
 

 711-618. صص 1395، بهمن و اسفند 40ماره ش                                                    یورزش تیریمد مطالعات
 

محیطی بر حضور تماشاچیان لیگ برتر فوتبال  ـ اجتماعی و فیزیکیعوامل  اثر

 ایران

 

 اله نعمتینعمت

 
 *واحد دامغاندانشگاه آزاد اسالمي  ،گروه تربیت بدني دانشیار .1
 

 01/05/1395تاریخ پذیرش:                04/07/1394تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
ثر بر حضور تماشاچیان در مسابقات لیگ برتر ؤمحیطی م ـتماعی و فیزیکی بررسی عوامل اج پژوهش،هدف از این 

، ژانگ و (1994اساس مطالعات کسکی )ای بود که بریافتهمدل توسعه مورداستفاده در پژوهش،. ابزار بودفوتبال ایران 

تحلیل  استفاده از با و هن مربوطاتوسط اساتید و متخصص نامه. روایی پرسشگشت( تنظیم 2000( و لی )1995پیس ) 

 .قرار گرفتید أیت( مورد92/0 )آلفای کرونباخنیز از طریق نامه و پایایی پرسش گردیدید أیعاملی اکتشافی بررسی و ت

ای و با روش انتساب متناسب انتخاب صورت تصادفی طبقهسال که به 15باالی  گرتماشا 1385را  پژوهشآماری  ۀنمون

سازی معادالت ییدی و مدلأتحلیل عاملی ت ،ها از تحلیل عاملی اکتشافیتحلیل داده منظورهتشکیل دادند. ب ،شدند

داری با امعن ارتباط ،محیطی ی ـامل اجتماعی و فیزیکوکه ع دهدمیلیزرل استفاده شد. نتایج نشان  ۀساختاری در برنام

 تمایل به حضور تماشاچیان دارند.

 

 لیگ برتر فوتبال  ،محیطی ی ـل اجتماعی، عامل فیزیکعام، انتماشاچی حضور کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

                                                 
   :gmail.com258nnemati Email@                                                   نویسندۀ مسئول* 
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 قدمهم
ال مهم برای ؤ، یک سباشدميثر ؤهای ورزشي مدر رویداد گرانکه چه عواملي بر حضور تماشااین

مستقیم و هم  شکلههم ب ـ افزایش حضور تماشاچیان ،زیرا ؛شودبازاریابان ورزشي محسوب مي

فروشي یکي از منابع مستقیمي دارد و بلیط ۀهای ورزشي رابطمد رویدادبا میزان درآ ـ مستقیمغیر

 هایپژوهش ،بازاریابي و صنعت زمینۀ. درشودای قلمداد ميمهم درآمدی رویدادهای ورزشي حرفه

که این صورت گرفته است  ویثر بر خرید ؤشناخت عوامل مرضایت مشتری و  ارتباط با زیادی در

رضایت  ویژهبهو مورد رضایت مشتریان ورزشي در، و بازاریابي ورزشي صنعت مطالعات در عرصۀ

 ،1لياست ) انجام شده نیز ها در رویدادهای ورزشيثر بر حضور آنؤو شناخت عوامل م گرانتماشا

از جمله . (110،  2009، 4؛ تریل27،  2008، 3؛ مک دونالد192،  2007، 2؛ گرینول114،  7200

،  2009، 6؛ ماک35،  2009، 5پیس و ژانگتوان به عامل اجتماعي )مي ثر بر حضورؤماین عوامل 

؛ 201،  2007، 9تسوجيمحیطي ) ي ـفیزیک( و 210،  2010، 8؛ آندرسون90، 2010، 7؛ بوچت218

راستا، دراین .( اشاره کرد29،  2009، 12؛ بروکاو2009، 11؛ المبرچت135، 2008 ،10آمینودین و لي

مطالعه رفتار فرد یا گروهي خاص بر های طوالني اثر یک یا چند محصول ویژه را بازاریابان برای سال

لي  . در این ارتباط،کنندقعیتي بروز ميمو ۀزمین، بیشتر درکه رفتارها نداهکرده و گزارش نمود

تفاوت قائل شد.  (مشتریانثر بر رفتار ؤاز عوامل م) ، اهداف و منابع موقعیتيبین اشخاص( 2006)

ذکر شایان. مکاني خاص و محدود باشند وبرای زمان  بایستميعوامل موقعیتي  عنوان نمود کهوی 

عوامل محیطي و فیزیکي  الف.: عبارت هستند از از عوامل موقعیتيشده است که پنج نکتۀ شناسایي

حضور  :عوامل اجتماعي شامل .ب؛ دنگردمي ازای از موقعیت بمشاهدهکه به اشکال ملموس و قابل

فردی و ها و تعامالت درونهای آشکار آن، نقشهاهای شخصیتي آن، ویژگيافراد دیگر در موقعیت

فصل  و ، ماه، هفتهاهمیت زمان در بروز رفتار خرید که به زماني از روزج.  ؛بین فردی در هر موقعیت

                                                 
1. Lee  

2. Greenwell  

3. Mc Donald  

4. Trail  

5. Pease  

6. Mak  

7. Bouchet  

8. Anderson  

9. Tsuji  

10. Aminodin & Lee  

11. Lamberchet  

12. Brokaw  
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آوردن دستهب و مله تشخیص نیاز برای یک انتخابج اقدامات قبل از خرید از؛ د. گرددميبر

حاالت و رفتارهای گذشته که به وضعیت و ه. ، به عوامل موقعیتي بستگي دارد اطالعات برای خرید

نتیجه گرفت که از  ليدر این ارتباط، .  گرددباز مياخالقي و رفتاری آني نسبت به رفتارهای فردی 

تر تر و کاربردیجذاب ،در مطالعات مربوط به ورزش ویژهبهول مورد ا دو ،عامل موقعیتيپنج این 

. رفتار مشتری دارند برعوامل موقعیتي اثری خاص  ،که در بسیاری از موارد عنوان کرد ویاست. 

اهمیت  رب ،بازاریابي خدمات ۀزمینکه رشد و توسعه در ده استزمینه نشان دااینبیشتر در مطالعات

ثیر أکننده ترفتار مصرف برها عوامل مهمي هستند که عي تمرکز دارد و ایناجتما و عناصر فیزیکي

عوامل : ند ازهست عبارت ،دنتژی موفق بازاریابي وجود دارا. دو عامل مهمي که در یک استرندگذارمي

هدف است که ذکر بهالزم. (شوندجا مصرف ميدر آنخدمات که )عوامل اجتماعي  فیزیکي و

کننده ، تجربه مصرف و افزایش رضایت مصرفپاسخ مثبتي برای درک محصول بایستيمبازاریابي 

گذارد. آثار یند تصمیم خرید او تأثیر مياموقعیت مخاطب ورزشي در فر ،بسیاری از اوقات باشد.

کننده ند از: نقش خرید، عوامل احاطههست یند تصمیم خرید ورزشي عبارتافرموقعیت خرید بر 

، 1مولین) ، آثار مربوط به زمان، حالت و شرایط خریدار ورزشکننده فیزیکيامل احاطهاجتماعي، عو

 .(35،  2009؛ پیس و ژانگ ، 2007

 

 

   

 

 

 

 (45،  1384زاده، بازاریابی ورزشی )حسن ـ کننده ورزشیتأثیر موقعیت در رفتار مصرف ـ1شکل 

 

، (330،  2010، 2هال) ای استحرفه يم ورزشهدف اصلي تی ،افزایش حضور کهبا توجه به این

بیشترین استفاده را خواهد  ،امل مؤثر بر حضور برای هر سازمان ورزشيافزایش دانش مربوط به عو

ثر بر ؤمحیطي مـ  عوامل اجتماعي و فیزیکي بررسي ،اصلي پژوهش حاضر ۀلأ، مسبنابراین ؛داشت

                                                 
1. Mullin 

2. Hall 

 های عملیاتيویژگي

 های سمبلیکویژگي

 محیط فیزیکي

 محیط اجتماعي

 زمینه حاکم

 نقش زمینه

 برندهشرایط پیش

 طرز تلقي

 تفسیر

 ارزش

 خرید 

 مصرف

 اطالعات

 رفتار ورزشي مشتری موقعیت ورزش
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ي این لثیر عأبررسي تمدلي برای  ،هااساس تحلیل پاسختا بر باشدمي حضور تماشاچیان در فوتبال

 .ارائه گردد عوامل بر حضور تماشاچیان در لیگ برتر فوتبال ایران

 

 پژوهش شناسیروش

سوی  در هر هفته از گرانمیانگین تماشانفر ) 120000حدود  که آماری ۀجامع ۀبا توجه به انداز

اساس فرمول برنیز و بود ( ون فوتبال گزارش شده استفدراسی سویاز  ولیگ برتر فوتبال  سازمان

 )پژوهشگرعنوان نمونه انتخاب شدند تماشاچي به 1020 ،درصد 95کوکران در سطح اطمینان 

 ،. سپس(نفر افزایش داد 1500شده را به تعداد برآورد ،گیریمنظور کاستن احتمال خطای نمونهبه

 14از بین  ،روش انتساب متناسباستفاده از ای و با طبقه گیری تصادفيصورت نمونهتماشاچیان به

. پس از انتخاب شدند 93 ـ 94ورزشگاه محل برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 

 ،بودندشده داده  پاسخطور صحیح با دقت و به که هامورد از آن 1385 ،هانامهآوری پرسشجمع

 . ندتحلیل و بررسي قرار گرفت مورد

ــن قســمت،  ــات مشــابهســاخته برپژوهشگرنامه از پرســشدر ای (، 1994) 1کاســکي) اســاس مطالع

ثر بـر ؤمـمحیطـي ـ اجتماعي و فیزیکـي برای تعیین عوامل ( (2007) 2کوریا و استیوو  (2000)يل

کـه ذکر این نکتـه ضـرورت دارد  تمایل به حضور تماشاچیان در لیگ برتر فوتبال ایران استفاده شد.

 ـ عوامل اجتمـاعي و فیزیکـي ،ال(ؤس پنجکنندگان )شامل اطالعات دموگرافیک شرکت ۀنامپرسش

 در ال(ؤسـ یـکال( و قصـد حضـور )ؤسـ سـهال(، تمایل به حضـور )ؤس 20ثر بر حضور )ؤمحیطي م

االت بخـش ؤگویي بـه سـمهم( بـرای پاسـخ بسیاراهمیت تا ارزشي لیکرت )از کامالّ کم پنجمقیاس 

هـای بخـش ویژگي در. گردیـدقصـد حضـور اسـتفاده  و تمایـل بـه حضـور ثر بـر حضـور،ؤعوامل م

 .گشتدادن استفاده های عیني برای پاسخگران نیز از مقیاسادموگرافیک تماش

 نامهپایایی و روایی پرسش

آلفای  ،. روش اولگردیداز دو روش برای ارزیابي پایایي ابزار سنجش استفاده پژوهش در این 

روش و  محاسبه شد( 0/ 92) معادل مورداستفاده در این پژوهشنامه که برای پرسش بود اخکرونب

)4 فرمول قابلیت اعتماد ترکیبي نیز دوم
fd

x2

سازی معادالت ساختاری بود شده در ادبیات مدلرائها( 

ذکر است که شایان. گردیدیید أسشنامه با ضریب باالیي تو پایایي پر دست آمدبه( 5/0برابر با ) که

                                                 
1. Kasky  

2. Corria & Estive  
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بي آن از اجهت ارزی ،نامهپس از تدوین چارچوب اولیه پرسشو  ، در ابتدابرای بررسي روایي محتوا

تعیین  منظورهبهمچنین، . نفر از خبرگان استفاده شد و اصالحات الزم صورت گرفت 15دیدگاه 

 گرفتنامه انجام ، شاخص اعتبار عاملي پرسشطور مشخصافي و بهروایي سازه، تحلیل عاملي اکتش

ای ، روایي سازه(3/0دلیل داشتن بار عاملي کمتر از به) فیزیکيال از عامل ؤس چهارکه پس از حذف 

 . ید قرار گرفتأیت ابزار سنجش مورد

ثر بر حضور در ؤممحیطي  ـ اجتماعي و فیزیکيمرتبط با عوامل  ۀگوی 20 ۀمجموع ،در این قسمت

یابي معادالت ، در تکنیک مدلبندی شدندعامل ،لیگ برتر فوتبال ایران که توسط تحلیل عاملي

ذکر شایان. طراحي و تدوین گردیدمدل ساختاری  ،نهایتو در ندیید یا رد قرار گرفتأتساختاری مورد

 . شده استانجام  5/8  1یزرلافزار لبا استفاده از نرم یابي معادالت ساختاریتحلیل مدلاست که 

 

 نتایج

 سال 30ها کمتر از آن از درصد 65تماشاگران مجرد بوده و  از درصد 73که  دهدميها نشان یافته

ها آناز درصد  38 ،است ها دیپلم یا کمترآن از درصد 60تحصیالت بیش از همچنین، . دارند سن

. (یک شماره تومان دارند ) جدول 400000 ر ازکمتدرآمدی  هااز آنصد در 62 هستند وشاغل 

که ارتباط بین تمام  دهدميهای مکنون نشان های توصیفي مربوط به متغیریافته ،براینعالوه

باالترین میانگین  ذکر است کهبهالزم .ه استید قرار گرفتأیتو مورد هدار بودامعن ،ها با عواملمتغیر

 باشدميمحیطي ـ  ترین آن مربوط به عامل فیزیکيو پایین بوده عيمتغیرها مربوط به عامل اجتما

 (.دو شماره .)جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Lisrel 
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 های دموگرافیک تماشاچیانتوصیف ویژگی ـ1جدول 

 درصد فراوانی گزینه ها مشخصات دموگرافیک

 سن

 7/21 299 سال یا کمتر 20

 9/43 606 30تا  21از 

 3/19 271 40تا  31از 

 9/12 179 50ا ت 41از 

 2/2 30 سال 50باالی 

 0/100 1385 جمع کل

 

 وضعیت تأهل

 7/73 1021 مجرد

 3/26 364 متأهل

 0/100 1385 جمع کل

 سطح تحصیالت

 4/45 628 زیر دیپلم

 16 223 دیپلم

 1/6 84 کارداني

 6/21 299 کارشناسي

 9/10 151 ارشدکارشناسي

 0/100 1358 جمع کل

 رآمدسطح د

 2/56 780 هزار تومان 400کمتر از 

 9/23 330 هزار تومان 599تا  400بین 

 12 165 هزار تومان 799تا  600بین 

 4 55 هزار تومان 999تا  800بین 

 4 55 باالتر از یک میلیون تومان

 100 1358 جمع کل
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 177                                                            ....انیبر حضور تماشاچ یطیـ مح یکیزیو ف یاثر عوامل اجتماع
 

 و متغیرها در مدل عواملمیان  ۀابطعامل و ارزیابی ر دومتغیر از  16توصیف آماری  ـ2جدول 

 رابطۀ بین عامل و متغیر* 

 

 

 

 میانگین متغیرها عوامل
انحراف 

 معیار

ضریب 

 *استاندارد

ضریب 

 2Rتعیین 

خطای 

 معیار

مقدار 

 تی
 نتیجه

ي
اع
تم
اج

 

 هیجان بیشتر =

 لذت بیشتر
 تأیید 83/5 085/0 20/0 50/0 84/0 76/3

 استادیوم کامل و پر =

 لذت بیشتر
 تأیید 00/9 075/0 33/0 68/0 93/0 09/4

 شعارهای نامناسب =

 عدم رضایت
 تأیید 54/12 061/0 45/0 77/0 90/0 26/5

 خشونت =

 عدم رضایت
 تأیید 71/5 091/0 21/0 52/0 89/0 66/4

 مکان خانوادگي =

 رضایت بیشتر
 تأیید 12/28 036/0 78/0 01/1 82/0 82/3

 حضور گسترده =

 رضایت بیشتر
 تأیید 33/46 022/0 77/0 01/1 89/0 95/4

 تماشای مسابقه =

 اضطراب
 تأیید 46/21 046/0 66/0 00/1 91/0 90/4

 حضور با دیگران =

 رضایت بیشتر
 تأیید 90/27 036/0 74/0 01/1 93/0 55/4

ي
یط
مح
 ـ 
ي
یک
یز
ف

 

 فضای کافي =

 رضایت بیشتر
 تأیید 26/9 064/0 25/0 59/0 88/0 32/4

 صندلي مناسب =

 رضایت بیشتر
 تأیید 32/77 014/0 81/0 07/1 92/0 67/4

 کیفیت زمین چمن =

 رضایت بیشتر
 تأیید 04/6 078/0 14/0 47/0 95/0 77/4

های بهداشتي سرویس

 مناسب
 تأیید 58/69 015/0 80/0 04/1 98/0 26/4

 تمیزی استادیوم =

 رضایت بیشتر
 تأیید 09/33 031/0 73/0 04/1 93/0 28/4

 تأیید 53/92 011/0 81/0 03/1 90/0 91/4 آب و هوا

 صف طوالني بلیط =

 رضایت بیشتر
 تأیید 43/41 025/0 77/0 05/1 92/0 48/4

 تأیید 93/11 069/0 42/0 83/0 89/0 32/4 طراحي استادیوم



 1395 بهمن و اسفند ،40شماره یزشور تیریمد مطالعات                                                                        178
 

 سازی معادالت ساختاری و بررسی روابطهای مدلیافته

رگرسیون  انندسازی آماری است که فنون دیگری ممدل ، فنسازی معادالت ساختاریمدل

و تمرکز اصلي آن بر  شودشامل ميتحلیل مسیر را  ۀتجزی و تحلیل عامليو، تجزیهمتغیرهچند

. با باشد، ميشوندهای آشکار تعریف ميپذیر و متغیرهای اندازهکه توسط شاخص يمتغیرهای پنهان

مشاهده طور مستقیم قابلهایي که بهابط علت و معلولي میان متغیرتوان رواستفاده از این روش مي

بستگي و شدت اثرگذاری هریک را بر دیگری و میزان هم با توجه به خطاها استنتاج نمود رانیستند 

های برازش ابتدا کفایت مدل با استفاده از شاخص ،. در این مرحلهمورد تجزیه و تحلیل قرار داد

 . داری روابط آزمون گردیدامعن ،و سپس تگش ارزیابي ،مدل
 

 یدیأیتحلیل عاملی تبودن مدل های برازش برای بررسی مناسبشاخص ـ3جدول 

 نتایج های مختلفشاخص

 (77/85) /160 < 3 نسبت مجذور کای به درجه آزادی

 001/0 ریشه میانگین مجذور برآورد خطای تقریب

 039/0 ریشه میانگین مجذور پس ماندها

 99/0 شاخص تطبیقي برازش

 93/0 نیکویي برازش شاخص

 99/0 استاندارد برازش شاخص

 99/0 شاخص اینکریمنتال
 

در تحلیل  شده برای این مدلهای ارائهبا توجه به مقادیر شاخصو  گرددطور که مالحظه ميهمان

( 9/0) تر ازبزرگ  3برازشو تطبیقي  2اینکریمنتال ، 1استاندارد های برازششاخص، یدییأعاملي ت

ریشه  و مقدار شاخص( بوده 80/0) تر ازکوچک 4ریشه میانگین مجذور برآورد خطای تقریب هستند،

یید أاعتبار این مدل را تها تمام آنکه  باشد( مي/10) تر ازکوچک 5میانگین مجذور پس ماندها

 ،نتیجهدر باشد؛( مي9/0) بیشتر از نیز 6نیکویي برازش شاخص دارمقذکر است که شایان. کنندمي

                                                 
1. Normed Fit Index (NFI) 

2. Incremental Fit Index (IFI) 

3. Comparative Fit Index (CFI)  

4. Root Mean Square Error Approximation (RMSEA) 

5. Root Mean Square Residual (RMSR) 

6. Goodness of Fit Index (GFI) 

7. Structural Equation Model (SEM) 
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92/0 

23/0- 

19/0 

16/0 

 تمایل به حضور قصد حضور

 اجتماعي

 محیطي-فیزیکي

 توان ساختار حاصل از مدلمي آناساس به سطح مطلوبي از برازش دست یافته است و بر این مدل

 یید کرد. أرا ت  1معادالت ساختاری

 

 

 

 

 

 
 

001/0 =RMSEA  ,000/ 1= P-Value ,160= , df77/ 85= Chi.Square 

 در مدل واملمیان عمدل ساختاری روابط  ـ2شکل 

 

دهد. با توجه نظر را با یکدیگر نشان ميمورد واملع ۀمیزان رابط ،در نمودار فوق، هر ضریب استاندارد

محیطي و تمایل به حضور ـ  فیزیکي عوامل ،جتماعي و تمایل به حضور واملکه ضرایب بین عبه این

در مدل مستقیم  واملمیان این ع ۀو تمایل به حضور و قصد حضور در آینده، مثبت هستند، رابط

داری ضرایب فوق در بخش بعدی بررسي شده است. در این امعن باشد. شایان توجه است کهمي

هر معادله  ذکر است کهبهالزم .باشدمي هاو بررسي فرضیه واملمیان عۀ هدف بررسي رابط قسمت،

سطح ، خطای استاندارد و یب تعیینضری واریانس خطا، ضریب استاندارد، هالفهؤم :ترتیب شاملبه

 .باشدميداری امعن
 

 های پژوهشی در مدل و بررسی فرضیه عواملمیان  ۀارزیابی رابط ـ4جدول 

 هاعامل 
ضریب 

 استاندارد
 ضریب تعیین

خطای 

 معیار

 داریاسطح معن

 مقدار تی

 تمایل به حضور
 71/2 070/0 42/0 19/0 اجتماعي

 13/2 075/0 42/0 16/0 محیطيـ فیزیکي 

 14/7 13/0 87/0 93/0 تمایل به حضور قصد حضور
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 توان گفت:مي ساختاری اساس نتایج حاصل از مدلبر

 (.>01/0P) ردداری وجود داامعن ۀبین دو عامل اجتماعي و تمایل به حضور رابط .1

 (.>05/0P) شودمشاهده ميداری امعن ۀرابط ،اجتماعي و تمایل به حضورـ  بین دو عامل فیزیکي .2

 (.>01/0P) اردداری وجود دامعن ۀابط ،بین دو عامل تمایل به حضور و قصد حضور در آینده .3

 فیزیکي و گویي مدل با حضور عوامل اجتماعيمیزان پیش ،اساس شاخص ضریب تعیینبر ،همچنین

مدل با حضور گویي . میزان پیشباشدمي درصد 42 با محیطي برای عامل تمایل به حضور برابر ـ

 دست آمده است.بهدرصد  87 معادل نیز عامل تمایل به حضور برای قصد حضور در آینده
 

 گیری نتیجه بحث و
شیوه  و ، شخصیت، وضع اقتصادی، میزان تحصیالت، شغل، جنسسن انند:های شخصي مویژگي

و  تریلگذارند )ر ميگیرد اثمورد خرید کاالها و خدمات مي، بر تصمیماتي که شخص درزندگي

جهت درک اولین قدمي است که درشناختي عوامل جمعیتدرحقیقت، (. 219،  2009، همکاران

تصمیم خرید د بر نتواناز عوامل دموگرافي که ميهمچنین، شود. کننده برداشته ميرفتار مصرف

نحني زندگي و عوامل ، م، تحصیالت، شغل، جنسیتمکان توانمي دنکنندگان اثر بگذارمصرف

 . (330،  2010،  هال) را نام برداقلیمي 

درصد  85سال است و  30تماشاچیان زیر  از درصد 65مشخص شد که سن بیش از  پژوهش در این

است که اکثر تماشاچیان لیگ برتر فوتبال  آن. این امر مبین سن دارندسال  40 کمتر ازها آناز 

ندارند. این  آنرغبتي به  ،دهند و افراد میانسال و کهنسالشکیل ميایران را نوجوانان و جوانان ت

( همخواني 2004( و جلیلیان )2007گذشته از جمله معصومي ) هاینتایج پژوهشبا حدی( )تا یافته

سال کمتر بود  30های سني باالی درصد حضور افراد در رده ،و جلیلیان معصومي پژوهشندارد. در 

که  شدمشاهده  پژوهش حاضر که درحاليدر ؛تر بودپایین نیز ین سني تماشاچیانمیانگ ،نتیجهو در

 پژوهشعلت را در زمان انجام بتوان . شاید باشدميسال  30تماشاچیان باالی از درصد  35سن 

پژوهش با نتایج  است، های اخیر صورت گرفتهکه در سال هایيپژوهشکه طوریبه ؛جستجو کرد

نشان تری را ، نتایج متفاوتکه مربوط به چند سال گذشته است، اما مطالعاتي ردهمخواني دا حاضر

که با افزایش کیفیت از جمله این ؛به علل مختلفي بستگي داشته باشد دتوانميامر و این  دهندمي

جهت رسیدن به ها و فدراسون فوتبال درن باشگاههای اخیر و تالش مسئواللیگ برتر فوتبال در سال

. از علل دیگر شده استحضور مردم در سنین مختلف فراهم  ۀزمین ،الملليتانداردهای بیناس

که  یيجاآناز و گفت های اخیر اشاره کردهای شهرستاني در سالشدن تیمترتوان به قدرتمندمي

ها ، مردم برای حمایت از تیم شهر خود در ورزشگاهکنندکسب ميهای شهرستاني نتایج خوبي را تیم
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اقشار مختلف جامعه از توان فراگیرشدن فوتبال در ميرا دیگر همچنین، یکي از علل . یابندحضور مي

با  پژوهش حاضرنتایج  در این ارتباط، .دانستهای اخیر ها در سالطریق توجه بیشتر رسانه

آندرسون و  ،(2009تریل و همکاران )پژوهش خارج از کشور از جمله  های بیشتر مطالعاتیافته

( همخواني ندارد و میانگین سني تماشاچیان و درصد  2001) 1تریل و جیمزو ( 1020همکاران )

 .توان از چند بعد بررسي کرد. علت این امر را ميها باالتر استافراد میانسال و حتي کهنسال در آن

ها صورت خانوادگي در ورزشگاهبهتوانند ها ميدر سایر کشورتماشاچیان که جاآناز نخست باید گفت

فوتبال فراهم  یبردن از تماشاحضور پدران و مادران در کنار فرزندان برای لذت ۀ، زمینحضور یابند

ها باشد که در تمام ریزی بازیهتواند برنام. عامل دیگر ميدر ایران میسر نیستاین امر شود که مي

افراد با  گردد کهمنجر به این ميشود و این موضوع ر ميهای دنیا در تعطیالت آخر هفته برگزاکشور

، اما در ایران بیشتر فارغ از مسائل کاری بتوانند در مسابقات حضور داشته باشند نیزسنین باالتر 

 توانندکاری نمي ۀمشغلدلیل مردان با سنین باالتر به و لذا،شود هفته برگزار ميمسابقات در طول 

در  ؛ زیرا،توان در فرهنگ مردم جستجو کردعلت دیگر را مي براین،عالوه .بندحضور یا در ورزشگاه

ذکر این . کنندها پر ميورزش در ورزشگاه یکشور ما بزرگساالن اوقات فراغت خود را کمتر با تماشا

، های ورزشي اروپایيکیفیت باالی لیگجذب تماشاگر، یکي از علل مهم نکته ضرورت دارد که 

خود ست که تماشاگران زیادی را بها مقایسه با لیگ فوتبال کشور ماو حتي ژاپن و کره در آمریکایي

 .کندجلب مي

و  هستند تماشاچیان مجرداز درصد  7/73 ،هلألحاظ وضعیت تبهها نشان دادند که همچنین، یافته 

 داخل شده درانجام مطالعاتبا نتایج تمامي  امراین  باشند کهميهل أها متآناز درصد  3/26تنها 

های بیشتر پژوهش، اما با ( همخواني دارد2007معصومي ) و( 2009) فرترکاز جمله  کشور

و همکاران  پیس و( 2009و همکاران ) 2سوآنسونهای مانند پژوهشخارج از کشور  گرفته درصورت

که که با توجه به اینتوان در این امر دانست . علت اصلي این موضوع را ميمطابقت ندارد (2009)

ها ها در ورزشگاهها حضور یابند و مکان خانوادگي برای آنتوانند در ورزشگاهنمي در ایرانها خانم

مسابقات فوتبال در  یاوقات فراغت خود را با تماشاتوانند نمي هلأمت ، افرادنتیجهدر باشد؛ميمهیا ن

این  . دلیل دیگرکشور وجود ندارد از در خارجاین محدودیت که حاليدر ؛دنماینها سپری ورزشگاه

 سال 30 ان متأهل بیشتر ازمرد بیشترکه یيجاآن. ازدر ارتباط باشد هلأمتافراد سن  اتواند بمي امر

 .شودها کمتر ميحضور آن پژوهش،، با توجه به نتایج دارند سن

                                                 
1. James 

2. Swanson 
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گویان دارای تحصیالت زیر دیپلم بودند و پاسخاز درصد  45بیش از نیز لحاظ سطح تحصیالت به

در این ارتباط، بیشتر مطالعات . ها تحصیالت باالتر از کارشناسي داشتندآن از درصد 11تنها 

با تحصیالت  گراندرصد تماشا ،(1383معصومي )پژوهش داخل کشور از جمله  گرفته درصورت

افزایش بتوان  شایدرا علت این موضوع  اند.گزارش کردهد درص سهباالتر از کارشناسي را کمتر از 

تحصیل  رایمردم ب ۀافزایش انگیزنیز های مجری مقاطع ارشد و دکتری و ظرفیت ورودی و دانشگاه

ها در سطح جامعه تعداد آن ،تبع آنهای اخیر دانست که بهدر مقاطع تحصیالت تکمیلي در سال

افزایش کیفیت لیگ برتر فوتبال و حضور بیشتر و  ممکن است مراین ا دلیل دیگر .یابدافزایش مي

ها های اخیر باشد که اقشار مختلف جامعه را به ورزشگاههای شهرستاني در سالتر تیمقوی

خارج کشور از جمله  شده درهای انجامهای پژوهشیافتهاین نتایج با ذکر است که بهالزم .کشاندمي

در مطالعات  هاآن. ( همخواني ندارد9200) تریل و( 1020و همکاران ) ، آندرسون(7200) 1روس

از با درصد بیشتری نسبت به این گروه  تر،سطح تحصیالت باال دارای گرانکه تماشا ندنشان داد خود

 هلأوضعیت ت و توان در سنعلت را مي کهیابند در ایران در مسابقات ورزشي حضور مي گرانتماشا

 و عمدتا   بوده ترسنین باال دارای ،این قشرافراد  بیشترکه جاآنازو بیان نمود  کرد بررسي تماشاگران

حضور  ،عنوان گردیدهل أسن و وضعیت ت ۀدربار فوق قسمت لي که دریبه دال ،باشندهل ميأمت

زمان و مکان  درمورد ریزیتواند برنامهدلیل دیگر ميهمچنین، . دارند در مسابقات ورزشي کمتری

ریزی برنامه ،لذا ؛کاری بیشتری دارند ۀمشغل ،که افراد با تحصیالت باالترجاآناز ؛ زیرا،قات باشدمساب

ها حضور را در آن ۀ، انگیزعدم دسترسي آسان به مکان مسابقهو نیز  نامناسب و تغییرات مداوم آن

و  نگي جستجو کردعلت دیگر این امر را شاید بتوان در مسائل فرهبراین، عالوه .دهدکاهش مي

 از ، این قشرباشدميلحاظ فرهنگي مناسب نبههای ایران که جو حاکم بر ورزشگاهجاآناز عنوان نمود

، محیط دهندطور متوسط به رعایت مسائل فرهنگي بیشتر بها ميو به طبیعيشکل بهجامعه که 

 .بینندها را برای حضور مناسب نميورزشگاه

تماشاگران از وضعیت بیشتر میزان درآمد خانواده در ماه نشان داد که  در ارتباط با نتایجبراین، عالوه

 400ها دارای درآمد کمتر از آن از درصد 56که بیش از طوریهب باشند؛نميمالي خوبي برخوردار 

ماه  تومان در هزار 800باالتر از  ۀها درآمد ماهانآن از درصد هشتتومان در ماه بودند و تنها  هزار

 پژوهش داخل کشور از جمله گرفته درهای صورتپژوهشتمام های یافته. این نتایج با داشتند

های بیشتر یافتهبا  اما ؛( همخواني دارد2004( و جلیلیان )2009) فرترک، (2007معصومي )

ژانگ و  شپژوهتوان به از آن جمله مي کهباشد مي مغایرخارج از کشور  شده درمطالعات انجام

 مطالعات،در این  .( اشاره کرد2009و همکاران ) تریل و( 2008) مک دونالد، (2009همکاران )

                                                 
1. Ross 
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به  توانمي ل این موضوعیاز جمله دال که متغیر بودند ،ت مالي متوسط به باالعدر وضی گرانتماشا

های پایین و اقشار رآمدافراد با دشود باعث ميکرد که  اشارهها بلیط در آن کشور یقیمت باال

 کهبتوان گفت شاید  دیگردلیل در ارتباط با . توانند در مسابقات حضور داشته باشندنضعیف جامعه 

طور یابند و بهحضور ميدر مسابقات  و همراه با خانوادهتماشاچیان با سنین باالتر  ،ن کشورهاایدر 

 گران رابیشترین قشر تماشا ،ایران اما در ،مند هستندمتوسط از وضعیت تحصیلي بهتری بهره

تواند پول بیشتری را در و یا خانواده نمي ارندنوجوانان و جوانان محصل که از خود درآمد زیادی ند

در ایران پایین  گرانمیانگین سطح درآمد تماشا ،نتیجهدر دهند؛، تشکیل ميها قرار دهداختیار آن

 .باشدمي

خواهند جو فرهنگي ها ميست که آنا این در عامل اجتماعي غیرمتترین مهم گران،از نظر تماشا

از کلمات بد و فحش  گراناز تماشا که برخيسالم و مناسبي در ورزشگاه وجود داشته باشد و از این

( و بروکاو 2010بوچت وهمکاران ) های پژوهشیافتهبا این امر شوند که ثر ميأمت ،کننداستفاده مي

، استفاده از کلمات عواملي چون خشونت گزارش کردندهای خود در یافتهکه ( 2009و همکاران )

های با بخشي از یافته باشد، اماهمخوان مي ،ای معکوس با حضور داردرابطه ،ناپسند و ایجاد تنش

 ندنام نهاد "اوباش"را با عنوان  گرانبخشي از تماشا هاآن ،زیرا مغایرت دارد؛( 2001تریل و جیمز )

. باشدمي، ایجاد تنش و درگیری و خشونت انرژی ۀ، تخلی، هیجان زیادها از حضورکه هدف آن

قصد حضور در و ، تمایل چه میزان تماشاگر در یک بازی بیشتر باشدنشان داد هرنتایج براین، عالوه

با  موضوع اینست که ذکر اشایان. باشدميدار ااین رابطه معن یابد کهافزایش ميمسابقات آینده 

. ( همخواني دارد2009مکاران )هو  1( و ماک2009، المبرچت )(2010های بوچت و همکاران )یافته

ترین عامل حضور یا عدم حضور تماشاچیان مهم ،یط جویاشرلي در پژوهش خود عنوان کرد که 

حاضر همخواني دارد و  پژوهش یهابا یافتهتا حد زیادی این نکته  که (470، 2001لي ، ) باشدمي

اند که مطالعات نشان داده. باشدمي با تمایل به حضور دارای رابطۀ معناداری یکي از عواملي است که

که باعث حضور  هستنداز عواملي  ،گروهي و هویت تیميبرون و گروهيدرون ،تعامالت بین فردی

 هاییافته نیز. در این مورد (93،  2010، بوچت و همکاراند )نشوزیادی از تماشاچیان مي تعداد

عامل رابطۀ معناداری را بین کند و ید ميأیبوچت و همکاران را ت نتایج پژوهش ،حاضر پژوهش

در  خود را گرانتماشابراساس مشاهدات، . دانداجتماعي با تمایل به حضور تماشاگران برقرار مي

 ،نهایتو در رسیدهبه یک هویت تیمي مبنای آن بردانند و سهیم مي خودمحبوب  پیروزی تیم

، کیفیت . طراحي ورزشگاهباشدميانگیز ها بسیار دلکنند که برای آنپیروزی نیابتي را تجربه مي

شمار امل مهمي در جذب تماشاگر بهو، عهای مناسب، پاکیزگي و نظافت ورزشگاه و صندليچمن

                                                 
1. Mak 
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دیگری از جمله  مطالعاتحاضر و  پژوهشن یافته با نتایج ای .(2009، تریل و همکاراند )نرومي

المبرچت و ، )(2010، هال و همکاران، )(2009، سوآنسون و همکاران، )(2009، پیس و همکاران)

. ( همخواني دارد2007، تسوجي و همکاران( و )2008، لي آمینودین و، )(2009، همکاران

شتند و اشاره دا نمودندکید أبر اهمیت تسهیالت ورزشگاه تدر پژوهش خود ( 2008آمینودین و لي )

 کردند اذعان . همچنین،به این موارد توجه بیشتری داشته باشند بایستميها مدیران ورزشگاهکه 

 .باشدميبرای جلب رضایت تماشاچیان برخوردار  ایالعاده، از اهمیت فوقکه فضای فیزیکي ورزشگاه

ساعات زیادی را در ورزشگاه  گرانکه تماشاجاآنزا نیز عنوان کردند( 2007مکاران )تسوجي و ه

 ؛مناسب و راحت باشد ،از بعد فیزیکي و محیطي بایستمي ورزشگاه نتیجهدر ؛حضور دارند

تمایل به حضور افزایش  نمایند،ها از گذراندن وقت خود در ورزشگاه احساس لذت که اگر آنطوریهب

، ، کیفیت چمنها، راحتي صندليمحیطي ورزشگاه مانند پارکینگ ي ـاهمیت بعد فیزیک بد.یامي

، با حضور بازیکنان ستاره برابر آمیزی ورزشگاهطراحي و رنگ و های بهداشتي مناسبسرویس

 اولیه برای حضور در ۀانگیز گران،. برای بسیاری از تماشا(42،  2009، پیس و همکاران) باشدمي

 گرانهای اجتماعي تماشاانگیزه در این ارتباط، .طبیعت اجتماعي آن است ،یک رویداد ورزشي

انگیزه کافي برای  ،گذراندن وقت با خانواده گران،برای برخي از تماشا ،مثالبرای ؛باشدميمتفاوت 

اده کرده و بودن در این موقعیت برای تجارت خود استف برخي دیگر از و در یک مسابقه استحضور 

. بسیاری از باشندميدر دید مردم  قرارگرفتن از طریقدنبال کسب جایگاهي اجتماعي یا به

، ماک و همکاراندانند )ل پنهان حضور در مسابقات ميیفضای اجتماعي را یکي از دالپژوهشگران 

ممکن است از خود نتایج اجتماعي  ،افراد از که برای برخي این باور هستند رب هاآن. (218، 2009

که تمام یک رویداد ورزشي در محیط جاآنازنیز معتقد است ( 2009. سوآنسون )تر باشدرقابت مهم

. ، مناسب و تمیز باشدزیبا ،از نظر فیزیکي و محیطي بایستميورزشگاه ، دهدورزشگاه رخ مي

محیطي  ـ به عوامل فیزیکي ،دانمقایسه با مردارد که زنان در( اظهار مي2010آندرسون )همچنین، 

در این ارتباط، نتایج  باشد.ميتر مهم برای مردان، عوامل اجتماعي دهند وورزشگاه بیشتر اهمیت مي

زنان با بیشتر  که کندعنوان مي وی. ( همخواني دارد2006لي )های با یافته آندرسونپژوهش 

تمایل  ،تسهیالت ورزشگاه مناسب و تمیز نباشد و اگر کنندپیدا ميحضور در مسابقات خود  ۀخانواد

 .یابدها کاهش ميبه حضور آن

را بر  کنندهتشویق، اقتصادی و ریزی، برنامهبیشتر اثر عوامل جذابیت ،گذشته در ایران مطالعات

بیشتر به عوامل اجتماعي و فیزیکي  ،در پژوهش حاضر .حضور تماشاچیان بررسي کرده بودند

، گراندار این عوامل بر حضور تماشااثیر معنأها پرداخته شد و با توجه به تورزشگاه داخلمحیطي 
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بهبود فضای فرهنگي و اجتماعي حاکم بر  ارتباط با در بایستميها فدراسیون فوتبال و باشگاه

 .ها تالش بیشتری نمایندمحیطي آن ي ـسازی فضای فیزیکها و استانداردورزشگاه

شته در خصوص عوامل موثر بر حضور تماشاچیان ورزشي بیشتر به عواملي چون در پژوهش های گذ

کیفیت رویداد ، جذابیت ، اقتصادی ، برنامه ریزی مسابقات و عوامل مشوق زا پرداخته شده بود و 

فیزیکي داخل ورزشگاه ها بررسي شده بود که در این  –کمتر در مورد عوامل اجتماعي و محیطي 

که یکي از عوامل بسیار مهم در حضور تماشاچیان عامل های اجتماعي و تحقیق مشخص گردید 

 فیزیکي ورزشگاه مي باشد . –محیطي 
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Abstract 
The purpose of the study was to examine the effect of social and physical environmental 

factors on spectator’s attendance in soccer premier league of Iran. Instrument for this 

study was a researcher-made tool developed using information attained from studies by 

Zhang and Pease (1995), Kasky (1994), and Lee (2000). Reliability of the questionnaire 

was determined by senior experts in the field and was confirmed by explorative factor 

analysis. In addition, the validity of the questionnaire was confirmed by Cronbach’s 

alpha (α = 0.92). Statistical sample of research included 1385 spectators over 15 years of 

age, who were recruited through random stratified sampling. The exploratory factor 

analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling 

(SEM) with LISREL were used for data analysis. The results showed that social and 

physical environmental factors have significant relation with spectators’ desire to attend. 
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