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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل اهمیت ـ عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال بود .روش پژوهش
توصیفی ـ تحلیلی بوده و جامعۀ آماری آن را تماشاگران مسابقۀ فوتبال تیمهای سپاهان و سایپا تشکیل دادند که از میان
آنها  384نفر با استفاده از روش نمونهگیری دردسترس بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند .جهت انجام پژوهش ،عوامل
مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها با بررسی دقیق ادبیات و پیشینۀ پژوهش شناسایی شده و جهت طراحی
پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفتند .روایی پرسشنامه توسط  10نفر از متخصصان و صاحبنظران بررسی گردید و ضریب
پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ معادل ( )0/94محاسبه گشت .تجزیهوتحلیل دادهها نیز با استفاده از روشهای آمار
توصیفی و استنباطی انجام گرفت .نتایج نشان میدهد که از میان  32عامل اثرگذار بر تصمیمگیری درمورد تماشای یک
مسابقۀ فوتبال ،سه عامل در ناحیۀ اولویت کم 22 ،عامل در ناحیۀ تمرکز بر آن و هفت عامل در ناحیۀ حفظ عملکرد قرار
گرفتهاند .شایانذکر است عواملی که در ناحیۀ اولویت کم قرار گرفتهاند برای عملکرد سیستم ،تهدیدکننده نبوده و
نیازمند به اصالح فوری نمیباشند؛ عوامل موجود در ناحیۀ تمرکز بر آن نیازمند به اقدام اصالحی فوری بوده و از این
منظر در اولویت باالیی قرار دارند؛ عوامل جای گرفته در ناحیۀ حفظ عملکرد نیز نهتنها از نظر تماشاگران مهم میباشند،
بلکه از عملکرد آنها رضایت حاصل شده است.

واژگان کلیدی :تحلیل اهمیت ـ عملکرد ،فوتبال ،تماشاگر ،مدل  ،IPAتصمیم برای تماشا
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مقدمه
تصمیمگیری 1یکی از فعالیتهای مهم و حیاتی در زندگی هر انسان است و هر عملی که از افراد سر
میزند ،محصول یک نوع تصمیمگیری میباشد .اقدام برای تماشای یک مسابقۀ فوتبال نیز از این
قاعده مستثنی نیست؛ بهطوریکه طی یک فرایند خاص ،فرد تصمیم میگیرد که به تماشای یک
مسابقۀ فوتبال در یک استادیوم برود یا خیر؟ چنین تصمیمی تحتتأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که
میبایست بهدقت و بهشکل موشکافانه تحت ارزیابی و بررسی قرار گیرند .امروزه ،تماشای مسابقات
فوتبال به یکی از تفریحات مهم برای بسیاری از افراد تبدیل شده است؛ بهطوریکه افراد بسیاری در
سراسر جهان (میلیونها نفر) زمان ،انرژی و پول زیادی را صرف تماشای مسابقات فوتبال میکنند.
تماشاگرانی که برای تماشای مسابقات فوتبال در ورزشگاهها حضور مییابند ،از اهمیت خاصی برای
هر لیگ فوتبال برخوردار هستند و بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای اصلی هر باشگاه حرفهای
مطرح میباشند؛ زیرا ،عالوهبرآنکه به لیگ فوتبال هویت میبخشند ،با خرید بلیط مسابقات ،نقش
برجستهای در کسب درآمد برای آن دارند .ازسویدیگر ،حضور تماشاگران در ورزشگاهها یکی از
شیوههای سالم و مفید گذراندن اوقات فراغت است که باعث تخلیۀ انرژی و هیجان تماشاگران میشود.
تماشاگران از اجزای کلیدی موفقیت تیمهای فوتبال محسوب شده و حضور بیشتر آنها موجب جذب
حامیان مالی بیشتری میشود .عالوهبراین ،حضور تماشاگران در بازیهای خانگی بهعنوان شاخصی
برای تعیین میزان موفقیت مدیران تیمها استفاده میشود و این حضور نهتنها نمایانگر جذابیت بازی
و عملکرد تیم برای تماشاگران میباشد ،بلکه منجر به کسب منافعی از جمله دریافت ورودی ،فروش
امتیازات ،هزینۀ پارکینگ و حمایت شرکتهای مختلف از رویدادهای ورزشی میشود (سئوک چوی،
مارتین ،پارک و یو .)266 :2009 ،2بااینحال ،حضور تماشاگران برای تماشای یک مسابقه فوتبال
تحتتأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که اهمیت و کارکرد این عوامل در جذب بیشتر تماشاگران برای
تماشای مسابقات ،متفاوت میباشد .مطالعات بسیاری نشان دادهاند که عواملی مختلفی مانند کیفیت
بازی ،قیمت و شیوۀ توزیع بلیط ،مکان و زمان مسابقات ،فعالیتهای تفریحی در ورزشگاه ،آبوهوای
مناسب ،طراحی استادیوم ،وجود امکانات و تسهیالت ،اجتماعیشدن ،سرگرمی ،حضور بازیکنان
محبوب ،حمایت تیم ،موفقیتطلبی ،وجهه ،شهرت ،اعتبار و نشان باشگاه (آرم ،نشان تجاری و غیره)،
عوامل اقتصادی و تسهیالت ورزشگاهی (کوریا و استیو581 :2007 ،3؛ دونینهو ،فاینالی و نیوبری،4

1. Design Making
2. Seok Choi, Martin, Park, & Yoh
3. Correia & Esteves
4. Donihue, Finally & Newberry
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41 :2002؛ دسشریور و جنسن311 :2002 ،1؛ نیل و فانک308 :2006 ،2؛ بئور ،سئور و اکسلر،3
 205 :2008و فالحی ،اسدی و خبیری .)247 :1388 ،بر حضور تماشاگران برای تماشای یک مسابقۀ
فوتبال تاثیر میگذارند .بااینحال ،خال موجود در این مطالعات و سایر پژوهشهای صورتگرفته
دراینزمینه این است که مطالعات انجامشده به شناخت عوامل بسنده کرده و کمتر به تحلیل اهمیت
و عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشاگران برای تماشای یک مسابقۀ فوتبال پرداختهاند .همچنین،
برخی از پژوهشها تنها به بررسی سطوح رضایت مشتریان از عوامل مرتبط با یک موضوع خاص
پرداخته و کمتر مسألۀ اهمیت این عوامل از نظر مشتریان را مورد بررسی قرار دادهاند .مشخص است
که این نگاه تکبعدی نمیتواند یاریرسان تعیین اهمیت این ویژگیها از نظر مشتریان باشد .اگرچه
شناخت عواملی که بیشترین تأثیر را بر افراد جهت تماشای مسابقات فوتبال میگذارند و تعیین سطح
رضایت افراد از آنها نقطۀ شروع و موضوعی مهم و اساسی بوده و برای بازاریابی ورزشی اهمیت
بسیاری دارد؛ بهطوریکه به بازاریابان اجازه میدهد که راهبردهای بازاریابی مؤثرتری را برای
هدفقراردادن تماشاچیان مورد استفاده قرار دهند (مولین ،هاردی و ساتن )3 :2007 ،4و نیز اینکه
به مدیران اجازه میدهد مسابقات را بهشکل مؤثرتری برنامهریزی نموده (کرامپتون و مکی:1997 ،5
 ،)426به کار خود شکل بهتری بخشند (مولین و همکاران )4 :2007 ،و شیوههای نوینی را برای
افزایش حضور و درآمد بهکار گیرند (بیکر و کرامپتون)786 ،2000 ،6؛ بااینحال ،عدم توجه به میزان
اهمیت و عملکرد این عوامل نمیتواند درک جامع و کاملی را برای مسئوالن برگزاری مسابقات فوتبال
و مدیران باشگاهها و اماکن ورزشی ایجاد کند .تعیین میزان اهمیت ـ عملکرد فعلی مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر تصمیم تماشای مسابقات فوتبال ،امکان ارزیابی اثربخشتر و برنامهریزی بهتر برای آینده
را فراهم میکند .با اتخاذ چنین رویکردی ،ضمن افزایش کیفیت برگزاری مسابقات ،میزان حضور
تماشاگران در استادیومها افزایش مییابد که این امر منافعی از جمله کسب درآمد برای باشگاهها و
اماکن ورزشی ،جذب حامیان مالی ،کمک به پذیرش نقشهای اجتماعی در تماشاگران ،افزایش وفاق
و همبستگی اجتماعی ،توسعۀ هویت ملی و اجتماعی و غیره را بههمراه دارد .با توجه به اینکه تاکنون
در پژوهشی به تحلیل اهمیت ـ عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال با توجه به
1. Deschriver & Jensen
2. Neale & Funk
3. Bauer, Sauer & Exler
4. Mullin, Hardy & Sutton,
5. Crompton & McKay
6. Baker & Crompton
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مدل تحلیل اهمیت ـ عملکرد ( 1)IPAپرداخته نشده است ،پژوهش حاضر درصدد انجام این مهم
میباشد IPA .که نخستینبار توسط مارتیال و جیمز )1977( 2ارائه شد ،ابزاری مفید را برای مدیریت
جهت شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم تحت مدیریت خود برای بهبود عملکرد فراهم میکند.
درحقیقت ،یک روش ساده و درعینحال مفید است تا بتوان از طریق آن بهطور همزمان نقاط قوت و
ضعف یک سیستم را هنگام ارزیابی و تعریف یک استراتژی مدنظر قرار داد (لیندا و تو.)279 :2010 ،3
همچنین IPA ،امکان تمرکز مؤثر برای تدوین استراتژیهای بازاریابی با توجه به انتظارات از اهمیت
و عملکرد را برای مدیریت ایجاد مینماید (مارتیال و جیمز .)67 :1977 ،مزیت این روش آن است که
کمک میکند بهشکل همزمان هم رضایت مشتریان از ویژگیهای مربوط به یک موضوع خاص و هم
میزان اهمیت آن ویژگیها تعیین گردد و برایناساس ،تصمیمگیریهای بهتر و مناسبتری که به
بهبود عملکرد یک سیستم کمک میکند ،اتخاذ شود .شایانذکر است که این مزیت تعیین اهمیت در
کنار عملکرد (رضایت) در سایر روشها که برای بررسی دیدگاه مشتریان در ارتباط با یک محصول،
باشگاه و غیره استفاده میشود (مانند مدل سروکوال و سروپرف )4وجود ندارد؛ بنابراین ،سؤال اصلی
پژوهش حاضر این است که اهمیت ـ عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال
براساس روش  IPAچگونه است؟
مدل IPA

روش تحلیل اهمیت ـ عملکرد ) ،(IPAیک روش بازاریابی است که بیشتر در تجزیهوتحلیل انتظارات
مشتری از ویژگیهای یک محصول (اهمیت) و رضایت مشتری از آن ویژگیها (عملکرد) استفاده
میشود (لی ،پیتز و کوراترمان .)254 :2008 ،5این روش در سال ( )1977توسط مارتیال و جیمز ارائه
گردید (اسکیلسون و کریستنسن.)40 :2006 ،6
این مدل بهلحاظ مفهومی یک مدل چندشاخصه 7است .بهمنظور کاربرد این مدل میبایست
شاخصهایی که قرار است تحلیل شوند ،مشخص گردند .درواقع ،اثربخشی مدل  IPAبهشدت به
شاخصها یا مؤلفههای تحلیلی 8آن وابسته میباشد؛ بنابراین ،اولین گام در بهرهگیری از مدل  IPAدر
هر حیطهای ،شناسایی مؤلفههای تحلیلی در آن زمینه است .بدیهی است استخراج مؤلفههای تحلیلی
1. Impotance And Performance Analysis
2. Martila & James
3. Linda & To
4. Servqual & Servperf
5. Li, Pitts & Quarterman
6. Eskildsen & Kristensen
7. Multi Attribute Model
8. Analytical Components
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براساس متدولوژی و مفاهیم تئوری یا رویکرد نظری معین میتواند ضمن تقویت پشتوانۀ نظری مؤلفهها،
راهبردهای الزم درخصوص نحوۀ شناسایی آنها را ارائه نماید .ازآنجاییکه تحلیل جداگانۀ دادههای
بعد عملکرد و بعد اهمیت ،بهویژه هنگامیکه هر دو مجموعۀ دادهها بهصورت همزمان مورد مطالعه قرار
میگیرند ،ممکن است معنادار نباشد؛ ازاینرو ،دادههای مربوط به سطح اهمیت و سطح عملکرد
شاخصها ،بر روی یک شبکۀ دو بعدی که در آن محور  Yنشانگر بعد اهمیت و محور  Xنشانگر بعد
عملکرد است ،نمایش داده میشوند .این شبکۀ دوبعدی" ،ماتریس اهمیت ـ عملکرد" 1و یا ماتریس
IPنامیده میشود .نقش ماتریس  IPکه درواقع از چهار قسمت یا ربع تشکیل شده است که در هریک
استراتژی خاصی قرار دارد ،کمک به فرایند تصمیمگیری میباشد.الزمبهذکر است که از این ماتریس
برای شناخت درجۀ اولویت شاخصها جهت بهبود استفاده میشود (محمدهادی ،فتحی واجارگاه،
پرداختچی و ابولقاسمی .)36 :1390 ،چهار قسمت یا ربع ماتریس  IPدر شکل زیر مشخص است.

حفظ عملکرد

تمرکز بر آن

ربع دوم

ربع اول
اهمیت

حذف تاحدممکن

اولویت کم

ربع چهارم

ربع سوم
عملکرد عملکرد
شکل 1ـ ماتریس IP

در مدل  IPAاز افراد خواسته میشود هر ویژگی را برحسب اهمیت (برایمثال این ویژگی تا چه اندازه
در تصمیم برای تماشای یک مسابقۀ فوتبال اهمیت دارد؟) و عملکرد (تا چه اندازه از این ویژگی در
تماشای یک مسابقۀ فوتبال رضایت دارید؟) رتبهبندی کنند .همانطور که در شکل شمارۀ یک نشان
داده شده است ،ماتریس  IPاز چهار قسمت با عناوین حفظ عملکرد ،2تمرکز بر آن ،3حذف تاحدممکن4
1. Importance Performance Matrix
2. Keep Up the Good Work
3. Concentrate Here
4. Possible Overkill
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و اولویت کم 1تشکیل میگردد .ویژگیهایی که در ربع حفظ عملکرد قرار دارند ،ویژگیهایی هستند
که استفادهکنندگان آنها را بهعنوان موارد مهم میشناسند و از آنها رضایت دارند .این ربع
نشاندهندۀ عملکرد و اهمیت باال بوده و بیانگر آن است که شاخصهای موجود در این ناحیه ،در
وضعیت نسبتاً مطلوب قرار داشته و این وضعیت میبایست تداوم یابد .ربع تمرکز بر آن ویژگیهایی را
نشان میدهد که نمرۀ رضایت پایینی از استفادهکنندگان گرفتهاند؛ اما از نظر آنها مهم میباشند.
این ربع نشاندهندۀ آن است که شاخصهای واقعشده در این ناحیه نیازمند به اقدام اصالحی فوری
بوده و از این منظر در اولویت باالیی قرار دارند .عالوهبراین ،ویژگیهایی حذف تاحدممکن آنهایی
هستند که استفادهکنندگان از آنها رضایت دارند؛ اما این موارد را ضروری نمیدانند .این ربع
نشاندهندۀ اهمیت پایین و عملکرد باال و نیز بیانگر نقاط قوت غیرمهم میباشد و احتماالً بهتر است
تالشها و منابع صرفشده در این بخش در جای دیگر تمرکز یابد .درنهایت ،ربع اولویت پایین شامل
ویژگیهای است که افراد از آنها رضایت اندکی دارند و درجۀ پایینی از اهمیت را برای آنها عنوان
کردهاند .همچنین ،این ویژگیها برای عملکرد سیستم ،تهدیدکننده نبوده و نیازمند به اصالح فوری
نمیباشد (لی و همکاران .)256 :2008 ،راهبردهای فوق ،راهبردهایی کلی میباشند (بهویژه در
ربعهای دوم و سوم) و درصورتیکه سطح عملکرد شاخص از درجۀ اهمیت آن بهطور معناداری پایینتر
باشد ،انجام اقدام اصالحی اگرچه در اولویت قرار ندارد؛ اما الزم میباشد .ازسویدیگر ،هرگاه مختصات
یکی از شاخصها بهطور دقیق بر روی یکی از خطوط ربعی قرار گیرد ،استفاده از حاصل تفریق عملکرد
از اهمیت برای اتخاذ راهبرد مناسب ضروری خواهد بود (محمدهادی و همکاران.)39 :1390 ،
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی بوده که بهشکل میدانی اجرا شده است و بهلحاظ هدف از نوع
مطالعات کاربردی میباشد.
جامعۀ آماری پژوهش را تمامی تماشاگران مسابقۀ فوتبال تیمهای سپاهان و سایپا از سری مسابقات
لیگ برتر تشکیل دادند .نمونه نیز بهروش نمونهگیری دردسترس از میان آنها انتخاب شده و دادهها
از آنها جمعآوری گردید .برای تعیین تعداد نمونه با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه از فرمول
کوکران برای جوامع نامحدود استفاده گردید (آذر و مؤمنی )31 :1387 ،که برایناساس ،با اطمینان
 95درصد ،انحراف استاندارد ( )0/5و حاشیۀ خطای مطلوب  ±5درصد تعداد  384نفر بهعنوان نمونه
انتخاب شدند.

1. Low Priority
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𝟐 𝟓𝟏.𝟗𝟔 .𝟎.

) = 384/16

𝟓𝟎𝟎.

𝟐 𝑺𝒁

(= )

𝒅

( = 𝒏

 =nحجم نمونه
 =Zمقدار واحد استاندارد در سطح اطمینان  95درصد
 =Sسطح مطلوب انحراف استاندارد جامعه
 =dدقت احتمالی مطلوب
ابزار مورداستفاده در پژوهش پرسشنامۀ پژوهشگرساختهای بود که میزان اهمیت ـ عملکرد عوامل
مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال را مورد سنجش قرار میداد .بهمنظور کاربرد مدل  IPAو
اخذ نتایج معتبر و درست از این مدل ،تعیین دقیق عوامل تحلیلی ضروری و حیاتی میباشد.
بدینمنظور ،با بررسی دقیق ادبیات و پیشینۀ پژوهش ،تمامی عوامل اثرگذار بر حضور تماشاگران در
مسابقات ورزشی مشخص شده و استخراج گردید .برای استخراج عوامل مذکور ،کلیۀ مقاالت
قابلدسترس داخلی و خارجی که عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران برای تماشای مسابقات ورزشی را
بررسی کرده بودند ،مورد تحلیل قرار گرفت .پس از استخراج عوامل متعدد ،آنها مورد دستهبندی و
ترکیب قرار گرفتند و عواملی که دارای همپوشانی یا معنای مشترک بودند ،در یک عامل خالصه
شدند .درنهایت 34 ،عامل پرتکرار (جدول شمارۀ یک) در مقاالت مختلف شناسایی و دستهبندی
گردیدند که بهطورکلی مربوط به پنج بعد استادیوم ،بازی ،عوامل فردی ،خدمات رفاهی و تیم بودند
(جدول شمارۀ یک) .شایانذکر است که عوامل مذکور در پرسشنامهای قرار گرفتند و براساس طیف
پنجارزشی لیکرت ،دو سؤال کلی زیر از پاسخگویان پرسیده شد و از آنها خواسته شد دور عدد مدنظر
خود خط بکشند .1 :میزان رضایت شما از هریک از عوامل اثرگذار زیر در تماشای یک مسابقۀ فوتبال
چقدر است؟ (یک= بسیار ناراضی تا پنج= بسیار راضی) و  .2هریک از عوامل زیر جهت تماشای یک
مسابقۀ فوتبال برای شما چقدر اهمیت دارد؟ (یک= بسیار بیاهمیت تا پنج= بسیار مهم).
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جدول 1ـ عوامل اثرگذار بر حضور تماشاگران
معیار

استادیوم

بازی

عوامل
فردی

خدمات
رفاهی

تیم

پژوهشگر و سال

شاخص
 .1قابلیت دسترسی مناسب به استادیوم
 .2چشمنوازبودن فضای استادیوم
 .3کیفیت زمین چمن استادیوم
 .4کیفیتجایگاهتماشاگران (راحتی صندلی ،نظافت و غیره)
 .5وجود باجههای اطالعات و عالئم راهنما
 .6برخورد مناسب و شایستۀ پرسنل استادیوم
 .7نمایش فیلم و صحنههای بازی در استادیوم
 .8ایمنی و امنیت استادیوم
 .9جو اخالقی و فرهنگی حاکم بر استادیوم

الهی و پورآقایی اردکانی ( ،)1382دوستی ( ،)1387فالحی و
همکاران ( ،)1388المیری ،نادریان جهرمی ،نصراصفهانی و رحیمی
( ،)1388روشن ( ،)1389کشگر ،قاسمی و نظری (،)1392
حسامی ،جاللی و سلیمانی ( ،)1392هانسن و گائودر (،)1992
زانگ ،پیس ،اسمیت ،لی و جامبور ،)1997( 1مکفرسون ،گارلند و
هوگی ،)2000( 2کرویا و استیو ( ،)2001رایش و موندلو (،)2004
دیل ( ،)2005شونک ( )2006و امینوبدین و لی ()2008

 .10زمان برگزاری بازی
 .11روز برگزاری بازی (آخر هفته)
 .12کیفیت و جذابیت بازی
 .13ارزش تفریحی و سرگرمکنندگی بازی
 .14سرنوشتسازبودن نتیجۀ بازی
 .15بازی با رقیب سنتی

فالحی و همکاران ( ،)1388المیری و همکاران ( ،)1388روشن
( ،)1389ساعتچیان ،الهی ،ناظمی و علیزاده ( ،)1391حسامی و
همکاران ( ،)1392هانسن و گائودر ( ،)1992زانگ و همکاران
( ،)1997مکفرسون و همکاران ( ،)2000وستربک ( ،)2000کرویا
و استیو ( ،)2001ریورز و دسشیور ( ،)2002اندرسون ،فینک و
تریل ،)2002( 3گرینول ،فینک و پاستوره ،)2002( 4دیل (،)2005
شونک ( )2006و امینوبدین و لی ()2008

 .16ارضای نیازهای روحی و روانی
 .17کسب تجارب اجتماعی
 .18دیدن رویدادهای اجتماعی
 .19لذتبردن از مسابقه
 .20رهایی از روزمرگی ،تنش و فشار زندگی
 .21مالقات و همراهشدن با دوستان
 .22داشتن وقت و زمان
 .23قیمت بلیط
 .24شیوۀ توزیع بلیط
 .25تبلیغات قبل از بازی
 .26فعالیتهای تشویقی و ترغیبی رویداد
 .27فعالیت تفریحی و سرگرمی حین مسابقه
 .28خدمات مناسب غذایی و نوشیدنی در استادیوم
 .29نیاز به حمایت تیم موردعالقه
 .30درصد برد /باخت تیم موردعالقه
 .31جایگاه تیم موردعالقه در جدول ردهبندی
 .32جایگاه تیم حریف در جدول ردهبندی
 .33وجود بازیکنان ستاره در تیم موردعالقه
 .34وجود بازیکنان ستاره در تیم حریف

روشن ( ،)1389بهنام ،خبیری ،حلبیان ،احمدی و بخشنده
( ،)1391ساعتچیان و همکاران ( ،)1391حسامی و همکاران
( ،)1392فینک ،تریال و اندرسون ،)2002( 5النگ و کیم (،)2004
هانگ ،مکدونالد ،یون و فوجیموتو ،)2005( 6رابینسون و تریل
( )2005و جانگ اوک ()2006
فالحی و همکاران ( ،)1388المیری و همکاران ( ،)1388روشن
( ،)1389ساعتچیان و همکاران ( ،)1391مارکوم و استیکن
( ،)1985هانسن و گائودر ( ،)1992زانگ و همکاران (،)1997
مکفرسون و همکاران ( ،)2000کرویا و استیو ( ،)2001دونیهو و
همکاران ( ،)2002چییانگ ( ،)2002رایش و موندلو (،)2004
شونک ( )2006و امینوبدین و لی ()2008
فالحی و همکاران ( ،)1388ساعتچیان و همکاران ( ،)1391زانگ
و همکاران ( ،)1997وستربک ( ،)2000کرویا و استیو (،)2001
ریورز و دسشیور ( ،)2002گرینول و همکاران ( ،)2002اندرسون
و همکاران ( ،)2002امینوبدین و لی ()2008

1. Zhang, Pease, Smith, Lee, Lam, & Jambor
2. Macpherson, Garland, & Haughey
3. Anderson, Fink, & Trail
4. Greenwell, Fink, & Pastore
5. Fink, Trail, & Anderson
6. Hong, McDonald, Yoon, & Fujimoto
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بهمنظور بررسی روایی ابزار پژوهش بررسیهای گستردهای صورت گرفت .در وهلۀ اول جهت تعیین
عوامل مؤثر ،ادبیات و پیشینۀ پژوهش مورد بررسی دقیق قرار گرفت و از این طریق مهمترین عوامل
اثرگذار بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال مشخص گردید .سپس ،پرسشنامۀ مذکور در اختیار
اساتید و متخصصان حوزۀ مدیریت ورزشی و بازاریابی ( 10نفر) قرار گرفت و سؤاالت بهلحاظ شکل،
امال و نگارش و سنخیت بررسی گشت (روایی صوری و محتوی) .درادامه ،بهمنظور تعیین پایایی ابزار
پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفا برای پرسشنامۀ مذکور در بعد اهمیت
( )0/94و در بعد عملکرد ( )0/93محاسبه گردید.
دادههای پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای و کار میدانی جمعآوری شدند .در بخش اول ،ادبیات
و پیشینۀ پژوهش بهمنظور تعیین عوامل مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم ،پرسشنامهها بین
افراد نمونه توزیع گشته و جمعآوری گردید.
تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی (جداول ،نمودارها ،میانگین ،انحراف استاندارد و غیره)
و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف و آزمون تی تکنمونهای) انجام گرفت .جهت تحلیل
دادهها در مدل  IPAنیز از رویکرد دادهمحور استفاده گردید .الزمبهذکر است که تشکیل ماتریس IP
مبتنی بر قواعد معینی میباشد .بهمنظور ترسیم این ماتریس ،هریک از محورها به دو نیمه تقسیم
میشوند که برای انجام این کار از نقطۀ تقاطع استفاده میگردد .نقطۀ تقاطع ،مختصات محل تقاطع
خطوطی است که ماتریس  IPرا به چهار ربع تقسیم میکند .این خطوط" ،خطوط ربعی" نامیده
میشوند .بهمنظور تعیین مختصات تقاطع خطوط ربعی ،دو رویکرد وجود دارد؛ در رویکرد
"مقیاسمحور" ،1نقطۀ تقاطع در مرکز مقیاسی که بهکار گرفته شده است ،قرار میگیرد؛ بهعنوانمثال
اگر مقیاس مورداستفاده ،مقیاس پنج درجهای لیکرت باشد ،نقطۀ تقاطع سه خواهد بود .در رویکرد
"دادهمحور" ، 2نقطۀ تقاطع در مرکز دادهها قرار میگیرد؛ ازاینرو ،بهمنظور تعیین نقطۀ تقاطع از
میانگین یا میانه استفاده میشود (محمدهادی و همکاران.)38 :1390 ،

1. Scale–Centered Approach
2. Data–Centered Approach
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نتایج
جدول 2ـ توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای پژوهش
متغیر

سن

سطح درآمد ماهانه

وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

 10تا  20سال
 21تا  30سال
 31تا  40سال
 41تا  50سال
 51سال به باال
کمتر از  500هزار
 501هزار تا یک میلیون
یک میلیون و یک تا دو میلیون
دو میلیون و یک تا سه میلیون
سه میلیون به باال
بدون پاسخ
مجرد
متأهل
بدون پاسخ
زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
بدون پاسخ

تعداد

درصد

67
117
31
9
4
28
55
21
0
1
123
157
67
4
39
84
37
47
13
3
5

29/39
51/31
13/60
3/95
1/75
12/28
24/12
9/21
0/00
0/44
53/95
68/86
29/39
1/75
17/11
36/84
16/23
20/61
5/70
1/32
2/19
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جدول 3ـ معناداری اثر عوامل بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال
گویه

میانگین

سطح معناداری

اهمیت

عملکرد

اهمیت

عملکرد

 .1قابلیت دسترسی مناسب به استادیوم
 .2چشمنوازبودن فضای استادیوم
 .3کیفیت زمین چمن استادیوم
 .4کیفیت جایگاه تماشاگران (راحتی صندلیها ،نظافت و پاکیزگی و
غیره)
 .5وجود باجههای اطالعات و عالئم راهنما در استادیوم
 .6برخورد مناسب و شایستۀ پرسنل استادیوم
 .7نمایش فیلم و صحنههای بازی
 .8ایمنی و امنیت استادیوم
 .9جو اخالقی و فرهنگی حاکم بر استادیوم
 .10زمان برگزاری بازی
 .11روز برگزاری بازی (آخر هفته)
 .12کیفیت و جذابیت بازی
 .13ارزش تفریحی و سرگرمکنندگی بازی
 .14سرنوشتسازبودن نتیجۀ بازی
 .15بازی با رقیب سنتی
 .16ارضای نیازهای روحی و روانی
 .17کسب تجارب اجتماعی
 .18دیدن رویدادهای اجتماعی
 .19لذتبردن از مسابقه
 .20رهایی از روزمرگی ،تنش و فشار زندگی
 .21مالقات و همراهشدن با دوستان
 .22داشتن وقت و زمان
 .23قیمت بلیط
 .24شیوۀ توزیع بلیط
 .25تبلیغات قبل از بازی
 .26فعالیتهای تشویقی و ترغیبی رویداد
 .27فعالیت تفریحی و سرگرمی حین مسابقه
 .28خدمات مناسب غذایی و نوشیدنی در استادیوم
 .29نیاز به حمایت تیم موردعالقه
 .30درصد برد /باخت تیم موردعالقه
 .31جایگاه تیم موردعالقه در جدول ردهبندی
 .32جایگاه تیم حریف در جدول ردهبندی
 .33وجود بازیکنان ستاره در تیم موردعالقه

3/21
3/31
3/58

2/19
2/37
2/68

0/045
0/001
0/001

0/001
0/001
0/001

3/49

2/43

0/001

0/001

3/21
3/40
3/33
3/58
3/36
3/48
3/53
3/58
3/52
3/69
3/65
3/36
2/84
3/11
3/58
3/33
3/32
3/38
3/37
3/23
2/82
2/81
3/18
3/34
3/77
3/75
3/99
3/24
3/77

2/44
2/49
2/30
2/61
2/41
2/82
3/18
2/83
2/83
3/25
3/28
2/83
2/45
2/60
2/84
2/82
2/83
2/84
2/46
2/53
2/52
2/57
2/68
2/39
3/22
3/26
3/53
2/82
3/59

0/026
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/047
0/214
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/018
0/049
0/036
0/036
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/023
0/043
0/034
0/038
0/005
0/002
0/038
0/001
0/001
0/047
0/045
0/042
0/043
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/012
0/003
0/001
0/031
0/001

 .34وجود بازیکنان ستاره در تیم حریف

3/08

2/85

0/419

0/065
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نتایج جدول شمارۀ دو و آزمون تی تکنمونهای نشان میدهد که اثر کلیۀ عوامل بهجز عامل دیدن
رویدادهای اجتماعی (در بعد اهمیت) و وجود بازیکنان ستاره در تیم حریف (هم در بعد اهمیت و هم
در بعد عملکرد) در تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال معنادار میباشد.

شکل 2ـ ماتریس  IPعوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال

شکل شمارۀ یک نشان میدهد که تمامی عوامل تحلیلی در سه ناحیۀ اولویت کم ،تمرکز بر آن و
حفظ عملکرد قرار گرفتهاند و هیچگونه عاملی در ناحیۀ حذف درحدممکن جای نگرفته است.
همچنین ،دو عامل "دیدن رویدادهای اجتماعی" و "وجود بازیکنان ستاره در تیم حریف" بهدلیل
معنادارنشدن میانگین آنها در تحلیل  IPAوارد نشدند .بهطورکلی ،مجموعۀ عوامل قرارگرفته در
نواحی مختلف به قرار زیر میباشد:
 .1ناحیۀ اولویت کم :کسب تجارت اجتماعی ،تبلیغات قبل از بازی و فعالیتهای تشویقی و ترغیبی
رویداد.
 .2ناحیۀ تمرکز بر آن :قابلیت دسترسی مناسب به استادیوم ،چشمنوازبودن فضای استادیوم ،کیفیت
زمین چمن استادیوم ،کیفیت جایگاه تماشاگران (راحتی صندلیها ،نظافت و پاکیزگی و غیره) ،وجود
باجههای اطالعات و عالئم راهنما در استادیوم ،برخورد مناسب و شایستۀ پرسنل استادیوم ،نمایش
فیلم و صحنههای بازی ،ایمنی و امنیت استادیوم ،جو اخالقی و فرهنگی حاکم بر استادیوم ،زمان
برگزاری بازی ،کیفیت و جذابیت بازی ،ارزش تفریحی و سرگرمکنندگی بازی ،ارضای نیازهای روحی
و روانی ،لذتبردن از مسابقه ،رهایی از روزمرگی ،تنش و فشار زندگی ،مالقات و همراهشدن با دوستان،
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داشتن وقت و زمان ،قیمت بلیط ،شیوۀ توزیع بلیط ،فعالیت تفریحی و سرگرمی حین مسابقه ،خدمات
مناسب غذایی و نوشیدنی در استادیوم و جایگاه تیم حریف در جدول ردهبندی.
 .3ناحیۀ حفظ عملکرد :روز برگزاری بازی (آخر هفته) ،سرنوشتسازبودن نتیجۀ بازی ،بازی با رقیب
سنتی ،نیاز به حمایت تیم موردعالقه ،درصد برد /باخت تیم موردعالقه ،جایگاه تیم موردعالقه در
جدول ردهبندی و وجود بازیکنان ستاره در تیم موردعالقه.
بحث و نتیجهگیری
تحلیل اهمیت ـ عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال نشان داد عوامل اثرگذار
از نظر اهمیت و عملکرد در سه منطقۀ اولویت کم ،تمرکز بر آن و حفظ عملکرد قرار میگیرند.
ویژگیهای کسب تجارت اجتماعی ،تبلیغات قبل از بازی و فعالیتهای تشویقی و ترغیبی رویداد که
در مطالعات فالحی و همکاران ( ،)1388المیری و همکاران ( ،)1388ساعتچیان و همکاران (،)1391
حسامی و همکاران ( ،)1392هانسن و گائودر ( ،)1992زانگ و همکاران ( ،)1997مکفرسون و
همکاران ( ،)2000کرویا و استیو ( ،)2001چییانگ ( )2002و رایش و موندلو ( )2004بهعنوان عوامل
مؤثر بر حضور تماشاگران در اماکن و رویدادهای ورزشی معرفی شدهاند ،در پژوهش حاضر در ناحیۀ
دارای اولویت کم قرار گرفتهاند .این مطلب گویای این واقعیت است که افراد از عملکرد این عوامل
رضایت کمی دارند و درجۀ پایینی از اهمیت را برای آنها قائل هستند .چنین ویژگیهایی برای
عملکرد سیستم ،تهدیدکننده نبوده و نیازمند به اصالح فوری نمیباشند .البته ،این بدانمعنا نیست
که از فرایند بهبود و توسعۀ چنین ویژگیهایی باید غافل بود ،بلکه در وضعیت فعلی الزم است تالش
و فکر مدیران بر موارد حساستر تمرکز یابد و در زمان مقتضی نسبت به بهبود چنین عواملی اقدام
گردد؛ زیرا با گذشت زمان ،پیشرفت فناوری ،افزایش آگاهی و تغییر نگرشها ،تمایالت و ترجیحات
تماشاگران ،نیازها و خواستههای آنها دستخوش تغییر میشود و ممکن است موارد بیاهمیت امروزی
در آینده مهم تلقی گردد .در این حیطه استراتژیهایی شامل :کاهش هزینههای سربار غیرضرور و
هزینههای عملیاتی مازاد برای تبلیغات قبل از بازی و فعالیتهای تشویقی و ترغیبی و سرمایهگذاری
آنها در بخشهای دیگر توصیه میشود.
عالوهبراین ،ویژگیهای قابلیت دسترسی مناسب به استادیوم ،چشمنوازبودن فضای استادیوم ،کیفیت
زمین چمن استادیوم ،کیفیت جایگاه تماشاگران (راحتی صندلیها ،نظافت و پاکیزگی و غیره) ،وجود
باجههای اطالعات و عالئم راهنما در استادیوم ،برخورد مناسب و شایستۀ پرسنل استادیوم ،نمایش
فیلم و صحنههای بازی ،ایمنی و امنیت استادیوم ،جو اخالقی و فرهنگی حاکم بر استادیوم ،زمان
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برگزاری بازی ،کیفیت و جذابیت بازی ،ارزش تفریحی و سرگرمکنندگی بازی ،ارضای نیازهای روحی
و روانی ،لذتبردن از مسابقه ،رهایی از روزمرگی ،تنش و فشار زندگی ،مالقات و همراهشدن با دوستان،
داشتن وقت و زمان ،قیمت بلیط ،شیوۀ توزیع بلیط ،فعالیت تفریحی و سرگرمی حین مسابقه ،خدمات
مناسب غذایی و نوشیدنی در استادیوم و جایگاه تیم حریف در جدول ردهبندی که در پژوهشهای
الهی و پورآقایی اردکانی ( ،)1382دوستی ( ،)1387فالحی و همکاران ( ،)1388المیری و همکاران
( ،)1388روشن ( ،)1389ساعتچیان و همکاران ( ،)1391بهنام و همکاران ( ،)1391کشگر و همکاران
( ،)1392حسامی و همکاران ( ،)1392هانسن و گائودر ( ،)1992زانگ و همکاران ( ،)1997مکفرسون
و همکاران ( ،)2000وستربک ( ،)2000کرویا و استیو ( ،)2001ریورز و دسشیور ( ،)2002اندرسون
و همکاران ( ،)2002گرینول و همکاران ( ،)2002دونیهو و همکاران ( ،)2002فینک و همکاران
( ،)2002رایش و موندلو ( ،)2004النگ و کیم ( ،)2004دیل ( ،)2005هانگ و همکاران (،)2005
رابینسون و تریل ( ،)2005جانگ اوک ( ،)2006شونک ( )2006و امینوبدین و لی ( )2008بهعنوان
عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در اماکن و رویدادهای ورزشی معرفی شدهاند ،در پژوهش حاضر در
ناحیۀ تمرکز بر آن قرار گرفتهاند؛ ویژگیهایی که تماشاگران رضایت کمی از آنها داشته و عملکرد
آنها را مطلوب نمیدانند ،اما این عوامل برای آنها (تماشاگران) مهم میباشد .قرارگرفتن این عوامل
در این ناحیه حاوی این پیام برای مدیران و مسئوالن است که چنین عواملی نیاز به اقدام اصالحی
فوری داشته و بدینلحاظ در اولویت باالیی قرار دارند؛ بنابراین ،مدیران برای داشتن عملکرد مطلوب
سیستم درمورد افزایش میزان تماشاگران در استادیومها و پیامدهای مثبت ناشی از آن میبایست
تالش و کوشش بسیاری را صرف بهبود این عوامل کنند و وضعیت فعلی را بهسوی رسیدن به وضعیت
مطلوب تغییر دهند؛ زیرا ،یافتهها حاکی از آن است که وضعیت چنین عواملی ضعیف بوده (مطلوب
نمیباشد) و مستلزم توجه حیاتی است .در این ارتباط ،استراتژیهایی درمورد رشد و توسعه مانند
ساخت و طراحی استادیومهایی با قابلیت دسترسی باال ،چشمنواز و مدرن با جایگاههای تماشاگران
باکیفیت ،بازسازی و نوسازی استادیومهای فعلی مطابق با فناوریهای روز ،استخدام پرسنل شایسته
برای استادیومها و آموزش آنها در ارتباط با تعامل مناسب و اصولی با تماشاگران ،بهبود جو اخالقی
و فرهنگی حاکم بر استادیومها از طریق آموزش ،آگاهسازی و اطالعرسانی ،تعیین زمان برگزاری بازیها
در اوقات غیرکاری و اوقات فراغت تماشاگران جهت فراهمشدن فرصت تماشای بازیها با دوستان و
آشنایان ،افزایش کمیت و کیفیت جایگاههای ارائۀ خدمات غذایی ،نوشیدنی و غیره در استادیوم ،بهبود
شیوۀ توزیع بلیط مسابقات و غیره پیشنهاد میگردد.
درنهایت ،عواملی نظیر روز برگزاری بازی (آخر هفته) ،سرنوشتسازبودن نتیجۀ بازی ،بازی با رقیب
سنتی ،نیاز به حمایت تیم موردعالقه ،درصد برد /باخت تیم موردعالقه ،جایگاه تیم موردعالقه در
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جدول ردهبندی و وجود بازیکنان ستاره در تیم موردعالقه که در پژوهشهای فالحی و همکاران
( ،)1388المیری و همکاران ( ،)1388ساعتچیان و همکاران ( ،)1391هانسن و گائودر ( ،)1992زانگ
و همکاران ( ،)1997مکفرسون و همکاران ( ،)2000وستربک ( ،)2000کرویا و استیو ( ،)2001ریورز
و دسشیور ( ،)2002اندرسون و همکاران ( ،)2002گرینول و همکاران ( ،)2002دیل ( ،)2005شونک
( )2006و امینوبدین و لی ( )2008بهعنوان عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در اماکن و رویدادهای
ورزشی معرفی شدهاند ،در پژوهش حاضر در ناحیۀ حفظ عملکرد قرار گرفتند .از نظر تماشاگران چنین
عواملی ویژگیهایی مهمی هستند که از آنها رضایت دارند .این موضوع نشاندهندۀ عملکرد و اهمیت
باالی این موارد بوده و بیانگر آن است که عوامل موجود در این ناحیه در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار
دارند و این وضعیت میبایست تداوم یابد و استراتژیی که الزم است دراینراستا در دستور کار مدیران
و مسئوالن امر قرار گیرد ،حفظ عملکرد فعلی میباشد .بااینوجود ،مدیران و مسئوالن نباید نسبت به
بهبود و توسعۀ این موارد در آینده غفلت ورزند ،بلکه الزم است با توجه به تغییرات در نیازها و
خواستههای تماشاگران که هر روز پیچیدهتر و متغیرتر میگردد ،بهبود در این موارد را در دستور کار
خود قرار دهند .در این حیطه ،استراتژیهای رشد و توسعه نظیر افزایش سهم مالکیت تماشاگران در
تیمهای موردعالقه ،استعدادیابی در گسترۀ جغرافیایی وسیع و پرورش افراد بسیار مستعد برای
ستارهشدن و حفظ و نگهداشت آنها در تیمهای فوتبال ،احیا و کمک به رشد مجدد تیمهای قدیمی،
ریشهدار و مردمی و غیره پیشنهاد میگردد.
نکتۀ قابلتأمل در نتایج این است که کلیۀ عوامل مربوط به استادیوم و بیشتر موارد مربوط به عوامل
فردی بههمراه قیمت و شیوۀ توزیع بلیط از عوامل خدمات رفاهی در ناحیۀ تمرکز بر آن جای گرفتهاند؛
درصورتیکه بیشتر عوامل مربوط به تیم و بازی در ناحیۀ حفظ عملکرد قرار دارند .این امر نشان
میدهد که تماشاگران موارد مربوط به استادیوم و نیازهای شخصی خود و بهویژه موارد مهم مربوط
به بلیطفروشی مسابقات؛ یعنی قیمت و روش توزیع بلیط را بسیار مهم میدانند؛ اما از وضعیت آن
رضایت چندانی ندارند؛ بااینحال ،از عوامل مربوط به تیم و بازی رضایت داشته و این عوامل برای
آنها مهم میباشد.
درمجموع ،یافتههای این پژوهش میتواند در بهبود و توسعۀ عوامل مؤثر بر تصمیم تماشاگر برای
تماشای مسابقات فوتبال نقش بهسزایی داشته باشد .شناخت و آگاهی از عوامل تحتبررسی در این
مقاله و جایگاه آنها در ماتریس اهمیت و عملکرد میتواند به مسئوالن و مدیران تیمها ،سازمان لیگ،
اماکن ورزشی و فدراسیون فوتبال جهت اتخاذ تصمیمات بهتر درخصوص این عوامل و ارتقای سطح
کمی و کیفی آنها کمک شایانی کند .بااینوجود ،عوامل مطرح در این مقاله نباید بهعنوان کلیۀ عوامل
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 باورها و عقاید و نیز ترجیحات،در نظر گرفته شود و با توجه به تغییرات پیچیدۀ محیط اجتماعی و افکار
تماشاگران الزم است بهطور مستمر عوامل مختلف از ابعاد متفاوت مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد
 ذکر این.تا بتوان بهترین شرایط را برای فوتبال کشور و سرمایۀ اصلی آن؛ یعنی تماشاگران رقم زد
نکته نیز حائزاهمیت است که نتایج این پژوهش براساس بررسی انجامشده در یکی از مسابقات لیگ
برتر و آن هم در شهر اصفهان صورت گرفته است که کاربرد و تعمیم نتایج آن به دیگر شهرها و بازیها
.باید با احتیاط صورت گیرد
 در ارتباط با موضوع تحلیل اهمیت ـ عملکرد عوامل موثر بر حضور تماشاگران،در نهایت باید گفت
تنها در بعد عملکرد (رضایت از عوامل) تحقیقات پیشین مواردی را مطرح کردهاند و اهمیت این عوامل
.از دیگاه تماشاگران مورد بررسی قرار نگرفته بود
 اهمیت عوامل مذکور از نظر تماشاگران نیز بررسی،در پژوهش حاضر ضمن بررسی عملکرد عوامل
 این تحلیل میتواند کمک کند مسئولین امر بر عوامل مهمتر برای تماشاگران در ورزشگاه ها.شد
.جهت جذب و کسب رضایت آنها سرمایه گذاری کنند
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Abstract
The purpose of present research was importance – performance analysis of effective
factors on the decision to watch a football match. The research method was descriptive in
type of analytical. The statistical population of this study was spectators of match between
Sepahan and Saipa teams that that 384 person were selected by available sampling as
research sample. The effective factors on the attendance of spectators in stadiums with
exact review of research literature were recognized and used for research questionnaire
design. The validity of questionnaire was investigated by 10 professors and experts and
its reliability by Cronbach's alpha coefficient 0.94 was calculated. The data analysis was
done with descriptive and inferential statistics method. The research results showed of 32
factors affecting the decision to watch a football match 3 factors on the lower priority area,
22 factors on concentrate here area and 7 factors in the keep up the good work was
maintained. The factors that have been a priority area for the operation of the system are
not threatening and do not require immediate correction. Factors stayed on concentrate
here area that such factors requires immediate corrective action and in this respect are a
high priority. Finally, the factors stayed on keep up the good work area of spectator’s point
not only important but also satisfied with their performance.

Keyword: The Importance – Performance Analysis, Football, Spectator, IPA Model,
Decision to Watch
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