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 های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه آن با سابقه،انگیزه

 میزان و حضور مجدد 
 

 2*یفرهاد فتح، 1یعلیرضا اله
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 چکیده

های تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که انگیزه حضور آنها در رقابت :هدف

های حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و ورزشی بسیار مهم است. از این رو، تعیین انگیزه

 ، میزان و حضور مجدد هدف پژوهش حاضر قرار گرفت.رابطه آن با سابقه

 ایران ملی پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری آن کلیه تماشاگران تیم :شناسیروش

( حضور داشتند. بر 0241والیبال ) جهانی لیگ مقدماتی مسابقات سری از ایتالیا مقابل ایران بازی که در

 آوریجمع ابزار .جزء نمونه آماری قرار گرفتند تماشاگران از نفر 910 مورگان و کرجسی جدول اساس

 8( بود که روایی آن مورد تایید 0222و حضور مجدد لیم ) (4934الهی ) انگیزه حضور پرسشنامه هاداده

تایید  12/2و  81/2نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. ضریب پایایی با آلفا کرونباخ به ترتیب 

ها ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه برای تحلیل دادههای دوجملهآزمون ازشد. 

 استفاده شد.
داری داشته فقط با متغیر تمایل به حضور مجدد رابطه معنیهای حضور نتایج نشان داد انگیزه :هایافته

 رند.درصد( را دا 92بینی تمایل به حضور مجدد )های انگیزه قابلیت پیشو مولفه

های مطالعه هر چه مدیران بر عوامل انگیزشی تماشاگران تاکید و آن را بر اساس یافته :گیرینتیجه

 توانند انتظار داشته باشند زمینه حضور و قصد حضور آتی تماشاگران افزایش یابد.تقویت نمایند می
 نی والیبال، لیگ جهاانگیزه، تمایل به حضور آتی، تماشاگر، استادیوم های کلیدی:واژه
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 مقدمه
های گوناگون ورزشی در سراسر از بین فعالیت 

تردید والیبال یکی از پرطرفدارترین، دنیا، بی

ترین فعالیت ورزشی ترین و پرمشارکتربینندهپ

کننده والیبال است. در سالیان اخیر نتایج خیره

ایران در عرصه آسیایی و جهانی و نیز ورود به 

لیگ جهانی والیبال و کسب نتایج نسبتا خوب، 

هواداران و تماشاگران زیادی به این رشته 

ورزشی جذب شده است. به طوری که در 

میالدی ایران با  0241هانی مسابقات لیگ ج

هزار تماشاگر به عنوان  10داشتن 

ها شناخته شد پرتماشاگرترین تیم این رقابت

 (.4939)سایت رسمی فدراسیون والیبال ایران، 

شک جزو طرفداران و تماشاگران والیبال بی

روند. های اصلی این ورزش به شمار میسرمایه

ح، تماشاچیان افرادی هستند که برای تفری

خاطر، شادمانی و پر سرگرمی، هیجان، رضایت

ها کردن اوقات فراغت به تماشای مسابقه

روند. با توجه به خصوصیات رفتاری متفاوت می

ها های متفاوت پاسخها و محیطآنان در موقعیت

های گوناگونی را در حین اجرای العملو عکس

دهند؛ به عبارتی دیگر ها از خود نشان میمسابقه

شاچیان افرادی هستند که به دلیل جذابیت تما

فیزیکی یا جاذبه جنبی شخصی از ورزشکاران به 

طور ارادی و با میل و رغبت خود به تماشای 

(. 4983روند )تجاری و همکاران، ها میمسابقه

بنابراین مهم است که به منظور جذب، حفظ و 

ریزی مناسبی صورت ها برنامهتوسعه این سرمایه

 پذیرد.

 در تماشاگر هزار هاده حضور ورای در

 پیدا را متنوعی هایانگیزه توانمی ها،ورزشگاه

 به گسترده خود حضور با تماشاگران. کرد

مورد عالقه خود  تیم از معنوی و حمایت مادی

 از بخشی بلیت خرید با آنها. پردازندمی

 با عالوه به. کنندمی تامین را تیم هایهزینه

 هاباشگاهها و تیم عنویم ارزش آنها حمایت

 گرفتن دست به برای هاشرکت و یابدمی افزایش

 مادی منابع و کرده رقابت هم با تیم حامیان

 گذاریسرمایه تبلیغاتی استفادۀ برای را زیادی

 (. عوامل0228، 4کنند )ولفاره و همکارانمی

 تماشاگران حضور و کیفیت انگیزه بر گوناگونی

 این در گذارند؛می ثیرتا ورزشی رویدادهای در

 اقتصادی، عوامل بازی، جذابیت به توانمی بین

 با مرتبط عوامل شناختی،جمعیت عوامل

 هویت جامعه، در ورزش ارزش ورزشگاه،

 کرد اشارهدیگر  انگیزشی عوامل و تماشاگران

؛ دهقان قهفرخی و 0222، 0)بکارینی و فراند

 میزان به بازی جذابیت(. 4983همکاران، 

 و کنندگانشرکت مهارت سطح بازی، تاهمی

 دارد بستگی تورنمنت یا لیگ در آن جایگاه

 دو به نیز اقتصادی عوامل(. 92: 0224، 9)شانک

 تقسیم کنترل غیرقابل و کنترلقابل دستة

 و کنترلقابل بلیت قیمت نمونه برای. شوندمی

)ولفاره و  است کنترل غیرقابل افراد درآمد سطح

 شناختیجمعیت متغیرهای(. 0228همکاران، 

 سطح شغل، تحصیالت، جنسیت، سن، مانند

 رویدادهای در افراد حضور در نیز نژاد و درآمد

؛ 0220، 1)جیمز و ردینگر است مؤثر ورزشی

 (.0221، 1مهاس

عوامل انگیزشی نیز تاثیر مهمی روی میزان و 

حضور مجدد تماشاگران دارند. سرگرمی، 

نواختی، زیبایی هیجان، گریز از روزمرگی و یک

                                                  
1. Welfare & et al 

2. Beccarini & Ferrand 

3. Shank 
4. James & Redinger 

5. Mehus 
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بازی، بازی پایاپای، پیروزی نیابتی، آگاهی در 

مورد ورزش مورد عالقه، عوامل اقتصادی، بودن 

در کنار خانواده و اجتماعی شدن از جمله این 

، 4؛ بوگدانو40: 4981اند )معصومی، عوامل

(. حضور تماشاگران در بازی والیبال 48: 0221

زایش شود این رشته ورزشی با افباعث می

ای شدن و سرگرمی، بازار فروش بزرگ، حرفه

تفریح سالم به یک صنعت پردرآمد تبدیل شود. 

والیبال هواداران و تماشاگران زیادی دارد که 

روند )النی برای دیدن بازی به سالن ورزشی می

 (.0249، 0و همکاران

های اخیر موضوع انگیزه تماشاگران در سال

ی )روبین و مدنظر بسیاری از محققان خارج

؛ 0222، 1؛ جانگ و کوریو0221، 9اسنیپس

؛ ون و 0244، 2؛ هوانگ0228، 1دیالندر

و  0221، 8؛ سومینو و هارادا0228، 1همکاران

( و همچنین محققان 0223، 3کیم و همکاران

چیان و ؛ ساعت4983ایرانی )فالحی و همکاران، 

و  4934؛ عیدی و همکاران، 4934همکاران، 

( قرار گرفته 4932همکاران، خیرگورازلقی و 

 انگیزه حوزه در شده انجام تحقیقات است. مرور

 محققان معموال که آن است از حاکی تماشاگران

 تماشاگران روی بر تحقیق به عالقمند مختلف

 مانند دیگر ورزشی هایرشته و اندبوده فوتبال

 .است مانده دور نظر از والیبال

                                                  
1. Bogdanov 

2. Eleni & et al 

3. Robin & Snipes 

4. Jung & Koru 

5. Dylander 

6. Huang 

7. Wann & et al 

8. Sumino & Harada 

9. Kim & et al 

است که  مروری بر ادبیات موضوع بیانگر آن

تحقیقات زیادی در خارج از کشور برای پی بردن 

های حضور تماشاگران انجام شده که به انگیزه

های هر یک بنا به شرایط و جامعه تحقیق انگیزه

اند. در ایران نیز متفاوتی را مورد بررسی قرار داده

های بیشتر مطالعات انجام شده در مورد انگیزه

های زمینه بازیحضور تماشاگران فوتبال، در 

ملی و باشگاهی بوده است. با توجه به پیشرفت 

چشمگیر والیبال در چند سال اخیر و افزایش 

مند به این رشته ورزشی، درک تماشاگران عالقه

های موثر بر حضور افراد در رویدادهای انگیزه

تواند نقش مهمی در نحوه مربوط به والیبال می

مات مطلوب ریزی و ارائه خدمدیریت، برنامه

 داشته باشد.

های متفاوتی برای حضور تماشاگران انگیزه

توسط محققان مختلف گزارش شده است. ون و 

( هشت انگیزه را در تماشاگران 0228همکاران )

رشته ورزشی بررسی کردند که در مجموع  49

های سرگرمی، استرس مثبت )هیجان(، انگیزه

عزت پیوستن به گروه )اجتماعی شدن(، زیبایی، 

نفس، گریز، بودن با خانواده و عوامل اقتصادی به 

های ها بودند. رشتهترین انگیزهترتیب رایج

ورزشی رودررو )مانند کشتی و فوتبال( و غیر 

رودررو )مانند والیبال و ژیمناستیک( در 

های زیبایی، اقتصادی، استرس مثبت، انگیزه

پیوستن به گروه و سرگرمی متفاوت بودند. 

اقتصادی و استرس مثبت در بوکس، انگیزه 

انگیزه سرگرمی در هاکی، اجتماعی شدن در 

والیبال، زیبای در رقص روی یخ، عزت نفس در 

بیسبال، گریز در کشتی و بودن با خانواده در 

رانی بیشترین میانگین را داشتند.اتومبیل
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(، مشارکت 0221) 4به عقیده سامرز و همکاران

ورزش، حضور در  ورزشی از چهار بخش تماشای

های کامپیوتری ورزش، مصرف مجازی با بازی

مرتبط با ورزش و استفاده از کاالهای ورزشی 

( 0223تشکیل شده است. کیم و همکاران )

ای و رفتار های تماشاگران آمریکایی و کرهانگیزه

های رزمی را مقایسه مصرف رسانه در ورزش

، ای عالقه به ورزشکردند. در تماشاگران کره

عالقه به بازیکن و بازی پایاپای و ستایش 

)قهرمان دوستی( و در تماشاگران آمریکایی 

عالقه به ورزش، عالقه به بازیکن و بازی پایاپای 

دار و مثبت بیشتری با به ترتیب ارتباط معنی

رفتار استفاده از رسانه )خواندن روزنامه، گوش 

دادن به رادیو یا تماشای تلویزیون( داشتند. 

های عرق ملی، پیروزی چنین بین انگیزههم

نیابتی، خشونت، عالقه به ورزش و زیبایی تفاوت 

ای و آمریکایی داری بین تماشاگران کرهمعنی

 وجود داشت.

ای مطالعه( در 4932خیرگو رازلیقی و همکاران )

تیم و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ها انگیزه

ا بررسی رمیدانی  و در مسابقات دونفت تهران 

مندی میانگین انگیزهها به ترتیب: عالقه کردند؛

بیشترین میانگین را در بین  بازیکن خاصبه 

 علم به دو، ها داشت سپس هیجان مسابقهانگیزه

، گریز، بازی پایاپای، پیروزی نیابتی، و میدانی

سرگرمی و در نهایت ، خدمات به تماشاگران

 .یم بودمندی به تکمترین مقدار مربوط به عالقه

ها و میزان حضور دربررسی رابطه بین انگیزه

تماشاگران نتایج نشان داد که عالقه به بازیکن 

خاص، گریز، هیجان مسابقات، علم به 

دوومیدانی، بازی پایاپای، خدمات رفاهی و 

                                                  
10. Summers & et al 

کنندگی مسابقات با میزان حضور سرگرم

دارد، اما حمایت از  دارتماشاگران رابطه معنی

نیابتی با میزان حضور تماشاگران  تیم و پیروزی

 .دار نداردرابطه معنی

ترین دلیل ها به مثابه مهمجذابیت بازی و تیم

رضایت تماشاگران از حضور در رویداد، عنوان 

تواند حضور در رویدادهای آینده را شده که می

های (. یافته0244بینی نماید )هوانگ، نیز پیش

پیروزی  ( نیز4934چیان و همکاران )ساعت

نیابتی، علم به فوتبال، اجتماعی شدن، کسب 

هیجان، تاثیر دیگران و رهایی از تنش را به 

داری هواداران لیگ ترتیب از عوامل جانب

ای فوتبال ایران گزارش کردند. سومینو و حرفه

(، تجربه عاطفی هواداران جی 0221هارادا )

)لیگ فوتبال ژاپن( را هنگام حضور و تاثیر  0لیگ

را هنگام حضور و تاثیر آن روی وفاداری به  آن

تیم و تمایل برای حضور مجدد بررسی کردند. 

لذت، خشم، ناراحتی، هیجان، نگرانی و عشق 

شش تجربه عاطفی هواداران هنگام حضور است. 

وفاداری به تیم در تمایل برای حضور مجدد موثر 

بود. به جز ناراحتی که تاثیر معکوسی روی 

ها تاثیر م داشت، دیگر تجربهوفاداری به تی

ها تنها هیجان روی مثبتی داشتند. از بین تجربه

تمایل برای حضور مجدد موثر بود و هر شش 

تجربه از طریق وفاداری به تیم روی تمایل برای 

 حضور مجدد تاثیر غیرمستقیمی داشتند.

ای از در میان جوامع مختلف، ورزش سهم عمده

خود اختصاص داده و زمان و انرژی افراد را به 

جایگاه حائز اهمیتی را در فرهنگ جوامع پیدا 

 از والیبال (.0223، 9کرده است )فانک و همکاران

 به توجه با و است پرطرفدار و جذاب هایرشته

                                                  
1. J League 
2. Funk & et al 



     22    52 یاپیپ ،4 ماره، ش8931 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                                   فتحی فرهاد ،الهی علیرضا 

 ورزشی ریزانبرنامه نزد فوتبال از بعد تحقیقات،

، 4)تئودورکیس و وان است اهمیت حائز بسیار

 طوالنی بسیار ایران رد رشته این سابقة(. 0228

 بین ورزشی رشتة این گیرچشم است. رونق

بیشتر مشهود است  4910-4912های سال

 کشور، جغرافیایی مناطق (. در4989معمری، )

 نواحی و شرقشمال غرب،شمال در ویژه به

. است شده ایویژه توجه ورزش این به مرکزی

 جانبةهمه حمایت به توجه با اخیر، دهة در

 مسابقات در قهرمانی عناوین والیبال، ونفدراسی

 آسیایی سطوح درو بزرگساالن  جوانان، نوجوانان

دار و )کشتی  است آمده دست به جهانی و

(. از طرف دیگر، مشارکت و 4934همکاران، 

حضور تماشاگران رونق بسیاری به مسابقات 

ها موجب دهد، به طوری که عدم حضور آنمی

ت آن خواهد شد. از عدم توسعه یک رشته و اف

های اندک در زمینه این رو، با توجه به پژوهش

مندان والیبال و لزوم توجه به تماشاگران و عالقه

های این رشته پرطرفدار بررسی و شناخت انگیزه

حضور تماشاگران و رابطه آن با سابقه، میزان و 

حضور مجدد برای غنابخشی بیشتر و فراهم 

ال مورد نیاز خواهد کردن بسترهای توسعه والیب

ها به اهمیت نقش بود. ضمنا مدیران ورزشگاه

ها پی خدمات در حفظ و افزایش این انگیزه

ها توانند این انگیزهها نیز میخواهند برد و رسانه

دهی کنند و در کاهش را تقویت و جهت

رفتارهای ناهنجار موثر واقع شوند. به همین 

ر ابعاد های علمی همه جانبه دمنظور پژوهش

مختلف این رشته، ضروری است که باعث شد 

پژوهشگران در این پژوهش با توجه به وجود این 

های حضور کاستی ابتدا به تعیین انگیزه

                                                  
3. Theodorakis & Wann 

تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال 

ها را با سابقه، بپردازند و سپس ارتباط این انگیزه

میزان و حضور مجدد آنها بسنجند. از این طریق 

توان پیشنهاداتی را به مدیران و مسئوالن یم

ریزی موثر برای والیبال کشور در راستای برنامه

حضور هرچه بهتر و فراهم کردن امکانات الزم 

برای برگزاری و توسعه این رشته ورزشی ارائه 

نمود. از طرفی دیگر یکی از عوامل بسیار مهم بر 

 کیفیت رویدادها و مسابقات ورزشی تماشاگران و

طرفداران هستند؛ تماشاگران عالوه بر این که به 

دهند و به مسابقات مختلف ورزشی هویت می

شوند، به صورت مستقیم سبب درآمدزایی می

ای در جذب صورت غیر مستقیم نیز سهم عمده

حامیان مالی و فروش حق پخش تلویزیونی و 

خدمات جانبی دارند. به طور کلی، تماشاگران 

تیم هستند که با ایجاد ترین سرمایه مهم

احساس غرور و انگیزه در ورزشکاران، اثر مثبتی 

ها خواهند بر عملکرد ورزشکاران و نتایج تیم

گذاشت. از این رو تداوم حضور تماشاگران به 

های باشگاه، نیازمند جلب رضایت ی سرمایهمثابه

 و برآوردن انگیزه آنان است.

 

 شناسی پژوهشروش

تعیین  ژوهش حاضر،پ انجام اصلی دو هدف

 لیگ در ایرانی تماشاگران حضور هایانگیزه

 میزان سابقه، با آن تعیین رابطه و والیبال جهانی

 اول بخش در بنابراین. مجدد آنها بود حضور و

 بخش در و پیمایشی -توصیفی نوع از مطالعه

 منظور این به. بود همبستگی نوع از مطالعه دوم

 مقابل ایران بازی در ایران ملی تیم تماشاگران

 جهانی لیگ مقدماتی مسابقات سری ازایتالیا 

 انتخاب جامعه آماری عنوان به( 0241والیبال )

.شدند
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 آنان برابر با سقف ظرفیت ورزشگاه معادل تعداد

 جدول به توجه با. در نظر گرفته شد نفر هزار 40

 به تماشاگران از نفر 910 مورگانکرجسی و 

 ابزار. شدند تخابان نمونه تحقیق عنوان

بود.  پرسشنامه مطالعه این در هاداده آوریجمع

 به هاجایگاه تمام در شد سعی مطالعه این در

 حال این با. شود پخش پرسشنامه تصادفی طور

 رعایت هاپرسشنامه تکمیل بودن داوطلبانه اصل

 بین قبل از شروع بازی در پرسشنامه 122. شد

 پرسشنامه 912 بین این از و توزیع تماشاگران

 شامل پرسشنامه .شد دریافت درستی و صحت با

 اول عوامل بخش در بود؛ بخش دو

 وضعیت شغل، سن، مانند شناختیجمعیت

 شد؛ گیریاندازه هابازی در حضور میزان و سابقه

 گیری حضور مجدد واندازه شامل دوم بخش

 91که از پرسشنامه  بود های تماشاگرانانگیزه

( و پرسشنامه 4934حضور الهی )سوالی انگیزه 

( استفاده شد. 0222سوالی حضور مجدد لیم ) 0

 تفریح، سرگرمی،: بودند از عبارت هاانگیزه

 سوال(، 1روزمرگی ) از گریز سوال(، 9هیجان )

والیبال  به علم و عالقه سوال(، 1بازی ) زیبایی

 1شدن ) سوال(، اجتماعی 0نمایش ) سوال(، 9)

سوال(، پیروزی نیابتی  0هویت تیمی ) سوال(،

 به عالقه سوال( و 9تیم ) به سوال(، عالقه 1)

 روایی از اطمینان برای. سوال( 0بازیکن )

 مفاهیم برای سنجش مورد هایگویه و سواالت

، نظرانصاحب نظرات از تحقیق، استفاده مورد

 ورزشى حوزه مدیریت متخصصین و اساتید

 با نیز امهپرسشن پایایی بررسی برایشد.  استفاده

 92 تعداد موجود، هایمحدودیت به توجه

به طور کامال تصادفی انتخاب و پایایی  پرسشنامه

کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای 

به ترتیب برای پرسشنامه  12/2و  81/2کرونباخ 

انگیزه و پرسشنامه حضور مجدد به دست آمد. 

ها ها پس از توصیف دادهبه منظور تحلیل یافته

های مرکزی و پراکندگی، از با استفاده از شاخص

آزمون کولموگروف اسمیرونوف به منظور تعیین 

ها استفاده شد. نظر به عدم نرمال بودن داده

ای فرض مربوطه از آزمون دوجملهرعایت پیش

داری اهمیت هر یک از برای تعیین معنی

های تماشاگران استفاده شد. همچنین به انگیزه

ن همبستگی متغیرهای مالک منظور تعیی

)سابقه، میزان و تمایل به حضور مجدد( با 

-بین )انگیزه های حضور و مولفهمتغیرهای پیش

های آن( از همبستگی پیرسون و رگرسیون 

 ساده و چندگانه استفاده شد. 

 

 یافته های پژوهش

شناختی های توصیفی مربوط به جمعیتیافته 

بال نشان داد تماشاگران ایرانی لیگ جهانی والی

درصد( و  1/92که هواداران بیشتر دانشجو )

درصد  29درصد( بودند، بیش از  02آموز )دانش

هواداران کمتر از یک سال برای حمایت تیم ملی 

درصد آنها در  12اند، تقریبا به ورزشگاه رفته

روند و بازی به ورزشگاه می 9الی  0طول سال 

سال  01تا  48درصد( نیز بین  14ها )بیشتر آن

 اند.سن داشته

های حضور تماشاگران در استادیوم به انگیزه

 4صورت میانگین و انحراف استاندارد در جدول 

 آورده شده است.

 
 

 



     25    52 یاپیپ ،4 ماره، ش8931 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                                   فتحی فرهاد ،الهی علیرضا 

 های حضور تماشاگران در لیگ جهانی والیبال: میانگین و انحراف استاندارد انگیزه1جدول 

 انگیزه
هویت 

 تیمی

 بازی کیفیت

 زیبایی)

 (والیبال

 نمایش
پیروزی 

 نیابتی

عالقمندی 

 به تیم
 گریز

اجتماعی 

 شدن

تفریح و 

 سرگرمی

علم به 

 والیبال

عالقمندی 

 به بازیکن

 20/9 12/9 12/9 21/9 12/9 32/9 48/1 90/1 91/1 98/1 میانگین

انحراف 

 استاندارد
18/2 24/2 12/2 22/2 22/2 32/2 22/4 23/4 12/2 84/2 

های ه مولفهدهد کنشان می 4های جدول یافته

(، کیفیت بازی )زیبایی 98/1هویت تیمی )

( بیشترین و 90/1( و نمایش )91/1والیبال( )

(، 12/9های تفریح، سرگرمی و هیجان )مولفه

مندی به بازیکن ( و عالقه12/9علم به والیبال )

همیت را در بین تماشاگران ( کمترین ا20/9)

هر داشتند. برای پاسخگویی به این سوال که آیا 

داری های انگیزه از اهمیت معنییک از مولفه

ای استفاده برخوردار هستند از آزمون دوجمله

(. در این آزمون نسبت آزمون برابر 0شد )جدول 

 در نظر گرفته شد. 1/2با 

 های انگیزهای مولفهآزمون دو جمله .2جدول 
 داریعنیسطح م نسبت آزمون نسبت مشاهده شده عدادت بندیطبقه گروه مولفه

 تفریح، سرگرمی و هیجان

4 ≤9 494 91/2 

12/2 222/2 0 >9 093 21/2 

 22/4 912 - کل

 گریز
4 ≤9 39 01/2 

12/2 222/2 0 >9 011 11/2 

 22/4 912 - کل

 مندی به بازیکنعالقه
4 ≤9 020 14/2 

12/2 222/2 0 >9 428 03/2 

 22/4 912 - کل

 تیم مندی بهعالقه
4 ≤9 42 21/2 

12/2 222/2 0 >9 911 32/2 

 22/4 912 - کل

 کیفیت بازی )زیبایی والیبال(

4 ≤9 44 29/2 

12/2 222/2 0 >9 913 31/2 

 22/4 912 - کل

 نمایش
4 ≤9 12 40/2 

12/2 222/2 0 >9 901 88/2 

 22/4 912 - کل

 علم به والیبال
4 ≤9 499 92/2 

12/2 222/2 0 >9 091 21/2 

 22/4 912 - کل

 اجتماعی
4 ≤9 38 02/2 

12/2 222/2 0 >9 010 11/2 

 22/4 912 - کل

 222/2 12/2 23/2 91 9≥ 4 هویت تیمی
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0 >9 991 34/2 

 22/4 912 - کل

 پیروزی نیابتی

4 ≤9 48 21/2 

12/2 222/2 0 >9 910 31/2 

 22/4 912 - کل

 هایانگیزه دهد که تمامینتایج آزمون نشان می

 به عالقه انگیزه از غیر به تماشاگران حضور

 بوده برخوردار داریمعنی اهمیت از بازیکن

این بدین معنی است که در  (.α<.05)است

ها به غیر از انگیزه عالقه به بازیکن تمامی انگیزه

نسبت افرادی که در حد زیادی با سواالت موافق 

اند بیشتر از افرادی است که با سواالت بوده

 اند.مخالف بوده

در بخش دوم مطالعه حاضر با استفاده از روش 

های حضور با همبستگی به تعیین ارتباط انگیزه

میزان حمایت، میزان حضور و تمایل حضور 

ماتریس  9مجدد پرداخته شده است، جدول 

 دهد.همبستگی بین این متغیرها را نشان می

 

 تحقیق متغیرهای بین همبستگی ماتریس .3 جدول
 انگیزه تمایل به حضور مجدد میزان حضور میزان حمایت نام متغیر

    1 میزان حمایت

   1 325/0** میزان حضور

  1 060/0 -050/0 تمایل به حضور مجدد

 1 331/0** 006/0 055/0 انگیزه
 24/2دار در سطح خطای معنی**                               

های میزان حمایت، مولفه در خصوص رابطه بین

میزان حضور و تمایل به حضور مجدد با انگیزه 

توان در بین هواداران لیگ جهانی والیبال می

گفت، فقط مولفه تمایل به حضور مجدد رابطه 

رابطه داری با انگیزه دارد، به نحوی که معنی

مستقیم با شدتی نسبتا قوی و مقدار ضریب 

د، به عبارت درصد وجود دار 92تعیین حدود 

 92دیگر افزایش انگیزه قابلیت تبیین حدود 

 درصد از تغییرات تمایل به حضور مجدد را دارد.

دار بودن ضریب همبستگی بین با توجه به معنی

ها و تمایل به حضور مجدد تماشاگران به انگیزه

بینی تمایل به حضور مجدد توسط منظور پیش

شد انگیزه از رگرسیون خطی ساده استفاده 

 (.1)جدول 

 ضریب رگرسیونی تاثیر انگیزه بر تمایل به حضور مجدد .4جدول 

شاخص 
 آماری

 
 متغیر

ضریب 
رگرسیونی 
هاستاندار نشد  

خطای 
 استاندارد

ضریب 
رگرسیونی 

 استاندارد شده

ضریب 

 تعیین

ضریب 

تعیین 

تعدیل 

 شده

دوربین 

 واتسون
F T 

سطح 
 داریمعنی

(sig) 

عدد 

 ثابت
941/2  901/2  - - - - - 314/2  990/2  

222/4 انگیزه  281/2  114/2  929/2  924/2  212/4  4/422  2/40  222/2  
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با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون فرض 

شود. جدول فوق ل خطاها تایید میاستقال

ضریب رگرسیونی تاثیر انگیزه بر تمایل به حضور 

دهد و موید این است ضریب مجدد را نشان می

است که با  114/2این دو متغیر همبستگی بین 

 2R=929/2توجه به مقدار ضریب تعیین 

درصد از تغییرات میزان  92توان گفت حدود می

تمایل به حضور مجدد توسط انگیزه قابل تبیین 

 است.

 
همچنین با توجه به ضریب رگرسیونی استاندارد 

توان گفت، به ازای یک واحد تغییر در شده می

حد تغییر در تمایل به حضور وا 114/2انگیزه، 

آید. )این فرضیه تحقیق با مجدد به وجود می

داللت بر رابطه مستقیم بین انگیزه و تمایل به 

 حضور مجدد تایید شد(.

بینی تمایل به حضور مجدد به منظور پیش

های انگیزه از رگرسیون خطی توسط مولفه

 (.1چندگانه استفاده شده است )جدول 

 های انگیزه بر تمایل به حضور مجددرسیونی تاثیر مولفهضریب رگ .5جدول 
 شاخص آماری

 
 متغیر

ضریب 
رگرسیونی 

 استاندار نشده

خطای 
 استاندارد

ضریب 
رگرسیونی 

 استاندارد شده

ضریب 
 تعیین

ن ضریب تعیی
 تعدیل شده

دوربین 
 واتسون

F T 
سطح 

 داریمعنی
(sig) 

-020/2 عدد ثابت  912/2  - - - - - 123/2-  110/2  

002/2 هویت تیمی  211/2  011/2  028./  022./  
 

 

 

 

129/4  

1/491  201/1  222/2  

421/2 کیفیت بازی  219/2  419/2  941./  940./  1/81  441/9  222/2  

913/2 پیروزی نیابتی  229/2  901/2  991./  908./  4/24  229/2  222/2  

تفریح، سرگرمی و 

 هیجان
041/2  291/2  991/2  912./  923./  11 091/2  222/2  

481/2 علم به والیبال  213/2  481/2  122./  930./  1/18  820/9  222/2  

با تو جه به مقدار آماره دوربین واتسون فرض 

شود. جدول فوق استقالل خطاها تایید می

های انگیزه بر ضریب رگرسیونی تاثیر مولفه

دهد و موید تمایل به حضور مجدد را نشان می

پنج مولفه از  این است که ضریب همبستگی

انگیزه بر تمایل به حضور مجدد تاثیر دارند و 

مقدار آن برای هویت تیمی، کیفیت بازی، 

پیروزی نیابتی، تفریح، سرگرمی و هیجان و علم 

، 118/2، 120/2، 141/2به والیبال به ترتیب 

است که با توجه به مقدار  290/2و  249/2

، 941/2، 028/2ضریب تعیین آنها که به ترتیب 

توان گفت حدود می 122/2و  912/2، 991/2

درصد از تغییرات میزان تمایل به حضور  01

 درصد از تغییرات 94مجدد توسط هویت تیمی، 

میزان تمایل به حضور مجدد توسط کیفیت 

درصد از تغییرات میزان تمایل به  99بازی، 

درصد از  98حضور مجدد توسط پیروزی نیابتی، 

به حضور مجدد توسط تغییرات میزان تمایل 

درصد از  12تفریح، سرگرمی و هیجان و 

تغییرات میزان تمایل به حضور مجدد توسط علم 

 به والیبال قابل تبیین است.
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های رگرسیونی فوق حاکی از این است که یافته

های انگیزه و تمایل به حضور مجدد بین مولفه

به عنوان نمونه  داری وجود دارد.رابطه معنی

پیروزی نیابتی بدان  901/2بتای  ضریب

معناست که به ازای هر واحد تغییر در انحراف 

واحد تغییر در  901/2معیار پیروزی نیابتی، 

آید و از آنجا که بوجود می تمایل به حضور مجدد

جهت این رابطه مثبت است، تغییر بصورت 

 باشد.مستقیم و از نوع افزاینده می

 

 گیریبحث و نتیجه 

 والیبال اساسی ارکان از ماشاگرانت شک بدون

 مسابقات در اساسی رکن این وجود. هستند

 یا کاهش جذابیت، حساسیت، باعث والیبال

 اگر. شودمی مربیان و بازیکنان در انگیزه افزایش

 شود، حذف والیبال مسابقات از تماشاگر عنصر

 والیبال از زیبایی و انگیزه جذابیت، حساسیت،

 انگیزشی عوامل درکبراین . بناشد خواهد گرفته

 مدیران مهم وظایف از هواداران و تماشاگران

 حضور در عواملی چه که سوال این. است ورزشی

 ورزشی مسابقات بازاریابان برای موثرند، هواداران

 در تاثیرگذار عوامل اگر. دارد خاصی اهمیت

 و بازاریابان باشند، روشن و مشخص هاآن حضور

 که شد خواهند قادر ورزشی مدیران

 حضور برای تریمناسب بازاریابی هایاستراتژی

 نتایج. کنند طراحی هاورزشگاه در تماشاگران

 داد نشان در حاضر شناختی مطالعهجمعیت

 والیبالملی  تیممسابقات  تماشاگران بیشتر

 تشکیل جوانان و نوجوانانجمعیت  را کشورمان

 سنی هگرو این رسدمی نظر به بنابراین دهند؛می

 حضور هاورزشگاه در بیشتری شور و انگیزه با

 بسیار است ممکن انگیزه این البته. کنندمی پیدا

 اجتماعی، نظر از اییافته چنین. باشد متغیر

 و انگیزه به بخشیدن غنا و حفظ رفتار، کنترل

 آنکه ویژه به است، مهم بسیار ورزشی بازاریابی

های بازیتقریبا در تمام  آنان، درصد 12 حدود

 29 که این نتایج دیگر از. یابندملی حضور می

کمتر از یک سال سابقه حضور  هواداران از درصد

ترین در ورزشگاه را دارند. یکی از اساسی

مشکالت پیش روی توسعه صنعت هواداری در 
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و سازمان  منسجم تشکیالت ورزش ایران نبود

 اگر رسدمی نظر به. است هواداران براییافته 

 اطالعاتی، پایگاه و شناسنامه ایجاد با ملی تیم

 باتواند می و کند ساماندهی را هواداران وضعیت

 مختلف هایموقعیت در مناسب ارائه خدمات

 نماید تیم ملی حفظ با را هاآن همراهی و انگیزه

 مالیحتی  و فرهنگی اجتماعی، اهداف به و

 .یابند دست

 ادارانهو حضور هایانگیزه بندیاولویت نتایج

کیفیت بازی  هویت تیمی، هایانگیزه داد، نشان

 مهمترین از ترتیب بهنمایش  و)زیبایی والیبال( 

 ایرانتیم ملی والیبال  هوادارانحضور  هایانگیزه

های تفریح و . همچنین انگیزهآمد حساب به

سرگرمی و هیجان، علم به والیبال و عالقمندی 

تماشاچیان به بازیکن کمترین اهمیت را در بین 

 نتایج ها بایافته اینتیم ملی داشتند. 

(، قهفرخی و 0222) 4های وون و کیتامورپژوهش

(، کیم و 0223) 0(، گالن4983همکاران )

چیان و همکاران (، ساعت0223همکاران )

( و 4930نژاد و همکاران )(، رمضانی4932)

 ( همخوانی داشت.4930مهرابی و همکاران )

 در که است آن از حاکی اهپژوهش این نتایج

حضور  و حمایت مختلف هایانگیزه میان

 باالیی اهمیت از یاد شده هایانگیزه ،تماشاگران

( به 4930نژاد و همکاران ). رمضانیبرخوردارند

های هویت ورزشی، این نتیجه رسیدند که انگیزه

پیروزی و لذت و کیفیت فنی به ترتین مهمترین 

از ان کشتی بود. های حضور تماشاگرانگیزه

 بر فراوانی تاثیر مسابقات در پیروزی طرفی

 دارد تیم به وابستگی و بخشی هویت افزایش

                                                  
1. Won & Kitamura 

2. Galen 

 با( 0228) 9گروت و رابینسون(. 4988)فالحی، 

عالقمندی، حضور و  مراحل مدل، یک ارائه

 آگاهی، مرحله چهار به را ورزش به افراد حمایت

 دکر بیان و تقسیم وفاداری و دلبستگی جذب،

 وفاداری مرحله سمت به آگاهی از افراد هر چه

 محبوب ورزش تیم یا از بیشتر بروند، پیش

 هویت تیمی اولویت از آنجا که. میکنند حمایت

 است، شده بیان هواداران حمایتی هایانگیزه اول

 در ایرانتیم ملی والیبال  هوادارانتوان گفت می

 پیروزی اساس همین بر. هستند جذب مرحله

 اجتماعی تعامل و تیم به عالقه تی،نیاب

 در حضور فراوانی تبیین برای قوی پیشگوهای

بودند )وون و کیتامور،  لیگ جی هایبازی

 برند توسعه هایاستراتژی تدوین (.0222

 بخش به عنوان هواداران به توجه و هاباشگاه

 عاملی پیش از بیش تواندمی باشگاه، بر تاثیرگذار

 و دانش. باشد تیم از مایتح انگیزه تقویت برای

 این روز مسائل و فوتبال از هواداران باالی نگرش

 بازی باالی فنی کیفیت تیم، موفق کارنامه رشته،

 موفق و مجرب فنی کادر حضور نهایت در و تیم

 حمایتی علل دانستن اهمیت با پیشگوی

. در این خصوص نتایج پژوهش استتماشاگران 

قی و همکاران با نتایج پژوهش خیرگو رازلی

( ناهمخوان بود. آنها در پژوهش خود به 4932)

این نتیجه رسیدند که عالقه به بازیکن یکی از 

های اصلی حضور تماشاگران در ورزشگاه انگیزه

تواند بوده است. از جمله دالیل ناهمخوانی می

ماهیت انفرادی دو و میدانی و تیمی بودن 

 والیبال باشد.

داد که بین انگیزه و  نتایج پژوهش حاضر نشان

دار و مثبتی تمایل به حضور مجدد رابطه معنی

                                                  
3. Groot & Robinson 
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وجود دارد. بدین معنا که هر چه میزان انگیزه 

تماشاگران بیشتر باشد تمایل به حضور مجدد 

های رگرسیونی نیز نشان یافتهآنها بیشتر است. 

داد که به ازای یک واحد تغییر در انگیزه 

در تمایل به  واحد تغییر 114/2تماشاگران، 

ها از این یافتهآید. حضور مجدد به وجود می

 داشته اهمیت تواندمی کاربردی و اجرایی منظر

دهد که تمایل به حضور باشد، زیرا نشان می

تماشاگران ناشی از انگیزه آنها برای دیدن 

ها باشد. در حمایت از این یافتهمسابقات می

همکاران  نژاد وتوان از یافته پژوهش رمضانیمی

( یاد کرد که در آن رابطه مثبت و 4930)

داری بین تمامی ابعاد انگیزشی و معنی

مندی تماشاگران به دست آمد. به بیان رضایت

دیگر هر چه عوامل انگیزشی تقویت و زمینه 

حضور تماشاگران بیشتر فراهم شود، رضایت آنان 

شود و امکان حضور مجدد آنان نیز تامین می

های شد. این بخش از یافته بیشتر خواهد

پژوهش با نتایج سایر پژوهشها مانند سومینو و 

(، وون و همکاران 0244(، هوانگ )0221هارادا )

(، 4930(، ریحانی و همکاران )0228)

چیان و ( و ساعت4930چیان و همکاران )ساعت

باشد. تحقیقات ( همخوان می4932همکاران )

ا بین دو فوق به نوعی ارتباط قابل توجهی ر

مولفه انگیزه و تمایل به حضور مجدد را گزارش 

های توان گفت که مولفهاند. در مجموع میکرده

بین مناسبی برای تمایل به حضور انگیزه پیش

 در والیبال گسترشتماشاگران والیبال هستند. با 

 بیشتر رونق سبب ایران در اخیر سال چند

 در تماشاگران پرشور حضور ها وورزشگاه

 است الزم رو این از است؛ شده مختلف شهرهای

 استفاده هر و هواداران پرشور حضور تداوم برای

 اصلی هایانگیزه ارزش با سرمایه این از بهتر چه

 ضمنا. کرد شناسایی را هاآن حمایت و حضور

 و حضور هایانگیزه از آگاهی و دانش افزایش

 فدراسیون لیگ، ها،باشگاه برای هواداران حمایت

. است مفید بسیار مرتبط هایبخش سایر و

و فدراسیون  هاباشگاه مدیران به اطالعاتی چنین

 هاانگیزه این شناخت با تا کندمی کمکوالیبال 

 ضمنا مدیران. کنند ساماندهی را هواداران کانون

 و حفظ در خدمات نقش اهمیت به هاورزشگاه

 اهرسانه و برد خواهند پی هاانگیزه این افزایش

 دهیجهت و تقویت را هاانگیزه این توانندمی نیز

 واقع موثر ناهنجار رفتارهای کاهش در و کنند

 فهم این پژوهش اهمیت نتایجهمچنین  شوند.

-انگیزه بر را ورزش در ایزمینه و محیطی عوامل

 مدیران و کندمی روشن حمایت و حضور های

 بیشتر را تماشاگران خاصی عوامل که بدانند باید

 .سازدمی برانگیخته

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل آماری اطالعات 

آوری شده با استفاده از رگرسیون خطی جمع

دهنده آن است که از ده مولفه چندمتغیره نشان

انگیزه پنج مولفه هویت تیمی، کیفیت بازی، 

تفریح، سرگرمی و هیجان، پیروزی نیابتی و علم 

ر مجدد رابطه مثبت به والیبال با تمایل به حضو

داری دارند. دانستن اینکه کدام مولفه از و معنی

انگیزه تماشاگران بر تمایل به حضور مجدد آنها 

تاثیر چشمگیری دارد امری ضروری و قابل تامل 

های والیبال به برای مدیران فدراسیون و باشگاه

 حمایت و حضور هایانگیزه بررسیرود. شمار می

 نهملی  هایتیم تماشاگران ویژه به تماشاگران،

 ارزش بلکه است، مهم بسیار مالی نظر از تنها

 بستگی تماشاگران حضور بخش به این در افزوده

 سبب وفادار تماشاگران حمایت همچنین،. دارد

 مقایسه در ورزشی، هایباشگاهها و تیم شودمی

رقابتی وضعیت در تجاری هایشرکت با
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 تماشاگران تمرمس حضور و گیرند قرار مساعدی

 تولیدات و محصوالت فروش هاورزشگاه در

دهد. می افزایش را غیر ورزشی حتی و ورزشی

( 4932چیان و همکاران )در این خصوص ساعت

های به این نتیجه رسیدند که شناسایی انگیزه

کننده در رفتار های تعیینتماشاگران از نشانه

مصرفی آنهاست و با در اولویت قرار دادن 

توان سبب جلب تماشاگران تر میهای مهمگیزهان

و تمایل به حضور مجدد آنها شد. نتایج 

 0(، جاالی0223) 4های تریل و همکارانپژوهش

(، نعمتی و 0242) 9(، پارک و همکاران0228)

(، 4930(، ریحانی و همکاران )4934همکاران )

( هر یک به 4988( و پارسامهر )0223گالن )

به لعه حاضر همخوانی داشت. نوعی با نتایج مطا

 که دادند نشان هاپژوهش این کلی طور

 از یکی های تماشاگرانانگیزه شناسایی

 مصرفی رفتار تبیین در کنندهتعین هاینشانه

 تماشاگران تعداد افزایش منظور به لذا. است آنها

 توجه شودمی پیشنهاد ملی تیم حامی و متعصب

توسعه  ن،ریزی مدیرابرنامه نحوه به جدی

 حضور سازیتسهیل هواداری، هایکانون

 از نیازسنجی نهایت در و ورزشگاه در هاخانواده

 قرار دادن هدف همچنین. بگیرد صورت هواداران

 اجرای ضمن هواداران مختلف هایگروه

 وافزایش رضایت جلب موجب مناسب، هایبرنامه

. شودمی آنهاو حضور مجدد  حمایت میزان

 برای مطلوب هایانگیزه و زهانیا است بدیهی

 تیم ملی هنگامی از هوادارانو حضور  حمایت

 به بتوانند فدراسیون مدیران که شودمی میسر

 و بپردازند آنها گوناگون هایفرضپیش شناسایی

                                                  
1. Trail & et al 

2. Jallai 

3. Park & et al 

 آن بر را ورزشی هایمحیط و هابرنامه ساختار

 نهایی نتیجه حداقل. کنند سازماندهی اساس

 جذب و توسعه اسیون،فدر در تفکر این حضور

 در کنار و است مسابقات سایر در ثابت هواداران

 کرد. خواهد جذب را زیادی درآمد آن

دهد های این پژوهش نشان میدر مجموع، یافته

های مختص به تماشاگران ورزش والیبال انگیزه

خود را برای حضور در ورزشگاه به همراه دارند. 

با دیگر  های متفاوتیها اولویتاین انگیزه

های ورزشی دارند. وجود تشکیالت منسجم رشته

در باشگاه برای جذب و حفظ تماشاگران، ایجاد 

شناسنامه و پایگاه اطالعاتی وضعیت تماشاگران، 

های تماشاگران و نیازهای آنها و شناسایی ویژگی

های مختلف، ارائه خدمات مناسب در موقعیت

 ایجنت این نهایت رسد. درضروری به نظر می

 تیم تماشاگران برانگیزاننده عوامل از را ما درک

 به آمدن برای آنها تمایالت و والیبال ملی

دهد. می افزایش تیم از حمایت و ورزشگاه

 استفاده با مربوطه ورزشی هایسازمان همچنین

 و ریزیبرنامه راستای در توانندمی نتایج این از

 دارانهوا عالیق و نیازها با منطبق خدمات ارائه

 بر فراوانی بیرونی و درونی عوامل. کنند تالش

 هاورزشگاه در هواداران و تماشاگران حضور

 فرهنگی، هایتفاوت به توجه با شاید و اثرگذارند

 هایتیم از هواداری برای متفاوتی هایانگیزه

 استناد با که باشد داشته وجود ورزشیمختلف 

 که کرد بیان توانمی پژوهش حاضر نتایج به

هویت تیمی، کیفیت بازی، تفریح،  هایانگیزه

سرگرمی و هیجان، پیروزی نیابتی و علم به 

 اولویت کشور والیبال تماشاگران دروالیبال 

 این شودمی پیشنهاد رو، این از دارند؛ خاصی

 و اجتماعی رویکرد با بیشتر دیگر، بار موضوع

 شودمی پیشنهاد ضمنا. شود بررسی فرهنگی
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 منظور به هاورزشگاه و هاباشگاه شی،ورز مدیران

 با فوتبال هواداران حمایت حفظ و جذب

 بر و امکانات به توجه با و مناسب ریزیبرنامه

 هایانگیزه کردن برآورده زمینة اولویت، حسب

 اجتماعی عظیم سرمایه) هواداران حمایتی

 .آورند فراهم را( ورزش
در انتها باید افزود که هر تحقیق علمی 

 هایی دارد و این تحقیق نیز از این امرودیتمحد

مستثنی نبوده است. اگرچه در این تحقیق از 

های حضور پرسشنامه معتبر در زمینه انگیزه

تماشاگران استفاده شده و روایی و پایایی آن نیز 

شود در تایید شده است، پیشنهاد می

های های بعدی با استفاده از روشپژوهش

مصاحبه عمیق با مطالعات کیفی نظیر 

تماشاگران والیبال مورد استفاده قرار گیرد، 

توان ارجح گرچه هیچ روش تحقیقی را نمی

های دیگر تصور نمود، ولی تجربه نسبت به روش

نشان داده است که استفاده صحیح از تحقیقات 

کیفی منجر به پاسخ سواالت زیادی شده که با 

 های کمی بدون پاسخ باقی مانده استپژوهش

 (.4980)ظهور و کریمی مونقی، 
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Abstract 

Objective: The fans such as athletes are main customer’s sports that their 

motivation’s to presence in sports Competition is very important. Thus, 

determining the motivation’s to presence of Iranian spectators in Volleyball 

World League and its relationship with background, amount and renewed 

presence was purpose of the present study. 
Methodology: The research was descriptive survey. The populations were 

the all spectators of the Iranian national team in the game against Italy in the 

World Volleyball League qualifiers series (2014) were present. According to 

the table krejcie and Morgan were assigned 372 people of spectator’s 

component sample. The data’s collection tools were questionnaire 

motivation’s to presence (Elahi, 1391) and renewed presence (Lim, 2006) 

which their validity was confirmed 8 persons of sports management experts. 

The reliability coefficient with Cronbach's alpha was confirmed respectively 

0.87 and 0.70. Binomial test, Pearson correlation, simple and multiple 

regressions was used to analyze the data. 

Results: The results showed the presence of motivations have a significant 

relationship only with variable willingness to renewed present and 

motivation's components have predictive capability willingness to renewed 

present (30 percent). 
Conclusion: According to the results of study whatever managers focus on 

motivation's factors spectators and it will strengthen them can be expected to 

increasing context and willingness to renewed spectators. 
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