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 چکیده

پیمایشی  -وش تحقیق توصیفی رست. های ورزشی ایران در رویدادهای ورزشی پرتماشاگر ا هدف از پژوهش حاضر بررسی جو استادیوم

نفر  400گیری هدفمند بود و  نمونه .بودند 93_94فوتبال، کشتی و والیبال ایران فصل  ی پرتماشاگرها لیگ تماشاگران آماری است. جامعۀ

 15ط توسمحتوا  روایی( استفاده شد که 2013های ورزشی چن و همکاران ) شدة جو استادیوم پرسشنامۀ اصالح نمونه انتخاب شدند. از

، فریدمن، کروسکال k-sاز آمار توصیفی و استنباطی ). شد تأیید (α=74/0) کرونباخ یآلفا با ییایپاورزشی و  مدیریت متخصصان نفر از

( و تجهیزات الکترونیک 67/6والیس و اسپیرمن( استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفۀ تسهیالت استادیوم باالترین میانگین )

( 18/150( باالترین و مؤلفۀ رفتار تماشاگران با میانگین رتبه ای )67/242( را داشتند. در فوتبال مؤلفۀ )28/1ترین میانگین ) پایین

ترین رتبه را داشتند. در والیبال اشتیاق  ترین رتبه را داشتند. در کشتی رفتار تماشاگران باالترین و تسهیالت استادیوم پایین پایین

ی تسهیالت استادیوم با تجهیزات الکترونیکی بیشترین ها مؤلفهترین رتبه را داشتند. همچنین  رین و سرگرمی پایینتماشاگران باالت

ی ورزشی تالش کنند تا زمینۀ ها ومیاستادی جو ها مؤلفهاندرکاران در این زمینه برای تقویت  دست شود یمگیری  ارتباط را داشت. نتیجه

 های رویدادهای ورزشی پرتماشاگر فراهم شود.  تادیومالزم برای ایجاد جو مثبت در اس

 

 

 

  های کلیدی واژه

 رویداد ورزشی، کرمانشاه.استادیوم ورزشی، تماشاگران، جو، 

 
 

                                                                 

  -  : 09119297253نویسنده مسئول : تلفن Email: h.eydi@razi.ac.ir                                                                                             

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

https://ntsmj.issma.ir/article-1-496-fa.html


 1394پاییز ،  10 ، شمارة 3 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة  

 

 

36 

 مقدمه

 تجعرر   نیع   و جوامع   از مهمی بخش ورزش امروزه

 افع وده  آن اهمیع   بر روز به رو و شود می محسوب جهرنی

 بعع   در چعه  صردیاقت بخش یک عنوان به ورزش شود. می

 و کرالهعر  مصرف و تولی  در تمرشریی، بع  در چه و عملی

 نقعش  مختلع   جوامع   اقتصردی توسعۀ و ورزشی خ مر 

 رشع   در اثرگعاار  عوامع   از یکعی  اکنون هم و دارد اسرسی

 شعمرر  به 21 قرن صنری  درآم زاترین از نی  و ملی اقتصرد

 ایجعرد  و ورزش شع ن  جهعرنی  طرفعی  از (.12رود ) معی 

 رشع   موجع   صعنع ،  در ایعن  المللعی  بین استرن اردهری

 کشعورهر بعرای   برخعی  گسعترد   تعشش  و ورزش اقتصردی

  (.7) ش ه اس  ورزش طریق از ملی هوی  توسعۀ و تمرک 

 حسرسععی  فرهن،ععی، اجتمععرعی و اقتصععردی رویعع ادهری 

 ورزشی از یک طرف و گستردگی و کثعر  آنهعر از طعرف   

 و برگ ارکنن گرن از دانش،کن  که م یران  دی،ر ایجرب می

 ری ی، سرزمرن هی و ه ای  مهرر  و تجربۀ الزم در برنرمه

 (. یکعی از عنرصعر  3روی ادهری ورزشی برخوردار برشعن  ) 

 مشترک در اغل  مسربقر  ورزشی، تمرشعرگران هسعتن  و  

 شود، ایعن  هری ورزشی پر گااشته می وقتی به درون سرلن

 کنع  و  د جلع  معی  ای را بعه خعو   موضوع توجه هر بینن ه

 ه اران تمرشرگر به اشکرل مختل  ورزشکرران را تشعویق و 

  توان ادعر کرد ورزش م رن ب ون کنن . حتی می تقوی  می

 در(. 4تمرشرگر و دوسعت اران ورزش زنع ه نخواهع  بعود )    

 حضعور  بر مؤثر عوام  مورد در متع دی تحقیقر  گاشته

 مشعره ه  هک گرفته انجرم هر ورزش،ره در تمرشرگران ورزش

 تجهی ا  ق یمی، هری ورزش،ره همرنن  زیردی عوام  ش ه

 ونق ، حم  وسری  به مشک  دسترسی امکرنر  فرسوده، و

 برزی، برای نرمنرس  یهر زمرن انتخرب کرفی، تبلیغر  ع م

 معورد پسعن    بعرزی  ارائعۀ  عع م  بعرزی،  نبعودن  حسعر  

 تعع اد  کعرهش  بعر  نرمنرسع   ریع ی  برنرمعه  و تمرشعرگران 

 (. مطرلععر  نشعرن داده ورزش بعر   1)رن مؤثرنع   تمرشرچی

 اثرگاار بوده و موج  اف ایش ارتبرط، غعرور   ان،ی ش انسرن

شعود و   هعر معی   اجتمرعی و اتحرد اجتمعرعی در بعین گعروه   

عنوان ارکرن اصلی مسعربقر  ورزشعی بعر     تمرشرگران نی  به

خصوصعیر  رفتععرری و اجتمععرعی متبعرو  بععرای تبععری ،   

ی  خعرطر، شعردمرنی و پعر کعردن     سرگرمی، هیجرن، رضر

(. درآمع   2رونع  )  اوقر  فراغ  به تمرشری مسعربقر  معی  

هری مربوط به آن، زمرن و انرژی فراوانی از  ورزش و فعرلی 

افراد هر جرمعه را به خود اختصرص داده و جری،ره مهمعی  

هعری ورزشعی،    در فرهنگ جوام  پی ا کرده اسع . رقربع   

دهنع    هریی قرار می وضعی  ورزشکرران و تمرشرگران را در

که ممکن اس  قواع ، هنجررهعر و تقسعیم کررهعری رایع      

آمی   آسرنی نقض و به رویررویی پرخرشجویرنه و خشون  به

هری ورزشی، ورزش فوتبرل بیش  منجر شود. در بین رشته

آمیع  در بعین تمرشعرگران و     هر رفترر خشون  از سریر رشته

هر )اوبرش( بر عقری  و  ن،رنهواداران دارد. در ان،لسترن هولی

آمی  بسعیرری   وجودآورن   وقری  فرجعه آمی  به افکرر تعص 

عنوان یکی  هر به (. عملکرد رسرنه5ان  ) هر بوده در ورزش،ره

از منرب  مهم شک  دادن بعه ههنیع  تمرشعرگران پع  از     

ورود به ورزش،ره در رفترر ورزشعکرران در حعین و بعع  از    

تواننع  بعر طعر  و     هعر معی   رسعرنه  برزی بسیرر مؤثر اسع . 

گیعری یعر تشع ی      پرداختن به عواملی که موجع  شعک   

آمیع  در بعین تمرشعرگران     هر و رفتررهعری خشعون    ن،رش

شون ، به پرخرش،ری تمرشرگران دامن ب نن  یر آنکه بعر   می

دوری از مسرئ  جنجرلی و پرداختن بعه مسعرئلی کعه بعه     

شون ، بعه   می گیری ههنی  مثب  در هواداران منجر شک 

هعر   سرزی جو ورزشع،ره  سرزی در این زمینه و سرلم فرهنگ

 stadion(. واژ  استردیوم از کلمۀ یونرنی 10کمک کنن  )

بعه معنععی یععک مکععرن خععرص، کععه مععردم در آن مکععرن   

تعرین اسعتردیوم    ایستن ، گرفتعه شع ه اسع . قع یمی     می

ش ه، اسعتردیومی در المییرسع . ولکعوین معرر       شنرخته

کننع  و سعب     هر مردم را هع ای  معی   استردیوم گوی : می
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شون . اسعتردیوم مکعرنی    وسیلۀ خودشرن می تجربۀ آنهر به

هر یر دی،عر   هری بیرونی، کنسر  برای برگ اری همۀ ورزش

روی ادهرس ؛ می انی اس  که قسمتی از آن یر ک  آن بعر  

سرزه احرطعه شع ه و امکعرن تمرشعری ایسعترده و نشسعتۀ       

 یهعر  اسعتردیوم  جو (.11ده  ) رچیرن میروی اد را به تمرش

  عنرصر عنوان به( عرطبی یهر پرسخ ویژه به( )SSA) ورزشی

 کعه  انع ،  شع ه  شعنرخته  ورزشی روی ادهری مهم ارزش،اار

 رویع ادهر  در شعرک   بعرای  برلقوه تمرشرچیرن بران،ی انن  

 برای مهمی نقش ورزشی استردیوم در جو بنربراین هستن .

 اهعع اف بعه  دسعتیربی  جهع   در ورزشعی  وکررهعری  کسع  

 بر تأثیرگاار عوام (. 19) کن  می ایبر شرن مرلی و برزاریربی

 کیبیع   ازدحعرم،  فضعریی،  بنع ی  طر  شرم  استردیوم جو

 جری،ععره راحتععی ،(اسععکوربورد) امتیرزهععر نمععریش صعبحۀ 

 چیرلی رهر(، ص اهری محیطی,) کنن گرن تشویق نشستن،

 یعر  تشعویق  ی ،جمع خروش هواداران، بین مشترک آداب

سعکوهر هسعتن     صع ای  و برزیکنرن خوشرم  ،هر کردن هو

(. در زمینۀ تحقیق حرضعر تحقیقعر  زیعردی صعور      18)

( در 2013و همکععرران ) 1چععنگرفتععه اسعع ؛ از جملععه  

 اسعتردیوم  جعو  مقیعر   یعک  توسععۀ » تحقیقی بر عنعوان 

 رویع ادهری  در استردیوم جو بر تأثیرگاار ، عنرصر«ورزشی

آنهر به ایعن نتیجعه    .کردن  ارزیربی رچی راپرتمرش ورزشی

 طعور  بعه  خرسن ی ح  ایجرد بر استردیوم جو که رسی ن 

 ورزشعی  رویع ادهری  در شعرک   بعرای  تمریع   بعر  مثبتعی 

 تععأثیر غیرمسععتقیم و مسععتقیم صععور  بععه پرتمرشععرچی

 اسعتردیوم  جعو  مقیعر   از تحقیعق  ایعن  عشوه به. گاارد می

 اسعتبرده  ورزشعی  تمرشعرچیرن  کعردن  تقسیم برای ورزشی

( نقععش 2009و همکععرران ) 2تئععودوراکی  .(15کععرد )

میرنجی شنرخ  تیم در ارتبعرط بعین کیبیع  خع مر  و     

ای را  هری حرفعه  نیر  خری  مج د بین تمرشرچیرن ورزش

بررسی کردن . آنهر نشرن دادن  که دو بعع  ویعژ  کیبیع     
                                                                 

1 . Chen 

2 . Theodorakis 

  دهی و قربلی  اعتمرد( ارتبرط مثبتی بر نیر  خ مر  )پرسخ

 دهن گرنی دارن  که شنرخ  کم یر خری  مج د بین پرسخ

 ای بین کیبی  خع مر  و  متوسطی از تیم دارن . امر رابطه

 نیر  خری  مج د بین افرادی که شنرخ  بعرالیی از تعیم  

 (2010) 3(. اوریچ و بنکشترین17داشتن ، مشره ه نش  )

 هر را طی برگ اری مسربقر  ورزشعی ارزیعربی   جو استردیوم

 هعری مختلع    و به این نتیجه رسعی ن  کعه جنبعه    کردن 

 هعری سعببی   فی یکی و اجتمرعی محیط استردیوم شعرخ  

 نع . همننعین مشعخ  شع  کعه     ا جعو اسعتردیوم ورزشعی   

 طرفع اران ارتبعرط بعرالیی بعین جعو اسعتردیوم ورزشععی و      

 محمع ی و  (. علعی 19کنن  ) ان،یخت،ی و لا  ادراک می

 عوامع   مقریسعۀ »( در تحقیقی بر عنوان 1392همکرران )

 ،فوتبعرل  برتعر  هری لیگ ورزشی تمرشرگران حضور بر مؤثر

 به این نتیجه رسی ن  که هش  «ایران والیبرل و بسکتبرل

 هعری ورزشعی شعرم     عرم  حضور تمرشرگران در استردیوم

 و عملکعرد  جاابی ، و اطشعر  تأسیسر ،این موارد اس : 

 نیعربتی،  یپیعروز  رسرنی، اطشع و بن ی زمرن هر، تیم ق م 

 (2010)4 جیمع   و یوشعی ا (. 9هیجعرن )  و گری  و تعرم 

 در بعرزی  خرسعن ی  و بعرزی  جعو  بعین  برالیی همبست،ی

 هعر  یرفته دادن . این نشرن آمریکریی نی  و ژاپنی یهر نمونه

 از برای خرسعن ی  قوی پیش،وی برزی جو که نشرن دادن 

 ی( به ارزیرب2009و همکرران ) 5پرینررد .(20اس  ) برزی

 عواملی پرداختن  که ادامۀ شرک  مشتریرن در روی ادهری

 کن . این محققعرن عوامع    ورزشی را تشویق یر متوق  می

 مستقیم و غیرمستقیم را بررسی و بیرن کردن  که مصعرف 

 کنعع ، طععور عمعع ه مسععیر غیرمسععتقیمی را طععی مععی  بععه

 که تمریش  ان،ی شی ابت ا مشعررک  طرفع اران و   طوری به

 کنع  و سعی  حضعور    هعر را ترغیع  معی    سرنهاستبرده از ر

 (. 16یرب  ) اف ایش می

                                                                 

3 . Uhrich & Benkenstein 

4 . Yoshida & James 

5 . Pritchard 
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هعری   بر توجه به اهمی  حضور تمرشرگران در محعیط  

ورزشی و رونق بخشی ن به روی ادهری ورزشی ل وم توجه 

مع یران ورزشعی بعه موضععوع چ،عون،ی ایجعرد شععرایط و      

بسترهری الزم برای حضور تمرشرگران از اهمی  برخعوردار  

هععر و  ی جععو منرسعع  و محععیط اسععتردیوم اسعع . از طرفعع

ی ورزشععی یکعی از شعرایط مهععم بعرای حضععور    هعر  سعرلن 

تمرشرچیرن روی ادهری ورزشی اس . در این زمینه، وجعود  

هر و شرایط منرس  برای  نیرز بررسی عرم  اب ار معتبر پیش

حضور تمرشرچیرن اسع . بنعربراین در تحقیعق حرضعر بعه      

هری ورزشی ایران  دیومهری جو استر بررسی و مقریسۀ مؤلبه

و می ان اهمی  هر یک از آنرن بر تمرشعرگران رویع ادهری   

 ورزشی پرتمرشرگر )فوتبرل، کشتی و والیبرل( پرداخته ش .

 

 روش تحقیق

 روش حسع   بعر  و کرربردی ه ف، نظر از پژوهش این

 اسع .  نعوع توصعیبی و پیمریشعی    از اطشععر ،  گردآوری

ی هعر  لیعگ  شعرگران تمر شرم  کلیۀ پژوهش آمرری جرمعۀ

هری فوتبرل، کشتی و والیبرل در  رشته ایران در پرتمرشرگر

هستن . بر توجه به پراکن گی و حجم زیرد  93_94فص  

 حجعم  ،هعر  یرفتعه  پایری اطمینرن از تعمیم هر و برای نمونه

صور  ه فمن  انتخرب ش . همننین بر استبرده از  به نمونه

اب ار ه انتخرب ش ن . عنوان نمون نبر به 400ج ول مورگرن 

سرختۀ جو  مورد استبرده در این پژوهش، پرسشنرمۀ محقق

ورزشی اس  که بر مبنعری پیشعینۀ   ( هری سرلن) استردیوم

ویعژه   ش ه بر خبرگعرن و بعه   ه ای  پژوهش، مصرحبۀ نیمه

هری ورزشعی چعن و همکعرران     پرسشنرمۀ محیط استردیوم

بر موضوع ترین متغیرهری مرتبط  فهرستی از مهم( 2013)

ی( ورزشی تهیه و پ  از اسعتخرا   هر سرلنجو استردیوم )

نبر از متخصصرن م یری   15(. 15گویه نهریی ش  ) 32

ورزشی در مورد روایی صوری و محتعوایی آن اههعرر نظعر    

ارزشعی   5کردن . پ  از اصشحر ، پرسشنرمه بر مقیعر   

ک ( طی ی5تر کرمشً موافقم =  1لیکر  )از کرمشً مخرلبم= 

نبععری تکمیعع  و پعع  از   50مطرلعععۀ راهنمععر، از نمونععۀ  

وتحلی  آنهر، پریریی پرسشنرمه بر استبرده از ضعری    تج یه

( بعرآورد شع  و در   α=74/0همبست،ی آلبعری کرونبعر) )   

نهری  پرسشنرمه در دو بخش مشخصر  فعردی و بخعش   

ی هعر  سعرلن اصعلی سعؤاال  پرسشعنرمه )جعو اسعتردیوم و      

در نهری  برای  .تحقیق توزی  ش  یهر نمونهورزشی( بین 

هر از آمرر توصعیبی )میعرن،ین، انحعراف     وتحلی  داده تج یه

، آزمعون فریع من،   k-sاسترن ارد و..( و آمعرر اسعتنبرطی )  

آزمون کروسکرل والی  و ضعری  همبسعت،ی اسعییرمن(    

 استبرده ش .

 

 های تحقیق نتایج و یافته

شعر   هعر بعه ایعن     شنرختی نمونه هری جمعی  ویژگی

 72سععرل،  20درصعع  کمتععر از  16اسعع : از نظععر سععن  

سرل هستن .  40درص  برالی  12سرل و  40تر  20درص 

 38تعر،   دیعیلم و پعریین   درص  فعو   50از نظر تحصیش  

ارش  و برالترنع .   درص  کررشنرسی 12درص  کررشنرسی و 

درصعع   33درصع  کررمنعع ان دولتعی،    17از نظعر شععغ   

درصع  دارای   19درصع  بیکعرر،    15آموز،  دانشجو و دانش

درص  سریر مشرغ  را  16مشرغ  خصوصی و شغ  آزاد و 

 39درصع  مجعرد و    61شع ن  و از نظعر تأهع      شرم  می

 درص  متأه  بودن . 

نشرن داد که مق ار سط  معنرداری کمتعر   k-sآزمون 

هعری تحقیععق توزیع  نرمععرل    رو داده اسع ، ازایععن  05/0از 

ون کروسععکرل والععی  و ضععری  رو از آزمعع ن ارنعع . ازایععن

 همبست،ی اسییرمن استبرده ش .

چعون مقع ار سعط      1هعری جع ول    بر توجه بعه داده 

اس ، تبرو  معنردار در هر یک از  05/0معنرداری کمتر از 

معیررهری جو استردیوم ورزشی وجود داش . همننین جو 

هری ورزشعی در رویع ادهری ورزشعی پرتمرشعرگر      استردیوم
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دس  آورد. در بین  را به 00/9ای  ن،ین رتبهطور کلی میر به

معیررهری جو استردیوم ورزشی معیرر تسعهیش  اسعتردیوم   

( و معیععرر تجهیعع ا  67/6ای )  بععرالترین میععرن،ین رتبععه

دس   ( را به28/1ای ) ترین میرن،ین رتبه الکترونیک پریین

  آوردن .

 ی در رویدادهای ورزشی پرتماشاگرهای ورزش . نتایج آزمون فریدمن برای جو استادیوم1جدول 

 شاخص آماری

 فهرست آزمون
 مجذور کای

درجات 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

ای رتبه  
 نتیجۀ آزمون

73/2011 جو استردیوم ورزشی  8 001/0  00/9  تبرو  معنردار اس  

73/2011 تسهیش  استردیوم  8 001/0  67/6  تبرو  معنردار اس  

73/2011 اشتیر  تمرشرگران  8 001/0  80/5  تبرو  معنردار اس  

73/2011 سرگرمی  8 001/0  15/5  تبرو  معنردار اس  

هر کنن ه گروه تشویق  73/2011  8 001/0  94/4  تبرو  معنردار اس  

73/2011 رفترر تمرشرگران  8 001/0  77/4  تبرو  معنردار اس  

73/2011 نمردهر  8 001/0  79/3  تبرو  معنردار اس  

جویی رقرب   73/2011  8 001/0  60/3  تبرو  معنردار اس  

73/2011 تجهی ا  الکترونیک  8 001/0  28/1  تبرو  معنردار اس  

 

 های ورزشی در رویدادهای ورزشی پر تماشاگر . نتایج آزمون کروسکال والیس برای جو استادیوم2جدول 

 شاخص آماری

 

 فهرست آزمون

مجذور 

 کای

درجات 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

ای  رتبه

 فوتبال

میانگین 

ای رتبه  

 کشتی

ای  میانگین رتبه

 والیبال

64/16 جو استردیوم ورزشی  2 001/0  65/211  52/162  94/217  

87/69 تسهیش  استردیوم  2 001/0  97/235  28/123  95/222  

70/7 اشتیر  تمرشرگران  2 001/0  12/193  85/184  13/223  

82/35 سرگرمی  2 001/0  67/242  16/171  44/173  

هر کنن ه گروه تشویق  78/16  2 001/0  92/212  64/162  68/217  

06/77 رفترر تمرشرگران  2 001/0  18/150  00/275  80/198  

10/2 نمردهر  2 001/0  59/190  61/204  25/209  

جویی رقرب   02/6  2 001/0  58/209  77/177  80/208  

39/51 تجهی ا  الکترونیک  2 001/0  89/236  67/137  43/209  

 

جعو اسعتردیوم هعری     2هعری جع ول    بر توجه بعه داده 

 فوتبعرل  رشعته  پرتمرشعرگر،  یورزش یهر رشته در ورزشی

 بعه ( 94/217) بعرل یوال و( 52/162) یکشعت  ،(65/211)

ععشوه   به .بودن  سوم تر اول یا رتبه نیرن،یم یدارا  یترت
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( برالترین رتبه و 67/242در رشتۀ فوتبرل معیرر سرگرمی )

تعرین رتبعه را    ( پعریین 18/150رر تمرشعرگران ) معیرر رفتع 

دس  آوردن . همننین در رشعتۀ کشعتی معیعرر رفتعرر      به

( بععرالترین رتبععه و معیععرر تسععهیش    275تمرشععرگران )

ترین رتبه را دارن . در نهری  در  ( پریین28/123استردیوم )

( برالترین 13/223رشتۀ والیبرل معیرر اشتیر  تمرشرگران )

رتبعه را   نیتعر  نییپعر ( 44/173سعرگرمی )  رتبه و معیعرر 

 دس  آوردن . به

 

 . میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی اسپیرمن بین متغیرها3جدول

ف
دی

 ر

ها عامل  میانگین 
انحراف 

 استاندارد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

جویی رقرب  1  25/2  81/0  1 30/0  008/0-  37/0  52/0  36/0  25/0  34/0  63/0  

70/2 تسهیش  2  82/0  30/0  1 13/0-  44/0  35/0  38/0  0/80 45/0  70/0  

54/2 رفترر تمرشرگران 3  92/0  008/0-  13/0-  1 14/0-  13/0  13/0  14/0-  07/0-  13/0  

74/2 سرگرمی 4  78/0  37/0  44/0  14/0-  1 36/0  43/0  37/0  51/0  66/0  

34/2 اشتیر  5  65/0  52/0  35/0  13/0  36/0  1 51/0  31/0  49/0  74/0  

دهرنمر 6  26/2  66/0  36/0  38/0  13/0  43/0  51/0  1 31/0  46/0  65/0  

تجهی ا   7

 الکترونیکی
51/2  06/1  25/0  0/80 14/0-  37/0  31/0  31/0  1 41/0  59/0  

کنن گرن تشویق 8  63/2  79/0  34/0  45/0  07/0-  51/0  49/0  46/0  41/0  1 70/0  

جو استردیوم و  9

هری  سرلن

 ورزشی

07/20  98/3  63/0  70/0  13/0  66/0  74/0  65/0  59/0  70/0  1 

 

مععرتری  همبسععت،ی و میععرن،ین، انحععراف  3جعع ول 

ی ورزشعی را  هعر  سرلنهری جو استردیوم و  استرن ارد مؤلبه

ده . بر توجه به نتری  ج ول، برالترین همبست،ی  نشرن می

بععین مؤلبععۀ تجهیعع ا  الکترونیکععی و مؤلبععۀ تسععهیش    

ن   همبسعت،ی در  ده نشرن 80/0استردیوم اس  که نمر  

تعرین ضعری  همبسعت،ی میعرن      سط  خوب اس . پریین

هری سرگرمی و رفترر تمرشرگران و همننعین رفتعرر    مؤلبه

 -14/0تمرشرگران و تجهی ا  الکترونیکی اس  کعه نمعر    

دهن   ضری  همبسعت،ی در سعط  بسعیرر ضععی       نشرن

 اس .

 

 گیری بحث و نتیجه

هعری   دیومکرربرد اصلی این پژوهش بررسی جعو اسعتر  

ورزشی ایران در روی ادهری ورزشی پرتمرشرگر اس ؛ یعنی 

جریی که عنرصر معؤثر بعر جعو اسعتردیوم ورزشعی تبعرو        

هری ورزشی در دی،ر کشورهری آسیریی  زیردی بر استردیوم

هری این  و کشورهری اروپریی و آمریکریی داشته برش . یرفته

هععری جععو  دهنعع   تبععرو  در بععین مؤلبععه تحقیععق نشععرن

هری ورزشی معؤثر در رویع ادهری پرتمرشعرگر در     ستردیوما

کشور ایران بود. یرفتۀ اول تحقیق نشرن داد کعه میعرن،ین   

هری ورزشی در کشور ایران برابر  ای کلی جو استردیوم رتبه

هعری جعو اسعتردیوم     اس . همننعین در بعین مؤلبعه    9بر 

ای  ورزشی مؤلبۀ تسهیش  استردیوم برالترین میرن،ین رتبه

ترین میعرن،ین   ( و معیرر تجهی ا  الکترونیک پریین67/6)

دس  آوردنع . ایعن یرفتعه بعر نتعری        ( را به28/1ای ) رتبه

نعژاد   (، وثوقی و خسروی1388تحقیق المیری و همکرران )

و  (1390دوسعع  قهبرخععی و احمعع ی ) علععی(، 1388)

(. نتری  1، 8، 13، 14همسوس  )( 2008)1لی و آمینودین

بررسعی  »( بعر عنعوان   1388و همکعرران )  تحقیق المیری

                                                                 

1 . Aminuddin & Lee 
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 «هعر  عوام  مؤثر بر حضور تمرشرگران فوتبرل در ورزشع،ره 

 و امکرنعر   برزی، جاابی  عوام  کلی طور به که داد نشرن

 در تمرشرگران حضور بر تمرشرگران یهر اولوی  و تسهیش 

 نعژاد  وثعوقی و خسعروی   .(1دارن  ) مثب  تأثیر هر ورزش،ره

 فرهن،عی  عوامع   بررسعی »ی بر عنوان ( در تحقیق1388)

 به این نتیجه «فوتبرل تمرشرگران هیجرنی رفترر اجتمرعی

 رسعی ن  کععه نررضععریتی از امکرنععر  و تسععهیش  رفععرهی  

 هری فوتبرل از عوام  هیجرنر  منبی تمرشعرگران  استردیوم

  (1390دوس  قهبرخی و احم ی ) علی (.13فوتبرل اس  )

 منع ی  مر  و رضعری  در بررسی رابطۀ بعین کیبیع  خع    

 هری می برن لیعگ قهرمرنعرن آسعیر    تمرشرگران در ورزش،ره

 و طراحعی  و امنیع   خع مر ،  بعه  دسترسعی  میع ان  بین

 رابطۀ تمرشرگران من ی رضری  بر ورزش،ره فضری جاابی 

 (2008لی ) و آمینودین(. 8معنرداری را شنرسریی کردن  )

 مع  عوا تعرین  مهعم  از یکعی  را تسعهیش   خعود  مطرلعۀ در

 آنرن بیشتر حضور درنتیجه و تمرشرگران رضری  بر اثرگاار

 توان گبع   در تبسیر این یرفته می .(14کردن  ) شنرسریی

 از نظر تمرشرگران برال بودن کیبیع  تسعهیش  اسعتردیوم   

 نقش بسیرر زیردی بر رضری  و خرسن ی تمرشرگران برای

 هر دارد و در جه  بهتعر شع ن و   حضور آنرن در استردیوم

 هری ورزشی کیبی  تسعهیش   بهبود کیبی  جو استردیوم

 هعری ورزشعی از اهمیع  زیعردی     ش ه توسط استردیوم ارائه

 توسععۀ  بعر  اخیعر  یهر سرل در مر کشور برخوردار اس . در

 عرصه، این در خصوصی و دولتی بخش یهر گااری سرمریه

 و تجهیع   سعرخ   صعرف  ه ینعه  تومعرن  میلیرردهر سرالنه

  (.13شود ) می فوتبرل یهر استردیوم جمله از ورزشی امرکن

 حق بیرن کرد که بیشعتر  توان به بنربراین در این زمینه می

 هری اخیر در زمینعۀ  هری ورزشی در ایران در سرل استردیوم

 انع  و  هری بلن ی برداشته ارائۀ تسهیش  به تمرشرگران گرم

 اق امرتی مرنن  تعمیعرا ، جری،عره ویعژه، کیبیع  لعوازم و     

 ا  استردیوم مرننع  صعن لی، اسعکوربورد، سعروی     تجهی 

 ان  کعه  ان . همننین موج  ش ه به اشتی و ... انجرم داده

این اق امر  بر حضور تمرشرگران در استردیوم تأثیر داشته 

ان ، امر بعر   وجود آورده هر به برش  و جو منرسبی در استردیوم

به  هری فراوان در زمینۀ ارائۀ تسهیش  منرس  وجود تشش

رو  تمرشرگران همننرن بعر مشعکشتی در ایعن زمینعه روبعه     

فروشی  هستن . در بیشتر روی ادهری ورزشی در ایران بلی 

صعور  حضعوری انجعرم     فروشعی بعه   از طریق برجۀ بلیع  

گیرد و این مسئله تمرشعرگران را بعر مشعکشتی مرننع       می

هری طوالنی، اتشف وق ، ورود و خعرو  بعر    حضور در ص 

دی گی هن،رم ازدحرم، برزار سعیره و   راوان، آسی مشکش  ف

بعر وجعود    شعود  رو سرخته اس . در ایران دی ه معی  ... روبه

هعری بسعیرر بعرای سعرخ  یعک اسععتردیوم       صعرف ه ینعه  

وسرز بعر اشعکرالتی از نظعر تسعهیش       متأسبرنه این سرخ 

سرخ  مواجه اس . یرفتۀ دی،ر پژوهش به بررسی اهمی  

جو استردیوم ورزشی بر تمرشرگران به هری  هر یک از مؤلبه

تبکیک هر رشته پرداخ . در رشتۀ فوتبرل معیرر سرگرمی 

، برالترین رتبه و معیعرر رفتعرر   67/242ای  بر میرن،ین رتبه 

دس  آوردن .  ترین رتبه را به ( پریین18/150تمرشرگران )

( 1382این یرفته بر نتری  تحقیعق رحیمعی و همکعرران )   

ر پع  از بررسعی مع یری  ایمنعی در     همخوان اس . آنهع 

هری فوتبرل کشور از دی گره تمرشرگران، برزیکنرن  ورزش،ره

و مع یران اجرایعی بعه ایعن نتیجعه رسعی ن  کعه بیشععتر        

( رفترر خعود را آرام و منطقعی معرفعی    50/62تمرشرگران )

توان گبع  بعر خعشف     (. در تبسیر این یرفته می6کردن  )

ایران رفترر طرف اران فوتبرل بسیرری از کشورهر ترکنون در 

آمی ،  به معض  اجتمرعی تب ی  نش ه و رفتررهری خشون 

هر مشره ه ش ه اس . همننعین   تنهر در مح ود  ورزش،ره

شععع   و دامنعععۀ حرکعععر ، رفتررهعععری پرخرشععع،رانه و  

آمی  طرف اران فوتبرل در مقریسه بر دی،ر کشورهر  خشون 

ای که در طول ترریخ  گونه ان ، به بسیرر خبی  ارزیربی ش ه

ی برخوردهعر گعره   برگ اری مسربقر  فوتبرل در ایران هعیچ 
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هعری   طرف اران فوتبرل بر یک ی،ر به قت  یر حتعی آسعی   

(. به همین دلی  5ش ی  جرنی و مرلی منجر نش ه اس  )

شود که در تحقیق حرضر رفترر تمرشعرگران در   مشره ه می

رین اثعر  هعری ورزشعی کمتع    هری جعو اسعتردیوم   بین مؤلبه

هعری ورزشعی فوتبعرل دارد و     مخعرب را بعر جعو اسعتردیوم    

بععرالترین میععرن،ین مربععوط بععه سععرگرمی اسعع . ایععن    

دهن   اهمی  معیرر سرگرمی در حضعور تمرشعرگران    نشرن

هرس  و این عرم  بیشترین تعأثیر را بعر جعو     در استردیوم

هری ورزشی فوتبعرل دارد. کمعر اینکعه در بیشعتر      استردیوم

مهععم فوتبععرل در ایععران از جملععه مصععرف    هععری  بععرزی

شعود کعه تمرشعرگران     هعری پریتخع  دیع ه معی     سعرخربی 

یربن  و منتظر  هر قب  از برزی در استردیوم حضور می سرع 

برگ اری برزی هستن  و بری  در این بین برنرمۀ تبریحی و 

ای مرنن  دعو  از خوانن گرن، مراسعم بعومی    کنن ه سرگرم

هععری فرهن،ععی  ی، فعرلیعع بععرز محلععی، کررهععری شعععب ه

طورکعه در تحقیعق    کنن ه و ... برگ ار شعود؛ همعرن   سرگرم

حرضر مشخ  ش  که مؤلبۀ سرگرمی بیشترین تأثیر را بر 

هری ورزشی در رشعتۀ فوتبعرل دارد. اگعر اثعر      جو استردیوم

هعری ورزشعی فوتبعرل تقویع       مؤلبۀ سرگرمی بر استردیوم

بعرل در  شعک شعره  جعو پرشعور طرفع اران فوت      شود، بعی 

هر خواهیم بود و مشکلی کعه در یکعی دو فصع      استردیوم

اخیر فوتبرل کشور بر آن دس  به گریبرن اس  و آن ع م 

استقبرل از روی ادهرس ، شری  تر ح ودی بر توجه به معیرر 

هعری تحقیعق    سرگرمی پوشش داده شود. همننین یرفتعه 

( 275نشرن داد که در ورزش کشعتی رفتعرر تمرشعرگران )   

( 28/123رین رتبععه و معیعرر تسععهیش  اسععتردیوم ) بعرالت 

توان گب   ترین رتبه را دارن . در تبسیر این یرفته می پریین

هعری   رفترر تمرشرگران تأثیر بسیرر زیردی بر جعو اسعتردیوم  

ورزشی در رشتۀ کشتی دارد و تسهیش  اسعتردیوم نقعش   

کمتری دارد. بر توجه به اینکعه کشعتی ورزش قع یمی در    

  و حسرسی  زیردی نسب  به این ورزش وجعود  ایران اس

دارد، حضععور تمرشععرگران تععأثیر شععریرن تععوجهی در جععو   

هری ورزش کشعتی دارد یعر بهتعر اسع  ب،عوییم       استردیوم

هععری جععو   اهمیعع  رفتععرر تمرشععرگران بععر سععریر مؤلبععه  

هری ورزشعی برتعری دارد. حعرل اگعر ایعن رفتعرر         استردیوم

شک شره   ود، بیدرس  و مثب  تقوی  و موج  بهبود ش

هری کشتی خواهیم  ای بر جو استردیوم آثرر مثب  و سرزن ه

بود. در نهری  در رشتۀ والیبرل معیرر اشعتیر  تمرشعرگران   

( 44/173( برالترین رتبعه و معیعرر سعرگرمی )   13/223)

دس  آوردنع . ایعن یرفتعه بعر نتعری        ترین رتبه را به پریین

(. 19  )( همسوسعع2010)1تحقیعق اوریععچ و بنکنسعتین  

جعو  »( در تحقیقی بعر عنعوان   2010اوریچ و بنکنستین )

هعری ورزشعی: شعرخ  شعک  و انعکعر  بعرای        استردیوم

به این نتیجه رسعی ن  کعه تجعررب    « برداری از سرزه بهره

وسعیلۀ سعط     هعری ورزشعی بعه    طرف اران از جو استردیوم

شعود   برالیی از لا  بردن و ان،یخته شع ن مشعخ  معی   

تعوان گبع  بعر توجعه بعه       ین یرفته معی (. در تبسیر ا19)

هری اخیعر والیبعرل در عرصعۀ جهعرنی و      هری سرل موفقی 

حضور تیم ملی والیبرل ایران در مسعربقر  لیعگ جهعرنی    

والیبرل شور و اشتیر  طرف اران ورزش به این رشته بیشتر 

ش ه اس  و این اشتیر  که حتعی در کوچعه و بعرزار و در    

رزشعی در بعین جوانعرن و    هعری مختلع  و   هر و زمین محله

هعری   شک بر جو اسعتردیوم  شود، بی نوجوانرن هم دی ه می

ورزشی والیبرل بیشعترین تعأثیر را خواهع  داشع  کعه بعر       

ری ی درس  در جه  حبظ این اشتیر  و ه ای  به  برنرمه

برر خواه  آم . در  ای مثب  به گمرن نتیجه مسیر درس  بی

ست،ی را میرن مؤلبۀ نهری  یرفتۀ آخر تحقیق برالترین همب

دسع    تجهی ا  الکترونیکی و مؤلبۀ تسهیش  استردیوم به

دهن   همبست،ی در سط  خوب  نشرن 80/0آورد که نمر  

هعری   ترین ضعری  همبسعت،ی میعرن مؤلبعه     اس  و پریین

سرگرمی و رفترر تمرشرگران و همننین رفترر تمرشرگران و 

                                                                 

1 . Uhrich & Benkenstein 
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دهنع     نشعرن  -14/0تجهی ا  الکترونیکی اس  که نمر  

ضری  همبست،ی در سط  بسیرر ضعی  اس . در تبسعیر  

توان گب  که پرواض  و مبرهن اس  که اگر  این یرفته می

ای  یک استردیوم ورزشی برای ایجرد جو درسع  و سعرزن ه  

دهع ،   بهبود تسهیش  و امکرنر  را در دستور کرر قرار معی 

 شک نیرزمن  استبرده از تجهی ا  الکترونیکی منرس  و بی

درستی برای تکمی  پروسه و فراین  خود اس . امر شواه  

هعری   دلیع  اجعرا نشع ن برنرمعه     دقیقی در کشور ایران به

هری ورزشی در دس   کنن ه در استردیوم تبریحی و سرگرم

نیس  کعه همبسعت،ی بعرالیی را بعین سعرگرمی و رفتعرر       

تمرشععرگران ببینععیم و ایععن موضععوع سععط  پععریینی از     

ده . در نهری  برای بهبعود و ارتقعر    یهمبست،ی را نشرن م

هری ورزشعی بعر رویع ادهری     سرزن ه و مثب  جو استردیوم

ورزشععی پرتمرشععرگر در ایععران پیشععنهردهری زیععر بععه     

شود: برای توسعۀ مؤلبۀ  ان رکرران این حوزه ارائه می دس 

هری بین نیمه، ه یه، نمرد،  سرگرمی اق امرتی مرنن  برنرمه

تمرشعرگران و احع اب بوفعه انجعرم      تعرم  بین برزیکنرن و

گیرد، برای توسعۀ مؤلبۀ تجهی ا  الکترونیکی؛ نور، صع ا،  

تصویر بری  منرس  برش . برای توسععۀ مؤلبعۀ تسعهیش ؛    

لوازم و تجهی ا ، معمرری و امنی  منرسعبی ایجعرد شعود.    

برای توسعۀ نمردهر؛ رنگ پیعراهن، سعرود تعیم و عملکعرد     

جویی؛  گیرد. برای توسعۀ رقرب ورزشکرران مورد توجه قرار 

توانع    جو استردیوم، روحیۀ جن،ن گی، روحیۀ هواداران می

در این فرکتور تأثیرگاار برش . در زمینۀ رفترر تمرشعرگران،  

هعر   هری فرهن،ی و اجتمرعی مختل  از طریق رسرنه برنرمه

توانعع  در کععرهش اعتراضععر  و رفتررهععری نرشریسعع    مععی

ۀ اف ایش اشتیر  تمرشرگران انعواع  تأثیرگاار برش . در زمین

راهکررهر مرنن  کرهش قیم  بلی ، بهبعود عملکعرد تعیم،    

برزیکنرن محبوب، تجهی ا  و تسهیش  منرس  تأثیرگعاار  

کننعع ه و لیعع رهر  اسعع ، و بععرای بهبععود کیبیعع  تشععویق 

 عم  آی .  هری مرلی و غیرمرلی به حمری 
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