .بیشتر نمونهها ( )%11سیکل
و دیپلم و شغل آزاد ( )%79بودند %98 .از افراد در شهر و  %2نیز در روستا سکونت داشتند %92 .افراد فوتبال را به
عنوان ورزش مورد نظر دنبال میکردند و تنها  %8افراد به فوتبال علاقهای نداشتند.
جدول  :2توصیف متغیرهای جمعیت شناختی نمونهها
متغیر

سن

فوتبال

سكونت

محل

شغل

381

0/500

علاقه به

9
30
95
21
281

5
728
5021
121
79

تأهل

جمع در هر متغیر

99
209
527
378
7

5227
1923
33
9822
528

متغیر

تحصیلات

>20
30-20
<35
شهر
روستا
کارگر
کارمند و
فرهنگی
دانشجو و
دانش آموز
بیکار
آزاد

f

درصد

f

درصد

علاقه دارم
علاقه ندارم

311
30

9222
728

مجرد
متأهل

578
207

9122
1328

بی سواد و ابتدایی
سیکل و دیپلم
فوق دیپلم و لیسانس
فوق لیسانس<

27
211
99
8

7
1121
2929
225

381

0/500

جمع در هر متغیر
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همانطور که در جدول ( )3ملاحظه می گردد نتایج آزمون توزیع دوجمله ای با توجه به میزان نسبتهای مشاهده
شده به نسبت مورد آزمون و سطح معنیداری نشان داد که از دیدگاه شهروندان مرد استان قم ،مؤلفههای اقتصادی،
جذابیت بازی ،برنامهریزی ،امکانات و تسهیلات ،عوامل انگیزشی و عوامل عاطفی در حد زیادی بر حضور تماشاگران
در بازیهای خانگی تیم فوتبال صبای قم مؤثر هستند.
جدول  :3نتایج آزمون توزیع دو جملهای جهت بررسی تأثیرگذاری مؤلفههای مورد نظر بر

گروه ها

متغیرها

حضور تماشاگران
نسبتهای مشاهده
فراوانی
شده
0/83
325
0/57
19
0/97
373
0/03
52
0/89
399
0/55
95
0/91
311
0/01
20
0/99
310
0/01
21
0/99
315
0/01
29

نسبت آزمون
شده

سطح معنی-
داری

دیدگاه مثبت
عوامل اقتصادی
دیدگاه منفی
دیدگاه مثبت
*0/005
0/10
جذابیت بازی
دیدگاه منفی
دیدگاه مثبت
*0/005
0/10
برنامهریزی
دیدگاه منفی
دیدگاه مثبت
*0/005
0/10
امکانات و تسهیلات
دیدگاه منفی
دیدگاه مثبت
*0/005
0/10
عوامل انگیزشی
دیدگاه منفی
دیدگاه مثبت
*0/005
0/10
عوامل عاطفی
دیدگاه منفی
* در سطح  P≤0/01معنی دار می باشد.
همانطور که در جدول ( )9ملاحظه می شود ،با توجه به میزان خی دوی به دست آمده و سطح معناداری در
آزمون فریدمن ،بین اولویت مؤلفه های تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در بازیهای خانگی تیم فوتبال صبای قم
تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :4نتایج آزمون فریدمن پیرامون اولویت بندی مؤلفههای تأثیرگذار بر حضور
0/10

*0/005

تماشاگران
اولویت
5
2
3

شاخص ها
متغیرها
جذابیت بازی
عوامل عاطفی
امکانات و تسهیلات

میانگین
1/37
1/33
9/30

خی دو
5195/939

آزمون فریدمن
سطح معنی-
درجه
داری
آزادی
1

*0/005
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اولویت
9
1
1

شاخص ها
متغیرها

میانگین

عوامل انگیزشی
برنامهریزی

2/55
2/05

عوامل اقتصادی

5/88

خی دو

آزمون فریدمن
سطح معنی-
درجه
داری
آزادی

* در سطح  P≤0/01معنیدار میباشد
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از دیدگاه شهروندان استان قم ،عوامل اقتصادی ،جذابیت بازی ،برنامهریزی،
امکانات و تسهیلات ،عوامل انگیزشی و عوامل عاطفی در حد زیادی بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم
فوتبال صبای قم تأثیرگذار هستند .این یافته با برخی از نتایج تحقیق علی محمدی و همکاران ( )5393مطابقت
دارد ( .)3در همین رابطه احمدی و همکاران ( )5390نشان دادند که میزان دسترسی به خدمات ،امنیت و طراحی و
جذابیت فضای ورزشگاه آزادی تهران با رضایتمندی تماشاگران رابطهی معنیداری دارد و همچنین رابطهی بین
بهداشت و پاکیزگی فضای ورزشگاه و نحوهی برخورد مدیریت و کارکنان اجرایی با رضایتمندی تماشاگران نیز
معنیدار است ( .)7علیدوست و احمدی ( )5395نیز در تحقیقی مشابه نشان دادند که بین میزان دسترسی به
خدمات ،امنیت و طراحی و جذابیت فضای ورزشگاههای میزبان لیگ قهرمانان آسیا در فصل ( 2009آزادی تهران،
فولادشهر اصفهان و یادگار امام قم) با رضایتمندی تماشاگران رابطهی معنیداری وجود دارد .همچنین بین بهداشتی
بودن و تمیزی فضای ورزشگاه و نحوهی برخورد مدیریت و کارکنان اجرایی با رضایتمندی تماشاگران رابطه
معنیداری است ( .)1برخی از یافتههای تحقیق نعمتی و همکاران ( )5395که نشان دادند عامل اقتصادی (قیمت
بلیت ،هزینهی پارکینگ ،هزینهی ایاب و ذهاب و تغذیه) ،عامل جذابیت (بازیکنان ستاره ،جذابیت بازی ،حمایت از
تیم ،نتایج مسابقات تیم و غیرقابل پیش بینی بودن نتایج) ،عامل برنامهریزی (برنامهریزی دقیق ،زمان ومکان بازی
ها ،بازی در تعطیلات آخر هفته ،شرایط جوی و دسترسی به پارکینگ) ارتباط علّی معنیداری با تمایل به حضور
تماشاچیان فوتبال در ایران دارند ،با یافته تحقیق حاضر همخوانی دارد و برخی از یافتههای تحقیق آنها از جمله
اینکه عامل مشوق (تفریح و سرگرمی ،جایزه و هدیه ،رسانه های گروهی ،تبلیغات) با تمایل به حضور ارتباط علّی
معنی داری ندارد ،با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی ندارد ( .)1رجبی و همکاران ( )5395عنوان نمودند که ،ایجاد
محیطی ایمن و فرح بخش برای تماشاگران ورزشی توسط سازمان تربیت بدنی و مدیران ورزشی باعث جذب بیشتر
تماشاگران می شود ( .)9صادقی و همکاران ( )5395نیز نتیجه گرفتند که درصورتی که بهبود خدمات و عوامل
رفاهی و اقتصادی در استادیوم وجود داشته باشد موجبات جذب و حفظ تماشاگران را فراهم خواهد نمود (.)50
دونینهو و همکاران ( )2002گزارش کردند کیفیت بازی ،قیمت متوسط بلیت و چندین عامل مربوط به مکان و زمان
مسابقه ،بر حضور تماشاگران بیسبال در ورزشگاه ها تأثیر مثبت می گذارند و تغییر درآمد تماشاگران تأثیری بر
تصمیم آنها برای حضور در ورزشگاه ندارد در حالی که افزایش قیمت بلیت حضور تماشاگران را کاهش می دهد
( .)55هانسن و گوتیر ( )5992نیز به این نتیجه رسیدند که عواملی که به تفاوت و کاهش تعداد تماشاگران منجر
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می شود ،برنامه ریزی مسابقات ،مکان تیمها در جدول رده بندی ،قیمت بلیت ،وجود فعالیت های تفریحی و سرگرم
کننده و رفاه و آسایش تماشاگران است ( ،)8که همهی این نتایج با یافته تحقیق حاضر همخوانی دارد .همچنین
تئودوراکیس و همکاران ( )2005نیز به این نتیجه رسیدند که بین پنج عامل کیفیت خدمات (ملموسات ،پاسخ گویی،
قابلیت اعتماد ،امنیت و در دسترس بودن خدمات) با رضایتمندی تماشاگران رابطهی مستقیم وجود دارد ( .)52وان
لیوون و همکاران ( ،)2002نیز نشان دادند ،هویت باشگاه و همچنین پدیدهی برد و باخت تأثیرات زیادی بر
رضایتمندی تماشاگران از بازی و حتی خدمات پیرامونی آن دارد ( .)53با توجه با این یافته همخوانی قیمت بلیت
مسابقات با وضعیت اقتصادی تماشاگران و اهداء جایزه و هدیه در ورزشگاه راهکار مناسبی به منظور جذب تماشاگران
میباشد .همچنین پیشنهاد می شود برنامه ریزی صحیحی از طرف دفتر برنامهریزی باشگاه برای حضور تماشاگران
انجام شود و الگویی مناسب در مورد برانگیختن تماشاگران ارائه گردد .برگزاری بازی ها در تعطیلات آخر هفته و
تبلیغات کافی در مورد زمان و مکان مسابقه در رسانه ها از جمله راهکارهای مناسب دیگر است .همچنین عضو
نمودن شهروندان در کانون هواداران باشگاه اقدام شایستهی دیگری در رابطه با جذب تماشاگران است.
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین اولویت مؤلفههای تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم
صبا تفاوت معناداری وجود دارد ،به طوری که اولویت عوامل اثرگذار از نظر شهروندان ،به ترتیب عبارتند از.5 :
جذابیت بازی .2 ،عوامل عاطفی .3 ،امکانات و تسهیلات .9 ،عوامل انگیزشی .1 ،برنامهریزی و  .1عوامل اقتصادی.
المیری و همکاران ( )5388نشان دادند که که سه عامل جذابیت بازی ،اولویت های تماشاگران و وجود امکانات و
تسهیلات بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها تأثیر مثبت داشته و تنها عوامل اقتصادی تأثیری بر حضور تماشاگران
ندارد .مناسب بودن قیمت بلیت مسابقات از بین عوامل اقتصادی ،ارایه بازی تهاجمی توسط تیم مورد علاقه از بین
عوامل جذابیت بازی ،برگزاری منظم مسابقات لیگ از بین عوامل اولویت های تماشاگران و ورود و خروج آسان از
استادیوم و پارکینگ ها و مناسب بودن جایگاه تماشاگران از بین عوامل امکانات و تسهیلات بیشترین تأثیر را بر
حضور تماشاگران در استادیوم داشتند .باتوجه به اینکه در بین اولویت عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در این
تحقیق ،عامل جذابیت بازی به عنوان مهم ترین عامل شناسایی شد ،پس با یافته المیری و همکاران همخوانی دارد
( .)9نتایج تحقیق فلاحی و همکاران ( )5388نشان داد که عوامل اقتصادی (قیمت بلیت ،هزینه حمل و نقل) و
تسهیلات ورزشگاه از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حضور هر سه گروه تماشاچیان بود .از میان هفت عامل به دست
آمده از تحلیل عاملی اکتشافی در میزان اهمیت دو عامل وابستگی به تیم (بازیکنان مورد علاقه ،عملکرد خوب تیم
مورد علاقه ،ارزیابی عملکرد بازیکنان و مربیان ،وفاداری بازیکنان به تیم و پیروزی طلبی) و پرخاشگری (توهین به
داور ،تحقیر و تضعیف تیم مقابل ،دیدن خشونت های بازی) برای حضور تماشاچیان گاهگاهی ،منظم و متعصب در
ورزشگاه تفاوت معنی داری وجود داشت .)59( .تجاری و همکاران ( )5389نتیجه گرفتند که  82درصد پاسخ
دهندگان مهمترین انگیزه خود را حمایت از باشگاه مورد علاقه خود و عشق و علاقه زیاد به باشگاه می دانند (.)51
ترك فر و همکاران ( )5389نشان دادند که نوع شغل و میزان درآمد افراد در جذب آنها به مسابقات بی تأثیر نیست
و تنها عامل اثرگذار ،میزان آگاهی و دانش و اطلاعات آنان در مورد قوانین و نحوه ی انجام بازی فوتبال می باشد.
در بین متغیرهای تأثیرگذار در مدل ساختاری ،عامل فعالیت های بازاریابی به صورت مستقیم و نیز با عوامل واسطه
ای دیگر ،بیشترین و فرهنگ ،کمترین اثرگذاری را در جذب تماشاگران به مسابقات فوتبال دارد .بنابراین یک برنامه
ریزی جامع برای تقویت دو عامل دانش و اطلاعات و بازاریابی در جذب تماشاگران به مسابقات ضروری است (.)51
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ساعت چیان و همکاران ( )5395نشان دادند که اولویت های علل جانب داری هواداران به ترتیب ،پیروزی نیابتی،
علم فوتبال ،علاقه به غیر (رنگ ،بازیکن ،نام و نشان) ،اجتماعی شدن ،کسب هیجان ،تعلق به باشگاه ،تأثیر دیگران،
مدیریت باشگاه و گریز است .همچنین تنها دو عامل جانب داری حس تعلق به باشگاه و گریز با میزان حضور برای
حمایت رابطه ی معنی دار داشت ( .)57علی محمدی و همکاران ( )5392نشان دادند که عوامل مختلف مؤثر در
حضور تماشاگران لیگ های برتر فوتبال ،بسکتبال و والیبال با یکدیگر متفاوت اند ،از اولویت بندی متفاوتی نیز
برخوردارند ( .)58شجاعی و سلیمانی تپه سری ( )5390نیز نشان دادند که جذابیت مهم ترین عامل و رسانه کم
اهمیت ترین عامل ایجاد و حفظ هویت تیمی هواداران تیم ها می باشند ( .)59دهقان قهفرخی و همکاران ()5389
گزارش نمودند که علاقه به تیم ملی ،ملی گرایی ،علاقه به فوتبال ،زیبایی ،هیجان ،اجتماعی شدن ،سرگرمی ،گریز
و علاقه به بازیکن ،به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین انگیزه های مورد بررسی داشتند .از بین انگیزه ها ،تنها علاقه
به فوتبال و زیبایی با میزان حضور رابطه ی معناداری داشتند ( .)20تجاری و ترك فر ( )5390نشان دادند که عامل
فعالیت های دوستان هم به صورت مستقیم و نیز با عوامل واسطه ای دیگر بیشترین اثر گذاری را در جذب تماشاگران
به مسابقات دارد و در مقابل غرور اجتماعی کمترین عامل تأثیرگذار است ( .)25دوراندیش ( )5390نتیجه گرفت که
از بین کیفیت خدمات و رضایت مندی ،رضایت مندی پیش بین قوی تری برای تمایل حضور مجدد تماشاگران می
باشد ( .)22مارکوم و گرین اشتاین ( )5981گزارش کردند که عواملی همچون روز برگزاری مسابقه در ایام هفته،
نوع حریف ،نوع فعالیت های تفریحی در ورزشگاه ،مناسب بودن قیمت بلیت ،جذابیت بازی ،وجود امکانات و تسهیلات
مورد نیاز تماشاگران بیشترین تأثیر را بر حضور تماشاگران لیگ بیسبال کوچک آمریکا در ورزشگاه ها و تماشای
مسابقات دارند .)23( .لی ( )2005این نتیجه رسید که مهم ترین عامل برنامه ریزی مناسب و دقیق بازی ها و انجام
مسابقات در تعطیلات آخر هفته بود ،اما از دیگر عوامل مؤثر بر حضور به عوامل اجتماعی و جذابیت نیز اشاره کرد
( .)29پاتون و برلینگتون ( )2009هم در تحقیق خود گزارش کردند که عواملی همچون وجود فعالیت های تفریحی
در ورزشگاه ،قیمت مناسب و شیوه ی توزیع بلیت ،آب و هوای مناسب ،طراحی استادیوم و وجود امکانات و تسهیلات،
بیشترین تأثیر را بر حضور تماشاگران فوتبال لیگ فوتبال دانشگاهی منطقه  5آمریکا در ورزشگاه ها دارند (.)21
کارو و گارسیا ( )2009دریافتند که برنامه ریزی و زمان بندی مسابقات از مهم ترین عوامل حضور تماشاچیان بود
که در این مورد می توان به برگزاری باز یها در تعطیلات آخر هفته ،انجام بازها در شب ،دسترسی آسان به ورزشگاه
و ارائه ی برنامه کامل مسابقات در اول فصل اشاره کرد ( .)21امین الدین و لی ( )2008نشان دادند که تسهیلات
ورزشگاه پیش بینی کننده ی قوی رضایت تماشاگران است ( .)27همچنین پیس و ژانگ ( )2009دریافتند ،سه
عامل اقتصادی ،جذابیت و برنامه ریزی از مهم ترین عوامل مؤثر برحضور تماشاچیان بودند .)28( .سونگ جون و
همکاران ( ،)2007خود بیان نمودند که کیفیت خدمات معمولاً با بازگشت مجدد مشتریان و استفاده مجدد آنان از
خدمات سازمان همراه است ( .)29پیشنهاد می شود همچنان که از بازیکنان شاخص در تیم استفاده می شود ،به
موازات آن از بازیکنان بومی استفاده شود .امکانات ،تجهیزات و وسایل ورزشی مورد نیاز ،متناسب با استانداردهای
لازم ،تهیه و در اختیار ورزشگاه یادگار امام قرار گیرد.تعامل و همکاری باشگاه صبا با سایر ارگان های دولتی،
غیردولتی و مرتبط با ورزش به خصوص ورزش و جوانان بیشتر شود .البته این همکاری باید به گونه ای باشد که
باشگاه صبا از امکانات ورزش و جوانان ،و اداره ورزش از پتانسیل های موجود در این باشگاه استفاده کند .همچنین
با ارگان هایی همچون شهرداری به منظور ایاب و ذهاب تماشاگران همکاری شود.
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 با نتیجه گیری مباحث و مقایسهی نتایج این تحقیق با تحقیقات مرور شده می توان چنین اظهار کرد،در پایان
که برخلاف پیش بینی های انجام شده که تصور می شد نبود امکانات رفت وآمد ودوری ورزشگاه باعث عدم حضور
،تماشگر در بازی های خانگی صبای قم است این پژوهش نشان داد مؤلفه های مهمتری چون عوامل اقتصادی
 عوامل انگیزشی و عوامل عاطفی بر حضور تماشاگران در بازی، امکانات و تسهیلات، برنامه ریزی،جذابیت بازی
های خانگی تیم های فوتبال در حد زیادی تأثیرگذار هستند و حضور مطلوب و باشکوه تماشاگران در بازی های
،) و تمهیدات نرم افزاری (برنامه ریزی،خانگی تیم های فوتبال در ورزشگاه نیازمند تجهیزات سخت افزاری (امکانات
عوامل انگیزشی) است تا این تیم ها بتوانند در تحقق اهداف خود موفق باشند و ضمن تأمین سلامت جسمانی و
 موجب پویایی و توسعه ی فوتبال در کشور،روانی تماشاگران با ایجاد زمینه های مساعد برای رشد و پرورش آنان
 مدیران و نیز تماشاگران به طور، بنابراین پیشنهاد می شود مشکلات حضور تماشاگران از دیدگاه مسئولان.گردند
.گسترده شناسایی شوند و نسبت به رفع آن ها اقدامات لازم صورت گیرد
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