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مقدمه
امروزه ورزش از ضروریترین نیازها و
اساسیترین نهادهای جوامع بشری است؛
بطوریکه کمتر کشوری را میتوان یافت که فاقد
سازمانهای ورزشی باشد(وثوقی و خسروی نژاد،
 .)1388در عصر حاضر ورزش به عنوان بخشی
اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی در
تولید و مصرف کاال ،خدمات ورزشی و توسعه
اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد و هم
اکنون از مؤثرترین عوامل در رشد اقتصادی ملی
و درآمدزاترین صنایع در قرن  21بشمار
میرود(نعمتی و همکاران .)1391 ،در میان
پدیدههای اجتماعی ،ورزش به علت جذابیتهای
خاصی که در درون خود دارد از بیشترین
مخاطب برخوردار است .رویکرد عموم مردم به
صورت ورزش دوست ،هوادار و حمایت کننده
مالی ،روز به روز بر ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی این پدیده میافزاید(قدیمی.)1390 ،
از این رو یکی از مهمترین ارکان ورزش که به
آن هویت و معنا میدهند ،تماشاگران ورزش
هستند .تماشاچیان افرادی هستند که از کلیه
رویدادهای ورزشی از رویدادهای سطح مدرسه
گرفته تا رویدادهای بین المللی استقبال
میکنند(غفوری و همکاران .)1390 ،تماشاگران
از اجزای کلیدی در موفقیت سازمانهای ورزشی
به حساب میآیند و حضور بیشتر آنان ،موجب
جذب حامیان مالی بیشتری میشود.
سازمانهایی که با جمعیت اندک هواداران مواجه
میباشد ،نمیتوانند حامیان مالی مورد نیاز را
جذب نمایند و از حق پخش تلویزیونی کمتری
بهرهمند خواهند شد(نول .)2003 ،1بنابراین
1. Noll

تماشاگران به عنوان یکی از مهمترین مجموعه
نیروهای انسانی در ورزش باید مورد توجه قرار
گرفته و برنامههای مدون و سازمان یافتهای
برای جذب و نگهداشت آنان توسط باشگاهها و
سازمانهای ورزشی به مرحله اجرا درآید(اژدری
و همکاران.)1390 ،
در این راستا مدیران ورزشی ثابت کردهاند که
تماشاگران تأثیر مهمی بر عملکرد عمومی ورزش
چه در زمینهای تمرین و چه در رقابت واقعی
دارند .کراتی نیز تأکید میکند که ورزشکار با
نبود تماشاگران نمیتواند در رقابت عملکرد
خوبی ارائه دهد ،و یادآور میشود که امروزه
حضور تماشاچیان و تأثیرات آنها برای همگان
آشکار شده است .زیرا این تماشاچیان هستند که
سرمایه اصلی ورزش به حساب میآیند.
تماشاچیان و هواداران تیمهای مختلف ورزشی
با صرف هزینههایی که برای ورزش و تیم مورد
عالقه خود به عمل میآورند به اقتدار و گسترش
آن ورزش کمک مینمایند (قدیمی)1390 ،
هانس و گوتیر )1992(2میگویند که مهمترین
عامل در رونق ورزش حرفهای ،افزایش تعداد
تماشاگران است .تماشاگران عالوه بر اینکه با
خرید بلیت مسابقات به صورت مستقیم
درآمدهایی را برای باشگاهها و لیگهای حرفهای
دارند به صورت غیرمستقیم سهم عمدهای در
درآمدزایی از راه جذب حامیان مالی و فروش
حق پخش تلویزیونی و خدمات جنبی
3
دارند(المیری و همکاران .)1388 ،تعریف کوریا
از رویدادهای ورزشی (رویداد ورزشی تجربۀ
2. Hansen, H. & Gautheir
3. Correia
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اساساً ذهنی است که تماشاچیان و ورزشکاران
خود بخشی از محصول هستند و ارزیابی آن
بسیار مشکل است) ،نشان دهندۀ اهمیت حضور
تماشاچیان در ورزشگاهها ،به عنوان مهمترین
بخش رویداد ورزشی است .بسیاری از مدیران
باشگاهها باید در محیطی که در حال کاهش
منابع درآمدی و افزایش هزینههای اجرایی است،
برنامههای خود را طراحی کنند .جذب افراد به
ورزشگاهها ،راه حل مناسبی برای بسیاری از
باشگاهها به منظور افزایش درآمد و متفاوت
شدن از دیگر باشگاه هاست .به منظور افزایش
حضور تماشاگران شناخت عواملی که بیشترین
تأثیر را بر افراد میگذارند برای بازاریابان ورزشی
اهمیت بسیاری دارد(فالحی و همکاران.)1388 ،
بعالوه با حمایت آنها ارزش باشگاهها افزایش
مییابد و شرکتها برای بدست گرفتن حامیان
تیم با هم رقابت کرده و منابع مادی زیادی را
برای استفاده تبلیغاتی سرمایه گذاری
میکنند(دهقان و همکاران .)1389 ،تماشاگران
ورزشی درصد قابل توجهی از مصرف کنندگان
ورزشی را تشکیل میدهند ،در مطالعهای که در
آمریکا انجام شده است بیش از  %70از مردم
آمریکا روزانه حداقل یک بار به تماشا ،مطالعه یا
بحث در مورد ورزش میپردازند(آل-دیبیتی،1
 .)2004تماشاگرانی که برای تماشای مسابقات
ورزشی در ورزشگاهها حضور مییابند از اهمیت
خاصی برای هر لیگ ورزشی برخورداند و به
عنوان یکی از مهمترین سرمایههای اصلی هر
باشگاه حرفهای مطرح هستند .تماشاگران عالوه
بر هویت بخشیدن به لیگهای ورزشی با حضور
بیشتر خود باعث افزایش جذابیت در فضای

1. Al-Thibiti

ورزشگاهها میگردند و به بازاریابان این امکان را
خواهد داد که راهبردهایی برای جذب بالقوه
تماشاچیان در پیش گیرند و بتوانند منابع
محدود خود را به درستی و بر اساس اولویتهای
موجود صرف کنند(نعمتی و همکاران.)1391 ،
در این راستا والیبال از رشتههای جذاب و
پرطرفدار میباشد که با توجه به تحقیقات پس
از فوتبال نزد برنامهریزان ورزشی بسیار حائز
اهمیت است .وجود خیل مشتاقان ورزش در
مسابقات والیبال ،هوادارن پر و پا قرص تیمهای
ورزشی که بیوقفه خواهان خدمات وسیع
مناسب ،سریع و متنوع ورزشی میباشند باعث
شده که ورزش والیبال به عنوان یک صنعت
پرطرفدار و پردرآمد شناخته شود و رشد
فزایندهی آن در تمامی حیطههای ممکن از
جمله سرگرمی ،بازار فروش ،آمادگی جسمانی،
ورزش حرفهای و تفریحات سالم ،آن را در ردۀ
پردرآمدترین صنایع ورزشی جهان به ویژه در
کشورهای پیشرفته صنعتی درآورد(یارقلی و
همکاران.)1390 ،
عوامل گوناگونی بر میزان و کیفیت حضور
تماشاگران در رویدادهای ورزشی تأثیر
میگذارند .بطوریکه وون و کیتامور )2006(2این
عوامل را در شش حیطه :عوامل انگیزشی ،عوامل
محیطی ،عوامل اقتصادی ،عوامل جذاب کننده،
عوامل درونی و روانی و عوامل جمعیت شناختی
تقسیم بندی کرد .یارقلی و همکاران ()1390
در پژوهشی تحت عنوان نقش تماشای مسابقات
ورزشی روی فعالیت بدنی تماشاگران و ارتباط
آن با امکانات و تجهیزات ورزشی ،مهمترین
انگیزۀ حضور تماشاگران را هیجان و لذت بازی،

2. won & kitamura
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دیدن صحنههای جذاب ،بازی ،سرگرمی ،فضای
سرپوشیده ،حمایت از تیم و رها شدن از زندگی
میداند .فالحی( )1388عنوان نمود عوامل
اقتصادی(قیمت بلیت ،هزینه حمل و نقل) و
تسهیالت ورزشگاه از مهمترین عوامل در جذب
تماشاگران به ورزشگاهها میباشد .نتایج تحقیق
دهقان( )1389نیز نشان داد که عالقه به تیم
ملی ،ملی گرایی ،عالقه به فوتبال ،زیبایی،
هیجان ،اجتماعی شدن ،عالقه به بازیکن به
ترتیب بیشترین اهمیت را در بین انگیزههای
مورد بررسی در حضور تماشاگران در ورزشگاه
داشتند که از بین انگیزهها تنها عالقه به فوتبال
و زیبایی ارتباط معناداری با حضور داشتند.
همچنین المیری( )1388در تحقیق خود عنوان
نمود سه عامل جذابیت بازی ،اولویت تماشاگران
و تسهیالت و امکانات بر حضور تماشاگران در
ورزشگاهها تاثیر مثبت داشته و تنها عوامل
اقتصادی تأثیری بر حضور تماشاگران ندارد.
همچنین کیم و همکاران )2009( 1انگیزههای
تماشاگران آمریکایی و کرهای و رفتار مصرف
رسانه در ورزشهای رزمی را مقایسه کردند که
در تماشاگران کرهای عالقه به ورزش ،بازی
پایاپای و ستایش و در تماشاگران آمریکایی
عالقه به ورزش ،عالقه به بازیکن و بازی پایاپای
به ترتیب ارتباط معنادار و مثبت بیشتری با
رفتار استفاده از رسانه داشتند .همچنین بین
انگیزههای عرق ملی ،پیروزی نیابتی ،عالقه به
ورزش و زیبایی تفاوت معناداری بین تماشاگران
2
کره و آمریکایی وجود داشت .پیس و ژانگ
( )2009عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در
لیگ حرفهای بسکتبال آمریکا را عوامل
1. Kim et al.
2. Pease& Zhang
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اقتصادی ،جذابیت و برنامهریزی میدانند.
جوانمردی (2011)3در تحقیق خود نتیجه
گرفت که زمان و کیفیت تیمها بیشترین تأثیر را
دارد.
تماشاگران
حضور
روی
بر
4
آتاناسوپولو ( )2012در تحقیق خود مبنی بر
بررسی اهمیت کارکنان و امکانات ورزشی برای
تماشاگران فوتبال فاکتورهای آنالیز شده را در 4
بعد طراحی امکانات ،کارکنان ،نگهداری امکانات
و دسترسی آسان و سریع به ورزشگاه تقسیم
بندی کرد که کارکنان و دسترسی آسان و سریع
به ورزشگاه ،بیشترین اهمیت را برای تماشاگران
نسبت به 2عامل دیگر نشان دادند .همچنین
نتایج ارتباط معناداری بین فاکتورهای موجود با
سطوح مختلف سن ،آموزش ،درآمد و وضعیت
تاهل نشان داد .رییسی و همکاران )2013(5نیز
عنوان نمودند که عوامل امکانات ،اولویت
تماشاگران ،جذابیت بازی و عوامل اجتماعی-
اقتصادی بر حضور تماشاگران فوتبال و والیبال
باشگاه سایپا البرز در ورزشگاه مؤثر می باشد.
کارکن و همکاران )2014( 6نیز در تحقیق خود
نتیجه گرفتند که اولویت های تماشاگران تاثیر
بیشتری بر حضور تماشاگران دارد و پس از آن
جذابیت بازی و عوامل اقتصادی در میان عوامل
مورد بررسی حضور تماشاگران را تحت تاثیر قرار
می دهد .اما تسهیالت و امکانات ورزشگاه بر
میزان حضور تماشاگران تاثیری ندارد.
با توجه به اهمیت حضور تماشاگران در میادین
ورزشی و از آنجائیکه تماشاگران عالوه بر اینکه
موجب افزایش جذابیت و حساسیت بازیها و
پوشش رسانه ای بیشتر می گردند،
3. Javanmardi
4. Athanasopoulou
5. Raeisi et al.
6. Karkon et al.
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کمک بسزایی نیز در افزایش میزان سودآوری
باشگاهها دارند و همچنین اهمیت حضور
خانوادهها و به خصوص زنان(با توجه به نقش
مهم زنان در سالنهای والیبال که باعث ایجاد
مشکالتی برای فدراسیون والیبال ایران برای
میزبانی لیگ جهانی داشت) در سالنهای والیبال
کشورمان ،این سوال که چه عواملی بر حضور
تماشاگران در مسابقات والیبال مؤثر است ،ذهن
باشگاهها و مسئولین ورزشی و بازاریابان را به
خود مشغول کرده است که با توجه به اهمیت
این موضوع ،پژوهش حاضر تأثیر عوامل مختلف
مؤثر بر حضور(اقتصادی ،جذابیت ،امکانات و
تسهیالت  ،برنامهریزی و اولویتهای تماشاگران)
را مورد بررسی قرار داده است ،فرض بر این است
که این عوامل تاثیر نسبی بر تصمیم تماشاگران
برای حضور در ورزشگاه و تماشای مسابقات
والیبال از نزدیک دارند و مسئوالن ورزش کشور
و باشگاهها با آگاهی از این عوامل با برنامه ریزی
راهبردی زمینه حضور تماشاگران بیشتر و حضور
مؤثر خانواده ها در سالنهای والیبال کشور را
فراهم کنند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی بود.
جامعه آماری تحقیق شامل تماشاگران رشته
والیبال در استان مازندران بودند که در مسابقات
لیگ برتر والیبال مردان ایران در سال91-92
بین تیم کاله با تیمهای سایپا ،متین ورامین و
پیکان در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) شهر
آمل ،تیم کاله را همراهی نمودند(بطور میانگین
در هر بازی بیش از  2000تماشاگر حضور
داشتند) .نمونه آماری تحقیق تعداد  361نفر
بود که حجم نمونه با توجه به تعیین واریانس
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جامعه و با عنایت بر آمار بلیط فروشی سالن و
توسط فرمول تعیین حجم نمونه مورگان تعیین
شد .پرسشنامهها در طول سه بازی کاله با تیم-
های سایپا ،پیکان ،متین ورامین به صورت
تصادفی در بین تماشاگران توزیع و جمعآوری
شد.
ابزار اندازه گیری این پژوهش شامل پرسشنامه
محقق ساخته ای بود که دارای دو بخش است:
بخش اول:پرسشنامه اطالعات فردی شامل سن،
وضعیت تاهل ،میزان تحصیالت.
بخش دوم :پرسشنامه محقق ساخته تعیین
عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر
والیبال دارای 26سوال با مقیاس پنج ارزشی
لیکرت که نظرهای پاسخ دهندگان را در چهار
مؤلفه اقتصادی ،امکانات و تسهیالت ،اولویتهای
تماشاگران(برنامه ریزی) و جذابیت بازی را مورد
سنجش قرار داده که روایی پرسشنامه توسط
اساتید تأیید و پایایی آن از روش آماری ضریب
آلفای کرونباخ  0/85تعیین شد.
برای تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش
از آمار توصیفی برای طبقهبندی وتوصیف یافته
ها (میانگین ،انحراف استاندارد ،جداول توزیع
فراوانی) استفاده گردید .در بخش آماراستنباطی
برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون
کلموگروف اسمیرنف ،آزمون  Tدر نرمافزار 18
اس پی اس اس و مدلسازی معادالت ساختاری
در نرمافزار لیزرل استفاده شد.
یافتههای پژوهش
الف :یافته های توصیفیبراساس یافتههای این
پژوهش(جدول  ،)1از مجموع  361فرد پاسخ
دهنده % 73/27 ،مجرد و  % 26/73از جامعه
مذکور را افراد متاهل شامل میشود .همچنین
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جمعیت شناختی حاکی است که %63/7از آنان
دارای مدرک فوق دیپلم به پایین و  %36/3از
آنان دارای مدرک کارشناسی و ارشد هستند.

نتایج جدول  1گویای این مطلب است که دامنه
سنی اکثر آزمودنی ها از جامعه مذکور ،بین -21
30سال( )%47/74می باشد .همچنین یافتههای

جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی تماشاگران
متغیر ها

زن

مجرد

متاهل

10-20سال

21-30سال

31-40سال

41-50سال

50سال به باال

تر

دیپلم و پایین

فوق دیپلم

73/27

26/73

24/29

47/74

17/43

7/21

3/33

30/32

کارشناسی
ف

درصد

دامنه سنی

33/38

24/30

تیم و برگزاری دقیق و منظم مسابقات بیشترین
اهمیت بر میزان حضور تماشاگران در سالنها
دارد اما اجتماع گرایی و رها شدن از زندگی
روزمره تأثیری بر حضور آنان ندارد .طبق نتایج
بدست آمده سرنوشت ساز بودن نتیجه بازی،
کیفیت فنی تیمها و حضور بازیکنان شاخص از
مهمترین دالیل عامل جذابیت بر حضور
تماشاگران در سالنهای مسابقات میباشد.

ب :یافته های استنباطی
طبق جدول  2در بخش عامل اقتصادی مناسب
بودن قیمت بلیت نسبت به عامل سطح درآمد و
هزینه ایاب و ذهاب تأثیر بیشتری بر میزان
حضور آنان دارد .در بخش امکانات و تسهیالت
مناسب بودن جایگاه تماشاگران و فضای مناسب
سالن والیبال بیشترین تأثیر را بر روی جذب
افراد به سالن دارد .در قسمت مربوط به
اولویتهای تماشاگران و برنامهریزی ،عالقه به

جدول  .2توصیف آماری متغیرهای عوامل مؤثر در حضور تماشاگران به مسابقات والیبال

عوامل

اقتصادی

متغیرها

سطح

میانگین

انحراف

سطح
T

مناسب بودن قیمت بلیط

3

3/17

1/01

26/34

معناداری
P < ./.5
./01

سطح درآمد

3

2/36

./98

24/40

./09

هزینه ایاب و ذهاب

3

2/03

1

20/25

./088

وجود تبلیغات کافی در مورد
زمان و مکان

3

متوسط

3/97

معیار

1/15

27/69

./001

کارشناسی ارشد

گویه ها

تاهل

تحصیالت

12
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اولویت

روابط دوستانه و خانواده

تماشاگران

عضو کانون هواداران

3

برنامه ریزی دقیق و منظم
مسابقات

جذابیت

امکانات و
تسهیالت

3

4/05

1/06

20/78

./001

3/88

1/22

19/75

./001

3

4/66

./82

64/65

./001

عالقه به تیم

3

4/75

./61

82/64

./001

برگزاری مسابقات در تعطیالت
آخر هفته

3

4/29

./92

37/45

./001

تفریح و سرگرمی

3

3/70

1/14

18/54

./001

رهاشدن از زندگی روزمره(گریز)

3

2/55

1/54

22/86

./074

اجتماع گرایی

3

2/43

./99

31/70

./065

رتبه تیم در جدول

3

3/34

1/03

32/86

./001

سرنوشت ساز بودن نتیجه بازی

3

4/68

./91

43/44

./001

حساس بودن بازی

3

4/16

./93

30/91

./001

حضور بازیکنان شاخص

3

4/36

./89

41/52

./001

جذابیت بازی(صحنه های
جذاب)

3

3/03

1/12

هیجان و لذت بازی

3

4/27

1

32/95

کیفیت فنی تیم

3

4/59

./87

47/56

مناسب بودن جایگاه تماشاگران

3

4/88

./72

76/77

22/25

./001
./001
./001
./001

ورود و خروج آسان از سالن

3

4/56

./68

66/34

./001

خرید آسان بلیط و بدون توقف

3

4/24

./82

52/51

./001

فضای مناسب و سرپوشیده
والیبال

3

4/67

./70

77/68

./001

کیفیت خدمات ورزشی

3

3/78

1/12

40/25

./001

دسترسی به ورزشگاه

3

3/70

1/20

53/42

./001

مدرن و زیبا بودن سالن

3

4/31

./99

61/56

./001

بر اساس جدول شماره  ،3میزان اهمیت میانگین
متغیرها مربوط به عامل امکانات و تسهیالت،
جذابیت ،اولویتهای تماشاگران و برنامهریزی و
عامل اقتصادی میباشد که با توجه به سطح
معنی داری بدست آمده عامل اقتصادی تأثیری

بر حضور تماشاگران در سالن یا ورزشگاه ندارد
ولی عوامل امکانات و تسهیالت ،جذابیت و
اولویتهای تماشاگران و برنامهریزی بر حضور
بیشتر تماشاگران در ورزشگاه تأثیر دارند
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جدول . 3نتایج آزمون تی :نقش عوامل مؤثر بر جذب و حضور تماشاگران به مسابقات والیبال
سطح متوسط(طیف)

میانگین

انحراف معیار

T

سطح معناداری

حضور و جذب تماشاگر
عامل امکانات و تسهیالت

3

4/305

./89

61/21

./0001

اولویت های تماشاگران و برنامه ریزی

3

3/808

1/05

36/22

./0001

عوامل جذابیت

3

4/061

./96

35/92

./0001

عامل اقتصادی

3

2/52

1/17

20/36

./073

کوچکتر از  -2باشد که به ترتیب رابطه معنادار
مثبت و معنادار منفی خواهد بود .پاول کالین
معتقد است شاخصهایی که بار عاملی آنها
کمتر از  0/3و یا آماره آنها کوچکتر از قدرمطلق
 2باشد نشان دهنده ضعیف بودن آن شاخص
بوده و از مدل اندازهگیری حذف میشوند
(کالین .)1381 ،در همین راستا معیارهای مورد
تحقیق وارد نرم افزار شده و بر اساس دادههای
ورودی مورد تحلیل قرار گرفت.

محقق در راستای اهداف تحقیق و در جهت
تحکیم یافته های به دست آمده اقدام به تحلیل
عاملی اکتشافی یافته ها نمود که در ادامه به
گزارش یافته های فوق پرداخته میشود.
نتایج تحلیل عاملی در جدول  4نشان داده شده
است ،تأیید یا رد معناداری بارهای عاملی با
توجه به اعداد معناداری ( )t-Valueصورت
میگیرد .در صورتی رابطه تأیید میشود (در
سطح خطای  )0/05که مقدار  tبزرگتر از  +2یا

جدول  .4نتایج تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای مربوط به عوامل مؤثر بر جذب و حضور تماشاگران به مسابقات والیبال
t

بارعاملی

معیارها

ردیف
1

عامل اقتصادی

10/15

0/8

2

عامل امکانات و تسهیالت

11/95

0/89

3

عوامل جذابیت

7/61

0/65

4

اولویت های تماشاگران و برنامه ریزی

11/39

0/86

همانگونه که جدول  4نشان میدهد ،نتایج
حاکی از این است که همه ابعاد و معیارهای
عوامل مؤثر بر جذب و حضور تماشاگران به
مسابقات والیبال از مقادیر  tو بار عاملی قابل

0
.
8

نشان میدهد
قبولی برخوردارند .همچنین نتایج 0
.
تسهیالت (11/95
که معیار عامل امکانات و

= ،tبارعاملی  )0/89بیشترین تاثیر 5را در بین
8

معیارها داراست و معیار عوامل جذابیت
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( ،t=7/61بارعاملی  )0/65از این نظر در رتبه

و آزمون آن ،شاخصهای قابل توجه و باالی

آخر قرار میگیرد .در نهایت با توجه به بارهای

مدل نشان از تایید این مدعا دارند .براین اساس

عاملی قابل قبول در مدل مذکور و بدون حذف

با کایاسکوار  151/85و درجهآزادی  27و

هیچکدام از معیارها محقق به آزمون معناداری

میزان شاخصهای برازش به شرح ذیل میباشد:

مدل مذکور مبادرت ورزید که با توجه به

شاخص برازش تطبیقی  ،0/93جذر برآورد

شاخصهای قابل پذیرش مدل (جدول )5این

واریانس خطای تقریب  ،0/079شاخص برازش

مدل تایید و دارای برازش مناسبی میباشد .در

تعدیل شده (0/91جدول )5؛ این یافتهها به

همین راستا و بر مبنای اهداف پژوهش مدل

معنی تایید اعتبار مدل ساختاری بوده و در

پژوهش ترسیم و به لحاظ دارا بودن شاخصهای

نتیجه مدل به سطح مطلوبی از برازش دست

مناسب مورد بررسی قرار گرفت .بدیهی است

یافته است؛ چرا که شاخصهای AGFI ، GFI

همانطور که بیان شد محقق در این پژوهش در

و  NFIخروجی مدل نزدیک به یک بوده و

طراحی مدل ساختاری ،پس از برازش قابل قبول

شاخص  RMSEAنیز که هرچه به 0/05

اولیه مبادرت به ارزیابی برازش کل عوامل مؤثر

نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش مناسب است

بر جذب و حضور تماشاگران به مسابقات والیبال

در سطح مطلوبی قرار دارد و نتایج مدل را مورد

ورزید .بر این مبنا پس از طراحی مدل ساختاری

تایید قرار میدهد.

جدول  . 5ارزیابی برازش کل عوامل مؤثر بر جذب و حضور تماشاگران به مسابقات والیبال
مقادیر شاخصها

شاخصهای برازندگی مدل مفهومی
1

151/85

کای اسکوئر

27

درجه آزادی

0/079

جذر برآورد واریانس خطای تقریب

0/91

2

شاخص برازش تعدیل شده

3

4

5

0/93

شاخص برازش تطبیقی

0/052

Standardized RMR

1. Chi-Square
)2. Degrees of Freedom (df
)3. Root mean square error of approximation(RMSEA
)4. Adjusted Goodness of fit index(AGFI
)5. Goodness of fit index(GFI
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بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای تحقیق و با استفاده از آزمون
تی عوامل جذابیت بازی ،امکانات و تاسیسات و
اولویتهای تماشاگران(برنامه ریزی) بر حضور
تماشاگران در مسابقات والیبال تأثیر مثبتی دارد
اما عامل اقتصادی تأثیری بر حضور تماشاگران
در ورزشگاهها ندارد.
بررسی عامل جذابیت بازی بر میزان حضور
تماشاگران مشخص گردید که عامل جذابیت
رابطه معناداری با حضور تماشاگران در
ورزشگاهها دارد و حساسیت نتیجه بازی،
کیفیت فنی تیم و حضور بازیکنان شاخص در
تیم بیشترین تأثیر را در این بین داشتند .نتایج
حاضر با یافتههای المیری( ،)1388رییسی و
همکاران( ، )2013پیس و همکاران()2009
همخوانی دارد .یارقلی( )90مهمترین انگیزه
تماشاگران والیبال را هیجان و لذت بازی و
دیدن صحنههای جذاب میداند .همانطور که
عنوان نمودیم عواملی مانند حساسیت نتیجه
بازی ،کیفیت فنی تیم و وجود بازیکنان ستاره
در تیم بیشترین تأثیر را در جذابیت بازی
میگذارند که میتوان به این نتیجه رسید که
وقتی تیمی به قهرمانی نزدیک میشود و
بازیهایش حساسیت بیشتری به خود میگیرد،
سکوهایش هم پرتر میشود ،در والیبال
کشورمان نیز هر زمان تیمهای پرطرفدار در
کورس قهرمانی باشند و خوب نتیجه بگیرند،
طبیعتاً تماشاگر بیشتری هم جذب میکنند؛ اما
در آن سو زمانی که تماشاگران متوجه شوند که
دیگر تیمشان قهرمان نمیشود ،از انگیزهشان
برای حضور در ورزشگاه کم میشود ،هواداران
دیگر تیمها نیز چنین خصلتی دارند .تماشاگر
کنونی والیبال را نیز نمیتوان با تماشاگر دهه
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 60مقایسه کرد ،آن موقع خبری از پخش زنده
والیبال نبود و بازیهایی در سطح محلی،
تماشاگران را راضی نگه میداشت اما اکنون
سطح توقع تماشاگر باالتر رفته و وقتی آنها،
بازیهای جهانی ،المپیک و لیگ جهانی را
میبینند ،دیگر مثل تماشاگر دهه  60به یک
بازی داخلی نگاه نمیکنند و به دنبال دیدارهای
باکیفیتترند ،یکی از دالیلی که در حال حاضر،
تماشاگران استقبال خوبی از بازیهای تیمهای
لیگ برتر کشورمان میکنند کیفیت بازی تیم-
های داخل کشورمان میباشد ،همچنین این
حقیقت کتماننشدنی است که بخشی از
تماشاگران برای دیدن بازی ستارهها به ورزشگاه
میآیند دلیلی که گاهی اوقات باعث میشود
سالنهای والیبال کشورمان مملو از تماشاگر
شود.
براساس یافتههای تحقیق عامل اقتصادی تأثیری
بر حضور تماشاگران والیبال در ورزشگاهها ندارد.
البته نتایج بسیار نزدیک به معیار مورد نظر
است .این نتایج همسو با نتایج المیری و
همکاران( ،)1388نعمتی و همکاران( )1389و
لیم و همکاران )2009(1که عنوان نمودند عامل
اقتصادی از جمله قیمت بلیت و هزینه ایاب و
ذهاب با تمایل تماشاگران به حضور در
ورزشگاهها رابطه معنیداری ندارد .جفری و
همکاران )2004(2نیز میگویند :در ورزشهای
بدون درآمد و لیگهای ورزشی سطح پایین
انگیزه تماشاچی بیشتر بر اساس عوامل مرتبط با
خود ورزش است و در تضاد با یافتههای کیم و
همکاران( )2009و پیس و ژانگ(،)2009
رییسی و همکاران( )2013و فالحی میباشد.
1. Lim et al.
2. Jeffry et al.

رضا رجب زاده ،مهدی طالب پور ...

کوریا و استیوس( )2007عوامل مالی را تعیین
کنندهترین عامل تأثیرگذار بر حضور تماشاگران
بیان کردند .همچنین جوانمردی( )2011نقش
فاکتور اقتصادی برای جذب تماشاگران به
مسابقات را غیرقابل انکار میداند .بر طبق نتایج
این تحقیق میتوان اینطور بیان نمود که با
توجه به شرایط اقتصادی در کشورمان ،قیمت
بلیت در مسابقات والیبال لیگ برتر کشورمان و
حتی مسابقات بین المللی مثل لیگ جهانی که
در کشورمان برگزار شد طوری است که تقریبا
اکثر اقشار جامعه حتی با سطح درآمد پایین
قادر به تهیه بلیت مسابقات می باشند این در
حالی است که پیشنهاد فدراسیون جهانی برای
قیمت بلیت یک مسابقه والیبال در لیگ جهانی
به طور متوسط  20دالر است؛ قیمتی که هم در
میان اغلب جوامع قابل پرداخت باشد و هم
تشخص و اهمیت تماشای یک بازی والیبال
برای تماشاچی لحاظ شده باشد فدراسیون
جهانی اما تعیین قیمت بلیت را به میزبان
میسپارد تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی
جامعه خویش رقم دقیق آن را تعیین کند .این
در حالی است که در ایران ظاهرا امکان تعیین
چنین ارقامی برای تماشای بازیها وجود ندارد
به نظر میرسد هزینه ایاب و ذهاب نیز در داخل
کشور به خصوص در شهرستانها به اندازهای
نباشد که جز عوامل تأثیر گذار بر حضور
تماشاگران باشد.
بین عامل اولویتهای تماشاگران (برنامه ریزی)
و حضور تماشاگران ارتباط معناداری وجود دارد.
نتایج حاضر همسو با نتایج المیری ( )1388و
رییسی( )2013میباشد ،جوانمردی()2011
بیان کرد که فاکتور زمان بیشترین تأثیر را بر
حضور تماشاگران دارد و یا وون و
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کیتامورا( )2006نشان دادند که عالقه به تیم بر
روی هواداران تأثیر مثبت دارد و در تضاد با
یافتههای کارو و همکاران )2009( 1می باشد.
کارو و همکاران معتقد بودند تماشاچیانی که
طرفدار متعصب هستند و برای حمایت از تیم
خود به ورزشگاه میآیند عامل برنامه ریزی
تأثیری برروی آنها ندارد و این دسته از
تماشاچیان در هر صورت و در هر زمان و مکان
برای تماشا به ورزشگاه میآیند مگر عامل
دیگری مانع شود .در بین اولویتهای تماشاگران
(برنامه ریزی) ،عالقه به تیم و برگزاری دقیق و
منظم مسابقات و برگزاری مسابقات در آخر
هفته بیشترین اهمیت بر میزان حضور
تماشاگران در سالنها دارد .معموال بازیهای
ابتدای فصل ،تماشاگران زیادی به خود جذب
میکند ،عالقهمندان به والیبال که چند ماهی
دور از والیبال و سالن بودهاند ،برای دیدن یک
مسابقه والیبال اشتیاق فراوانی دارند .شاید
خیلی از آنها پس از چند هفته رفتن به سالن به
این نتیجه برسند که این کار برایشان تکراری
شده و بهتر است در خانه بنشینند و از همان
تلویزیون والیبال ببینند ،اما عالقمندان واقعی
تیم بیشتر تمایل داشتند برای تماشای بازیهای
تیم محبوبشان در لیگ به سالن بروند و تا
آخرین بازیهای لیگ همراه با تیم خود باشند.
همچنین نگاهی به برگزاری مسابقات لیگ در
ادوار گذشته نشان میدهد که هر زمان
بازیهای لیگ از نظم خود خارج میشود،
تعدادی از تماشاگران هم با سالنهای والیبال
قهر میکنند ،به هر حال ،سالن رفتن هم برنامه
میخواهد.

1. Caro et al.
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مطمئنا تفاوت زیادی بین دیداری که ساعت 14
یک روز زمستانی آن هم در میانه هفته برگزار
میشود ،با دیداری که در یک روز تابستانی آن
هم ساعت  19و در یک روز تعطیل برگزار
میشود ،وجود دارد .همان زمان بازی اول کافی
است که بخش عمدهای از تماشاگران را حذف
کند؛ اما برگزاری بازی در زمانی که کسی درگیر
کار و تحصیل نیست ،رفتن به سالن را شبیه
رفتن به سینما میکند و بسیاری برای اینکه
اوقات فراغتشان را پر کنند ،راهی سالن
میشوند .معموال بازیهایی که در اواخر هفته و
در روزهای تعطیل برگزار میشود ،با استقبال
خوبی روبهرو میشود؛ چون از زمان خوبی
برخوردار است .البته شاید یکی از دالیل حضور
پرشور تماشاگران به دلیل برنامه ریزی دقیق و
منظم فدراسیون والیبال در دو سه سال اخیر
بود که برنامه کلی بازیها و هرتیم قبل از شروع
فصل مشخص بوده است.
نتایج این تحقیق درباره عامل امکانات و
تاسیسات با نتایج المیری و همکاران ، 1388
آتاناساپولو ( ، )2012فالحی(،)1388
رییسی( )2013همسو وغیرهمسو با یافته
کارکن( )2014میباشد .که فراهم کردن
امکانات ،تسهیالت ،طراحی مناسب استادیوم را
موجب افزایش حضور تماشاگران میدانند.
آناتاساپولو( )2012در تحقیق خود نشان داد که
عوامل کارکنان و دسترسی آسان و سریع به
امکانات از عوامل با اهمیت برای تماشاگران به
شمار میروند .همچنین کینگ( )1999بیان
کرد که تماشاگران ورزش انتظار دارند راحت
بیایند و آسان به تسهیالت دسترسی نمایند که
ساختن این امکانات برای تیمها برای ایجاد و
تغییر و افزایش حضور در کوتاهترین زمان الزم
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است .یافتهها در خصوص امکانات و تسهیالت
نشان داد که مناسب بودن جایگاه تماشاگران و
ورود و خروج آسان به ورزشگاه و فضای مناسب
سالنهای والیبال بیشترین تأثیر را بر روی جذب
افراد به سالن دارد .که نشان دهندۀ این است که
در کشور ما یکی از مهمترین دغدغههای
تماشاگران نامناسب بودن جایگاه تماشاگران،
ورود و خروج دشوار و فضای نامناسب سالنها
میباشد ،ارائه تسهیالت و امکانات مناسب یکی
از اساسیترین نیازهای تماشاگران میباشد تا با
آسودگی خاطر در ورزشگاه حضور پیدا کنند ،از
تماشای بازی لذت ببرند و تیم مورد عالقه خود
را مورد تشویق قرار دهند بنابراین بیش از سایر
عوامل ،در دسترس بودن امکانات مورد نیاز است
که باید مد نظر قرار بگیرد .مدیران ورزش و
طراحان باید استادیومها یا سالنها را طوری
تأسیس نمایند که تماشاگران برای دسترسی به
تسهیالت و ورود و خروج آسان و سایر امکانات
رفاهی مشکلی نداشته باشند چرا که یکی از
مسائل مهم در توسعه ورزش ،کیفیت خدمات
رسانی به تماشاگران در ورزشگاههاست.
در همین راستا مدل ساختاری پژوهش دهندهی
برازش مناسب و قابل قبول مدل مفهومی
تحقیق در بررسی عوامل مؤثر بر جذب و حضور
تماشاگران به مسابقات والیبال می باشد.
بنابراین و براساس برازش مناسب الگوی
مفهومی پژوهش ،همخوانی الگوی مفهومی با
دادههای گردآوری شده مورد تایید واقع
میشود .همچنین عوامل امکانات و تسهیالت،
به عنوان بیشترین تاثیر را در حضور تماشاگران
به مسابقات والیبال دارا می باشد و پس از آن
عوامل اولویت های تماشاگران و عامل اقتصادی
و جذابیت قرار دارند که این نتایج همراستا با
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نتایج پژوهشهای آناتاسوپولو ( )2012و رئیسی
( )2013می باشد .در تبین این یافته ها این
نکته قابل ذکر است که بر اساس آزمون تی
عامل اقتصادی اهمیت چندانی بر روی حضور
تماشاگران ندارد اما بر اساس مدل پژوهش
عامل اقتصادی از نظر میزان اهمیت در رتبه
سوم قرار گرفته و بر حضور تماشاگران به
مسابقات لیگ برتر والیبال تاثیر گذار است .با
توجه به اینکه نتایج بدست آمده از مدل
ساختاری پژوهش قابل استنادتر از آزمون تی
می باشد لذا می توان بیان نمود که عامل
اقتصادی بر میزان حضور تماشاگران تاثیر دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل ،تالشهای
بازاریابی برای توجه به گروه خاصی از
تماشاگران باید با جمع آوری اطالعات دقیق تر
و بیشتری در زمینه رویدادها ،امکانات و
تسهیالت ورزشگاه توام گردد .لذا ابعاد گوناگون
خدمات از جمله ایجاد ورزشگاههایی با موقعیت
مناسب نسبت به شهر ،توجه به طراحی و
زیبایی ورزشگاه متناسب با نیازهای تماشاگران،
دسترسی آسان به ورزشگاه ،تسهیل خرید بلیط
برای تماشاگران ،ایجاد راهرو ها و مسیرهای
عبور مناسب و کم ازدحام ،پارکینگ مناسب،
انتخاب زمان مناسب با توجه به شرایط آب
وهوایی و فصول مختلف سال ،قراردادن
سرویسهای بهداشتی مناسب باید از لحاظ
1
کیفیت ،بهبود و ارتقا یابد .آمینودین و همکاران
( )2008اهمیت تسهیالت و امکانات ورزشگاه
مانند پارکینگ ،راحتی صندلی ها ،و کیفیت
اسکور برد را با حضور بازیکنان فوق ستاره برابر
می دانند .کوریا و استیو )2007( 2نیز اشاره می
1. Aminuddin et al.
2. Correia & Esteves
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کنند که کیفیت ورزشگاه و تسهیالت اختصاص
داده شده نقش مهمی در حضور تماشاگران
دارند .معصومی ( )1387نیز هیجان بازی ،و
سرگرم کنندگی مسابقات را از عوامل تأثیر گذار
بر حضور تماشاگران بیان می کند .ریش و
موندلو )2004( 3اهمیت قیمط بلیط را در
حضور تماشاچیان تأیید کردند .صرف هزینه کم
برای حضور در ورزشگاه (عامل فاکتورهای
اقتصادی شامل بلیط و هزینه حمل ونقل) ،
احساس راحتی هنگام تماشای مسابقه (عامل
تسهیالت ورزشگاه شامل راحتی و امنیت
ورزشگاه) و مزایای کسب شده از طریق تخفیف
ها ،هدایای رایگان و فعالیت های مفرح جنبی
مانند موسیقی (عامل مشوق ها) موجب رضایت
تماشاچیان شده و حضور آنها را افزایش می
4
دهد که با تحقیقات دی اسچریور و جنسون
( )2002و کوریا واستیو ( ،)2007همخوان است
.همچنین درک عوامل انگیزشی و اولویت های
تماشاچیان نیز یکی از وظایف مهم مدیران
ورزشی است .عالقه روبه رشدی برای مطالعه در
مورد انگیزه ها و عوامل تاثیر گذار بر حضور
تماشاچیان برای درک بهتر رفتار آنها در
مسابقات ورزشی به وجود آمده است .این سئوال
که چه عواملی در حضور تماشاچیان موثر
هستند برای بازاریابان مسابقات ورزشی از
اهمیت خاصی برخوردار است .اگر عوامل تاثیر
گذار در حضور تماشاچیان مشخص و روشن
باشند ،بازاریابان ورزشی قادر خواهند بود که
استراتژی های بازاریابی مناسب تری را برای
حضور تماشاچیان در ورزشگاه ها طراحی کنند.

3. Rishe, P., & Mondello, M
4. DeSchriver, T. D. & Jensen P. E.
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به عبارتی می توان گفت تماشاگران مهمترین
سرمایه باشگاه ها و سازمان های ورزشی می
باشند  .در نتیجه بقای سازمان در گرو جلب
رضایت و توجه به عالئق آنان می باشد  .بنابراین
یافته های این تحقیق دارای اهمیت می باشد
چرا که نیاز به ارتقای سطح رضایت تماشاگرانی
که برای تماشای رویداد های ورزشی در
ورزشگاه ها حضور می یابند را مورد توجه قرار
می دهد.
بر اساس یافته های پژوهش ،مدیران و سازمان
برگزارکننده مسابقات والیبال باید توجه خود را
به عوامل تاثیر گذار بر حضور بیشتر تماشاگران
معطوف نمایند.
در بعد اقتصادی این پژوهش پیشنهاد می شود
که مدیران باشگاه ها به عوامل مالی مانند قیمت
گذاری مناسب بلیت های مسابقات و تخفیفات
مناسب در این زمینه توجه بیشتری داشته
باشند
در بعد انگیزه تماشاگران عامل اجتماع گرایی که
نقش بسیار کم رنگی در جذب تماشاگران
داشته به دلیل اهمیت و ارزش تعصبات و
معیارهای محلی در حضور افراد در مسابقات
ورزشی باید تقویت گردد و با توجه به عامل
تاثیر گذار روابط اجتماعی و دوستانه تماشاگران
و با توجه به جوان بودن جامعه تماشاگران و
داشتن قشرهای تحصیلی مختلف در ایران باید
به این روابط دوستانه برای جذب تماشاگران
توجه کرد .اینکار را میتوان با ایجاد جایگاه های
خاص برای گروه های سنی متفاوت ،تبلیغ و
توزیع بیشتر تراکها درباره اهمیت تماشای یک
مسابقه در سطح مدارس و دانشگاه ها ،راه
اندازی سرویس های حمل و نقل مجانی،
تخفیف بلیط ،تبلیغ جهت سهیم کردن دیگران
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در موفقیتهای تیمی و افزایش ایجاد ارتباط با
دیگران در مسابقات ورزشی باعث جذب بیشتر
تماشاگران گردیم و با توجه به نقش مهم
خانواده باید برنامه ریزی گستردهای در زمینه
ایجاد جایگاههای خاص در سالن های ورزشی
کشور برای خانوادهها و زنان ،برگزاری مسابقات
همراه با جوایز قبل و بعد از مسابقات یا در زمان
های استراحت بازی ،دعوت از خانوادهها برای
بازدید از باشگاهها و استفاده از رسانه تلویزیون
باعث جذب بیشتر تماشاگرانم شویم.
بهبود تسهیالت سالنهای والیبال مانند صتدلی،
نظافت ،امنیت و جنبه های زیبایی شناختی،
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منظم و مناسب مسابقات والیبال نیز تاثیر بسیار
زیادی بر افزایش تماشاگران و حضور فعال آنها
در سالن های والیبال خواهد داشت.
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Objective: The purpose of study was to identify the effective factors on Mazandaran
spectators’ attendance in volleyball league.
Methodology: According to data collection, it was a descriptive survey. The statistical
population included all the spectators in 2012-13 season of the men's volleyball premier
league in competitions between Kaleh volleyball team with Saipa volleyball team,
Matin Varamin volleyball team and Peykan volleyball team. There were 361 (persons)
selected as the sample size based on Morgan’s table. Data collection tool was a 26-items
structured questionnaire including the effective factors on spectators’ attendance in
terms of economics, attractiveness of the game, priorities of spectators, and facilities.
Validity was confirmed by nine physical education experts and reliability was measured
using Cronbach's alpha (α=0.85). In this study, descriptive statistics was used for
classifying and summarizing the findings. Moreover, the inferential statistics (t-test
using the SPSS software and structural equation modeling in LISREL software) was
used to analyze data.
Results: According to the results of t-test, attractiveness of the game, priorities of
spectators and facilities factors were significantly related to spectators’ attendance
tendency. But, the economics factor does not have an impact on spectators’ attendance
(p <0.05). The results of structural equation modeling showed that the facilities factor
had the greatest impact among factors (factor load=0.89, t=11.95) and the attractiveness
factor had the least effect (factor load=0.65, t=7.61).
Conclusion: Considering the attractiveness, priorities of spectators, and facilities, as
well as an accurate and comprehensive planning to improve these factors can play a big
role to attract the spectators to the volleyball clubs.
Keywords: Spectators, Volleyball premier league, Attendance, Attractiveness,
Facilities, Economics
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