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 چکیده

 .ایران است لیگ برتر بسکتبال تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل بررسی : هدف از این تحقیق،  :هدف

 های مختلفتحقیق در نوبت این در مورداستفاده پرسشنامه .است نوع توصیفی، پیمایشی از پژوهش :شناسی روش

( 0331همکاران ) و ژانگ و( 0331(، كاسکی )0380اسکافیلد ) ،(0331) گوتیر و ، هانسن(0331گرین ) توسط

 است. پس مورد استفاده قرار گرفته توپی هایدر ورزش هادر ورزشگاه تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل بررسی منظور به

ورزشگاه و تماشاگران در دو  از نفر 071بین  دسترس در تصادفی گیرینمونه روش با پرسشنامه نمونه، تعیین حجم از

با  هاداده. آمد دست به 73/1كرونباخ  از آلفای با استفاده پرسشنامه پایایی .دو شهر تهران و اصفهان توزیع گردید

 كاكسون تجزیه و تحلیل شد.های فریدمن و تعقیبی ویلاستفاده از تحلیل عاملی اكتشافی و آزمون

برگزاری منظم و مناسب لیگ، برخورد مناسب پرسنل انضباط اخالقی )نظم، امنیت و كه عامل  دهدمی نشان : نتایج :ها یافته

از بین عامل خدمات، تسهیالت و امکانات ترین دلیل حضور تماشاگران بود. و مأموران كنترل نظم و مدیریت رفتار( مهم

)برخورداری  فراغت كسب هویت ورزشی و پركردن اوقات (،بلیته )مناسب بودن جایگاه تماشاگران و سهولت در تهیه ورزشگا

، حضور بازیکنان مطرح حساسیت رقابت و نتیجه آن ها(،ها از امکانات و تجهیزات مدرن، و حضور با دوستان در مسابقهورزشگاه

برگزاری سرمایشی سالن و  و مطلوب بودن سیستم گرمایشیهای ورزشی، فضا و زمان مناسب برگزاری مسابقه، )ستاره( در تیم

را بر  تأثیرتبلیغات مناسب در مورد زمان و مکان مسابقه به ترتیب بیشترین رسانی و ، اطالعت آخر هفتهمسابقه در تعطیال

 اند.حضور تماشاگران در ورزشگاه داشته

هاا  افزایش حضور تماشاگران در ورزشگاه منظور بهرود مسئوالن مربوطه با توجه به نتایج تحقیق انتظار می :گیری نتیجه

ها اتخاد نمایناد. افازون   های محل برگزاری مسابقهای مناسب برای حفظ و ارتقای هنجارهای حاكم بر سالنهریزیبرنامه

-مای  ها و تبلیغات مناسب در مورد زمان و مکان برگازاری مساابقات  ، فراهم ساختن امکانات رفاهی برای ورزشگاهاین بر

 .گرددها تواند سبب افزایش شمار تماشاگران در ورزشگاه

   .اخالقی، نظم، اوقات فراغت انضباطتماشاگران، تحلیل عاملی،  های کلیدی: واژه
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مقدمه 
 در لمسا تفریحات و ورزش حاضر حال در

 و مهم صنعت یک عنوان به یافتهتوسعه كشورهای

 موردتوجه ملی اقتصاد رشد اثرگذار در عامل

 به 10 قرن در صنایع تریندرآمدزا از یکی و است

كه بخش اعظمی از جمعیت هر  رودمی شمار

كشور به اشکال گوناگون با آن سروكار دارند. این 

ت تغییرا تأثیرتوجهی تحت صنعت به طور قابل

و  الهیسبک زندگی افراد قرار گرفته است )

-یکی از مهم عنوان به( و نیز 0081همکاران، 

ها برای ترین و سودمندترین فعالیتترین، متنوع

گذراندن اوقات فراغت مردم جامعه محسوب 

های مرتبط با ورزش شود. از جمله فعالیتمی

توان به تماشای مسابقات ورزشی اشاره كرد می

-زاران نفر از افراد مشتاق حضور میجایی كه ه

میلیون نفر  7/00(. حضور 0087، فالحییابند )

در مسابقات لیگ برتر انگلیس و میانگین 

 دهنده نشاننفر برای هر مسابقه،  011/01

(. 1111، 0اهمیت این موضوع است )لین

 001، 0333آمارهای آمریکا نشان داد در سال 

ختلف، به های ممیلیون نفر در مسابقات لیگ

، 1)جفری و لین اند حضورداشتهعنوان تماشاگر 

درصد از مردم تماشاگر لیگ فوتبال  17(. 1111

درصد  01درصد لیگ بسکتبال و  11این كشور، 

 1111تماشاگران لیگ بسکتبال زنان در سال 

 مدیران از (. بسیاری1111، 0اند )فرانکبوده

 كاهش حال در كه محیطی در باید هاباشگاه

 است، اجرایی هایهزینه افزایش و درآمدی بعمنا

 كنند )جفری و طراحی را خود هایبرنامه

                                                      
1. Lin 

2. Jeffry & Lynn 
3. Frank, M 

حضور،  افزایش منظور به( 1111، 1همکاران

 افراد بر را تأثیر بیشترین كه عواملی شناخت

 بسیاری اهمیت ورزشی بازاریابی برای گذارند،می

 كه دهدمی اجازه بازاریابان موضوع به این. دارد

 قرار هدف برای را مؤثری بازاریابی ایراهبرده

 قرار دهند. استفاده مورد تماشاچیان دادن
 سعی تحقیق، این اكتشافی ماهیت به توجه با

 اهمیت تماشاچیان حضور در كه عواملی شد

 نتایج رو، ازاین شوند، شناسایی بیشتری دارند

 بر تأثیرگذار عوامل زمینة در تحقیقات برخی

 1وون و كیتامورا .شد بررسی تماشاچیان حضور

( در مقایسه دو لیگ ژاپن و كره، نشان 1111)

گی زندگی دادند كه انگیزه رهایی از روزمره

بینی كننده حضور تماشاچیان در ترین پیشقوی

برای جذب  ها آندو لیگ ژاپن و كره است. 

بیشتر تماشاچیان با توجه به انگیزه قوی رهایی 

كنند كه جنبه گی زندگی پیشنهاد میاز روزمره

كوریا و كنندگی لیگ باید افزایش یابد. سرگرم

( نیز دریافتند كه متغیرهای 1117)1استیوس

متغیرهای مرتبط با هویت  ویژه بهاجتماعی 

ای داشتند، اما عوامل بخشی تیم، اهمیت ویژه

عوامل در حضور  ترین كننده تعیینمادی 

 تماشاگران بودند.

 حضور بر ذارتأثیرگ ( عوامل0087) معصومی

 سپاهان و پرسپولیس بین مسابقه در تماشاچیان

بررسی  نتایج. كرد بررسی 0081را در سال 

 حضور تماشاچیان میزان و هاانگیزه بین رابطة

 ،یکنواختیگریز از  تیم، از حمایت كه داد نشان

پایاپای، فوتبال، بازی به علم بازی، هیجان

                                                      
4. Jeffry et al 
5. won & Kitamura 
6. Correia & Esteves 
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 میزان اب هاكنندگی بازیسرگرم و رفاهی خدمات

 اما عالقه دارد، دارمعنی رابطة تماشاچیان حضور

 حضور میزان با نیابتی پیروزی و خاص بازیکن به

ندارد. همین نتیجه  داریمعنی رابطة تماشاچیان

( در مورد 0031در پژوهش خیرگو و همکاران )

 تماشاگران ورزش دو و میدانی تکرار شده است.

 كردند ( گزارش1111) 0و همکاران دونینهو،

 چندین و بلیت متوسط قیمت بازی، كیفیت

 حضور بر مسابقه زمان و مکان به عامل مربوط

 مثبت تأثیر هاورزشگاه در بیسبال تماشاگران

 بر تأثیری درآمد تماشاگران تغییر و گذارندمی

 در ندارد ورزشگاه در حضور برای ها آن تصمیم

 حضور تماشاگران بلیت قیمت افزایش كه حالی

در  (1100رئیسی و همکاران )دهد. می اهشك را

پژوهشی در مورد عوامل حضور تماشاگران در 

های فوتبال و والیبال در استان البرز مسابقه

های كه عوامل امکانات، اولویت داد نشان

 و اجتماعی تماشاگران، جذابیت بازی و عوامل

اقتصادی در حضور تماشاگران فوتبال و والیبال 

 بوده است. مؤثرها لبرز در ورزشگاهباشگاه سایپا ا

( در پژوهشی در 1101پور و همکاران )مهدی

بر حضور تماشاگران فوتبال  مؤثرمورد عوامل 

تیم تراكتورسازی تبریز مشخص شد كه 

های تماشاگران، جذابیت بازی و امکانات  اولویت

را در  تأثیراقتصادی به ترتیب بیشترین میزان 

 ورزشگاه دارند.میزان حضور مخاطبان در 

 ترینمهم كه گویند( می0331) 1گوتیر و هانس

 تعداد افزایش ای،حرفه ورزش رونق در عامل

 با اینکه بر عالوه تماشاگران. تماشاگران است

 مستقیم صورت به مسابقات بلیت خرید

 ایهای حرفهلیگ و هاباشگاه برای را درآمدهایی

                                                      
1. Michael Donihue et al. 

2. Hansen and Gautheir 

 در ایعمده سهم غیرمستقیم صورت به دارند،

 فروش و مالی حامیان جذب راه از درآمدزایی

 در. دارند جنبی خدمات و پخش تلویزیونی حق

 مؤثر عوامل مورد در متعددی تحقیقات گذشته

 انجام هاورزشگاه در تماشاگران ورزش حضور بر

 همانند زیادی عوامل شده مشاهده كه شده

امکانات  و تجهیزات قدیمی، هایورزشگاه

 نقل، و حمل وسایل به شکلم دسترسی فرسوده،

 نامناسب هایزمان انتخاب كافی، تبلیغاتی عدم

 بازی ارائه عدم بازی، نبودن بازی، حساس برای

 و نامناسب ریزیبرنامه و تماشاگران موردپسند

ای . در مطالعهمؤثرندتماشاچیان  تعداد كاهش

حضور  بر مؤثر كه در سوئد در مورد عوامل

انجام  یخ روی اكیه هایبازی در تماشاگران

شد، نتایج نشان داد كه چندین عامل بر حضور 

بندی مثبت دارد. زمان تأثیر شدت بهتماشاگران 

) برگزاری بازی در روزهای تعطیل( و وجود 

رقابت از عوامل بسیار مهمی است كه در ترغیب 

 مؤثریجمعیت به حضور در مسابقات نقش 

وهش پژ (.1101و پریاتل،  0دارند )آرژیلوفسکی

( در مورد لیگ فوتبال انگلستان 1101) 1گالس

حاكی از این است كه حضور بازیکنان مشهور و 

ها و نیز در حال ها در دور قبل رقابتعملکرد تیم

حاضر، از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر 

ها بوده افزایش میزان تماشاگران در ورزشگاه

 است.

-هیجورزش بسکتبال یکی از پرطرفدارترین و م

های گوناگون ها در بین فعالیتترین فعالیت

ورزشی است. نتایج چشمگیر بسکتبال ایران در 

مسابقات چند سال گذشته و حضور موفقیت 

های آمیز ورزشکاران این رشته ورزشی در صحنه

                                                      
3. Arzhilovskiy & Priyatel  

4. Glass 
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المللی و جهانی، سبب شده است كه افراد بین

جامعه و بخصوص قشر جوان توجه بیشتری به 

ی داشته باشند. افزایش تعداد این رشته ورزش

تماشاگران در مسابقات سوپر لیگ بسکتبال 

مندی مردم به نشان دهنده رشد و افزایش عالقه

 11 اصل به توجه با طرفی این رشته است. از

-فدراسیون و دولت تأكید و كشور قانون اساسی

تمامی  سازی،خصوصی بر مبنی ورزشی های

 طریق از مددرآ ایجاد جز ایچاره هاباشگاه

در  حاضر حال در. ندارند را خصوصی هایبخش

 درآمد از ناچیزی منبع فروشی بلیت ایران

های هزینه رو این از كند،می تأمین را هاباشگاه

 دولتی هایسازمان توسط بیشتر هاباشگاه مالی

از  دولت اگر كنونی شرایط در و شودمی تأمین

 نکند، یتحما ورزشی معتبر هایتیم و هاباشگاه

بنابراین . نیست پذیرامکان ها آن حیات ادامه

 اتکا بدون بود نخواهند قادر ورزشی هایسازمان

نمایند  تأمین را خود نیازهای دولتی بودجه به

 آنچه(. با توجه به 0081هاشمی سیاوشانی، )

های انجام شده بر روی بیان شد، اكثر پژوهش

م شده رضایت، انگیزه و خشونت تماشاگران انجا

های اندكی در رابطه با عوامل است و پژوهش

های ورزشی حضور تماشاگران به تفکیک رشته

 بررسی به تحقیق این صورت گرفته است. در

كسب هویت ورزشی و پر  مختلف عوامل تأثیر

تسهیالت و  -كردن اوقات فراغت، خدمات

امکانات ورزشگاه، حساسیت رقابت و نتیجه آن، 

رسانی و ط اخالقی، اطالعنظم، امنیت و انضبا

 تبلیغات و فضا و زمان مناسب برگزاری مسابقه

 هاورزشگاه در تماشاگران بسکتبال حضور بر

 این كه این است بر فرض. است شده پرداخته

 برای تماشاگران تصمیم بر نسبی تأثیر عوامل

 بسکتبال تماشای مسابقات و ورزشگاه در حضور

 و كشور ورزش مسئوالن و دارند از نزدیک

 ریزیبرنامه با عوامل این از آگاهی با هاباشگاه

 در را بیشتر حضور تماشاگران زمینة راهبردی

  كنند. فراهم هاورزشگاه
 

 شناسی پژوهش روش
پیمایشی انجام  -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

شده است. جامعه آماری این تحقیق را كلیه 

 انماه فوالد تهران، های مهرامتماشاگران تیم

 0030تهران در سال  آزاد و دانشگاه سپاهان

نفر از  070دادند. نمونه آماری شامل تشکیل می

های فوالد ماهان سپاهان و مهرام تماشاگران تیم

 ملت سالن در 11/8/0030تهران در تاریخ 

زنجان،  همیاری با تهران اصفهان و مسابقه مهرام

كنگ  بندر البدر با تهران آزاد دانشگاه

در سالن بسکتبال آزادی تهران  00/3/0030

انتخاب شدند. با توجه به حجم جامعه )تماشاگر( 

حضور یافته در مسابقات پیشین برای هر كدام از 

 گردآوری ابزار ها، نمونه آماری تعیین شد.تیم

 كه است ایپرسشنامه پژوهش این در اطالعات

، (0331) گوتیر و ، هانسن(0331) 0گرین توسط

 و ژانگ و( 0331) 0(، كاسکی0380) 1اسکافیلد

 بر مؤثر عوامل بررسی برای (0331)1همکاران

 هایورزش در هاورزشگاه در حضور تماشاگران

 انجام با پژوهشگران .است شده تهیه توپی

مطالعه  آن را برای پرسشنامه این در اصالحاتی

 تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل در مورد

آماده  تهران بسکتبال در دو شهر اصفهان و

های پژوهش با توجه به البته، شاخص نمودند.

اند. برایتحلیل عاملی نتایج استخراج شده

                                                      
1. Green  
2. Sckofield 

3. Koskey 
4. Zhang et al. 
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اولیه كه شامل  پرسشنامه روایی محتوایی، تعیین

 از متخصصان نفر 07گویه بود در اختیار  00

)استادان مدیریت ورزشی، علوم اجتماعی و 

 از پس و مربیان رشته بسکتبال( قرار گرفت

 تنظیم سؤال 00 با پرسشنامه نظرات، ریافتد

 است؛ شده تشکیل دو بخش از پرسشنامه .شد

 ایگزینه پنج طیف با سؤال 00بخش اول شامل 

 كامالً حدودی، مخالفم، تا موافقم، موافقم، كامالً)

 تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل و است( مخالفم

 و دهدمی قرار سؤال مورد را توپی هایورزش در

 شامل كه شده تشکیل سؤال 01از  دوم شبخ

 پرسشنامه این است. تماشاگران فردی مشخصات

 عوامل مؤلفه شش در را دهندگاننظرهای پاسخ

كسب هویت ورزشی و پر كردن اوقات فراغت، 

تسهیالت و امکانات ورزشگاه،  -خدمات

حساسیت رقابت و نتیجه آن، نظم، امنیت و 

بلیغات و فضا و رسانی و تانضباط اخالقی، اطالع

 قرار موردسنجشزمان مناسب برگزاری مسابقه 

ضریب پایایی پرسشنامه از طریق  .است داده

 منظور بهآمد.  دست به 73/1آلفای كرونباخ 

تعیین روایی سازه نیز، با انجام آزمون آماری 

ها و همبستگی بین تحلیل عاملی به بیان مؤلفه

ها، داده برای تجزیه و تحلیل پرداخته شد. ها آن

های متناسب با سطح سنجش متغیرها از روش

های فریدمن آماری توصیفی و استنباطی )آزمون

 آوریجمع اطالعاتكاكسون( استفاده شد. و ویل

افزاری آمار در علوم نرم بسته از استفاده با شده

 شد. تحلیل و ( تجزیهSPSS) اجتماعی

  

 ی پژوهشها یافته

 111پژوهش شامل جامعه مورد مطالعه در این 

های لیگ برتر بسکتبال نفر از تماشاگران مسابقه

بود. میانگین سن این  31-0030كشور در فصل 

 11سال و بیشینه  00كمینه –سال  1/11افراد 

درصد از این افراد متأهل و  0/81بود.  –سال 

درصد بقیه مجرد بودند. نزدیک به یک  7/03

دارای  درصد(8/00) موردمطالعهسوم از افراد 

 1/01لیسانس، و  0/10میزان تحصیالت دیپلم، 

و  كارشناسی ارشددرصد دارای میزان تحصیالت 

درصد از  1/01، كه اینباالتر بودند. ضمن 

تماشاگران مورد مطالعه دارای تحصیالت كمتر از 

-درصد از تماشاگران را دانش 8/18دیپلم بودند. 

 دادند، و پس ازآموزان و دانشجویان تشکیل 

كارمند و  8/7درصد دارای شغل آزاد،  0/01آن

بقیه فاقد شغل بودند. افزون بر این، از كل 

 3/03تماشاگران مورد مطالعه در این پژوهش، 

درصد در كانون هواداران باشگاه مورد عالقه خود 

اند، كه البته این نسبت با تفاوتی عضو بوده

 11معنادار در میان تماشاگران شهر اصفهان 

 1/13و در میان تماشاگران شهر تهران درصد 

 درصد بود.

( 0نتایج حاصل از آزمون فریدمن )جدول 

دهد در مورد عوامل حضور تماشاگران نشان می

در سطح)  شده محاسبهمقدار مجذور خی 

11/1>pدار است. به عبارت بهتر، تفاوت ( معنی

دار است و بین عوامل حضور تماشاگران معنی

ترین دالیل حضور مهم تتوان نتیجه گرفمی

تماشاگران مسابقات لیگ برتر بسکتبال به 

های نظم، امنیت و انضباط اخالقی، ترتیب عامل

تسهیالت و امکانات ورزشگاه، كسب  -خدمات

هویت ورزشی و پركردن اوقات فراغت، حساسیت 

فضا و زمان مناسب برگزاری رقابت و نتیجه آن، 

 دند.رسانی و تبلیغات بو، اطالعمسابقه
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 مقایسه اولویت عوامل حضور تماشاگران .1جدول 

 
( برای مقایسه 1كاكسون )جدولآزمون ویل

با یکدیگر مورد استفاده  تماشاگرانعوامل حضور 

ون از این آزم آمده دست بهقرار گرفت، نتایج 

نشان داد بین عامل كسب هویت ورزشی با  

تسهیالت، نظم و امنیت،  -های خدماتعامل

 -رسانی، فضا و زمان، بین عامل خدماتاطالع

های حساسیت رقابت، نظم و تسهیالت با عامل

رسانی، فضا و زمان، بین عامل امنیت، اطالع

رسانی، حساسیت رقابت با نظم و امنیت، اطالع

ن عامل نظم و امنیت با عامل فضا و زمان، بی

-رسانی، فضا و زمان و بین عامل اطالعاطالع

داری وجود رسانی با فضا و زمان تفاوت معنی

.دارد

 
 عوامل حضور تماشاگران مقایسه .2جدول 

 فضا و زمان رسانیاطالع نظم و امنیت حساسیت رقابت خدمات، تسهیالت 

 كسب هویت ورزشی
110/1* 

 خدمات، تسهیالت

130/1 

110/1* 

 حساسیت رقابت

110/1* 

110/1* 

110/1* 

110/1* 

110/1* 

110/1* 

110/1* 

110/1* 

110/1* 

 
 *110/1 *110/1 نظم و امنیت

 *110/1 رسانیاطالع 

 

در این پژوهش از تحلیل عاملی اكتشافی 

اطمینان از كافی بودن  منظور بهاستفاده شد. 

ز، میجر، ها از معیار كایرتعداد نمونه

( و برای تعیین :718/1KMO)0الکین

 1همبستگی بین متغیرها از آزمون بارتلت

                                                      
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of 

sampling adequacy 

2. Bartlett's test of sphericity 

(110/1:sigاستفاده شد. آماره ) های به دست

مناسب بوده  ۀدهند نشانآمده در هر دو مورد 

ها  استفاده از تحلیل عاملی و كفایت تعداد نمونه

 است.
با استفاده از روش تحلیل عاملی اكتشافی یک 

 01حذف و  0/1به علت بار عاملی كمتر از گویه 

، در سؤاالتگویه باقیمانده با توجه به بار عاملی 

 هاشاخص

 متغیرها
 انحراف معیار میانگین

 آزمون فریدمن

 df Sig خی دو

 11/1 01/1 كسب هویت ورزشی و پركردن اوقات فراغت

108/111  1 110/1*  

 17/1 11/1 خدمات، تسهیالت و امکانات ورزشگاه

 11/1 01/1 حساسیت رقابت و نتیجه آن

 11/1 11/1 نظم، امنیت و انضباط اخالقی

رسانی و تبلیغاتاطالع  10/0 11/1 

 11/1 78/0 فضا و زمان مناسب برگزاری مسابقه



  08    3 یاپیپ ،5 ماره، ش5831 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریه مدوفصلنامد               ...  یرحمت ی، محمدمهدنژاد یهمت یمهرعل 

  

كسب هویت ورزشی و پركردن اوقات شش عامل 

تسهیالت و امکانات  -خدماتگویه(،  1) فراغت

 حساسیت رقابت و نتیجه آنگویه(، 8) ورزشگاه

 0) نظم، امنیت و انضباط اخالقیگویه(، 8)

گویه(، فضا و  0) رسانی و تبلیغاتاطالعگویه(، 

گویه(  1زمان مناسب برگزاری مسابقه )

 شدند. بندی دسته
كسب هویت  گویه مربوط به 8بررسی اولویت 

نشان داد كه ، ورزشی و پر كردن اوقات فراغت

تخلیه انرژی با و  موردعالقهپوشیدن لباس تیم 

 باربه ترتیب باالترین  موردعالقهتشویق تیم 

یا بیشترین اهمیت را در میان و  عاملی

متغیرهای حضور تماشاگران این عامل داشتند. 

 رفتن به ورزشگاه با حضور دوستان كه درصورتی

ترین از پایین جدید و مدرن بودن ورزشگاه و

 (.0اولویت برخوردار بود )جدول 

 كسب هویت ورزشی و پر كردن اوقات فراغتهای عامل  توصیف اولویت گویه .3جدول 

 بار عاملی هـویـگ ولویتا

 108/1 موردعالقهپوشیدن لباس تیم  0

 111/1 ام موردعالقهتخلیه انرژی با تشویق تیم  1

 111/1 عضو كانون هواداران 0

 110/1 پر كردن زمان فراغت 1

 170/1 جدید و مدرن بودن ورزشگاه 1

 110/1 رفتن به ورزشگاه با حضور دوستان 1

 

 8دهد كه از بین  نشان می(، 1اطالعات جدول )

تسهیالت و امکانات  -خدماتگویه در عامل 

راحتی و مناسب بودن هزینه های  ،گویهورزشگاه

به ترتیب بیشترین، و  رفت و آمد به ورزشگاه

ورود و  های بهداشتی و مطمئنوجود بوفهمتغیر 

كمترین بار  هاو خروج آسان از سالن و پاركینگ

تسهیالت  -خدماتل عاملی را در متغیرهای عام

 داشته است. و امکانات ورزشگاه

 

 تسهیالت و امکانات ورزشگاه -خدماتهای عامل  توصیف اولویت گویه .4جدول 

 بار عاملی هـویـگ اولویت

 131/1 راحتی آمد و شد به ورزشگاه 0

 111/1 مناسب بودن هزینه رفت و آمد به ورزشگاه 1

 110/1 بلیتسهولت در تهیه  0

 100/1 های كافی و مناسبود پاركینگوج 1

 131/1 مناسب بودن جایگاه تماشاگران ) نظافت، نور، دید به زمین( 1

 188/1 مسابقه بلیتمناسب یا رایگان بودن  1

 081/1 ها پاركینگورود و خروج آسان از سالن و  7

 011/1 های بهداشتی و مطمئنوجود بوفه 8

 8د كه از بین ده (، نشان می1اطالعات جدول )

حساسیت رقابت و نتیجه گویه مربوط به عامل 

گویه مکان خوب تیم مورد حریف در جدول ، آن

ساز بودن نتیجه بازی تیم بندی و سرنوشترده



 3 یاپیپ ،5 ماره، ش5831 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد      ... ر عوامل مؤثر بر حضو بندیتیو اولو ییشناسا  00 

  

مورد عالقه بیشترین بار عاملی را در این عامل 

حضور بازیکنان ستاره در  كه اینداشت. ضمن 

م مورد تیم مورد عالقه و تهاجمی بازی كردن تی

 .عالقه كمترین بار عاملی این عامل بود

 حساسیت رقابت و نتیجه آنهای عامل  توصیف اولویت گویه .5جدول 

 بار عاملی هـویـگ اولویت

 101/1 بندیمکان خوب تیم مورد حریف در جدول رده 0

 103/1 ام موردعالقهبودن نتیجه بازی تیم  ساز سرنوشت 1

 131/1 حساس و نزدیک بودن بازی 0

 111/1 حضور بازیکنان ستاره در تیم حریف 1

 038/1 بندیدر جدول رده ام موردعالقهمکان خوب تیم  1

 000/1 با یک رقیب سنتی ام موردعالقهبازی تیم  1

 018/1 ام موردعالقهتهاجمی بازی كردن تیم  7

 010/1 ام موردعالقهحضور بازیکنان ستاره در تیم  8

 

نظم، امنیت و ربوط به عامل شاخص م 0از بین 

های اجتناب تماشاگران از  گویه، انضباط اخالقی

بیشترین اهمیت را در حضور  و خشونت بدزبانی

برگزاری  كه درصورتیتماشاگران داشته است. 

منظم و مناسب لیگ، كمترین اهمیت را در بین 

 (.1رد )جدول سایر متغیرهای این عامل دا

 

 نظم، امنیت و انضباط اخالقیهای عامل  توصیف اولویت گویه .6جدول

 بار عاملی هـویـگ اولویت

 187/1 و خشونت بدزبانیاجتناب تماشاگران از  0

 178/1 برخورد مناسب پرسنل و نیروی انتظامی 1

 111/1 برگزاری منظم و مناسب لیگ 0

 

 0دهد كه از بین  (، نشان می7اطالعات جدول )

رسانی اطالعامل گویه عوامل حضور تماشاگران ع

پخش نشدن مسابقه تیم مورد گویه  و تبلیغات

اهمیت بیشتری نسبت به سایر متغیرها در  عالقه

های برنامهكه  این عامل داشته است. ضمن این

از كمترین  دونیمهقبل و بین  كننده سرگرم

.برخوردارند  اهمیت در این عامل

 

 و تبلیغات یرسان اطالعهای عامل  توصیف اولویت گویه .7جدول

 بار عاملی هـویـگ اولویت

 -178/1 ام موردعالقهپخش نشدن مسابقه تیم  0

 171/1 ام موردعالقهتبلیغات كافی در مورد زمان و مکان مسابقه و تیم  1

 131/1 قبل و بین دو نیمه كننده سرگرمهای برنامه 0
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شاخص مربوط به عامل فضا و زمان  1از بین 

گویه برگزاری مسابقه بقه، مناسب برگزاری مسا

بیشترین اهمیت  ،در روزهای تعطیل آخر هفته

را در حضور تماشاگران داشته است. در صورتی 

كه مطلوب بودن سیستم گرمایشی/ سرمایشی 

داخل سالن، كمترین اهمیت را در بین سایر 

 (.8رد )جدول متغیرهای این عامل دا

 
 زمان مناسب برگزاری مسابقه های عامل فضا و توصیف اولویت گویه .8جدول

 بار عاملی هـویـگ اولویت

 111/1 شنبه و جمعه(1برگزاری مسابقه در روزهای تعطیل آخر هفته ) 0

 -130/1 شنبه(1برگزاری مسابقه در روزهای هفته )شنبه تا  1

 118/1 مناسب بودن وضعیت آب و هوا 0

 071/1 مطلوب بودن سیستم گرمایشی/ سرمایشی داخل سالن 1

  

 گیری بحث و نتیجه

نتایج تحلیل عاملی اكتشافی نشان داد كه عوامل 

مؤثر بر حضور تماشاگران در مسابقات لیگ برتر 

توان در شش عامل  را می بسکتبال ایران

، (0331بندی كرد، در صورتی كه گرین ) طبقه

(، 0380، اسکافیلد )(0331) گوتیر و هانسن

( 0331)همکاران  و ژانگ و( 0331كاسکی )

(، 0088فالحی و همکاران ) چهار عامل،

هفت عامل و  (1100تئودوراكیس و همکاران)

( نه عامل را برای حضور 0083دهقان قهفرخی )

های اند. در پژوهشتماشاگران شناسایی كرده

 -خدماتانجام شده توسط این محققان، عوامل 

تسهیالت و امکانات ورزشگاه، كسب هویت 

كردن اوقات فراغت، حساسیت رقابت ورزشی و پر

به عنوان عوامل عمدۀ حضور  و نتیجه آن

تماشاگران شناسایی شدند كه بدون در نظر 

گرفتن اولویت و با توجه به متغیرهای تبیین 

كننده عوامل حضور تماشاگران با نتایج پژوهش 

خوانی دارد. این موضوع تا حدودی  حاضر هم

عوامل در اكثر دهنده شیوع و یکسانی این نشان

تماشاگران است. البته در پژوهش حاضر عالوه بر 

نظم، امنیت و انضباط عوامل مذكور، سه عامل 

و  ، فضا و زمان مناسب برگزاری مسابقهاخالقی

از عوامل عمدۀ حضور  رسانی و تبلیغاتاطالع

تماشاگران بسکتبال لیگ برتر ایران شناسایی 

با توجه  های دیگر این عوامل شد كه در پژوهش

به متغیرهای تبیین كننده آن با اسامی مختلف 

رسد تفاوت در  بیان شده است. به نظر می

های مختلف ممکن  دی عوامل در پژوهشبن طبقه

 سؤاالتاست به دلیل متغیرهای جدید و تعداد 

های  ها و یا ماهیت رشته پرسشنامه، تنوع عامل

 ورزشی باشد.

باط نظم، امنیت و انضبه طور كلی عامل 

 حضور تماشاگران قرار عامل ترینمهم اخالقی

دهد اجتناب  است. این موضوع نشان می گرفته

و خشونت، برخورد مناسب  بدزبانیتماشاگران از 

پرسنل و مأموران كنترل نظم و مدیریت رفتار و 

مثبت وجود  تأثیربرگزاری منظم و مناسب لیگ 

شود تماشاگران اشتیاق دارد و موجب می

رای حضور در ورزشگاه و تماشای بیشتری ب

ها با مسابقات بسکتبال داشته باشند. این یافته
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باشد. ( همسو می1111نتایج حاصل از بودت )

ها فرآیندهای زیادی توسط كاركنان در ورزشگاه

، ها بلیتگیرد، از جمله فروش و گرفتن انجام می

كنترل جمعیت، راهنمایی و بازرسی بدنی كه از 

-اند و نمییادی محصول ورزشیهای بنویژگی

را نادیده گرفت. از آنجا كه در این  ها آنتوان 

موقت و  صورت بهها كاركنان خدماتی ورزشگاه

كنند و برای ارائه خدمات داوطلب فعالیت می

اند، این عامل های الزم را ندیدهكیفی، آموزش

یکی از علل عدم  كننده توجیهتواند می

ران از كیفیت خدمات رضایتمندی باالی تماشاگ

ها باشد و بر حضور در این ورزشگاه شده ارائه

 منفی به همراه داشته باشد. تأثیرتماشاگران 

امکانات و  -ها در زمینه عامل خدماتیافته

تسهیالت ورزشگاه نشان داد كه به ترتیب 

مواردی همچون راحتی آمد و شد به ورزشگاه، 

اه، مناسب بودن هزینه رفت و آمد به ورزشگ

های كافی ، وجود پاركینگبلیتسهولت در تهیه 

و مناسب، مناسب بودن جایگاه تماشاگران 

)نظافت، نور، دید به زمین(، مناسب یا رایگان 

مسابقه، ورود و خروج آسان از سالن  بلیتبودن 

های بهداشتی و و وجود بوفه ها پاركینگو 

مطمئن موجب حضور هر چه بیشتر تماشاگران 

شود، كه مشاهده می طور همانخواهد شد. 

راحتی آمد و شد به ورزشگاه و مناسب بودن 

هزینه رفت و آمد به ورزشگاه در ایران یکی از 

های تماشاگران است. المیری و ترین دغدغهمهم

( در تحقیق خود به این نتیجه 0088همکاران )

و ورود و خروج  بلیترسیدند كه تهیه آسان 

یاق بیشتر آسان از ورزشگاه موجب اشت

شود. تماشاگران برای رفتن به ورزشگاه می

( نیز به این نتیجه 1111دونینهو و همکاران )

های متعدد ها و خروجیرسیدند كه وجود ورودی

 بلیتدر ورزشگاه و همچنین فروش اینترنتی 

موجب اشتیاق بیشتر تماشاگران برای رفتن به 

شود. بیشتر تماشاگران بسکتبال در ورزشگاه می

شوند كه ایران را افراد نوجوان و جوان شامل می

با توجه به جایگاه اجتماعی از سطح درآمدی 

مستقل و مطلوب برخوردار نیستند. افزون براین، 

ها برای تماشای مسابقات به دلیل حضور خانواده

های شود كه هیئتبسکتبال، پیشنهاد می

 ها شهرداریها با تعامل خوب با بسکتبال استان

ای جهت بهتر شدن آمد و شد به انات ویژهامک

ورزشگاه را برای تماشاگران فراهم كنند تا شاهد 

های حضور هر چه بیشتر تماشاگران باشیم. یافته

های كوریا و استیوس پژوهش حاضر با یافته

(، فالحی 1111) 0(، مکفرسون و همکاران1117)

 ( همخوانی دارد.0088همکاران ) و

ر كردن اوقات كسب هویت ورزشی و پ

عامل مهم دیگری است كه در این تحقیق  فراغت

شناسایی و موجب جذب هواداران ایرانی 

ها در گردد. یافتهها میبسکتبال به ورزشگاه

خصوص این عامل نشان داد كه به ترتیب 

پوشیدن لباس تیم مورد عالقه، تخلیه انرژی با 

تشویق تیم مورد عالقه، عضو كانون هواداران، 

دن زمان فراغت، جدید و مدرن بودن پركر

ورزشگاه، رفتن به ورزشگاه با حضور دوستان 

را بر حضور تماشاگران دارد. نتایج  تأثیربیشترین 

 در خصوص (1111 (كیتامورا و تحقیق وون

هواداران  رفتار بر مؤثر انگیزشی عوامل بررسی

 كره فوتبال لیگ لیگ( و )جی ژاپن فوتبال لیگ

 د كه هویت تیمی و تعامللیگ( نشان دا )كا

 فراوانی برای توضیح قوی پیشگوهای اجتماعی

و كالیگ بودند. در  لیگ جی هایبازی در حضور

                                                      
1. Macpherson et al. 
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رابطه با هویت تیمی باید عنوان نمود كه 

هواداران ایرانی هویت خود را با تیم محبوبشان 

شناسند و خود را به عنوان بخشی از تیم می

-ه موجب میكنند. این عاملی است كتلقی می

های گردد هر هفته تماشاگران به سمت مکان

های این ورزشی كشیده شوند. در توجیه یافته

تحقیق باید عنوان شود كه عامل لذت و سرگرم 

ها و پركردن اوقات فراغت در بین كنندگی بازی

 ها آنتماشاگران ایرانی با توجه به شرایط سنی 

دهد، كه بیشتر نوجوانان و جوانان را تشکیل می

ها عامل ارزشمندی برای حضور در ورزشگاه

تواند است، به عبارتی حضور این تماشاگران می

به خاطر پایین بودن سن و عالقه آنان به 

پركردن اوقات خود در كنار دوستان و قرارگیری 

در جمع هم سن و ساالن و تعامل اجتماعی 

 سرگرم انگیزه با باشد. از طرف دیگر، افراد زیادی

می ها از جمله بسکتبالورزش تماشای به شدن

ریزی توان با برنامهمی ه این ترتیب،ب .پردازند

نوجوانان پركردن اوقات فراغت  رب عالوهمناسب 

و جوانان ورزش دوست، زمینه را برای افزایش 

فراهم  هاباشگاه و در نتیجه استقالل درآمد

تواند سبب این امر به مرور زمان میساخت. 

های كشور گردد و به خصوصی شگاهرونق ورز

ها و برطرف نمودن مشکالت مالی شدن باشگاه

ها است كه در حال حاضر گریبان گیر باشگاه

های های این تحقیق با یافتهیافته .ندكمک ك

 باشد.( همسو می1117كوریا و استیوس )

ها در خصوص عامل حساسیت رقابت و یافته

کان خوب تیم نتیجه آن نشان داد كه به ترتیب م

ساز بودن بندی، سرنوشتحریف در جدول رده

نتیجه بازی تیم مورد عالقه، حساس و نزدیک 

بودن بازی، حضور بازیکنان ستاره در تیم حریف، 

بندی، مکان خوب تیم مورد عالقه در جدول رده

بازی تیم مورد عالقه با یک رقیب سنتی، 

تهاجمی بازی كردن تیم مورد عالقه، حضور 

کنان ستاره در تیم مورد عالقه بر حضور بازی

مثبت دارند. در واقع مکان  تأثیرتماشاگران 

بندی و خوب تیم حریف در جدول رده

ساز بودن نتیجه بازی تیم مورد عالقه سرنوشت

را بر حضور تماشاگران بسکتبال  تأثیربیشترین 

های خیری و دارد. این یافته با نتایج پژوهش

( 1101پور و همکاران )ی(، مهد0031همکاران )

 ( همخوانی دارد.1101) 0و آرژیلوفسکی و پریاتل

( در تحقیق خود در مورد 1111چی یانگ )

عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگ بیسبال 

تایوان گزارش كرد كه ارائه بازی تهاجمی توسط 

ها و همچنین وجود بازیکنان ستاره و بازی با تیم

م مورد عالقه در رقیب سنتی و مکان خوب تی

را بر حضور  تأثیربندی بیشترین جدول رده

های المیری ها دارند. یافتهتماشاگران در ورزشگاه

( نشان داد كه ارائه بازی 0088و همکاران )

و تأثیرتهاجمی توسط تیم مورد عالقه بیشترین 

                                                      
1. Arzhilovskiy & Priyatel 
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بندی مکان خوب تیم حریف در جدول رده

-ورزشگاهتأثیری بر حضور تماشاگران فوتبال در 

ها ندارد. ولی تحقیق انجام شده توسط نول 

( نشان داد كه وجود بازیکنان ستاره در 0371)

شود. هر تیم باعث افزایش حضور تماشاگران می

( نتیجه گرفت كه وجود بازیکنان 0331گرین )

ستاره در ورزش بسکتبال تأثیر بیشتری بر 

ها نسبت به سایر حضور تماشاگران در ورزشگاه

تواند ها دارد. حساسیت بازی هم اغلب میرشته

ها بکشاند. تماشاگران بیشتری را به ورزشگاه

نشان داده شده كه حساسیت بازی تماشاگران 

كند و اینکه جذب می ها ورزشگاهبیشتری را به 

احساس كنند تیم حریف  كه زمانیتماشاگران 

است بیشتر در  شان موردعالقهتهدیدی برای تیم 

های پژوهش یابند. یافتهمی ورزشگاه حضور

های مکفرسون و همکاران حاضر با یافته

( همسو 0331( و گرین )1101(، گالس )1111)

 باشد.می

ها در خصوص عامل فضا و زمان یافته

مناسب برگزاری مسابقه نشان داد كه به ترتیب 

برگزاری مسابقه در روزهای تعطیل آخر هفته 

یت آب و شنبه و جمعه(، مناسب بودن وضع1)

هوا، مطلوب بودن سیستم گرمایشی/ سرمایشی 

مثبت  تأثیرداخل سالن بر حضور تماشاگران 

دارند و برگزاری مسابقه در روزهای هفته )شنبه 

-شنبه( باعث كاهش حضور تماشاگران می1تا 

شود. نتایج پژوهش به وضوح اهمیت برگزاری 

شنبه و 1مسابقه در روزهای تعطیل آخر هفته )

های دهد و یکی از دغدغهنشان می جمعه( را

 مهم تماشاگران است.

رسانی و ها در خصوص عامل اطالعیافته

تبلیغات نشان داد كه به ترتیب تبلیغات كافی در 

مورد زمان و مکان مسابقه و تیم مورد عالقه و 

كننده قبل و بین دو نیمه بر های سرگرمبرنامه

پخش  مثبت دارند و عدم تأثیرحضور تماشاگران 

مسابقات از تلویزیون تأثیری بر حضور تماشاگران 

ها ندارد. مکفرسون و همکاران در ورزشگاه

بر حضور  مؤثر( در تحقیق بر روی عوامل 1111)

تماشاگران راگبی آمریکا به این نتیجه رسیدند 

كه عدم پخش مسابقات از تلویزیون تأثیری بر 

 حضور تماشاگران ندارد.

ی تحقیق حاضر و سایر هابا توجه به یافته

 تماشاگران اینکه به توجه تحقیقات در این زمینه

 در مختلفی نیازها برای تأمین و با دالیل متفاوت

شود مدیران پیشنهاد می یابندمی حضور ورزشگاه

جذب و  منظور بهها ها و ورزشگاهورزشی، باشگاه

ریزی حفظ حمایت تماشاگران بسکتبال با برنامه

جه به امکانات و بر حسب اولویت، مناسب و با تو

های حمایتی زمینه برآورده كردن انگیزه

تماشاگران را فراهم آورند تا ضمن استفاده 

صحیح از این سرمایه عظیم محیط مناسبی را 

.برای تماشاگران بسکتبال فراهم آورند
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the factors affecting the presence of 

spectators in Basketball Super League matches in Iran. 

Methodology: The approach was a descriptive survey. The questionnaire of this study 

was previously used by Green (1995), Hansen and Gautheir (1992), Scofield (1983), 

Coasky (1994) and Xhaung et al. (1995) to investigate the influential factors on the 

attendance of spectators for ball sports in the stadiums. After determining the sample 

size by random sampling method, the questionnaires were distributed between 370 

existing spectators in two stadiums of Tehran and Isfahan cities. Reliability of the 

questionnaire measured by Cronbach's alpha was 0.79. Data was analyzed using 

exploratory factor analysis, Friedman test, and Wilcoxon. 

Results: The results showed that factors such as order, moral security and discipline 

(regular and appropriate management in league, and appropriate conduct to control the 

spectators by security personnel and officers) were most important reasons for 

attendance at stadium. The most effective factors impact on attendance of spectators at 

the stadium included services, facilities and amenities of Stadium (suitability and 

comfortable access for buying tickets), achieving sport identity, and spending leisure 

time (Stadiums have facilities and modern equipment, and accompany with friends for 

attendance in competitions), the sensitivity of competition and its result, the presence of 

big players (stars) in sports teams, appropriate space and time for competition, the 

desirability of heating / cooling condition of saloon, playing games on weekends, and 

updated and suitable awareness of information about time and place of competition. 
Conclusion: According to the official results of this study, for increasing attendance of 

spectators at stadium, it is expected that authorities and the officials of games adopt 

appropriate planning for the promotion of order and moral discipline. Moreover, 

providing facilities for sports competitions and proper advertising about the time and 

place of competitions can increase the number of fans at stadiums. 

Keywords: Spectators, Factor analysis, Moral discipline, Order, Leisure. 
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