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 ای فوتبال ایرانهای حضور تماشاگران در لیگ حرفهها و محرکتحلیل محدودیت

 شهرآورد پرسپولیس و استقالل( :)مطالعۀ موردی

  

   22  رامین ایرجی نقندر –  1 ابوالفضل فراهانی

. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، 2روه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران .استاد گ1
 ایران

 (1394/  10 / 28، تاریخ تصویب :   1393/ 11/  21)تاریخ دریافت :  

 

 
 چکیده

فوتبال ایران بود. جامعۀ آماری پژوهش  ایهای حضور تماشاگران در لیگ حرفهها و محرکهدف از پژوهش حاضر، تحلیل محدودیت

( بودند. با استفاده از جدول مورگان و کرجسی نمونۀ N=100000های پرسپولیس و استقالل در شهرآورد هفتادوششم )تماشاگران تیم

امۀ رفتار تماشاگران ها از پرسشنآوری داده منظور جمع صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به نفر برآورد شد که به 384آماری برابر با 

( استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط نظرهای اصالحی استادان مدیریت 2010ورزشی ساختۀ یو )

دست آمد. روش تحقیق از نوع توصیفی است که  به α=92/0ورزشی تعیین شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

های آماری کولموگروف اسمیرنوف، های توصیفی و آزمونها از شاخصوتحلیل داده منظور تجزیه یدانی اجرا شده است. بهصورت م به

های محرک درونی، محرک استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه EQSو  SPSSافزارهای  بارتلت، فریدمن و تحلیل مسیر در نرم

منظور حضور در ورزشگاه دارند.  های رفتاری تأثیر معناداری بر رفتار تماشاگران بهو اندازه بیرونی، محدودیت درونی، محدودیت بیرونی

 اند از: محرک درونی، محدودیت درونی، محرک بیرونی، محدودیت بیرونی و  ها از رتبۀ اول تا پنجم عبارتهمچنین ترتیب عامل

 های رفتاری.اندازه

 

 

  های کلیدی واژه

 ها.ها، محرکلیگ، محدودیتتماشاگران، فوتبال، 

 

 
 

                                                           

  -  : 09158104960نویسنده مسئول : تلفن Email:ramin.iraji.65@gmail.com                                                                                   
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 مقدمه

ترین صنایع در دنیاست.  صنعت ورزش یکی از بزرگ

ای از صنعت در این میان تماشاگران ورزشی بخش عمده

 2008که در سال  طوری شوند، بهورزشی محسوب می

میلیارد دالر در سال بلیت  17تماشاگران آمریکایی حدود 

(. در 20ی کردند )برای دیدن رویدادهای ورزشی خریدار

-های ورزشی حرفهواقع فروش بلیت برای موفقیت سازمان

شمار  (. امروزه ورزش صنعتی درآمدزا به7ای حیاتی است )

عنوان بخشی اقتصادی، چه از بعد عملی و چه  رود و به می

از نگاه تماشایی، در تولید و مصرف کاالها و خدمات 

ی دارد و ورزشی و توسعۀ اقتصادی کشورها نقشی اساس

اکنون از مؤثرترین عوامل در رشد اقتصادی ملی و  هم

(. 5رود )شمار می ویکم به درآمدزاترین صنایع قرن بیست

صنعت ورزش عامل مهم و محرکی همچون برگزاری 

رویدادهای بزرگ ورزشی را در اختیار دارد که با استفاده 

های متنوع از این خصوصیت امکان استفاده از فرصت

تی را برای خود ایجاد کرده و این شرایط بستری تبلیغا

مناسب را برای تعامل متقابل بین صنعت، تجارت و ورزش 

(. رشتۀ ورزشی فوتبال در ایران از 3وجود آورده است ) به

شود که ها محسوب میترین و پرطرفدارترین ورزش رایج

های ورزشی دیگر، ورزشکاران و در مقایسه با سایر رشته

سوی خود جلب کرده است.  بیشتری را به تماشاگران

ها تماشاگرانی که برای دیدن مسابقات ورزشی در ورزشگاه

کنند، اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی حضور پیدا می

-های حرفههای باشگاهترین سرمایهدارند و در واقع از مهم

بر اینکه نقش هویتی برای  آیند، زیرا عالوهحساب می ای به

زشی دارند، از طرفی با خرید بلیت مسابقات، های ورلیگ

های ورزشی ای را در کسب درآمد برای لیگنقش برجسته

کنند. همچنین شرکت کردن هرچه بیشتر ایفا می

تماشاگران برای دیدن مسابقات، موجب افزایش جذابیت 

ها شده و حتی بخشی از جذابیت در فضای ورزشگاه

است که تماشاگران با  دلیل فضایی ها بهفوتبال در رسانه

کنند که این مهم، ها ایجاد میحضورشان در ورزشگاه

ها موجب افزایش تمایل اسپانسرها برای حمایت از باشگاه

مندان به ورزش و مسابقات  (. حضور انبوه عالقه5شود )می

ورزشی و همچنین حضور تماشاگران پروپاقرص سبب 

درآمدزا شده که ورزش فوتبال به صنعتی پرطرفدار و 

ای های ورزشی حرفهبر این باشگاه (. عالوه1تبدیل شود )

ها، های متعددی از جمله افزایش هزینهدر معرض چالش

ها و همچنین کاهش کاهش حضور تماشاگران در ورزشگاه

های (. از طرفی دیگر باشگاه11بندی نیز قرار دارند ) رتبه

  بر فروش بلیت، درآمدهای دیگری در ورزشی عالوه

های امتیازهای روز بازی، تجارت، پارکینگ و غیره زمینه

دارند که با توجه به این موضوعات رقابت برای جذب 

رو این  ها بیشتر شده است. ازاینتماشاگران در بین باشگاه

منظور درک  تواند برای بازاریابان ورزشی بهموضوع می

گیری یک فرد برای خرید بلیت و  عوامل مؤثر بر تصمیم

 (. 26رکت در رویداد ورزشی مفید باشد )ش

بسیاری از پژوهشگران اذعان داشتند که افراد تمایل 

های مثبت های منفی بیشتر از ویژگیدارند به ویژگی

تواند ارزش درک توجه کنند، بنابراین این خصوصیت می

های افراد را اثبات کند. براساس  موانع و همچنین انگیزه

موضوعات مهمی که در هر لیگ  ها یکی ازنتایج پژوهش

ها ورزشی وجود دارد، حضور تماشاگران در ورزشگاه

منظور تماشای مسابقات ورزشی است و در واقع  به

ای در های حرفههای باشگاهترین سرمایه تماشاگران از مهم

آیند که با خرید بلیت، نقش  شمار می های ورزشی بهلیگ

ها ایفا اشگاهبسیار مهمی را در جذب درآمد برای ب

های ورزشی جذب (. برای مدیران باشگاه5کنند ) می

ها برای تماشای مسابقات ورزشی تماشاگران به ورزشگاه

منظور افزایش درآمدهاست.  های مناسب بهحل یکی از راه

رو بازاریابان ورزشی باید از اطالعات موجود در  ازاین
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نها های نگرشی آخصوص رفتار تماشاگران و درک ویژگی

های کاربردی استفاده کنند. شناخت ریزیمنظور برنامه به

دهندۀ رفتارهای انسان  های شکلها و چگونگی علتانگیزه

همواره ذهن پژوهشگران را به خود معطوف کرده است و 

در این زمینه باید به نقش و اهمیت ورزش در ابعاد 

مختلف انگیزشی نیز اشاره کرد که موجب حضور 

منظور تماشای مسابقات  ها بهر ورزشگاهتماشاگران د

ها و شود. محققان گذشته به بررسی محرکورزشی می

 کنندگان ورزشی پرداخته های تماشاگران و مصرفمشوق

اند که این موضوعات نقشی حیاتی در جذب و دریافته

 (. 4سوی شرکت در رویدادهای ورزشی دارند ) طرفداران به

لب در زمینۀ مدیریت محدودیت اصطالحی است که اغ

شود و عاملی است که ممکن است وکار مطرح می کسب

برای عملکرد سازمان و اهدافش موانعی را ایجاد کند. در 

عنوان عاملی که مانع حضور  این پژوهش، محدودیت به

شود، یک فرد در یک رویداد ورزشی یا محلی دیگر می

 هایدارند که محدودیتتعریف شده است. محققان بیان می

سه دستۀ درونی، بیرونی و ساختاری  توان به ورزشی را می

 تقسیم کرد. 

های مفهوم محدودیت درونی شامل حاالت و ویژگی

های ورزشی تأثیر افراد است که ممکن است بر اولویت

منفی بگذارد. محدودیت بیرونی نتیجۀ روابط یا فقدان 

ت روابط با دیگران است و محدودیت ساختاری عبارت اس

از عوامل فیزیکی یا محیطی که فرد را از مشارکت در 

های کند. اگر فردی با هر دو نوع محدودیتورزش منع می

درونی و بیرونی مواجه شود، پس از آن با محدودیت 

رو خواهد شد. در این زمینه مشخص شده  ساختاری روبه

که اگر رویداد ورزشی از طریق تلویزیون یا رادیو پخش 

ست از رفتن افراد به ورزشگاه جلوگیری کند شود، ممکن ا

( به بررسی تفاوت بین 2008و همکاران ) 1(. تریال9)

                                                           

1. Trail  

جنسیت و حضور در رویداد ورزشی پرداختند و به این 

های ساختاری نتیجه رسیدند که در حوزۀ محدودیت

(. 14ها وجود داشت )تفاوت معناداری بین آزمودنی

های ساختاری دیتدارند که محدوپژوهشگران بیان می

های عنوان جنبه های بیرونی است و بهجزء محدودیت

 محیطی در نظر گرفته  اجتماعی و زیست

شوند که احتمال دارد فردی را از انجام رفتار مورد نظر می

وهوای نامناسب و  ونقل، آب باز دارند، مانند فقدان حمل

عنوان یکی از  ها بهدر سویی دیگر، محرک (.23غیره )

گیری مشتریان  های کلیدی تصمیمکننده بینیشپی

های مطالعات گذشته اند. یافته ورزشی در نظر گرفته شده

های انگیزشی دهد که اوقات فراغت و محرکنشان می

 ها بررسی شوند. افراد باید در چارچوب محدودیت

عنوان شناخت روانی که برای  های درونی بهمحرک

در نظر گرفته شده است؛ کند رفتاری ایجاد انگیزه می

ها، اهداف و هویت نقش. در مقابل، مانند نیازها، ارزش

اند  محیطی های اجتماعی و زیستهای بیرونی جنبهمحرک

کنند، مانند تبلیغات، سوی رفتاری جذب می که فرد را به

ها و اند که محرکها، تقاضای بازار. محققان دریافتهرسانه

اه تماشاگران، نقشی اساسی های موجود بر سر رمحدودیت

سوی شرکت در رویداد ورزشی دارند  در جذب آنها به

بررسی تأثیر  (. با این حال، تعداد کمی از محققان به 24)

ها بر حضور تماشاگران در ها و محدودیتهمزمان محرک

 اند.رویدادهای ورزشی پرداخته

( دریافتند که انگیزۀ 1390چیان و همکاران )ساعت

های حضور آنها ترین عامل ه تیم تماشاگران از مهمعالقه ب

 (. 1در ورزشگاه است )

 ( اذعان داشتند که 1391نعمتی و همکاران )

ریزی رابطۀ های اقتصادی، جذابیت و عامل برنامهعامل

معناداری با تمایل به حضور تماشاگران در ورزشگاه دارند، 

باط اما عامل مشوق با تمایل به حضور تماشاگران ارت
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( در 1391چیان و همکاران )(. ساعت5معناداری نداشت )

پژوهشی دریافتند که تنها دو عامل جانبداری حس تعلق 

به باشگاه و گریز با میزان حضور برای حمایت از باشگاه 

همکاران و  1(. نتایج پژوهش کامبرا2رابطۀ معناداری داشت )

( که با هدف تأثیر عوامل انگیزشی بر جذب 2004)

اشاگران انجام گرفت، حاکی از آن بود که داشتن مکان تم

های خانگی، عالقه به مناسب برای نشستن، عملکرد تیم

بازیکنان، داشتن اطالعات ورزشی و لذت سرگرمی با 

جذب تماشاگران رابطۀ قوی و معناداری دارند. همچنین 

ترین  دهد که مهمهای مختلف نشان مینتایج پژوهش

ای، گذاری ورزش قهرمانی و حرفه هعامل در جذب سرمای

هاست. حضور  افزایش تعداد تماشاگران در ورزشگاه

تماشاگران در مسابقات ورزشی با خرید بلیت همراه است 

همراه دارد  طور مستقیم درآمدهایی را برای باشگاه به که به

صورت غیرمستقیم سهم زیادی در  و از سویی دیگر به

مالی و خدمات جانبی  کسب درآمد از راه جذب حامیان

( در پژوهش روی 2006) 2(. نیل و فونک13دارند )

تماشاگران فوتبال در استرالیا به این نتیجه رسیدند که 

های اجتماعی شدن، سرگرمی و پیروزی با حضور عامل

مجدد هواداران رابطۀ مثبت و معناداری دارد و از طرفی 

منفی با حضور ای دیگر عالقه به بازیکن و بازی برابر رابطه

( 2007) 3(. کوریا و استوز18مجدد هواداران داشتند )

ها تأثیر دریافتند که امکانات فیزیکی موجود در ورزشگاه

بسیار مهمی بر قصد حضور تماشاگران در رویدادهای 

( در پژوهشی 2009و همکاران )  4(. تریل8ورزشی دارد )

و عامل  زا، اقتصادی، جذابیتهای مشوقدریافتند که عامل

مربوط به ورزشگاه بیشترین تأثیرگذاری را بر حضور 

( 2009) 5(. همچنین پیس و ژانگ22تماشاگران داشتند )

                                                           

1 .Kambara 

2 . Neale & Funk 

3 . Correia & Esteves 

4 . Trail 

5 . Pease & Zhang 

ای بسکتبال آمریکا را بررسی کردند تماشاگران لیگ حرفه

و به این نتیجه رسیدند که عوامل اقتصادی، جذابیت و 

 ریزی بیشترین تأثیرگذاری را بر حضور تماشاگران برنامه

( بیان داشتند که 2008) 6الدین و لی(. امین19داشتند )

های کننده بینیها یکی از پیشتسهیالت فیزیکی ورزشگاه

های (. نتایج پژوهش6رود )شمار می رضایت تماشاگران به

و 9( و لی2010و همکاران ) 8(، هال2006) 7شانک

( حاکی از آن بود که عوامل مؤثر بر 2011همکاران )

اند از جذابیت  اگران در رویداد ورزشی عبارتحضور تماش

های امنیتی، سالمتی و مالی، دانش، رویداد و محدودیت

پرستیژ، افزایش روابط مردمی، آرامش، جدید و جالب 

رسد که این عوامل با توجه به نوع نظر می بودن. به

های فرهنگ، نوع مسابقه و رشتۀ ورزشی و نیز ویژگی

مربوط متفاوت باشد  شناختی تماشاگران جمعیت

( نشان 2009) 10لیم و کیم (. نتایج پژوهش21،15،10)

داد بین عامل اقتصادی از جمله قیمت بلیت و هزینۀ ایاب 

ها رابطۀ و ذهاب با تمایل تماشاگران به حضور در ورزشگاه

( دریافت که 2010) 11(. یو16معناداری وجود ندارد )

ت درونی )عدم درونی )دلبستگی به تیم(، محدودی محرک

موفقیت( و محرک بیرونی )جایگزین اوقات فراغت( مقادیر 

بینی منحصر به فردی از واریانس حضور تماشاگران را پیش

با این حال هیچ محدودیت بیرونی که تأثیر  کردند.

چشمگیری بر حضور تماشاگران داشته باشد، شناسایی 

دهد که در ها نشان می(.  نتایج این بررسی26نشد )

های مختلف عوامل گوناگونی در زمینۀ حضور پژوهش

رو  ها مؤثر بوده است و ازاینتماشاگران در ورزشگاه

ها نشان از عدم قطعیت در خصوص متفاوت بودن یافته

                                                           

6 . Aminuddin & Lee 

7 . Shonk 

8 . Hall 

9 . Lee 

10 . Lim & Kim 

11. Yu 
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های تماشاگران دارد. از سویی دیگر یک مشکل انگیزه

ای فوتبال ایران وجود دارد، اساسی که امروز در لیگ حرفه

هاست که حضور تماشاگران در ورزشگاه عدم استقبال و

شود.  های مدیران ورزش کشور محسوب مییکی از دغدغه

قانون  44همچنین در حال حاضر در ایران براساس اصل 

های دولتی به اساسی و اجرای طرح تبدیل سازمان

های  خصوصی تغییراتی را سبب شده که بر پایۀ آن باشگاه

ها رآمد و کاهش هزینهای جز ایجاد دورزشی دولتی چاره

منظور کسب و افزایش درآمد  ندارند. تالش و رقابت به

های ایجاد درآمد، جذب روز بیشتر شده و یکی از راه روزبه

هاست. حال با توجه  تماشاگران و حضور آنها در ورزشگاه

های مختلفی در حضور ها و محرکبه اینکه محدودیت

گر بر آن است تماشاگران ممکن است مؤثر باشد، پژوهش

تا با انجام این پـژوهش بر روی دو بـاشگـاه دولتی 

پرسپولیس و استقالل که دو باشگاه پرطرفدار در لیگ 

ای فوتبال ایران هستند، اطالعات مفیدی را در حرفه

های کاربردی ریزیمنظور بـرنامه اختیار مدیران ورزشی به

نیز ها برای حضور هرچه بیشتر تماشاگران به ورزشگاه

 ارائه دهد.

 

 روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی و از نوع معادالت ساختاری بوده 

صورت میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری پژوهش  که به

های پرسپولیس و استقالل در شهرآورد را تماشاگران تیم

در ورزشگاه آزادی  6/11/1391هفتادوششم که در تاریخ 

ستفاده از جدول تهران برگزار شد تشکیل دادند. با ا

نفر برآورد شد که پس از  384مورگان نمونۀ آماری برابر با 

پرسشنامه  312ها، در نهایت آوری پرسشنامه توزیع و جمع

 وتحلیل نهایی شد. کامل و تجزیه

ها از پرسشنامۀ استاندارد آوری داده منظور جمع به

( که مشتمل بر 2010رفتار تماشاگران ورزشی ساختۀ یو )

 1های های محرک درونی )سؤالل و شامل عاملسؤا 89

(، محرک 42تا  31های (، محدودیت درونی )سؤال30تا 

-(، محدودیت بیرونی )سؤال62تا  43های بیرونی )سؤال

( 89تا  84های های رفتاری )سؤال( و اندازه83تا  63های 

است، استفاده شد. پرسشنامه از نوع پاسخ بسته بوده و 

ها ها، لیکرت است. سؤالیری سؤالگ مقیاس اندازه

های کامالً مخالف، مخالف، ای و شامل گزینهگزینه هفت

کمی مخالف، بدون نظر، کمی موافق، موافق و کامالً موافق 

 است. 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ترتیب  و روش امتیازگذاری به

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه با 

ی استادان مدیریت ورزشی استفاده از نظرهای اصالح

نفر از تماشاگران  30تعیین و با مطالعۀ مقدماتی روی 

پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

92/0=α دست آمد. به 

های توصیفی ها از شاخصوتحلیل داده منظور تجزیه به

 ،2بارتلت ،1های آماری کولموگروف اسمیرنوفو آزمون

( SPSS)5افزارهای آماری  در نرم 4یرو تحلیل مس 3فریدمن

 استفاده شد. P≤05/0( و در سطح معناداری EQS)6و 

 

 های تحقیقنتایج و یافته

نتایج توصیفی این پژوهش نشان داد که میانگین 

 16/26کننده در این پژوهش  تماشاگر شرکت 312سنی 

سال است. در خصوص وضعیت تأهل نتایج نشان داد که 

نفر  68صد( از تماشاگران مجرد و در 2/73نفر ) 244

 2/27نفر ) 85درصد( متأهل هستند. همچنین  8/21)

 80ها دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم، درصد( از آزمودنی

دیپلم،  درصد( فوق 24نفر ) 75درصد( دیپلم،  6/25نفر )

                                                           

1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

2. Bartlett 

3. Friedman 

4. Path Analysis 

5. Statistical Package for Social Sciences 

6.  Structural Equation Modeling 
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درصد(  2/4نفر ) 13درصد( لیسانس،  3/18نفر ) 57

رای مدرک تحصیلی درصد( دا 6/0نفر ) 2لیسانس و  فوق

 دکتری بودند.

های مربوط به رفتار ، داده1با توجه به نتایج جدول 

 ( است.P  ،14/1=Z=143/0تماشاگران در ورزش نرمال )
 

 ها. نتیجۀ آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده1جدول 

 نتیجه سطح معناداری Z متغیر

 ها نرمال استهداد 143/0 14/1 رفتار تماشاگران

 

 (KMOیر و اوکلین )می –. نتایج آزمون بارتلت و کیسر2جدول 

 مقدار فرض پیش

 KMO 742/0آزمون 

 آزمون کرویت بارتلت

 94/20446 مقدار مجذور کای

 3916 درجۀ آزادی

 001/0 سطح معناداری

 

یر ، مقدار آزمون کیسرــ می2با توجه به نتایج جدول 

دهد دست آمد که نشان می به 742/0 (KMO) 1و اوکلین

 حجم نمونه برای انجام تحلیل مسیر مناسب است. 

،  >001/0Pهمچنین مقدار آزمون کرویت بارتلت )

94/20446X
2
شود بین معنادار است که مشخص می( =

دهندۀ تأمین شرایط  سؤاالت همبستگی وجود دارد و نشان

 ت.الزم برای انجام تحلیل مسیر در این پژوهش اس

 

2آزمون خوبی )نیکویی( برازش
 

ها  در آزمون خوبی برازش، تناسب مجموعۀ داده

X، نسبت 3شود که با توجه به جدول  بررسی می
 dfبه  2

( و ریشۀ میانگین مجذور خطای تقریبی 24/3)
3(RMSEA برابر با )های است. همچنین شاخص 089/0

94/0=4
NNFI ،97/0=5

 CFI، 97/0=6
IFI ،98/0=7

GFI 

ش مدل را تأیید کردند. در مجموع تمامی شش براز

شاخص ذکرشده تناسب مدل را تأیید کردند، بنابراین 

                                                           

1. Kaiser–Meyer–Olkin 

2. Goodness of Fit Statistic  
3. Root Mean Square Error of Approximation 
4. Non-Normed Fit Index   
5 . Comparative Fit Index 

6 . Incremental Fit Index 

7 . Goodness of Fit Index 

های برازش مدل ساختاری پژوهش به لحاظ شاخص

توانند در شده می های مطرحمناسب است و تمامی عامل

 مدل ساختاری پژوهش مجتمع شوند.

، پارامترهای 1و شکل  4با توجه به نتایج جدول 

های ها و محرکآمده از مدل ساختاری، محدودیت تدس به

دهد. با توجه به نتایج بین رفتار تماشاگران را نشان می

(، T-Value ،41/2=r=57/12های محرک درونی )عامل

( ، محرک T-Value ،97/0=r=96/10محدودیت درونی )

(، محدودیت بیرونی T-Value ،05/2=r=38/10بیرونی )

(69/3=T-Value ،49/0=rو اندازه ) های رفتاری

(47/10=T-Value ،67/0=r با تمایل به حضور )

 تماشاگران در ورزشگاه رابطۀ معناداری وجود دارد.
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های آزمون خوبی برازش. مقادیر شاخص3جدول   

X متغیر
2 / df RMSEA NNFI CFI IFI GFI 

 98/0 97/0 97/0 94/0 089/0 24/3 رفتار تماشاگران

 تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید نتیجه

 

ها با رفتار تماشاگرانها و محدودیت.  ارتباط بین محرک4جدول   
ها عامل ردیف کلی  عامل   نتیجه T-value خطای معیار ضریب تعیین میزان رابطه 

 محرک درونی 1

 رفتار

 تماشاگران

41/2  608/0  19/0  57/12  تأیید 

97/0 محدودیت درونی 2  437/0  08/0  96/10 أییدت   

05/2 محرک بیرونی 3  654/0  01/0  38/10  تأیید 

49/0 محدودیت بیرونی 4  052/0  13/0  69/3  تأیید 

های رفتاریاندازه 5  67/0  399/0  06/0  47/10  تأیید 

 

 

 . بار عاملی و واریانس خطای مدل ساختاری پژوهش1شکل 

 

های رفتار تماشاگرانها و محدودیتبندی محرک. رتبه5جدول   

 میانگین رتبه رتبه عوامل

01/5 1 محرک درونی  

65/3 2 محدودیت درونی  

29/3 3 محرک بیرونی  

05/2 4 محدودیت بیرونی  

های رفتاریاندازه  5 02/1  

201/1157 کای دو  

 312 تعداد نمونه

 4 درجۀ آزادی

001/0 سطح معناداری  

 

، میزان سطح معناداری برابر 5با توجه به نتایج جدول 

001/0≥P توان گفت بین این عوامل عبارتی می است. به

توان آنها را تفاوت معناداری وجود دارد، در نتیجه می

دهد که بندی نشان میبندی کرد. نتایج این رتبهرتبه

اند از: محرک  ها از رتبۀ اول تا پنجم عبارتترتیب عامل
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درونی، محدودیت درونی، محرک بیرونی، محدودیت 

 های رفتاری.بیرونی و اندازه

 

 گیریبحث و نتیجه

-ها و محرکهدف از این پژوهش تحلیل محدودیت

ای فوتبال ایران بود های حضور تماشاگران در لیگ حرفه

استقالل و  که در آن تماشاگران شهرآورد دو تیم

 پرسپولیس بررسی شدند. 

نتایج نشان داد که در بخش مدل ساختاری پژوهش 

Xهای نسبت ضمن تأیید برازش مدل از طریق شاخص
2 

(، ریشۀ میانگین مجذور خطای تقریبی 24/3) dfبه 

089/0=RMSEA  ،94/0=NNFI ،97/0=CFI ،97/0=IFI  و

98/0=GFIدر  توانندها می، مشخص شد که تمامی عامل

مدل ساختاری پژوهش نیز مجتمع شوند. نتایج نشان داد 

، T-Value=57/12که محرک درونی تأثیر معناداری )

41/2=rهای ( بر رفتار تماشاگران دارند که با نتایج پژوهش

(، هال 2004(، کامبرا )1390چیان و همکاران )ساعت

، 15( همخوانی دارد )2011( و لی و همکاران )2010)

(. این نتیجه بدان معناست که هرچه 1، 10، 13

تماشاگران از محرک درونی باالتری برخوردار باشند، به 

ها نیز همان نسبت تمایل آنها برای حضور در ورزشگاه

( به این نتیجه 2010یابد. در این زمینه یو )افزایش می

های درونی )دلبستگی به تیم( تأثیر دست یافت که محرک

(. 26ها دارد )اگران در ورزشگاهمعناداری بر حضور تماش

( بیان داشتند که 1390چیان و همکاران )همچنین ساعت

های حضور ترین عامل انگیزۀ هیجانی تماشاگران از مهم

(. اگر افراد نوعی نیاز را در خود 1آنها در ورزشگاه است )

ها یا اینکه اهدافی را احساس کنند، مانند تخلیۀ هیجان

د مانند کمک کردن به تیم و یا برای خود داشته باشن

تواند حضور آنها را در ورزشگاه بازیکنان، این موضوعات می

بینی کند. یکی دیگر از موضوعاتی که در این حوزه پیش

تواند نقشی مهم داشته باشد بحث هویت نقش است. می

-( نشان می2002و همکاران ) 1های پژوهش ماهونییافته

از عوامل تأثیرگذار بر بخشی تیم، یکی  دهد که هویت

(. اگر تماشاگران 17حضور تماشاگران در ورزشگاه است )

هنگام شرکت در رویدادهای ورزشی  به نقش مؤثرشان به

پی ببرند و بتوانند نقش ورزشی خود را شناسایی کنند که 

توانند برای باشگاهی که طرفدارش هستند چگونه می

اس هویت مزایای خاصی را فراهم آورند، با این احس

منظور  ها بهدانند که در ورزشگاه قاعدتاً وظیفۀ خود می

شان حضور پیدا حمایت هرچه بیشتر از تیم مورد عالقه

 کنند. 

های پژوهش این بود که محدودیت از دیگر یافته

( بر T-Value ،97/0=r=96/10درونی تأثیر معناداری )

-های ساعترفتار تماشاگران دارند که با نتایج پژوهش

( 2010( و هال )2006(، شانک )1391چیان و همکاران )

(. یعنی هرچه به لحاظ فردی و 2، 10، 21همخوانی دارد )

ها و مشکالت کمتری بر سر راه درونی محدودیت

تواند بر حضور آنها در تماشاگران قرار داشته باشد می

 2ورزشگاه تأثیر بسزایی داشته باشد. نتایج پژوهش کیم

های مالی باال ز آن بود که خطرها و هزینه( حاکی ا2004)

عامل بازدارندۀ مهم و تأثیرگذار در رویدادهای ورزشی 

های درونی (. در این زمینه یکی از محدودیت14است )

مهم فقدان دانش در بین افراد است. اگر افراد این آگاهی 

بر حمایت از تیم و  را نداشته باشند که حضور آنها عالوه

-تواند در بسیاری از زمینهکسب پیروزی، میبازیکنان در 

های دیگر مانند کسب درآمد برای باشگاه، رونق چرخۀ 

اقتصادی و غیره مؤثر باشد، قاعدتاً رغبتی برای شرکت در 

دهند که این مسئله رویدادهای ورزشی از خود نشان نمی

 گذارد.ها میتأثیر منفی بر پیشبرد اهداف باشگاه

                                                           

1. Mahony  

2. Kim 
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های بیرونی تأثیر معناداری محرکنتایج نشان داد که 

(38/10=T-Value ،05/2=r .بر رفتار تماشاگران دارد )

های بیرونی بیشتری برای بدین صورت که هرچه محرک

منظور شرکت آنها در رویدادهای ورزشی مهیا  افراد به

باشد، به همان اندازه تمایل آنها برای حضور در ورزشگاه 

های نعمتی نتایج پژوهش بیشتر خواهد شد. این نتیجه با

( و لی و 2010(، هال )2006(، شانک )1391و همکاران )

(. پیس 5، 10، 15، 21( همخوانی دارد )2011همکاران )

-( در پژوهشی روی تماشاگران لیگ حرفه2009و ژانگ )

ای بسکتبال آمریکا، عامل جذابیت مسابقات ورزشی را که 

عاملی بسیار شود، های بیرونی محسوب مییکی از محرک

(. در 19تـأثیرگذار بر حضور تماشاگران معرفی کردند )

رسد تبلیغات مناسب در تمامی نظر می این زمینه به

تواند شرایط ها برای رویدادهای مختلف ورزشی میزمینه

سوی ورزشگاه فراهم آورد که در  جذب تماشاگران را به

شند و با توانند نقش بسزایی داشته باها میاین حوزه رسانه

آگاهی رساندن دربارۀ رویدادهای ورزشی و تبلیغ این 

های مهم و مسابقات و همچنین نمایان ساختن ویژگی

ای را در جذب تماشاگران جذاب مسابقات  نقش عمده

 سوی دیدن رویدادهای ورزشی از نزدیک ایجاد کنند. به

های بیرونی تأثیر نتایج نشان داد که محدودیت

( بر رفتار تماشاگران T-Value ،49/0=r=69/3معناداری )

(، تریل و 2004های کامبرا )دارد که با نتایج پژوهش

(، شانک 2008الدین و لی )(، امین2009همکاران )

، 10، 13، 21، 22( همخوانی دارد )2010(، هال )2006)

دارند که عواملی مانند ( بیان می2011(. لی و همکاران )6

توانند تأثیر روابط مردمی می های امنیتی و افزایشبحث

گیری تماشاگران داشته باشند  شایان توجهی بر تصمیم

( با بررسی تماشاگران فوتبال 2006) 1(. همچنین نیل15)

عنوان عاملی  های مختلف اجتماعی را بهدر استرالیا عامل

                                                           

1. Neale 

مهم در قصد حضور مجدد تماشاگران در ورزشگاه معرفی 

های بیرونی باید به موضوع (. در زمینۀ محدودیت18کرد )

ای شود. نبود امکانات محدودیت ساختاری توجه ویژه

رفاهی مناسب، نامناسب بودن وضعیت بهداشتی و فضای 

ونقل از عوامل  ها و همچنین ضعف سیستم حملورزشگاه

تواند مانع از استقبال تماشاگران برای مهمی است که می

دیران ورزشی ها شود. در این خصوص محضور در ورزشگاه

باید با فراهم ساختن امکانات مطلوب و مناسب و 

سوی ورزشگاه، شرایط حضور افراد در  دسترسی آسان به

وجود آورند. همچنین یکی از دیگر  رویدادهای ورزشی را به

های بیرونی بحث شرایط جوی و از مسائل مهم محدودیت

خصوص در فصول تابستان و زمستان  وهوایی است، به آب

وهوایی حاکم است، باید با برگزاری  شرایط خاص آبکه 

مسابقات در ساعات مناسب تا حدی از اثر مخرب شرایط 

جوی بر روی عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه کاست. 

در این زمینه امروزه کشورهای پیشرفته با ساخت 

اند اثر این های سرپوشیده تا حد بسیاری توانستهورزشگاه

ا از بین ببرند که این موضوع را مانع مهم بیرونی ر

 توانند مدنظر داشته باشند.مسئوالن کشور ایران هم می

های رفتاری تماشاگران تأثیر نتایج نشان داد که اندازه

( بر حضور T-Value ،67/0=r=47/10معناداری )

تماشاگران در ورزشگاه دارد. این موضوع بدان معناست که 

ها از لحاظ نگیزهممکن است هر کدام از موانع و ا

تماشاگران اهمیت بیشتر یا کمتری داشته باشند که این 

تواند بر قصد حضور آنها در ورزشگاه تأثیرگذار موضوع می

توان گفت که تماشاگران باشد. با توجه به این یافته می

مندند کاالهای مربوط به باشگاه مانند لباس، کفش و  عالقه

ها ا آنها در ورزشگاهغیره را خریداری کرده و همراه ب

-حضور پیدا کنند. تهیۀ پوشاک برای تماشاگران سبب می

شود که آنها خود را به باشگاه وابسته بدانند و وقتی با 

شوند نوعی لباس تیم محبوب خود در ورزشگاه حاضر می
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کنند. از سویی دیگر نتیجۀ دلبستگی به تیم پیدا می

بر رفتارهای  تواند تأثیر بسزاییها میهای تیمبازی

تماشاگران داشته باشد و در واقع چنانچه یک تیم فوتبال 

توان انتظار بتواند نتایج قابل قبولی را کسب کند، می

 داشت که استقبال تماشاگران در فصل آینده افزایش یابد.

ها، نتایج ها و محرکبندی محدودیتدر خصوص رتبه

اد که بندی فریدمن در این پژوهش نشان دآزمون رتبه

اند از: محرک  ها از رتبۀ اول تا پنجم عبارتترتیب عامل

درونی، محدودیت درونی، محرک بیرونی، محدودیت 

های رفتاری که با نتایج پژوهش جونگ و بیرونی و اندازه

دارد که ( همخوانی دارد. وی بیان می2006) 1کیتامورا

انگیزۀ رهایی از زندگی روزمره که یک محرک درونی 

ترین عامل تأثیرگذار بر حضور  شود، قویمیمحسوب 

رسد که انگیزۀ درونی نظر می (. به12تماشاگران است )

منظور حضور در  ترین عامل در رفتار تماشاگران به مهم

( بیان 2004) 2هاست. در این زمینه وید و بالورزشگاه

داشتند که فرصت لذت بردن از ورزش مورد عالقه 

از عوامل مهم جلب تماشاگران  همراه سایر افراد یکی به

 (. 25هاست )سوی ورزشگاه به

در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش لزوم توجه 

هرچه بیشتر به نیازهای تماشاگران ضروری است. مدیران 

ای به تماشاگران داشته ورزشی باید توجه عمیق و گسترده

 تواند منافع مالی وباشند، زیرا جلب رضایت تماشاگران می

ها داشته باشد. همچنین معنوی فراوانی را برای باشگاه

حضور تماشاگران در ورزشگاه یکی از منابع درآمدزای 

آید که با توجه به این مسائل  حساب می ها بهاصلی باشگاه

شود در طراحی و جذابیت فضای به مسئوالن پیشنهاد می

عمل آورند؛ فراهم آوردن  ها دقت الزم را بهورزشگاه

آل  ها، ایدهنات رفاهی و سرگرمی مناسب در ورزشگاهامکا

-ساختن محیط فیزیکی ورزشگاه مانند استفاده از صندلی

                                                           

1. Jung and Kitamura 

2. Weed and Bull 

های بهداشتی، های مناسب، دسترسی آسان به سرویس

های مواد غذایی و همچنین طراحی مناسب ورودی و بوفه

که هنگام جمعیت زیاد  طوری های ورزشگاه بهخروجی

د، ایجاد حاشیۀ امنیت در ورزشگاه، وجود نیای تداخلی به

گذاری  فروشی اینترنتی، شماره طراحی سیستم بلیت

ونقل و ایاب و  های ورزشگاه، وجود سیستم حملصندلی

منظور دسترسی آسان تماشاگران با  ذهاب مناسب به

سوی ورزشگاه، برانگیختن انگیزۀ  کمترین هزینه به

ای مختلف و هتماشاگران با استفاده از تبلیغات رسانه

تواند همچنین هویت بخشیدن به تماشاگران، همگی می

ها مؤثر باشد. سوی ورزشگاه در جذب هرچه بیشتر افراد به

های جدید بنابراین مدیران ورزشی باید در ساخت ورزشگاه

به تمامی این مسائل نیز توجه کنند. در تمامی این 

ت که های ذکرشده باید به این نکتۀ مهم توجه داشویژگی

ها نیازهای متفاوتی دارند و مدیران باید این موضوع انسان

هایشان مدنظر داشته باشند تا بتوانند را در اجرای برنامه

نیاز تماشاگران در اقشار مختلف را فراهم آورند و گامی 

 سوی ورزشگاه بردارند.  سوی جذب آنها به مهم به

ۀ گرفته در حوز های مختلف انجامتاکنون در پژوهش

های اقتصادی و امکانات فیزیکی تماشاگران اغلب بر عامل

عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر حضور  ها بهورزشگاه

ها تأکید شده است. اما نتیجۀ تماشاگران در ورزشگاه

های متفاوت این پژوهش، تأثیر بسیار مهم موضوع محرک

هاست. درونی تماشاگران بر میزان حضور آنها در ورزشگاه

واقع هرچه افراد به لحاظ درونی میل و ارادۀ الزم را  در

داشته باشند، به همان نسبت عالقۀ بیشتری دارند که 

مسابقات فوتبال را از نزدیک تماشا کنند. در این زمینه 

های تماشاگران ضروری است؛ شناخت نیازها و انگیزه

های رو مسئوالن باید شناخت صحیحی از گروه ازاین

ران داشته باشند تا بتوانند منابع محدود مختلف تماشاگ
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