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 فوتبال ۀمسابق یک تماشای تصمیم بر ثرؤم عوامل عملکرد ـ اهمیت تحلیل
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 09/06/1395تاریخ پذیرش:                   1394 /14/11تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
 پژوهش روش. بود فوتبال ۀمسابق یک تماشای تصمیم بر ثرؤم عوامل عملکرد ـ اهمیت تحلیل ،حاضر از پژوهش هدف

از میان  که دادند تشکیل سایپا و سپاهان هایتیم فوتبال ۀمسابق تماشاگران را آن آماری ۀجامع ه وبود تحلیلی ـ توصیفی

 عواملجهت انجام پژوهش، . شدند انتخاب ۀ پژوهشنمون عنوانبه دسترسدر گیرینمونه روش ا استفاده ازب نفر 384ها آن

 طراحی جهت و شناسایی شده پژوهش ۀپیشین و ادبیات دقیق بررسی با هاورزشگاه در تماشاگران حضور بر ثرؤم

 ضریب وگردید  بررسی نظرانصاحب و نامتخصص از نفر 10 توسط نامهپرسش روایی. مورد استفاده قرار گرفتند نامهپرسش

 آمار هایروش نیز با استفاده از هاداده تحلیلوتجزیه. شتگ محاسبه( 94/0معادل ) کرونباخ آلفای آزمون توسط آن پایایی

 یک تماشای گیری درموردتصمیم بر اثرگذار عامل 32 میان از دهد کهمی نشان نتایج. گرفت انجام استنباطی و توصیفی

 قرار عملکرد حفظ ۀناحی در عامل هفت و آن بر تمرکز ۀناحی در عامل 22 کم، اولویت ۀناحی در عامل سه ،فوتبال ۀمسابق

 و بودهن کنندهتهدید ،سیستم عملکرد برای اندگرفته قرار کم اولویت ۀناحی در که عواملی ذکر استشایان .نداهگرفت

از این  و بوده فوری اصالحی اقدام به نیازمند آن بر تمرکز ۀناحی درموجود  عوامل ؛باشندنمی فوری اصالح به نیازمند

 باشند،می مهم تماشاگران نظر از تنهانه نیز عملکرد حفظ ۀناحی در گرفته جای عوامل ؛دارند قرار باالیی اولویت در منظر

 .حاصل شده است رضایت هاآن عملکرد از بلکه

 

 تماشا برای تصمیم ،IPA مدل تماشاگر، فوتبال، عملکرد، ـ اهمیت تحلیل: کلیدی واژگان
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 مقدمه
 سر افراد از که عملی هر و است انسان هر زندگیدر  حیاتی و مهم هایفعالیت از یکی 1گیریتصمیم

 این از نیز فوتبال ۀمسابق یک تماشای برای اقدام. باشدمی گیریتصمیم نوع یک محصول ،زندمی

 یک تماشای به که گیردمی تصمیم فرد ،خاص فرایند یک طی کهطوریبه ؛نیست مستثنی قاعده

 که دارد قرار مختلفی عوامل ثیرأتتحت تصمیمی چنین ؟خیر یا برود استادیوم یک در فوتبال ۀمسابق

 مسابقات تماشای ،امروزه. دنگیر قرار بررسی و ارزیابی تحت موشکافانهشکل به و دقتبه بایستمی

 در بسیاری افراد کهطوریبه ؛است شده تبدیل افراد از بسیاری برای مهم تفریحات از یکی به فوتبال

. کنندمیفوتبال  مسابقات تماشای صرف را زیادی پول و انرژی زمان،( نفر هامیلیون) جهان سراسر

 برای خاصی اهمیت از ،یابندمی حضور هاورزشگاه در فوتبال مسابقات تماشای برای که تماشاگرانی

 ایحرفه باشگاه هر اصلی هایسرمایه ترینمهم از یکی عنوانبه و ندهست برخوردار فوتبال لیگ هر

 نقش ،مسابقات بلیط خرید با د،بخشنمی هویت فوتبال لیگ به کهنآبرعالوه ،زیرا باشند؛می مطرح

 از یکی هاورزشگاه در تماشاگران حضور ،دیگرسویاز. دارند آن برای درآمد کسب در ایبرجسته

. شودمی تماشاگران هیجان و انرژی ۀتخلی باعث که است فراغت اوقات گذراندن مفید و سالم هایشیوه

 جذب موجبها بیشتر آن حضور و محسوب شده فوتبال هایتیم موفقیت کلیدی اجزای از تماشاگران

 شاخصی عنوانبه خانگی هایبازی در تماشاگران حضور براین،عالوه. شودمی بیشتری مالی حامیان

 بازی جذابیت نمایانگر تنهانه حضور و این شودمی استفاده هاتیم مدیران موفقیت میزان تعیین برای

 فروش ورودی، دریافت جمله از منافعی نجر به کسبم بلکه ،باشدمی تماشاگران برای تیم عملکرد و

)سئوک چوی،   شودمی ورزشی رویدادهای از مختلف هایشرکت حمایت و پارکینگ ۀهزین امتیازات،

 فوتبال مسابقه یک تماشای برای تماشاگران حضور حال،اینبا. (266: 2009، 2مارتین، پارک و یو

 برای تماشاگران بیشتر جذب در عوامل این کارکرد و اهمیت که قرار دارد مختلفی عوامل ثیرأتتحت

 کیفیت مانند مختلفی عواملیکه  اندداده نشان مطالعات بسیاری. باشدمی متفاوت ،مسابقات تماشای

 هوایوآب ورزشگاه، در تفریحی هایفعالیت مسابقات، زمان و مکان بلیط، توزیع ۀشیو و قیمت بازی،

 بازیکنان حضور سرگرمی، شدن،اجتماعی تسهیالت، و امکانات وجود استادیوم، طراحی مناسب،

 ،(غیره و تجاری نشان آرم،) باشگاه نشان و اعتبار ،شهرت وجهه، طلبی،موفقیت تیم، حمایت محبوب،

 ،4، فاینالی و نیوبریدونینهو ؛581: 7200 ،3استیو و کوریا) ورزشگاهی تسهیالت و اقتصادی عوامل

                                                           
1. Design Making  

2. Seok Choi, Martin, Park, & Yoh 

3. Correia & Esteves 

4. Donihue, Finally & Newberry 
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 ،3سئور و اکسلر ،بئور ؛308: 2006 ،2فانک و نیل ؛311: 2002 ،1جنسن و دسشریور ؛41: 2002

 ۀمسابق یک تماشای برای تماشاگران حضور بر (.247: 1388 ،، اسدی و خبیریفالحی و 205: 2008

 گرفتههای صورتپژوهش سایر و مطالعات در این موجود خال حال،اینبا. گذارندمی تاثیر فوتبال

 اهمیت تحلیل به کمتر و کرده بسنده عوامل شناخت به شدهانجام مطالعات که است این زمینهایندر

 ،همچنین. اندپرداخته فوتبال ۀمسابق یک تماشای برای تماشاگران تصمیم بر ثرؤم عوامل عملکرد و

 خاص موضوع یک با مرتبط عوامل از مشتریان رضایت سطوح بررسی به تنها هاپژوهش از برخی

مشخص است . اندادهد قرار بررسی مورد را مشتریان نظر از عوامل این اهمیت ۀلأمس کمتر و پرداخته

 چهاگر. باشد مشتریان نظر از هاویژگی این اهمیت رسان تعیینیاری تواندنمی بعدیتک نگاه که این

 سطح تعیین و گذارندمی فوتبال مسابقات تماشای جهت افراد بر را ثیرأت بیشترین که عواملی شناخت

 اهمیت ورزشی بازاریابی برای و بوده اساسی و مهم موضوعی و شروع ۀنقط هاآن از افراد رضایت

 برای را ثرتریؤم بازاریابی راهبردهای که دهدمی اجازه بازاریابان به کهطوریبه ؛دارد بسیاری

 کهو نیز این (3: 2007 ،4و ساتنمولین، هاردی ) دهند قرار استفاده مورد تماشاچیان دادنرقراهدف

: 1997 ،5مکی و مپتونراک) نموده ریزیبرنامه ثرتریؤم شکلبه را مسابقات دهدمی اجازه مدیران به

 برای را نوینی هایشیوه و( 4: 2007 همکاران، و مولین) بخشند بهتری شکل ر خودکا به ،(426

 میزان به توجه عدم حال،اینبا ؛(786، 2000 ،6کرامپتون و بیکر) گیرند کاربه درآمد و حضور افزایش

 فوتبال مسابقات برگزاری نمسئوال برایرا  کاملی و جامع درک تواندنمی عوامل این عملکرد و اهمیت

 عوامل ترینمهم فعلی عملکرد ـ اهمیت میزان تعیین. کند ایجاد ورزشی اماکن و هاباشگاه مدیران و

 آینده برای بهتر ریزیبرنامه و تراثربخش ارزیابی امکان ،فوتبال مسابقات تماشای تصمیم بر تأثیرگذار

 حضور میزان مسابقات، برگزاری کیفیت افزایش ضمن رویکردی، چنین اتخاذ با. کندمی فراهم را

 و هاباشگاه برای درآمد کسب جمله از منافعی امر این که یابدافزایش می هااستادیوم در تماشاگران

 وفاق افزایش تماشاگران، در اجتماعی هاینقش پذیرش به کمک مالی، حامیان جذب ورزشی، اماکن

 تاکنون کهاین به توجه با. همراه داردبه غیره را و اجتماعی و ملی هویت ۀتوسع اجتماعی، بستگیهم و

 به توجه با فوتبال ۀمسابق یک تماشای تصمیم بر ثرؤم عوامل عملکرد ـ اهمیت تحلیل به پژوهشی در

                                                           
1. Deschriver & Jensen 

2.  Neale & Funk 

3. Bauer, Sauer & Exler  

4. Mullin, Hardy  & Sutton,  

5. Crompton & McKay  

6. Baker & Crompton  
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 مهم این انجام صدددرحاضر  پژوهش است، پرداخته نشده 1(IPA) عملکرد ـ اهمیت تحلیل مدل

برای مدیریت  را مفید یابزار ،شد ارائه( 1977) 2جیمز و مارتیال توسط بارنخستین که IPA. باشدمی

. کندمی فراهم عملکرد بهبود برای خود مدیریت تحت سیستم ضعف و قوت نقاط شناخت جهت

 و قوتنقاط  زمانهم طوربهبتوان از طریق آن  تا است مفید حالعیندر و ساده روش یک درحقیقت،

 (.279: 2010 ،3تو و لیندا) ادد قرار نظرمد استراتژی یک تعریف و ارزیابی هنگام را سیستم یک ضعف

 اهمیت از انتظارات به توجه با بازاریابی هایاستراتژی تدوین برای ثرؤم تمرکز امکان IPA همچنین،

 که است آن روش این مزیت(. 67: 1977 جیمز، و مارتیال) نمایدمدیریت ایجاد می را برای عملکرد و

 هم و خاص موضوع یک به مربوط هایویژگی از مشتریان رضایت هم زمانهمشکل به کندمی کمک

 به که تریمناسب و بهتر هایگیریتصمیم ،اساساینبر و گردد تعیین هاویژگی آن اهمیت میزان

 در اهمیت تعیین مزیت اینذکر است که شایان. شود اتخاذ کند،می کمک سیستم یک عملکرد بهبود

 محصول، یک با ارتباط در مشتریان دیدگاه بررسی برای که هاروش سایر در( رضایت) عملکرد کنار

 اصلی الؤس بنابراین، ؛ندارد وجود( 4سروپرف و سروکوال مدل مانند) شودمی استفاده غیره و باشگاه

 فوتبال ۀمسابق یک تماشای تصمیم بر ثرؤم عوامل عملکرد ـ اهمیت که است این پژوهش حاضر

 است؟ چگونه IPA روش اساسبر

 IPA مدل

 انتظارات تحلیلوتجزیه در بیشتر که است بازاریابی روش یک ،(IPA) عملکرد ـ اهمیت تحلیل روش

 ستفادها( عملکرد) هاویژگی آن از مشتری رضایت و( اهمیت) محصول یک هایویژگی از مشتری

 ارائه جیمز و مارتیال توسط( 1977) سال در روش این. (254: 2008 ،5کوراترمان و پیتز لی،) شودمی

 (. 40: 2006 ،6کریستنسن و اسکیلسون) دگردی

 بایستمی مدل این کاربرد منظوربه .است 7شاخصهچند مدل یک مفهومی لحاظبه این مدل

 به شدتبه IPA مدل اثربخشی واقع،در. گردند مشخص، شوند تحلیل است قرار که هاییشاخص

 در   IPAمدل از گیریبهره در گام اولین بنابراین، باشد؛وابسته می آن 8تحلیلی هایلفهؤم یا هاشاخص

 تحلیلی هایلفهؤم استخراج است بدیهی .است زمینه آن در تحلیلی هایلفهؤم شناسایی ای،حیطه هر

                                                           
1. Impotance And Performance Analysis  

2. Martila & James 

3. Linda & To 

4. Servqual & Servperf  

5. Li, Pitts & Quarterman  

6. Eskildsen & Kristensen  

7. Multi Attribute Model 

8. Analytical Components  

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ming+Li%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Brenda+G.+Pitts%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jerome+Quarterman%22
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 ها،لفهؤم نظری ۀپشتوان تقویت ضمن تواندمی معین نظری رویکرد یا تئوری مفاهیم و متدولوژی اساسبر

 هایداده ۀجداگان تحلیل کهییجاآناز. نماید ارائه را هاآن شناسایی ۀنحو خصوصدر الزم راهبردهای

 قرار مطالعه مورد همزمان صورتبه هاداده ۀمجموع دو هر کههنگامی ویژهبه اهمیت، بعد و عملکرد بعد

 عملکرد سطح و اهمیت سطح به مربوط هایداده رو،؛ ازایننباشد دارامعن است ممکن گیرند،می

 بعد نشانگر X محور و اهمیت بعد نشانگر Y محور آن در که بعدی دو ۀشبک یک روی بر ها،شاخص

 ماتریس یاو  1"عملکرد ـ اهمیت ماتریس" بعدی،دو ۀشبک این .شوندمی داده نمایش است، عملکرد

IPماتریس نقش .شودمی نامیده IP هریک در که است شده تشکیل ربع یا قسمت چهار از واقعدر که 

 ماتریس این از است کهذکر بهالزم.باشدمی گیریتصمیم یندافر به کمک دارد، قرار خاصی استراتژی

 واجارگاه، فتحی محمدهادی،) شودمی استفاده بهبود جهت هاشاخص اولویت ۀدرج شناخت برای

 .است مشخص زیر شکل در IP ماتریس ربع یا قسمت چهار(. 36 :1390 ابولقاسمی، و پرداختچی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 IP ماتریس ـ1 شکل           

 اندازه چه تا ویژگی این مثالبرای) اهمیت حسببر را ویژگی هر شودمی خواسته افراد از IPA مدل در

 در ویژگی این از اندازه چه تا) عملکرد و( دارد؟ اهمیت فوتبال ۀمسابق یک تماشایبرای  تصمیم در

 نشان شمارۀ یک شکل در که طورهمان. کنند بندیرتبه( دارید؟ رضایت فوتبال ۀمسابق یک تماشای

 4ممکنحدتا حذف ،3آن بر تمرکز ،2عملکرد حفظ عناوین با قسمت چهار از IP ماتریس است، شده داده

                                                           
1. Importance Performance Matrix  

2. Keep Up the Good Work  

3. Concentrate Here  

4. Possible Overkill  

 اهمیت

 عملکرد عملکرد

 حفظ عملکرد

 دومربع 

 تمرکز بر آن

 اولربع 

 ممکنحذف تاحد

 چهارمربع 

 اولویت کم

 سومربع 
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 هستند هاییویژگی ،قرار دارند عملکرد حفظ ربع در که هاییویژگی. گرددمی تشکیل 1کم اولویت و

 ربع این. دارند رضایت هاآن از و شناسندمی مهم موارد عنوانبه را هاآن کنندگاناستفاده که

 در ناحیه، این در موجود هایشاخص که است آن بیانگر و بوده باال اهمیت و عملکرد ۀدهندنشان

 را هاییویژگی آن بر تمرکز ربع. یابد تداومبایست می وضعیت این و قرار داشته مطلوب اًنسبت وضعیت

 .باشندمی مهم هاآن نظر از اما ؛اندگرفته کنندگاناستفاده از پایینی رضایتۀ نمر که دهدمی نشان

 فوری اصالحی اقدام به نیازمند ناحیه این در شدهواقع هایشاخص که است آن ۀدهندنشان ربع این

 هاییآن ممکنحدتا حذف هاییویژگی براین،عالوه .دارند قرار باالیی اولویت در منظر این از و بوده

 ربع این. دانندنمی ضروری را موارد این اما ؛دارند رضایت هاآن از کنندگاناستفاده که هستند

 است بهتر احتماالً و باشدمی مهمغیر قوت نقاط بیانگر و نیز باال عملکرد و پایین اهمیت ۀدهندنشان

 شامل پایین اولویت ربع ،درنهایت .یابد تمرکز دیگر جای در بخش این در شدهصرف منابع و هاتالش

 عنوان هاآن برای را اهمیت از پایینی ۀدرج و دارند اندکی رضایت هاآن از افراد که است هایویژگی

 فوری اصالح به نیازمند و نبوده کنندهتهدید ،سیستم عملکرد برای هاویژگی اینهمچنین، . اندکرده

 درویژه )به باشندمی کلی یراهبردهای فوق، راهبردهای(. 256: 2008 همکاران، و لی) باشدنمی

 ترپایین داریامعن طورهب آن اهمیت ۀدرج از شاخص عملکرد سطح کهصورتیدر( و سوم و دوم هایربع

 مختصات هرگاه دیگر،سویاز .باشدمی الزم اما ؛ندارد قرار اولویت در اگرچه اصالحی اقدام انجام باشد،

 عملکرد تفریق حاصل از استفاده گیرد، قرار ربعی خطوط از یکی روی بر طور دقیقبه هاشاخص از یکی

 .(39: 1390 همکاران، و محمدهادی) بود خواهد ضروری مناسب راهبرد اتخاذ برای اهمیت از

 

 پژوهش شناسیروش
 از نوع هدف لحاظبه وشده است  اجرا میدانی شکلبه که هبود تحلیلی ـ توصیفی حاضر پژوهش روش

 .باشدمی کاربردی مطالعات

 مسابقات سری از سایپا و سپاهان هایتیم فوتبال ۀمسابق تماشاگران تمامی را پژوهش آماری ۀجامع

 هاداده وشده  انتخابها از میان آن دسترسدر گیرینمونه روشبهنمونه نیز  دادند. تشکیل برتر لیگ

 فرمول از جامعه حجم بودننامحدود به توجه با نمونه تعداد تعیین برای. گردید آوریجمعها از آن

 اطمینان با ،اساساینبر که( 31: 1387 ،منیؤم و آذر) گردید استفاده نامحدود جوامع برای کوکران

 نمونه عنوانبه نفر 384 تعداددرصد  ±5 مطلوب خطای ۀحاشی و( 5/0) استاندارد انحراف ،درصد 95

 . شدند انتخاب

                                                           
1. Low Priority  
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𝒏 =  ( 
𝒁𝑺

𝒅
)

𝟐

= ( 
𝟏.𝟗𝟔 .𝟎.𝟓

𝟎.𝟎𝟓
)

𝟐

= 16/384  

n =نمونه حجم 
Z =درصد 95 اطمینان سطح در استاندارد واحد مقدار  
S =جامعه استاندارد انحراف مطلوب سطح 
d =مطلوب احتمالی دقت 

 عوامل عملکرد ـ اهمیت میزان که بود ایساختهپژوهشگر نامۀپرسش مورداستفاده در پژوهش ابزار

 و IPA مدل کاربرد منظوربه. دادمی قرار سنجش مورد را فوتبال ۀمسابق یک تماشای تصمیم بر ثرؤم

 .باشدمی حیاتی و ضروری تحلیلی عوامل دقیق تعیین ،مدل این از درست و معتبر نتایج اخذ

 در تماشاگران حضور بر اثرگذار عوامل تمامی پژوهش، ۀپیشین و ادبیات دقیق بررسی با ،منظوربدین

 مقاالت ۀکلی ،مذکور عوامل استخراج برای. گردید استخراج و شده مشخص ورزشی مسابقات

 را ورزشی مسابقات تماشای برای تماشاگران حضور بر ثرؤم عوامل که خارجی و داخلی دسترسقابل

 و بندیدسته مورد هاآن متعدد، عوامل استخراج از پس. گرفت قرار تحلیل مورد ،بودند کرده بررسی

 خالصه عامل یک در بودند، مشترک معنای یا پوشانیهمدارای  که عواملی و گرفتند قرار ترکیب

 بندیدسته و شناسایی مختلف مقاالت در( شمارۀ یک جدول) تکرارپر عامل 34 ،نهایتدر. شدند

 بودند تیم و رفاهی خدمات فردی، عوامل بازی، استادیوم، بعد پنج به مربوط یکلطوربه که گردیدند

 طیف اساسبر و گرفتند قرار اینامهپرسش در مذکور عواملذکر است که شایان(. شمارۀ یک جدول)

 نظرمد عدد دور شد خواسته هاآن از و شد پرسیده گویانپاسخ از زیر کلی الؤس دو ،لیکرت ارزشیپنج

 فوتبال ۀمسابق یک تماشای در زیر اثرگذار عوامل از یکهر از شما رضایت میزان .1 :بکشند خط خود

 یک تماشای جهت زیر عوامل از یکهر. 2 و( راضی بسیار پنج= تا ناراضی بسیار یک=) است؟ چقدر

 (.مهم = بسیارپنج تا اهمیتبی بسیار =یک) دارد؟ اهمیت چقدر شما برای فوتبال ۀمسابق
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  تماشاگران حضور بر اثرگذار عوامل ـ1 دولج

 سال و پژوهشگر شاخص                     معیار   

 استادیوم

 

        استادیوم به مناسب دسترسی قابلیت .1

 استادیوم فضای بودننوازچشم .2

 استادیوم چمن زمین کیفیت .3

 (غیره و نظافت ،صندلی راحتی) تماشاگرانجایگاهکیفیت .4

 راهنما عالئم و اطالعات هایباجه وجود .5

 استادیوم پرسنل شایستۀ و مناسب برخورد .6

 استادیوم در بازی هایصحنه و فیلم نمایش .7

  استادیوم امنیت و ایمنی .8

 استادیوم بر حاکم فرهنگی و اخالقی جو .9

 و فالحی ،(1387) دوستی ،(1382) اردکانی پورآقایی و الهی

، نادریان جهرمی، نصراصفهانی و رحیمی المیری ،(1388) همکاران

 ،(1392) قاسمی و نظری ،کشگر ،(1389) روشن ،(1388)

 ،(1992) گائودر و هانسن ،(1392)، جاللی و سلیمانی حسامی

، گارلند و مکفرسون ،(1997) 1زانگ، پیس، اسمیت، لی و جامبور

 ،(2004) موندلو و رایش ،(2001) استیو و کرویا ،(2000) 2هوگی

 (2008) لی و امینوبدین و (2006) شونک ،(2005) دیل

 بازی

 

                       بازی برگزاری زمان .10

          (هفته آخر) بازی برگزاری روز .11

                  بازی جذابیت و کیفیت .12

 بازی کنندگیسرگرم و تفریحی ارزش .13

 بازی نتیجۀ بودنسازسرنوشت .14

 سنتی رقیب با بازی .15

 روشن ،(1388) همکاران و المیری ،(1388) همکاران و فالحی

 و حسامی ،(1391)، الهی، ناظمی و علیزاده ساعتچیان ،(1389)

 همکاران و زانگ ،(1992) گائودر و هانسن ،(1392) همکاران

 کرویا ،(2000) وستربک ،(2000) همکاران و مکفرسون ،(1997)

، فینک و اندرسون ،(2002) دسشیور و ریورز ،(2001) استیو و

 ،(2005) دیل ،(2002) 4، فینک و پاستورهگرینول ،(2002) 3تریل

 (2008) لی و امینوبدین و (2006) شونک

 عوامل

 فردی

 

         روانی و روحی نیازهای ارضای .16

                 اجتماعی تجارب کسب .17

             اجتماعی رویدادهای دیدن .18

 مسابقه از بردنلذت .19

 زندگی فشار و تنش روزمرگی، از رهایی .20

 دوستان با شدنهمراه و مالقات .21

 زمان و وقت داشتن .22

، خبیری، حلبیان، احمدی و بخشنده بهنام ،(1389) روشن

 همکاران و حسامی ،(1391) همکاران و ساعتچیان ،(1391)

 ،(2004) کیم و النگ ،(2002) 5، تریال و اندرسونفینک ،(1392)

 تریل و رابینسون ،(2005) 6، مکدونالد، یون و فوجیموتوهانگ

 (2006) اوک جانگ و (2005)

 خدمات

 رفاهی

 

                           بلیط قیمت .23

                    بلیط توزیع ۀشیو .24

               بازی از قبل تبلیغات .25

 رویداد ترغیبی و تشویقی هایفعالیت .26

 مسابقه حین سرگرمی و تفریحی فعالیت .27

 استادیوم در نوشیدنی و غذایی مناسب خدمات .28

 روشن ،(1388) همکاران و المیری ،(1388) همکاران و فالحی

 استیکن و مارکوم ،(1391) همکاران و ساعتچیان ،(1389)

 ،(1997) همکاران و زانگ ،(1992) گائودر و هانسن ،(1985)

 و دونیهو ،(2001) استیو و کرویا ،(2000) همکاران و مکفرسون

 ،(2004) موندلو و رایش ،(2002) چییانگ ،(2002) همکاران

 (2008) لی و امینوبدین و (2006) شونک

 تیم

 

                       موردعالقه تیم حمایت به نیاز .29

                   موردعالقه تیم باخت /برد درصد .30

 بندیرده جدول در موردعالقه تیم جایگاه .31

 بندیرده جدول در حریف تیم جایگاه .32

 موردعالقه تیم در ستاره بازیکنان وجود .33

 حریف تیم در ستاره بازیکنان وجود .34  

 زانگ ،(1391) همکاران و ساعتچیان ،(1388) همکاران و فالحی 

 ،(2001) استیو و کرویا ،(2000) وستربک ،(1997) همکاران و

 اندرسون ،(2002) همکاران و گرینول ،(2002) دسشیور و ریورز

 (2008) لی و امینوبدین ،(2002) همکاران و

                                                           
1. Zhang, Pease, Smith, Lee, Lam, & Jambor 
2. Macpherson, Garland, & Haughey  
3. Anderson, Fink, & Trail  
4. Greenwell, Fink, & Pastore  
5. Fink, Trail, & Anderson  
6. Hong, McDonald, Yoon, & Fujimoto  
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 تعیین جهت اول ۀوهل در. گرفت صورت ایگسترده هایبررسی پژوهش ابزار روایی بررسی منظورهب

 عوامل ترینمهم طریق این از و گرفت قرار دقیق بررسی مورد پژوهش ۀپیشین و ادبیات ،ثرؤم عوامل

 اختیار در مذکور ۀنامپرسش ،سپس .گردید مشخص فوتبال ۀمسابق یک تماشای تصمیم بر اثرگذار

 شکل، لحاظبه االتؤس و گرفت قرار( نفر 10) بازاریابی و ورزشی مدیریت ۀحوز نامتخصص و اساتید

 ابزار پایایی تعیین منظوردرادامه، به(. محتوی و صوری روایی) گشت بررسی سنخیت و نگارش و امال

 اهمیت بعد در مذکور ۀنامپرسش برای آلفا ضریب که شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پژوهش

 .گردید محاسبه( 93/0) عملکرد بعد در و( 94/0)

 ادبیات ،اول بخش در. دشدن آوریجمع میدانی کار و ایکتابخانه مطالعات طریق از پژوهش هایداده

 بین هانامهپرسش ،دوم بخش در و مورد بررسی قرار گرفت عوامل تعیین منظورهب پژوهش ۀپیشین و

 .گردید آوریجمع و توزیع گشته نمونه افراد

( غیره و استاندارد انحراف میانگین، نمودارها، جداول،) توصیفی آمار بخش دو در هاداده تحلیلوتجزیه

 تحلیل جهت. گرفت انجام( اینمونهتک تی آزمون و فواسمیرن ـ کلموگروف آزمون) استنباطی آمار و

 IP ماتریس تشکیلذکر است که بهالزم .گردید استفاده محورداده رویکرد ازنیز  IPA مدل در هاداده

 تقسیم نیمه دو به محورها از هریکاین ماتریس،  ترسیم منظوربه .باشدمی معینی قواعد بر مبتنی

 تقاطع محل مختصات ،تقاطع ۀنقط. گرددمی استفاده تقاطع ۀنقط از کار این انجام برای که شوندمی

میده نا "ربعی خطوط" خطوط، این .کندمی تقسیم ربع چهار به را IP ماتریس که است خطوطی

 رویکرد در ؛دارد وجود رویکرد دو ربعی، خطوط تقاطع مختصات تعیین منظوربه .شوندمی

مثال عنوان؛ بهگیردمی قرار است، شده گرفته کاربه که مقیاسی مرکز در تقاطع ۀنقط ،1"محورمقیاس"

 رویکرد در .بود خواهدسه  تقاطع ۀنقط باشد، لیکرت ایدرجه پنج مقیاس استفاده،مورد مقیاس اگر

 زا تقاطع ۀنقط تعیین منظورهب رو،گیرد؛ ازاینمی قرار هاداده مرکز در تقاطع ۀنقط ، 2"محورداده"

 (. 38: 1390 همکاران، و محمدهادی) شودمی استفاده میانه یا میانگین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Scale–Centered Approach  

2. Data–Centered Approach  
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 نتایج
 

 پژوهش هاینمونه شناختیجمعیت هایویژگی توصیف ـ2 جدول

 درصد تعداد متغیر

 سن

 39/29 67 سال 20 تا 10

 31/51 117 سال 30 تا 21

 60/13 31 سال 40 تا 31

 95/3 9 سال 50 تا 41

 75/1 4 باال به سال 51

 ماهانه درآمد سطح

 28/12 28 هزار 500 از کمتر

 12/24 55 میلیون یک تاهزار  501

 21/9 21 میلیون دو تا یک و میلیون یک

 00/0 0 میلیون سه تا یک و میلیون دو

 44/0 1 باال به میلیون سه

 95/53 123 پاسخ بدون

 تأهل وضعیت

 86/68 157 مجرد

 39/29 67 متأهل

 75/1 4 پاسخ بدون

 تحصیالت سطح

 11/17 39 دیپلم زیر

 84/36 84 دیپلم

 23/16 37 کاردانی

 61/20 47 کارشناسی

 70/5 13 کارشناسی ارشد

 32/1 3 دکتری

 19/2 5 پاسخ بدون
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 فوتبال ۀمسابق یک تماشای تصمیم بر عوامل اثر معناداری ـ3 جدول

 گویه
 معناداری سطح میانگین

 عملکرد اهمیت عملکرد اهمیت

 001/0 045/0 19/2 21/3 استادیوم به مناسب دسترسی قابلیت .1

 001/0 100/0 37/2 31/3 استادیوم فضای بودننوازچشم .2

 100/0 100/0 68/2 58/3 استادیوم چمن زمین کیفیت .3

 و پاکیزگی و نظافت ها،صندلی راحتی) تماشاگران جایگاه کیفیت .4

 (غیره
49/3 43/2 100/0 100/0 

 100/0 026/0 44/2 21/3 استادیوم در راهنما عالئم و اطالعات هایباجه وجود .5

 100/0 100/0 49/2 40/3 استادیوم پرسنل شایستۀ و مناسب برخورد .6

 100/0 100/0 30/2 33/3 بازی هایصحنه و فیلم نمایش .7

 100/0 100/0 61/2 58/3 استادیوم امنیت و ایمنی .8

 100/0 100/0 41/2 36/3 استادیوم بر حاکم فرهنگی و اخالقی جو .9

 023/0 100/0 82/2 48/3 بازی برگزاری زمان .10

 043/0 100/0 18/3 53/3 (هفته آخر) بازی برگزاری روز .11

 034/0 100/0 83/2 58/3 بازی جذابیت و کیفیت .12

 038/0 100/0 83/2 52/3 بازی کنندگیسرگرم و تفریحی ارزش .13

 005/0 100/0 25/3 69/3 بازی نتیجۀ بودنسازسرنوشت .14

 002/0 100/0 28/3 65/3 سنتی رقیب با بازی .15

 038/0 100/0 83/2 36/3 روانی و روحی نیازهای ارضای .16

 100/0 047/0 45/2 84/2 اجتماعی تجارب کسب .17

 100/0 214/0 60/2 11/3 اجتماعی رویدادهای دیدن .18

 047/0 100/0 84/2 58/3 مسابقه از بردنلذت .19

 045/0 100/0 82/2 33/3 زندگی فشار و تنش روزمرگی، از رهایی .20

 042/0 100/0 83/2 32/3 دوستان با شدنهمراه و مالقات .21

 043/0 100/0 84/2 38/3 زمان و وقت داشتن .22

 100/0 100/0 46/2 37/3 بلیط قیمت .23

 100/0 018/0 53/2 23/3 بلیط توزیع شیوۀ .24

 100/0 049/0 52/2 82/2 بازی از قبل تبلیغات .25

 100/0 036/0 57/2 81/2 رویداد ترغیبی و تشویقی هایفعالیت .26

 100/0 036/0 68/2 18/3 مسابقه حین سرگرمی و تفریحی فعالیت .27

 100/0 100/0 39/2 34/3 استادیوم در نوشیدنی و غذایی مناسب خدمات .28

 012/0 100/0 22/3 77/3 موردعالقه تیم حمایت به نیاز .29

 003/0 100/0 26/3 75/3 موردعالقه تیم باخت /برد درصد .30

 100/0 100/0 53/3 99/3 بندیرده جدول در موردعالقه تیم جایگاه .31

 031/0 100/0 82/2 24/3 بندیرده جدول در حریف تیم جایگاه .32

 100/0 100/0 59/3 77/3 موردعالقه تیم در ستاره بازیکنان وجود .33

 065/0 419/0 85/2 08/3 حریف تیم در ستاره بازیکنان وجود .34
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 دیدن عامل جزبه عوامل ۀکلی اثر که دهدمی نشان اینمونهتک تی آزمون و شمارۀ دو جدول نتایج

 هم و اهمیت بعد در هم) حریف تیم در ستاره بازیکنان وجود و( اهمیت بعد در) اجتماعی رویدادهای

  .باشدمی معنادار فوتبال ۀمسابق یک تماشای تصمیم در( عملکرد بعد در

 

 
 فوتبال ۀمسابق یک تماشای تصمیم بر ثرؤم عوامل IP ماتریس ـ2 شکل

 

 و آن بر تمرکز کم، اولویت ۀناحی سه در تحلیلی عوامل که تمامی دهدمی نشان شمارۀ یک شکل

. است نگرفته جای ممکنحددر حذف ۀناحی در عاملی گونههیچ و اندگرفته قرار عملکرد حفظ

 دلیلبه "حریف تیم در ستاره بازیکنان وجود" و "اجتماعی رویدادهای دیدن" عامل دو ،همچنین

 در گرفتهقرار عوامل ۀمجموع طورکلی،به. نشدند وارد IPA تحلیل در هاآن میانگین نشدنمعنادار

 :باشدمی زیر قرار به مختلف نواحی

 ترغیبی و تشویقی هایفعالیت و بازی از قبل تبلیغات اجتماعی، تجارت کسب: کم اولویت ۀناحی .1

 .رویداد

 کیفیت استادیوم، فضای بودننوازچشم استادیوم، به مناسب دسترسی قابلیت: آن بر تمرکز ۀناحی .2

 وجود ،(غیره و پاکیزگی و نظافت ها،صندلی راحتی) تماشاگران جایگاه کیفیت استادیوم، چمن زمین

 نمایش استادیوم، پرسنل ۀشایست و مناسب برخورد استادیوم، در راهنما عالئم و اطالعات هایباجه

 زمان استادیوم، بر حاکم فرهنگی و اخالقی جو استادیوم، امنیت و ایمنی بازی، هایصحنه و فیلم

 روحی نیازهای ارضای بازی، کنندگیسرگرم و تفریحی ارزش بازی، جذابیت و کیفیت بازی، برگزاری

 دوستان، با شدنهمراه و مالقات زندگی، فشار و تنش روزمرگی، از رهایی مسابقه، از بردنلذت روانی، و
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 خدمات مسابقه، حین سرگرمی و تفریحی فعالیت بلیط، توزیع ۀشیو بلیط، قیمت زمان، و وقت داشتن

 .بندیرده جدول در حریف تیم جایگاهو  استادیوم در نوشیدنی و غذایی مناسب

 رقیب با بازی بازی، ۀنتیج بودنسازسرنوشت ،(هفته آخر) بازی برگزاری روز: عملکرد حفظ ۀناحی .3

 در عالقهمورد تیم جایگاه عالقه،مورد تیم باخت /برد درصد عالقه،مورد تیم حمایت به نیاز سنتی،

 .عالقهمورد تیم در ستاره بازیکنان وجود و بندیرده جدول
 

 گیرینتیجه و بحث

 اثرگذار عوامل داد نشان فوتبال ۀمسابق یک تماشای تصمیم بر ثرؤم عوامل عملکرد ـ اهمیت تحلیل

. گیرندمی قرار عملکرد حفظ و آن بر تمرکز کم، اولویت ۀمنطق سه در عملکرد و اهمیت نظر از

که  رویداد ترغیبی و تشویقی هایفعالیت و بازی از قبل تبلیغات اجتماعی، تجارت کسب هایویژگی

 ،(1391) همکاران و ساعتچیان ،(1388) همکاران و المیری ،(1388) همکاران و فالحی مطالعات در

 و مکفرسون ،(1997) همکاران و زانگ ،(1992) گائودر و هانسن ،(1392) همکاران و حسامی

 عوامل عنوانبه( 2004) موندلو و رایش و( 2002) چییانگ ،(2001) استیو و کرویا ،(2000) همکاران

 ۀناحی در حاضر پژوهش در اند،شده معرفی ورزشی رویدادهای و اماکن در تماشاگران حضور بر ثرؤم

 عوامل این عملکرد از افراد که است واقعیت این گویای مطلب این. اندگرفته قرار کم اولویتدارای 

 برای هاییویژگی چنین. هستند قائل هاآن برای را اهمیت از پایینی ۀدرج و دارند کمی رضایت

 نیست معنابدان این ،البته. باشندنمی فوری اصالح به نیازمند و نبوده کنندهتهدید ،سیستم عملکرد

 تالش الزم است فعلی وضعیت در بلکه ،باید غافل بود هاییویژگی چنین ۀتوسع و بهبود فرایند از که

 اقدام عواملی چنین بهبود به نسبت مقتضی زمان در و یابد تمرکز ترحساس موارد بر مدیران فکر و

 ترجیحات و تمایالت ،هانگرش تغییر و آگاهی افزایش فناوری، پیشرفت زمان، گذشت با ؛ زیراگردد

 امروزی اهمیتبی موارد است ممکن و شودمی تغییر دستخوش هاآن هایخواسته و نیازها تماشاگران،

 و ضرورغیر سربار هایهزینه کاهش :شامل هاییاستراتژی حیطه این در. گرددتلقی  مهم یندهآ در

 گذاریسرمایه و ترغیبی و تشویقی هایفعالیت و بازی از قبل تبلیغات برای مازاد عملیاتی هایهزینه

  .شودمی توصیه دیگر هایبخش در هاآن

 کیفیت استادیوم، فضای بودننوازچشم استادیوم، به مناسب دسترسی قابلیت هایویژگیبراین، عالوه

 وجود ،(غیره و پاکیزگی و نظافت ها،صندلی راحتی) تماشاگران جایگاه کیفیت استادیوم، چمن زمین

 نمایش استادیوم، پرسنل ۀشایست و مناسب برخورد استادیوم، در راهنما عالئم و اطالعات هایباجه

 زمان استادیوم، بر حاکم فرهنگی و اخالقی جو استادیوم، امنیت و ایمنی بازی، هایصحنه و فیلم
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 روحی نیازهای ارضای بازی، کنندگیسرگرم و تفریحی ارزش بازی، جذابیت و کیفیت بازی، برگزاری

 دوستان، با شدنهمراه و مالقات زندگی، فشار و تنش روزمرگی، از رهایی مسابقه، از بردنلذت روانی، و

 خدمات مسابقه، حین سرگرمی و تفریحی فعالیت بلیط، توزیع ۀشیو بلیط، قیمت زمان، و وقت داشتن

 هایپژوهش درکه  بندیرده جدول در حریف تیم جایگاه و استادیوم در نوشیدنی و غذایی مناسب

 همکاران و المیری ،(1388) همکاران و فالحی ،(1387) دوستی ،(1382) اردکانی پورآقایی و الهی

 همکاران و کشگر ،(1391) همکاران و بهنام ،(1391) همکاران و ساعتچیان ،(1389) روشن ،(1388)

 مکفرسون ،(1997) همکاران و زانگ ،(1992) گائودر و هانسن ،(1392) همکاران و حسامی ،(1392)

 اندرسون ،(2002) دسشیور و ریورز ،(2001) استیو و کرویا ،(2000) وستربک ،(2000) همکاران و

 همکاران و فینک ،(2002) همکاران و دونیهو ،(2002) همکاران و گرینول ،(2002) همکاران و

 ،(2005) همکاران و هانگ ،(2005) دیل ،(2004) کیم و النگ ،(2004) موندلو و رایش ،(2002)

 عنوانبه( 2008) لی و امینوبدین و( 2006) شونک ،(2006) اوک جانگ ،(2005) تریل و رابینسون

 در حاضر پژوهش در اند،شده معرفی ورزشی رویدادهای و اماکن در تماشاگران حضور بر ثرؤم عوامل

 عملکرد و شتهدا هاآن از کمی رضایت تماشاگران که هاییویژگی ؛اندگرفته قرار آن بر تمرکز ۀناحی

 عوامل این گرفتنقرار. باشدمی مهم )تماشاگران( هاآن برای عوامل این اما دانند،نمی مطلوب را هاآن

 اصالحی اقدام به نیاز عواملی چنین که است نمسئوال و مدیران برای پیام اینحاوی  ناحیه این در

 مطلوب عملکرد داشتن برای مدیران بنابراین، ؛دارند قرار باالیی اولویت در لحاظبدین و داشته فوری

 بایستمی آن از ناشی مثبت پیامدهای و هااستادیوم در تماشاگران میزان افزایش مورددر سیستم

 وضعیت به رسیدن سویبه را فعلی وضعیت و کنند عوامل این بهبود صرف بسیاری را کوشش و تالش

 مطلوب) بوده عیفض عواملی چنین وضعیت که است آن از حاکی هایافته زیرا، ؛دهند تغییر مطلوب

 مانند توسعه و رشد هایی درمورداستراتژی ،ارتباط این در. است حیاتی توجه مستلزم و باشد(نمی

 تماشاگران هایجایگاه با مدرن و نوازچشم باال، دسترسی قابلیت با هاییاستادیوم طراحی و ساخت

 شایسته پرسنل استخدام روز، هایفناوری با مطابق فعلی هایاستادیوم نوسازی و بازسازی کیفیت،با

 اخالقی جو بهبود تماشاگران، با اصولی و مناسب تعامل با ارتباط در هاآن آموزش و هااستادیوم برای

 هابازی برگزاری زمان تعیین رسانی،اطالع و سازیآگاه آموزش، طریق از هااستادیوم بر حاکم فرهنگی و

 و دوستان با هابازی تماشای فرصت شدنفراهم جهت تماشاگران فراغت اوقات و کاریغیر اوقات در

 بهبود ،استادیوم در غیره و نوشیدنی غذایی، خدمات ۀارائ هایجایگاه کیفیت و کمیت افزایش آشنایان،

 .گرددمی پیشنهاد غیره و مسابقات بلیط توزیع ۀشیو

 رقیب با بازی بازی، ۀنتیج بودنسازسرنوشت ،(هفته آخر) بازی برگزاری روز نظیر عواملی ،نهایتدر

 در عالقهمورد تیم جایگاه عالقه،مورد تیم باخت /برد درصد عالقه،مورد تیم حمایت به نیاز سنتی،
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 همکاران و فالحی هایپژوهش در که عالقهمورد تیم در ستاره بازیکنان وجود و بندیرده جدول

 زانگ ،(1992) گائودر و هانسن ،(1391) همکاران و ساعتچیان ،(1388) همکاران و المیری ،(1388)

 ریورز ،(2001) استیو و کرویا ،(2000) وستربک ،(2000) همکاران و مکفرسون ،(1997) همکاران و

 شونک ،(2005) دیل ،(2002) همکاران و گرینول ،(2002) همکاران و اندرسون ،(2002) دسشیور و

 رویدادهای و اماکن در تماشاگران حضور بر ثرؤم عوامل عنوانبه( 2008) لی و امینوبدین و( 2006)

 چنین تماشاگران نظر از. ندگرفت قرار عملکرد حفظ ۀناحی در حاضر پژوهش در اند،شده معرفی ورزشی

 اهمیت و عملکرد ۀدهندنشان موضوع این. دارند رضایت هاآن از که هستند یمهم هاییویژگی عواملی

ی قرار مطلوب نسبتاً وضعیت در ناحیه این در موجود عوامل که است آن بیانگر و بوده موارد این باالی

 مدیران کار دستور در راستاالزم است دراین که استراتژیی و یابد تداوم بایستمی وضعیت این و دارند

 نسبت به نباید نمسئوال و مدیران وجود،اینبا. باشدمی فعلی عملکرد حفظ ،گیرد قرار امر نمسئوال و

 و نیازها در تغییرات به توجه با الزم است بلکه ورزند، غفلت آینده در موارد این ۀتوسع و بهبود

 کار دستور در را موارد این در بهبود گردد،می متغیرتر و ترپیچیده روز هر که تماشاگران یهاخواسته

 در تماشاگران مالکیت سهم افزایش نظیر توسعه و رشد هایاستراتژی ،حیطه این در. دهند قرار خود

 برای مستعد بسیار افراد پرورش و وسیع جغرافیایی ۀگستر در استعدادیابی عالقه،مورد هایتیم

 ،قدیمی هایتیم مجدد رشد به کمک و احیا فوتبال، هایتیم در هاآن نگهداشت و حفظ و شدنستاره

 . گرددمی پیشنهاد غیره و مردمی و دارریشه

 عوامل به مربوط موارد بیشتر و استادیوم به مربوط عوامل ۀکلی که است این نتایج در ملأتقابل ۀنکت

 ؛اندگرفته جای آن بر تمرکز ۀناحی در رفاهی خدمات عوامل از بلیط توزیع ۀشیو و قیمت همراهبه فردی

 نشان ن امرای. دارند قرار عملکرد حفظ ۀناحی در بازی و تیم به مربوط عوامل بیشتر کهصورتیدر

 مربوط مهم موارد ویژهبه و خود شخصی نیازهای و استادیوم به مربوط موارد تماشاگران که دهدمی

 آن وضعیت از اما ؛دانندمی مهم بسیار را بلیط توزیع روش و قیمت یعنی ؛مسابقات فروشیبلیط به

 برای عوامل این و داشته رضایت بازی و تیم به مربوط عوامل از حال،اینبا ؛ندارند چندانی رضایت

 .باشدمی مهم هاآن

 برای تماشاگر تصمیم بر ثرؤم عوامل ۀتوسع و بهبود در تواندمی پژوهش این هاییافته مجموع،در

 این در بررسیتحت عوامل از آگاهی و شناخت. داشته باشد سزاییبه نقش فوتبال مسابقات تماشای

 لیگ، سازمان ها،تیم مدیران و نمسئوال به تواندمی عملکرد و اهمیت ماتریس در هاآن جایگاه و مقاله

 سطح یارتقا و عوامل این خصوصدر بهتر تصمیمات اتخاذ جهت فوتبال فدراسیون و ورزشی اماکن

 عوامل ۀکلی عنوانبه نباید مقاله این در مطرح عوامل وجود،اینبا. کند شایانی کمک هاآن کیفی و کمی
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 ترجیحات نیز و عقاید و باورها افکار، و اجتماعی محیط ۀپیچید تغییرات به توجه با و شود گرفته نظر در

 گیرد قرار کنکاش و بررسی مورد متفاوت ابعاد از مختلف عوامل مستمر طوربه الزم است تماشاگران

 این ذکر. زد رقم تماشاگران یعنی ؛آن اصلی ۀسرمای و کشور فوتبال برای را شرایط بهترین بتوان تا

 لیگ مسابقات از یکی در شدهانجام بررسی اساسبر پژوهش این نتایج که است اهمیتحائز نیز نکته

 هابازی و شهرها دیگر به آن نتایج تعمیم و کاربرد که است گرفته صورت اصفهان شهر در هم آن و برتر

 . گیرد صورت احتیاط با باید

در نهایت باید گفت، در ارتباط با موضوع تحلیل اهمیت ـ عملکرد عوامل موثر بر حضور تماشاگران 

اند و اهمیت این عوامل پیشین مواردی را مطرح کرده عوامل( تحقیقاتتنها در بعد عملکرد )رضایت از 

 از دیگاه تماشاگران مورد بررسی قرار نگرفته بود.

در پژوهش حاضر ضمن بررسی عملکرد عوامل، اهمیت عوامل مذکور از نظر تماشاگران نیز بررسی 

تماشاگران در ورزشگاه ها مهمتر برای  عواملتواند کمک کند مسئولین امر بر می تحلیلشد. این 

 سرمایه گذاری کنند.جهت جذب و کسب رضایت آنها 
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Abstract  
The purpose of present research was importance – performance analysis of effective 

factors on the decision to watch a football match. The research method was descriptive in 

type of analytical. The statistical population of this study was spectators of match between 

Sepahan and Saipa teams that that 384 person were selected by available sampling as 

research sample. The effective factors on the attendance of spectators in stadiums with 

exact review of research literature were recognized and used for research questionnaire 

design. The validity of questionnaire was investigated by 10 professors and experts and 

its reliability by Cronbach's alpha coefficient 0.94 was calculated. The data analysis was 

done with descriptive and inferential statistics method. The research results showed of 32 

factors affecting the decision to watch a football match 3 factors on the lower priority area, 

22 factors on concentrate here area and 7 factors in the keep up the good work was 

maintained. The factors that have been a priority area for the operation of the system are 

not threatening and do not require immediate correction. Factors stayed on concentrate 

here area that such factors requires immediate corrective action and in this respect are a 

high priority. Finally, the factors stayed on keep up the good work area of spectator’s point 

not only important but also satisfied with their performance. 

 

Keyword: The Importance – Performance Analysis, Football, Spectator, IPA Model, 

Decision to Watch 
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