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 چکیده  

کیفیت خدمات و مشارکت تماشاگران در    با هدف بررسی رابطة پژوهش حاضر   بین کیفیت محصول اصلی، 

گیری  صورت نمونهتیم لیگ برتر فوتبال ایران به  10از تماشاگران  نفر    840است.  انجام شده  ای  فوتبال حرفه

تأییدی و   یتحلیل عاملاز  را داوطلبانه تکمیل کردند.    های پژوهشتصادفی انتخاب شدند و مقیاس-طبقه ای

مدل پژوهش  که  ان داد  های آزمون نش. یافتهشداستفاده    هاهتاری برای ارزیابی و آزمون فرضیمعادالت ساخ

فوتبال استفاده کرد. اثر    گرانتوان از آن برای بررسی مشارکت تماشااز برازش مطلوبی برخوردار است و می

ها تأثیر که کیفیت خدمات بر مشارکت آنحالیدر  ؛دار بودول اصلی بر مشارکت تماشاگران معناکیفیت محص

نداشت.  معنا دادداری  نشان  مدیران    نتایج  سازمانکه  ورزشی  و  و  های  نیازها  به  پاسخ  در  کافی  خالقیت 

کیفیت محصول    ر که در کنار عوامل مؤثر داگر شرایطی فراهم شود    بنابراین،   ند؛ندارهای تماشاگران  خواسته

شک شاهد مشارکت  بدونای تقویت کرد،  خالقانهصورت  اصلی بتوان عوامل مؤثر در کیفیت خدمات را نیز به

 کنندگان خواهیم بود. ر مصرفبیشت

 

 ، مشارکت. کیفیت محصول اصلی، کیفیت خدماتتماشاگران، فوتبال،   :کلیدیواژگان 
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 مقدمه 
فراغت در بین هواداران ورزش در ایران  های اوقاتترین فعالیتتماشای فوتبال به یکی از مهم  ،امروزه

جهان   میتبدیل  و  که  است  درآمدهای  شده  به تواند  را  اقتصادی  زیاد  ایران، وبسیار  در  آورد.  جود 

فصل  تیم در  برتر  لیگ  فوتبال  ب   93-94های  چهاردهم(  میانگین  ه)لیگ  هزار   1510000طور 

.  ها کندها و باشگاهتواند عواید اقتصادی خوبی را نصیب تیم تماشاگر را به خود جذب کردند که می

فصل   این  در  تماشاگر  فصل گذشته    6619میانگین  به  نسبت  که  بود  بازی  هر  برای  نفر    619نفر 

نفر، در لیگ دوازدهم    7200ازای هر بازی  ر لیگ سیزدهم میانگین تماشاگر به. ده استاهش یافتک

امروزه چالش بازاریابان ورزشی تالش    ،بنابراین  ؛ نفر بوده است  9300نفر و در لیگ یازدهم    7700

زیونی، شرایط بد  یدلیل نبودن حق پخش تلوه است. در ایران ب  یادرای حفظ و افزایش این تقاضای زب

های گوناگون و رقابت از  ورزشهای جدید  های جدید، ظهور لیگثبات اقتصادی، ظهور فناوریو بی

رو،  دشوار شده است؛ ازاین ای فوتبال  های حرفهفراغت دیگر، شرایط برای تیمهای اوقاتفعالیت  سوی

بازاریابان   ارائةتمرکز  بر  بهرا  ورزشی  تماشاگران  به  که  است  اصلی  هکارهایی  منابع  از  یکی  عنوان 

 ها را خریداری کنند.  ها حضور یابند و محصوالت و خدمات تیمکننده، انگیزه دهد تا در بازیمصرف

دگان وفادار در  کننهگاهی به مصرفکنندگان گتماشاگران از مصرف، این است که  اما آنچه مهم است

   ها مدنظر است.همیشگی آن 1مشارکت ،بنابراین  ورزش تبدیل شوند؛

عنوان  کنندگان ورزشی ممکن است به چنین فرض شده است که وفاداری شرکت  صورت معمول،به

آن واقعی  رفتار  برخاپیامد  که  شود  تعریف  روان ها  ارتباط  از  باالیی  سطح  از  است؛سته    شناختی 

پژوهشگرانبنابراین کرده  ،  مصرفسعی  وفاداری  رفتاری    کنندة اند  مشارکت  سنجش  با  را  ورزشی 

(.  209،  2004،  3؛ کایله، گریفه، ماننیگ، باکون45،  2004،  2ها مشخص کنند )ایواساکی و هاویتز آن 

 شده فعالیت تعریف یك  به  انگیزش از نشدنیمشاهده حالتی صورت ورزش به  چارچوب در مشارکت

می ویژه موقعیتی یا محرك یك وسیلةبه  که است هاویتزبرانگیخته  و  )بی  با  37،  2010،  4شود   .)

نظچارچوب  وفاداری،  های  و  تعهد  با  مرتبط  )ری  هاویتز  و  دیکسون و  (  2004ایواساکی  و   5هیره 

 مشارکت دارد.    کنندگان در ادامةثیر زیادی بر قصد شرکت( نشان دادند که ارتباط روانی تأ 2008)

 
1. Involvement 

2. Iwasaki & Havitz 

3. Kyle, Graefe, Manning & Bacon 

4. Bee & Havitz 

5. Heere & Dickson 
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و   فانك  بار  آن2001)  1جیمزنخستین  روانی  ارتباط  درك  و  افراد  مشارکت  سنجش  برای  با  (  ها 

ارائه کردند. این مدل چارچوبی را برای حرکت    2مدل پیوستار روانی  ،ورزش در ورزش را بررسی و 

می فراهم  نهایی  وفاداری  تا  تیم  یا  ورزش  یك  از  اولیه  آگاهی  از  مفرد  این  ارتباطات آورد.  دل، 

ها  کند که تماشاگران و هواداران ورزشی ممکن است با ورزشرا توصیف میونی  شناختی گوناگروان 

تیم خاو  یعنیهای  سطح  اولین  دهند.  شکل  می  صی  مشخص  را  زمانی  برای آگاهی،  فرد  که  کند 

باخبر می بار  اما عالقة خاصیشود که ورزش  اولین  تیم خاصی وجود دارد،  تیم   یا  یا  به آن ورزش 

دهندة زمانی است که درمورد ورزش یا تیم موردعالقه جاذبه، نشان  ندارد. دومین سطح یعنی  خاص

انگیزش بر رواناساس  می  دانششناختی  و جمعیت  اجتماعی-شناختیهای  آگاهی کسب  در  و  کند. 

 3از وابستگی  اوتیهای متفشود و درجه شناختی متبلور میی روان ارتباط سطح سوم یعنی دلبستگی،  

ورزشی  هدف  و  فرد  به  4بین  موردعالقه(  تیم  مثال،  )برای  میرا  ارائهوجود  دلبستگی  دهندة  آورد. 

ادراك  اهمیت  براساس  وابستگی  قدرت  و  ویژگی  شدةدرجه  به  روانمربوط  و  فیزیکی    شناختیهای 

یك هوادار وفادار )یا    است که فرد سطح چهارم وفاداریمرتبط با یك تیم یا ورزش است. سرانجام،  

 شود منجر میهای قدرتمند و با نفوذی  نگرش  ایجاد  بهزش یا تیم شده است. وفاداری  متعهد( به ور

با رفتار  میکه  پایدار  و  جیمز،    شودثبات  و  مدل 121،  2001)فانك  از  مرحله  باالترین  وفاداری   .)

روان  قوی پیوستار  که  است  و  شناختی  روانترین  ارتباط  است  پایدارترین  ورزشی  هدف  با  شناختی 

پیوستار روانی یك ساختار نیست؛اما م  (،20،  2013،  5)دویل، کانکل و فانك تئوری   دل  بلکه یك 

مصرف حرکت  که  مرحلةاست  چهار  در  را  توضیح   کننده  وفاداری  و  دلبستگی  جذابیت،  آگاهی، 

ی مفیدی وجود دارد. ساختار هااما ساختارگیری نیست،  اندازهطور مستقیم قابلهب  ، بنابراین  دهد؛ می

مشخص   6سه بعد لذت، مرکزیت و نشان  وسیلة( این چهار مرحله را به 2008انك )شده توسط فارائه 

)یا    یهااز مؤلفه است که  هایی  ، محاسبة سطوح مشارکت براساس امتیاز یا نمرهواقعکرده است. در

 دست آمده است. مرکزیت و نشانه بهابعاد( لذت/ سرگرمی،  

 شیوة بر حدی چه تا اینکه فعالیت یعنی مرکزیت فعالیت.  از آمدهدستبه خوشی از است عبارت ،لذت

،  2008فعالیت )فانك،   نمادگذاری سطح یا ارزش  خودبیانگری، یعنی نشان دارد. تمرکز فرد زندگی

 
1. Funk & James 

2. The Psychological Continuum Model (PCM) 

3. Association 

4. Sport Object 

5. Doyel, Kunkel & Funk 

6. Pleasure, Centrality & Sign 
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 برای ورزشی هدف یك در فرد مشارکت سطح(.  129،  2011،  1جردن، فانك، ریدینگر و  ؛ بیتن66

 است. شکل شده تعریف مشارکت سه جنبة از هریك گیریاندازه  طریق از ،مشارکت رخنیم یك ایجاد

 جاذبه، آگاهی، در مراحل افراد ادنقرارد برای مشارکت هایجنبه  چگونه که دهدمی شانشمارة یك ن

 (.  67، 2008روند )فانك، می کاربه شناختیروان  پیوستار مدل وفاداری و دلبستگی

 

 
 ( 2008شناختی )فانک،  روان پیوستار مدل چارچوب در مشارکت هایجنبه -1شکل 

 

شرکت پژوهشدر   در  روانی  پیوستار  مدل  چارچوب  زیادی  شده  های  بررسی  ورزشی  و  کنندگان 

؛ بیتن و  2009،  2)بیتن، فانك و الکساندریس شناسایی شده است  ها  شناختی آن سطوح ارتباط روان 

، تجاری،  ؛ سهیلی 2015،  زاده، قربانی و بهنام ؛ تقی2011،  3، بیتن و پریچاردفانك؛  2011همکاران،  

اهمیت    دلیلها بهاین پژوهش  در همة(.  2018،  انزهاییملکیان، تجاری، حاجی؛  الف  2018،  زارعی

 هستند. «تماشاگران» ،کلیدی واژة ،موضوع

ای این تماشاگران هستند که با مشارکت خود باعث  خصوص در فوتبال حرفههبای و  در ورزش حرفه 

سودمند و مثبت خواهد    ، دهدشوند. این مشارکت در هر سطحی روی  ها میها و باشگاهتقویت تیم

است،  بو مهم  بازاریابان  برای  آنچه  تماشاگراند.  مشارکت  بر  که  است  عواملی  از  ورزشی   آگاهی 

زیراتأ  هستند؛  آن  ،ثیرگذار  به  اطالعات  میاین  کمك  جهت  ها  در  بتوانند  تا  و  نیاز  تأمینکند  ها 

مات  ، از مزایای دوسویة حاصل از این اقداحالکنندگان اقدام کنند و درعینهای این مصرفخواسته 

های عنوان یکی از راهکارکیفیت خدمات بهبر  های پژوهشگران،  الزم را ببرند. در گزارشخود بهرة  

 
1. Beaton, Funk, Ridinger & Jordan 

2. Beaton, Funk, & Alexandris 

3. Funk, Beaton & Pritchard 
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کید شده است  های فوتبال تأبازاریابان ورزشی برای تشویق تماشاگران به حضور در بازی   شدةطراحی 

 (.  355، 2010، 2؛ یوشدا و جیمز456، 2009، 1، کوستلیوس، رابینسون و بارالس)تئودوراکیس

با بررسی نقش2013)مظلومی سوینی  و    ، نادریان جهرمیجابری  در  هاورزشگاه خدمات کیفیت ( 

در حفظ و جذب که  رسیدند  نتیجه  این  به  فوتبال   با شدهارائه خدمات انطباق  صورت تماشاگران 

 در تماشاگران  حفظ و جذبموجب   معناداری طوربه تواندمی عامل این ،تماشاگران انتظارات و نیازها

 عوامل ( به بررسی2018پور و میرزاپور )زاده، طالب. رجبها تأمین کندو رضایت آن شود  هاورزشگاه

 هایاولویت  جذابیت، عوامل  والیبال پرداختند. براساس نتایج، برتر لیگ در تماشاگران حضور  ر د مؤثر

 اما ،داشتند تماشاگران جذب و حضور  به تمایل معناداری با ارتباط تسهیالت و امکانات و تماشاگران

نداشت.   حضور  بر تأثیری اقتصادی عامل خوشرمضانیانتماشاگران  فرجی،  ثانی  دانشو    نویس، 

دانشگاه  (  2013) مسئوالن  و  مدیران  که  رسیدند  نتیجه  این   در دانشجویان بیشتر  حضور برایبه 

دانشگاه،  هایبرنامه  آن ابعاد همة در دانشگاه ورزشی اماکن خدمات کیفیت بهبود بهباید    ورزشی 

به  بنابراین،  باشند؛ داشته جدی توجه آن  ورزشی فضاهای داخل ظاهری وضع باید  از  خارج   ،هاو 

تجهیزات  سازیبدن هایسالن خصوصهب فضاها این تجهیز  و تردمیل همچون پیشرفته به 

 ،همچنین و ... و هابلیت  عضویت، هایبروشورها، کارت و هاکتابچه توزیع  و تهیه ثابت، هایدوچرخه 

 نیروهای ناجیان، مربیان، مسئوالن، از اعم اماکن ورزشی کارکنان ظاهر آراستگی و مناسب پوشش

نشان داد که رابطة   (2015چراغی آباجلو و جنانی )  نتایج پژوهش   .شود توجه تواندمی ... و خدماتی 

اطالعات و جذابیت، عملکرد و )تسهیالت،    گرانر حضور تماشامعنادار مثبتی بین همة عوامل مؤثر د

های نیابتی، تعامالت و رهایی از مشکالت و هیجان(  رسانی، دستاوردبندی و اطالعتیم، زمان  سابقة

ز رویداد و کیفیت رویداد تأثیر  گاهی ا آ  (، 2016)  3سابیل حسین  براساس نتایج پژوهش وجود دارد.  

،  وی  به عقیدة  توجهی بر قصد بازدید مجدد بازدیدکنندگان از یك رویداد منظم محلی ندارند.درخور  

ای مطالعه  تری انجام شود؛جامع  تر قصد بازدید مجدد از رویداد الزم است مطالعةبرای درك عمیق

از رویداد،  روادر آن  که   ویداد و قصد بازدید مجدد آزمون شود. در  کیفیت ربط متقابل بین آگاهی 

ساختار  کردندخیلای  مطالعهچنین   از  ناصح  برخی  و  عمادی  بود.  خواهد  سودمند  بازاریابی  های 

پژوهش2015) در  کیفیت  (  که  رسیدند  نتیجه  این  به  کیفیت  به مربوط عوامل شامل نتیجه خود 

 رضایت تماشاگران بر را تأثیر بیشترین ،مسابقه در حاضر هایتیم عملکرد به مربوط عوامل و مسابقه

پناهیخطیبی  گذارد. می سیف  و  سجادی  جذابیت2011) ،   ظاهرو   فیزیکی تسهیالت ظاهری ( 

 
1. Theodorakis, Koustelios, Robinson & Barlas 

2. Yoshida, & James 

3. Sabil Hussein 
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 در  دانشجویان مثبت ادراك رب که احتماالً اننددمی  ضروری و الزم امری  کارکنان را ایو حرفه  آراسته

 بود. خواهد تأثیرگذار مسائل نیز سایر

( جیمز  و  محیط  2010یوشیدا  با  )تعامل  خدمات  کیفیت  بین  روابط  از  مدلی  کیفیت  (  خدمات(، 

مؤ یا  )اجزا  اصلی  را لفه محصول  رفتاری  مقاصد  و  بازی  و  خدمات  از  رضایت  بازی(،  با  مرتبط  های 

کارکنان استادیوم،    بعد شامل   ت یافتند که دارای ششها به مدلی دس. آنپیشنهاد و آزمون کردند

بازی بود. از نتایج این    های حریف، عملکرد بازیکنان و جوّدسترسی به اماکن، فضای اماکن، ویژگی

ثیر مثبتی  کند و تأ را راضی می  گرانتماشالق یك بازی جذاب یا هیجان انگیز  پژوهش این بود که خ

آن  مجدد  حضور  بعدیبر  رویدادهای  در  ماروکو   . گذاردمی  ها  و  روسادو  یوشیدا،  کوریا،   1بیسکایا، 

و جیمز )2013) یوشیدا  نیز مدل کیفیت خدمات  دادند(  2010(  توسعه  شاخص   10  که شامل  را 

ویژگی) بازیکنان،  طراحی عملکرد  امنیت،  نشستن،  فضای  تسهیالت،  کارکنان،  داور،  حریف،  های 

ها بر مقاصد  ثیر این شاخصدهندة تأاین پژوهش نشان  بود. نتایج   بازی( اماکن، تجربه جمعیت و جوّ

 . رفتاری تماشاگران بود

 مهم اجزای از یکی دارند، ورزشی رویدادهای گوناگون جو و هیجان در که نقشی به توجه با تماشاگران

 در تماشاگر نداشتنحضور (. همواره1،  2003  ،2هستند )سانگ وو  گوناگون   ورزشی مسابقات و هالیگ

 است؛ بوده مطرح هاتیمهمة   برای چالش یك عنوانبه افزایش آن و مسئله یك عنوانبه مسابقات

حتی هاباشگاه از بسیاری  بازاریابی مدیران چنانکه  با بازاریابی حوزة پژوهشگران و  بازاریابان و 

 ایدـی بـورزشهای  انـهستند. سازم این موضوع متفاوت ابعاد کردنروشن درصدد خود، هایبررسی

افزایش حفظ منظوربه را مشتریان این انتظارات و نیازها بهتر کردنبرآورده مداوم، طوربه  شمار و 

 ،تماشاگران ورزشی کنند. ارزیابی ورزشی، رویدادهای در کنندهشرکت وفادار تماشاگران و تماشاگران

 و دارند بلیت فروش ازطریق ورزشی رویداد درآمدهای تعیین در مستقیمی نقش سویك از

 تماشاگران رفتار کنند. دركمی ایفا محصوالت سایر فروش ازطریق یغیرمستقیم نقش دیگر،ازسوی 

به  است.   ضروری ،کنندمی شرکت ورزشی رویدادهای در افراد چرا ینکهدربارة ا افزایش دانش با هدف

 احتمال بیشتر ،شود برآورده بازیدرمورد   تماشاگراننیازهای   کههنگامی  (،2003) سانگ ووعقیدة  

ذکرشده، بنابراین  کنند؛ پیدا حضور هابازی در هاآن  که داشت خواهد اهـداف  به  رسیدن  بـرای   ،  

 تواندمی  نتایج  از حاصل اطالعات به دستیابی آن، دنبالبه و تماشاگران حوزة در پژوهشدادن  جامـان

 های گوناگونجنبه  از را  تماشاگران حضور  به مربوط اطالعات بتوانند که هاییباشد و پژوهش راهگشا

مالحظمی پیدا بسزایی اهمیت کنند، ررسیب چنانچه  شدکنند.  بیشتر  ، ه  عوامل  پژوهش  در  بر  ها 

 
1. Biscaia, Correia, Yoshida, Rosado & Maroco 

2. Sang Woo 
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کیفیت و رضایتمندی   بین  رابطةها متمرکز شده است و  در استادیوم  گرانثیرگذار بر حضور تماشاتأ 

ها به تعیین سطوح و  تمامی پژوهشدر مشارکت نیز   شده است. در حوزة نظر قرار دادهتماشاگران مد 

فانك و های  با توجه به پژوهش  سعی شده است  ، بنابراین  شده است؛   بندی تماشاگران پرداخته بخش

و    ترکیب  ها وسایر پژهش  و(  2013بیسکایا و همکاران )  (،2010(، یوشیدا و جیمز ) 2001ز )جیم

تماشاگران و مشارکت   تی در حوزةمطالعا  ، پژوهشی نوین ارائه شود و بخشی از خألهمها با آن   توسعة

 ، نظر استاساس، آنچه در این پژوهش مدبراین  ها پوشش داده شود و ادبیات موضوع توسعه یابد؛آن 

تماشاپیش مشارکت  آن  گرانبینی  روانی  ارتباط  دراینو  و  است  فوتبال  با  کیفیت راستاها  نقش   ،

د بازی  کیفیت  و  تماشا خدمات  مشارکت  می  گرانر  و    شایان  .شودبررسی  بیسکایا  که  است  ذکر 

( عملکر2013همکاران  انجام(  پژوهش  ادبیات  به  را  داور  )د  جیمز  و  یوشیدا  توسط  ( 2010شده 

ها و با توجه به اهمیت مربیان  بسیاری از پژوهش  براساس مطالعةند. نگارندگان این پژوهش نیز  افزود

بگذارند، عملکرد مربیان بسیار زیاد ثیر  بازی تأ  توانند بر کیفیت و نتیجةهای ورزشی که میدر رویداد

در    ،بنابراین  اند؛ اضافه کرده  به ادبیات پژوهش  آن راو  کرده  را جزئی از کیفیت محصول اصلی تلقی  

 (.  شمارة دو)شکل  شودزیر مطالعه می مدل مفهومیر ضحاپژوهش 

               

              

                

             

          

           

       

           

       
     

      
      
    

      
     

   

      

    

 
 پژوهش مدل مفهومی  -2ل کش
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 پژوهش  شناسیروش
توصیفی و از نوع   روش پژوهش،   و   نگرکاربردی، از نظر زمان، حال  هدف،   نظر  از  حاضر  پژوهش  روش

به    های موردنظرورزشگاهمراجعه به  با    پژوهشگر  .است  شده  اجرا  میدانی  صورتبه  پیمایشی است که

جمع   توزیع پژوهشها نامهپرسش   آوریو  گوناگونتیم  گرانتماشا  بیندر    ی    840  پرداخت.  های 

استان و استقالل از   پرسپولیسهای  های لیگ برتر فوتبال ایران شامل تیمتماشاگر مرد منتخب تیم

از  تهران، تراکتورسازی و گست از  تبریز، پدیده و سیاهشهررش فوالد  مشهد، سپاهان و  شهر  جامگان 

از  ذوب خوزستاناستان  آهن  استان  از  خوزستان  فوالد  و  استقالل  )هفته  اصفهان،  تا  در  سوم  های 

بین ،متناسب ابانتص روش با و ایطبقه-تصادفی  صورتبه،  1395-96فصل  دهم(    تمام از 

مقیاسشدند  انتخاب   مسابقات برگزاری محل هایورزشگاه  مطالعات براساس ساختهپژوهشگر و 

ارزیابی ابعاد مشارکت ورزشی   ( و مقیاس2013؛ بیسکایا و همکاران،  2010مشابه )یوشیدا و جیمز،  

( را2008فانك  تکمیل (  ابروانهای  ویژگی  کردند.  داوطلبانه  عاملی  سنجی  تحلیل  از  استفاده  با  زار 

)برای روایی  تأییدی  شد  بررسی  ارزیابی  پایایی(  بررسی  )برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  و  و   سازه( 

 .  ند دست آمدههای مرتبط مناسب بشاخص

پژوهش، این  استادیومهامؤلفه  در  کارکنان  تا شش، هاگویه  براساس  ی  یك  دسترسی   ی   تسهیالت 

تا  هاگویه   براساس هفت  اماکن  ،10ی  داور  ،16تا    11ی  هاگویه  براساس  فضای   براساس   عملکرد 

  یهاگویه  براساس  عملکرد بازکنان ،  24تا    21  ی هاگویه  براساس   عملکرد مربی،  20تا    17ی  هاگویه

  38تا    34  ی هاگویه  براساس  بازی  و جوّ   33تا    30ی  هاگویه  براساس  های حریفویژگی،  29تا    25

ی یك، شش  هاگویه  براساس  لذت  مؤلفة  ،(2008گیری فانك )شده است. در مقیاس اندازه  یدهسنج

سه، پنج و    یهاگویه  براساس  نشان  دو، چهار و نُه و مؤلفة  یهاگویه   براساس  مرکزیت  و هشت، مؤلفة

ها  به این گزاره   گراناست که تماشا  هاییهفت سنجش شدند. این محاسبات براساس امتیاز یا نمره

ها از  تحلیل دادهودر این پژوهش برای تجزیه  اند. ارزشی لیکرت دادهگویی هفتمقیاس پاسخ  بنایبرم

استاندارد،روش انحراف  )میانگین،  توصیفی  آمار  و  های   )... و  شامل  فراوانی  استنباطی  تحلیل    آمار 

 شد.  استفاده (1افزار لیزرل با استفاده از نرم)ادالت ساختاری ییدی و مع عاملی تأ 
 

 نتایج 

ت تیم موردعالقه در جدول شمارة یك  حسب وضعیدهندگان بر، توزیع پاسخدر بخش آمار توصیفی

 نشان داده شده است. 

 
1. LISREL Software 
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رصد( د  3/29نفر )  194پرسپولیس،  رصد( طرفدار تیم  د  3/29نفر )  246براساس جدول شمارة یك،  

و  طر استقالل  تیم  )  92فدار  تد  0/11نفر  تیم  طرفدار  تی  هستند  راکتورسازیرصد(  سه  این  م و 

هستندبه تماشاگران  بیشترین  دارای  تیم  ترتیب  سایر  تماشاگران  درصد  و  جدول  تعداد  در  نیز  ها 

 . مشخص است
 

 عالقه دهندگان برحسب وضعیت تیم موردتوزیع پاسخ -1جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی  عالقه وضعیت تیم مورد 
 29/ 3 246 پرسپولیس 

 23/ 1 194 استقالل تهران 
 11/ 0 92 تراکتورسازی 

 1/ 0 8 فوالد گسترش 
 7/ 3 61 پدیده 
 4/ 6 39 جامگان سیاه 

 8/ 1 68 سپاهان 

 3/ 8 32 ذوب آهن 
 4/ 5 38 استقالل خوزستان 

 7/ 4 62 فوالد خوزستان 

 100 840 مجموع 
 

دو  که جدول  طورهمان از    ، لذتمیانگین    ،دهد نشان میشمارة  در  چهار  عدد  بیشتر  )وسط طیف( 

 . چهار است عدد  گین مرکزیت و نشان کمتر ازو میان  استتایی لیکرت هفتطیف 

 
 

 های مشارکت ورزشی لفهمؤبررسی آمار توصیفی  -2جدول  

 انحراف معیار  میانگین  عالمت اختصاری  متغیر 

 PLE 64 /4 185 /1 لذت 

 CEN 15 /3 252 /1 مرکزیت 

 SIGN 61 /3 189 /1 نشان 

 PCM 80 /3 993 /0 مشارکت ورزشی 

 

استادیوم  نمرة میانگین    ،دهد نشان میشمارة سه  که جدول  رطوهمان چهار  عدد  از    کمتر  کارکنان 

لیکرت  هفت )وسط طیف( در طیف   نمرةتایی  میانگین  و  اماکن  تسهیالت دست  است  و فضای  رسی 

 .  چهار استعدد بیشتر از 
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 های کیفیت خدماتلفهمؤبررسی آمار توصیفی  -3جدول 

 انحراف معیار  میانگین  عالمت اختصاری  متغیر 

 SE 41 /3 981 /0 کارکنان استادیوم 

 FA 46 /4 057 /1 تسهیالت دسترسی 

 FS 12 /4 039 /1 فضای اماکن 

 SER.QU 76 /4 747 /0 کیفیت خدمات 
 

جدول  طورهمان چهار  که  میشمارة  مؤمیانگین    ،دهد نشان  همگی  لفه نمرة  محصول  کیفیت  های 

 بازی کمترین های حریف بیشترین نمره و جوّها، ویژگیلفه شتر از حد متوسط هستند. در بین مؤبی

 .نمره را دارند
 

 های کیفیت محصول لفه مؤ بررسی آمار توصیفی    -4جدول  

 انحراف معیار  میانگین  عالمت اختصاری  متغیر 

 RP 67 /4 018 /1 عملکرد داور 

 CP 79 /4 071 /1 عملکرد مربی 

 PP 80 /4 981 /0 عملکرد بازیکن 

 OC 93 /4 893 /0 های حریف ویژگی 

 GA 56 /4 922 /0 جو بازی 

 PR.QU 09 /4 747 /0 کیفیت محصول 
 

 دهد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی را برای متغیر مشارکت ورزشی نشان می خالصهجدول شمارة پنج 
 

   1پایایی ترکیبی )سازه(  ونباخ آلفای کروبارهای عاملی، ضرایب معناداری،  -5 جدول

 ها آیتم  ها شاخص 
 ها لفه پایایی مؤ  یدی آزمون تحلیل عاملی تأی 

 بارعاملی 

 

 ترکیبیپایایی   نباخ آلفای کرو  تی   آمارة 

 لذت 

PLE1 42 /0 07 /11 

846 /0 838 /0 PLE2 78 /0 80 /20 

PLE3 64 /0 98 /17 

 مرکزیت 

CEN1 79 /0 00 /19 

834 /0 844 /0 CEN2 56 /0 54 /24 

CEN3 67 /0 99 /19 

 نشان 

SIGN1 65 /0 03 /19 

844 /0 841 /0 SIGN2 63 /0 43 /18 

SIGN3 57 /0 30 /16 

 
1. Construct Reliability (CR) 
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. با توجه به خروجی هاستبودن نسبی شاخص)قسمت زیرین شکل( حاکی از مناسب  نتایج تخمین
 سهعدد  ( از  24آزادی )  است که نسبت به درجة  77/64شده برابر با  محاسبه  1کای دو   مقدار  ،لیزرل

ریشه . حد مجاز  است  072/0نیز برابر با    2ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین. مقدار  استکمتر  
م تخمینمیانگین  برازشین  های است. شاخص  1/0،  ربعات خطاهای  ن3کویی  تعدیل  ی،  برازش  کویی 

دهندة برازش که نشان  هستند  93/0و    91/0،  89/0ابر با  ترتیب برهب،  5و برازش هنجار شده   4یافته
 . اندبسیار مناسبی

 . دهدنشان میرا برای متغیر کیفیت خدمات یدی جدول شمارة شش خالصه نتایج تحلیل عاملی تأی
 

 پایایی ترکیبینباخ و ، آلفای کروبارهای عاملی، ضرایب معناداری -6 جدول

 آیتم  ها شاخص 
 ها پایایی مؤلفه  یدی آزمون تحلیل عاملی تأی 

 پایایی ترکیبی نباخ آلفای کرو    آمارة تی  بارعاملی 

 کارکنان استادیوم 

SE1 57 /0 61 /16 

812 /0 821 /0 

SE2 63 /0 63 /18 

SE3 73 /0 64 /22 
SE4 73 /0 73 /22 
SE5 64 /0 11 /19 
SE6 60 /0 69 /17 

 تسهیالت دسترسی 

FA1 57 /0 90 /15 

752 /0 781 /0 FA2 68 /0 65 /19 

FA3 71 /0 73 /20 

FA4 68 /0 93 /19 

 فضای اماکن 

FS1 68 /0 35 /20 

806 /0 813 /0 

FS2 59 /0 15 /17 
FS3 68 /0 60 /20 
FS4 64 /0 02 /19 
FS5 60 /0 65 /17 
FS6 65 /0 40 /19 

 

هاست. با توجه به خروجی بودن نسبی شاخص)قسمت زیرین شکل( حاکی از مناسب  نتایج تخمین

عدد   ( از101است که نسبت به درجة آزادی )  65/548شده برابر با  محاسبه  کای دومقدار  لیزرل،  

 
1. χ2 

2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

3. Goodness of Fit Index (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5. Fit Index (NFI) 
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، چنانچه حجم نمونه واقعسیار زیاد بودن حجم نمونه است. دردلیل بهب  این امر  که  استبیشتر  سه  

ریشه میانگین مربعات خطاهای  شود، این شاخص تمایل زیادی به افزایش دارد. مقدار  200بیشتر از 

با    تخمین برابر  مجاز  است  073/0نیز  حد  تخمین.  خطاهای  مربعات  میانگین  است.   1/0،  ریشه 

 90/0بر با  ترتیب براهب  نیکویی برازش، نیکویی برازش تعدیل یافته و برازش هنجار شده  هایصشاخ

 . انددهندة برازش بسیار مناسبیهستند که نشان 94/0و  91/0، 
 

را برای متغیر کیفیت محصول اصلی نشان  یدی  جدول شمارة هفت خالصه نتایج تحلیل عاملی تأی

 دهد. می
 

 پایایی ترکیبینباخ و ، آلفای کروبارهای عاملی، ضرایب معناداری -7 جدول

 ها آیتم  ها شاخص 
 ها پایایی مؤلفه  یدی آزمون تحلیل عاملی تأی 

 پایایی ترکیبی  نباخ کرو   آلفای  تی   آمارة  بارعاملی 

 عملکرد داور 

RP1 65 /0 06 /19 

761 /0 777 /0 RP2 78 /0 55 /23 

RP3 74 /0 10 /22 

RP4 51 /0 34 /14 

 مربی   عملکرد 

CP1 69 /0 05 /21 

817 /0 812 /0 CP2 74 /0 40 /23 

CP3 73 /0 03 /23 

CP4 74 /0 46 /23 

 بازیکنان  عملکرد 

PP1 74 /0 30 /23 

789 /0 788 /0 
PP2 75 /0 59 /23 

PP3 67 /0 19 /20 

PP4 60 /0 82 /17 

 های حریف ویژگی 

OC1 52 /0 60 /14 

768 /0 765 /0 
OC2 70 /0 96 /20 
OC3 66 /0 46 /19 
OC4 68 /0 06 /20 

OC5 64 /0 55 /18 

 جو بازی 

GA 53 /0 65 /14 

739 /0 742 /0 
GA2 57 /0 16 /16 

GA3 65 /0 86 /18 

GA4 67 /0 56 /19 

GA5 58 /0 51 /16 
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. با توجه به خروجی هاستبودن نسبی شاخص)قسمت زیرین شکل( حاکی از مناسب  نتایج تخمین

عدد ( از  199دی )آزا  است که نسبت به درجة   00/1005شده برابر با  محاسبه   کای دومقدار    ،لیزرل

، چنانچه حجم نمونه واقعدلیل بسیار زیادبودن حجم نمونه است. دره باین امر    که  استبیشتر  سه  

ریشه میانگین مربعات خطاهای  شود، این شاخص تمایل زیادی به افزایش دارد. مقدار  200بیشتر از 

با    تخمین برابر  مجاز  است  069/0نیز  حد  تخمین.  خطاهای  مربعات  میانگین  است.   1/0،  ریشه 

 91/0بر با  ترتیب براهب  نیکویی برازش، نیکویی برازش تعدیل یافته و برازش هنجار شده  هایشاخص

 اند. دهندة برازش بسیار مناسبیکه نشانهستند   95/0و  93/0، 

 
   های پژوهش مقیاس کرونباخ مربوط به    ی آلفا   ب ی ضر   ج ی نتا   -8جدول  

 ضریب آلفای کرونباخ  مقیاس 

 92/0 ساخته پژوهشگر مقیاس

 83/0 ( 2008ارزیابی ابعاد مشارکت ورزشی فانك ) مقیاس

 

علّ روابط  بررسی  متغیر برای  بین  پژوهشی  مدل  های  ساختاریسازی  از  شد.  ااستف  معادالت  ده 

ن استاندارد و ضرایب  در حالت تخمیرا  مدل ساختاری    ترتیبشمارة سه و شمارة چهار به  هایشکل

 ند. دهنشان میمعناداری 

RP

0.51

0.10

0.61

0.69

0.64

0.77

0.63

0.68

0.59

0.51

CO.PR.QU

SER.QU

CP

FS

FA

SE

OC

GA

PP

INV

0.74

0.65

0.54

0.61

0.41

0.62

00.59

0.53

0.80

CIGN

PLE

CENT

0.64

0.40

0.36

0.77

0.60

Chi-Spuare= 4122.75,  df= 1128,  P-value= 0.0000,  RMSEA= 0.056 
 

 

 مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد  -3شکل 
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RP

7.50 

1.49 

17.67

20.32

18.56

24.48

18.84

20.85

17.49

14.73

CO.PR.QU

SER.QU

CP

FS

FA

SE

OC

GA

PP

INV

19.21

18.55

17.36

18.13

15.28

17.44

17.00

15.92

15.71

CIGN

PLE

CENT

17.66

12.53

11.27

15.61

14.43

Chi-Spuare= 4122.75,  df= 1128,  P-value= 0.0000,  RMSEA= 0.056 
 

 داری مدل پژوهش در حالت معنا -4شکل 

 

برابر با  محاسبه  کای دو مقدار    ،با توجه به خروجی لیزرل است که نسبت به درجة   4122/ 75شده 

مقدار   .زیاد بودن حجم نمونه است  دلیل بسیارهباین امر  که  ( از عدد سه بیشتر است  1128آزادی )

با    ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین برابر  مربعات  . حد مجاز  است  056/0نیز  ریشه میانگین 

ازش، نیکویی برازش تعدیل یافته و برازش هنجار نیکویی بر هایاست. شاخص 1/0، خطاهای تخمین

با  هب  شده برابر  نشانهستند    95/0و    93/0،  91/0ترتیب  مناسبیکه  بسیار  برازش    . انددهندة 

لی، با توجه به اینکه مقدار آمارة تی  مورد کیفیت محصول اصدر  دهد کهها نشان مییافته  ،همچنین

( بیشتر است، کیفیت محصول بر مشارکت ورزشی  96/1)از مقدار بحرانی آن  (  50/7)شده  محاسبه

شده  محاسبهمقدار آمارة تی  با توجه به اینکه    ، خدماتمورد کیفیت  دراما    تأثیرگذار است،   تماشاگران

  ثیرتأ   تماشاگران  مشارکت ورزشیخدمات بر  است، کیفیت    کمتر(  96/1از مقدار بحرانی آن )  (49/1)

 ندارد.

 

 یریگجه یبحث و نت
اقتصاد فوتبال محصول  در  یا دست  موفقیت  است  فوتبال  خوب  در  موفقیت  استمرار  اقتصاد  کم  به 

فوتبال نیز    اکامی یا فروپاشی اقتصادیدهد که با ندارد. نگاهی به وضعیت فوتبال نشان مینیاز خوب 

ی  زیونیافت خواهد کرد. در ایران وضعیت اقتصادی صنعت فوتبال خوب نیست و نبود حق پخش تلو

تیم مشکالت  دیگر  متعدد  عوامل  پوو  برای  و  است  کرده  زیاد  را  توجه ها  وضعیت،  بهبود  و  یایی 

شدهوی  سبه جلب  زیرا،    تماشاگران  مها  آناست؛  بهتیمحرکة  نیروی  ثیر تأآیند.  می  شمارها 
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ی صوالت جانبی بر استیفای حقوقو مح   بلیت خرید  بر درآمدزایی اقتصادی از طریق  تماشاگران عالوه

تلو  مانند  پخش  بهحق  بهیزیونی  فشار  اهرم  یك  میعنوان  مشاهده  در  وضوح  هیجان  و  شور  شود. 

،  بنابراین  دهد؛ات را گسترش میو شادابی و حرکت و ارتباطکند  وتبال جامعه را با خود همسو میف

نگهداری و  ای، درك، حفظ و  های ورزشی و حرفهبرعکس و برای رشد مستمر باشگاه  در این معادلة

 کند.  افزایش تماشاگران وفادار ضرورت و اهمیت خاصی پیدا می

چالش حضور  مواجهة با  ازیك منطقی  تماشاگران  ازسوی نداشتن  آن  افزایش  و  فاصلةسو  بین    دیگر، 

آن  مستمر  حضور  و  وفادار  تماشاگران  داشتن  پیش  ها آرزوی  حوزه  به  این  در  درست  وابسته بینی 

پ است. در هیچ  از  پیشین در حوزةژوهشکدام  )بیتن و همکاران،  مشارکت    های  ؛ 2009تماشاگران 

؛ سهیلی و همکاران، 2015زاده و همکاران،  ؛ تقی2011؛ فانك و همکاران،  2011بیتن و همکاران،  

بین بررسی نشده است. در این پژوهش براساس  ( عوامل پیش2018ملکیان و همکاران،    ؛الف  2018

توجهها  پژوهش  مطالعة نقش    و  دبه  اصلی  محصول  کیفیت  و  خدمات  رفتاری  کیفیت  مقاصد  ر 

 . زشی تماشاگران فوتبال لیگ برتر آزمون شدبینی مشارکت ورها در پیشکنندگان، نقش آنمصرف

 های پژوهش استها در متغیربودن نسبی تمام شاخصنتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از مناسب

نشان می را  مناسبی  برازش  باو  از معادالت   ، حالایندهد؛  استفاده  با  پژوهش  مفهومی  آزمون مدل 

ورزشی تماشاگران در فوتبال    ثیر زیادی بر مشارکتکه کیفیت محصول اصلی تأ ساختاری نشان داد  

تأ حالیدر  دارد؛ پژوهشکه کیفیت خدمات  با  پژوهش  این  ندارد.  تماشاگران  بر مشارکت  های  ثیری 

)ج  (،2011) همکاران و خطیبی همکاران  و  )(،  2013ابری  ناصح  و  و  زرجب(،  2015عمادی  اده 

پژوهش سابیل حسین   ،همخوانی دارد(  2015( و چراغی آباجلو و جنانی )2018همکاران ) ولی با 

ها باشد که در  تواند نوع رویدادهمخوانی می  نبودهمخوانی یا  دالیل این  از    ( همخوانی ندارد.2016)

رویداد  پژوهش حسین  شدندسابیل  مطالعه  محلی  می  که  های  رویداد  حساسیت  و  بر سطح  تواند 

تأ  تماشاگران  بگذارد.حضور  حاض  ،همچنین  ثیر  تئودور  مطالعة  پژوهش  الکساندریس،  راکیسبا   ،

تأ 2013)  1کاروونیس   و  تیسیگلیس بخش  در  اصلی  (  محصول  کیفیت  رفتاری ثیر  مقاصد  بر 

رسد  نظر میبههمسویی ندارد.    هابا پژوهش آن  بخش کیفیت خدمات   ولی در  ،ستتماشاگران همسو

   ثر واقع شوند.ند در این رابطه مؤتوانمی ملیتجنسیت و   شناخت مانندهای جمعیتویژگی

د به مشتریان  های ورزشی باید یاد بگیرن، سازمانگرانداشتن و بقای مشارکت تماشانگه  برای زنده

دهد  نشان می بدهند. نتایج این پژوهش بلکه بهترین خدمات را  ارائه کنند، تنها خدمات خوب خود نه

توان گفت کیفیت  ، میبنابراین  کنندگان تأثیر ندارد؛بر مشارکت ورزشی مصرف  که کیفیت خدمات 

 
1 . Theodorakis, Alexandris, Tsigilis & Karvounis 
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ارائة تماشا   پایین  و  ندارد  اثر  ورزشی  مشارکت  بر  گذر   گران خدمات  آن  بهمی  از  و  نوعی  کنند 

یك عامل اثرگذار تلقی  ا  هآن  در رضایتمندی  محصول اصلیکیفیت  که  حالیرد  کنند؛پوشی میچشم

ها به فوتبال و کیفیت  شدید آن  دلیل عالقةتوان گفت مشارکت تماشاگران به میگردد. در اینجا  می

است؛خود   اصلی  توسعةبنابراین  محصول  برای  تماشا  ،  ورزشی  عالوهگرانمشارکت  باید  کیفیت ،  بر 

ازاین ویژه  محصول اصلی توجه طی فراهم شود که در کنار  اگر شرای  رو،ای به کیفیت خدمات شود؛ 

ای خالقانه  طوربه  ر کیفیت خدمات را نیزوامل مؤثر در کیفیت محصول اصلی بتوان ع عوامل مؤثر د

 کنندگان خواهیم بود. شك شاهد مشارکت بیشتر مصرفتقویت کرد، بدون

  هایضعفباید بر    هاقوت بر تمرکز بر  برای رسیدن به موفقیت، عالوهرزشی  های وها و باشگاهسازمان 

را که همان  های الزم را برای رسیدن به هدف خود  نیازتا پیش  داشته باشندکار خود نیز توجه کافی  

کنند فراهم  است،  تماشاگران  باشگاه.  مشارکت  و  برنامهمدیران  با  ورزشی  و  ریهای  راهبردی  زی 

نیز را    بر بهبود کیفیت محصول اصلی، کیفیت خدمات عالوهتوانند  می  ت لجستیكآوردن امکانافراهم

کنند بهتری  عرضة  را  خود  خدمات  و  محصول  و  دهند  مشارکت  افزایش  قابلیت  صورت  این  در   .

می نیز  تماشاگران  مصرفنتواورزشی  از  آن  هگاهی  گکه  کنندگان  د  تماشای  به  لذت  قصد  به 

 یابد.  ارتقابه تماشاگران وفادار و همیشگی  ، پردازندمی

ر ورزش طور حتم از دل عناصر مؤثر دمحصول یك مسیر است. این مسیر به   اتفاقی نیست و  ،کیفیت

گذرد؛  ها و تماشاگران میها، ورزشکاران و عوامل مرتبط با آنکشور یعنی ساختارها و مدیریت، رسانه

  ه کیفیت دلخواه و مطلوب برساند. به عقیدةتواند ما را بمیهدایت درست در طول مسیر  بنابراین،  

آرمسترانگ  و  ساندرز  سازمان(2004)  1کاتلر،  مدیران  و،  کنند    ها  تالش  باید  ورزشی  با  مؤسسات 

ها  د. شرکتدست آورنه بازارگرایی، بازارشناسی، بازارگردی و بازاریابی سهم بازار مناسبی برای خود ب

نیازهای بازار، تالش کنند با  کنندگان و  هنگام و با شناخت کافی از هدف مصرفگیری بباید با تصمیم

ب  عرضة در  مناسب،  قیمتی  با  و  خوب  روشهمحصوالت  از کارگیری  استفاده  توزیع،  مطلوب  های 

خود را  ها و تهدیدهای محیطی، سهم بازار  دهنده و شناسایی رقبا، فرصتکننده و جهتتبلیغات آگاه

دهند انعطاف  و  افزایش  و  ابتکار  خالقیت،  خواسته با  و  نیازها  منابع  تطبیق  و  مشتریان پذیری  های 

توجه به نتایج این بر افزایش سهم بازار، مشتریان خود را نیز حفظ کنند. با  داخلی و خارجی عالوه

به کیفیت خدمات،  زمینة  در  میپژوهش  الزم  نظر  سازمانمدیران  رسد خالقیت  ورزشیو  در   های 

ب نیازپاسخ  خواسته ه  و  تماشاگران  ها  آن های  مشارکت  بر  متغیر  این  و  ندارد  بهوجود  دلیل ها 

ندارد.عادی اهمیتی  )  نتایج   شدن  افروزه  و  پورکیانی  حسینی،  که    (2018پژوهش  داد  نشان 

شوند که این موضوع  می  های حسی موجود در ورزشگاه باعث انگیختگی در تماشاگران فوتبالمحرك

 
1. Kotler, Saunders & Armstrong 
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بگیرد.  ها قرار  های ورزشی و مدیران آنعنوان یك راهکار خالقانه در دستور کار سازمانتواند بهمی

نیز   رسانه  برای    الًکامنقش  است؛  به  ،مثالمشخص  که  الکترونیکی  سلفخدمات  سرویس عنوان 

وب مبتنی می  1بر  بهمی  ، شوندشناخته  را  انتظارات  پا توانند  دهند سرعت  باعث   سخ  توجه   و  جلب 

مرحلة در  شوند.  مربی، و   ، بعد  مشتریان  مانند  آن  با  مرتبط  عوامل  و  هستند.    رزشکاران   ... و  داور 

های کیفیت محصول اصلی این عوامل که از مؤلفه ( نشان دادند  ب  2018)  زارعی  و  ، تجاریسهیلی

د آن هستند،  مجدد  حضور  و  تماشاگران  رفتاری  مقاصد  مؤثرند؛ ر  مسابقات  در  این    ،راینبناب  ها  در 

مربیان کارآمد و با  جذب    نان باکیفیت و دارای مهارت کافی،توانند با جذب بازیکبخش مدیران می

های  کردن خطاکم دلیلهای نوین در داوری بهوریا طرف و استفاده از فناستفاده از داوران بی، درایت

از روش ارتقاهای خالق دیگر، کداوری و بسیاری  دهند و مشارکت تماشاگران را   یفیت محصول را 

درن دهند.  که    ،هایتافزایش  داشت  توجه  غیرباید  عنصر  یك  نیستندتماشاگران  آن   ؛فعال    ها بلکه 

بهمی بهتوانند  عامل  بهترین  درعنوان  شوند.  تلقی  بیشتر  مشارکت  و  واقعمنظور  خودگردانی   ،

دهدتنظیمی میخود روی  اینجا  در  میتواند  مدیریت  مشا .  با  آن تواند  تصمیمرکت  در  های  گیریها 

فعا  تبطمر محوللو  و  تماشاگران  کانون  مسکردن  از  بخشی  بهکردن  ظرفیت  این  از  خوبی ئولیت 

  پاسخ مناسب را دریافت کند. الزمة   قبول وکند و عملکرد قابل  ائهارهای الزم را  استفاده کند. مشوق 

برنامه نیز  تجربیات نشان می  ها پژوهشهای دقیق و جامع است.  ریزیاین کار  دهند که مدیریت  و 

 عمل کرده است.    یتموفق های گوناگون بامشارکتی در موقعیت

تماشاگران   بدون  نیست.  تصورفوتبال  تماشاکردنی  دچار    گرانتعداد  خاص  مواردی  و  مقاطعی  در 

میوافت این  شودخیز  اما  نمیامر  ،  کاهش  را  موضوع  پژوهشاهمیت  و  و    هایدهد  کارآمد  علمی 

کمك  ندنتوامی زمینه  این  باشد.  در  پژوهشکننده  که   کنندمی پیدا بقا هاییشرکت ها،براساس 

) کرده ایجاد خود مشتریان در را وفاداری از ایدرجه  وباشند  خبیری  گلریزی،    سجادی،  علیزاده 

تماشاگران  ، پس  (؛82،  2013 از  حمایت  تیمشان    را  باید  به  وفاداری  داد؛برای    ، بنابراین  توسعه 

می ارائهپیشنهاد  راهکارهای  درنظرگرفتن  با  ورزشی  بازاریابان  سایر  شود  و  پژوهش  این  در  شده 

درنظر  ها،پژوهش خواستهبا  تصمیمگرفتن  فرایند  از  آگاهی  و  تماشاگران  منطقی  آن های  ها  گیری 

  اقدامات الزم و بایسته را انجام دهند.   ، با آگاهی کامل  بین آن و برای مشارکت و شناخت عوامل پیش

می  ،همچنین پژوهشپیشنهاد  د   هایشود  عالوهجامع  و  شوند  انجام  متغیریگری  پژوهش،  بر  های 

،  ثیر داشته باشندتأ   ایر مشارکت تماشاگران در فوتبال حرفهتوانند بکه میرا  دیگری  نقش عوامل  

 .  و بررسی کنند آزمون

 
1. Web-Based Self-Service 
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Abstract 

The present study aimed to examine the relationships among core product quality, service 

quality and spectators’ involvement, in the context of professional football. 840 spectators 

from ten teams of Iranian pro league of football were selected through stratified-random 

sampling, and they completed the scales of study, voluntarily. Confirmatory factor 

analysis and structural equation modeling were used to evaluate and test hypotheses. The 

results of the test showed that the research model has appropriate fitness and can be used 

to evaluate the involvement of football spectators. The effect of the core product quality 

on the involvement of the spectators was significant, while the quality of services did not 

have a significant effect on their involvement. Results showed that there is not enough 

creativity in response to the needs and demands of the spectators from the managers and 

sports organization. Therefore, if conditions are provided that, along with factors affecting 

the quality of the core product, the factors that affect the quality of services can also be 

creatively strengthened, we will undoubtedly see more involvement of consumers. 
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