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10/20/7139تاريخ پذيرش:                        24/90/1396تاريخ دريافت:   

 چکیده
گان به تلویزیون پخش تلویزیونی و وابستگی بینند شدةکیفیت ادراک ثیرتأبررسی ، انجام این پژوهشهدف از 

سازی معادالت ساختاری بر مدل مبتنی ،نوع همبستگی این پژوهش از .بر قصد حضور دراستادیوم فوتبال بود

 هایهای منتخب استاندانشگاه علوم ورزشی پسر دانشجویان آماری که به روش میدانی انجام شد. جامعة بود

هفدهم جام خلیج  مسابقات دورةتبریز از سری  راکتورسازیت -بازی استقالل تهرانبودند که  تهران و البرز

د حجم نمونه برای تعیین تعدا .کردنداز تلویزیون تماشا  ه بود،که در استادیوم آزادی انجام شدرا فارس 

نامة درست پرسش 225، نامه برای هر متغیرپرسش15تا  پنجنظرگرفتن دربا یابی معادالت ساختاری، درمدل

های عات نظری و پژوهشابزار پژوهش براساس مطال .دسترس بود، تصادفی درگیرینمونه شیوة .آوری شدجمع

نامة روایی ظاهری و محتوایی، پرسش برای د.طراحی و تنظیم شسؤالی  15نامة قالب یک پرسشاخیر، در

شد و نسخة نهایی با  مدیریت ورزشی قرار دادهنفر از متخصصان بازاریابی و اساتید  10اختیار شده درطراحی

راهنما صورت  ةیک مطالع ازطریق پژوهشپایایی اولیه ابزار د. و نقاط ابهام اصالح و ویرایش ش رفع ایرادها

افزار تایج حاصل از اجرای مدل در نرمن. افزار آماری تأیید شدی سازه نیز با تکیه بر خروجی نرمو روای گرفت

تصمیم به ر ب ،و وابستگی به تلویزیونبازی  از تماشای پخش زندةشده ادراککیفیت  اثرکه  نشان داد آموس

وامل عباید به  رویدادهای ورزشیکنندگان استادیوم مؤثر است؛ بنابراین، برگزاردر تماشاگران حضور 

 . توجه کنند تلویزیونبه سته واب بینندگان درنظر پخش تلویزیونی شدةدهندة کیفیت ادراکافزایش

  .دانشجویان ،قصد حضور در استادیوم ،، وابستگی بینندگانفوتبال پخش زندة :کلیدی واژگان

                                                           
  Email: mkalateh@umz.ac.ir    نویسندة مسئول                                                                         *
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 مقدمه
تصویر را  بر صداین رسانه، عالوهامختلف ورزش است. ابعاد  ای مؤثر در توسعة، تلویزیون رسانهامروزه

ها در بینندگان ایجاد نهنسبت به سایر رسا قوی یحسامر دهد که این نیز به مخاطبان انتقال می

و  تندازطریق تلویزیون، رویدادهای مهم و بزرگ ورزشی درسراسر جهان دردسترس هس. کندمی

ردازند. نمای خود، به تماشای رویدادهای ورزشی بپ انةند در کشور و در ختوانمشتاقان ورزش می

هیجان ناشی از  ولذت های پخش تلویزیونی، حرکت آهسته، بازپخش و زوایای مختلف دوربین بسته،

ستادیوم حضور دارند، که در ا تماشاگرانیت به بسن بییندگان تلویزیونی کنند ودوچندان می مسابقه را

سابقه مشعوف باشد، مخاطبان را برای دیدن مدارای کیفیت باالیی اگر پخش تلویزیونی د. نبرتری دار

 (. 1393)مقدس،  استادیوم ترغیب کندو حتی ممکن است آنان را به حضور مستقیم در  کندمی

مشتریان  درک مثبترا که بر  عواملیاند تا فیت متمرکز شدهارزیابی کیهای بازاریایی اخیر بر پژوهش

ای تجربه یچه عناصری از کاالها یعنی ،دیگرعبارت. بهشناسایی کنند ،مؤثر هستندکاالها  جربةاز ت

 د.ندهدرک از کیفیت تجربه را ارتقا می د و چه عناصرینمشتریان دار ایبیشترین اهمیت را بر

محل مسابقه یا رویداد  در هاهایی که تماشاگران برای دیدن آن)یعنی ورزش های تماشاییرزشو

وع براساس نای از یک کاال و تجربه مثابة، بهکنند(تماشا می تلویزیونمسابقه را از یا  شوندحاضر می

وجهی است. تنکتة بازاریابی قابلر این امشوند و بندی میدسته در مکان مسابقه شدهخدمات ارائه

 گرانین با تمرکز بر تماشابه رضایت مخاطبا کلیطور، بههای تماشاییورزش دربارة بیشتر مطالعات

توانند مسابقات می تماشاگران حال،هربه .کنندادیوم تماشا میداخل استکه مسابقات را در اند پرداخته

کن است ازطریق تلویزیون یا سایر مم اما ؛ها تماشا کنندحضور در مکان بازی اای را بورزشی حرفه

بر افزایش هیجان و  ،های ورزشیتماشا کنند. مطالعات قبلی رسانهجمعی مسابقه را وسایل ارتباط

 در این پژوهش، ،یمطالعات اند. برخالف این سابقةمسابقات از تلویزیون تمرکز کرده ناشی از پخشلذت 

کیفیت  میزانثر انجام این پژوهش، تعیین اف اهدیکی از ااست.  مبنا قرار داده شده نوینی هدف

 تماشاگران مسابقة تلویزیونی از یک مسابقة ورزشی بر رفتار خرید بلیت و تماشایشدة پخش ادراک

اشاگرانی که )تم تلویزیونی بینندگان از شدهدریافت و اطالعاتاستادیوم  شدةظرفیت تکمیلاست. 

 .کندمی هدایترا از کیفیت ادراکی آنان  ،کنند(می دنبالمسابقه را  یزیونطریق تلواز

مثبت مشتریان از  درکبه را که  اند عواملیکردهتالش  در ارزیابی کیفیت ،بازاریابی قبل هایپژوهش

دربارة کیفیت یک که هنگامی شناسایی کنند. مشتریان، دنشومیمنجر  ایتجربه کاال یا خدمات
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اطالعاتی کنند تا جو میوها را جسترسانه ،(1،2010)دگونگالو یا خدمات مطمئن نیستند کاال ،رویداد

گیری وجو تصمیمبراساس نتایج جستو  (7201، 2کیم و برگ) دریافت کنندخدمات کاال یا  را دربارة

برای  مشتریانبه  اطالعات ای، ارائةتجربه یا خدمات هاکاال درنقش اصلی بازاریابان  ،بنابراین کنند؛

کاال یا خدمات  ،واقع. در(2017 ،3کورتز) خدمت است کاال یا از کیفیت آن آنان العادةدرک فوق

، درک کاملی هاآن دسته از کاالها یا خدمات هستند که مشتریان تا قبل از تجربة آن ای،تجربه

ای هستند های اینترنتی از دستة کاالهای تجربه، خریدمثالعنوانبه باشند؛ داشته هاتوانند از آننمی

تماشای حضور در استادیوم و . ند کاال را لمس یا تجربه کندتواها نمیآن خریدار تا قبل از دریافتکه 

توانند نمی تماشاکه تماشاگران تا قبل از  استای در ورزش خدمات تجربه مسابقات ورزشی نیز از دستة

کاال اشخاص از یک  تجربة گذشتة ای،در خرید کاال یا خدمات تجربه ،دیگرعبارتبه .آن را تجربه کنند

، بازاریابان باید رو؛ ازاینکندمی ایفاخدمت کاال یا در تصمیم به خرید آن نقش مهمی را  یا خدمت

های تماشایی ورزش(. 2017 کورتز،) شناسایی کنند ند،شتریان اثر دارم را که بر تجربة گذشتة عواملی

بسیار مهم است. ها آنکیفیت درک از شوند که بندی میای دستهتجربه تایا خدم عنوان کاالبه

از  تماشاگران روی درک اثر عناصر مختلف یک ورزش را  ،یامطالعات قبلی بازاریابان ورزشی حرفه

 (.2016، 4باکیرتزوگلو اند )ایوننو وکیفیت آزمون کرده

عملکرد  طور اساسی از انتظارات او،اند که رضایت تماشاگر بهکرده تأکید( 2016) باکیرتزوگلوو  ایوننو 

( 2001)و  ، کامبیدکس و الیوس5رکیسگیرد. همچنین، تودتأثیر می بازی تأیید نتیجةشده و درک

 تماشاگرانازی و رضایت از بازی وجود دارد. بین کیفیت خدمات ب یمثبت که رابطة تأکید کردند

 هایکانال طریقازیا ها بازیمحل برگزاری استادیوم با حضور یافتن در توانند میای را های حرفهورزش

آمدهای متفاوتی را در از تماشاگران دستهاین دو تماشا کنند.  مسابقات را هایا دیگر رسانه یتلویزیون

 و تبلیغات محیطی و ه تماشاگران حاضر در استادیوم ازطریق فروش بلیتکحالیکنند. درایجاد می

 ایحقوق رسانه ات،تبلیغپخش طریق تلویزیونی از هایکانال، شوندموجب درآمدزایی باشگاه می غیره

، مطالعات قبلی حالهربه. (2013 ،6هوارد و کرامپتون) کنندمنابع مالی سرشاری را ایجاد می و غیره

متمرکز  و قصد بازگشت آنان آنان ر رضایتعناصر مؤثر د رضایت تماشاگران حاضر در استادیوم وبر 

                                                           
1. Doganoglu 

1. Kim & Berg 

2. Cortés 

3. Ioannou & Bakirtoglou 

4. Theodorakis 

5. Howard & Crompton 
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هیجان و لذت ناشی از تماشای مسابقه انجام روی تماشاگران تلویزیونی و این مطالعات یا شده بودند 

قصد را بر بازی  تماشای پخش زندة شده ازادراککیفیت  اثر که انجام پژوهشی سابقةاما  ند؛شده بود

این مطالعه بر  ،بنابراین یافت نشد؛ ،بررسی کرده باشد حضوریبرای تماشای  حضور در استادیوم 

کیفیت  ،کنندهای تلویزیونی تماشا میطریق کانالای متمرکز است که بازی را ازتلویزیونیگران تماشا

 کنند.گیری میتصمیم در استادیومحضور  برایکنند و را درک می بازی

 کندتشریح میکنندگان مصرفرفتار  اثرهای اطالعات نامتقارن را بر سیگنالینگ نظریة زمینه،دراین

که مردم دانش متفاوتی از یک  دهدی اطالعات روی میتقارنهنگامی نام .(2011 ،1همکارانکانلی و )

ه بکدام سطحی از اطالعات راجعدیگر، فروشندگان و خریداران هرعبارتبه. دارندکاال یا خدمات 

فرستادن کار شوند و با بهشود که فروشندگان دستسبب می یتقارنکیفیت یک محصول دارند. این نام

را که محصول  انتقال پیام سعی کنند و خریداران را مجاب کنند بهها، ها یا همان سیگنالشانگرن

فرستادن سیگنال بر توانند با می فروشندگان ،کانلی سیگنالینگ برطبق نظریة. خریداری کنند

 هایینشانگر هاسیگنال .د و آنان را به خرید ترغیب کنندشونچیره خریداران اطالعات  یتقارننام

 راحتی برایبه کیفیت کاال یا خدماتکه خصوص وقتیبه ؛هستند تمحصوالکیفیت راستای در

هایی را به سیگنالینگ این است که فروشندگان سیگنال هستة نظریةار نیست. ککنندگان آشمصرف

، خریداران زیرا دهد؛میرا به مشتریان انتقال  کیفیت محصول که دهندمی ارائه مشتریان() خریداران

 رستندةیک ف درزمینة ینگسیگنال نظریة. دارنداطالعات کمتری دربارة محصول فروشندگان نسبت به 

به ال کسی است که اطالعات مهمی راجعسیگن فرستندةسیگنال است.  کنندةو یک دریافت سیگنال

کننده که درک دریافت ارتباطات استعنوان یک فرم از سیگنال به ،معمولطوربهدارد.  کاال یا خدمات

یک طرف بیرونی است  بازاریابی( کننده )مشتری در پژوهشدریافت .دهدرا از کاال یا خدمات ارتقا می

 .ندارد از کاال یا خدمات مهمیکه اطالعات 

شهرت احی فیزیکی و که مشتریان، برند، قیمت، طر کردندتأکید  (2012) بنبونا و کوفاریس، 2ماوالنووا

طور مستقیم ، خریداران بهدیگربیانکنند. بههای کیفیت محصول تفسیر میعنوان نشانهفروشنده را به

، آنان در همچنین ،کنندسیگنالینگ ارزیابی می کیفیت محصوالت را قبل از خرید، براساس نظریة

از  ،تینسبت به فروشندگان سنگزارش دادند که فروشندگان تجارت الکترونیک خود  پژوهش

 خریداران، پاسخ زنده، یگووگفت ،کارهای اعتباری یلگو، اطالعات بازاریابیهای مختلفی )سیگنال

 .کنند( استفاده میمشتریان ی بازگشتهاو سیاست های حریم خصوصیسیاست های امنیتی،سیاست

                                                           
1. Connelly  

2. Mavlanova 
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تجارت الکترونیک ارزیابی طور فیزیکی کیفیت محصول را در محیط بهتوانند مشتریان نمی کهییآنجااز

  دهند. فروشندگان ارائه می به به کیفیت محصوالتهای فراوانی را راجعها سیگنالسایتوب کنند،

اطالعاتی  یتقارنشود، اغلب نامای که کیفیت محصول پس از خرید مشخص میتجربه مورد کاالهایدر

فروشندگان  ،بنابراین ؛(2000 ،1روا)کرمانی و  بیشتری بین فروشندگان و خریداران وجود دارد

. کنندارسال می مشتریانبه  و قیمت ، گارانتیتصویر برند ،قبیل آگهیهای بیشتری ازسیگنال

 ،محصول هستة .کنندمی ای نگاهها به چشم یک کاالی تجربهبه بازی تلویزیون ورزشی گرانتماشا

نتایج  .(2012، 2)بوهر و نوفر ملموس نیستند، محصوالت فیزیکی خالفبراست و  بازی بین دو تیم

ناشناخته  خدمتیک  ،کلی بازیطوربه و کنداد میجرویدادهای ورزشی و مقدار هیجانی که یک بازی ای

ردهای قبلی که رکودرحالی انجام دهند؛چندان جالبی ، دو تیم ممکن است بازی نهبرای مثال است؛

یک ورزش  بارةدانش کمی در که تماشاگران ورزشیکه بسیار مشکل است . اندعملکرد بزرگی بوده

رویدادهای  های بازاریابیو تیم های ورزشیتیم. بینی کنندبتوانند کیفیت یک بازی را پیش، دارند

 را از یک رویداد افزایش دهند.شده ادراککیفیت کنند تا ه میدهای مختلفی استفااز سیگنال ورزشی،

د. نگذاربممکن است بر رفتار افراد تأثیر  های مرجعگروه ها و رفتارهای تطبیقیارزش ها،دیدگاه

به یک روش  ،کردنبرای انجام عمل یا فکر که کنندمیبرای اعضای خود مشخص  های مرجعگروه

کردن، پیوستن، ردکردن ند: قبولهای فشار وجود دارچهار پاسخ متفاوت دربرابر گروه .عمل کنند خاص

به این  یات نظری مشتری، بسیاری از پژوهشگراندر ادب .(2008 ،)برون و همکاران گرفتننادیدهو 

گذار تواند تأثیربه چندین صورت می های فشار مشتریانتوسط گروه ،نتیجه رسیدند که رفتار خرید

تأثیر گاهی انتخاب مشتری تحت .(2015 ،4پارک و منچاندا ؛2014 وانگ و مورالی ،3)یانگ باشد

 .استهای مرجع فشار ناشی از گروه یاهای همساالن گروه

 ،مسابقات بروند و به تماشای های ورزشی دیدن کنندند تا از استادیومانگیزانکه مردم را برمی عواملی

استادیوم در  حاضردر جو بودن  های بازی یا تجربةهیجان، هاانگیزه تریناما یکی از مهم متنوع هستند؛

ی مثبت بر اثر ورود به استادیوم و تجربة بودن در استادیوم. (2012 ،5لی و همکاران) مسابقات است

                                                           
1. Kirmaniv& Rao 

2. Buhler and Nufer 

3. Yang  

4. Park and Manchanda 

5. Lee  
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دهد اداران با تیم را افزایش میهو و وابستگی و سطح درگیری گذاردمیو تیم وفاداری تماشاگران هر د

 (.2013، 1)هیس و پریچر

داشتن درنظر ،تشویق هواداران برای حضور در استادیوم با هدف مناسب بازاریابی 2راهبرد یک ،بنابراین

اگر  .دارندکه در استادیوم حضور کنند تماشاگرانی آن را درک میطور مستقیم به و استکیفیت بازی 

گذرد خوش می هاآن قدر بهتماشاگران تلویزیونی درک کنند که درصورت حاضرشدن در استادیوم، چ

مفهوم  شوند.میدر استادیوم حاضر در آینده  فراواناحتمال به، نندکرا تجربه می زیادی هیجانو 

تعداد  نسبت ،شدهظرفیت تکمیل .استادیوم از حضور افراد متفاوت است شدةتکمیلظرفیت 

نرخ ظرفیت . به کل ظرفیت استادیوم ،کننداستادیوم را پر می تماشاگرانی است که در روز بازی

 در ، عامل مهمیشودمی که در اسکرین تلویزیون نشان دادهطور، هماناستادیوم شدةاشغال

 تماشاگرانالبته  د؛های بعدی در استادیوم حاضر شونکه در بازی تماشاگران خواهد بود گیریتصمیم

. به تا در استادیوم حاضر شوند دهندمی نظر قرارشناختی مختلفی را مدوفاداری و عناصر روان میزان

رفتار به توان می حضور در استادیوم از دیگر عوامل ،(2017) پیت، لی و بوسیلی، 3شانکعقیدة 

در مطالعات قبلی  ،زیرا ( اشاره کرد؛های فشارهای گروهدر نظریه )از مفاهیم کلیدیهای مرجع گروه

 حضور راصر مهم مؤثر دعن ی ازیکهای گروه دوستان یا همساالن فعالیتکه  ه شده استنشان داد

 .در استادیوم هستند افراد

استادیوم باال خواهد بود؛  شدةتکمیلکیفیت یک بازی باال است، نرخ ظرفیت که وقتی  منطقی است

تلویزیونی که بازی ینندگان و بشود داده می نشاناین موضوع  یتلویزیون نمایشصفحهدر  کههمچنان

کیفیت بازی و میزان پرشدن استادیوم مطلع از  کنند،صورت زنده از کانال تلویزیونی تماشا میرا به

عنوان یک سیگنال کیفیت رویداد دریافت میزان پرشدن استادیوم را به بینندگان تلویزیونی شوند.می

طور مستقل، برای بهو یا همچون دوستان، هواداران و غیره  مرجعهای تأثیر گروهتحت و کنندمی

اهمیت پخش تلویزیونی مسابقات  های اخیر دربارةپژوهش. کنندمی گیریحضور در استادیوم تصمیم

خود  ( در پژوهش1393)، حمیدی و جعفری اند. مقدسبه ابعاد گستردة این موضوع پرداختهورزشی، 

بردن ازطریق باال تلویزیونی رویدادهای ورزشی، پخشو قهرمانان  دریافتند که متخصصان، مدیران

مندی د و میزان عالقهنشوورزش قهرمانی می موجب توسعةهای علمی و عملی قهرمانان، سطح آگاهی

ندان خود را به ورزش که فرز کنندها را مجاب میند و نیز خانوادهدهجامعه به آن رشته را افزایش می

                                                           
6. Hayes & Preacher 

7. Strategy 

1. Shonk et al 
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 سه دسته موانع سیاسی و اجتماعی،( تأکید کردند که 1393ی و علیدوست )فراهان. ترغیب کنند

راستای تحقق حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی درمدیریتی و ساختاری، نیز حقوقی و قانونی و 

مسائل اعتقادی و  ای، تعارض باداری حرفهباشگاه پیوند عمیق سیاست و ورزش در عرصة قرار دارند.

نی خصوصی، وجود مشکالت قانونی های تلویزیووسیما و فقدان شبکهدن صدابوحصاریان شرعی،

های بدنی در ارائة الیحهکاری دولت و سازمان تربیتوص حق پخش تلویزیونی در کشور، کمخصدر

کمبود نیروی انسانی متخصص  ای،های حرفهثباتی و ضعف در مدیریت و ادارة باشگاهبی ثر و کارآمد،مؤ

 ، امیری و کوزه چیانرضایی ها، مدیران و بازیکنان.های مستقل برای باشگاهاتحادیه نبود الق وو خ

 سیاسی، وقانونی، اقتصادی  سته موانع اصلی شامل عوامل حقوقی وکه هفت د ( بیان کردند1395)

های فوتبال و سازمان باشگاه محیطی در ارتباط متقابل و رفتاری و نیز معنایی ساختاری، مدیریتی و

دیران و توجه ممورد طور گستردهبهای در ایران، فضای رسانه همچنین د.نسیما وجود دارصداو

 ای بهخصوص با توجه ویژهبهورزش است. رویکرد رسانه به ابعاد مختلف ورزش  حوزة کارشناسان

همراه  همچون فوتبال محدود هایای( و رشته)ورزش قهرمانی و حرفهی ورزشی سطوح عملکرد باال

بودن این رسانه در ایران و نقش محوری آن در جلب تلویزیون با توجه به انحصاری مشیاست. خط

ای د نقش سازندهنتوانمی ،تماشاگران ورزشی برای استقبال از تماشای مسابقات و حضور در استادیوم

 گودرزی، سجادی و خبیری، نرمی،)عرب دنهای ورزشی و سازمان لیگ داشته باشدر درآمدزایی باشگاه

وبایل، های دیجیتال و موریاذعان کردند که باوجود ظهور فنا (2017) 1دیتمور و هوچینز. (1395

محتوای ورزشی محبوب کنترل معناداری بر توزیع  همچنان از های تلویزیونیهای بزرگ و شبکهلیگ

های اند و آنان با شبکهپخش تلویزیونی دامن زده طرفازاعتمادی بیها به لیگ کنند.جامعه استفاده می

ها ها از این مذاکرهلیگکنند. تلویزیونی در رابطه با پوشش اخبار و حق پخش با یکدیگر مذاکره می

 هر دو طرفکه ممکن است به ضرر  های فناورانهعنوان مزیت رقابتی برای جلوگیری از نوآوریبه

-اندازی شدههای پخش تلویزیونی راههای فناوری جدید توسط شبکهشرکتکنند. د، استفاده مینباش

 ،امروزهدنبال و پیگیری کنند.  های خبریهای حقوقی و رسانهدر بحث رایت راد تا نقض حق کپیان

 و همکاران 2فوجاک. ، از منابع مهم قدرت در جهان هستندفکری رایت و کنترل سرمایةکپیحق اجرای 

برنامة  ازنندگان بی ارزیابی تعامل محتوا و یونی برپایةارزش پخش تلویزکه  کردند( ذکر 2017)

چنین کند که پخش تلویزیونی فعال و پویا و دوجانبه باشد. این ارزیابی کمک میشده است. پخش

های تلویزیونی برای آنان شود که بینندگان پخش تلویزیونی احساس کنند که شبکهموجب می امری

                                                           
1. Dittmore & Hutchins 

2. Fujak 
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ای تجربی ( در پژوهش تحلیل عاملی دو در دو، مطالعه2017) سانگ و وان،  1اول هستند. ارزش قائ

ر ارزیابی ب مثبت یتر تأثیرهای کوچکپرشدن استادیومنتیجه رسیدند که  انجام دادند و به این

  پخش تلویزیونی داشت.وفادار از مخاطبان 

 ،شودون نشان داده میه در تلویزیکطوراستادیوم همانشدة رسد که ظرفیت اشغالنظر می، بهبنابراین

 شود. مطالعة حاضر از نظریةتیم ورزشی استفاده می دةشکدرعنوان یک سینگال کیفیت به

 شدةکادرایت کیف مخاطبان تلویزیونی و درک براثر ظرفیت اشغال استادیوم برای ارزیابی  ینگسیگنال

کرد. چالش  در استادیوم استفاده تماشاگران تلویزیونی برای حضوریک بازی فوتبال و قصد آنان از 

وهای با سک ران در مسابقات ورزشی متمرکز است؛ زیرا،تماشاگ ردةبر حضور گست مهم این پژوهش

 یابد؛اهش میک ،مسابقه ناشی از فروش بلیتها وجهی از درآمدهای اختصاصی تیمتبخش قابلخالی، 

یاق خود را برای شور و اشتهای هواداری کانون دهند؛د را ازدست میها حمایت اجتماعی خوتیم

با چالش  یشرفتهپها و تجهیز آنان با تجهیزات ساخت استادیوم فلسفة ؛دهنددست میحمایت از تیم از

مدیران  ،رورسد؛ ازاینآسیب میهای ورزشی و ورزش کشور شود و به اقتصاد باشگاهرو میهروب

باید بر حضور تماشاگران در استادیوم و  گ فوتبال کشور و فدراسیونهای ورزشی و سازمان لیباشگاه

طریق ازتواند می در استادیوم مبادرت کنند. نتایج این پژوهش سازی تماشای مسابقاتفرهنگ

 . م کمک کندمهامر به این های بازاریابی سیاست
 

 پژوهش شناسیروش
که به روش میدانی انجام سازی معادالت ساختاری است بر مدلمبتنی ،ازنوع همبستگیاین پژوهش 

 هایاستان منتخب دانشگاه پنجپسر علوم ورزشی مقطع کارشناسی  دانشجویان شد. جامعة آماری

 دانشگاه تهران، عالمه طباطبایی، شهید بهشتی، شهید رجایی و دانشگاه خوارزمی() و البرز تهران

که در استادیوم را  تراکتورسازی تبریز( -)بازی استقالل تهران مسابقات لیگ برتر یکی از بودند که

برای دسترسی به دانشجویانی که  شایان ذکر است که .کردندز تلویزیون تماشا ا ،ه بودآزادی انجام شد

دان به ورزش منها مراجعه شد تا عالقههای ورزشی دانشگاهنامه پاسخ دهند، به کالسپرسشبه بتوانند 

برای تعیین تعداد . نامه باشندگوی پرسش، بتوانند پاسخنظر را تماشا کرده بودندکه بازی فوتبال مورد

 نامه برای هر متغیر قاعدةپرسش15تا  یابی معادالت ساختاری، درنظرگرفتن پنجمدل حجم نمونه در

                                                           
3. Oh  
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نامة سالم در پرسش 45 ،و از هر دانشگاه دسترس بودگیری تصادفی درشیوة نمونه .مناسبی است

 .ندها وارد شدوتحلیل دادهتجزیه

ازی نبود؛ ند به تماشاگران بم، تصادفی دردسترس بود. امکان دسترسی نظامنامهتوزیع پرسش نحوة 

اختیار نامه درو پرسش صورت حضوری و با پرسیدن سؤال، غربالگری انجام شود، سعی شد بهروازاین

ی تراکتورساز  -استقالل اند مسابقةاند و توانستهیرد که دسترسی به تلویزیون داشتهانی قرار گدانشجوی

که حجم ییجاآنکنند. برای اینکه از دانشگاه های منتخب در نمونه حضور داشته باشند و ازشا را تما

مند تاحدود زیادی محدودیت داشت؛ بنابراین، سعی شد های نظاممعه نامعلوم بود، استفاده از روشجا

 آوری شود. نامة سالم جمعپرسش45از هر دانشگاه 

هش ابزار پژو. آوری شدندجمع سالم نامةپرسش 225 ،پذیر در مدلمشاهده با توجه به تعداد متغیرهای

بود.  گویه15قالب ، در(2017) او و همکاران نامةتصحیح پرسش و اساس مرور ادبیات نظرینیز بر

ان وابستگی به میزسه گویه گویه به قصد حضور در استادیوم و  پنج، شدههفت گویه به کیفیت ادراک

 10اختیار شده درنامة طراحیروایی ظاهری و محتوایی، پرسش برای .ندبه تلویزیون اختصاص داشت

و  فع ایرادهارمدیریت ورزشی قرار داده شد و نسخة نهایی با ورزشی و اساتید  رسانةنفر از متخصصان 

ارزشی لیکرت طیف پنج از ،کنندگانآوری پاسخ شرکتجمع براید. ، اصالح و ویرایش شنقاط ابهام

 استفاده شد.موافقم(  کامالً = مخالفم تا پنج کامالً = )از یک

متوسط  ،. برای بررسی روایی همگرااستفاده شدروایی سازه از روایی همگرا و واگرا برای تعیین  

 نشان داد که  نتایج ند.ها محاسبه شدبرای تمامی سازه 2و پایایی ترکیبی 1های استخراجیواریانس

که نتایج  کنندورده میآرا بر 6/0باالتر از  CRو  5/0باالتر از   VEبرای قبولها مقادیر قابلسازه همة

مجذور ضرایب همبستگی  ةروایی واگرا از مقایس ،. همچنینگزارش شده است در جدول شمارة یک

یید روایی واگرا، مجذور ضرایب أدر این پژوهش بررسی شد. برای ت ةساز VEمقدار  میان هر دو سازه با

 همةباشد که نتایج نشان داد برای شده هر سازه کمتر از واریانس تبیین ها بایدمیان ساز 3همبستگی

 .ها این شرط برقرار استسازه

 30مقدماتی  شده در جامعة آماری پژوهش، در یک مطالعةرهای ذکنامهتعیین پایایی پرسش برای 

قرار گرفت و  7/0از  باالتر آلفای کرونباخ برای هر سه متغیر که نتایج آزمون ندنامه توزیع شدپرسش

از تحلیل عاملی  روایی سازهتعیین  برایآماری، آوری اطالعات از نمونة پس از جمع. ندتأیید شد

                                                           
1. Variance Extracted (VE)  

2. Composite Reliability (CR) 
3. Squared Multiple Correlation (SMC) 
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های اصلی با لفهها در تبیین مؤها و نقش هرکدام از آنکتشافی استفاده شد. بار عاملی هریک از گویها

 2اوکلین -میر -کیسراز آزمون  تأیید کفایت نمونه برای. انجام شد 1چرخش واریماکساستفاده از 

یرسون برای همبستگی پ آزموناز   .یک آورده شده است ةآن در جدول شمار نتیجةاستفاده شد که 

سازی و مدل اکتشافیبرای اجرای تحلیل عاملی  شد.استفاده ها بین متغیر ةتعیین جهت و شدت رابط

 استفاده شد. 4آموسو  3.اس.اس.پی.اسافزارهای نرمترتیب از ، بهمعادالت ساختاری
 

 نتایج
 5آزمون کرویت بارتلت بود. تحلیل متناسب برایها حجم نمونهدهد که نشان می جدول شمارة یک

 .(≥05/0P)بود  دارالحاظ آماری معنها استفاده شد نیز ازبیان کفایت همبستگی بین گویه دلیلکه به

پایایی  دهندةنشاندست آمد که هب 7/0نیز باالتر از  نامهآزمون آلفای کرونباخ برای پرسش ةنتیج

 پژوهش است.مطلوب ابزار 
 

 نتايج تحلیل عاملی اکتشافی و پايايی -1جدول 

 هاگويه
بار 

 عاملی
درصد 
 واريانس

درصد 
واريانس 
 تجمعی

VE CR KMO 
لفای آ

 کرونباخ

 کیفیت ادراک شده از تماشای پخش زنده بازی
 انتظارات منها،  تماشای بازی

 .دهدرا پاسخ می
67/0 62/47 62/47 78/0 70/0   

ها من از تماشاکردن بازی
 .برمطریق تلویزیون( لذت می)از

72/0 57/14 19/62 69/0 81/0   

طریق من راضی هستم که از
 .ها را تماشا کنمتلویزیون بازی

76/0 69/12 88/74 81/0 69/0   

در پخش تلویزیونی، ظرفیت 
استادیوم، نشان از  شدةتکمیل

 .کیفیت باالی بازی دارد
66/0 88/8 76/83 79/0 74/0 733/0 81/0 

تلویزیون تمام آنچه را که در 
افتد، با جریان بازی اتفاق می

 دهد.جزئیات کامل نشان می
54/0 79/7 55/91 83/0 86/0   

                                                           
4. Varimax rotation 

5. Kaiser- Meyer- Olkin 

6. SPSS 

7. AMOS 

8. Cruet Bartlett 
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وضعیت سکوهای استادیوم )پر 
خوبی از بودن( را بهیا خالی

 کنم.توانم درک میتلویزیون می
67/0 55/4 1/96 80/0 83/0   

 قصد حضور در استاديوم
به  دست آورم،اگر فرصتی به

 روم.محل برگزاری بازی می
73/0 89/55 89/55 77/0 72/0   

کنم من به دیگران توصیه می
ها به که برای تماشای بازی

 محل استادیوم بروند.
78/0 77/14 66/70 72/0 74/0   

ها را از تلویزیون وقتی بازی
شوم کنم،  تشویق میتماشا می

 که به استادیوم بروم.
77/0 25/11 91/81 78/0 81/0   

ها را از تلویزیون وقتی بازی
آرزو کردم کاش  تماشا کردم،

توانستم به استادیوم بروم تا می
 ها را ببینم.از نزدیک بازی

73/0 42/9 34/91 81/0 80/0   

دست آورم که اگر فرصتی به
بتوانم برای تماشای بازی به 

استادیوم بروم، من فوتبال را به 
ی ورزشی ترجیح هاسایر رشته

 دهم.می

71/0 65/8 100 75/0 79/0   

        
 
 

 
 نتايج تحلیل عاملی اکتشافی و پايايی -1ادامة جدول 

 هاگويه
بار 

 عاملی
درصد 
 واريانس

درصد 
واريانس 
 تجمعی

VE CR KMO 
لفای آ

 کرونباخ

 وابستگی به تلويزيون
کند تلویزیون به من کمک می

که تصمیم بگیرم کدام بازی را 
 تماشا کنم.

81/0 81/63 81/63 83/0 76/0   

کند، تلویزیون به من کمک می
کدام بازی ارزش رفتن به 

 استادیوم را دارد.
74/0 85/20 67/84 81/0 84/0 71/0 7/0 

کند تلویزیون به من کمک می
اشای ها برای تمکه آخر هفته

مسابقات در استادیوم، 
 ریزی کنم.برنامه

83/0 32/15 100 81/0 72/0   

 

 دو آورده شده است. اه ضرایب همبستگی در جدول شمارةهمرآمار توصیفی متغیرهای پژوهش به

. میانگین وابستگی به است 25/4 شده از تماشای پخش زندة بازی برابر باادراک کیفیتمیانگین 
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کیفیت ادراک دارد.  05/4و قصد حضور در استادیوم میانگینی برابر با  است 18/4 برابر با تلویزیون

 . (= r 74/0) حضور در استادیوم دارد ا قصدهمبستگی مطلوبی بشده 
 

 همراه ضرايب همبستگیپژوهش بهآمار توصیفی متغیرهای -2جدول 

 میانگین متغیرها شماره
انحراف 

 معیار
1 2 3 

1 

شده از ککیفیت ادرا

 تماشای پخش زندة

 بازی

25/4 43/0 1 55/0 72/0 

 74/0 1 55/0 65/0 18/4 وابستگی به تلویزیون 2

3 
قصد حضور در 

 استادیوم
05/4 66/0 72/0 74/0 1 

 P< 100/0  
 

شده از تماشای این مطالعه درپی آن بودند که اثر کیفیت ادراک نظری، پژوهشگرانبا تکیه بر ادبیات 

وم قصد حضور در استادیعنوان متغیرهای برونداد( بر زی و وابستگی به تلویزیون را )بهبا پخش زندة

موس آ افزارجرای مدل از نرما پس از انجام آمار توصیفی، برای ،رو)متغیر درونداد( مطالعه کنند؛ ازاین

ده از پخش تلویزیونی شدرککیفیت نشان داد که  پژوهش نتایج حاصل از برازش مدل استفاده شد.

، مثبت و معناداری دارد. همچنین رابطة کنندگان در پژوهش،شرکت قصد حضور در استادیوم ها بابازی

مثبت و  رابطةتماشای حضوری  ن تلویزیونی برایقصد حضور تماشاگرا وابستگی به تلویزیون نیز با

 نمایش داده شده است. یک مدل نهایی پژوهش در شکل شمارة معناداری دارد.
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 سازی معادالت ساختارینتايج حاصل از مدل -1شکل 

 

چهار آورده شده شمارة سه و  های شمارةافزار آموس در جدولنتایج حاصل از اجرای مدل در نرم

 که مدل برازش مطلوبی دارد.  ندمقتصد نشان دادهای برازش مطلق، برازش تطبیقی و شاخص است.
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 افزار آموسهای برازش مدل در نرمشاخص -3جدول 

هاشاخص 1مدل  اختصار نام شاخص   تفسیر مالک 

های شاخص
 برازش مطلق

شاخص نیکویی 
GFI 96/0 برازش  GFI > 9/0  

برازش 
 مطلوب

شاخص نیکویی 
برازش 

 شده حاصال
AGFI 9/0  AGFI > 9/0  

برازش 
 مطلوب

میانگین  ریشة
مربعات 

ماندهباقی  
RMR 027/0  RMR 05/0 >  

برازش 
 مطلوب

های شاخص
 برازش تطبیقی

برازش 
 نشدههنجار

لویس( -)توکر  
NNFI (TLI) 96/0  NNFI > 9/0  

برازش 
 مطلوب

شاخص برازش  
شده یا هنجار

 -شاخص بنتلر
 بونت

NFI 96/0  NFI > 9/0  
برازش 
 مطلوب

 شاخص برازش
CFI 98/0 تطبیقی  CFI > 9/0  

برازش 
 مطلوب

RFI 91/0 برازش نسبی  RFI > 9/0  
برازش 
 مطلوب

IFI 98/0 برازش افزایشی  IFI > 9/0  
برازش 
 مطلوب

های شاخص
 برازش مقتصد

میانگین  ریشة
مربعات خطای 

 برآورد
RMSEA 05/0  RMSEA < 1/0  

برازش 
 مطلوب

ئر اسکو -کای
شده به بهنجار

آزادی ةدرج  
CMIN/df 56/1 3تا  1بین    

برازش 
 مطلوب

شاخص برازش 
مقتصد 

شدههنجار  
(PNFI) 36/0 05/0 بیشتر از   

برازش 
 مطلوب

200بیشتر از  Hoelter 223 شاخص هولتر  
برازش 
 مطلوب
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 ضرايب مسیر مدل نهايی پژوهش -4جدول 

ضريب  بتا مسیر  
سطح 

 معناداری

 ← وابستگی به تلویزیون
ها بازیقصد تماشای 

 در استادیوم
32/0  001/0  

شده از تماشای ادراککیفیت 

بازی پخش زندة  
← 

ها قصد تماشای بازی

 در استادیوم
62/0  001/0  

بازی شده ازادراککیفیت  57/0 وابستگی به تلویزیون ↔   001/0  

 

نشان که نتایج طور. هماناندضرایب مسیر مدل نهایی پژوهش در جدول شمارة چهار آورده شده

وابستگی  کهطوریهب زا دارند؛( بر متغیر درون > 001/0Pزا اثر معناداری )هر دو متغیر برون ،دهدمی

ها در زیصد تماشای بابر ق ،62/0بازی با ضریب اثر  و پخش زندة 32/0زیون با ضریب اثر به تلوی

بر وابستگی به  57/0ثیر تأا ضریب بشده از بازی ، کیفیت ادراک. همچنیناستادیوم تأثیرگذار هستند

 گذار است.تلویزیون تأثیر
 

 گیریبحث و نتیجه
اثر مثبت و قصد حضور در استادیوم ها و پخش تلویزیونی بر استقبال از بازی شده ازادراککیفیت  

و  ایوننو(، 2013) و همکاران 1ریومطالعات  هایبا یافته عناداری داشت. این یافته از پژوهشم

انتظارات ها دارد. اگر پخش تلویزیونی بازیخوانی هم (2017) او و همکاران و (2016) باکیرتزوگلو

های داشته باشد، سیگنالهمراه ها لذت مخاطبان را بهپاسخ دهد و اگر تماشای بازیمخاطبان را 

های گروهگوهای ودر تبادالت و گفت ،روها مطلوب است؛ ازاینکیفیت بازید که ندهارسالی نشان می

فشار همکاران گروه، مخاطبان پخش داران، دوستان و جوامع برندی زیرهای هوامرجع همچون گروه

 ها در پخش تلویزیونی،مطلوب رسانهکیفیت  گیرند که در استادیوم حضور یابند.تصمیم میتلویزیونی 

باال باشد، کیفیت  استادیوم شدةاگر ظرفیت تکمیل. ونی همراه با جزئیات مسابقات استپخش تلویزی

محتمل خواهد بود که  اساس،براین مطلوب خواهد بود؛مسابقه نزد مخاطبان تلویزیونی  شدةادراک

                                                           
1. Rui 
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رفتن در جو گمسابقات برای رفتن به استادیوم و قرار برای تماشایهای مخاطبان تلویزیونی گروه

 مشتاق شوند. مسابقه  مطلوب و تماشا و تجربة لذت و هیجان زندة

میزان  گرفتنبا درنظریک بازی فوتبال کیفیت که درک بینندگان تلویزیونی از  مطالعه تأکید کرد این

قصد  مطلوب شدةاستادیوم است. پژوهشگران دریافتند که کیفیت ادراک شدةظرفیت اشغال

را دوستان خود کند که استادیوم افزایش خواهد داد و آنان را ترغیب می تماشاگران را برای حضور در

های با اما سکو ،های بزرگ. انجام بازی در استادیومشویق کنندنیز برای تماشای مسابقه توجیه و ت

کارگردانان پخش تلویزیونی  از نگاه فنی، استقبال کم از بازی است.معنی ، در نگاه بینندگان بهتراکم کم

با سکوهای لی یا . سکوهای خااستادیوم استفاده کنند هایباشند که از کدام صحنه نظر داشتهباید در

از دیگر  .ت نداردند که این بازی چندان جذابیی این باشمعنمکن است درنظر بینندگان بهتراکم کم، م

 ،رو؛ ازاین، نمایش جزئیات حوادث بازی استشده نزد تماشاگران تلویزیونیهای کیفیت ادراکویژگی

برای ها را آندهند و ندست از برانگیز در جریان بازی راانهای هیجصحنه کارگردانان تلویزیونی باید

 . تلویزیونی پخش کنندمخاطبان 

شدة ، میزان ظرفیت اشغالکننداشا میهای تماشایی را از تلویزیون تمکه ورزش ایتماشاگران ورزشی

کیفیت را نشان بعدی از که  است صریمنظور عن )در این پژوهش، عنوان یک سیگنالاستادیوم را به

که ظرفیت  ایدر رویدادهای ورزشی ویژه(. به2012، 1گیرند )بولر و نوفرنظر میکیفی بازی در د(دهمی

ند که شوقوی برای مخاطبان تلویزیونی ارسال می یهایسیگنال شود،باالیی از استادیوم اشغال می

روی های اخیر که پژوهش هرحال،بهار است. که بازی از کیفیت باالیی برخورد دهندة آن هستندنشان

قصد حضور در اند که کیفیت خدمات عنصری کلیدی برای ، نشان دادهاندکیفیت خدمات انجام شده

ای مطالعات راست(؛ بنابراین، در2006، ، الواتر و لی2)کیم برای تماشای یک مسابقه استاستادیوم 

قصد حضور در بر  تماشای یک بازی ازشده ادراککیفیت که  قبلی، نتایج این پژوهش نیز تأکید کرد

 بینندگان تلویزیونی اثر دارد.  استادیوم 

ها، د. سیگنالنشوفرستادن اطالعات ارسال می های متنوع برای، سیگنالبراساس نتایج مطالعات قبلی

(. 2012ران، )ماوالنووا و همکا هستنددسترسی به اطالعات کاال و عناصری نمادین همچون نام تجاری 

بازاریابی ورزشی ها در ، کاربرد آندر بازاریابی هستند عناصر اصلی هااگرچه ارسال این سیگنال

خدمات  تعیین کیفیت محصوالت تجربی یاکه  رسدنظر میهب زیرا، ؛محدود است رویدادهای ورزشی

 . مشکل استهایی نالل چنین سیگطریق ارساهای ورزشی ازای همچون بازیجربهت

                                                           
1. Buhler & Nufer 

2. Kim 



 092                                                                        ... وابستگی و تلويزيونی پخش شده ادراک کیفیت تاثیر

 

یک رویداد  یک استادیوم، یک سیگنال از کیفیت شدةکمیلنشان داد که ظرفیت ت نتیجة این پژوهش

شده ادراککیفیت تواند بر این سیگنال می های دوستان،گروههای همساالن یا است و  از دیدگاه گروه

 ثر باشد. ها مؤتوسط تماشاگران از پخش بازی

ین مطالعات ابرخی از  .اندگاه و کیفیت بازی تأکید کردهبر حضور در ورزش شگرانبسیاری از پژوه

تماشاگران ضور حد و برعکس، مثبت دار یکه کیفیت بازی با حضور در استادیوم ارتباط اندتأکید کرده

چه ن کردند که هر( بیا2009) مامورا و شینشود. یامنجر میبه کیفیت باالی رویداد در استادیوم 

یابد. آمار ها افزایش میهای یک لیگ بهتر شود، سرعت حضور تماشاگران در استادیومکیفیت بازی

ا حضور بی مثبتی لیگ ملی فوتبال ایالت متحده نشان داد که شانس باالی پیروزی در خانه ارتباط

 (. 2010ی، کوتز و هامفر) کندتعادل رقابتی را متعادل می ها دارد ودر بازی زیاد

. اندت مسابقات و حضور در مسابقات را بررسی کردهمطالعات مختلفی ارتباط بین کیفی ،حالرهبه

ها کیفیت بازی موجب حضور بیشتر تماشاگران در بازیکه  ذکر کردند (2017) 1فورلتون و میلر

 شدن تیم محبوب، به حضور زیادها، عملکرد بازی ازقبیل برندهبه عقیدة آن ،همچنینشود. می

ماشاگران حاضر در استادیوم را تعداد واقعی ت پژوهشگران قبلی. شودمیمنجر ها ران در بازیتماشاگ

 و اثر نمایش تلویزیونشده بر صفحهمیزان ظرفیت اشغال که در این پژوهش،حالیاند؛ دردرنظر گرفته

 تأثیر فشار دوستان بود.اگران برای حضور در استادیوم تحتآن بر قصد تماش

ها نزد افراد بازیاز شده ادراککیفیت  شدة استادیوم باال باشد،ایج نشان داد که اگر ظرفیت اشغالنت

در این  برای تماشای مسابقه افزایش خواهد داشت. قصد حضور در استادیوم  ،نتیجهیابد و درارتقا می

داد واقعی ی تعجا، بهشوداستادیوم که در تلویزیون نمایش داده می شدةپژوهش، ظرفیت تکمیل

 ،بومیهای تیم ها با توجه به مکان و مقیاس، استادیومزیرا ؛نظر گرفته شدحاضران در استادیوم در

های تیم ،همچنین تری دارند.های کوچکاستادیومطبیعی است که  شهرهای کوچکمتفاوت هستند. 

تواند معیار در استادیوم می چگونگی تراکم حاضران ،نتیجههای بزرگی ندارند؛ درک نیز استادیومکوچ

 م بزرگ برگزار شود و از این بازیسنجش بهتری از کیفیت یک رویداد باشد. اگر بازی در یک استادیو

این بازی د که از نکنتماشاگران خانگی را مجاب مینشود، سکوهای خالی در تلویزیون  استقبال زیادی

، واقعی عالی ندارد و درکیفیتزیون بینندگان تلوینزد و این بازی دراستقبال زیادی نشده است

بینندگان تلویزیونی کاهش نزد درشده از بازی ، کیفیت ادراکروتماشاگرپسند نبوده است؛ ازاین

طور  بهو ظرفیت استادیوم تقریباً  در یک استادیوم کوچک برگزار شود اما اگر بازی فوتبال یابد؛می

                                                           
1. Fullerton & Miller 
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شده است و شود که از بازی استقبال خوبی ویزیون آشکار میتلنظر بینندگان کامل تکمیل شود، در

 برای حضور در استادیوم افزایش خواهد یافت.  هابازی کیفیت خوبی دارد؛ درنتیجه، قصد آن

در به حضور گران تماشاتصمیم وابستگی به تلویزیون بر نشان داد که  های پژوهشهمچنین، یافته

فوجاک و (، 2012فر )مطالعات بوهر و نوهای با یافته فته از پژوهشاین یاگذارد. میاستادیوم تأثیر 

ین نکته اشاره نتایج حاصل از این یافته به اخوانی دارد. هم (2017) او و همکاران ،(2017همکاران )

 مسابقات تلویزیونی خش زندةهای جذاب و پتماشای صحنه از تلویزیون متعصببینندگان دارد که 

جذاب تلویزیونی قبل از  گیرند. تبلیغاتمسابقات نیز تصمیم می برند و برای تماشای زندةلذت می

کنند. ا برای رفتن به استادیوم ترغیب میونی رتماشاگران تلویزی احتماالً، دو تیم محبوب یا برتر بازی

ران قبل به تماشاگرا از دهندههای مسابقهتوضیحات مربوط به کیفیت تیمتواند تلویزیون میهمچنین، 

به استادیوم را  که کدام بازی ارزش رفتن را توجیه کند ها، آنترتیبتلویزیونی انتقال دهد و بدین

های مختلف مسابقات تیم به برنامةبه مخاطبان خود اطالعات کاملی  راجع توانددارد. تلویزیون می

 ریزی کنند. مخاطبان برای رفتن به استادیوم برنامهارائه دهد تا 

ار یا دوست )اعضای گروه همکسیگنالینگ و فشار ناشی از  نظریةنشان داد که  ، این مطالعهحالهربه 

 ند؛دار قصد حضور در استادیوم توجهی بر تماشاگران تلویزیونی برای اثر قابل ،یا گروه مرجع(دوستان 

 ،نتیجهاست و در باال اجرابازی درحالتأییدی است بر اینکه کیفیت  شدهتکمیل هایجایگاه ،بنابراین

برای  این مطلببیشتر خواهد شد.  آیند نیزت میتعداد تماشاگرانی که در آینده به تماشای مسابقا

در  2014-2015که در فصل  اندآمارها نشان دادهتواند استفاده شود. های جام آزادگان نیز میبازی

طور میانگین از هر بازی نفر به حدود هشت هزارنظارت فیفا در کل دنیا، های زیراهباشگ های همةبازی

ها بوده کل ظرفیت تماشاگران استادیوماز درصد  20 که این تعداد ظرفیتی کمتر ازاند دیدن کرده

یا استادیوم  ای بسازندازهنیازی ندارند که استادیوم ت هادهد که بسیاری از تیماست. این آمار نشان می

طور عملیاتی، ر پرکردن ظرفیت استادیوم خود باشد. بهید به فکاما هر باشگاه با ؛خود را گسترش دهند

را با تبلیغات کانون  های خالیدهی کنند و مکانتوانند جایگاه تماشاگران را سازمانمیها باشگاه

تماشاگران را  ،ترتیبهای خیریه یا تبلیغات حامیان مالی پر کنند و بدینهواداران یا بنرهای سازمان

های و دوربینهای مناسبی متمرکز کنند تا ظرفیت خالی استادیوم در تلویزیون پخش نشود در مکان

حضور بنرهای حامیان  براین،دهند. افزون را نمایشاستادیوم  شدةجایگاه تکمیل بایدپخش تلویزیونی 

حتی بنرهای حمایت از  ؛(2015 ،1)لی درآمدزایی خوبی برای باشگاه داشته باشدتواند می مالی

                                                           
1. Lee 
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مسئولیت نیز و را از باشگاه در اجتماع خوبی  ند چهرةتوانهای خیریه همچون محک میسازمان

 د. ننشان دهاجتماعی باشگاه را 

، همچنین. شوندمطالعه می بررسی و افزایش تعداد تماشاگران حاضر در استادیوم برای یهای مختلفراه

تأثیر  قصد حضور در استادیوم بر شده و کیفیت ادراکارتباط  بر عالوهتواند عنصر دیگری که می

قادرند  ن است. تماشاگران با وابستگی زیاد به تلویزیون،وابستگی تماشاگران به تلویزیو ،گذاردب

 تماشاگرانتصمیم به حضور  ادریافت کنند و ب مسابقههای ارسالی از تلویزیون را در زمان پخش سیگنال

چه تماشاگران به تلویزیون بیشتر حساس هرتأثیر گروه های مرجع قرار گیرند. تحت در استادیوم

کنند. تماشاگران ورزشی میدریافت های بیشتری از تلویزیون در زمان پخش مسابقات سیگنالباشند، 

 کورتز، ؛2012)بوهر و نوفر،  کنندای نگاه میای یا کاالی تجربهتجربه ها به شکل ورزشبه بازی

بهترین ها با بهترین تیم ،واقعدر .(2010 ،1دوگانوگلو) گاه ورزش مطمئنی نیستندها هیچبازی .(2017

ه بر با تکیمردم  ،بنابراین های بعدی را ببرند؛بازید که نده، تضمینی نمیهای قبلیعملکرد در بازی

یک تیم را همیشه انتخاب ، شانیا براساس عادت همیشگیرا تماشا کنند این رویدادها  قبلی اطالعات

 تیم خود تماشای بازی ،با یک سازمان در ارتباط هستندکه دلیلیا بدین مانندکنند و هوادار آن میمی

 .(2011 ویلسون و میلوچ ،3واالسی ؛2008 گریو، زاپاالک و پیس ، 2وان) کنندرا انتخاب می

 های فناوریی مختلف دنیا و شرکتهانی بین باشگاهرقابت بر سر حق پخش تلویزیو ،حاضردرحال

در مکانی تادیوم نیز بسیار مشتاق هستند طرز جالبی، تماشاگران حاضر در اس. بهاقماری شدید است

حتی تماشاگران ممکن  ند؛نظر قرار دهها را مدهای پخش تلویزیونی حرکات آندوربیننند که بنشی

 ،عوضیادشده قرار گیرند و درهای یوم حاضر شوند تا در مکاناست چند ساعت زودتر در مکان استاد

در تلویزیون  ها فضاهایی رادوربین ،رورسند این گزینه را نخواهند داشت؛ ازاینتماشاگرانی که دیر می

د. نشواند و فضاهای خالی نمایش داده نمیسرعت توسط تماشاگران پر شدهدهند که بهنشان می

 ،ثیر وابستگی به تلویزیون بر قصد تماشای بازی در استادیومبر تأهای حاصل از مدل مبنیبراساس یافته

تا توجه مشتریان را  کنند تلویزیون با همدیگر همکاریهای ورزشی و شود که سازمانپیشنهاد می

 افزاییهمد نوعی نتوانهایی میهای مختلف امتحان کنند. چنین همکاریبرای تماشای ورزش با راه

د و حق پخش تلویزیونی و درآمدهای ناشی از نتعداد بینندگان تلویزیونی را افزایش دهند و ایجاد کن

شود که پخش پیشنهاد میپژوهش  صل از مدلهای حابا توجه به یافته، همچنیند. نآن را افزایش ده

                                                           
1. Doganoglu 

2. Wann  

3. Wallace  
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Abstract 
The purpose of this research was investigating the impact between the perceived 
quality of television broadcasting and the dependence of viewers on the television 
on the intention to attend the football stadium. This research is a correlation type 
based on structural equation modeling that was done by field method. The 
statistical population was sport sciences male students of selected universities in 
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Tehran and Alborz provinces, who watched television play of Esteghlal of 
Tehran- Tractor Sazi of Tabriz from the Premier League series held at Azadi 
Stadium. In order to determine the number of sample size in the structural 
equation modeling, with the consideration of 5 to 15 questionnaires for each 
variable, the researcher collected 225 correct questionnaires. The research tool 
was based on theoretical studies and recent research in the form of a questionnaire 
of 15 questions was designed. For visual and content validity, a questionnaire was 
designed for the ten sport marketing experts and sports management professors 
and the final version was corrected by correcting and removing defects and 
ambiguities. The initial reliability of the research instrument was determined by a 
pilot study and the structural validity of the instrument confirmed by the output of 
the statistical software. The results showed that the effect of perceived quality of 
watching live broadcast play and television dependency is effective on the 
decision to attend the audience in the stadium. The Organizers of sporting events 
should pay attention to the factors that increase the perceived quality of television 
broadcasting to TV viewers. 
 

Key words: Live Football Broadcast Play, Dependency Audiences, Intention to 
Attend the Stadium, The Students 


