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 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
 .3استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
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چکیده
تماشاچيانی كه براي تماشاي مسابقات ورزشی در ورزشگاهها حضور مییابند ،اهميت خاصی براي هر ليگ
ورزشی داشته و بهعنوان مهمترین سرمایة باشگاههاي حرفهاي محسوب میشوند؛ زیرا ،عالوهبر آنكه به
ليگهاي ورزشی هویت میبخشند ،با خرید بليت مسابقات نقش برجستهاي را در كسب درآمد براي
ليگهاي ورزشی ایفا میكنند .دراینراستا ،پژوهش حاضر با هدف تحليل و بررسی عوامل مؤثر بر كاهش
استقبال تماشاگران ایرانی از حضور در استادیومها و تماشاي فوتبال صورت گرفت .روش این پژوهش،
توصيفی ـ تحليلی بوده و بهلحاظ هدف كاربردي میباشد .جامعة آماري آن را تمامی تماشاگران پانزدهمين
دورۀ ليگ برتر فوتبال در كشور تشکيل دادند .نمونهگيري نيز بهصورت خوشهاي و سهميهاي و با
درنظرگرفتن مناطق پنجگانة كشور انجام گرفت و از تکنيک تاپسيس براي بررسی وزندهی
شركتكنندگان به عوامل استفاده شد .همچنين ،از پرسشنامههاي كاروالهو و همکاران ( )2014و
جورجنسن ( )2015نيز بهره گرفته شد و روایی صوري و محتوایی آن از طریق نظرخواهی از اساتيد مدیریت
ورزشی موردتأیيد قرار گرفت و پایایی درونی آن از طریق آلفاي كرونباخ معادل ( )0/81محاسبه گردید.
یافتهها نشان میدهد كه از نظر تماشاگران ،عوامل جذابيت بيشترین اهميت را داشته و پس از آن عوامل
اقتصادي در رتبة بعدي قرار دارد .عوامل مشوقزا نيز از كمترین اهميت برخوردار بودهاند .برمبناي نتایج به
سياستگذاران پيشنهاد می شود كه به عوامل جذابيت محيط استادیومها و نيز ابعاد اقتصادي آن توجه
ویژهاي داشته باشند.
واژگان کلیدی :استادیوم تماشاگران ،فوتبال ،ليگ حرفهاي

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
در عصر حاضر ورزش بهعنوان بخشی اقتصادی ،چه در بعد عملی و چه در بعد تماشایی ،در تولید و
مصرف کاالها و خدمات ورزشی و توسعة اقتصادی جوامع مختلف نقشی اساسی دارد و از مؤثرترین
عوامل در رشد اقتصادی ملی و درآمدزاترین صنایع در قرن بیستویکم بهشمار میرود (عمادی و
ناصح .)1393 ،لبریزبودن ورزشگاهها از تماشاچیان در دیدارهای داخلی ،ملی ،قارهای و جهانی و
برخورداری رقابتها از بینندگان چندصدمیلیونی ،پخش تلویزیونی فوتبال را به مردمیترین ورزش
جهان تبدیل کرده است (پارمیو  ،برایمو وکامپوس .)48 ،2008 ،1فوتبال در ایران نیز از رایجترین و
پرطرفدارترین ورزشها میباشد که درمقایسه با سایر رشتهها ،بیشترین تعداد ورزشکاران و
تماشاچیان را بهخود اختصاص داده است .تماشاچیانی که برای تماشای مسابقات ورزشی در
ورزشگاهها حضور مییابند ،اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی داشته و مهمترین سرمایة
باشگاههای حرفهای بهشمار میروند؛ زیرا ،عالوه براینکه به لیگهای ورزشی هویت میبخشند ،با
خرید بلیت مسابقات نقش برجستهای را در کسب درآمد برای لیگهای ورزشی ایفا میکنند
(دهقانی،مهدیپور و عظمشاه .)2015 ،ازسویدیگر ،حضور بیشتر تماشاچیان در مسابقات باعث
افزایش جذابیت در فضای ورزشگاه میشود و حتی بخشی از جذابیت فوتبال در رسانهها بهدلیل
فضایی است که حضور تماشاچیان در ورزشگاهها ایجاد میکند و این مهم منجر به افزایش تمایل
اسپانسرها برای حمایت از باشگاهها میشود (فالحی)1392 ،؛
اما ،اینکه چرا مردم فوتبال تماشا میکنند ،پرسش پیچیدهای است که پاسخ آن به چندین عامل
بستگی دارد .از جملة این عوامل که میتواند در پاسخها اثرگذار باشد ،این است که آن بازی فوتبال
در کجای دنیا و کدام لیگ فوتبال برگزار میشود .لیگ برتر انگلستان یکی از بزرگترین و
جذابترین لیگهای فوتبال در دنیا میباشد؛ بهطوریکه این لیگ موفق شده است رقم قابلتوجهی
از تماشاگران را طی  10سال اخیر جذب کند ( 12تا  15میلیون نفر و بهطور میانگین برای هر بازی
رقمی نزدیک به  33تا  37هزار نفر) (شبکة برنامههای ورزشی و سرگرمی .)2015 ،2همچنین،
مروری بر آمار تعداد تماشاگران فوتبال در دو لیگ مطرح دیگر اروپا که شامل" :اللیگای اسپانیا" و
"سری آ ایتالیا" میشود ،نشان میدهد که بهطور میانگین برای هر بازی در لیگ اسپانیا و ایتالیا
بهترتیب  28و  27هزار تماشاگر به ثبت رسیده است .بررسی آمار تماشاگران در این سه لیگ مطرح
اروپایی نشاندهندۀ رشد میزان استقبال مردم از تماشای فوتبال در استادیومها میباشد؛

1. Paramio & Buraimo & Compos
)2. ESPN (Entertainment and Sport Programming Network
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بهعنوانمثال ،تعداد تماشاگران از سال ( )2001تا ( )2014در لیگ برتر انگلیس ،افزایشی پنج هزار
نفری را نشان میدهد (مرکز آمار فوتبال اروپا.)2015 ،1
برخالف این روند روبهرشد در لیگهای مطرح اروپایی ،بررسیهای آماری که برمبنای گزارشهای
سازمان لیگ برتر کشور صورت گرفته است ،روندی منفی را طی چند سال اخیر در ارتباط با میزان
استقبال تماشاچیان برای حضور در استادیومها و تماشای مسابقات فوتبال در ایران نشان میدهد.
نمودار شمارۀ یک نشاندهندۀ توزیع تعداد تماشاچیان طی  10سال اخیر در لیگ برتر کشور
درمقایسه با سه لیگ مطرح اروپایی میباشد.
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شکل 1ـ ميانگين تماشاچيان  10سال اخير در هر بازي در ليگهاي مختلف

کمشدن حضور تماشاگران در استادیومها یکی از سوژههای اصلی فوتبال ایران در فصلهای اخیر
میباشد .گرانی بلیت ،الکترونیکیشدن قسمتی از بلیتفروشیها که هنوز بسیاری از هواداران فوتبال
ایران خود را با آن تطبیق ندادهاند ،اختصاصندادن امکانات مناسب در ورزشگاهها به تماشاگران
(عمادی و ناصح ،)1393 ،نامنظم بودن ساعات برگزاری مسابقات ،برگزاری بازیها در ساعات اداری،
مدارس ،دانشگاهها و فصل سرما (نعمتی و همکاران )1391 ،و پایینآمدن کیفیت بازیهای لیگ
برتر فوتبال ایران (عمادی و ناصح )1393 ،از جمله عواملی هستند که کارشناسان و اهالی فوتبال
آنها را دلیل بیرغبتی تماشاگران به حضور در استادیومها میدانند.

1. European Football Statistics
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در مطالعات مشابه در دیگر کشورها نیز به بررسی دالیل کاهش تماشاگران پرداخته شده است؛
بهعنوانمثال ،سولبرگ و میهاس )2014( 1در پژوهشی که بهمنظور بررسی کاهش تماشاچیان
فوتبال در کشور نروژ انجام دادند ،بیان کردند که از سالهای ( )1997تا ( )2007تعداد تماشاچیان
در این کشور افزایش یافته و از چهار هزار نفر به  10هزار نفر رسیده بوده است؛ اما ناگهان طی شش
سال بعد؛ یعنی از سال ( )2007تا ( )2012این روند معکوس شده و آنها با کاهش  68درصدی در
تعداد تماشاگران خود مواجه بودهاند .بیشتر کارشناسان این کشور در تحلیل این اتفاق به روند
روبهافزایش پخش بازی های فوتبال از چهار لیگ مطرح اروپا (انگلیس ،اسپانیا ،آلمان و فرانسه) و
همچنین ،پخش سه تا چهار بازی در هر هفته از لیگ داخلی این کشور از کانالهای عمومی اشاره
کرده و آن را دلیل کاهش تعداد تماشاگران دانستهاند .از سال ( )2012به بعد که امکان دسترسی به
پخش جذابترین رقابتهای فوتبال در دنیا؛ یعنی لیگ قهرمانان اروپا که سرشار از بازیکنان ستاره و
مطرح در سطح جهانی است برای سراسر دنیا فراهم شد ،در برخی از کشورهای کوچک ،مردم
فوتبالدوست یک جایگزین مناسب را برای رفتن به استادیوم و تماشای لیگهای ملی خود یافتند
(سولبرگ و تارنر .)2012 ،2دراینراستا ،داویس )2014( 3در پژوهشی که در آن در پی یافتن دالیل
جذب تماشاگران به استادیومها بود ،به عواملی چون عدم برنامهریزی مناسب ،برگزاری بازیها در
ساعات و روزهای مختلف ،عدم نتیجهگیری تیمهای محبوب ،هزینههای اقتصادی و تفریحات
جایگزین ارزانتر برای عدم استقبال تماشاگران اشاره نمود .کاروالهو و همکاران )2014( 4نیز در
پژوهشی که هشت هزار نفر از تماشاچیان پرتغالی و بلژیکی در آن شرکت داشتند ،مشاهده کرد که
تماشاگران بلژیکی از عواملی چون دسترسی سخت به استادیومها ،نبود احساس امنیت و آرامش ،جو
نامناسب استادیومها و نبود ستارههای نامی در لیگ خود شکایت دارند و تماشگران پرتغالی نیز از
قیمت باالی بلیتها ناراضی بوده و خواستار ارائة بلیتهای ارزانتر و باتخفیف برای گروههای مختلف
تماشاگران میباشند؛ بنابراین ،تعیین عواملی که باعث میشود افراد تماشای فوتبال از تلویزیون را به
حضور در استادیومها ترجیح دهند ،برای مدیران بازاریابی باشگاهها بسیار بااهمیت است (اری جی و
لئوناردو .)2016 ،5در سالهای نهچندان دور ،افرادی در این کشور بودند که برای تماشای بازی تیم
محبوب خود از شب قبل دم در ورزشگاهها میخوابیدند تا مبادا بدون بلیت بمانند و بازی را از دست
بدهند .حتی ممکن بود این بازی ،یک بازی دوستانه باشد که هیچ تأثیری بر وضع تیم موردعالقة
آنها در جدول نداشته باشد؛ اما عشقی که جوانان حامی فوتبال را به ورزشگاهها میکشاند ،فراتر از
1. Solberg & Mehus
2. Solberg & Turner
3. Douvis
4. de Carvalho, Scheerder, Boen & Sarmento
5. Aryj & Leonardo
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اینها بود .قهر تماشاچیان با ورزشگاههای فوتبال یا شاید بیتفاوتی آنها نسبت به نتایج تیمهای
محبوب خود موضوعی است که به بررسیهای همهجانبة ورزشی و جامعهشناختی نیاز دارد
(تئودوراکیس و همکاران .)2010 ،1ازسویدیگر ،جای خالی تماشاچیان که همواره بهعنوان
مهمترین سرمایة فوتبال محسوب میشوند ،در کنار تیمهای محبوب آنها بسیار بهچشم میآید
(جونز و رانسلی)2016 ،2؛ ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تعیین میزان اثر عوامل
مختلفی است که باعث خالیماندن سکوهای استادیومهای فوتبال در کشور شده است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از مطالعات توصیفی ـ تحلیلی بوده و بهلحاظ هدف کاربردی میباشد .جامعة آماری
پژوهش را تمامی تماشاگران پانزدهمین دورۀ لیگ برتر فوتبال کشور تشکیل دادند و نمونهگیری
بهصورت خوشهای و سهمیهای با درنظرگرفتن مناطق پنجگانة کشور انجام گرفت .براساس آخرین
آمار اعالمشده از سوی سازمان لیگ برتر ،در هر بازی بهطور میانگین هفت هزار نفر حضور دارند و
میانگین تماشاگران در یک هفته به  60هزار نفر میرسد؛ ازاینرو ،برمبنای جدول مورگان حجم
نمونه معادل  384نفر تعیین گردید که پژوهشگر برای کاهش خطا در نمونهگیری ،تعداد آنها را به
 500نفر افزایش داد .جهت انجام پژوهش ،چهار بازی پرسپولیس ـ پدیده؛ ملوان ـ سپاهان؛ فوالد ـ
تراکتور؛ استقالل ـ راهآهن انتخاب شده و در هر بازی  120نفر از تماشاگران دو تیم پرسشنامه را
تکمیل نمودند .شایانذکر است که مراحل پژوهش مشتمل بر مرور ادبیات و تدوین چهارچوب
نظری ،تهیة لیست شاخصهای مربوطه ،جمعآوری دادهها و اطالعات بود .همچنین ،از تکنیک
تاپسیس* 3برای بررسی وزندهی شرکتکنندگان به عوامل استفاده شد .ذکر این نکته ضرورت دارد
1. Theodorkis
2. Jons & Ransley
3. TOPSIS Method
٭ تکنیک تاپسیس یا اولویتبندی براساس شباهت ،به راهحل ایدهآل که نخستینبار توسط ونگ و یون ( )1981معرفی
شد ،اطالق میشود که یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره مانند  AHPمیباشد .از این تکنیک میتوان برای
رتبهبندی و مقایسة گزینه های مختلف ،انتخاب بهترین گزینه ،تعیین فواصل بین گزینهها و گروهبندی آنها استفاده
نمود .از جمله مزیتهای این روش آن است که معیارها یا شاخصهای بهکاررفته برای مقایسه میتوانند دارای واحدهای
سنجش متفاوتی بوده و طبیعت منفی ـ مثبت داشته باشند؛ بهعبارتدیگر ،میتوان از شاخصهای منفی و مثبت
به شکل ترکیبی در این تکنیک استفاده نمود .براساس این روش ،بهترین گزینه یا راهحل ،نزدیکترین آن به راهحل یا
گزینة ایدهآل و دورترین آن از راهحل غیرایدهآل میباشد .راهحل ایدهآل ،راه حلی است که بیشترین سود و کمترین
هزینه را داشته باشد؛ درحالیکه راهحل غیرایدهآل ،باالترین هزینه و کمترین سود را بههمراه دارد .بهطور خالصه،
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که پرسشنامة مورداستفاده در پژوهش حاضر پیشتر در مطالعات کاروالهو و همکاران ( )2014و
جورجنسن )2015( 1مورداستفاده قرار گرفته است .قابلذکر است که این پرسشنامه دارای دو
بخش مشخصات تماشاگران و  21سؤال بسته با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که این  21سؤال
درمجموع ،چهار مؤلفه یا شاخص را پوشش میداد .جهت تعیین روایی ،پرسشنامه در میان اساتید
دانشگاهی و کارشناسان فنی در امر فوتبال به بحث گذاشته شد و پس از اصالحات الزم و
تطبیقدادن آن با شرایط تماشاگران ایرانی ،در یک مطالعة راهنما بین  30نفر از تماشاگران توزیع
شده و جمعآوری گردید و میزان آلفای کرونباخ محاسبهشده برای تعیین اعتبار پرسشنامه معادل
( )0/81و کفایت حجم نمونه از طریق شاخص کی .ام .او برابر با ( )0/78گزارش شد.
نتایج
مطابق با جدول شماره یک ،بیشتر تماشاگران در دامنة سنی  21تا  30سال قرار دارند و سطح
درآمد اغلب آنها معادل  700هزار تومان میباشد .همچنین ،بیشترین افراد نمونه دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی هستند.
جدول 1ـ توزیع توصيفی اطالعات جمعيتشناختی شركتكنندگان
سن برحسب سال

سطح تحصيالت

سطح درآمد برحسب هزار تومان

درصد

طبقه

درصد

طبقه

درصد

طبقه

زیر  20سال

25/6

کمتر از 400

19/6

زیر دیپلم

 21تا  30سال

47

 400تا 599

23/6

دیپلم

14/4

 31تا  40سال

16/8

 600تا 799

36/8

کاردانی

25/2

 41تا  50سال

7/4

 800تا 999

10

کارشناسی

42/8

باالی  50سال

3/2

بیش از یک میلیون

10

کارشناسیارشد

7/6

10

راهحل ایدهآل از مجموع مقادیر حداکثر هریک از معیارها بهدست میآید؛ درحالیکه راهحل غیرایدهآل از مجموع
پایینترین مقادیر هریک از معیارها حاصل میشود (مؤمنی .)1392 ،مراحل این روش بهصورت زیر است:
گام اول) ایجاد یک ماتریس تصمیمگیری برای رتبهبندی شامل m :گزینه و  nمعیار
گام دوم) نرمالنمودن ماتریس تصمیمگیری
گام سوم) تعیین راهحل ایدهآل مثبت و منفی
گام چهارم) بهدستآوردن میزان فاصلة هر گزینه تا ایدهآلهای مثبت و منفی
گام پنجم) تعیین ضریب نزدیکی برای هریک از گزینهها
گام ششم) رتبهبندی گزینهها براساس ضریب نزدیکی
1. Jørgensen
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براساس اطالعات جدول شماره دو ،تماشاگران معتقد هستند که در بین عوامل مطرحشده ،عوامل
جذابیت از بیشترین اهمیت برخوردار میباشند و پس از آن عوامل اقتصادی در رتبة بعدی قرار
دارند .عوامل مشوقزا نیز کمترین اهمیت را بهخود اختصاص دادهاند.
جدول 2ـ نتایج روش تاپسيس در تعيين وزن تخصيصیافته به هركدام از مؤلفهها
عوامل مؤثر در كاهش استقبال

وزن اختصاصیافته به هركدام از مؤلفهها
0/675
0/660
0/602
0/599

عوامل جذابیت
عوامل اقتصادی
عوامل برنامهریزی
عوامل مشوقزا

وزن اختصاص پیداکرده به هر عامل ،حاصلضربی است از میزان درجة اهمیتی که دانشجویان برای
یک مؤلفه و مؤلفههای فرعی آن قائل شدهاند؛ اما در ضریب آنتروپی شانون برای بیان اهمیت نسبی
خصوصیتها و معیارها باید وزن نسبی آنها را تعیین کرد .دراینزمینه ،روشهای متعددی مانند
 ،LINMAP ،AHP ،ANPآنتروپی شانون و غیره وجود دارد که متناسب با نیاز میتوان آنها را
مورد استفاده قرار داد .در این پژوهش روش آنتروپی شانون برای تعیین وزن شاخصها بهکار گرفته
شده است .شایانذکر است که میتوان از تکنیک آنتروپی شانون برای وزندهی به شاخصها استفاده
نمود .اساس این روش بر این پایه استوار است که هرچه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر
باشد ،آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شاخصهای دارای اهمیت بیشتر ،از وزن
باالتری نیز برخوردار میباشد (مؤمنی.)1392 ،
جدول 3ـ مقادیر آنتروپی براي تماشاگران تيمهاي مختلف
نام تيم

پرسپوليس

استقالل

تراكتورسازي

سپاهان

ملوان

فوالد

پدیده

مقدار آنتروپی

0/260

0/226

0/172

0/109

0/100

0/080

0/053
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جدول 4ـ نتایج روش تاپسيس در تعيين وزن اختصاصیافته به تکتک سؤاالت
هدف

معرفه

تماشاگران برای حضور در استادیومها

تأثیر وزنی تکتک متغیرهای مؤلفههای چهارگانه بر عدم تمایل

عوامل
جذابیت

وزن نسبی

0/675

عوامل
اقتصادی

0/660

عوامل
برنامهریزی

0/602

عوامل
مشوقزا

0/599

مؤلفه

وزن نسبی

کیفیت فنی پایین تیم موردعالقه

0/648

عدم جذابیت بازی

0/674

نتایج مسابقات اخیر تیم
نبود بازیکنان ستاره در تیمها
پخش رایگان مسابقات لیگ
دلسردی از تیم موردعالقه

0/749
0/597
0/842
0/694

کمگلبودن بازیها

0/628

پخش بازیهای مطرح اروپایی

0/812

جو و فضای نامناسب حاکم بر استادیومها

0/639

باالرفتن قیمت بلیت
افزایش هزینة رفتوآمد و تغذیه

0/826
0/762

شرایط بد آبوهوایی
دسترسی سخت به مکان ورزشگاه

0/659
0/527

عدم برنامهریزی دقیق مسابقات

0/852

عدم دسترسی و نبود پارکینگ
برگزاری مسابقات طی روزهای هفته و زمان
نامناسب

0/654
0/753

طراحی و رنگ غیرجذاب لباس تیم
وجود تفریح و سرگرمی جایگزین
تبلیغ و اطالعرسانی ضعیف رویداد

0/627
0/843
0/612

نبود جایزه /هدیه

0/527

بیتوجهی به درخواستهای تماشاگران

0/647

بحث و نتیجهگیری
براساس نتایج ،عوامل جذابیت بهعنوان عامل نخست ،بیشترین ضریب وزنی را بهخود اختصاص داد و
عوامل اقتصادی در رتبة بعدی قرار گرفت .عوامل برنامهریزی و عوامل مشوقزا نیز رتبههای سوم و
چهارم را بهدست آوردند که این یافتهها درمورد عوامل جذابیت ،اقتصادی و برنامهریزی با نتایج
مطالعات جورجنسن ( )2015و کاروالهو و همکاران ( )2014همخوانی داشت .البته ،با توجه به وزن
دیگر عوامل نمیتوان گفت که تنها عوامل جذابیت و اقتصادی علت عدم استقبال تماشاگران از
حضور در استادیومها و تماشای بازیها بوده است؛ بلکه عوامل دیگری نیز در این امر تأثیرگذار
میباشند .شاید بتوان گفت که از میان فاکتورهای مختلف در بین عوامل جذابیت ،اغلب تماشاگران
بر کیفیت پایین بازیها اشاره داشتهاند که بهنظر میرسد دلیل موجهی باشد .آمارهای مختلفی که
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از میزان دوندگی ،تعداد پاسهای سالم و گلهای ردوبدلشده در مسابقات لیگ برتر ایران توسط
کارشناسان فوتبالی عنوان میشود ،نشان از کیفیت پایین این مسابقات دارد؛ اما نکتة قابلتأمل
دراینخصوص ،نیاز به یک دید گذشتهنگر نسبت به سطح مسابقات فوتبال در ایران در سالهای
پیش و روشنکردن این مسأله است که آیا سطح کیفیت مسابقات در دورههای قبل ،باالتر از
حالحاضر بوده است؟ بیشک ،جواب منفی بوده و کیفیت فوتبال کشور نهتنها افت نکرده است؛
بلکه با حضور مربیان خارجی سطح باال ،افزایش نیز یافته است .با مقایسة آمار کاهش تماشاگران
لیگ فوتبال ایران (بهویژه در سه سال اخیر) و آمار روبهرشد پخش مستقیم بازیهای فوتبال از
لیگهای مطرح اروپایی به این نتیجه خواهیم رسید که سطح کیفیت موردانتظار تماشاگران از
فوتبال ،بسیار باال رفته و کیفیت فوتبال کشور جذابیت چندانی برای آنها ندارد .درحالحاضر،
عالقهمندان به فوتبال در کشور ما در هر هفته به سه تا چهار بازی که از شبکههای عمومی و بدون
هزینه پخش میشود ،دسترسی دارند و این روند هر روز درحال افزایش میباشد .همچنین ،کیفیت
باالی مسابقات فوتبال لیگهای خارجی ،یک دیدگاه مقایسهگر را در تماشاگران فوتبال کشور
بهوجود آورده است که باعث میشود لیگ داخلی کشور دیگر برای آنها جذابیتی نداشته باشد.
شایانذکر است که این نتایج با یافتههای سولبرگ و میهاس ( ،)2014کاروالهو و همکاران (2013؛
 ،)2014موهدپیلوس و حسین )2013( 1و کرینگستاد و سولبرگ )2012( 2مطابقت داشت .در
پژوهشی که سولبرگ و میهاس ( )2014برای پیبردن به دالیل کاهش تعداد تماشاگران در نروژ
انجام دادند ،گزارش شد که تماشاگران نروژی از دیرباز عالقة بسیاری به لیگهای اروپایی که از
تلویزیون پخش میشوند (بهویژه لیگ برتر انگلیس که رایجتر است) دارند .دراینراستا ،در سال
( 21 )2005بازی ( 58درصد) از لیگ برتر انگلیس توسط کانالهای تلویزیونی نروژ پخش شده است
که این رقم در سال ( )2011معادل  78( 281درصد) میباشد؛ درصدی بیش از دوبرابر تعداد
بازیهایی که برای تماشاگران انگلیسی دردسترس میباشد .کشور نروژ نیز مانند ایران در سالهای
اخیر رشد خوبی در پخش بازیهای فوتبال از چهار لیگ بزرگ اروپا (ایتالیا ،اسپانیا ،آلمان و فرانسه)
و نیز پخش بازیهای دیگر از تورنمتهای بینالمللی مانند لیگ قهرمانان اروپا و غیره داشته است؛
ازاینرو ،تماشاگران فوتبال در نروژ و ایران فرصت بزرگی را برای تماشای بازیهای با کیفیت باال و
مناسب از تلویزیون ،بدون نیاز به حضور در استادیومها و تماشای مسابقات کمکیفیت لیگهای
داخلی خود دارند .ازسویدیگر ،پخش زنده و رایگان تقریباً تمامی بازیهای حساس لیگ کشور نیز
1. Mohd Pilus & Hussin
2. Kringstad & Solberg
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میتواند از دیگر دالیل خالیبودن استادیومها باشد؛ درحالیکه دیدن مسابقات فوتبال بهطور زنده در
اغلب کشورهای اروپایی برای تماشاگران و عالقهمندان تنها با پرداخت هزینه امکانپذیر است .نکتة
حائزاهمیت دراینخصوص این است که برخالف لیگهای برتر کشور اسپانیا و ایتالیا که اجازۀ پخش
تمام مسابقات را با خرید حق پخش به رسانهها واگذار میکنند ،لیگ برتر انگلیس تا چندین سال
تنها اجازۀ پخش  138بازی از تعداد کل  360مسابقه را به آنها میداد (یعنی  38درصد از
مسابقات) که از سال ( )2013به بعد این تعداد را به  154بازی افزایش داده و درمجموع 43 ،درصد
از بازیها را پخش میکند (جورجنسن .)2015 ،عالوهبراین ،محدودیت آنها اجازۀ پخش زندۀ
مسابقاتی که در ساعات رایج سة بعدازظهر روز شنبه (هفته میالدی) برگزار میشود را به آنها
نمیدهد (سولبرگ و میهاس )2014 ،تا بدینترتیب ،عالقهمندان بهنوعی مجبور باشند برای دیدن
مسابقات فوتبال در روزهای تعطیل آخر هفته به استادیومها بروند؛ ایندرحالی است که از هشت
مسابقهای که در هر هفته از لیگ برتر کشور ما انجام میشود ،حداقل چهار مسابقه بهصورت رایگان
از شبکههای عمومی کشور پخش میشود؛ این امر یکی از مواردی است که سولبرگ و میهاس
( )2014و میهاس و اوسبرن )2010( 1نیز از آن بهعنوان یکی از عوامل کاهش تماشاگر در نروژ نام
بردهاند .عالوهبراین ،پیشرفت تکنولوژی و امکانات به مردم اجازه میدهد که مسابقات را از طریق
لپتاپ و یا حتی تلفن همراه خود تماشا و پیگیری کنند؛ لذا ،عدم محدودیت در پخش زندۀ
مسابقات از شبکههای تلویزیونی میتواند از دالیل کاهش تماشاگران در استادیومها باشد.
از دیگر عوامل جذابیت و کیفیت بازی که تماشاگران بهدنبال آن هستند میتوان به حضور
ستارههای برجسته و نامی در تیمها اشاره کرد؛ افرادی که بهواسطة آنها خیل عظیمی از هوادران و
عالقهمندان در استادیومها حضور مییابند .حربهای که برخی از باشگاهها و کشورهای عربی برای
افزایش تعداد تماشاگران خود از آن بهنحو احسن بهره میبرند این است که با جذب ستارگان
بازنشستة مشهور دنیای فوتبال ،پای تماشاگران را به ورزشگاهها باز میکنند .شاید بتوان گفت که
باشگاهها با جذب بازیکنان داخلی و خارجی سرشناس و مشهور میتوانند وابستگی هواداران به تیم را
افزایش دهند (نعمتی و همکاران .)1391 ،ازسویدیگر ،عدم نتیجهگیری تیم محبوب در بازیهای
اخیر یا فصل قبل ،عدم جذب بازیکنان باکیفیت و ملیپوش در فصل نقلوانتقاالت و کمگلبودن
بازیها از دیگر عواملی میباشد که باعث کاهش حضور تماشاگران در استادیومها شده است.
دراینزمینه ،میتوان به نتیجهنگرفتن دو تیم محبوب و ریشهدار پایتخت در لیگ فوتبال اشاره کرد؛
زیرا ،هنگامیکه هواداران این دو تیم با مشاهدۀ نتیجهنگرفتن آنها در مسابقه و با ناکامی و
نارضایتی از ورزشگاه بازمیگردند ،دیگر رغبتی به حضور در ورزشگاه نخواهند داشت و تداوم این
1. Mehus & Osborn
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وضع بهمرور باعث ازدسترفتن عالقهمندی و پشتیبانی از تیمها خواهد شد .این نتایج با یافتههای
وانل )2014( 1و کاروالهو و همکاران (2013؛  )2014مطابقت داشت.
عالوهبراین ،عاملی که اندک تماشاگران حاضر در استادیومها را رنجانده و آنها را متقاعد به
حضورنیافتن در ورزشگاه ،بهویژه بههمراه فرزندان و دیگر بستگان میکند ،جو و فضای حاکم بر
استادیومها است .براساس نتایج ،اکثر تماشاگران از سردادن شعارهای رکیک و غیراخالقی در
استادیومها ناراحت بودند و فضای هیجانی ایجادشده در میان تماشاگران را نمیپسندیدند؛
حالآنکه یکی از انگیزههای مهم تماشاگران از حضور در استادیومها در تمامی دنیا ،تجربهنمودن و
قرارگرفتن در یک جو و فضای هیجانی است که باعث لذتبردن آنها میشود (اریجی و لئوناردو،2
 .)2016برخی از تماشاگران معتقد هستند که جو ورزشگاه ،یک عامل حیاتی برای تماشای مسابقات
بوده و این عامل چنان اهمیت دارد که باشگاههای مطرح اروپایی برای ایجاد آن دست به اقداماتی
در ساختار ورزشگاههای خود زدهاند؛ بهعنوانمثال ،باشگاه منچستر یونایتد انگلیس در سال ()2013
یک بخش ویژه برای شعاردادن را بهصورت آزمایشی در ورزشگاه خود ایجاد کرده است تا بتواند با
استفاده از آن صدای هواداران را در سراسر فضای استادیوم باالتر ببرد و جو بهتری را خلق نماید.
شایانذکر است که این اقدام موفقیتآمیز بوده و آنها این بخش آزمایشی را در سال ()2014
بهصورت دائمی در استادیوم خود ایجاد کردند (سایت منچستر)2014 ،3؛ لذا ،مدیران و مسئوالن
باشگاههای فرهنگی کشور اگر خواستار حضور تماشاگران بیشتری هستند ،باید به فکر ایجاد جوی
سالم در استادیومها باشند که دراینخصوص ،کانون هوادران باشگاهها و لیدرهای منتخب باشگاه
نقش مهمی را برعهده دارند.
براساس نتایج ،دومین عامل تأثیرگذار بر حضور در استادیومها عوامل اقتصادی و هزینههای مربوط
به آن میباشد .گرانشدن بلیت نیز دلیل دیگری برای استقبالنکردن تماشاگران است؛ زیرا ،بیشتر
هواداران و افرادی که در ورزشگاهها حضور مییابند ،نوجوانانی هستند که درآمد اقتصادی مستقلی
ندارند .عالوهبراین ،رفتن به ورزشگاهها؛ بهویژه ورزشگاههایی که خارج از شهر هستند ،غیر از پول
بلیت هزینههای دیگری نیز دارد که تأمین آن برای یک نوجوان هوادار چندان راحت نمیباشد .با
توجه به میزان درآمد تماشاگران که در جدول شمارۀ یک قابلمشاهده است ،بیشتر آنها از درآمد
ماهیانة  700هزار تومان برخوردار میباشند که نشاندهندۀ قرارگرفتن آنها در پایگاههای ضعیف
1. Whannel
2. Aryj & Leonardo
3. Manchester United
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اقتصادی بوده و هزینة حداقل  30هزار تومان برای تماشای یک مسابقة فوتبال برای آنها مبلغ
زیادی محسوب میشود .این نتایج ،یافتههای مطالعات کاروالهو (2013؛  )2014و عمادی و ناصح
( )1393را تأیید میکند .دراینمیان ،نقش باشگاهها دراینزمینه انکارناپذیر است .ازآنجاییکه
بیشتر باشگاههای فوتبال دولتی هستند و هزینة آنها ازسوی دولت تأمین میشود ،دغدغة کسب
درآمد نداشته و تنها به هزینهکردن فکر میکنند؛ بنابراین ،هیچ برنامة خاصی برای جذب هوادار و
کشاندن آنها به ورزشگاهها در این باشگاهها وجود ندارد؛ حتی جذب لیدرها نیز بیشتر درجهت
منافع مدیران باشگاه میباشد و نه منافع کلی باشگاه و هواداران آن .ازسویدیگر ،معرفی عوامل
اقتصادی و بهویژه قائلشدن نقش پررنگ برای گرانشدن بلیت بهعنوان دلیل کاهش میزان استقبال
تماشاگران از مسابقات فوتبال ،نوعی سوگیری در نتایج است؛ زیرا ،تماشاگران بیشترین تأکید را بر
کیفیت مسابقات داشتهاند و عوامل اقتصادی که خود از چندین مورد تشکیل شده است ،در اولویت
دوم قرار دارد .دراینراستا ،وانل ( )2014در پژوهشی به بررسی ارتباط بین قیمت بلیت و میزان
استقبال از حضور در استادیومها پرداخت؛ اما رابطة مثبتی را بین آنها مشاهده نکرد؛ درحالیکه در
این پژوهش ارزانترین بلیتها با درنظر گرفتن میزان درآمد مردم در هر استان و نرخ تورم در اختیار
تماشاگران قرار گرفته بود .در ارتباط با عامل اقتصادی ،نتایج پژوهش کیم و همکاران )2008( 1با
یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد؛ زیرا ،در این پژوهش نیز تماشاگرانی که برای تماشای کمتر
از سه مسابقه در نیم فصل اول در ورزشگاه حضور یافته بودند ،دارای درآمد ماهانة خانوار کمتری
بوده و عامل اقتصادی در تمایل به حضور آنها نقش مهمی داشته است؛ درمقابل ،افرادی که در بیش
از شش مسابقه در نیم فصل در ورزشگاه حضور داشتند ،درآمد ماهانة بیشتری داشتند و عامل
اقتصادی با تمایل آنها به حضور در ورزشگاه رابطة معناداری نداشت .با توجه به اینکه بیش از 50
درصد از پاسخگویان کمتر از سه بازی را در نیم فصل اول در ورزشگاه تماشا کرده بودند و درنتیجه،
در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار نداشتند ،میتوان گفت که عامل اقتصادی رابطة معناداری با تمایل
به حضور دارد که پژوهش جونز و راسنلی )2016( 2نیز آن را تأیید میکند؛ لذا ،اگر هزینههای
حضور با کاهش قیمت بلیت یا اهدای جوایز کاهش یابد ،این دسته از تماشاگران فرصت حضور
بیشتری در ورزشگاهها خواهند داشت.
در ارتباط با سومین عامل تأثیرگذار بر کاهش تعداد تماشاگران در ورزشگاهها باید گفت که پوشش
و طراحی ساختار ورزشگاهها در ایران بهگونهای است که در گرمای تابستان و یا در سرمای زمستان
(در شرایط بارش برف و باران) هیچ حمایتی از تماشاگران نمیکند و نیز اینکه ساخت استادیومها
1. Kim
2. Jons & Ransley
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بهگونهای است که اغلب خارج از منطقة شهری و در حاشیة شهرها میباشد و این عامل دسترسی
افراد به ورزشگاهها را سخت نموده و هزینهای اضافی را برای آنها بههمراه خواهد داشت؛ درحالیکه
استادیومهای تیمهای مطرح اروپایی عالوهبراینکه در داخل حریم شهری قرار دارند ،برای رفاه حال
تماشاگران خود امکاناتی چون ایستگاههای اتوبوس شهری و یا حتی مترو را در نزدیکی استادیوم
مستقر کردهاند (اسچریبر و استوت2012 ،1؛ کاروالهو و همکاران .)2014 ،ازسویدیگر ،تماشاگران
از عدم دسترسی به پارکینگ مناسب و نبود پارکینگ به اندازۀ کافی نیز شکایت داشتند و عنوان
کرده بودند هنگامیکه با وسیلهای شخصی خود به استادیوم میروند ،با مشکل پارکینگ و یا هزینة
باالی پارکینگ مواجه میشوند؛ موردی که در پژوهش سولبرگ و میهاس ( )2014در ارتباط با
تماشاگران نروژی نیز از آن یاد شده بود.
تماشاگران لیگ برتر انگلیس پیش از شروع مسابقات برنامة تمام بازیها را در اختیار دارند و این
برنامهریزی بدون کمترین تغییری اجرا میشود و آنها از ماهها قبل میدانند که برای تماشای بازی
تیم محبوب خود چگونه برنامهریزی کنند (لیگ برتر انگلیس الف)2015 ،2؛ این مشکلی است که ما
بهوفور در لیگ کشور خود مشاهده میکنیم و عدم برنامهریزی دقیق حتی آن دسته از هوادران
متعصب را که بدون هیچ توجهی به قیمت بلیت و نتایج بد تیم خود همیشه در استادیومها حاضر
میشوند ،با مشکل مواجه میکند؛ بهطوریکه در برخی از موارد روز برگزاری مسابقه تا  24ساعت
مانده به روز بازی تغییر میکند .عالوهبر تغییر در روز مسابقات ،موردی که تماشاگران و کارشناسان
فوتبال تأکید فراوانی بر آن داشتند ،تعطیالت فروان و گاهوبیگاه لیگ برتر کشور بود که به هر
دلیلی لیگ تعطیل شده و نظم برنامهای خود را از دست میدهد؛ این درحالی است که مسابقات
فوتبال در لیگهای مطرح اروپایی تنها در روزهای اعالمشدۀ رسمی که از قبل مشخص میباشند،
تعطیل میشود .با توجه به اینکه بیشتر جمعیت تماشاگران ایرانی را دانشجویان ،دانشآموزان و
افراد دارای مشاغل آزاد تشکیل میدهند ،برگزاری مسابقات در ساعاتی که آنها درگیر کار بوده و یا
مدارس هستند ،از دیگر عوامل حضورنیافتن این افراد در ورزشگاهها میباشد .عالوهبراین ،مشکل
برگزاری مسابقات در روزهای میان هفته ،امکان حضور در ورزشگاه را برای تمامی این گروهها سخت
نموده و آنها ترجح میدهند در محل کار خود بمانند و بازیهای تیم محبوب خود را از شبکههای

1. Schreiber, & Stott
2. Premier League
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تلویزیونی دنبال کنند .یافتههای پژوهش دراینراستا با نتایج پژوهش سولبرگ و میهاس (،)2014
وانل ( ،)2014کاروالهو و همکاران ( )2014و گاردین )2013( 1همسو بود.
در پژوهش کارو و گارسیا )2009( 2مشخص شد که در ارتباط با تماشاگرانی که طرفدار محسوب
شده و برای حمایت از تیم خود به ورزشگاه میآیند ،عامل برنامهریزی رابطة معناداری با تمایل به
حضور نداشته و این دسته از تماشاگران در هر زمان و مکانی که مسابقات برگزار شود حضور
مییابند؛ مگر اینکه عاملهای دیگری که بر حضور آنها مؤثر است (از جمله عامل جذابیت و عامل
اجتماعی) ،مانع حضور آنها شود .الزمبهذکر است که این یافتهها با نتایج پژوهش حاضر همخوانی
ندارد؛ زیرا در این پژوهش مشخص شد باوجوداینکه بیشتر تماشاگران لیگ فوتبال ایران طرفداران
متعصب تیمها بودهاند ،عامل برنامهریزی با تمایل به حضور آنها رابطة معناداری داشته است .علت
این امر را شاید بتوان در خود عامل برنامهریزی در لیگ فوتبال دو کشور اسپانیا و ایران جستجو کرد.
لیگهای فوتبال در اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی از برنامهریزی بسیار منسجمی سود میبرند که
در آن برنامة کامل بازیها پیش از شروع فصل آماده است ،زمان بازیها تاحدامکان تغییر نمیکند و
بیشتر مسابقات در تعطیالت آخر هفته برگزار میشود؛ بنابراین ،تماشاگران فهم درستی از بیبرنامگی
ندارند و انتظار میرود با تغییر برنامهها و انجام بازیها درطول هفته ،حضور آنها بهتدریج کاهش
یابد؛ اما تماشاگران در ایران با برنامهریزی نامناسب و تأثیر آن بر حضور خود کامال آگاه میباشند.
عالوهبراین ،یافتههای پژوهش واکفیلد و بلودگت )2009( 3نشان داد که عامل برنامهریزی با تمایل
به حضور در تماشاگرانی که وضعیت شغلی و اجتماعی باالتری دارند ،رابطة معناداری دارد؛ اما این
رابطه برای تماشاگران با سطح اجتماعی و اقتصادی پایینتر معنادار نمیباشد .این نتایج را روس4
( )2007در پژوهش خود تأیید نمود و بیان کرد که در ارتباط با تماشاگران با تحصیالت باالتر و
درآمد بیشتر و نیز افرادی که بیشتر بههمراه خانواده در ورزشگاه حضور مییابند ،رابطة بین عامل
برنامهریزی و تمایل به حضور معنادار است؛ اما این رابطه درمورد تماشاگران مجرد و با سطح
تحصیلی ،شغلی و درآمدی پایینتر معنادار نمیباشد.
گرینول 5و همکاران ( )2009نیز دریافتند که عامل مشوقزا تنها با تمایل به حضور در گروهی از
تماشاگران که فقط برای تفریح و کسب هیجان به ورزشگاه میآیند و حتی اگر طرفدار تیمی هم
باشند ،تعصب خاصی نسبت به آن ندارند ،رابطهای قوی برقرار میکند؛ اما درمورد تماشاگرانی که
1. Guardian
2. Caro & Garcia
3. Wakefield & Blodgett
4. Ross
5. Greenwell
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بهطور متعصبانه طرفدار تیمی هستند ،عامل مشوقزا رابطة معناداری با تمایل به حضور ندارد که از
این بحث میتوان نتیجه گرفت که بیشتر تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران را طرفداران متعصب
تیمها تشکیل میدهند که عوامل دیگری بهجز عامل مشوقزا در حضور آنها مؤثر است؛ لذا ،اگر
بخواهیم این تماشاگران را حفظ کنیم میبایست ابتدا به عوامل دیگری که با تمایل آنها به حضور
در ورزشگاه رابطة معنادار دارد ،توجه کنیم؛ اما اگر بخواهیم افراد دیگری که به بازی فوتبال و ورزش
عالقهمند بوده؛ اما تعصب خاصی نسبت به تیمی ندارند را با ورزشگاهها آشتی دهیم میبایست بر
عامل مشوقزا در مسابقات فوتبال تأکید بیشتری داشته باشیم.
آنچه تماشاگر را برای رفتن به استادیوم ترغیب میکند ،تأمین چند فاکتور است که برعهدۀ کانون
هواداران قرار دارد .شاید بسیاری از تیمهای لیگ برتری این ساختار را داشته باشند؛ اما مسئولی
برای ادارهکردن این تشکیالت در نظر گرفته نشده است .باید توجه داشت که این لیدر نیست که
میبایست این تشکیالت را رهبری کند؛ بلکه لیدرها بخشی از این تشکیالت هستند .عالوهبراین،
الزم است اتاق فکری برای تهییج هواداران وجود داشته باشد؛ اما کانونهای هواداران بهغیر از دادن
چند پیراهن و تیشرت ،خدمات دیگری را به هواداران ارائه نمیدهند؛ حتی کارتهای هواداری
صادرشده نیز کامالً بیمصرف هستند .شایانذکر است که هوادار بهدنبال تماشای بازی خوب و
شنیدهشدن صدایش در تصمیمات مدیریتی باشگاه است .درواقع هواداران ،مشتریان بالقوۀ باشگاهها
محسوب میشوند؛ اما آیا در باشگاه ها جایی برای صدای مشتری وجود دارد؟ حاصل تمامی این
موارد نشان میدهد که تغییر رفتار تماشاچی در کشور ما گریزناپذیر است .فارغ از فضای مدیریتی
حاکم بر فوتبال ،ماهیت کاریکاتوریگرفتهشدۀ لیگ حرفهای و رفتار غیرحرفهای حاکم بر این لیگ
نیز در کاهش استقبال تماشاگران مؤثر میباشد؛ بهعنوانمثال ،سالها است که بهدنبال تمرکززدایی
هستیم؛ اما ماحصل آن کارهای هیجانی مانند انتقال تیمها به استانهایی بوده است که مردم هیچ
عرقی نسبت به آن تیمها نداشتهاند .دیدهشدن هوادار بهعنوان بازوان اصلی باشگاهها بسیار اهمیت
دارد؛ زیرا ،ماهیت تماشاچی در کشور ما با کشورهای توسعهیافته متفاوت است و این درحالی است
که باشگاهها باید با تماشاگران در ارتباط باشند و هواداران بهطور مدام درمعرض برند باشگاه قرار
گیرند .الزمبهذکر است که استفاده از ورزشکاران در مسئولیتهای اجتماعی باعث ارتباط بین هوادار
و باشگاه میشود؛ اما سازوکاری که بتواند این خالقیتها را موجب شود در باشگاهها وجود ندارد.
باشگاههای صنعتی نیز نتوانستهاند طی سالهای حضور خود در فوتبال ،برای خود تولید هوادار
کنند؛ درحالیکه آنها بهراحتی میتوانند از سیاستهای جایزه یا هدیه برای جذب تماشاگر استفاده
نمایند؛ بهعنوانمثال ،تأسیس مدارس فوتبال از الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باشگاههای
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حرفهای است .در ارتباط با تیمی مانند سایپا که به یک کارخانه با  17هزار پرسنل تعلق دارد ،اگر
هرکدام از این افراد یک یا دو بچه داشته باشند میتوان از طریق مدرسة فوتبال ،بچهها و
خانوادههای آنها را به کنار تیم کشاند .عالوهبراین ،از طریق اقداماتی مانند نشریه ،آمادهکردن
فضای رسانهای و ارائة بلیت به خانوادهها میتوان استادیومها را پر کرد؛ اما بین فضای علمی و
صنعتی ارتباطی وجود ندارد و بههمیندلیل است که درطول این همه سال که فوتبال حرفهای در
کشور شکل گرفته است ،وضع بدینصورت میباشد.
برای برطرفنمودن فقدان برنامههای مشوقزا در استادیومها ،طبق نظر برانولد 1و همکاران ()2007
میتوان از پخش موسیقی در زمانهای مناسب در ورزشگاه استفاده کرد ،برنامههای شاد و مفرحی را
برای تماشاچیان ترتیب داد و یا براساس شمارۀ بلیت بین آنها قرعهکشی انجام داد تا به تعدادی از
آنها جایزه و هدیه تعلق گیرد .براساس نظر ون و کیتامورا )2006( 2نیز برای افزایش حضور
تماشاگران بهصورت خانوادگی الزم است عاملهای مشوقزا را در ورزشگاهها افزایش داد و برای این
کار بهتر است از خود آنها دربارۀ برنامههای درخواستی نظرخواهی کرد .ازسویدیگر ،تبلیغات
ضعیف و اطالعرسانی ناکافی باعث میشود تعداد اندک تماشاگرانی که تمایل به حضور در استادیم
دارند نیز اطالع درستی از زمان و مکان انجام بازی نداشته باشند .در برخی موارد نیز وجود تفریحات
و سرگرمیهای جایگزین با هزینههای کمتر منجر به کاهش حضور آن دسته از هواداران که صرفاً
برای تفریح و سرگرمی فوتبال را تماشا میکنند ،شده است؛ نتایجی که با پژوهش کارولهو (2013؛
 ،)2014لیگ برتر انگلیس2015( 3ب) ،فوربس )2014( 4و پیلگر )2014( 5همراستا است.
بهطورکلی ،این پژوهش بیان میکند که شناسایی عواملی که موجب نارضایتی هواداران هستند ،یکی
از نشانههای تعیینکننده در رفتار مصرفی آنها است .بنابر تفاوتهای بیانشده در اولویتبندی
عوامل بروز نارضایتی ازسوی هواداران میتوان با هدف قراردادن مشکالت و موانع بیانشده برای این
گروه ،سبب جلب رضایت هواداران و درنتیجه ،افزایش حضور آنها شد .همچنین ،بازاریابان ورزشی و
پژوهشگران میتوانند با شناسایی این مشکالت و موانع در مسابقات و رشتههای ورزشی مختلف،
میزان آنها را کاهش دهند و بدینترتیب ،درراستای حضور مجدد هواداران ،کمک مؤثری به مدیران
باشگاهها نمایند.

1. Bronvold
2. Won & Kitamura
3. Premier-League. b
4. Forbes
5. Pilger
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در بیشتر مقاالت داخلی انگیزه حضور تماشاچیان در استادیومها مورد توجه قرار گرفته بود و کمتر
 اما.به عوامل موثر بر نارضایتی و عدم حضور تماشاچیان و اولویت بندی این عوامل پرداخته شده بود
این مقاله دانش ما را در زمینه اولویت های مورد توجه در عدم حضور افراد در استادیوم ها جلب
 با بخش بندی صحیح،  این مقاله نشان داد که جهت حضور تماشاچیان در استادیوم ها.کرده است
کلیه تماشاچیان متعصب و غیر متعصب فوتبال و برنامه ریزی و مدیریت صحیح تقاضاها و نیازهای
 در این زمینه نیاز به.مورد توجه آنها می توان مانع از خالی ماندن صندلی ها در استادیوم ها شد
توسعه استراتژی های مناسب بوده است؛ اتخاذ استراتژی های غلط بدون توجه به خواست و نیاز
 حتی میتواند نارضایتی آنها را،تماشاچی فوتبال نه تنها کمکی به افزایش تماشاچیان نخواهد کرد
.افزایش داده و موجب ریزش هواداران لیگ برتر فوتبال ایران خواهد شد
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Abstract
Spectators who attend in the stadiums to watch sports competitions are very important
for every sports league. They are the most important capital for professional clubs,
because they play a prominent role in the revenue for sports leagues by buying tickets of
competitions in addition to they provide the identity to sports leagues. The purpose of
this study was to investigate effective factors in the decline of the Iranian audience in the
stadiums and watching football. The method of this study was descriptive analysis and it
was an applied research in terms of purpose. The statistic population included all
spectators of the fifteenth Premier League Football in the country. Cluster and quota
samplings were used by considering of five regions of country. The TOPSIS technique
was used to study participants’ weight. Carvalho, et al., (2014) and Jorgensen’s (2015)
questionnaires was used in this study. The face and content validity of questionnaires
was confirmed by professors of sport management. The internal reliability was
calculated through Cronbach’s alpha (r=0.81). According to spectators’ idea,
attractiveness factors had the highest important and economic factors were in the next
rank. Factors encouraging had the least important. According to results of this study, it is
recommended that policymakers pay attention to the attractiveness of stadiums
environment and economic dimensions.
Keywords: Stadium, Spectators, Football, Professional League
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