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 عوامل اثرگذار بر حضور تماشاگران در لیگ برتر بسکتبال

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی: سپیده اسدي
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان: سیروس احمدي

  مقدمه
ارنـد و  تماشاچیانی که براي تماشاي مسابقات ورزشی در ورزشگاه ها حضور می یابند از اهمیت خاصی براي هر لیگ ورزشی برخورد

مهم ترین سرمایه اصلی باشگاه هاي حرفه اي می باشند؛ زیرا عالوه بر اینکه به لیگ هاي ورزشی هویت می بخشند، با خریـد بلـیط   
لذا درك رفتار تماشاگران اهمیـت ویـژه اي بـراي مـدیران     . مسابقات نقش برجسته اي در کسب درآمد براي لیگ هاي ورزشی دارند

بیـان داشـت کـه در بسـیاري از     ) 2001( 1لـی . دهند که رفتارها، بیشتر در زمینه موقعیتی بروزمی کنندپژوهش ها نشان می . دارد
بـراي افـزایش حضـور تماشـاچیان در ورزشـگاه الزم اسـت کـه عوامـل         . موارد عوامل موقعیتی اثري خاص روي رفتار مشتري دارند

ونی و محیطی شناسایی شده و مقدار اهمیـت هـر یـک بـر میـزان      تاثیرگذار بر حضور تماشاچیان، چه عوامل درونی و چه عوامل بیر
لذا در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده کـه  عوامـل اثرگـذار بـر حضـور تماشـاچیان در       ). 2007کوریا ( حضور سنجیده شود

 مسابقات لیگ برتر بسکتبال چه عواملی هستند؟
 روش شناسی

، )  1994( و ابزار تحقیق مدل توسعه یافته اي بود که بـر اسـاس مطالعـات کسـکی     تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود  
روایـی پرسشـنامه   . استفاده شـده بـود  ) 1390(تنظیم و در تحقیقی توسط نعمتی و همکاران )   200( و لی )  1995( ژانگ و پیس 

نفـر از تماشـاگران    364تعـداد  . ورد تائید قرار گرفـت  م) α=85/0(توسط اساتید وپایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ و با 
بـراي آزمـون   . لیگ برتر بسکتبال بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه کوکران به عنوان نمونه آماري به صورت تصادفی انتخاب شدند

 .فرضیه هاي تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده  شد
 یافته ها

داد که عامل مشوق زا،عامل اقتصادي، عامـل جـذابیت و عامـل برنامـه ریـزي رابطـه معنـی داري بـا تمایـل بـه حضـور             نتایج نشان
همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد به ترتیـب عامـل جـذابیت، برنامـه ریـزي، اقتصـادي و       ). p=05/0(تماشاچیان دارند 

 ).1جدول (حضور مجدد تماشاچیان لیگ برتر بسکتبال داشتند مشوق زا پیش بین کننده هاي بهتري براي تمایل به
 ضرایب بتاي استاندارد شده براي ارزیابی سهم هر یک از متغیرها در مدل: 1جدول 

آماره  ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد مدل
t 

سطح    
 B S.E Beta معنی داري

 مقدار ثابت
 مشوق زا

 جذاب
 برنامه ریزي

 اقتصادي

68/2 
526/0 
48/1 
22/1 

826/0 

65/0 
04/0 
12/0 
16/0 
08/0 

---- 
318/0 
916/0 
756/0 
505/0 

19/4 
12/2 
65/3 
18/3 
98/2

- 

000/0 
04/0 

000/0 
000/0 
02/0 

 بحث و نتیجه گیري
تماشـاگران لیـگ   نتایج تحقیق که نشان داد عوامل مشوق زا، جذابیت، برنامه ریزي و اقتصادي رابطه معنی داري با تمایل به حضـور  

و مــک دونالـد و همکــاران  ) 2009(، ژانــگ و همکـاران )1390(برتـر بسـکتبال داشــت کـه بــا نتـایج تحقیقــات نعمتـی و همکـاران      
پیشنهاد می شود که مسئولین سازمان لیگ برتر بسکتبال برنامه کـل مسـابقات  را قبـل از شـروع فصـل      لذا . همخوانی دارد)2008(

                                                             
١ . lee 
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الم شده در مرحله اجرا هیچ تغییري را نداشته باشد تا تماشاچیان بتوانند با برنامه ریزي در تمام مسـابقات  اعالم نمایند ، و برنامه اع
همچنین در صورت امکان مسابقات در ورزشگاه هایی برگزار شود که دسترسی به آن آسـان بـوده و   .مورد عالقه خود شرکت نمایند 

باشگاه ها براي جذب تماشاگر باید بازیکنان و مربیـان مشـهور و مطـرح را جـذب     داراي پارکینگ مناسبی باشد و از طرفی مسئولین 
 . نمایند 

 تمایل به حضور. لیگ برتر بسکتبال. تماشاگر :واژه هاي کلیدي

  منابع
ضور تحلیل رفتار مشتریان ورزشی و عوامل موثر بر ح ) 1390(زارعی، علی. اشرف گنجویی، فریده.تجاري، فرشاد. نعمتی، نعمت اهللا

رساله دکتري، دانشگاه آزاد اسالمی . ارائه مدل جذب مشتریان ورزشی در لیگ برتر فوتبال کشور : آنها در لیگ برتر فوتبال کشور 
 .واحد تهران مرکز
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