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 چکیده

های استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران است. تحقیق حاضر از هدف کلی این تحقیق تعیین تأثیر ویژگی

سوالی بر مبنای  40ای های استادیوم پرسشنامههای مربوط به ویژگیآوری دادهنظر هدف کاربردی است. برای جمعنوع همبستگی و از 

ها گیری گردید. روایی پرسشنامههای پیشین ساخته شد. حضور مجدد تماشاگران نیز با استفاده از پرسشنامه چهار سوالی اندازهپژوهش

ن بازاریابی ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آنها نیز در یک مطالعه راهنما، با آلفای کرونباخ به تن از متخصصا 15با استفاده از نظر 

کننده در مسابقات یازدهمین دورة سال شرکت 14تأیید شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه تماشاگران باالتر از  83/0و  87/0ترتیب 

ای، از بین تماشاگران حاضر در چهار بازی برگزار شده نمونه آماری تحقیق به روش چندمرحلهدادند. لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می

های منتخب فوالدشهر اصفهان، آزادی تهران، یادگار امام تبریز و شهید باهنر کرمان انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده از در استادیوم

 یابیمدل روش از تأثیر ضرایب محاسبه و تحقیق نظری مدل صحت آزمون د. برایبه دست آم 239فرمول تعیین حجم نمونه برابر با 

نتایج تحقیق نشان داد که هفت متغیر دسترسی به استادیوم،  .است شده استفاده لیزرل افزار نرم بوسیله (SEM) ساختاری معادالت

ر مجدد تماشاگران تاثیر دارند، ولی سه عامل ها، تخصیص فضا و خدمات غذایی بر حضوپارکینگ، تمیزی، زیبایی، راحتی صندلی

 تابلوهای راهنما، طراحی استادیوم و کیفیت اسکوربورد تأثیری بر حضور مجدد تماشاگران ندارند.

 

 : کلیدی هایواژه

 .های استادیوم، حضور مجدد، تماشاگران، لیگ فوتبالویژگی
 

                                                           

  -  : 09376440917نویسنده مسئول : تلفن Email:a.nazemi66@yahoo.com                                                                          
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 مقدمه

امروزه ورزش بخش مهمی از جوامع و نیز تجارت 

ی محسوب می شود و روز به روز بر اهمیت آن افزوده جهان

می شود. ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی، چه در بعد 

عملی و چه در بعد تماشایی، در تولید و مصرف کاالها و 

خدمات ورزشی و توسعۀ اقتصادی جوامع مختلف نقش 

اساسی داشته و هم اکنون یکی از عوامل اثرگذار در رشد 

به شمار  21ز از درآمدزاترین صنایع قرن اقتصاد ملی و نی

(. هواداران ورزشی نماینده قسمت قابل توجهی 3می رود)

از مصرف کنندگان ورزشی هستند. به عنوان مثال در 

درصد مردم حداقل یک بار در روز  70ایاالت متحده، 

مسابقات ورزشی را می بینند، در مورد آن مطالعه و یا 

، حضور تماشاگران 1998تا  1985بحث می کنند. از سال 

داری در چهار ورزش  در رویدادهای ورزشی بطور معنی

 عمده در امریکا افزایش یافته است. لیگ برتر بیسبال

(MLB)  بیشترین افزایش را در تعداد افرادی که در

نفر، میلیون  24.2مسابقات حضور می یابند، داشته است)

 10.3) البسکتبای  % افزایش( و پس از آن لیگ حرفه50

میلیون  5.7) ای % افزایش(، فوتبال حرفه89میلیون نفر، 

% 49میلیون نفر،  5.6ای ) % افزایش( و هاکی حرفه40نفر، 

های بعدی قرار دارند. همچنین در این  افزایش( در رتبه

بازۀ زمانی تعداد افرادی که در رویدادهای ورزشی 

عالوه (. 11دانشگاهی حضور داشتند، افزایش داشته است )

براین، بیشتر زمان برنامه های تلویزیونی به رویدادهای 

 ESPNورزشی اختصاص داده شده است. شبکه ورزشی 

بود که  2000پنجمین شبکه تلویزیونی پردرآمد در سال 

(. 16بیلیون دالر تخمین زده شد ) 1.2درآمد آن حدود 

در میان رشته های ورزشی، بدون شک فوتبال 

ننده ترین و هیجان انگیزترین رشتۀ پرطرفدارترین، پربی

شود و در کشور ما نیز از ورزشی در جهان محسوب می

 (. 4این قاعده مستثنا نیست )

با افزایش عالقه به ورزش، تمایل هواداران ورزشی نیز 

برای اینکه به عنوان مصرف کنندگان مطرح شوند، افزایش 

قه یافته است. تیم ها و شرکت های ورزشی نیز بسیار عال

مندند تا جائیکه امکان دارد مصرف کنندگان بیشتری را 

های مسابقات و در پی آن محصوالت خود برای خرید بلیط

جذب کنند تا از این طریق بر درآمدزایی و سودآوری و 

جبران هزینه هایشان بیفزایند و بقای خود را در این 

(. چرا که یک راه بسیار 11صنعت عظیم تضمین کنند )

های ورزشی، ای کاهش موانع اقتصادی برنامهموثر بر

های ورزشی است. افزایش و نیز حفظ تماشاگران برای تیم

دلیل این امر این است که تماشاگران، یکی از عناصر مهم 

های ورزشی هستند و حاضرند و تاثیرگذار در موفقیت تیم

برای استفاده از رویدادهای ورزشی هزینه کنند. داشتن 

اد، منابع درآمدی پایداری را از جمله افزایش تماشاگران زی

فروش بلیط، فروش مواد غذایی در استادیوم، پارکینگ و 

نیز محصوالت و یادبودهای باشگاه برای تیم های ورزشی 

فراهم می آورند. عالوه براین، وجود هواداران بیشتر برای 

یک تیم ورزشی، بهترین و جذابترین منبع و محرکی است 

شود شرکت های تجاری از آن تیم حمایت  که باعث می

(. چراکه یکی از مالحظات اولیه حامیان 14مالی کنند )

مالی این است که بتوانند محصوالت و خدمات خود را به 

(. به عنوان مثال، 3تعداد بیشتری از افراد معرفی کنند )

باشگاه دورتموند آلمان که باالترین میانگین حضور 

تیم های لیگ آلمان داشته است،  تماشاگر در بین تمامی

اش )وستفالن تنها با فروش امتیاز نام استادیوم اختصاصی

اشتادیون( به شرکت بیمۀ سیگنال ایدونا و نامیدن این 

سال،  در  7به مدت « سیگنال ایدونا پارک»ورزشگاه با 

 توانست از خطر ورشکستگی نجات یابد. 2005سال 

جذب تماشاگران  در این میان باید توجه داشت که

که تر است زمانی به عنوان ابزار درآمدزایی، اثربخش 

حضور آنها در استادیوم به صورت موقت نباشد و آنها 
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های بعدی تیم مورد نظر به استادیوم جهت تماشای رقابت

 یا قصد حضور مجدد، در مجدد (. بازگشت15برگردند )

 دهبرآور برای مشتریان که معناست بدین آن، عام مفهوم

 را سازمان خدمت یا کاال مجدداً خود نیازهای ساختن

قصد توان گفت که در مجموع می (.22)کنند خریداری

حضور مجدد مطمئن ترین شاخص برای پیش بینی 

 (.14شود)حضور واقعی تماشاگران محصوب می

با در نظر داشتن عوامل مذکور بدیهی است که داشتن 

-بزرگترین سرمایه تماشاگران زیاد در مسابقات، یکی از

هایی است که تیم های ورزشی می توانند در اختیار 

ها برای داشته باشند. بنابراین، مدیران و بازاریابان باشگاه

-افزایش این سرمایه عظیم و بهبود برنامه های اقتصادی

شان باید به دنبال  حضور بیشتر تماشاگران در مسابقات 

ز انگیزه ها و عالئق باشند و بدین منظور نیاز دارند تا ا

تماشاگران و عوامل حضور آنها در استادیوم تا حد امکان 

اطالع یابند. یکی ار عواملی که در حضور تماشاگران در 

مسابقات  اهمیت بسزایی دارد، ویژگیهای مربوط به 

استادیوم یا محیطی است که تماشاگران در ضمن خرید 

گذرانند.  خدمت ورزشی، زمان نسبتا زیادی را در آن می

خود به  تحقیق در( 2010)  1ساروجالل و موفوکا دروپ،

 استادیوم فیزیکی هایویژگی از بعد بررسی ارتباط هفت

 به فضا، دسترسی تخصیص تجهیزات، زیبایی )شامل

 خدمات اسکوربورد، ها، کیفیتصندلی راحتی استادیوم،

 ماندن تماشاگران به تمایل با استادیوم( تمیزی و غذایی

پرداختند و  تماشاگران مجدد حضور و ورزشی مکان در

 حضور با استادیوم هایویژگی کیفیت افزایش دریافتند که

داری دارد. بنابراین، تماشاگران ارتباط مثبت و معنی مجدد

 در موثری طور به را خود نقش توانندمی ورزشی مدیران

 که معنا بدین .دهند نشان استادیوم به مربوط هایویژگی

                                                           

1 - Dhurup, Mofoka & Surujlal 

 استادیوم به مربوط مهم هایمولفه و عوامل کردن مهیا با

 .کنند فراهم استادیوم در را تماشاگران حضور زمینه

فروشی در ایران منبع ناچیزی از در حال حاضر بلیط

های کند ولی سیاستها را تامین میهای باشگاههزینه

کالن کنفدراسیون فوتبال آسیا و نیز وزارت ورزش کشور 

ها خصوصی و از حیث مالی رود که باشگاهبه سمتی می

ها باید به مستقل و خودکفا شوند. بدین ترتیب، باشگاه

دنبال راهکارهایی برای جذب تماشاگران بیشتر و در 

(. داشتن تراز مالی 2نهایت افزایش درآمد خود باشند )

های حاضر در لیگ برتر در کنار داشتن مثبت برای باشگاه

ت که بتواند نیازهای اصلی تماشاگران های باکیفیاستادیوم

برای   AFCرا برطرف کند از جمله مواردی است که 

ها و نیز دادن سهمیه به ای به باشگاهدادن مجوز حرفه

کشورها برای حضور در لیگ قهرمانان مورد بررسی قرار 

دهد. در چند سال اخیر، این موارد امتیاز زیادی از می

دیگر کشورهای آسیایی کاسته لیگ فوتبال ایران نسبت به 

های اصلی مسئولین مربوطه بوده است. است و از دغدغه

-لذا، تحقیق حاضر در پی آن است تا آن دسته از ویژگی

های محیط فیزیکی استادیوم را بررسی کند که بیشترین 

تاثیر را در حضور مجدد تماشاگران دارد و به مسئوالن 

با بهبود این عوامل  ها و سازمان لیگ کمک کند تاباشگاه

تر برای حضور بیشتر عالوه بر ایجاد محیطی مناسب

-های متبوعتر، باشگاهتماشاگران و کسب درآمدهای افزون

 تر شدن پیش بروند.ایشان را به سمت حرفه

 

 تحقیقروش

 روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری

این تحقیق، از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی 

در آمده است. همچنین، تحقیق حاضر از نظر به اجرا 

هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه 

کننده در مسابقات سال شرکت 14تماشاگران باالتر از 
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دهند یازدهمین دورۀ لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می

اند. این تماشاگران که بلیط مسابقات را خریداری نموده

کننده در لیگ برتر، تیم شرکت 18ت برای تماشای مسابقا

اند. نمونه استادیوم حاضر شده 14شهر ایران و در  12از 

های آماری تحقیق نیز از بین تماشاگران حاضر در بازی

برگزار شده در چهار استادیوم منتخب فوالدشهر اصفهان 

استقالل(، -ذوب آهن(، آزادی تهران )پرسپولیس-)سپاهان

سایپا( و شهید باهنر -راکتورسازییادگار امام تبریز )ت

با توجه به سپاهان(  انتخاب شدند. -کرمان )مس کرمان

نامشخص بودن تعداد جامعه، با استفاده از فرمول تعیین 

نفر برآورد گردید که با  239حجم، تعداد نمونه برابر با 

های های قبلی برگزار شده در استادیومتوجه به آمار بازی

نفر،  95م یادگار امام تبریز منتخب، سهم استادیو

نفر و فوالدشهر  29نفر، باهنر کرمان  88استادیوم آزادی 

 به دست آمد. 27اصفهان 

 گیریابزار اندازه

های های مربوط به ویژگیآوری دادهجمع به منظور

سوال  40ای مشتمل بر ده مولفه و استادیوم، پرسشنامه

یلد و اسلون های واکفطراحی شد که ترکیبی از پرسشنامه

(، گرینویل 1996(، واکفیلد، اسلون و بلوگت )1995)

( و دروپ و موکافا 2007(، گائو و همکاران )2001)

( بود. حضور مجدد تماشاگران نیز با استفاده از 2010)

 اینگیری شد. سوالی اندازه 4ساخته پرسشنامه محقق

( و 1996) پاراسورامانهای ه بر مبنای پرسشنامهنامشپرس

( 2002( و دانکن و گری )2002و، جان و ویکتور )ش

 نوع از نامهشپرس هر دو گیریندازها مقیاسساخته شد. 

 ت بود.لیکر

 هاروش تحلیل داده

مدل پژوهش بر مبنای مطالعات پیشین طراحی شد و 

 محاسبه و شدهطراحی نظری مدل صحت آزمون برای

 به ساختاری معادالت یابیمدل روش از تأثیر ضرایب

 شد. ( استفاده LISREL8.8) لیزرل افزارنرم  وسیله

 

 های تحقیقیافتهنتایج و 

 11در این تحقیق تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از 

 های متناظر آنها انجام شد. شاخصمتغیر پنهان و گویه

اندازه گیری  مدل برای آزادی درجه بر خی مجذور نسبت

 نشان را مدل باالی برازش که بدست آمد 47/2 نهایی

 ترتیب به SRMR و RMSEA های شاخص. دهدمی

 مدل مناسب و مطلوب برازش 062/0 ،073/0 با برابر

 و NFI ،CFIهای  هستند. بعالوه، شاخص شده برآورد

NNFI هستند که  93/0 و91/0 ،96/0 با برابر ترتیب به

 نشان می دهند. مدل را مناسب و مطلوب برازش

( CR) 1مرکب روایی اساس ربرای مدل ب سازه پایایی

. گردید محاسبه(  AVE) شده استخراج واریانس میزان و

 آمده است. 1نتایج آن در جدول 

 پایایی مقدار مشخص است، 1جدول  در که همانطور

 آستانه از باالتر پنهان متغیرهای تمامی برای مرکب

 AVE مقدار دیگر طرف از. است 6/0معناداری یعنی 

 متغیرهای مجموعه واریانس از زانمی چه دهدمی نشان

-می تبیین شده ساخته پنهانِ متغیر توسط شده مشاهده

 است( 5/0 نیز این شاخص برای قبول مورد شود )آستانه

 تمام برای مقدار این گفت توانمی باال جدول به توجه با

 معناداری آستانه از باالتر شده ساخته پنهان متغیرهای

 ایی مناسبی برخوردار است.بنابراین مدل از پای. است

                                                           

1- Composite reliability 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 13

https://ntsmj.issma.ir/article-1-80-en.html


 لیگ برتر فوتبال ایرانلیگ برتر فوتبال ایران  های استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران درهای استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران در  تأثیر ویژگیتأثیر ویژگی
 

 

69 

 نتایج پایایی سازه -1جدول 

 متغیر و گویه ها
بار عاملی 
 استاندارد

 CR AVE معناداری

 69/0 90/0   دسترسی به استادیوم
Accsth1 84/0 000/0   
Accsth2 82/0 000/0   
Accsth3 79/0 000/0   
Accsth4 88/0 000/0   
 68/0 94/0   پارکینگ

Parkth1 86/0 000/0   
Parkth2 89/0 000/0   
Parkth3 78/0 000/0   
Parkth4 85/0 000/0   
Parkth5 79/0 000/0   
Parkth6 77/0 000/0   
Parkth7 81/0 000/0   

 58/0 87/0   تمیزی
Cleanliness1 65/0 000/0   
Cleanliness2 71/0 000/0   
Cleanliness3 66/0 000/0   

 
 51/0 86/0   خدمات غذایی

Foodservice1 67/0 000/0   
Foodservice2 64/0 000/0   
Foodservice3 66/0 000/0   
Foodservice4 71/0 000/0   
Foodservice5 78/0 000/0   
Foodservice6 79/0 000/0   

 52/0 80/0   کیفیت اسکوربورد
Scoreboard1 76/0 000/0   
Scoreboard2 69/0  000/0   
Scoreboard3 66/0 000/0   
Scoreboard4 72/0 000/0   

 52/0 81/0   راحتی صندلی ها
Seatcomfort1 78/0 000/0   
Seatcomfort2 72/0 000/0   
Seatcomfort3 64/0 000/0   
Seatcomfort4 73/0 000/0   

 56/0 84/0   زیبایی
Aesthetics 80/0 000/0   
Aesthetics 76/0 000/0   
Aesthetics 69/0 000/0   
Aesthetics 74/0 000/0   

 55/0 78/0   طراحی استادیوم
StadiumLa1 79/0 000/0   
StadiumLa2 75/0 000/0   
StadiumLa3 67/0 000/0   

 51/0 68/0   تابلوهای راهنما
Sinages1 74/0 000/0   
Sinages2 69/0 000/0   

 83/0 97/0   تخصیص فضا
SpaceAl1 98/0 000/0   
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SpaceAl2 89/0 000/0   
SpaceAl3 94/0 000/0   
SpaceAl4 93/0 000/0   
SpaceAl5 83/0 000/0   
SpaceAl6 88/0 000/0   

 82/0 95/0   حضور مجدد
RepeatAt1 94/0 000/0   
RepeatAt2 92/0 000/0   
RepeatAt3 88/0 000/0   
RepeatAt4 89/0 000/0   

 

شود؛ روایی روایی مدل نیز به دو صورت بررسی می

همگرا و روایی تمایز روایی همگرا با بررسی بار عاملی 

ها انجام می شود. همانطور که در جدول باال مشاهده گویه

 6/0می شود، مقدار بار عاملی برای تمام گویه ها باالتر از 

 تمایز روایی سنجش و همه ضرایب معنادار هستند. برای

 استفاده شده استخراج واریانس مقدار از تحقیق این در

 استخراج واریانس میزان اگر اساس، این بر. است شده

 متغیر آن همبستگی مجذور از شده ساخته متغیر هر شده

 آن که گرفت نتیجه توانمی باشد، بیشتر متغیرها سایر با

 ، در2 جدول است. در مندبهره تمایز روایی از مفهوم

 استخراج واریانس مقدار مفهوم هر به مربوط یهاخانه

 آن همبستگی مجذور مقدار، این زیر در. است آمده شده

 مشاهده که همانطور. است آمده مفاهیم سایر با مفهوم

 میزان از موارد تمامی در همبستگی مجذور مقدار شود،می

  نشان مساله این. است کمتر شده استخراج واریانس

 ساخته متغیرهای از یک هر برای تمایز روایی دهدمی

 .دارد وجود تحقیق این در شده

 ماتریس همبستگی متغیرهای پنهان پژوهش -2جدول 

 تمیزی پارکینگ سترسی  د 
خدمات 
 غذایی

کیفیت 
 اسکوربورد

راحتی 
 هاصندلی

 زیبایی
طراحی 
 استادیوم

تابلوهای 
 راهنما

تخصیص 
 فضا

حضور 
 مجدد

 04/0 01/0 09/0 01/0 01/0 04/0 64/0 00/0 01/0 01/0 69/0 دسترسی

 11/0 04/0 10/0 09/0 39/0 15/0 01/0 23/0 09/0 68/0  پارکینگ

 04/0 18/0 10/0 25/0 17/0 25/0 01/0 26/0 34/0   تمیزی

خدمات 
 غذایی

   16/0 04/0 04/0 18/0 14/0 09/0 28/0 16/0 

کیفیت 
 اسکوربورد

    27/0 05/0 06/0 02/0 04/0 03/0 06/0 

راحتی 
 صندلی ها

     05/0 17/0 09/0 16/0 19/0 01/0 

 01/0 06/0 01/0 01/0 29/0       زیبایی

طراحی 
 استادیوم

       27/0 13/0 17/0 04/0 

تابلوهای 
 راهنما

        51/0 12/0 04/0 

تخصیص 
 فضا

         66/0 08/0 

حضور 
 مجدد

          64/0 
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34/0  

29/0  

23/0  

25/0  

07/0  

26/0  

09/0  

27/0  

39/0  

15/0  

 مدل ساختاری

های قسمت مدل نظری برای آزمون فرضیهدر این 

یابی معادالت شود. بر اساس روش مدلتحقیق بررسی می

ساختاری، مدل نظری تحقیق توسط نرم افزار لیزرل 

آمده است. در این  1برازش شد که نتیجه آن در شکل 

مدل صرفاً روابط بین متغیرها مورد توجه قرار گرفته و 

 ده است.ضرایب مسیر برای روابط بدست آم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نظری پژوهش -1شکل 

 

، مقدار ضریب مسیر برای هر مسیر 1در شکل 

مشخص گردیده است. خالصه نتایج برازش مدل در 

شود، ضرایب آمده است. همانطور که مشاهده می 3جدول 

( 96/1بزرگتر از  t) 01/0مسیر برای هفت مسیر در سطح 

باشد. برای سه مسیر )کیفیت اسکوربورد، معنادار می

طراحی استادیوم و تابلوهای راهنما( نیز رابطه غیرمعنادار 

 است.

 دسترسی به استادیوم

 پارکینگ 

 خدمات غذایی

 تمیزی 

 طراحی استادیوم

 ها راحتی صندلی

 کیفیت اسکوربورد

 زیبایی 

 تخصیص فضا

 تابلوهای راهنما

 

 بازگشت مجدد تماشاگران
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 ضرایب مسیر مدل ساختاری -3جدول 
 نتیجه آزمون معناداری آماره تی ضریب مسیر مسیر

 حضور مجدد -تخصیص فضا
39/0 21/4 01/0>P قبول 

 ور مجددحض -دسترسی به استادیوم
34/0 06/4 01/0>P قبول 

 حضور مجدد -پارکینگ
29/0 67/3 01/0>P قبول 

 حضور مجدد -زیبایی
27/0 43/3 01/0>P قبول 

 حضور مجدد -راحتی صندلی ها
26/0 13/3 01/0>P قبول 

 حضور مجدد -تمیزی
25/0 07/3 01/0>P قبول 

 حضور مجدد -خدمات غذایی
23/0 94/2 01/0>P قبول 

 حضور مجدد -ی راهنماتابلوها
15/0 87/0 05/0<P رد 

 حضور مجدد -کیفیت اسکوربورد
09/0 63/0 05/0<P رد 

 حضور مجدد -طراحی استادیوم
07/0 45/0 05/0<P رد 

 

 گیریبحث و نتیجه

های تحقیق حاضر نشان داد که به به طور کلی، یافته

طراحی، تابلوهای راهنما و کیفیت اسکوربورد، تمامی جز  

حضور های استادیوم تأثیر معناداری بر روی یژگیو

تماشاگران دارند. در این میان، تخصیص فضا بیشترین 

تخصیص  (2010) 1دروپ و همکاران کند.نقش را ایفا می

های مؤثر بر ترین ویژگیفضا را به عنوان یکی از مهم

کنند. بنابراین، به مطرح میحضور تماشاگران در استادیوم 

که فضای کافی برای جابجایی و راحتی در  رسدنظر می

های مختلف استادیوم عاملی است که دسترسی به بخش

گیری افراد برای حضور در استادیوم و تماشای در تصمیم

-مسابقات از نزدیک، بسیار مهم است. تحقیقات نشان می

دهد که دسترسی به فضاهای استادیوم تأثیر منفی بر 

                                                           

1 - Dhurup et al 

ه تأثیر مثبتی بر روی لذت شلوغی ادراک شده و در نتیج

تماشاگران از حضور در استادیوم دارد )ویکفیلد، بلوگت و 

که تماشاگران برای ورود و خروج (. مادامی1996، 2اسلون

های مختلف آن، همچون به استادیوم و رفتن به قسمت

ها و سایر جایگاه تماشاگران، سرویس بهداشتی، بوفه

مواجه شوند و  ها با مشکالت و شلوغی کمتریقسمت

های طوالنی منتظر بمانند، مجبور نباشند که در صف

تجربه بهتری را خواهند داشت. بنابراین، رغبت بیشتری را 

برای بازگشت مجدد به این محیط از خود نشان خواهند 

( به این نتیجه رسید 1993) 3داد. در این رابطه، ملنیک

جتماعی که فضای کافی تخصیص یافته، رفتارهای متقابل ا

گردد کند و باعث افزایش لذت از مسابقه میرا تقویت می

                                                           

2- Wakefield, Blodgett & Sloane 

3- Melnik 
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و همین لذت باعث بازگشت تماشاگران به محیط 

های تحقیق حاضر، همچنین، یافتهگردد. استادیوم می

نشان داد که پس از تخصیص فضا، عامل دسترسی به 

استادیوم بیشترین تأثیر را بر روی حضور مجدد 

های ویکفیلد و همکاران افته با یافتهتماشاگران دارد. این ی

(، 2007) 2(، گائو و همکاران2001) 1(، گرینویل1996)

(، دروپ و 2008) 4، یوسف و سی(2007) 3استیوز و کوریا

( همخوانی 2010و هال و همکاران ) (2010)همکاران 

رسد که دسترسی به استادیوم اولین دارد. به نظر می

با آن است. ویکفیلد و نگرانی تماشاگران در مواجهه 

( معتقدند که در دسترس بودن و نزدیکی 1996همکاران )

تواند نقش مهمی در میزان رضایت استادیوم می

تماشاگران از استادیوم داشته باشد و بر لذت آنان از 

حضور در استادیوم نقش داشته باشد. بنابراین، رفع 

به تواند تجرمشکالت مربوط به دسترسی به استادیوم می

خوبی را برای تماشاگران فراهم کند و آنها را ترغیب نماید 

که برای دیدن مسابقات آینده در استادیوم حضور پیدا 

ای که باید پیش از ساخت کنند. در این رابطه نکته

های ورزشی مورد توجه قرار گیرد این است که استادیوم

نمایی دقیقی با کمک متخصصان جغرافیای مطالعات مکان

ی صورت بگیرد تا اینکه بهترین موقعیت برای ساخت شهر

استادیوم انتخاب گردد تا مشکالت دسترسی تماشاگران را 

های پژوهش به حداقل برساند. عالوه بر دسترسی، یافته

دهد که کیفیت پارکینگ مورد استفاده حاضر نشان می

برای تماشاگران عامل تأثیرگذار بر حضور مجدد آنها است 

(، شانک و 1995ویکفیلد، اسلون و بلودگت ) که مطالعات

 7(، هال و همکاران2002)6(، لی2001) 5همکاران

                                                           

1- Greenwell 

2- Gau et al 

3- Correia & Esteves 

4- Yusof  & See 

5- Shank et al 

6- Lee 

7-Hall et al 

( نیز این یافته را 2010( و دروپ و موفوکا )2010)

کنند. در پژوهش حاضر، وسعت، نزدیکی و حمایت می

های ترین گویهتوانایی خروج از استادیوم به عنوان مهم

. تماشاگران معموالً مربوط به پارکینگ شناسایی شدند

تمایلی ندارند که مدت زمان زیادی را برای پیدا کردن 

مکان پارک بگذرانند و یا بعد از پارک اتومبیل خود، 

مسیری طوالنی را برای رسیدن به استادیوم پیاده طی 

آیند با کنند. بنابراین، اگر تماشاگرانی که به استادیوم می

شی از آن مواجه رفتگی نامشکالت پارکینگی و تحلیل

شوند، رغبت چندانی به حضور مجدد در آن استادیوم 

نخواهند داشت. همچنین، تماشاگرانی که پس از پایان 

مسابقه، در خروج از پارکینگ با مشکل مواجه گردند، 

دهند که مسابقه را قبل از پایان آن رها کنند تا ترجیح می

ت مربوط با این مشکل مواجه نشوند. بنابراین، رفع مشکال

تواند به عنوان به فضا و جایگاه پارکینگ استادیوم می

عاملی دیگر برای جذب بیشتر تماشاگران محسوب شود. 

بکارگیری سیستم حمل و نقل عمومی گسترده و استخدام 

کارکنانی به منظور جلوگیری از ازدحام و ترافیک، و در 

تواند به از نهایت ساخت یا خرید پارکینگِ اضافی می

 هکارهای حل این مشکالت باشد.را

برازش مدل پژوهش نشان داد که عامل زیبایی 

استادیوم بر روی حضور مجدد تماشاگران تأثیر مثبت و 

اسلون  و بلوگت ویکفیلد،های داری دارد. یافتهمعنی

و  (2007) استیوز و (، کوریا2001، گرینویل )(1996)

کند. این ( نیز از این یافته حمایت می2008یوسف و سی )

موضوع احتماالً به این دلیل است که ظاهر استادیوم و 

بینند و تجهیزات آن اولین چیزی است که تماشاگران می

( عناصر 1992) 8دهند. از نظر بیتنرمورد ارزیابی قرار می

های زیبایی، پیام دهندۀ ضمنی دیداری مرتبط با جاذبه

ت و این محیط )مکان ارائه دهندۀ خدمت( به تماشاگر اس

                                                           

8- Bitner 
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نشانه های ملموس، تصویری مشخص از محیط خدمت را 

( در مطالعات 1994کند. ویکفیلد و اسلون )عرضه می

-روانشناسی محیطی دریافتند که عوامل زیبایی در محیط

تواند یک عامل های ارائه دهندۀ خدمات فراغتی می

محرک یا دلسردکنندۀ تماشاگران جهت دفعات حضورشان 

شد. بنابراین، نیاز است که مدیران در استادیوم با

شناختی را مد نظر قرار دهند های زیباییها جنبهاستادیوم

آمیزی و چینش و با بازسازی، طراحی مجدد، رنگ

تجهیزات و وسایل، محیط زیبایی را برای گذران اوقات 

 فراغت افراد را فراهم سازند.

ها راحتی صندلیاز دیگر نتایج پژوهش این بود که 

 داری بر روی حضور مجدد تماشاگران دارد.ثیر معنیتأ

 هاصندلی تقریباٌ در تمامی تحقیقات صورت گرفته، راحتی

ترین عوامل استادیوم در نظر گرفته شده است جزء مهم

؛ هال 2010؛ دروپ و همکاران، 1995)ویکفیلد و اسلون، 

های کوچک و (. صندلی2012، 1؛ گنسر2010و همکاران، 

تواند احساس تراکم دود برای آرنج و زانوها مییا فضای مح

و فشردگی جمعیت و شلوغی زیاد را به تماشاگران منتقل 

 و لذت بر منفی تأثیری شده ادراک کند. خودِ این شلوغی

برعکس،  .خواهد داشت استادیوم از تماشاگران رضایت

تأثیری منفی بر شلوغی ادراک  تواندها میراحتی صندلی

داشته باشد  استادیوم از بردن لذت بر مثبتشده و تأثیری 

تواند منجر به حضور مداوم افراد در استادیوم که خود می

گردد. الزم به ذکر است که در مطالعات صورت گرفته در 

ها و زانوها و نیز این زمینه، وجود فضا برای راحتی آرنج

های راحتی گاه مناسب برای پشت به عنوان شاخصتکیه

-اند. متأسفانه در اکثر صندلیر گرفته شدهصندلی در نظ

های مورد بررسی، این موارد های بکار رفته در استادیوم

 نادیده گرفته شده است که شایسته توجه بیشتری است.

                                                           

1- Gencer 

های تحقیق حاضر، همچنین، حاکی از آن بود که تهیاف

تمیزی استادیوم تأثیر مثبت و معناداری بر روی حضور 

های ویکفیلد و . این یافته با یافتهداردمجدد تماشاگران 

(، گرینویل 2000) 2(، هیل و گرین1995اسلون )

( همخوان است. به نظر 2007(، گائو و همکاران )2001)

رسد که تمیز بودن محوطه، مسیرهای رفت و آمد، می

-های تماشاگران و قسمتهای بهداشتی، جایگاهسرویس

حساس خوبی را تواند خاطره و اهای مختلف استادیوم می

که بعضی معتقدند  برای تماشاگران ایحاد کند. در حالی

ها به تمیزی دیگر که تماشاگران انتظار ندارند که استادیوم

اماکن عمومی باشند )شاید بدلیل تجارب گذشته(، مدیران 

توانند با فراتر از انتظار بودن در این زمینه، ها میاستادیوم

ا در ذهن تماشاگران ایجاد رضایت و مطلوبیت ماندگاری ر

سازی تجهیزات کنند. تعویض، بازسازی و جایگزین

تر و نیز به کار گماردن کارکنانی برای حفظ نظافت قدیمی

-ها و راهروها در ساعتهای بهداشتی، غذاخوریسرویس

تواند در کنار سایر عوامل زمینه می های برگزاری مسابقه

م فراهم سازد. حضور مجدد تماشاگران را به استادیو

کنند که تمیزی ( بیان می1995ویکفیلد و اسلون )

تر است. به عنوان مثال، استادیوم برای افراد خاصی مهم

های کوچک به همراه خود دارند و آنها را از افرادی که بچه

-های کثیف باز میها و نیز غذاخوریاستفاده از دستشویی

مینه داشته دارند، ممکن است حساسیت بیشتری در این ز

 باشند. 

کیفیت های تحقیق حاضر حاکی از آن بود که یافته

داری بر روی خدمات غذایی استادیوم تأثیر مثبت و معنی

های ویکفیلد و اسلون حضور مجدد تماشاگران دارد. یافته

(، 2001(، گرینویل )2000(، هیل و گرین )1995)

ر را ( نیز یافته اخی2010( و دروپ و همکاران )2002لی)

دهند. در مطالعات مختلف عمدتاً مورد حمایت قرار می

                                                           

2- Hill et al 
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تنوع، طعم، گرم و تازه بودن و قیمت غذاها به عنوان 

هایی برای کیفیت خدمات غذایی مورد بررسی قرار شاخص

ها ممکن است اند. پایین بودن این شاخصگرفته

تماشاگرن را ترغیب کند تا همراه خود غذا و نوشیدنی به 

بیاورند؛ یا ترجیح دهند در بیرون از استادیوم استادیوم 

غذا بخورند )قبل یا بعد از بازی(؛ و یا اصالً تمایلی برای 

حضور در ورزشگاه و تحمل گرسنگی یا صرف هزینه زیاد 

محل با  250نداشته باشند. در ورزشگاه امارات شهر لندن، 

هزار سفارش غذا و نوشیدنی صددهی به پاسختوانایی 

بر عهده  1دالوار شرکت غذاییکه این کار را  دداروجود 

دارد. این کار نه تنها موجب صرف حداقل وقت تماشاگران 

ها و تنش ناشی از منتظر شود، بلکه موجب رفع نگرانیمی

گردد که به تجربه های طوالنی نیز میشدن در صف

تواند دلیلی برای کند و میمطلوب تماشاگران کمک می

 ماشای مسابقات آینده باشد.حضور آنها برای ت

(، افزایش تعداد 1992) 2هانس و گوتیرطبق گفته 

-ترین عامل در رونق ورزش حرفهتماشاگران به عنوان مهم

تر شدن به این ایها برای حرفهشود و باشگاهای تلقی می

منبع مهم درآمدی احتیاج دارند. این موضوع در ایران با 

ها و استقالل شگاهسازیِ بامطرح شدن مسئله خصوصی

یابد. چرا های دولتی اهمیتی دو چندان میآنها از سازمان

ها خود باید به فکر کسب درآمد که در این صورت باشگاه

های لیگ برتر فوتبال ایران باشند. بررسی اجمالی باشگاه

فروشی منبع ناچیزی دهد که در حال حاضر بلیطنشان می

-کند و بخش اعظم هزینهها را تأمین میاز درآمد باشگاه

شود های دولتی تأمین میها توسط دستگاههای باشگاه

های کالن (. اما، همانگونه که گفته شد سیاست1)

کنفدراسیون فوتبال آسیا در جهت خصوصی شدن 

ها و خودکفایی آنها از نظر مالی است. بنابراین، باشگاه

اشاگران ها ناگزیرند که راهکارهایی را برای جذب تمباشگاه
                                                           

1 -Delaware 

2- Hansen and Gautheir 

بیشتر و در نهایت افزایش درآمدهای خود پیدا کنند تا 

ای آنها لغو نشود. کشاندن تماشاگران مجوز فعالیت حرفه

های به استادیوم و حفظ آنها، نیازمند توجه به خواسته

های مختلف آنان است که بر طبق پژوهش حاضر، ویژگی

مدیران تواند به این امر کمک کند. از اینرو، استادیوم می

توانند تأکید ها و برگزارکنندگان رویدادها میباشگاه

بیشتری روی بهبود این موارد داشته باشند. از سوی دیگر، 

پژوهش حاضر نشان داد که اگرچه سه عامل تابلوهای 

راهنما، کیفیت اسکوربورد و طراحی استادیوم بر حضور 

سطح مجدد تماشاگران تأثیر مثبتی دارد، اما این تأثیر در 

پایینی است و معنادار نیست. این یافته شاید به این دلیل 

تری را برای باشد که اگرچه این عوامل تجربه مطلوب

کنند، نیازهای اساسی تماشاگران را تماشاگران ایجاد می

توانند دلیلی برای گیرند و به همین دلیل نمیدر بر نمی

راین، بازگشت مجدد آنها به استادیوم محسوب شوند. بناب

های تر است که در عمل بر روی بهبود سایر ویژگیمنطقی

 استادیوم تأکید شود.
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