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چکیده
هدف : :هدف از این تحقیق ،بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگ برتر بسکتبال ایران است.
روششناسی :پژوهش از نوع توصیفی ،پیمایشی است .پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق در نوبتهای مختلف
توسط گرین ( ،)0331هانسن و گوتیر ( ،)0331اسکافیلد ( ،)0380كاسکی ( )0331و ژانگ و همکاران ()0331
بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها در ورزشهای توپی مورد استفاده قرار گرفته است .پس
از تعیین حجم نمونه ،پرسشنامه با روش نمونهگیری تصادفی در دسترس بین  071نفر از تماشاگران در دو ورزشگاه و
دو شهر تهران و اصفهان توزیع گردید .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای كرونباخ  1/73به دست آمد .دادهها با
استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی و آزمونهای فریدمن و تعقیبی ویلكاكسون تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها : :نتایج نشان میدهد كه عامل نظم ،امنیت و انضباط اخالقی (برگزاری منظم و مناسب لیگ ،برخورد مناسب پرسنل
و مأموران كنترل نظم و مدیریت رفتار) مهمترین دلیل حضور تماشاگران بود .از بین عامل خدمات ،تسهیالت و امکانات
ورزشگاه (مناسب بودن جایگاه تماشاگران و سهولت در تهیه بلیت) ،كسب هویت ورزشی و پركردن اوقات فراغت (برخورداری
ورزشگاهها از امکانات و تجهیزات مدرن ،و حضور با دوستان در مسابقهها) ،حساسیت رقابت و نتیجه آن ،حضور بازیکنان مطرح
(ستاره) در تیمهای ورزشی ،فضا و زمان مناسب برگزاری مسابقه ،مطلوب بودن سیستم گرمایشی و سرمایشی سالن و برگزاری
مسابقه در تعطیالت آخر هفته ،اطالعرسانی و تبلیغات مناسب در مورد زمان و مکان مسابقه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر
حضور تماشاگران در ورزشگاه داشتهاند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق انتظار میرود مسئوالن مربوطه بهمنظور افزایش حضور تماشاگران در ورزشگاههاا
برنامهریزیهای مناسب برای حفظ و ارتقای هنجارهای حاكم بر سالنهای محل برگزاری مسابقهها اتخاد نمایناد .افازون
بر این ،فراهم ساختن امکانات رفاهی برای ورزشگاهها و تبلیغات مناسب در مورد زمان و مکان برگازاری مساابقات مای-
تواند سبب افزایش شمار تماشاگران در ورزشگاهها گردد.

واژههای کلیدی :تماشاگران ،تحلیل عاملی ،انضباط اخالقی ،نظم ،اوقات فراغت.
 .0استاد دانشگاه گیالن
 .1دانشیار دانشگاه گیالن
 .0كارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولm_safarzadeh85@yahoo.com :
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مقدمه
در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در
كشورهای توسعهیافته بهعنوان یک صنعت مهم و
عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی موردتوجه
است و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن  10به
شمار میرود كه بخش اعظمی از جمعیت هر
كشور به اشکال گوناگون با آن سروكار دارند .این
صنعت به طور قابلتوجهی تحت تأثیر تغییرات
سبک زندگی افراد قرار گرفته است (الهی و
همکاران )0081 ،و نیز بهعنوان یکی از مهم-
ترین ،متنوعترین و سودمندترین فعالیتها برای
گذراندن اوقات فراغت مردم جامعه محسوب
میشود .از جمله فعالیتهای مرتبط با ورزش
میتوان به تماشای مسابقات ورزشی اشاره كرد
جایی كه هزاران نفر از افراد مشتاق حضور می-
یابند (فالحی .)0087 ،حضور  00/7میلیون نفر
در مسابقات لیگ برتر انگلیس و میانگین
 01/011نفر برای هر مسابقه ،نشاندهنده
اهمیت این موضوع است (لین.)1111 ،0
آمارهای آمریکا نشان داد در سال 001 ،0333
میلیون نفر در مسابقات لیگهای مختلف ،به
عنوان تماشاگر حضورداشتهاند (جفری و لین،1
 17 .)1111درصد از مردم تماشاگر لیگ فوتبال
این كشور 11 ،درصد لیگ بسکتبال و  01درصد
تماشاگران لیگ بسکتبال زنان در سال 1111
بودهاند (فرانک .)1111 ،0بسیاری از مدیران
باشگاهها باید در محیطی كه در حال كاهش
منابع درآمدی و افزایش هزینههای اجرایی است،
برنامههای خود را طراحی كنند (جفری و

1. Lin
2. Jeffry & Lynn
3. Frank, M

1

همکاران  )1111 ،بهمنظور افزایش حضور،
شناخت عواملی كه بیشترین تأثیر را بر افراد
میگذارند ،برای بازاریابی ورزشی اهمیت بسیاری
دارد .این موضوع به بازاریابان اجازه میدهد كه
راهبردهای بازاریابی مؤثری را برای هدف قرار
دادن تماشاچیان مورد استفاده قرار دهند.
با توجه به ماهیت اكتشافی این تحقیق ،سعی
شد عواملی كه در حضور تماشاچیان اهمیت
بیشتری دارند شناسایی شوند ،ازاین رو ،نتایج
برخی تحقیقات در زمینة عوامل تأثیرگذار بر
1
حضور تماشاچیان بررسی شد .وون و كیتامورا
( )1111در مقایسه دو لیگ ژاپن و كره ،نشان
دادند كه انگیزه رهایی از روزمرهگی زندگی
قویترین پیشبینی كننده حضور تماشاچیان در
دو لیگ ژاپن و كره است .آنها برای جذب
بیشتر تماشاچیان با توجه به انگیزه قوی رهایی
از روزمرهگی زندگی پیشنهاد میكنند كه جنبه
سرگرمكنندگی لیگ باید افزایش یابد .كوریا و
استیوس )1117(1نیز دریافتند كه متغیرهای
اجتماعی بهویژه متغیرهای مرتبط با هویت
بخشی تیم ،اهمیت ویژهای داشتند ،اما عوامل
مادی تعیینكنندهترین عوامل در حضور
تماشاگران بودند.
معصومی ( )0087عوامل تأثیرگذار بر حضور
تماشاچیان در مسابقه بین پرسپولیس و سپاهان
را در سال  0081بررسی كرد .نتایج بررسی
رابطة بین انگیزهها و میزان حضور تماشاچیان
نشان داد كه حمایت از تیم ،گریز از یکنواختی،
هیجان بازی ،علم به فوتبال ،بازی پایاپای،
4. Jeffry et al
5. won & Kitamura
6. Correia & Esteves
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خدمات رفاهی و سرگرمكنندگی بازیها با میزان
حضور تماشاچیان رابطة معنیدار دارد ،اما عالقه
به بازیکن خاص و پیروزی نیابتی با میزان حضور
تماشاچیان رابطة معنیداری ندارد .همین نتیجه
در پژوهش خیرگو و همکاران ( )0031در مورد
تماشاگران ورزش دو و میدانی تکرار شده است.
دونینهو ،و همکاران )1111( 0گزارش كردند
كیفیت بازی ،قیمت متوسط بلیت و چندین
عامل مربوط به مکان و زمان مسابقه بر حضور
تماشاگران بیسبال در ورزشگاهها تأثیر مثبت
میگذارند و تغییر درآمد تماشاگران تأثیری بر
تصمیم آنها برای حضور در ورزشگاه ندارد در
حالی كه افزایش قیمت بلیت حضور تماشاگران
را كاهش میدهد .رئیسی و همکاران ( )1100در
پژوهشی در مورد عوامل حضور تماشاگران در
مسابقههای فوتبال و والیبال در استان البرز
نشان داد كه عوامل امکانات ،اولویتهای
تماشاگران ،جذابیت بازی و عوامل اجتماعی و
اقتصادی در حضور تماشاگران فوتبال و والیبال
باشگاه سایپا البرز در ورزشگاهها مؤثر بوده است.
مهدیپور و همکاران ( )1101در پژوهشی در
مورد عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال
تیم تراكتورسازی تبریز مشخص شد كه
اولویتهای تماشاگران ،جذابیت بازی و امکانات
اقتصادی به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را در
میزان حضور مخاطبان در ورزشگاه دارند.
هانس و گوتیر )0331( 1میگویند كه مهمترین
عامل در رونق ورزش حرفهای ،افزایش تعداد
تماشاگران است .تماشاگران عالوه بر اینکه با
خرید بلیت مسابقات بهصورت مستقیم
درآمدهایی را برای باشگاهها و لیگهای حرفهای

دارند ،بهصورت غیرمستقیم سهم عمدهای در
درآمدزایی از راه جذب حامیان مالی و فروش
حق پخش تلویزیونی و خدمات جنبی دارند .در
گذشته تحقیقات متعددی در مورد عوامل مؤثر
بر حضور تماشاگران ورزش در ورزشگاهها انجام
شده كه مشاهدهشده عوامل زیادی همانند
ورزشگاههای قدیمی ،تجهیزات و امکانات
فرسوده ،دسترسی مشکل به وسایل حمل و نقل،
عدم تبلیغاتی كافی ،انتخاب زمانهای نامناسب
برای بازی ،حساس نبودن بازی ،عدم ارائه بازی
موردپسند تماشاگران و برنامهریزی نامناسب و
كاهش تعداد تماشاچیان مؤثرند .در مطالعهای
كه در سوئد در مورد عوامل مؤثر بر حضور
تماشاگران در بازیهای هاكی روی یخ انجام
شد ،نتایج نشان داد كه چندین عامل بر حضور
تماشاگران بهشدت تأثیر مثبت دارد .زمانبندی
( برگزاری بازی در روزهای تعطیل) و وجود
رقابت از عوامل بسیار مهمی است كه در ترغیب
جمعیت به حضور در مسابقات نقش مؤثری
دارند (آرژیلوفسکی 0و پریاتل .)1101 ،پژوهش
گالس )1101( 1در مورد لیگ فوتبال انگلستان
حاكی از این است كه حضور بازیکنان مشهور و
عملکرد تیمها در دور قبل رقابتها و نیز در حال
حاضر ،از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر
افزایش میزان تماشاگران در ورزشگاهها بوده
است.
ورزش بسکتبال یکی از پرطرفدارترین و مهیج-
ترین فعالیتها در بین فعالیتهای گوناگون
ورزشی است .نتایج چشمگیر بسکتبال ایران در
مسابقات چند سال گذشته و حضور موفقیت
آمیز ورزشکاران این رشته ورزشی در صحنههای

1. Michael Donihue et al.
2. Hansen and Gautheir

3. Arzhilovskiy & Priyatel
4. Glass
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بینالمللی و جهانی ،سبب شده است كه افراد
جامعه و بخصوص قشر جوان توجه بیشتری به
این رشته ورزشی داشته باشند .افزایش تعداد
تماشاگران در مسابقات سوپر لیگ بسکتبال
نشان دهنده رشد و افزایش عالقهمندی مردم به
این رشته است .از طرفی با توجه به اصل 11
قانون اساسی كشور و تأكید دولت و فدراسیون-
های ورزشی مبنی بر خصوصیسازی ،تمامی
باشگاهها چارهای جز ایجاد درآمد از طریق
بخشهای خصوصی را ندارند .در حال حاضر در
ایران بلیتفروشی منبع ناچیزی از درآمد
باشگاهها را تأمین میكند ،از اینرو هزینههای
مالی باشگاهها بیشتر توسط سازمانهای دولتی
تأمین میشود و در شرایط كنونی اگر دولت از
باشگاهها و تیمهای معتبر ورزشی حمایت نکند،
ادامه حیات آنها امکانپذیر نیست .بنابراین
سازمانهای ورزشی قادر نخواهند بود بدون اتکا
به بودجه دولتی نیازهای خود را تأمین نمایند
(هاشمی سیاوشانی .)0081 ،با توجه به آنچه
بیان شد ،اكثر پژوهشهای انجام شده بر روی
رضایت ،انگیزه و خشونت تماشاگران انجام شده
است و پژوهشهای اندكی در رابطه با عوامل
حضور تماشاگران به تفکیک رشتههای ورزشی
صورت گرفته است .در این تحقیق به بررسی
تأثیر عوامل مختلف كسب هویت ورزشی و پر
كردن اوقات فراغت ،خدمات -تسهیالت و
امکانات ورزشگاه ،حساسیت رقابت و نتیجه آن،
نظم ،امنیت و انضباط اخالقی ،اطالعرسانی و
تبلیغات و فضا و زمان مناسب برگزاری مسابقه
بر حضور تماشاگران بسکتبال در ورزشگاهها
پرداختهشده است .فرض بر این است كه این
عوامل تأثیر نسبی بر تصمیم تماشاگران برای
حضور در ورزشگاه و تماشای مسابقات بسکتبال

از نزدیک دارند و مسئوالن ورزش كشور و
باشگاهها با آگاهی از این عوامل با برنامهریزی
راهبردی زمینة حضور تماشاگران بیشتر را در
ورزشگاهها فراهم كنند.
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی انجام
شده است .جامعه آماری این تحقیق را كلیه
تماشاگران تیمهای مهرام تهران ،فوالد ماهان
سپاهان و دانشگاه آزاد تهران در سال 0030
تشکیل میدادند .نمونه آماری شامل  070نفر از
تماشاگران تیمهای فوالد ماهان سپاهان و مهرام
تهران در تاریخ  0030/8/11در سالن ملت
اصفهان و مسابقه مهرام تهران با همیاری زنجان،
دانشگاه آزاد تهران با البدر بندر كنگ
 0030/3/00در سالن بسکتبال آزادی تهران
انتخاب شدند .با توجه به حجم جامعه (تماشاگر)
حضور یافته در مسابقات پیشین برای هر كدام از
تیمها ،نمونه آماری تعیین شد .ابزار گردآوری
اطالعات در این پژوهش پرسشنامهای است كه
توسط گرین ،)0331( 0هانسن و گوتیر (،)0331
اسکافیلد ،)0380( 1كاسکی )0331( 0و ژانگ و
همکاران )0331(1برای بررسی عوامل مؤثر بر
حضور تماشاگران در ورزشگاهها در ورزشهای
توپی تهیهشده است .پژوهشگران با انجام
اصالحاتی در این پرسشنامه آن را برای مطالعه
در مورد عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران
بسکتبال در دو شهر اصفهان و تهران آماده
نمودند .البته ،شاخصهای پژوهش با توجه به
تحلیل عاملی نتایج استخراج شدهاند .برای
1. Green
2. Sckofield
3. Koskey
4. Zhang et al.
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تعیین روایی محتوایی ،پرسشنامه اولیه كه شامل
 00گویه بود در اختیار  07نفر از متخصصان
(استادان مدیریت ورزشی ،علوم اجتماعی و
مربیان رشته بسکتبال) قرار گرفت و پس از
دریافت نظرات ،پرسشنامه با  00سؤال تنظیم
شد .پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است؛
بخش اول شامل  00سؤال با طیف پنج گزینهای
(كامالً موافقم ،موافقم ،تا حدودی ،مخالفم ،كامالً
مخالفم) است و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران
در ورزشهای توپی را مورد سؤال قرار میدهد و
بخش دوم از  01سؤال تشکیل شده كه شامل
مشخصات فردی تماشاگران است .این پرسشنامه
نظرهای پاسخدهندگان را در شش مؤلفه عوامل
كسب هویت ورزشی و پر كردن اوقات فراغت،
خدمات -تسهیالت و امکانات ورزشگاه،
حساسیت رقابت و نتیجه آن ،نظم ،امنیت و
انضباط اخالقی ،اطالعرسانی و تبلیغات و فضا و
زمان مناسب برگزاری مسابقه موردسنجش قرار
داده است .ضریب پایایی پرسشنامه از طریق
آلفای كرونباخ  1/73به دست آمد .بهمنظور
تعیین روایی سازه نیز ،با انجام آزمون آماری
تحلیل عاملی به بیان مؤلفهها و همبستگی بین
آنها پرداخته شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها،
متناسب با سطح سنجش متغیرها از روشهای
آماری توصیفی و استنباطی (آزمونهای فریدمن
و ویلكاكسون) استفاده شد .اطالعات جمعآوری
شده با استفاده از بسته نرمافزاری آمار در علوم
اجتماعی ( )SPSSتجزیه و تحلیل شد.
یافتههای پژوهش
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 111
نفر از تماشاگران مسابقههای لیگ برتر بسکتبال

كشور در فصل  31-0030بود .میانگین سن این
افراد  11/1سال –كمینه  00سال و بیشینه 11
سال – بود 81/0 .درصد از این افراد متأهل و
 03/7درصد بقیه مجرد بودند .نزدیک به یک
سوم از افراد موردمطالعه (00/8درصد) دارای
میزان تحصیالت دیپلم 10/0 ،لیسانس ،و 01/1
درصد دارای میزان تحصیالت كارشناسی ارشد و
باالتر بودند .ضمن اینكه 01/1 ،درصد از
تماشاگران مورد مطالعه دارای تحصیالت كمتر از
دیپلم بودند 18/8 .درصد از تماشاگران را دانش-
آموزان و دانشجویان تشکیل دادند ،و پس از
آن 01/0درصد دارای شغل آزاد 7/8 ،كارمند و
بقیه فاقد شغل بودند .افزون بر این ،از كل
تماشاگران مورد مطالعه در این پژوهش03/3 ،
درصد در كانون هواداران باشگاه مورد عالقه خود
عضو بودهاند ،كه البته این نسبت با تفاوتی
معنادار در میان تماشاگران شهر اصفهان 11
درصد و در میان تماشاگران شهر تهران 13/1
درصد بود.
نتایج حاصل از آزمون فریدمن (جدول )0
در مورد عوامل حضور تماشاگران نشان میدهد
مقدار مجذور خی محاسبهشده در سطح(
 )p>1/11معنیدار است .به عبارت بهتر ،تفاوت
بین عوامل حضور تماشاگران معنیدار است و
میتوان نتیجه گرفت مهمترین دالیل حضور
تماشاگران مسابقات لیگ برتر بسکتبال به
ترتیب عاملهای نظم ،امنیت و انضباط اخالقی،
خدمات -تسهیالت و امکانات ورزشگاه ،كسب
هویت ورزشی و پركردن اوقات فراغت ،حساسیت
رقابت و نتیجه آن ،فضا و زمان مناسب برگزاری
مسابقه ،اطالعرسانی و تبلیغات بودند.
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جدول  .1مقایسه اولویت عوامل حضور تماشاگران
شاخصها
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

كسب هویت ورزشی و پركردن اوقات فراغت

1/01

1/11

خدمات ،تسهیالت و امکانات ورزشگاه
حساسیت رقابت و نتیجه آن
نظم ،امنیت و انضباط اخالقی
اطالعرسانی و تبلیغات
فضا و زمان مناسب برگزاری مسابقه

1/11
1/01
1/11
0/10
0/78

1/17
1/11
1/11
1/11
1/11

آزمون ویلكاكسون (جدول )1برای مقایسه
عوامل حضور تماشاگران با یکدیگر مورد استفاده
قرار گرفت ،نتایج بهدستآمده از این آزمون
نشان داد بین عامل كسب هویت ورزشی با
عاملهای خدمات -تسهیالت ،نظم و امنیت،
اطالعرسانی ،فضا و زمان ،بین عامل خدمات-
تسهیالت با عاملهای حساسیت رقابت ،نظم و

آزمون فریدمن
خی دو

df

1

111/108

Sig

1/110

*

امنیت ،اطالعرسانی ،فضا و زمان ،بین عامل
حساسیت رقابت با نظم و امنیت ،اطالعرسانی،
فضا و زمان ،بین عامل نظم و امنیت با عامل
اطالعرسانی ،فضا و زمان و بین عامل اطالع-
رسانی با فضا و زمان تفاوت معنیداری وجود
دارد.

جدول  .2مقایسه عوامل حضور تماشاگران
خدمات ،تسهیالت

حساسیت رقابت
1/130
1/110
حساسیت رقابت
*

*

كسب هویت ورزشی

1/110
خدمات ،تسهیالت

نظم و امنیت

اطالعرسانی

*

*

*

*

1/110
1/110
*
1/110
نظم و امنیت

1/110
1/110
*
1/110
1/110

*

اطالعرسانی

در این پژوهش از تحلیل عاملی اكتشافی
استفاده شد .بهمنظور اطمینان از كافی بودن
تعداد نمونهها از معیار كایرز ،میجر،
الکین )KMO:1/718(0و برای تعیین
1
همبستگی بین متغیرها از آزمون بارتلت
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of
sampling adequacy
2. Bartlett's test of sphericity

فضا و زمان
1/110
1/110

*
*

1/110

*

1/110

*

1/110

*

( )sig:1/110استفاده شد .آمارههای به دست
آمده در هر دو مورد نشاندهندۀ مناسب بوده
استفاده از تحلیل عاملی و كفایت تعداد نمونهها
است.
با استفاده از روش تحلیل عاملی اكتشافی یک
گویه به علت بار عاملی كمتر از  1/0حذف و 01
گویه باقیمانده با توجه به بار عاملی سؤاالت ،در

مهرعلی همتینژاد ،محمدمهدی رحمتی ...

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،بهار و تابستان  ،5831شماره  ،5پیاپی 08 3

شش عامل كسب هویت ورزشی و پركردن اوقات
فراغت ( 1گویه) ،خدمات -تسهیالت و امکانات
ورزشگاه (8گویه) ،حساسیت رقابت و نتیجه آن
(8گویه) ،نظم ،امنیت و انضباط اخالقی (0
گویه) ،اطالعرسانی و تبلیغات ( 0گویه) ،فضا و
زمان مناسب برگزاری مسابقه ( 1گویه)
دستهبندی شدند.
بررسی اولویت  8گویه مربوط به كسب هویت

پوشیدن لباس تیم موردعالقه و تخلیه انرژی با
تشویق تیم موردعالقه به ترتیب باالترین بار
عاملی و یا بیشترین اهمیت را در میان
متغیرهای حضور تماشاگران این عامل داشتند.
درصورتیكه رفتن به ورزشگاه با حضور دوستان
و جدید و مدرن بودن ورزشگاه از پایینترین
اولویت برخوردار بود (جدول .)0

ورزشی و پر كردن اوقات فراغت ،نشان داد كه
جدول  .3توصیف اولویت گویههای عامل كسب هویت ورزشی و پر كردن اوقات فراغت
اولویت

گـویـه

0
1
0
1
1
1

بار عاملی

پوشیدن لباس تیم موردعالقه
تخلیه انرژی با تشویق تیم موردعالقهام
عضو كانون هواداران
پر كردن زمان فراغت
جدید و مدرن بودن ورزشگاه
رفتن به ورزشگاه با حضور دوستان

اطالعات جدول ( ،)1نشان میدهد كه از بین 8
گویه در عامل خدمات -تسهیالت و امکانات
ورزشگاه،گویههای راحتی و مناسب بودن هزینه
رفت و آمد به ورزشگاه به ترتیب بیشترین ،و

1/108
1/111
1/111
1/110
1/170
1/110

متغیر وجود بوفههای بهداشتی و مطمئن و ورود
و خروج آسان از سالن و پاركینگها كمترین بار
عاملی را در متغیرهای عامل خدمات -تسهیالت
و امکانات ورزشگاه داشته است.

جدول  .4توصیف اولویت گویههای عامل خدمات -تسهیالت و امکانات ورزشگاه
اولویت
0
1
0
1
1
1
7
8

گـویـه
راحتی آمد و شد به ورزشگاه
مناسب بودن هزینه رفت و آمد به ورزشگاه
سهولت در تهیه بلیت
وجود پاركینگهای كافی و مناسب
مناسب بودن جایگاه تماشاگران ( نظافت ،نور ،دید به زمین)
مناسب یا رایگان بودن بلیت مسابقه
ورود و خروج آسان از سالن و پاركینگها
وجود بوفههای بهداشتی و مطمئن

اطالعات جدول ( ،)1نشان میدهد كه از بین 8
گویه مربوط به عامل حساسیت رقابت و نتیجه

بار عاملی
1/131
1/111
1/110
1/100
1/131
1/188
1/081
1/011

آن ،گویه مکان خوب تیم مورد حریف در جدول
ردهبندی و سرنوشتساز بودن نتیجه بازی تیم
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تیم مورد عالقه و تهاجمی بازی كردن تیم مورد
عالقه كمترین بار عاملی این عامل بود.

مورد عالقه بیشترین بار عاملی را در این عامل
داشت .ضمن اینكه حضور بازیکنان ستاره در

جدول  .5توصیف اولویت گویههای عامل حساسیت رقابت و نتیجه آن
اولویت
0
1
0
1
1
1
7
8

بار عاملی

گـویـه
مکان خوب تیم مورد حریف در جدول ردهبندی
سرنوشتساز بودن نتیجه بازی تیم موردعالقهام
حساس و نزدیک بودن بازی
حضور بازیکنان ستاره در تیم حریف
مکان خوب تیم موردعالقهام در جدول ردهبندی
بازی تیم موردعالقهام با یک رقیب سنتی
تهاجمی بازی كردن تیم موردعالقهام
حضور بازیکنان ستاره در تیم موردعالقهام

از بین  0شاخص مربوط به عامل نظم ،امنیت و
انضباط اخالقی ،گویههای اجتناب تماشاگران از
بدزبانی و خشونت بیشترین اهمیت را در حضور

1/101
1/103
1/131
1/111
1/038
1/000
1/018
1/010

تماشاگران داشته است .درصورتیكه برگزاری
منظم و مناسب لیگ ،كمترین اهمیت را در بین
سایر متغیرهای این عامل دارد (جدول .)1

جدول .6توصیف اولویت گویههای عامل نظم ،امنیت و انضباط اخالقی
اولویت
0
1
0

گـویـه

بار عاملی

اجتناب تماشاگران از بدزبانی و خشونت
برخورد مناسب پرسنل و نیروی انتظامی
برگزاری منظم و مناسب لیگ

1/187
1/178
1/111

اطالعات جدول ( ،)7نشان میدهد كه از بین 0
گویه عوامل حضور تماشاگران عامل اطالعرسانی
و تبلیغات گویه پخش نشدن مسابقه تیم مورد
عالقه اهمیت بیشتری نسبت به سایر متغیرها در

این عامل داشته است .ضمن اینكه برنامههای
سرگرمكننده قبل و بین دونیمه از كمترین
اهمیت

در

این

عامل

جدول .7توصیف اولویت گویههای عامل اطالعرسانی و تبلیغات
اولویت
0
1
0

گـویـه
پخش نشدن مسابقه تیم موردعالقهام
تبلیغات كافی در مورد زمان و مکان مسابقه و تیم موردعالقهام
برنامههای سرگرمكننده قبل و بین دو نیمه

بار عاملی
-1/178
1/171
1/131

برخوردارند.
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از بین  1شاخص مربوط به عامل فضا و زمان
مناسب برگزاری مسابقه ،گویه برگزاری مسابقه
در روزهای تعطیل آخر هفته ،بیشترین اهمیت

كه مطلوب بودن سیستم گرمایشی /سرمایشی
داخل سالن ،كمترین اهمیت را در بین سایر
متغیرهای این عامل دارد (جدول .)8

را در حضور تماشاگران داشته است .در صورتی
جدول .8توصیف اولویت گویههای عامل فضا و زمان مناسب برگزاری مسابقه
اولویت
0
1
0
1

گـویـه
برگزاری مسابقه در روزهای تعطیل آخر هفته (1شنبه و جمعه)
برگزاری مسابقه در روزهای هفته (شنبه تا 1شنبه)
مناسب بودن وضعیت آب و هوا
مطلوب بودن سیستم گرمایشی /سرمایشی داخل سالن

بار عاملی
1/111
-1/130
1/118
1/071

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل عاملی اكتشافی نشان داد كه عوامل
مؤثر بر حضور تماشاگران در مسابقات لیگ برتر
بسکتبال ایران را میتوان در شش عامل
طبقهبندی كرد ،در صورتی كه گرین (،)0331
هانسن و گوتیر ( ،)0331اسکافیلد (،)0380
كاسکی ( )0331و ژانگ و همکاران ()0331
چهار عامل ،فالحی و همکاران (،)0088
تئودوراكیس و همکاران( )1100هفت عامل و
دهقان قهفرخی ( )0083نه عامل را برای حضور
تماشاگران شناسایی كردهاند .در پژوهشهای
انجام شده توسط این محققان ،عوامل خدمات-
تسهیالت و امکانات ورزشگاه ،كسب هویت
ورزشی و پركردن اوقات فراغت ،حساسیت رقابت
و نتیجه آن به عنوان عوامل عمدۀ حضور
تماشاگران شناسایی شدند كه بدون در نظر
گرفتن اولویت و با توجه به متغیرهای تبیین
كننده عوامل حضور تماشاگران با نتایج پژوهش
حاضر همخوانی دارد .این موضوع تا حدودی
نشاندهنده شیوع و یکسانی این عوامل در اكثر
تماشاگران است .البته در پژوهش حاضر عالوه بر

عوامل مذكور ،سه عامل نظم ،امنیت و انضباط
اخالقی ،فضا و زمان مناسب برگزاری مسابقه و
اطالعرسانی و تبلیغات از عوامل عمدۀ حضور
تماشاگران بسکتبال لیگ برتر ایران شناسایی
شد كه در پژوهشهای دیگر این عوامل با توجه
به متغیرهای تبیین كننده آن با اسامی مختلف
بیان شده است .به نظر میرسد تفاوت در
طبقهبندی عوامل در پژوهشهای مختلف ممکن
است به دلیل متغیرهای جدید و تعداد سؤاالت
پرسشنامه ،تنوع عاملها و یا ماهیت رشتههای
ورزشی باشد.
به طور كلی عامل نظم ،امنیت و انضباط
اخالقی مهمترین عامل حضور تماشاگران قرار
گرفته است .این موضوع نشان میدهد اجتناب
تماشاگران از بدزبانی و خشونت ،برخورد مناسب
پرسنل و مأموران كنترل نظم و مدیریت رفتار و
برگزاری منظم و مناسب لیگ تأثیر مثبت وجود
دارد و موجب میشود تماشاگران اشتیاق
بیشتری برای حضور در ورزشگاه و تماشای
مسابقات بسکتبال داشته باشند .این یافتهها با
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نتایج حاصل از بودت ( )1111همسو میباشد.
فرآیندهای زیادی توسط كاركنان در ورزشگاهها
انجام میگیرد ،از جمله فروش و گرفتن بلیتها،
كنترل جمعیت ،راهنمایی و بازرسی بدنی كه از
ویژگیهای بنیادی محصول ورزشیاند و نمی-
توان آنها را نادیده گرفت .از آنجا كه در این
ورزشگاهها كاركنان خدماتی بهصورت موقت و
داوطلب فعالیت میكنند و برای ارائه خدمات
كیفی ،آموزشهای الزم را ندیدهاند ،این عامل
میتواند توجیهكننده یکی از علل عدم
رضایتمندی باالی تماشاگران از كیفیت خدمات
ارائهشده در این ورزشگاهها باشد و بر حضور
تماشاگران تأثیر منفی به همراه داشته باشد.
یافتهها در زمینه عامل خدمات -امکانات و
تسهیالت ورزشگاه نشان داد كه به ترتیب
مواردی همچون راحتی آمد و شد به ورزشگاه،
مناسب بودن هزینه رفت و آمد به ورزشگاه،
سهولت در تهیه بلیت ،وجود پاركینگهای كافی
و مناسب ،مناسب بودن جایگاه تماشاگران
(نظافت ،نور ،دید به زمین) ،مناسب یا رایگان
بودن بلیت مسابقه ،ورود و خروج آسان از سالن
و پاركینگها و وجود بوفههای بهداشتی و
مطمئن موجب حضور هر چه بیشتر تماشاگران
خواهد شد .همانطور كه مشاهده میشود،
راحتی آمد و شد به ورزشگاه و مناسب بودن
هزینه رفت و آمد به ورزشگاه در ایران یکی از
مهمترین دغدغههای تماشاگران است .المیری و
همکاران ( )0088در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند كه تهیه آسان بلیت و ورود و خروج
آسان از ورزشگاه موجب اشتیاق بیشتر
تماشاگران برای رفتن به ورزشگاه میشود.
دونینهو و همکاران ( )1111نیز به این نتیجه
رسیدند كه وجود ورودیها و خروجیهای متعدد

در ورزشگاه و همچنین فروش اینترنتی بلیت
موجب اشتیاق بیشتر تماشاگران برای رفتن به
ورزشگاه میشود .بیشتر تماشاگران بسکتبال در
ایران را افراد نوجوان و جوان شامل میشوند كه
با توجه به جایگاه اجتماعی از سطح درآمدی
مستقل و مطلوب برخوردار نیستند .افزون براین،
به دلیل حضور خانوادهها برای تماشای مسابقات
بسکتبال ،پیشنهاد میشود كه هیئتهای
بسکتبال استانها با تعامل خوب با شهرداریها
امکانات ویژهای جهت بهتر شدن آمد و شد به
ورزشگاه را برای تماشاگران فراهم كنند تا شاهد
حضور هر چه بیشتر تماشاگران باشیم .یافتههای
پژوهش حاضر با یافتههای كوریا و استیوس
( ،)1117مکفرسون و همکاران ،)1111( 0فالحی
و همکاران ( )0088همخوانی دارد.
كسب هویت ورزشی و پر كردن اوقات
فراغت عامل مهم دیگری است كه در این تحقیق
شناسایی و موجب جذب هواداران ایرانی
بسکتبال به ورزشگاهها میگردد .یافتهها در
خصوص این عامل نشان داد كه به ترتیب
پوشیدن لباس تیم مورد عالقه ،تخلیه انرژی با
تشویق تیم مورد عالقه ،عضو كانون هواداران،
پركردن زمان فراغت ،جدید و مدرن بودن
ورزشگاه ،رفتن به ورزشگاه با حضور دوستان
بیشترین تأثیر را بر حضور تماشاگران دارد .نتایج
تحقیق وون و كیتامورا ) )1111در خصوص
بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر رفتار هواداران
لیگ فوتبال ژاپن (جی لیگ) و لیگ فوتبال كره
(كا لیگ) نشان داد كه هویت تیمی و تعامل
اجتماعی پیشگوهای قوی برای توضیح فراوانی
حضور در بازیهای جی لیگ و كالیگ بودند .در
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رابطه با هویت تیمی باید عنوان نمود كه
هواداران ایرانی هویت خود را با تیم محبوبشان
میشناسند و خود را به عنوان بخشی از تیم
تلقی میكنند .این عاملی است كه موجب می-
گردد هر هفته تماشاگران به سمت مکانهای
ورزشی كشیده شوند .در توجیه یافتههای این
تحقیق باید عنوان شود كه عامل لذت و سرگرم
كنندگی بازیها و پركردن اوقات فراغت در بین
تماشاگران ایرانی با توجه به شرایط سنی آنها
كه بیشتر نوجوانان و جوانان را تشکیل میدهد،
عامل ارزشمندی برای حضور در ورزشگاهها
است ،به عبارتی حضور این تماشاگران میتواند
به خاطر پایین بودن سن و عالقه آنان به
پركردن اوقات خود در كنار دوستان و قرارگیری
در جمع هم سن و ساالن و تعامل اجتماعی
باشد .از طرف دیگر ،افراد زیادی با انگیزه سرگرم
شدن به تماشای ورزشها از جمله بسکتبال می
پردازند .به این ترتیب ،میتوان با برنامهریزی
مناسب عالوه بر پركردن اوقات فراغت نوجوانان
و جوانان ورزش دوست ،زمینه را برای افزایش
درآمد و در نتیجه استقالل باشگاهها فراهم
ساخت .این امر به مرور زمان میتواند سبب
رونق ورزشگاههای كشور گردد و به خصوصی
شدن باشگاهها و برطرف نمودن مشکالت مالی
كه در حال حاضر گریبان گیر باشگاهها است
كمک كند .یافتههای این تحقیق با یافتههای
كوریا و استیوس ( )1117همسو میباشد.
یافتهها در خصوص عامل حساسیت رقابت و
نتیجه آن نشان داد كه به ترتیب مکان خوب تیم
حریف در جدول ردهبندی ،سرنوشتساز بودن
نتیجه بازی تیم مورد عالقه ،حساس و نزدیک
بودن بازی ،حضور بازیکنان ستاره در تیم حریف،
مکان خوب تیم مورد عالقه در جدول ردهبندی،

بازی تیم مورد عالقه با یک رقیب سنتی،
تهاجمی بازی كردن تیم مورد عالقه ،حضور
بازیکنان ستاره در تیم مورد عالقه بر حضور
تماشاگران تأثیر مثبت دارند .در واقع مکان
خوب تیم حریف در جدول ردهبندی و
سرنوشتساز بودن نتیجه بازی تیم مورد عالقه
بیشترین تأثیر را بر حضور تماشاگران بسکتبال
دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای خیری و
همکاران ( ،)0031مهدیپور و همکاران ()1101
و آرژیلوفسکی و پریاتل )1101( 0همخوانی دارد.
چی یانگ ( )1111در تحقیق خود در مورد
عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگ بیسبال
تایوان گزارش كرد كه ارائه بازی تهاجمی توسط
تیمها و همچنین وجود بازیکنان ستاره و بازی با
رقیب سنتی و مکان خوب تیم مورد عالقه در
جدول ردهبندی بیشترین تأثیر را بر حضور
تماشاگران در ورزشگاهها دارند .یافتههای المیری
و همکاران ( )0088نشان داد كه ارائه بازی
تهاجمی توسط تیم مورد عالقه بیشترین تأثیر و

1. Arzhilovskiy & Priyatel
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مکان خوب تیم حریف در جدول ردهبندی
تأثیری بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه-
ها ندارد .ولی تحقیق انجام شده توسط نول
( )0371نشان داد كه وجود بازیکنان ستاره در
هر تیم باعث افزایش حضور تماشاگران میشود.
گرین ( )0331نتیجه گرفت كه وجود بازیکنان
ستاره در ورزش بسکتبال تأثیر بیشتری بر
حضور تماشاگران در ورزشگاهها نسبت به سایر
رشتهها دارد .حساسیت بازی هم اغلب میتواند
تماشاگران بیشتری را به ورزشگاهها بکشاند.
نشان داده شده كه حساسیت بازی تماشاگران
بیشتری را به ورزشگاهها جذب میكند و اینکه
تماشاگران زمانی كه احساس كنند تیم حریف
تهدیدی برای تیم موردعالقهشان است بیشتر در
ورزشگاه حضور مییابند .یافتههای پژوهش
حاضر با یافتههای مکفرسون و همکاران
( ،)1111گالس ( )1101و گرین ( )0331همسو
میباشد.
یافتهها در خصوص عامل فضا و زمان
مناسب برگزاری مسابقه نشان داد كه به ترتیب
برگزاری مسابقه در روزهای تعطیل آخر هفته
(1شنبه و جمعه) ،مناسب بودن وضعیت آب و
هوا ،مطلوب بودن سیستم گرمایشی /سرمایشی
داخل سالن بر حضور تماشاگران تأثیر مثبت
دارند و برگزاری مسابقه در روزهای هفته (شنبه
تا 1شنبه) باعث كاهش حضور تماشاگران می-
شود .نتایج پژوهش به وضوح اهمیت برگزاری
مسابقه در روزهای تعطیل آخر هفته (1شنبه و
جمعه) را نشان میدهد و یکی از دغدغههای
مهم تماشاگران است.
یافتهها در خصوص عامل اطالعرسانی و
تبلیغات نشان داد كه به ترتیب تبلیغات كافی در
مورد زمان و مکان مسابقه و تیم مورد عالقه و

برنامههای سرگرمكننده قبل و بین دو نیمه بر
حضور تماشاگران تأثیر مثبت دارند و عدم پخش
مسابقات از تلویزیون تأثیری بر حضور تماشاگران
در ورزشگاهها ندارد .مکفرسون و همکاران
( )1111در تحقیق بر روی عوامل مؤثر بر حضور
تماشاگران راگبی آمریکا به این نتیجه رسیدند
كه عدم پخش مسابقات از تلویزیون تأثیری بر
حضور تماشاگران ندارد.
با توجه به یافتههای تحقیق حاضر و سایر
تحقیقات در این زمینه توجه به اینکه تماشاگران
با دالیل متفاوت و برای تأمین نیازها مختلفی در
ورزشگاه حضور مییابند پیشنهاد میشود مدیران
ورزشی ،باشگاهها و ورزشگاهها بهمنظور جذب و
حفظ حمایت تماشاگران بسکتبال با برنامهریزی
مناسب و با توجه به امکانات و بر حسب اولویت،
زمینه برآورده كردن انگیزههای حمایتی
تماشاگران را فراهم آورند تا ضمن استفاده
صحیح از این سرمایه عظیم محیط مناسبی را
برای تماشاگران بسکتبال فراهم آورند.
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to investigate the factors affecting the presence of
spectators in Basketball Super League matches in Iran.
Methodology: The approach was a descriptive survey. The questionnaire of this study
was previously used by Green (1995), Hansen and Gautheir (1992), Scofield (1983),
Coasky (1994) and Xhaung et al. (1995) to investigate the influential factors on the
attendance of spectators for ball sports in the stadiums. After determining the sample
size by random sampling method, the questionnaires were distributed between 370
existing spectators in two stadiums of Tehran and Isfahan cities. Reliability of the
questionnaire measured by Cronbach's alpha was 0.79. Data was analyzed using
exploratory factor analysis, Friedman test, and Wilcoxon.
Results: The results showed that factors such as order, moral security and discipline
(regular and appropriate management in league, and appropriate conduct to control the
spectators by security personnel and officers) were most important reasons for
attendance at stadium. The most effective factors impact on attendance of spectators at
the stadium included services, facilities and amenities of Stadium (suitability and
comfortable access for buying tickets), achieving sport identity, and spending leisure
time (Stadiums have facilities and modern equipment, and accompany with friends for
attendance in competitions), the sensitivity of competition and its result, the presence of
big players (stars) in sports teams, appropriate space and time for competition, the
desirability of heating / cooling condition of saloon, playing games on weekends, and
updated and suitable awareness of information about time and place of competition.
Conclusion: According to the official results of this study, for increasing attendance of
spectators at stadium, it is expected that authorities and the officials of games adopt
appropriate planning for the promotion of order and moral discipline. Moreover,
providing facilities for sports competitions and proper advertising about the time and
place of competitions can increase the number of fans at stadiums.
Keywords: Spectators, Factor analysis, Moral discipline, Order, Leisure.
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