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:چکیده

ورزشی در سراسر جهان يهابراي باشگاهشماريیتوجه به تماشاگران و جلب رضایت آنان فواید ب:هدف
لیگ برتر يهالذا در این پژوهش عوامل مؤثر بر رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه. در پی دارد

.فوتبال ایران مورد بررسی قرار گرفت
آماري این تحقیق تمامی تماشاگران لیگ برتر ۀحاضر پیمایشی و جامعپژوهشروش : یشناسروش

عنوان نمونه تحقیق انتخاب تماشاگر به1920تعداد نمونه در دسترس صورت فوتبال ایران است که به
استفاده ) 2013(تحقیق تئودوراکیس و همکارانۀحاضر از چارچوب نظري و پرسشنامپژوهشدر . شدند

از نظر مدرسان مدیریت ورزشی، روایی سازه آن از روش با استفادهمحتوایی پرسشنامه وایی گردید که ر
. شدتأیید ) α=86/0(»آلفاي کرونباخ«با استفاده از روش آماري درونی پرسشنامه پایایی تحلیل عاملی و

مورد تحلیل Amosو SPSSيافزارهانرمیلهوسبا استفاده از آزمون تحلیل مسیر بهپژوهشيهاداده
.قرار گرفت

ها و عوامل مربوط عوامل مربوط به کیفیت عملکرد تیم(کیفیت نتیجه ، نشان دادپژوهشنتایج :هایافته
بیشترین تأثیر را بر رضایت تماشاگران دارد و همچنین 313/0با ضریب تأثیر کلی ) به کیفیت مسابقه

.تماشاگران اثرگذار استبر حضور 462/0رضایت تماشاگران با ضریب تأثیر کلی 
حاضر در لیگ برتر هايیمافزایش کیفیت مسابقات و عملکرد تپژوهشبا توجه به نتایج : گیريیجهنت

.فوتبال ایران گردديهاسبب افزایش شمار تماشاگران در ورزشگاهتواندیفوتبال ایران م
.، استادیومبال ایران، حضور تماشاگران، لیگ برتر فوتتماشاگرانرضایت :يکلیدهايواژه
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مقدمه
اثرگذار درعاملومهمصنعتیکعنوانبهیافتهتوسعهکشورهايدرسالمتفریحاتوورزش

این.رودیمشماربه21قرندرصنایعتریندرآمدزاازیکیواستتوجهموردملیاقتصادرشد
ازیريگامکان بهرهورزشی،بزرگمسابقاتهمچونمحرکیعاملداشتناختیاردرباصنعت
مابینتعاملالزم برايبسترموضوعاینکهاستنمودهفراهمراهارسانهوتبلیغاتیيهافرصت
).1386الهی و همکاران، (استگردیدهرا سبب ورزشوتجارتصنعت،

موجود، مردم زمان بیشتري را صرف اوقات فراغت خود يهادر دنیاي کنونی به علت استرس
کوهن (باشدیدر اوقات فراغت مهاي محبوبیتفعالی ازیکات ورزشیتماشاي مسابقکنند ویم

کاهشبهها،یوماستاددرورزشیمسابقاتتماشايباتوانندیمتماشاگران. )2005، 1و آوراهامی
سراسردرکهورزشیيهارشتهبیندر. کنندکمکخودذهنیوبدنیآرامشافزایشورساست
فعالیتینترمشارکتپروینپرطرفدارترفوتبال،ورزشتردیدیباست،منظممسابقاتدارايدنیا

ردیفدرراآنجهانقارةپنجکشورهايازبسیاريکهآنجاتاآید،یمشماربهورزشیرشتۀو
داخلی،دیدارهايدرتماشاچیانازها ورزشگاهبودنلبریز. اندکردهمحسوبخودملیورزش
تلویزیونی،پخشیلیونیصدمچندبینندگانازها رقابتبرخورداريوجهانیوياقارهملی،

وترینیجرافوتبالنیزماکشوردر. استکردهتبدیلجهانورزشترینیمردمبهرافوتبال
تماشاگرانوورزشکارانتعدادبیشترین،هارشتهتمامیبامقایسهدرواستورزشینپرطرفدارتر

باواقعبهفوتبالورزش). 1388همکاران، ونژادرمضانی(است دادهاختصاصخودبهرا
در. نیستپوشیدهکسیبرها ورزشگاهدرتماشاگرانحضوراهمیتلذااستزندهخودتماشاگران

حالیدراین. کنندیمیتبلخریدصرفدالرمیلیارد35حدودساالنهشاگرانتماژاپنکشور
یتبلخریدصرففقطرادالرمیلیارد11حدودساالنهجنوبیکرهکشوردرتماشاگرانکهاست

، درك و بر این اساس). 2007، 2وون و کیتامورا(کنندیمکشوراینياحرفهفوتباللیگاز
،3کیم و تریل(مفید باشد تواندیها مبر حضور تماشاگران در ورزشگاهشناسایی عوامل مؤثر 

2010 .(
بهمشتریانرضایت. استاساسینکتهیکرضایتجلببهتوجهامروزي،رقابتدنیايدر

درسازمانوبودهراضیسازمانخدماتارائۀوبرخوردنحوةازمشتریانکهاستمعنیاین
مبلغوزمانکهاندازههربهراضی،مشتریاناین. استنمودهعملموفقایشانحفظوجذب

داشتخواهندراخدماتدریافتدرباالکیفیتانتظارنمایند،صرفسازمانبرايرابیشتري
). 1388فتحیان و همکاران،(
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وقوعبهبیستمقرنآخرۀدهدرعملکردبهبودۀزمیندرکهتحوالتیینترمهمازیکی
هايیستمساصلیالزاماتوعناصرازیکیعنوانبهمشتريرضایتمیزانیريگازهاندپیوست، 

وخدماتکیفیتمعیارهايازخدماتیمدیران. بودکاروکسبيهابنگاهومؤسساتمدیریتی در
برآوردهرامشتریاننیازهاياندازهچهتاهااین شرکتبفهمندتاکنندیماستفادهمشتريرضایت

پژوهشگرانوخدماتیتوجه بازارهايمشتريرضایتوخدماتکیفیتبنابرایند؛انکرده
. )2004، 1فسیکوا(استکردهجلبخودبهرادانشگاهی

. جذب تماشاگران اهمیت فراوانی داردبه منظور، توجه به جلب رضایتمسابقات ورزشیدر 
ش و همچنین رضایت رضایت مشتریان در صنعت ورزینۀزمهر چند تحقیقات محدودي در
اما آنچه مشخص است این است که ). 2،2002لیوون و همکاران(تماشاگران انجام گردیده است 

وان و (باشدیرضایت تماشاگران عامل بسیار مهمی در حضور مجدد تماشاگران در ورزشگاه م
گران بر حضور تماشامؤثربراي بازاریابان ورزشی آگاهی نسبت به عوامل ).3،2005همکاران

تواند سبب افزایش تعداد تماشاگران در یمزیرا کسب این آگاهی به مرور زمان ؛ضروري است
).2011فالحی و همکاران، (گردد هاورزشگاه

. شدشروع افرادمحیط، بر رفتار و رضایتتأثیرها در خصوص چگونگی پژوهش1960از سال 
که در آن قرار و محیط فیزیکی افرادن روانشناسی محیطی، رابطه بیۀابتدا تحقیقات در زمین

بازاریابی و تجارت نشان داد ۀپس از آن مطالعات در زمین). 4،1986هوالن(را اثبات نموددارند 
کندیماز سازمان ایفا در رفتار و خلق تصویر کلیرا نفوذ ینترفیزیکی محیط مهميهاکه جنبه

). 1988، 6و بیکر و همکاران5،1982بومز و بیتنر(
بر حضور تماشاگران در مؤثرها و عوامل یزهانگی با عنوان بررسی پژوهشدر ) 1387(معصومی 

هاي تماشاگران یزهانگین ترمهمي به تیم و هیجان بازي از مندعالقهبازي فوتبال نشان داد که 
ل ین عامترمهمرا کیفیت بازي نیز) 2002(7دسچریر و جنسن. استهاورزشگاهجهت حضور در 

در تحقیق خود که در سال 8گالن.معرفی کردندحضور مجدد تماشاگران در مسابقات آتی در
انجام گردید پی برد که هدف عمدة تماشاگران از حضور در مسابقات فوتبال دانشجویی 2009

عالقه به ) 1389(همچنین دهقان و همکاران . باشدیمهاي مسابقه یتجذابعالقه به تیم و 
هاي تماشاگران به منظور شرکت در مسابقات تیم ملی یزهانگئۀ فوتبال زیبا را از فوتبال و ارا
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جز جذابیت مسابقه، عوامل به) 1391(که نعمتی و همکاران در حالی. فوتبال ایران معرفی کردند
.ها مؤثر دانستندریزي را بر حضور تماشاگران در ورزشگاهاقتصادي و عوامل مربوط به برنامه

باشندیحاکی از آن است که تماشاگران زمانی شاد و راضی منیز ها از پژوهشري گروه دیگ
به نحو کامالً مناسبی اجرا گردد فروشییت، ایمنی و فضاي بلهاینگکه تسهیالت ورزشگاه، پارک

نیز در پژوهش خود )2008(2الدینامین). 1388و المیري و همکاران، 2007، 1کوریا و استیوز(
. و تسهیالت فیزیکی را در حضور و رضایت تماشاگران ورزشی مهم دانستهکیفیت تیم 

کیفیت وظیفه و کیفیت دو عامل ،2013در پژوهشی در سال 3تئودراکیس و همکاراناما 
همچنین آنان اعتقاد داشتند که کیفیت وظیفه، . مؤثر دانستندبر رضایت مشتریانرانتیجه

.باشدیها مؤثر ماً بر حضور تماشاگران در ورزشگاهکیفیت نتیجه و رضایت مشتریان توأم
که یحالدربر حضور تماشاگران مورد تحقیق قرار گرفته مؤثردر تمامی این تحقیقات، عوامل 

. شوند مغفول مانده استیمتلقی هاباشگاهۀ مشتریان منزلبهعوامل مؤثر بر رضایت تماشاگران که 
مندي یترضابر مؤثربر حضور تماشاگران، عوامل مؤثرامل بنابراین جا دارد در کنار بررسی عو

.آنان نیز مورد بررسی قرار گیرد
ها در تماشاگران در حضور مجدد آنمنديیتبا توجه به اهمیت رضابر این اساس و

ها و نیز اهمیت اثرات اقتصادي آن در رشد صنعت ورزش و از طرفی انجام مطالعات ورزشگاه
ایت مشتریان از مسابقات ورزشی، این مطالعه با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر رضۀمحدود در زمین

.گرفتایران انجام 92-91رضایت و حضور تماشاگران در لیگ برتر 

پژوهششناسی روش
-92آماري تحقیق شامل تمامی تماشاگران لیگ برتر ۀجامع. روش تحقیق حاضر پیمایشی است

گردیدند و پس از نمونه در دسترس انتخابصورت نفر به1920که از این بین تعداد باشدیم91
به . پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت1902مخدوش تعداد يهاجداسازي پرسشنامه

علت عدم مشخص بودن تعداد تماشاگران قبل از مسابقه و پس از مشورت با اساتید دانشگاهی، 
صورت ها و مسابقات منتخب بهورزشگاه. دیدتماشاگر از هر ورزشگاه انتخاب گر384تعداد 

ها طوري عمل شود که تقریباً انتخاب در دسترس، انتخاب گردید و سعی شد در انتخاب ورزشگاه
منتخب و يهاورزشگاه.از تمامی مناطق جغرافیایی کشور تا حد امکان نمونه وجود داشته باشد

.شده استنمایش داده1ل شده از هر ورزشگاه در جدوتعداد تماشاگران انتخاب

1. Correia and Esteves
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آماري پژوهشۀتماشاگران مسابقات منتخب در نمون.1جدول 
تعداد تماشاگرانهفتهورزشگاهمسابقه

نفر25384هفته ورزشگاه یادگار امام تبریزملوان بندر انزلی-تبریزيتراکتورساز
نفر26384هفته ورزشگاه تختی بندر انزلیفوالد خوزستان- ملوان بندر انزلی

نفر24384هفته ورزشگاه شهید دستغیب شیرازسپاهان اصفهان-شیرازیفجر سپاس
نفر24384هفته ورزشگاه فوالدشهر اصفهاننفت تهران-آهن اصفهانذوب

نفر22384هفته ورزشگاه آزادي تهرانداماش گیالن-پرسپولیس تهران
نفر1920: مجموع 

ه این صورت بود که پس از تعلیم افراد داراي مسئولیت در ها بتقسیم پرسشنامهة نحو
ها تقسیم و ها پرسشنامهورزشگاهي مختلف هاها و استقرار آنان در قسمتپرسشنامهيآورجمع
در تحقیق حاضر به . ها شخص محقق نیز حضور داشتگردید که در بعضی ورزشگاهيآورجمع

) 2013(ن از مدل مفهومی تحقیق تئودراکیسمنظور بررسی عوامل مؤثر بر رضایت تماشاگرا
تئودراکیس و همکاران بود؛ که پایایی آن با ۀاطالعات پرسشناميآورابزار جمع. استفاده گردید

36پرسشنامه داراي ). α=86/0(استفاده از روش آماري آلفاي کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت 
ماشاگران، حضور تماشاگران در ورزشگاه، که رضایت تاستارزشی لیکرت 7سؤال اصلی با طیف 

عوامل مربوط به وضعیت استادیوم، عوامل مربوط به کیفیت خدمات، عوامل (کیفیت وظیفه
و کیفیت ) مربوط به اعتماد، عوامل مربوط به دسترسی به ورزشگاه و عوامل مربوط به ایمنی

به . سنجدیرا م) کیفیت مسابقهو عوامل مربوط به هایمعوامل مربوط به کیفیت عملکرد ت(نتیجه 
همچنین به منظور . استفاده گردیدAMOSافزار منظور بررسی نتایج از روش تحلیل مسیر با نرم

. ها استفاده شدبررسی اهمیت موارد مربوط به کیفیت نتیجه و کیفیت وظیفه، از میانگین پاسخ
.انجام گردیدAMOSو SPSSيافزارهاها با استفاده از نرمتمامی تجزیه و تحلیل داده

هاي پژوهشیافته
سال 20در این پژوهش را افراد زیر کنندگانشرکتهاي توصیفی نشان داد بیش از نیمی از یافته

توان یمکه با توجه به وسعت نمونه . شدندیمبا تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم و بدون درآمد شامل 
).2جدول(تبال تعمیم داد این آمار را بر کل تماشا گران لیگ برتر فو
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پژوهشویژگی هاي جمعیت شناختی نمونهتوصیف .2جدول 
درصدطبقهمشخصهدرصدطبقهمشخصهدرصدطبقهمشخصه

سن

15زیر 
سال

3/39

سطح 
تحصیالت

4/42زیر دیپلم

میزان 
درآمد

4/58بدون درآمد

9/15تومان000/500زیر 1/21دیپلم6/27-
30-20

سال
6/12یپلمدفوق1/15

-تومان000/500
تومان000/000/1

7/13

40-30
سال

7/18کارشناسی5/11
-تومان000/000/1
تومان000/500/1

2/8

باالي 
40
سال

5/6
کارشناسی 
ارشد و باالتر

2/5
000/500/1باالتر از 

تومان
8/3

بر رضایت تماشاگران لیگ برتر فوتبال به منظور بررسی و تعیین اثر متغیرها این پژوهش در 
).3جدول (ایران از روش تحلیل مسیر استفاده گردید

اثر متغیرها بر رضایت تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران.3جدول 
اثر کلیاثر غیرمستقیماثر مستقیمpارزش Tمتغیرها

077/0ندارد077/0*503/3001/0کیفیت وظیفه

313/0ندارد313/0*223/14001/0کیفیت نتیجه

و عوامل هایمعوامل مربوط به کیفیت عملکرد ت(کیفیت نتیجه دهدینشان م3نتایج جدول 
بر رضایت تماشاگران نسبت به کیفیت وظیفه با 313/0با ضریب تأثیر ) مربوط به کیفیت مسابقه

و t<2نکه در هر دو متغیر ایهمچنین با توجه به. باشدیميترعامل مهم077/0ضریب تأثیر 
001/0<p تماشاگران تأثیر معناداري ، هر دو عامل کیفیت وظیفه و کیفیت نتیجه بر رضایت
.دارند

ها از روش تحلیل بر حضور تماشاگران در ورزشگاهیرهاهمچنین به منظور بررسی اثر متغ
).4جدول (مسیر استفاده گردید 
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لیگ برتر فوتبال ایرانيهاان در ورزشگاهاثر متغیرها بر حضور تماشاگر.4جدول 
اثر کلیاثر غیرمستقیماثر مستقیمpارزش Tمتغیرها

462/0ندارد462/0*757/21001/0رضایت تماشاگران

065/0036/0100/0*162/3002/0کیفیت نتیجه

525/1127/0033/0145/0178/0کیفیت وظیفه

462/0رضایت تماشاگران با ضریب اثر کلی دهدیان منش4طور که نتایج جدول همان
همچنین نتایج این جدول نشان داد، . ها داردبیشترین تأثیر را بر حضور تماشاگران در ورزشگاه

تأثیر معناداري وجود p=127/0و t>2بین کیفیت نتیجه و حضور تماشاگران با توجه به اینکه 
مدل ،1شکل . دست آمدآموس مدل برازش شده تحقیق بهافزار از نرمیريگسپس با بهره. ندارد

.دهدیمنشان نهایی تحقیق حاضر را 

مدل نهایی تحقیق.1شکل 
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. دهدهاي سنجش برازش نیکویی، مدل تحقیق مدل مناسبی را نشان میبا توجه به شاخص
،RMSEA ،9/0>921/0=CFI،9/0>986/0=GFI=042/0دو، خی=845/215>3(
9/0>928/0=AGFI 929/0<9/0و=NFI(.

597/0بار عاملیعوامل مربوط به اعتماد با دهدینشان م1شکل شماره طور که همان
این عامل شامل ایجاد جوي پر از حس . باشدیمین عامل در بین عوامل کیفیت وظیفه ترمهم

همچنین در بین عوامل کیفیت نتیجه؛ . اشدبیمسئوالن برگزاري مسابقات مۀواسطاعتماد به
بازي با يعوامل مربوط به کیفیت مسابقه که شامل وجود رقابت جذاب بین دو تیم و سرعت باال

.باشدیعامل مینترمهم684/0بار عاملی

گیريحث و نتیجهب
-91ر تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت و حضور تماشاگران در لیگ برتهدف از انجام تحقیق حاضر 

کننده در تحقیق هاي توصیفی تحقیق حاضر نشان داد که اکثریت افراد شرکتیافته. بودایران 92
حاضر از قشر جوان و نوجوان بودند که سطح تحصیالت و درآمد آنان در وضعیت پایینی قرار دارد 

، )1389(باشد، که با تحقیق دهقان دهنده قشر غالب تماشاگران فوتبال در کشور ما میو نشان
. همسو است) 1391(و علی دوست قهفرخی) 1390(تجاري

نشان داد که کیفیت نتیجه شامل عوامل مربوط به کیفیت تحلیلی این تحقیق نتایج همچنین 
حاضر در مسابقه بیشترین تأثیر را بر روي رضایت هايیممسابقه و عوامل مربوط به عملکرد ت

داد که رضایت تماشاگران بیشترین تأثیر را بر حضور نتایج همچنین نشان . گذاردیتماشاگران م
. گذاردیتماشاگران م

بر رضایت ) و کیفیت مسابقههایمتعملکرد(تحقیقات فراوانی به نقش کیفیت نتیجه 
2، ولکی)1990(1بادي. اندها اشاره نمودهتماشاگران و همچنین حضور تماشاگران در ورزشگاه

) 2002(، دسچریور )1999(5بنتال،)1999(4، پان)1997(3نگ، زا)1995(، مادریگال)1994(
تأثیر فراوانی بر هایمتعملکردو همچنین مسابقهنشان دادند که کیفیت ) 2013(و تئودراکیس

یخواننتایج تحقیق حاضر با تحقیقات این محققین همرویناز ا. گذاردیرضایت تماشاگران م
تماشاگران در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران توجه خاصی به مسائل آیدیبه نظر م. کامل دارد

همچنین در تحقیقی که بر . و همچنین کیفیت مسابقه داردهایمکیفیت نتیجه از جمله کیفیت ت
بینی کنندة قوي از یشپروي تماشاگران ژاپنی و آمریکایی انجام شد، جو بازي، به عنوان یک 

1. Baade
2. Welki
3. Zhang
4. Pan
5. Bernthal
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ه اگر جو بازي را مترادف با عملکرد تیم و کیفیت مسابقه بدانیم، ک. رضایت از بازي معرفی شد
.)2010، 1ماسایوکی(توان نتایج این دو پژوهش را نیز مترادف هم دانستیم

چندین تحقیق نیز به عامل جذابیت به عنوان عاملی مهم در تمایل تماشاگران به حضور اشاره 
و پیس ) 2009(، سوانسون )1391(ق نعمتی توان به تحقییماز جمله این تحقیقات . نمودند

توان مربوط به کیفیت یمین عامل در جذابیت مسابقه را ترمهمبه طور حتم . اشاره نمود) 2009(
.ها و مسابقات دانستیمت

منظم برگزاريتهاجمی،بازيارائۀمسابقات،بلیتبودن قیمتمناسب) 1388(المیري 
را جایگاه تماشاگرانبودنمناسبوهاینگپارکواستادیومازآسانخروجوورودلیگ،مسابقات

استادیوم معرفی کرد که در این پژوهش این عوامل عمدتاً دراز عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران
داري در حضور تماشاگران در این مطالعه یمعندر عامل کیفیت وظیفه مطرح شده بود و تأثیر 

. دیده نشد
قیق خود پی برد که کیفیت وظیفه نفوذ زیادي بر رضایت تماشاگران در تح) 2002(گرینول 

در قسمتی از تحقیق خود عوامل فیزیکی از جمله امکانات ) 2008(الدینهمچنین امین. دارد
این در حالی . معرفی نموددر رضایت و حضور تماشاگرانرا به عنوان یک عامل مهم ورزشگاه 

ولیگ برتر فوتبال ایران تأثیر اندکی بر رضایت آنان داشت است که این عامل در بین تماشاگران
.بر حضور تماشاگران مؤثر دیده نشد

دسترسی به ورزشگاه و همچنین وضعیت در پژوهشی اعالم نمود که ) 2001(ژانگ
در تحقیق . اطراف ورزشگاه اهمیت فراوانی در حضور تماشاگران در ورزشگاه داردهايیابانخ

و در بین عوامل مربوط به دسترسی قرار دارد که این ايیفهدر قسمت عوامل وظحاضر این عامل 
هرچند این . رودیپژوهش نشان داد این عامل از نظر تماشاگران ایرانی عاملی مهم به شمار نم

عامل به طور حتم در کشورهاي اروپایی مهم است ولی در کشور ما تماشاگران لیگ برتر فوتبال 
.دانندیهر چیزي ارجح مرجذاب و دیدنی را بياندارند و تماشاي مسابقهبه آن توجه خاصی 

ي در یونان انجام شداحرفهدر پژوهشی که بر روي تماشاگران فوتبال )2013(تئودراکیس
در تحقیق حاضر نیز . گذاردینشان داد که رضایت تماشاگران تأثیر نسبی بر حضور تماشاگران م

رسدیبه نظر م. تماشاگران و حضور آنان تأثیر نسبی وجود داردمشخص گردید که بین رضایت
با ایجاد رضایت و همچنین به وجود آوردن خاطره خوبی از توانیها مدر کل و در تمامی فرهنگ

. ها شدمسابقه، سبب ترغیب تماشاگران به حضور مجدد در ورزشگاه
ها ود را از حضور در ورزشگاهتماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران هدف خرسدیبه نظر م

و به عوامل کیفیت وظیفه از جمله عوامل مربوط به دانندیزیبا و جذاب مياتماشاي مسابقه

1. Masayuki
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دسترسی به ورزشگاه، اعتماد، ایمنی، وضعیت استادیوم و همچنین کیفیت خدمات کمتر حساس 
که از شودیجوان شامل ماکثریت قشر تماشاگران فوتبال در ایران را افراد نوجوان و. باشندیم

سطح مطلوب درآمدي برخوردار نیستند؛ که عمدتاً هدفشان از تماشاي مسابقه، طرفداري از تیم 
امکانات رفاهی و خدماتی به کهیو حتی درصورتباشدیجذاب ميامحبوب و تماشاي مسابقه

ل حاضر در بعضی طور که در حاهمان. صفر نیز برسد این قشر در ورزشگاه حضور خواهند داشت
، باز باشدیمسابقات با وجود مشکالت فراوان که مربوط به پایین بودن عامل کیفیت وظیفه م

. یابندیها حضور مجوانان مشتاق در ورزشگاه
مناسب بودن گرددیو همچنین مسابقات مهایمیکی از مسائلی که سبب باال بردن کیفیت ت

کشور ما در حال حاضر يهافانه زمین چمن ورزشگاهمتأس. ها استوضعیت زمین چمن ورزشگاه
لیگ برتر کشور يهابا این توجه با بهبود کیفیت زمین چمن ورزشگاه. وضعیت مطلوبی ندارد

و همچنین افزایش کیفیت مسابقات گردد و این خود، سبب هایمسبب افزایش عملکرد تتوانیم
تبع آن افزایش حضور تماشاگران در بهافزایش رضایت تماشاگران از مسابقات برگزارشده و

لذا به مرور زمان سبب بازگشت منابع صرف شده در بهبود کیفیت زمین . شودیها مورزشگاه
.گرددیورزشگاه م

با توانیبا توجه به عالقه فراوان جوانان به تماشاي مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران ملذا 
موجب افزایش ت فراغت این قشر کمک نمود و هم اینکه مناسب هم به پر کردن اوقایزيربرنامه
توانندیفوتبال کشور میونن فدراسمسئوال. گردیدهاباشگاهآن استقالل تبعبهو ها باشگاهدرآمد

این امر به مرور . کنندسازيیادهرضایت تماشاگران را پةکنندمناسب عوامل فراهمیزيربا برنامه
ها و کشور گردد و همچنین به خصوصی شدن باشگاهيهازشگاهسبب رونق ورتواندیزمان م

. ندها است کمک کهمچنین برطرف نمودن مشکالت مالی که در حال حاضر گریبان گیر باشگاه
تر براي جذابهایییاستامید است که مسئولین مربوطه با توجه به نتایج تحقیق حاضر، س

ات برگزارشده انجام دهند تا شاهد حضور شدن مسابقات لیگ برتر و افزایش کیفیت مسابق
این حضور به طور حتم فواید متقابلی براي تماشاگران، . ها باشیمحداکثري تماشاگران در ورزشگاه

تماشاگران لحظات و خاطرات خوبی را در . ها و مسئولین مربوطه در بر خواهد داشتباشگاه
تماشاگران فواید مالی و مادي داشته باشد از حضورتوانندی؛ باشگاه مکنندیها سپري مورزشگاه

.تر باشندو در نهایت مسئولین شاهد لیگ پربارتر و جذاب
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Abstract
Objective: Attention to spectators and their satisfaction has numerous benefits
for sports clubs around the world. The current research aims to analyze
affecting factors on fans' satisfaction and attendance in Iran football Premier
League's stadium.
Methodology: The research method was survey based. The statistical society of
this study were all of the fans in Iran football Premier League. 1920 fans were
selected by Random selection as Research sample.  In the present research, the
research questionnaire developed by Theodorakis and et al (2013) was used. Its
validity and reliability were assessed by using conventional methods. For the
analysis Path Analysis by SPSS and AMOS Software were used.
Results: The results of path Analysis also showed that questionnaire with 0/313
total impact had the greatest impact on the satisfaction among fans. Also, results
showed that Satisfaction with 0/462 total impact had the impact on the fans'
participation in stadiums.
Conclusion: According to the results of research, improving the match quality
and team performance in the Iran football Premier League can increase the
number of fans at Iran's stadiums.

Keywords: Spectator's Satisfaction, Spectator's Attendance, Iran Football Premier
League's, Stadium
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