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 چکیده

 ليگ هر براي خاصی اهميت، یابندمی حضور هاورزشگاه در ورزشی مسابقات براي تماشاي كه تماشاچيانی

 به كهآن برعالوه، زیرا ؛شوندمحسوب می ايفهحر هايباشگاه سرمایة ترینمهمعنوان بهو  شتهدا ورزشی

 براي درآمد كسب در را ايبرجسته نقش مسابقات بليت خرید با بخشند،هویت می ورزشی هايليگ

ر كاهش بثر ؤبررسی عوامل متحليل و  راستا، پژوهش حاضر با هدفدراین. كنندایفا می ورزشی هايليگ

 ،پژوهشاین روش  .صورت گرفتو تماشاي فوتبال  هادر استادیوماستقبال تماشاگران ایرانی از حضور 

تماشاگران پانزدهمين  تمامی را آن آماري جامعة .باشدمی كاربردي هدف لحاظبه و بوده تحليلی ـ توصيفی

با  و اياي و سهميهصورت خوشههبنيز گيري . نمونهتشکيل دادند ليگ برتر فوتبال در كشور ۀدور

دهی راي بررسی وزنب تاپسيس از تکنيک و كشور انجام گرفت ةناطق پنجگانگرفتن منظردر

( و 2014) هو و همکارانكاروالهاي نامهپرسشاز  همچنين،كنندگان به عوامل استفاده شد. شركت

نظرخواهی از اساتيد مدیریت  آن از طریقروایی صوري و محتوایی  بهره گرفته شد و نيز (2015) جورجنسن

 .گردیدمحاسبه ( 81/0معادل ) از طریق آلفاي كرونباخ آن پایایی درونیو قرار گرفت یيد أدتورزشی مور

از آن عوامل  پسو  را داشتهامل جذابيت بيشترین اهميت وع ،از نظر تماشاگراندهد كه ها نشان مییافته

مبناي نتایج به . براندبوده از كمترین اهميت برخوردارنيز زا عوامل مشوق رد.دابعدي قرار  ةاقتصادي در رتب

توجه آن ابعاد اقتصادي نيز ها و شود كه به عوامل جذابيت محيط استادیومگذاران پيشنهاد میسياست

 اي داشته باشند.ویژه

 

  ايليگ حرفه ، فوتبال،تماشاگراناستادیوم کلیدی:  واژگان

 
                                                           

 Email:bh_falah@yahoo.com                                                               نویسندۀ مسئول  *
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 مقدمه

 و تولید در تماشایی، بعد در چه و ملیع بعد در چه اقتصادی، بخشی عنوانبه ورزش حاضر عصر در

 مؤثرترین از و دارد اساسی نقشی مختلف جوامع اقتصادی توسعة و ورزشی خدمات و کاالها مصرف

عمادی و ) رودمی شماربه یکموبیست قرن در صنایع درآمدزاترین و ملی اقتصادی رشد در عوامل

 و جهانی و ایقاره ملی، داخلی، دیدارهای در تماشاچیان از هاورزشگاه بودنلبریز (.1393ناصح، 

 ورزش ترینمردمی به را فوتبال تلویزیونی پخش ،میلیونیصدچند بینندگان از هارقابت برخورداری

 و ترینرایج از نیز ایران در فوتبال .(48، 2008 ،1وکامپوس برایمو ،پارمیو ) است کرده تبدیل جهان

 و ورزشکاران تعداد بیشترین ها،رشته سایر با مقایسهدر که باشدمی هاورزش پرطرفدارترین

 در ورزشی مسابقات تماشای برای که تماشاچیانی. است داده اختصاص خودبه را تماشاچیان

 سرمایة ترینمهم و شتهدا ورزشی لیگ هر برای خاصی اهمیت ،یابندمی حضور هاورزشگاه

 با بخشند،می هویت ورزشی هایلیگ به کهاینبر عالوه، زیرا روند؛می شماربه ایحرفه هایباشگاه

کنند ایفا می ورزشی هایلیگ برای درآمد کسب در را ایبرجسته نقش مسابقات بلیت خرید

 باعث مسابقات در تماشاچیان بیشتر حضور دیگر،سویاز .(2015 پور و عظمشاه،مهدی،دهقانی)

 لدلیبه هارسانه در فوتبال جذابیت از بخشی حتی و شودمی ورزشگاه فضای در جذابیت افزایش

 تمایل افزایش منجر به مهم این و کندمی ایجاد هاورزشگاه در تماشاچیان حضور که است فضایی

 ؛(1392فالحی، ) شودمی هاباشگاه از حمایت برای اسپانسرها

ه پاسخ آن به چندین عامل ی است کاپرسش پیچیده ،کنندکه چرا مردم فوتبال تماشا میاین ،اما

این است که آن بازی فوتبال  ،باشد اثرگذار هادر پاسختواند این عوامل که می ةستگی دارد. از جملب

ترین و شود. لیگ برتر انگلستان یکی از بزرگدر کجای دنیا و کدام لیگ فوتبال برگزار می

توجهی ن لیگ موفق شده است رقم قابلکه ایطوریبه ؛باشدهای فوتبال در دنیا میترین لیگجذاب

طور میانگین برای هر بازی و به میلیون نفر 15تا  12)سال اخیر جذب کند  10 طیرا  گراناز تماشا

 ،(. همچنین2015، 2های ورزشی و سرگرمیبرنامه ةشبک) (هزار نفر 37تا  33رقمی نزدیک به 

و  "اللیگای اسپانیا" :مطرح دیگر اروپا که شاملفوتبال در دو لیگ  گرانمروری بر آمار تعداد تماشا

و ایتالیا  طور میانگین برای هر بازی در لیگ اسپانیادهد که بهنشان می ،شودمی "سری آ ایتالیا"

بررسی آمار تماشاگران در این سه لیگ مطرح  .ثبت رسیده استبه تماشاگر  هزار 27 و 28 ترتیببه

 ؛باشدها میمردم از تماشای فوتبال در استادیوم ان استقبالمیزرشد  ۀدهنداروپایی نشان

                                                           
1. Paramio & Buraimo & Compos  

2. ESPN (Entertainment and Sport Programming Network) 
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هزار  پنج یافزایش ،در لیگ برتر انگلیس( 2014) تا( 2001) از سال گرانتعداد تماشا ،مثالعنوانبه

 .(2015، 1)مرکز آمار فوتبال اروپا دهدنفری را نشان می

های مبنای گزارشهای آماری که بربررسی ،های مطرح اروپاییلیگ دررشد بهروخالف این روند بر

میزان  در ارتباط باچند سال اخیر  طیمنفی را  یروند ،کشور صورت گرفته استبرتر سازمان لیگ 

دهد. فوتبال در ایران نشان میمسابقات  تماشایها و استقبال تماشاچیان برای حضور در استادیوم

 کشورلیگ برتر در سال اخیر  10 طیاشاچیان توزیع تعداد تم دهندۀیک نشان ۀشمار نمودار

 .باشدیی میسه لیگ مطرح اروپا مقایسه بادر
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 هاي مختلفسال اخير در هر بازي در ليگ 10ميانگين تماشاچيان  ـ1شکل 

اخیر  یهاهای اصلی فوتبال ایران در فصلژهیکی از سو هاشدن حضور تماشاگران در استادیومکم

ها که هنوز بسیاری از هواداران فوتبال فروشیشدن قسمتی از بلیت. گرانی بلیت، الکترونیکیباشدمی

 ها به تماشاگرانندادن امکانات مناسب در ورزشگاهاند، اختصاصایران خود را با آن تطبیق نداده

، ها در ساعات اداریازیبودن ساعات برگزاری مسابقات، برگزاری ب، نامنظم(1393 ،)عمادی و ناصح

های لیگ بازیآمدن کیفیت پایین و (1391، )نعمتی و همکاران ها و فصل سرمامدارس، دانشگاه

 که کارشناسان و اهالی فوتبال هستنداز جمله عواملی  (1393 ،)عمادی و ناصح برتر فوتبال ایران

 .دانندمیها رغبتی تماشاگران به حضور در استادیومها را دلیل بیآن

                                                           
1. European Football Statistics 
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 ؛نیز به بررسی دالیل کاهش تماشاگران پرداخته شده است در دیگر کشورها مشابه مطالعاتدر 

کاهش تماشاچیان بررسی منظور ی که بهپژوهشدر  (2014) 1سولبرگ و میهاس ،مثالعنوانبه
تماشاچیان  تعداد( 2007) تا( 1997) هایبیان کردند که از سال دادند،فوتبال در کشور نروژ انجام 

 شش طی اما ناگهان ه است؛هزار نفر رسیده بود 10هزار نفر به  چهارو از  افزایش یافتهدر این کشور 
در  درصدی 68کاهش با ها و آن هاین روند معکوس شد( 2012) تا( 2007سال ) یعنی ازبعد؛ سال 

لیل این اتفاق به روند کارشناسان این کشور در تح بیشتر. اندمواجه بوده ن خودگراتعداد تماشا
های فوتبال از چهار لیگ مطرح اروپا )انگلیس، اسپانیا، آلمان و فرانسه( و افزایش پخش بازیبهرو

های عمومی اشاره بازی در هر هفته از لیگ داخلی این کشور از کانال چهارتا  سهپخش  ،همچنین
به بعد که امکان دسترسی به ( 2012) لاز سا .انددانسته گرانتماشاتعداد دلیل کاهش آن را کرده و 

و  ستارهبازیکنان یعنی لیگ قهرمانان اروپا که سرشار از  ؛های فوتبال در دنیاترین رقابتپخش جذاب

مردم  ،در برخی از کشورهای کوچک ،برای سراسر دنیا فراهم شد است یجهان مطرح در سطح
د های ملی خود یافتنلیگ تماشایدیوم و رفتن به استا رایدوست یک جایگزین مناسب را بفوتبال

پی یافتن دالیل آن در  که در یپژوهشدر  (2014) 3ویسادراستا، دراین (.2012، 2)سولبرگ و تارنر
ها در ریزی مناسب، برگزاری بازیبه عواملی چون عدم برنامه ،ها بودجذب تماشاگران به استادیوم

های اقتصادی و تفریحات های محبوب، هزینهگیری تیمساعات و روزهای مختلف، عدم نتیجه
در  نیز (2014) 4و همکاران هوکاروال .نمودن اشاره گراتر برای عدم استقبال تماشاجایگزین ارزان

مشاهده کرد که  ،هزار نفر از تماشاچیان پرتغالی و بلژیکی در آن شرکت داشتند هشتی که پژوهش
جو  ،ها، نبود احساس امنیت و آرامشخت به استادیومتماشاگران بلژیکی از عواملی چون دسترسی س

از نیز و تماشگران پرتغالی  رندهای نامی در لیگ خود شکایت داها و نبود ستارهنامناسب استادیوم
های مختلف تخفیف برای گروهتر و باهای ارزانبلیت ةو خواستار ارائ ناراضی بودهها قیمت باالی بلیت

زیون را به یشود افراد تماشای فوتبال از تلوتعیین عواملی که باعث می ،نابراینب باشند؛میتماشاگران 
و  )اری جی اهمیت استها بسیار بابرای مدیران بازاریابی باشگاه ،ها ترجیح دهندحضور در استادیوم

ی تیم باز تماشایبودند که برای در این کشور افرادی  ،چندان دورنه هایدر سال .(2016، 5لئوناردو
خوابیدند تا مبادا بدون بلیت بمانند و بازی را از دست ها میاز شب قبل دم در ورزشگاه خود محبوب

ة عالقثیری بر وضع تیم موردأیک بازی دوستانه باشد که هیچ ت ،ممکن بود این بازی بدهند. حتی
کشاند، فراتر از ها میهاما عشقی که جوانان حامی فوتبال را به ورزشگا ؛نداشته باشددر جدول ها آن

                                                           
1. Solberg & Mehus 

2. Solberg & Turner 

3. Douvis 

4. de Carvalho, Scheerder, Boen & Sarmento 

5. Aryj & Leonardo 
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های ها نسبت به نتایج تیمتفاوتی آنهای فوتبال یا شاید بیبود. قهر تماشاچیان با ورزشگاهها این
 شناختی نیاز داردورزشی و جامعه ةجانبهای همهموضوعی است که به بررسی خود محبوب

عنوان ن که همواره بهجای خالی تماشاچیا دیگر،ازسوی .(2010، 1)تئودوراکیس و همکاران
 آیدچشم میبسیار به هاآن های محبوبدر کنار تیم ،شوندفوتبال محسوب می ةترین سرمایمهم

شناسایی و تعیین میزان اثر عوامل  حاضر پژوهش ازهدف  رو،؛ ازاین(2016، 2رانسلیو  )جونز
 .شده است های فوتبال در کشورماندن سکوهای استادیوممختلفی است که باعث خالی

 

  پژوهششناسی روش

 آماری جامعة .باشدمی کاربردی هدف لحاظبه وبوده تحلیلی ـ  توصیفیحاضر از مطالعات  پژوهش

 گیرینمونه و تشکیل دادند کشورفوتبال لیگ برتر  ۀپانزدهمین دورتماشاگران پژوهش را تمامی 
اساس آخرین برکشور انجام گرفت.  ةجگانگرفتن مناطق پننظرای با درای و سهمیهصورت خوشههب

 وطور میانگین هفت هزار نفر حضور دارند در هر بازی به ،شده از سوی سازمان لیگ برترآمار اعالم
مبنای جدول مورگان حجم بر رو،؛ ازاینرسدهزار نفر می 60به میانگین تماشاگران در یک هفته 

ها را به آن تعداد ،گیریبرای کاهش خطا در نمونه شگرپژوهد که یگردنفر تعیین  384 معادل نمونه
 ـ فوالد ؛سپاهان ـ ملوان ؛پدیده ـ بازی پرسپولیس جهت انجام پژوهش، چهارنفر افزایش داد.  500

نامه را نفر از تماشاگران دو تیم پرسش 120آهن انتخاب شده و در هر بازی راه ـاستقالل  ؛تراکتور
 چهارچوب و تدوین ادبیات بر مرور مشتمل پژوهش مراحلاست که  ذکرشایان .نمودندتکمیل 

 از تکنیکهمچنین،  .بود اطالعات و هاداده آوریجمع مربوطه، هایشاخص لیستتهیة  نظری،

ذکر این نکته ضرورت دارد استفاده شد. کنندگان به عوامل دهی شرکتبرای بررسی وزن 3*تاپسیس

                                                           
1. Theodorkis  

2. Jons & Ransley 

3. TOPSIS Method 

( معرفی 1981بار توسط ونگ و یون )آل که نخستینحل ایدهاساس شباهت، به راهبندی بریا اولویت تاپسیس تکنیک ٭

توان برای باشد. از این تکنیک میمی AHPمعیاره مانند چندگیری های تصمیمشود که یکی از روششد، اطالق می

ها استفاده بندی آنها و گروههای مختلف، انتخاب بهترین گزینه، تعیین فواصل بین گزینهبندی و مقایسة گزینهرتبه

ند دارای واحدهای توانرفته برای مقایسه میکارهای بههای این روش آن است که معیارها یا شاخصنمود. از جمله مزیت

های منفی و مثبت توان از شاخصدیگر، میعبارتسنجش متفاوتی بوده و طبیعت منفی ـ مثبت داشته باشند؛ به

حل یا ترین آن به راهحل، نزدیکاساس این روش، بهترین گزینه یا راهشکل ترکیبی در این تکنیک استفاده نمود. بربه

حلی است که بیشترین سود و کمترین آل، راهحل ایدهباشد. راهآل میایدهحل غیرهآل و دورترین آن از راگزینة ایده

طور خالصه، همراه دارد. بهآل، باالترین هزینه و کمترین سود را بهایدهحل غیرکه راهحالیهزینه را داشته باشد؛ در
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( و 2014) و همکاران هوکاروال مطالعاتدر  ترپیش حاضر هشپژودر  مورداستفاده ةنامپرسشکه 

نامه دارای دو ذکر است که این پرسشقابل. استاستفاده قرار گرفته ( مورد2015) 1جورجنسن
ال ؤس 21که این بود  ارزشی لیکرت پنجال بسته با مقیاس ؤس 21 مشخصات تماشاگران و بخش

نامه در میان اساتید جهت تعیین روایی، پرسشداد. وشش میلفه یا شاخص را پؤم چهار ،مجموعدر
از اصالحات الزم و  پسبه بحث گذاشته شد و  فوتبالدر امر  و کارشناسان فنیدانشگاهی 

توزیع  تماشاگراننفر از  30هنما بین ار ةدر یک مطالع ،تماشاگران ایرانیدادن آن با شرایط تطبیق
 معادلنامه شده برای تعیین اعتبار پرسشفای کرونباخ محاسبهو میزان آل گردیدآوری جمعو شده 

  گزارش شد.( 78/0برابر با ) کی. ام. او ( و کفایت حجم نمونه از طریق شاخص81/0)
 

 نتایج
و سطح  قرار دارندسال  30تا  21 در دامنة سنیتماشاگران  بیشتر ،کی هرامش جدول مطابق با

مدرک  افراد نمونه دارای بیشترینهمچنین،  باشد.میهزار تومان  700معادل  هاآن اغلبدرآمد 
 .هستندتحصیلی کارشناسی 

 

 كنندگانشناختی شركتتوزیع توصيفی اطالعات جمعيت ـ1جدول 

 سطح تحصيالت حسب هزار تومانسطح درآمد بر حسب سالسن بر

 درصد طبقه درصد طبقه درصد هطبق

 10 زیر دیپلم 6/19 400کمتر از  6/25 سال 20زیر 

 4/14 دیپلم 6/23 599تا  400 47 سال 30تا  21

 2/25 کاردانی 8/36 799تا  600 8/16 سال 40تا  31

 8/42 کارشناسی 10 999تا  800 4/7 سال 50تا  41

 6/7 ارشدسیکارشنا 10 بیش از یک میلیون 2/3 سال 50باالی 

 

                                                                                                                                               
آل از مجموع ایدهحل غیرکه راهحالیآید؛ دردست مییک از معیارها بهآل از مجموع مقادیر حداکثر هرحل ایدهراه

 :است زیر صورتبه روش این (. مراحل1392شود )مؤمنی، یک از معیارها حاصل میترین مقادیر هرپایین

 معیار nگزینه و  mبندی شامل: گیری برای رتبهگام اول( ایجاد یک ماتریس تصمیم

 گیری نمودن ماتریس تصمیمگام دوم( نرمال

 منفی آل مثبت وحل ایدهام سوم( تعیین راهگ

 های مثبت و منفیآلآوردن میزان فاصلة هر گزینه تا ایدهدستگام چهارم( به

 هایک از گزینهگام پنجم( تعیین ضریب نزدیکی برای هر

 اساس ضریب نزدیکیها بربندی گزینهگام ششم( رتبه

1. Jørgensen 
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عوامل  ،شدهعوامل مطرحدر بین هستند که  تماشاگران معتقد ،ود هرامشجدول اساس اطالعات بر

بعدی قرار  ةدر رتب عوامل اقتصادیاز آن  پسد و نباشاز بیشترین اهمیت برخوردار می ذابیتج

 .اندخود اختصاص دادهرا بهکمترین اهمیت نیز  زاعوامل مشوق .دندار

 هالفهؤركدام از میافته به هنتایج روش تاپسيس در تعيين وزن تخصيص ـ2جدول 

 

 

 

 رایاهمیتی که دانشجویان ب ةضربی است از میزان درجحاصل، به هر عامل اختصاص پیداکردهوزن 

ضریب آنتروپی شانون برای بیان اهمیت نسبی در اما  ؛اندقائل شدههای فرعی آن لفهؤلفه و مؤیک م

های متعددی مانند روش ،زمینهاینها را تعیین کرد. درو معیارها باید وزن نسبی آن هاخصوصیت

ANP ،AHP ،LINMAP،  ها را توان آند که متناسب با نیاز میوجود دار غیرهآنتروپی شانون و

کار گرفته بهها استفاده قرار داد. در این پژوهش روش آنتروپی شانون برای تعیین وزن شاخصمورد

 استفاده هاشاخص دهی بهوزن برای شانون آنتروپی تکنیک ازتوان ذکر است که میشایاناست.  دهش

 بیشتر شاخص یک مقادیر در پراکندگی چههر که است استوار پایه این بر روش این اساس. نمود

 وزن از بیشتر، اهمیت دارای هایشاخص بوده و برخوردار بیشتری اهمیت از شاخص باشد، آن

 (.1392 منی،ؤم)باشد می برخوردار نیز االتریب
 

 
 هاي مختلفمقادیر آنتروپی براي تماشاگران تيم ـ3جدول  

 پدیده دفوال ملوان سپاهان تراكتورسازي استقالل پرسپوليس نام تيم

 053/0 080/0 100/0 109/0 172/0 226/0 260/0 مقدار آنتروپی
 
 

 

 

 
 

 
 

 

   

 هالفهؤیافته به هركدام از ماختصاصوزن  ثر در كاهش استقبالؤعوامل م

 675/0 عوامل جذابیت

 660/0 عوامل اقتصادی

 602/0 ریزیعوامل برنامه

 599/0 زاعوامل مشوق
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 االتؤتک ستک یافته بهاختصاصنتایج روش تاپسيس در تعيين وزن  ـ4جدول 

 وزن نسبی لفهؤم وزن نسبی معرفه هدف

أت
ک
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ت
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عوامل 

 جذابیت
675/0 

 648/0 عالقهمورد تیمپایین  فنی کیفیت

 674/0 بازی عدم جذابیت

 749/0 تیم اخیر مسابقات نتایج

 597/0 هاتیم در ستاره بازیکنان نبود

 842/0 پخش رایگان مسابقات لیگ

 694/0 عالقهمورد تیم از دلسردی

 628/0 هابودن بازیگلکم

 812/0 طرح اروپاییهای مپخش بازی

 639/0 هامناسب حاکم بر استادیومجو و فضای نا

عوامل 

 اقتصادی
660/0 

 826/0 بلیت رفتن قیمتباال

 762/0 تغذیه و آمدورفت افزایش هزینة

عوامل 

 ریزیبرنامه
602/0 

 659/0 هواییوآب بد شرایط

 527/0 ورزشگاه مکان دسترسی سخت به

 852/0 مسابقات دقیق ریزیامهعدم برن

 654/0 پارکینگ نبود و دسترسی عدم

 زمان و روزهای هفته برگزاری مسابقات طی

 مناسبنا
753/0 

عوامل 

 زامشوق
599/0 

 627/0 تیم لباس جذابرنگ غیر و طراحی

 843/0 سرگرمی جایگزین و وجود تفریح

 612/0 ضعیف رویداد رسانیاطالع و تبلیغ

 527/0 دیهه /نبود جایزه

 647/0 های تماشاگرانتوجهی به درخواستبی

 گیریبحث و نتیجه
 و خود اختصاص دادبیشترین ضریب وزنی را به ،عنوان عامل نخستبه عوامل جذابیت ،اساس نتایجبر

های سوم و رتبه زنی زاعوامل مشوق وریزی عوامل برنامه در رتبة بعدی قرار گرفت. عوامل اقتصادی

با نتایج  ریزیبرنامهو  ، اقتصادیعوامل جذابیتمورد ها درکه این یافته دست آوردندهچهارم را ب

با توجه به وزن  ،( همخوانی داشت. البته2014) و همکاران هوکاروال( و 2015) جورجنسن مطالعات

استقبال تماشاگران از عدم علت  اقتصادیو  عوامل جذابیتتوان گفت که تنها نمی عواملدیگر 

گذار ثیرأت امرنیز در این  یدیگر عوامل ؛ بلکهه استبود هاها و تماشای بازیحضور در استادیوم

لب تماشاگران اغ ،از میان فاکتورهای مختلف در بین عوامل جذابیتشاید بتوان گفت که  باشند.می

آمارهای مختلفی که  .باشد هیرسد دلیل موجنظر میند که بهاهها اشاره داشتبر کیفیت پایین بازی
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ایران توسط  برتر شده در مسابقات لیگبدلوهای ردهای سالم و گلاز میزان دوندگی، تعداد پاس

مل أتقابل ةاما نکت دارد؛نشان از کیفیت پایین این مسابقات  ،شودکارشناسان فوتبالی عنوان می

های به سطح مسابقات فوتبال در ایران در سالسبت ننگر نیاز به یک دید گذشته ،خصوصایندر

باالتر از  ،های قبلدورهدر که آیا سطح کیفیت مسابقات  است لهأکردن این مسپیش و روشن

 است؛ تنها افت نکردهو کیفیت فوتبال کشور نه بوده جواب منفیشک، بی؟ است حاضر بودهحال

آمار کاهش تماشاگران  ةبا مقایس .نیز یافته استافزایش  ،با حضور مربیان خارجی سطح باال بلکه

های فوتبال از رشد پخش مستقیم بازیبهو آمار رو (در سه سال اخیر ویژههب) ایران فوتبال لیگ

انتظار تماشاگران از د که سطح کیفیت موردیبه این نتیجه خواهیم رس های مطرح اروپاییلیگ

 ،حاضرحالها ندارد. دربرای آن چندانیل کشور جذابیت بسیار باال رفته و کیفیت فوتبا ،فوتبال

های عمومی و بدون بازی که از شبکه چهارتا  سهدر هر هفته به  ما کشور مندان به فوتبال درهعالق

کیفیت  . همچنین،باشدمیحال افزایش ن روند هر روز دردارند و ایدسترسی  ،شودهزینه پخش می

گر را در تماشاگران فوتبال کشور یک دیدگاه مقایسه های خارجی،لیگ مسابقات فوتبال باالی

 .اشته باشدجذابیتی ند هابرای آندیگر  داخلی کشور لیگ شودباعث می وجود آورده است کههب

 ؛2013) و همکاران هو(، کاروال2014) سولبرگ و میهاسهای ذکر است که این نتایج با یافتهشایان

مطابقت داشت. در  (2012) 2گستاد و سولبرگکرین و (2013) 1سینو ح موهدپیلوس، (4201

بردن به دالیل کاهش تعداد تماشاگران در نروژ پی برای (2014) میهاسی که سولبرگ و پژوهش

های اروپایی که از لیگبه  بسیاری ةاز دیرباز عالق نروژیتماشاگران که گزارش شد  د،انجام دادن

 در سالراستا، دراین. ( دارندتر استلیگ برتر انگلیس که رایج ویژهبه)شوند تلویزیون پخش می

ه است های تلویزیونی نروژ پخش شددرصد( از لیگ برتر انگلیس توسط کانال 58بازی ) 21 (2005)

برابر تعداد بیش از دو دیصدر باشد؛میدرصد(  78) 281 ( معادل2011) سال دراین رقم  که

های باشد. کشور نروژ نیز مانند ایران در سالدسترس میتماشاگران انگلیسی درکه برای  یهایبازی

چهار لیگ بزرگ اروپا )ایتالیا، اسپانیا، آلمان و فرانسه(  ازهای فوتبال اخیر رشد خوبی در پخش بازی

 است؛غیره داشته المللی مانند لیگ قهرمانان اروپا و های بینهای دیگر از تورنمتپخش بازی و نیز

 کیفیت باال و های بابازیتماشاگران فوتبال در نروژ و ایران فرصت بزرگی را برای تماشای  ،روایناز

های کیفیت لیگکم مسابقات تماشایها و بدون نیاز به حضور در استادیوم ،از تلویزیونمناسب 

نیز  ای حساس لیگ کشورهبازی یتمام پخش زنده و رایگان تقریباً دیگر،سویاز .دارند داخلی خود

                                                           
1. Mohd Pilus & Hussin 

2. Kringstad & Solberg  
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طور زنده در که دیدن مسابقات فوتبال بهحالیدر ؛ها باشدبودن استادیومتواند از دیگر دالیل خالیمی

 ةنکت .پذیر استمندان تنها با پرداخت هزینه امکانهاغلب کشورهای اروپایی برای تماشاگران و عالق

پخش  ۀبرتر کشور اسپانیا و ایتالیا که اجازهای خالف لیگکه بر استخصوص این ایناهمیت درحائز

لیگ برتر انگلیس تا چندین سال  کنند،واگذار می هامسابقات را با خرید حق پخش به رسانه تمام

از درصد  38یعنی ) دادمی هابه آن مسابقه را 360بازی از تعداد کل  138پخش  ۀتنها اجاز

درصد  43 ،مجموعدر و هبازی افزایش داد 154داد را به به بعد این تع( 2013) که از سال (مسابقات

 ۀپخش زند ۀها اجازمحدودیت آن ،اینبرعالوه .(2015 ،ورجنسن)ج کندها را پخش میاز بازی

 هابه آن شود رابرگزار می )هفته میالدی( ظهر روز شنبهازبعد ةسمسابقاتی که در ساعات رایج 

نوعی مجبور باشند برای دیدن مندان بههعالقترتیب، بدین ( تا2014، و میهاس )سولبرگ دهدنمی

 هشتحالی است که از دراین بروند؛ها مسابقات فوتبال در روزهای تعطیل آخر هفته به استادیوم

صورت رایگان بهمسابقه  چهارحداقل  ،شودما انجام می ای که در هر هفته از لیگ برتر کشورمسابقه

 میهاسکه سولبرگ و  مواردی استاز  ؛ این امر یکیشودپخش می های عمومی کشوراز شبکه

تماشاگر در نروژ نام عنوان یکی از عوامل کاهش نیز از آن به( 2010) 1میهاس و اوسبرن و (2014)

طریق از  را دهد که مسابقاتمیاجازه پیشرفت تکنولوژی و امکانات به مردم  براین،عالوهند. اهبرد

 ۀمحدودیت در پخش زندعدم ؛ لذا، تلفن همراه خود تماشا و پیگیری کنند و یا حتی پتاپل

  ها باشد.تماشاگران در استادیومدالیل کاهش از تواند میهای تلویزیونی مسابقات از شبکه

توان به حضور می هستنددنبال آن جذابیت و کیفیت بازی که تماشاگران به عواملاز دیگر 

ها خیل عظیمی از هوادران و آن ةواسطافرادی که به ؛ها اشاره کردی در تیمهای برجسته و نامستاره

ها و کشورهای عربی برای ای که برخی از باشگاهحربه .یابندها حضور میدر استادیوممندان هعالق

با جذب ستارگان  این است کهبرند نحو احسن بهره میافزایش تعداد تماشاگران خود از آن به

که  گفت بتوان شاید .کنندمیها باز پای تماشاگران را به ورزشگاه ،مشهور دنیای فوتبال ةبازنشست

 را تیم به هواداران وابستگی توانندمی مشهور و سرشناس خارجی و داخلی بازیکنان جذب با هاباشگاه

های یگیری تیم محبوب در بازعدم نتیجه دیگر،ازسوی .(1391نعمتی و همکاران، ) دهند افزایش

بودن گلانتقاالت و کموپوش در فصل نقلکیفیت و ملیاخیر یا فصل قبل، عدم جذب بازیکنان با

. ها شده استکه باعث کاهش حضور تماشاگران در استادیوم باشدمیها از دیگر عواملی بازی

 ؛بال اشاره کرددار پایتخت در لیگ فوتنگرفتن دو تیم محبوب و ریشهتوان به نتیجهمی زمینه،دراین

و با ناکامی و  ها در مسابقهآننگرفتن نتیجه مشاهدۀبا  تیماین دو  انهوادارکه هنگامی ،زیرا

تداوم این  و خواهند داشتبه حضور در ورزشگاه ند، دیگر رغبتی نگردبازمیاز ورزشگاه نارضایتی 

                                                           
1. Mehus & Osborn 
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 هاییافتهنتایج با این  هد شد.خواها مندی و پشتیبانی از تیمرفتن عالقهدستباعث از مروروضع به

  مطابقت داشت. (2014 ؛2013) هو و همکارانکاروال( و 2014) 1وانل

ها را متقاعد به و آن رنجاندهها را عاملی که اندک تماشاگران حاضر در استادیوم براین،عالوه

فضای حاکم بر  وجو  ،کندهمراه فرزندان و دیگر بستگان میبه ویژهبه ،نیافتن در ورزشگاهحضور

اخالقی در دادن شعارهای رکیک و غیراکثر تماشاگران از سربراساس نتایج، . استها استادیوم

؛ پسندیدندشده در میان تماشاگران را نمیو فضای هیجانی ایجادها ناراحت بودند استادیوم

و  نمودنتجربه ،دنیا میتمادر  هاهای مهم تماشاگران از حضور در استادیومیکی از انگیزه کهآنحال

، 2جی و لئوناردو)اری شودها میبردن آنگرفتن در یک جو و فضای هیجانی است که باعث لذتقرار

مسابقات  تماشایبرای  مل حیاتیایک ع ،که جو ورزشگاه معتقد هستند. برخی از تماشاگران (2016

ی برای ایجاد آن دست به اقداماتی های مطرح اروپایکه باشگاه اهمیت دارداین عامل چنان  بوده و

 (2013)باشگاه منچستر یونایتد انگلیس در سال  ،مثالعنوانبه ؛اندهای خود زدهدر ساختار ورزشگاه

بتواند با  تا ه استورزشگاه خود ایجاد کرد در صورت آزمایشیدادن را بهیک بخش ویژه برای شعار

. نمایدرا خلق  ید و جو بهتررضای استادیوم باالتر ببصدای هواداران را در سراسر فآن استفاده از 

( 2014) ها این بخش آزمایشی را در سالو آنآمیز بوده موفقیتاین اقدام ذکر است که شایان

والن ئمدیران و مس؛ لذا، (2014، 3سایت منچستر) در استادیوم خود ایجاد کردندصورت دائمی به

، باید به فکر ایجاد جوی ر حضور تماشاگران بیشتری هستنداگر خواستا های فرهنگی کشورباشگاه

خب باشگاه تها و لیدرهای منکانون هوادران باشگاه ،خصوصاینکه در ها باشندسالم در استادیوم

  عهده دارند.نقش مهمی را بر

مربوط  هایعوامل اقتصادی و هزینهها حضور در استادیومبر گذار ثیرأدومین عامل تبراساس نتایج،  

بیشتر  ،زیرا ؛ن استشاگرانکردن تماشدن بلیت نیز دلیل دیگری برای استقبال. گراندباشمیآن به 

نوجوانانی هستند که درآمد اقتصادی مستقلی  ،یابندحضور میها ورزشگاه درکه افرادی هواداران و 

غیر از پول  هستند،از شهر  هایی که خارجویژه ورزشگاههب؛ هارفتن به ورزشگاه براین،عالوهندارند. 

با . باشدنمیمین آن برای یک نوجوان هوادار چندان راحت أهای دیگری نیز دارد که تبلیت هزینه

از درآمد  هاآنبیشتر  ،مشاهده استقابل یک ۀتوجه به میزان درآمد تماشاگران که در جدول شمار

های ضعیف ها در پایگاهگرفتن آنقرار ۀدهندکه نشان ندباشمی هزار تومان برخوردار 700 ةماهیان

                                                           
1. Whannel 

2. Aryj & Leonardo 

3. Manchester United 
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ها مبلغ فوتبال برای آن مسابقةبرای تماشای یک  هزار تومان 30حداقل  ةو هزین بودهاقتصادی 

 عمادی و ناصحو  (2014؛ 2013) هوکاروال مطالعاتهای یافته ،این نتایج .شودمحسوب میزیادی 

که ییجاآناز .استزمینه انکارناپذیر اینها درشگاه، نقش بامیانایندر د.کنیید میأرا ت (1393)

کسب  ةشود، دغدغمین میأسوی دولت تها ازآن ةهای فوتبال دولتی هستند و هزینبیشتر باشگاه

خاصی برای جذب هوادار و  ةهیچ برنام ،بنابراین ؛کنندکردن فکر میبه هزینه تنهاو  شتهدرآمد ندا

جهت حتی جذب لیدرها نیز بیشتر در ؛ها وجود نداردباشگاهاین در  هاها به ورزشگاهکشاندن آن

امل ومعرفی عدیگر، سویاز و نه منافع کلی باشگاه و هواداران آن. باشدمیمنافع مدیران باشگاه 

عنوان دلیل کاهش میزان استقبال به شدن بلیتگران رایرنگ بپر نقش شدنویژه قائلبهاقتصادی و 

کید را بر أتماشاگران بیشترین ت ،زیرا ؛نوعی سوگیری در نتایج است ،مسابقات فوتبالتماشاگران از 

در اولویت  ،تشکیل شده استاز چندین مورد اند و عوامل اقتصادی که خود کیفیت مسابقات داشته

و میزان  ارتباط بین قیمت بلیت در پژوهشی به بررسی( 2014) وانلراستا، دراین. دارددوم قرار 

که در حالیدر ؛مشاهده نکردها بین آنمثبتی را  ةرابط ؛ اماها پرداختاز حضور در استادیوماستقبال 

گرفتن میزان درآمد مردم در هر استان و نرخ تورم در اختیار نظرها با درترین بلیتارزان پژوهشاین 

 با (2008) 1همکاران و کیم پژوهش نتایج ،اقتصادی عاملر ارتباط با د. گرفته بودتماشاگران قرار 

 کمتر برای تماشای که گرانیتماشا پژوهش نیز این در، زیرا دارد؛ همخوانیپژوهش حاضر  هاییافته

 کمتری خانوار ماهانة درآمددارای  ،یافته بودند حضور در ورزشگاه اول فصل نیم در مسابقه سه از

 بیش در که افرادی درمقابل، ؛ه استداشت یمهم نقش هانآ حضور به تمایل در اقتصادی عامل و بوده

 عامل و داشتند بیشتری ماهانة درآمد داشتند، حضور در ورزشگاه فصل نیم در مسابقه شش از

 50 از بیشکه با توجه به این نداشت. داریامعن رابطة ورزشگاه در حضور به هاآن تمایل با اقتصادی

 نتیجه،در و بودند کرده تماشاورزشگاه  در اول فصل نیم دررا  بازی سه از کمتر پاسخگویان از درصد

 تمایل با داریامعن رابطة اقتصادی عاملت که گف توانمی نداشتند، قرار مناسبی اقتصادی وضعیت در

 هایهزینه اگر ؛ لذا،کندیید میأنیز آن را ت (2016) 2که پژوهش جونز و راسنلی دارد حضور به

 حضور فرصت گرانتماشا از دسته این یابد، کاهش جوایز یاهدا یا بلیت قیمت کاهش با حضور

 .داشت خواهند هاورزشگاه در بیشتری

پوشش  ها باید گفت کهدر ورزشگاهتماشاگران  تعداد گذار بر کاهشثیرأسومین عامل تدر ارتباط با 

و یا در سرمای زمستان است که در گرمای تابستان  ایگونهها در ایران بهو طراحی ساختار ورزشگاه

ها که ساخت استادیوماین نیزکند و هیچ حمایتی از تماشاگران نمی (بارش برف و باران )در شرایط

                                                           
1. Kim 

2. Jons & Ransley 
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این عامل دسترسی  و باشدمیها شهر ةشهری و در حاشی ةاغلب خارج از منطق ای است کهگونهبه

که حالیدر ؛همراه خواهد داشتبهها آن برایرا ای اضافی و هزینه نمودهسخت  اها رافراد به ورزشگاه

برای رفاه حال  ،که در داخل حریم شهری قرار دارنداینبررح اروپایی عالوههای مطهای تیماستادیوم

 شهری و یا حتی مترو را در نزدیکی استادیوم های اتوبوسامکاناتی چون ایستگاهتماشاگران خود 

تماشاگران دیگر، ازسوی(. 2014هو و همکاران، وال؛ کار2012، 1تاسچریبر و استواند )مستقر کرده

عنوان کافی نیز شکایت داشتند و  ۀاز عدم دسترسی به پارکینگ مناسب و نبود پارکینگ به انداز

 ةبا مشکل پارکینگ و یا هزین ،روندای شخصی خود به استادیوم میبا وسیله کههنگامی کرده بودند

در ارتباط با ( 2014) میهاسسولبرگ و  پژوهشکه در  موردی ؛شوندمی باالی پارکینگ مواجه

 .شده بودتماشاگران نروژی نیز از آن یاد 

این  وها را در اختیار دارند تمام بازی ةبرنام از شروع مسابقات پیشتماشاگران لیگ برتر انگلیس 

بازی  تماشایدانند که برای بل میها قها از ماهشود و آنترین تغییری اجرا میریزی بدون کمبرنامه

که ما است مشکلی  ؛ این(2015، 2لیگ برتر انگلیس الفریزی کنند )تیم محبوب خود چگونه برنامه

ریزی دقیق حتی آن دسته از هوادران کنیم و عدم برنامهمشاهده می خود وفور در لیگ کشوربه

ها حاضر تیم خود همیشه در استادیوممتعصب را که بدون هیچ توجهی به قیمت بلیت و نتایج بد 

ساعت  24روز برگزاری مسابقه تا  برخی از موارد در کهطوریبه ؛کندمشکل مواجه می با ،شوندمی

موردی که تماشاگران و کارشناسان  ،مسابقات در روز تغییر برعالوهکند. بازی تغییر میروز مانده به 

 بود که به هر گاه لیگ برتر کشوربیوتعطیالت فروان و گاه ،آن داشتند برکید فراوانی أفوتبال ت

حالی است که مسابقات این در ؛دهدای خود را از دست مینظم برنامهدلیلی لیگ تعطیل شده و 

 باشند،میمشخص رسمی که از قبل  ۀشدهای مطرح اروپایی تنها در روزهای اعالمفوتبال در لیگ

آموزان و دانشجویان، دانش راتماشاگران ایرانی  جمعیت بیشترکه اینشود. با توجه به تعطیل می

و یا بوده ها درگیر کار برگزاری مسابقات در ساعاتی که آن دهند،تشکیل میمشاغل آزاد  دارای افراد

مشکل  ،براینعالوه .باشدها مینیافتن این افراد در ورزشگاهاز دیگر عوامل حضور ،مدارس هستند

ها سخت این گروه تمامیرا برای  حضور در ورزشگاهامکان  ،ی مسابقات در روزهای میان هفتهبرگزار

های از شبکهتیم محبوب خود را  هایبازیدهند در محل کار خود بمانند و ها ترجح میو آن نموده

                                                           
1. Schreiber, & Stott 

2. Premier League 
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(، 2014) میهاسسولبرگ و  پژوهشنتایج  با راستاایندر های پژوهشیافته .ال کنندبتلویزیونی دن

 بود.همسو  (2013) 1و گاردین (2014) و همکاران هولاکارو ،(2014) وانل

 محسوب طرفدار که یگرانتماشا ارتباط با در که شد مشخص (2009) 2گارسیا و کارو پژوهش در

 به تمایل با داریامعن رابطة ریزیبرنامه عامل آیند،می ورزشگاه به خود تیم از حمایت برای و شده

 حضور شود برگزار مسابقات که مکانی و زمان هر درگران تماشا از دسته این و شتهاند حضور

 عامل و جذابیت عامل از جمله) است مؤثر هاآن حضور بر که دیگری هایعامل کهاین مگر ؛یابندمی

 همخوانی حاضر پژوهش نتایج با هایافته این ذکر است کهبهالزم .شود هاآن حضور مانع (،اجتماعی

 طرفداران ایران فوتبال لیگ گرانتماشا بیشتر کهایندوجوبا شد مشخص پژوهش این در زیرا دارد؛ن

 . علته استداشت داریامعن رابطة هاآن حضور به تمایل با ریزیبرنامه عامل ند،اهبود هاتیم متعصب

 .کرد جستجو ایران و نیااسپا کشور دو فوتبال لیگ در ریزیبرنامه عامل خود در بتوان شاید را این امر

که  برندمی سود منسجمی بسیار ریزیبرنامه از اروپایی کشورهای سایر و اسپانیا در فوتبال هایلیگ

 و کندنمی تغییر امکانحدتا هابازی زمان ،است آماده فصل شروع از پیش هابازی کامل برنامة در آن

 برنامگیبی از درستی فهم تماشاگران ،بنابراین د؛شومی برگزار هفته آخر تعطیالت در مسابقات بیشتر

کاهش  تدریجبه هاآن حضور ،هفته طولدر هابازی انجام و هابرنامه تغییر با رودمی انتظار و ندارند

. باشندمی آگاه کامال خود حضور بر آن تأثیر و نامناسب ریزیبرنامه با ایران در گرانتماشا اما یابد؛

 تمایل با ریزیبرنامه عاملکه  داد نشان (2009) 3بلودگت و فیلدواکپژوهش  هایتهیافبراین، عالوه

 این اما ؛دارد داریامعن ةرابط ،دارند باالتری اجتماعی و شغلی وضعیت که گرانیتماشا در حضور به

 4را روس این نتایج .دباشمین دارامعن ترپایین اقتصادی و اجتماعی سطح با گرانتماشا برای رابطه

 و باالتر تحصیالت با گرانتماشا ارتباط با در که کرد بیان و نمود یدأیتدر پژوهش خود  (2007)

 عامل بین رابطة ،یابندمی حضور ورزشگاه در خانواده همراهبه بیشتر که افرادینیز  و بیشتر درآمد

 سطح با و مجرد اگرانتماش مورددر رابطه این اما ؛است دارامعن حضور به تمایل و ریزیبرنامه

 .باشدنمی دارامعن ترپایین یدرآمد و شغلی تحصیلی،

 از گروهی در حضور به تمایل با تنها زامشوق عامل که دریافتندنیز ( 2009) همکاران و 5گرینول

 هم تیمی طرفدار اگر حتی و آیندمی ورزشگاه به هیجان کسب و تفریح برای فقط که گرانتماشا

 که گرانیتماشا مورددر اما ؛کندمی برقرار قوی ای، رابطهندارند آن به نسبت خاصی تعصب باشند،

                                                           
1. Guardian 

2. Caro & Garcia 

3. Wakefield & Blodgett 

4. Ross 

5. Greenwell 
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 ازکه  ندارد حضور به تمایل با داریامعن رابطة زامشوق عامل هستند، تیمی طرفدار متعصبانه طوربه

 متعصب طرفداران را ایران فوتبال برتر لیگ گرانتماشا بیشتر که گرفت نتیجه توانمی بحث این

 اگر ؛ لذا،است مؤثر هاآن حضور در زامشوق عامل جزبه دیگری عوامل که دهندمی شکیلت هاتیم

 حضور به هاآن تمایل با که دیگری عوامل به ابتدا بایستمی کنیم حفظ را گرانتماشا این بخواهیم

 ورزش و بالفوت بازی به که دیگری افراد بخواهیم اگر اما ؛کنیم توجه ،دارد دارامعن رابطة ورزشگاه در

 بر بایستمی دهیم آشتی هاورزشگاه بارا  ندارند تیمی به نسبت خاصی تعصب اما؛ بوده مندعالقه

 .باشیم داشته بیشتری تأکید فوتبال مسابقات در زامشوق عامل

کانون  ۀعهدمین چند فاکتور است که برأت ،کندرا برای رفتن به استادیوم ترغیب می گرآنچه تماشا

اما مسئولی  ؛های لیگ برتری این ساختار را داشته باشندقرار دارد. شاید بسیاری از تیم هواداران

این لیدر نیست که  باید توجه داشت که این تشکیالت در نظر گرفته نشده است. کردنادارهبرای 

 براین،عالوه از این تشکیالت هستند. یبخش ؛ بلکه لیدرهااین تشکیالت را رهبری کند بایستمی

دادن  غیر ازبههای هواداران اما کانون ؛اتاق فکری برای تهییج هواداران وجود داشته باشد الزم است

های هواداری حتی کارت ؛دهندمینبه هواداران ارائه  را دیگری خدمات ،شرتچند پیراهن و تی

ازی خوب و بتماشای دنبال هوادار بهذکر است که شایانمصرف هستند. بی کامالً نیز شدهصادر

ها باشگاه ۀواقع هواداران، مشتریان بالقودر .شدن صدایش در تصمیمات مدیریتی باشگاه استشنیده

 این تمامیها جایی برای صدای مشتری وجود دارد؟ حاصل اما آیا در باشگاه ؛شوندمحسوب می

از فضای مدیریتی  فارغرفتار تماشاچی در کشور ما گریزناپذیر است.  تغییر که دهدنشان می موارد

ای حاکم بر این لیگ ای و رفتار غیرحرفهلیگ حرفه ۀشدگرفتهحاکم بر فوتبال، ماهیت کاریکاتوری

زدایی دنبال تمرکزبه است که هاسال ،مثالعنوانبه ؛باشدمیثر ؤنیز در کاهش استقبال تماشاگران م

که مردم هیچ  ه استهایی بودبه استانها اما ماحصل آن کارهای هیجانی مانند انتقال تیم ؛هستیم

اهمیت ها بسیار عنوان بازوان اصلی باشگاهشدن هوادار بهند. دیدهاهها نداشتعرقی نسبت به آن تیم

است و این درحالی است یافته متفاوت ماهیت تماشاچی در کشور ما با کشورهای توسعه ،زیرا ؛دارد

معرض برند باشگاه قرار مدام در طوربه ط باشند و هواداراندر ارتبا گرانها باید با تماشاباشگاه که

های اجتماعی باعث ارتباط بین هوادار استفاده از ورزشکاران در مسئولیتذکر است که بهالزمگیرند. 

 ها وجود ندارد.در باشگاه موجب شودها را اما سازوکاری که بتواند این خالقیت ؛شودو باشگاه می

هوادار ال، برای خود تولید های حضور خود در فوتبند طی سالاهنیز نتوانست های صنعتیباشگاه

های جایزه یا هدیه برای جذب تماشاگر استفاده توانند از سیاستراحتی میها بهکه آنحالیدر ؛کنند

 هایمدارس فوتبال از الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باشگاهتأسیس  مثال،عنوانبه ؛نمایند
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اگر  ،اردهزار پرسنل تعلق د 17تیمی مانند سایپا که به یک کارخانه با در ارتباط با ای است. حرفه

ها و فوتبال، بچه ةتوان از طریق مدرسمی دو بچه داشته باشند کدام از این افراد یک یاهر

کردن ریه، آمادهاقداماتی مانند نش براین، از طریقعالوهها را به کنار تیم کشاند. های آنخانواده

اما بین فضای علمی و  ؛ها را پر کردتوان استادیوممی هابلیت به خانواده ةای و ارائفضای رسانه

ای در طول این همه سال که فوتبال حرفهدلیل است که درهمینو به وجود نداردصنعتی ارتباطی 

  .باشدمیصورت بدین، وضع است کشور شکل گرفته

 (2007) همکاران و 1ولدبران نظر طبق ،هازا در استادیومهای مشوقبرنامهفقدان  نمودنبرطرفبرای 

 را مفرحی و شاد هایبرنامه ،کرد استفاده ورزشگاه در مناسب هایزمان در موسیقی پخش از توانمی

 از تعدادی به تا داد انجام کشیقرعه هاآن بین بلیت شمارۀ راساسب یا و داد ترتیب انیتماشاچ برای

 حضور افزایش برای نیز (2006) 2کیتامورا و ون نظر اساسگیرد. بر تعلق هدیه و جایزه هاآن

 این برای و داد افزایش هاورزشگاه در را زامشوق هایعامل الزم است خانوادگی صورتبه گرانتماشا

تبلیغات ر، دیگازسوی. کرد نظرخواهی درخواستی هایبرنامه دربارۀ هاآن خود از است بهتر کار

که تمایل به حضور در استادیم  تماشاگرانی اندک شود تعدادکافی باعث میرسانی ناضعیف و اطالع

وجود تفریحات  نیزاز زمان و مکان انجام بازی نداشته باشند. در برخی موارد اطالع درستی دارند نیز 

 ه از هواداران که صرفاً کاهش حضور آن دست منجر بههای کمتر جایگزین با هزینه هایو سرگرمی

 ؛2013هو )کارول پژوهشنتایجی که با  ، شده است؛کنندبرای تفریح و سرگرمی فوتبال را تماشا می

  .استراستا هم (2014) 5( و پیلگر2014) 4ب(، فوربس2015) 3، لیگ برتر انگلیس(4201

هستند، یکی  ناهوادار تیموجب نارضای ی کهعوامل شناسایی که کندمی بیان پژوهش این کلی،طوربه

 بندیلویتوا در شدهبیان هایتفاوت بربنا است. هاآن مصرفی رفتار در کنندهتعیین هاینشانه از

 اینبرای  شدهمشکالت و موانع بیان دادنقرار هدف با توانمی هواداران سویازعوامل بروز نارضایتی 

 و ورزشی بازاریابانهمچنین،  شد. هاآن حضور یشافزا نتیجه،در و هواداران رضایت جلب سبب گروه،

 مختلف، ورزشی هایرشته و مسابقات مشکالت و موانع در این شناسایی با توانندمی پژوهشگران

 مدیران به مؤثری کمک ،هواداران مجدد حضوردرراستای  ،ترتیببدین و دهند کاهش را هامیزان آن

 .نمایند هاباشگاه

                                                           
1. Bronvold 

2. Won & Kitamura 

3. Premier-League. b 

4. Forbes 

5. Pilger 
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و کمتر   مورد توجه قرار گرفته بودها در استادیوم تماشاچیانانگیزه حضور لی داخمقاالت بیشتر در 

اما و اولویت بندی این عوامل پرداخته شده بود. و عدم حضور تماشاچیان به عوامل موثر بر نارضایتی 

این مقاله دانش ما را در زمینه اولویت های مورد توجه در عدم حضور افراد در استادیوم ها جلب 

این مقاله نشان داد که جهت حضور تماشاچیان در استادیوم ها ، با بخش بندی صحیح ه است. کرد

تقاضاها و نیازهای  صحیح مدیریت  کلیه تماشاچیان متعصب و غیر متعصب فوتبال و برنامه ریزی و

ز به توان مانع از خالی ماندن صندلی ها در استادیوم ها شد. در این زمینه نیاها میمورد توجه آن

اتخاذ استراتژی های غلط بدون توجه به خواست و نیاز  است؛توسعه استراتژی های مناسب بوده 

را  هاآنتواند نارضایتی تماشاچی فوتبال نه تنها کمکی به افزایش تماشاچیان نخواهد کرد، حتی می

 افزایش داده و موجب ریزش هواداران لیگ برتر فوتبال ایران خواهد شد.
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Abstract 

Spectators who attend in the stadiums to watch sports competitions are very important 

for every sports league. They are the most important capital for professional clubs, 

because they play a prominent role in the revenue for sports leagues by buying tickets of 

competitions in addition to they provide the identity to sports leagues. The purpose of 

this study was to investigate effective factors in the decline of the Iranian audience in the 

stadiums and watching football. The method of this study was descriptive analysis and it 

was an applied research in terms of purpose. The statistic population included all 

spectators of the fifteenth Premier League Football in the country.  Cluster and quota 

samplings were used by considering of five regions of country. The TOPSIS technique 

was used to study participants’ weight. Carvalho, et al., (2014) and Jorgensen’s (2015) 

questionnaires was used in this study. The face and content validity of questionnaires 

was confirmed by professors of sport management. The internal reliability was 

calculated through Cronbach’s alpha (r=0.81). According to spectators’ idea, 

attractiveness factors had the highest important and economic factors were in the next 

rank. Factors encouraging had the least important. According to results of this study, it is 

recommended that policymakers pay attention to the attractiveness of stadiums 

environment and economic dimensions. 
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