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  تعیین عوامل موثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر فوتبال

  .بهنام شکري4.علیرضا امیدي، 3.امیرحقانی بروجنی، 2. .سمیه صفري،  1

  .استادیار دانشگاه شهرکرد1

  .دانشجوي کارشناسی دانشگاه شهرکرد2

  .استادیار دانشگاه شهرکرد3

  کارشناسی ارشد حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه شهرکرد.دانشجوي 4

  

  چکیده:

  هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل موثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر فوتبال بود.

 مطالعات اساس بر که بود اي یافته توسعه مدل تحقیق ابزار و بود همبستگی نوع از و توصیفی حاضر تحقیق روش شناسی: روش
 روایی بود. شده استفاده)  1390(  همکاران و نعمتی توسط تحقیقی در و تنظیم)  2001(  لی و)  1995(  پیس و ). ژانگ1994کسکی(

 برتر لیگ تماشاگران از نفر 364 تعداد. گرفت قرار تائید )مورد α=0/85(کرونباخ آلفاي از استفاده با پرسشنامه وپایایی اساتید توسط پرسشنامه
  شدند. انتخاب تصادفی صورت به آماري نمونه عنوان به کوکران نمونه حجم برآورد فرمول اساس بر فوتبال

 تماشاچیان حضور به تمایل با داري معنی رابطه ریزي برنامه عامل و جذابیت عامل اقتصادي، عامل زا، مشوق عامل که داد نشان نتایج یافته ها:
 کننده بین پیش زا مشوق و اقتصادي ریزي، برنامه جذابیت، عامل ترتیب به داد نشان متغیره چند رگرسیون نتایج همچنین )p=./85(دارند
  داشتند. فوتبال برتر لیگ تماشاچیان مجدد حضور به تمایل براي بهتري هاي

لیگ  تماشاگران حضور به تمایل با داري معنی رابطه اقتصادي و ریزي برنامه جذابیت، زا، مشوق عوامل داد که نشان نتیجه گیري:به طورکلی
 برنامه و  ،.نمایند اعالم  فصل شروع از قبل را مسابقات کل برنامه برتر لیگ سازمان مسئولین که شود می پیشنهاد داشت.بنابراین فوتبال برتر

  .نمایند شرکت خود عالقه مسابقات مورد تمام در ریزي برنامه با بتوانند تماشاچیان تا باشد نداشته را تغییري هیچ اجرا مرحله در شده اعالم

 لیگ برترفوتبال، تماشاگر، تمایل به حضور واژه هاي کلیدي:
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 توجه مورد ملی اقتصاد رشد در اثرگذار عامل و مهم صنعت یک عنوان به توسعهیافته کشورهاي در سالم تفریحات و ورزش مقدمه:

 مسابقات همچون محرکی عامل داشتن اختیار در با صنعت این د. میرو شمار به 21 قرن در صنایع درآمدزاترین از یکی و است

 مابین تعامل براي الزم بستر موضوع این که است نموده فراهم را ها رسانه و تبلیغاتی فرصتهاي از گیري بهره امکان ورزشی، بزرگ
ورزش با مطرح کردن ارزش هاي جدید اجتماعی، پا به عرصه دانش و اقتصاد و  )1(ت اس گردیده سبب را ورزش و تجارت صنعت،

هنر گذاشته است.جذابیت هاي پیدا و پنهان ناشی از این تحول، موجب برانگیختن احساسات و به وجودآمدن گرایش هاي خاصی 
ن گاهگاهی دسترسی آسان به بلیت، کیفیت ). درگروه تماشاگرا2اجهه با رویدادهاي ورزشی شده است(در بین تمامی جوامع در مو

چشیدن طعم پیروزي، زمان مناسب، وفاداري تیم محبوب، لذت بردن از ورزش و چشیدن طعم پیروزي؛ در گروه تماشاگران منظم، 
بازیکنان به تیم دو کیفیت تیم محبوب؛ در گروه تماشاگران متعصب، کیفیت تیم محبوب، چشیدن طعم پیروزي، فضاي حاکم در 

  ).3مناسب مهم ترین عوامل مطرح اند( ورزشگاه و زمان

تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود و ابزار تحقیق مدل توسعه یافته اي بود که بر اساس مطالعات روش شناسی:
)استفاده شده بود.روایی 1390)تنظیم و در تحقیقی توسط نعمتی و همکاران (2001) و لی (1995). ژانگ و پیس (1994کسکی(

مورد تایید قرار ) α=0/85( رسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخو پایایی پنفر از اساتید مدیریت ورزشی  8پرسشنامه توسط 
نفر از تماشاگران لیگ برتر فوتبال بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه کوکران به عنوان نمونه آماري به صورت  364گرفت.تعداد 

  ند متغیره استفاده شد.تصادفی انتخاب شدند.براي آزمون فرضیه هاي تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چ

نتایج نشان داد که عامل اقتصادي، عامل جذابیت و عامل برنامه ریزي رابطه معنی داري با تمایل به حضور یافته هاي تحقیق:
، برنامه ریزي، اقتصادي و مشوق همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد به ترتیب عامل جذابیت)=P/.85تماشاچیان دارند(

   بین کننده هاي بهتري براي تمایل به حضور تماشاچیان لیگ برتر فوتبال داشتند.زا پیش 
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نشان داد عوامل مشوق زا، جذابیت، برنامه ریزي و اقتصادي رابطه معنی داري با تمایل به نتایج تحقیق بحث و نتیجه گیري:
) و علی 1386)، سجادي و همکاران(1390حضور تماشاگران لیگ برتر فوتبال داشت که با نتایج  تحقیقات نعمتی و همکاران (

سازمان لیگ برتر برنامه کل مسابقات را قبل از شروع ) همخوانی دارد.لذا پیشنهاد میشود که مسئولین 1390محمدي و همکاران (
فصل اعالم نمایند و برنامه اعالم شده در مرحله اجرا تغییري پیدا نکند و همچنین مسابقات در ورزشگاه هایی برگزار شود که 

  آسان بوده و داراي پارکینگ مناسبی باشد.دسترسی به آنها 

 لیگ برترفوتبال، تماشاگر، تمایل به حضور واژهاي کلیدي:

  

  منابع:

 از حاصل درآمد جذبو  توسعه در موجود موانع .( 1386 ) حمید ابریشمی، محمد؛ خبیري، نصراهللا؛ سجادي، علیرضا؛ الهی،.١

  189-202 صص ،1 شماره ورزشی، تمدیر ي نشریه ،ایران اسالمی جمهوري فوتبال صنعت در مالی حمایت

) رابطه بین استفاده از تصاویر ورزشی در تبلیغات و رفتار مصرفی 1386سیدنصراهللا.، امیدي، علیرضا. ، زارع، قاسم.(.سجادي، 2
  83-93، ص34تماشاچیان ورزشی، نشریه حرکت، شماره 

تر ). ساخت، اعتباربخشی و رواسازي ابزار سنجش عوامل موثر بر حضور تماشاگران لیگ هاي بر1390.علی محمدي، حسین.(3
  فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران، رساله انتشار نیافته دوره دکتري، دانشگاه تربیت معلم تهران.
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