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 چكیده

داشته باشند لذا  یاردر اخت توانندیم یورزش هاییماست که ت هاییهسرما یناز بزرگتر یکیتماشاگران در مسابقات، 

ف منظور هد نیه همبدارد.  یفراوان یتاشاگران اهمبه منظور جذب تم یتتوجه به جلب رضا ی،در مسابقات ورزش

. شدبایوتبال مف یارفهح هایهواداران  باشگاه مجددو حضور  یرفتار هاییزهانگ یپژوهش حاضر ارائه الگو یاصل

ال فوتب یمن تواداراهپژوهش شامل کلیة  یبود. جامعه آمار یاز نظر هدف کاربرد یپژوهش حاضر از نوع همبستگ

محاسبه  یبرا ین. همچناشدبینفر م 384و اندازه نمونه برابر با  نهایتبی نمونه حجم. اندندران بودهماز ینساج

قاالت از م یاریسب رهایییمتغ یاستفاده شد. محقق با مطالعه جوامع نامحدود یکوکران برا حجم نمونه از فرمول

ن آ یاییو پا خبره یدن توسط ده تن از اساتآ یینموده است. که روا یهرا ته ایپرسشنامه محقق ساخته یخارج

  ESM یمعادالت ساختار یابیمدل یقدر تحق دهمورد استفا یآمار یهااست. آزمون یدهگرد ییدکرونباخ تا ییآلفا

 یت،هش شامل جذابپژو یندهد که همه عوامل ایپژوهش نشان م هاییافتهبودند.  CFA ییدیعامل تا یلو تحل

عوامل  ن،یکناازعالقه به ب ی،اقتصاد یطشرا ها،یباز یمسابقات، مکان برگزار یننوع ورزش، برنامه زما

 قیصرف از طرو م یجومسابقه(، تر یجه)نتیشنما ی،تعامل اجتماع یت،و امن ایمنی یح،(، تفریختگی)انگیاحساس

ازندران م یبال نساجگاه فوتو قصد حضور مجدد تماشاگران باش یرفتار هاییزهبر انگ یمثبت و معنادار یررسانه تاث

 شودیم ادیشنهپ ادیاقتص بخش در هاباشگاه ییو لزوم خودکفا ییبحث درآمدزا یتدارند. لذا با توجه به اهم

 دد آنان درضور مجتماشاگران و ح یتپژوهش در جهت جلب رضا ینا یجمازندران از نتا نساجی باشگاه یرانمد

 ورزشگاه استفاده کنند.

 ایحرفه هایهوادار، فوتبال، باشگاه ی،ورزش ییاببازار واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 یایاز مزا یمندو بهره یسالمت یکه برا یرا به خود اختصاص داده است. تعداد افراد یمهم گاهیروزمره ما جا یورزش در زندگ

 یایبودن در دن یتماشاگر ورزش. ابدییم شیدهند، افزایانجام م یورزش یهاتیکند فعالیها فراهم مآن یکه ورزش برا یادیز

 قرار گرفته است یها مورد بررساز رشته یاریتوسط بس "بودن یتماشاگر ورزش" تیو واقع استکرده  دایپ یدیجنبه جد زیمدرن ن

ثروتمندترین ورزش  ،فوتبال محبوب ترین ورزش جهان و از نظر درآمد باشگاه و هزینه بازیکنان(. 1،2015و همکاران کاراکوس)

خاطر، شادمانی و پر تماشاچیان افرادی هستند که برای تفریح، سرگرمی، هیجان، رضایت. (2018، 2ن است )ژانگ و همکارانجها

های متفاوت ها و محیطروند. با توجه به خصوصیات رفتاری متفاوت آنان در موقعیتها میکردن اوقات فراغت به تماشای مسابقه

دهند؛ به عبارتی دیگر تماشاچیان افرادی هستند ها از خود نشان میدر حین اجرای مسابقها ر های گوناگونیالعملها و عکسپاسخ

-ها میکه به دلیل جذابیت فیزیکی یا جاذبه جنبی شخصی از ورزشکاران به طور ارادی و با میل و رغبت خود به تماشای مسابقه

-بر منبع مالی سبب افزایش جذابیت در فضای ورزشگاه می وهالضور تماشاچیان در مسابقات ع(. ح1389)تجاری و همکاران،  روند

کند که این می ها ایجاددلیل فضایی است که حضور تماشاچیان در ورزشگاهها بهشود و حتی بخشی از جذابیت فوتبال در رسانه

حضور تماشاگران ضمن  (.1395،هزاد یخسرو و انیزهروند)شود ها میمهم، موجب افزایش تمایل اسپانسرها برای حمایت از باشگاه

آید. ازاینرو شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای حساب می ها مؤثر است، برای یک تیم منبع مالی بهگیری تیماینکه در نتیجه

و  عوامل داخلی رساند. تحقیقات زیادی در موردها را در جهت کسب درآمد بیشتر مدد مین تیمالتماشاچیان مسابقات فوتبال مسئو

اند از: جذابیت مسابقات ورزشی مانند خارجی مؤثر بر حضور تماشاچیان در مسابقات ورزشی انجام گرفته است که این عوامل عبارت

مسابقه قبلی و میزان رضایت  جهها، حضور بازیکنان شاخص، شکستن رکورد و نتیکیفیت مسابقات، کیفیت خدمات در ورزشگاه

ابقات قبلی و ... کیفیت خدمات حدی از برآورده ساختن نیازها و انتظارات مشتریان از طریق حضور در مس بهتماشاچیان از تجر

شده تعریف شده است  ف بین انتظارات مشتریان از خدمات و خدمات دریافتالعنوان اخت خدمات است. بنابراین،کیفیت خدمات به

 (.1390،هنرور وزاده بی، خطانیکوزچ)

 است. ملی و های پرطرفدارورزش از نیز ما کشور در که است ورزش و محبوبترین طرفدارترینپر فوتبال ها،ورزش میان از

 فوتبال که شده سبب بینندگان چندمیلیونی، و جهانی و قارهای ملی، داخلی، دیدارهای تماشاگران در از هاورزشگاه بودن لبریز

ان ورزش برای حمایت از باشگاه های ورزشی مورد عالقه طرفدار(. 1390)ساعتچیان و همکاران، باشد ورزش جهان ترینمردمی

-های تجاری، که به طور رسمی از این باشگاه های ورزشی حمایت مالی میمارکدهند. از خود نشان میخود ، چندین نوع رفتار را 

همان گونه که افراد در (. 3،2020اپرادان، مالهوترا و موران) مند به جذب و ایجاد روابط با طرفداران این باشگاه هستندکنند، عالقه

کنند، تماشاگران نیز در تاثیر متقابل با اشخاص مهمی مثل مربیان و بازیکنان ای هستند که در آن زندگی میتاثیر متقابل با جامعه

(. لبریز 4،2012گلدن، تریل و کوونها است )ها، تصمیمات و اعمال آنیشان وابسته به نگرشها، باورها و رفتارهاهستند که ارزش

 میلیونی صد چند از بینندگان هارقابت برخورداری و جهانی و ایقاره ملی، داخلی، دیدارهای در تماشاچیان از هاورزشگاه بودن

 پرطرفدارترین و ترین رایج از نیز ایران در فوتبال کرده است. تبدیل جهان ورزش ترینمردمی به را فوتبال تلویزیونی، پخش

 تماشاچیانی .است داده اختصاص خود به را ان تماشاچی و ورزشکاران تعداد ها، بیشترینرشته سایر با مقایسه در هک هاستورزش

                                                      
1. Karakus, Seydi Bisgin, Halil; criteria Isik, Utku; Kayhan 

2 .Zhang etal 

3 .Pradhan, D., Malhotra, R. & Moharana, T.R 

4. Gladden,B., Trail,T., Kwon, H.  
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 سرمایة ترین و مهم دارند ورزشی لیگ هر برای خاصی اهمیت یابند می حضور ها ورزشگاه در ورزشی مسابقات برای تماشای که

 نقش مسابقات بلیت خرید با بخشند،هویت می ورزشی هایلیگ به اینکه بر الوهع زیرا روند؛ می شمار به ای حرفه های باشگاه

 افزایش باعث مسابقات در تماشاچیان بیشتر حضور دیگر، از طرف دارند. ورزشی هایلیگ برای درآمد کسب در ایبرجسته

در  تماشاچیان حضور که است ضاییف دلیل ها بهرسانه در فوتبال جذابیت از بخشی حتی شود ومی ورزشگاه فضای در جذابیت

(. 1391شود )نعمتی و همکاران،ها میباشگاه از حمایت برای اسپانسرها تمایل افزایش باعث مهم، این که کندمی ایجاد هاورزشگاه

این حال ،  با  .دهدهای تجربی تأثیر مستقیم رضایت و کیفیت زیبایی شناختی را بر قصد رفتاری برای مراجعه مجدد نشان مییافته

های ها برای حضور در بازیکیفیت نتیجه و هزینه حضور کل به طور قابل توجهی بر رضایت تماشاگران و قصد رفتاری بعدی آن

به  نیمهم است. ا یدر هر مسابقه ورزش تیموفق یدر محل ورزش برا تیامن(. 2018، 1نیو کارم یچانچا) گذاردآینده تأثیر می

نکته  کی نفعانیهر مسابقه، ذ یمانده است. قبل از سازمانده یباق یورزش دادیرشد هر رو یریاندازه گ یهااز شاخص یکیعنوان 

 یدوستان و اعضا ریقطعاً دوباره با سا یباز انیکه در پا دیاز طرفداران داشته باش یادیموفق با تعداد ز دادیرو کیرا در ذهن دارند. 

هواداران  رایز. هست نیکنند. ایم قیمسابقات در محل تشو یهواداران را به تماشاباشد  یکاف تیگردند. اگر امنیخانواده برم

 یو کاف یکاف تیاز امن دیفوتبال با ومیدهند. استاد یم حیترج یبعد از باز جهیخود را به گوش دادن به نت یهاباشگاه یباز یتماشا

و بعد از مسابقه ، چه در داخل و چه در خارج از  نیقبل ، ح دیپرسنل مدار بسته با ونیزیبرخوردار باشد. استفاده از نظارت و تلو

 (.2،2020)دیایو باشد زیقانون ن یشامل سازمان اجرا دیبا نی، در دسترس باشد. ا شگاهورز

 هم بصورت ای ورزشیهدهد که تماشاگران ورزشی در سراسر دنیا برای باشگاههای انجام گرفته نشان میمرور پژوهش

ی و ش تلوزیونش حق پخای در جذب حامیان مالی و فروشوند و هم بصورت غیر مستقیم سهم عمدهآمدزایی میمستقیم سبب در

 موجب عدم هاآن حضور عدم که طوری به دهد،مسابقات می به بسیاری رونق تماشاگران و حضور خدمات جانبی دارند. مشارکت

میت یران به اهگ برتر فوتبال اهای لید که مدیران و مسئوالن باشگاهاز این رو، بنظر میرس .شد خواهد آن افت و رشته یک توسعه

ه بررسی به پژوهشی بن شد تا شان توجه و اهتمام کافی را ندارند. بدین منظور محقق بر آخانگی حضور تماشاگران در ورزشگاه

 دازد.های رفتاری و قصد حضور مجدد تماشاگران باشگاه فوتبال نساجی مازندران بپربرانگیزه

 روش 

ن تیم فوتبال نساجی هوادارا کلیة پژوهش حاضر از نوع همبستگی از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل

 ای محاسبه حجم نمونه از فرمولباشد. همچنین برنفر می 384اند حجم نمونه بی نهایت و اندازه نمونه برابر با مازندران بوده

ای را هپرسشنامه محقق ساخت ی متغییرهای بسیاری از مقاالت خارجیشد. محقق با مطالعه استفاده دکوکران برای جوامع نامحدو

ون آماری تحقیق است. آزم ردیدهتهیه نموده است که روایی آن توسط ده تن از اساتید خبره و پایایی آن آلفایی کرونباخ تایید گ

 بود. CFA و تحلیل عامل تاییدی  ESMیابی معادالت ساختاری مدل

 هایافته

پاسخ دهندگان  %7/36غلی شسال بودند. ازنظر وضعیت  30تا20دهندگان در رده سنی با توجه به نتایج توصیفی بیشتر پاسخ

 شیبمتأهل با  فراوانی را افراد بیشترین درصد شوند.دهندگان هر ماه در ورزشگاه حاضر میپاسخ %6/65همچنین شغل ازاد داشتند. 

ای مدرک د را افراد داردرص 5/31به خود اختصاص داده بودند. از نظر وضعیت تحصیلی بیشتر درصد فراوانی با درصد  55 از

 تحصیلی لیسانس تشکیل 

 

                                                      
1. Chanchai, Carmine 

2.Diyaolu, B. O. 
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 حضور یفوتبال و فواصل زمان دنیو  برحسب دفعات د یگروه  سن یفراوان عی. توز1جدول 
 

 
 
 سن

 درصد فراوانی فراوانی توضیحات
 1/22 85 سال 20زیر 

20_30 100 0/26 

31_40 99 8/25 

41_50 67 4/17 

 6/8 33 سال 50بیشتر از 

 

 دفعات دیدن فوتبال
 6/3 14 اولین بار

 8/1 7 دومین بار

 5/0 2 سومین بار

 8/6 26 چهارمین بار

 2/87 335 بیش از چهار بار

 
 

 فواصل زمانی ورزشگاه

 6/65 252 هر ماه

 9/21 84 ماه یکبار 3هر 

 9/8 34 ماه یکبار 6هر 

 3/1 58 سالی یکبار

 3/2 9 بیش از یکبار

 

 یرفتار هایزهیآزمون انگ جی. نتا2جدول
 نتیجه عالمت tآماره  ضریب مسیر مسیر

 تایید + 30/8 72/0 جذابیت ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 14/8 79/0 ورزش نوع ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 97/7 82/0 مسابقات زمانی برنامه ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 49/6 77/0 بازیها برگزاری مکان ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 51/6 89/0 اقتصادی شرایط ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 44/6 59/0 بازیکنان به عالقه ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 29/5 83/0 احساسی عوامل ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 69/9 85/0 تفریح ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 29/6 60/0 امنیت و ایمنی ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 48/5 87/0 اجتماعی تعامل ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 04/6 75/0 (مسابقه نتیجه) نمایش ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 29/7 84/0 ترویج ← انگیزه های رفتاری

 ییدتا + 27/7 73/0 رسانه طریق از مصرف ← انگیزه های رفتاری
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 و قصد حضور مجدد هواداران یرفتار یانگیزه ها یرهای.  مدل نهائی ارتباط بین متغ1شكل
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 یرفتار یها زهیانگ یرهای. نتایج تائید مدل نهائی ارتباط بین متغ2شكل 
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 بحث و نتیجه گیری

ازندران منساجی  لفوتبا های رفتاری و قصد حضور مجدد هواداران باشگاهارائه الگوی انگیزه پژوهش حاضر با عنوان

ها، ازیببرگزاری  ، مکانها بیانگر آن است که عوامل جذابیت، نوع ورزش، برنامه زمانی مسابقاتانجام گرفته است. یافته

 ی، نمایش)جتماعفریح، ایمنی و امنیت، تعامل اشرایط اقتصادی، عالقه به بازیکنان، عوامل احساسی)انگیختگی(، ت

مجدد  حضورصد قو  یرفتار یهازهیانگداری برنتیجه مسابقه(، ترویج و مصرف از طریق رسانه تاثیر مثبت و معنی

 نساجی مازندران دارند. فوتبالباشگاه هواداران 

فوتبال نساجی  باشگاهدد هواداران حضور مجقصد و  یرفتار یهازهیعامل جذابیت بر انگها نشان داد که یافته

شود که مدیران باشگاه نساجی مازندران با بستن قرار داد با مربیان تاثیر دارد. براساس این نتایج پیشنهاد میمازندران 

 پیس وتوانمند و سرشناس و حضور بازیکنان ستاره عملکرد تیم را باال ببرند و بر جذابیت تیم بیفزایند. در این راستا 

 یاحرفه یهایبر حضور تماشاگران در باز موثر یاجتماع یزشیعوامل انگ( در پژوهشی با عنوان 2009) 1نگژا

در فوتبال و  رگذاریعوامل تأث نیب سهیعنوان مقادر تحقیق خود با نیز ( 1392)ییسی و همکاران و همچنین ر بسکتبال،

نیز ( 2017) 2ی، چیو و کایاتوفهمینطور  دست یافتند. به نتایج مشابهی در باشگاه بالیمطالعه حضور تماشاگران وال

که  ندگرفت جهیرساند و نت انیبه پا یورزش یدادهایرو یبرا یریگمیعوامل موثر در تصم ییشناسا با عنوان یقیتحقدر 

 شد.داری بر قصد حضور مجدد تماشاگران دارد که با نتایج تحقیق حاضر همسو می باتاثیر مثبت و معنی تیجذاب عامل

باشگاه فوتبال نساجی حضور مجدد هواداران قصد و  یرفتار یهازهیانگنوع ورزش برعامل  تحقیقات نشان داد که

الخصوص ورزش فوتبال در نزد های گروهی علیداری دارد. از آنجا که طرفداران ورزشتاثیر مثبت و معنی مازندران

ها و عملکرد تیم شود که با باال بردن کیفیت بازیدران پیشنهاد میباشد. لذا به مدیران باشگاه نساجی مازنمردم باال می

ها شوند. در این راستا سعی کنند تا رضایتمندی هواداران را جلب نمایند تا موجب حضور مجدد آنان در ورزشگاه

ان به ورزش شهروند شیگرا زانیمرتبط با م یـ فرهنگ یعوامل اجتماع( در تحقیقی با عنوان 1394ی )طالبی و نیعابد

گالن و به این نتیجه رسیدند که نوع ورزش تاثیر در قصد حضور مجدد تماشاگران دارد. به عالوه  در خلخال یهمگان

تماشاگران در کالج فوتبال  نیب یها و نقاط دلبستگزهیانگ یهامدل شیآزما( در پژوهشی با عنوان  2009)3همکاران

ها دانستند که با نتایج علم به فوتبال و ورزش مورد نظر و سطح بازی ار دالیل حضور تماشاگران فوتبال دانشگاهی

  تحقیق حاضر مشابه است. 

فوتبال  باشگاهحضور مجدد هواداران قصد و  یرفتار یهازهیانگبرنامه زمانی مسابقات بر عامل نتایج نشان داد که 

نساجی مازندران با  شود مدیران باشگاهاد میبر این اساس پیشنه داری دارد.تاثیر مثبت و معنی نساجی مازندران

 متفاوت است(، مختلف هایطی ماه )که مسابقه برگزاری ساعات بهترین تعیین و هابازی تقویم در مناسب ریزیبرنامه

در ( 1395نژاد و همکاران ) یهمتتماشاگران باشند. در این زمینه   دید از بازی مطلوبیت شاهد باالرفتن توانندمی

اند که عامل برنامه زمانی به این نتیجه رسیده رانیبسکتبال ا گیحضور تماشاگران در ل برثر وعوامل مهشی با عنوان پژو

در تحقیق  (1399ی و همکاران )رضوتاثیر دارد. فوتبال  یاو حضور مجدد هواداران حرفه یرفتار یهازهیبرانگمسابقات 

به عالوه  ی دست یافتند.نیز به نتایج مشابه راغت دانشجویان و ارائه الگوجایگاه ورزش در نظام اوقات فدیگری با عنوان 

                                                      
1. Pease& Zhang 

2. Wafi, A. A., Chiu, L. K., & Kayat, K 

3. Galen, B.W., Trail, T.Kwon, H. and Anderson , D 
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بر  یمبتن یدرآمد مسابقات ورزش شیدر افزا نهیبه استیس نییع( نیز در تحقیقی با نام ت1397ی و همکاران )نوروز

سیاست ( دریافتند رانیبرتر فوتبال ا گیل :مورد مطالعه) ستم؛یس یشناسییایپو کردیبا استفاده از رو ت،یبل متیق

ای های رفتاری و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه حرفهتاثیر مثبتی بر انگیزه افزایش مطلوبیت زمان برگزاری مسابقه

 فوتبال دارد که نتایج آن همسو با این پژوهش می باشد.

 یرفتار یهازهیانگ بر ها اری بازیها نشان داد که عامل مکان برگزهای تحقیق در مورد عامل مکان برگزاری بازییافته

 ضرورت توجه به عامل داری دارد.تاثیر مثبت و معنی باشگاه فوتبال نساجی مازندرانحضور مجدد هواداران قصد و 

 از یك هر صندلی شمارة بودن مشخص مسابقه، مکان برگزاری بودن دسترس در شامل ورزشی رویداد مکان در 

 شود.می هواداران رضایتمندی افزایش موجبورزشی  اماکن در و استاندارد جدید هایریفناو از استفاده و تماشاگران

ارائۀ تسهیالت رفاهی مناسب سعی نمایند با  باشگاه فوتبال نساجی مازندرانشود مدیران عالوه بر این پیشنهاد می

برگزاری مسابقه بتوانند  و داشتن مدیریت صحیح در در محل مسابقه به پارکینگهواداران مانند دسترسی آسان 

شان را جلب نمایند که خود موجب وفاداری و حضور مجدد تری داشته باشند تا رضایت هواداران باشگاهعملکرد مطلوب

امکانات  تیاهم یبررسبا عنوان  در تحقیق خود (2012)1آناتاساپولوشود. در این راستا های ورزشی میآنان در استادیوم

کننده رفتار مصرفبا عنوان در پژوهشی ( 0082)2تریل و همکارانطور ، و همینهواداران فوتبال یبرا یو کارکنان ورزش

ها بر قصد حضور ی دریافتند که عامل مکان برگزاری بازیساختار یهاتیتفاوت گروه در محدود یبرا یشی: آزمایورزش

بررسی عوامل مؤثر بر حضور ژوهشی با عنوان ( در پ1394همکاران ) و رجب زادهمجدد تماشاگران تاثیر دارد. همچنین 

عنوان بررسی ی با در تحقیق (1388و همکاران ) در لیگ برتر والیبال مطالعه موردی: تماشاگران المیری تماشاگران

عوامل "با عنوان  یقی( تحق1393و همکاران ) یزدیا و در نهایت  هاعوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه

 به نتایج همسویی با این تحقیق  دست یافتند. "رانیفوتبال ا گیارتباط با هواداران ل تیریمد تیدر موفقموثر 

فوتبال نساجی  باشگاهحضور مجدد هواداران قصد و  یرفتار یهازهیبرانگشرایط اقتصادی عامل  تحقیقات نشان داد که

 شود تا با ارئه بازیفوتبال نساجی مازندران پیشنهاد میداری دارد. به مدیران باشگاه تاثیر مثبت و معنی مازندران

 بندی کهرده در جدول خوب در مکان و قرار گرفتن های غیر قابل پیش بینیبازی همچنین و هاتوسط تیم تهاجمی

بدون  ها بیفزایند تا تماشاگران مشتاق رادارند بر جذابیت بازی هاورزشگاه در حضور تماشاگران بر را تأثیر بیشترین

 نعمتی و همکارانها بکشانند. در این رابطه توجه به هزینه های رفت و آمد، پارکینك، قیمت بلیط و تغذیه به ورزشگاه

 حیالف، و همچنین آزمون مدل نظری عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ایراندر پژوهشی با نام  (1391)

عوامل موثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی، منظم و متعصب در عنوان مقایسه نیز در تحقیق دیگری با  (1388)

( در پژوهشی با 2004)3موندلو ریش وبه نتایج مشابه با این تحقیق دست یافتند. همینطور  مسابقات لیگ برتر فوتبال

همکاران تریل و و در اخر  برتر گیبال ل سیاز ب یتجرب لیو تحل هی: تجزیاحرفه یهادر ورزش طیبل متیق نییتعنام 

 یساختار یهاتیتفاوت گروه در محدود یبرا یشی: آزمایکننده ورزشرفتار مصرفبا عنوان در پژوهشی  (2009)

تماشاگران در ورزشگاه  مجددحضورقصد داری با تمایل به یمعن طهرابپرداختند نتایج نشان داد که عامل اقتصادی 

 که همسو با این تحقیق می باشد. دارند

                                                      
1.Athanasopoulou, 

2.Trail, G. T., Robinson, M., Kim, Y. K 

Rishe, P., & Mondello, M .3 
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 باشگاه حضور مجدد هوادارانقصد و  یرفتار یهازهیانگ بر عالقه به بازیکنانعامل ها بیانگر آن است که تهبه عالوه یاف 

شود که مدیران  داری دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میتاثیر مثبت و معنی فوتبال نساجی مازندران

بازیکنان  شوند. وجود تماشاگران حضور افزایش باعث شانتیم در ستاره نساجی مازندران با استفاده از بازیکنان باشگاه

 اینکه تماشاگران و دارد هاسایر رشته به نسبت هاورزشگاه در تماشاگران بر حضور بیشتری فوتبال تأثیر ورزش در ستاره

در  کنند.ا میپید حضور در ورزشگاه بیشتر است شانموردعالقه تیم برای حریف تهدیدی تیم کنند احساس که زمانی

محبوب  بازیکن عامل که دادند نشان هواداران، حضور بر مؤثر هایانگیزه تشریح ( در2007) 1استیو و این زمینه کوریا

خود با عنوان  قیدر تحق نیز (1392) یمهرابحضور تماشاگران می شود. در این زمینه  تیم و  از باعث حمایت بیشتر 

 یزشیعوامل انگ نیو ورزشکاران، نشان داد که مهمتر یتماشاگران کشت نیا در بهزهیانگ یبندتیو اولو ییشناسا

باشد که با میمورد عالقه خود(  رانیگیکشت ی، تماشاستاره رانیگ ی)حضور کشت یمیت یتماشاگران شامل وابستگ

 نتایج این تحقیق همسو می باشد. 

حضور مجدد هواداران قصد و  یرفتار یهازهیانگ بر احساسی )انگیختگی(عامل  همچنین نتایج تحقیق نشان داد که

-پیشنهاد می باشگاه فوتبال نساجی مازندرانداری دارد. به مدیران تاثیر مثبت و معنی فوتبال نساجی مازندران باشگاه

دوستانشان شود که با ایجاد بازی مهیج بر شور و شوق مسابقات بیافزایند و باعث لذت بردن تماشاگرانی که با خانواده و 

 اسیتوسعه مق( در پژوهشی با عنوان 2006)2اند شوند. آل تیبیتیبرای داشتن سرگرمی و تفریح به ورزشگاه آمده

عوامل موثر در  ییبا عنوان شناسا یقیتحقنیز در ( 2017) 3ی، چیو و کایاتوفو همچنین  مندان به ورزشعالقه زهیانگ

در ( 2008)4موهیو و نوریسهمسویی دست پیدا کردند. به عالوه  به نتایج یورزش یدادهایرو یبرا یریگمیتصم

پژوهشی ارتباط بین انگیزش، برانگیختگی و کیفیت زندگی تماشاگران را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست 

اشاگران با مندی به بازیکنان، وضعیت اقتصادی، غرور اجتماعی، نیازها و میزان برانگیختگی تمکه بین عالقه ندیافت

( در تحقیقی با 1389. در این زمینه نیز باقری و همکاران )داری وجود داردها رابطه معنیها به سوی ورزشگاهجذب آن

 بردریافتند که عامل احساسی  هاهای ورزشی دانشجویی دانشگاهتحلیل عوامل مؤثر بر انگیزه داوطلبی در انجمنعنوان 

داری دارد که همسو با تاثیر مثبت و معنیفوتبال  یاحرفه هایباشگاه حضور مجدد هوادارانقصد و  یرفتار یهازهیانگ

 نتایج این تحقیق است.

 فوتبال نساجی مازندران باشگاهحضور مجدد هواداران قصد و  یرفتار یهازهیانگ بر تفریحعامل  ها نشان داد که یافته

نساجی مازندران به این مسئله توجه  شود که مدیران باشگاهپیشنهاد می داری دارد. بر اساس نتایجتاثیر مثبت و معنی

گذارند تا با داشته باشند که بسیاری از افراد برای سرگرمی و تفریح و داشتن اوقات فراغتی سالم پا به ورزشگاه می

من و ایجاد شرایطی مفرح توان با ارائه بازی خوب در مکانی ادوستان و خانواده لحظات خوبی را سپری کنند. لذا می

ارقلی های رفتاری و قصد حضور مجددشان تالش بیشتری داشته باشند. در این راستا یبرای تماشاگران حاضر بر انگیزه

در پژوهشی تحت عنوان نقش تماشای مسابقات ورزشی روی فعالیت بدنی تماشاگران و ارتباط آن ( 1390)و همکاران 

ها و عوامل موثر بر در تحقیقی با عنوان بررسی انگیزه نیز (1387)معصومی و همینطور با امکانات و تجهیزات ورزشی، 

( در پژوهشی 1392) همکاران و عیدیی با این تحقیق دست یافتند. به عالوه حضور تماشاگران در بازی به نتایج مشابه

                                                      
1.Correia, A & Esteves, S 

2. Al ThiBiti  
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4. moo Heo,Jin ; Norris ,Kiristin 
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همکاران  و رجب زادهطور و همین یرانبرتر ا های فوتبال لیگباشگاه هواداران های حمایتانگیزهدیگر با عنوان 

مطالعه موردی: تماشاگران )بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر والیبال ( در پژوهشی با عنوان 1394)

باشد که با نتایج این تحقیق در ورزشگاه موثر می تماشاگران مجدد حضور در یافتند که عامل تفریح بر قصد (مازندرانی

 باشد.همسو می

حضور مجدد قصد و  یرفتار یهازهیانگ بر ایمنی و امنیتعامل ایمنی و امنیت، پژوهش نشان داد که عامل در رابطه با 

نساجی  شود مدیران باشگاهداری دارد. در این زمینه پیشنهاد مینساجی مازندران تاثیر مثبت و معنی باشگاههواداران 

توجه الزم را داشته باشند تا با ایجاد احساس امنیت در  مسابقات برگزاری تجهیزاتاماکن و  مناسب ایمنی مازندران به

کارگ، مك شان باال ببرند. افراد حاضر در ورزشگاه تمایل آنان را برای حضور مجدد و تماشای بازی تیم مورد عالقه

 شنهادینسبت به پ یفصل طیبلسنجش نگرش دارندگان  اسیمق جادیادر تحقیقی با عنوان  (2008 ) 1نویدونالد و ووچ

های مدیریت ریسك در (، با بررسی راهبردهای تامین امنیت و شیوه2010ی و همچنین هال )احرفه یباشگاه ورزش

 یاحرفه گیبر حضور هواداران در مسابقات ل تیامن ریتأث( در تحقیقی با عنوان 2020)2های انگلستان، و  دیایوورزش

اند که عامل امنیت و ایمنی بر قصد حضور مجدد تماشاگران تاثیر دارد که با نتایج ه رسیدهبه این نتیج هیجریفوتبال ن

بندی شناسایی و اولویت( در تحقیقی با نام 1393) و همکارانرحمتی باشد. در این رابطه نیز این تحقیق مشابه می

 ایج همسویی با این تحقیق دست یافتند.ایران به نتعوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در مسابقات لیگ برتر بسکتبال 

نساجی مازندران  باشگاهحضور مجدد هواداران قصد و  یرفتار یهازهیانگ برتعامل اجتماعی عامل  نتایج نشان داد که

شود به این امر مهم توجه داشته باشند داری دارد. به مدیران باشگاه نساجی مازندران پیشنهاد میتاثیر مثبت و معنی

و گذران وقت با دوستان و خانواده و لذت  بودن فرصـتی اسـت تـا افراد باهم هامانند ورزشگاه های اجتماعیانمککه 

توان با . لیکن میساز ایجـاد روابـط اجتمـاعی منسجم و پایدار خواهند شدزمینهبردن بطور جمعی را تجربه کنند. لذا 

( 2006) 3فونك و ها نمود. نیلها را تشویق به حضور در ورزشگاهآنایجاد شرایطی سالم در محیطی ورزشی برای افراد، 

 هواداران تمایل با اجتماعی شدن دریافتند که و قرار دادند مطالعه را مورد استرالیا فوتبال تماشاگران وفاداری هایانگیزه

 هواداران های حمایتیزهانگ( در پژوهشی دیگر با عنوان 1392) همکاران و عیدیبوده است.  مرتبط مجدد حضور جهت

هواداران فوتبال  لیتما یابیارز ( در پژوهشی با عنوان2019) جانجانطور و همین برتر ایران های فوتبال لیگباشگاه

 پرداختند که به نتایج همسویی با این تحقیق دست یافتند. فوتبال و عوامل مرتبط یهاومیحضور در استاد یبرا

 حضور مجدد هوادارانقصد و  یرفتار یهازهیانگ بر نمایش )نتیجه مسابقه(عامل  ان داد کهبه عالوه نتایج تحقیق نش

شود مدیران پیشنهاد می داری دارد. در زمینه عامل نمایش )نتیجه مسابقه(نساجی مازندران تاثیر مثبت و معنی باشگاه

بینی و ایجاد حس هیجان و شور و و غیرقابل پیشای با کیفیت باال و تهاجمی نساجی مازندران با ایجاد مسابقه باشگاه

با  یقیتحقدر  ( 1395طالب پور و همکاران )ها را در آنان باال ببرند. شوق در هوادارن تمایل به حضور در ورزشگاه

اند که عامل نمایش نتیجه به این نتیجه رسیده رانیبرتر هندبال ا گیتماشاگران در ل یاهداف رفتار یابیعنوان ارز

( نیز به پژوهشی با 2018) 4کروو  نزیمارتداری بر قصد حضور تماشاگران دارد. همچنین سابقه تاثیر مثبت و معنیم

                                                      
1. Karg, A., McDonald, H. and Vocino, A.  

2.Diyaolu, B. O. 

3.Neale, L. Funk, D 

4. Martins, A.M. and Cró, S  
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پرداختند که به نتایج همسویی با این  جهینت نانیدر مورد عدم اطم یدیجد نشیفوتبال در پرتغال: ب یتقاضاعنوان 

تأثیر ابهام در نتیجۀ ناشی از در تحقیق دیگری با عنوان  (1395و همکاران ) دشتبانیهمچنین  تحقیق دست یافتند.

اند که به این نتیجه رسیده تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران افزایش سطح توازن رقابتی بر میزان تقاضای حضور

تاثیر  بالفوت یاحرفهباشگاه حضور مجدد هواداران قصد و  یرفتار یهازهیانگ برعامل نمایش مسابقات ) نتیجه بازی( 

 داردکه با نتایج این تحقیق مشابه بوده است.

نساجی مازندران  باشگاهحضور مجدد هواداران قصد و  یرفتار یهازهیانگ بر ترویجعامل  ها نشان داد کههمچنین یافته

مازندران با  مدیران باشگاه نساجی شود کهپیشنهاد میداری دارد. با توجه به اهمیت عامل ترویج تاثیر مثبت و معنی

ها به منظور ایجاد رغبت و انگیزه در محبوب و مشهور در تیمو اسپانسرهای حضور بازیکنان ایجاد شرایطی برای 

ها و  اعالم برگزاری بازی ،هاای تیمگسترش پوشش خبری و رسانه، توجه کافی را داشته باشند. به عالوه تماشاگران

 به نسبت هواداران برای بیشتر گذارینیز موجب ارزش تماشاگرانبه  بقهمحل مسا در اهدای البسه و اجناس ورزشی

در این رابطه  شد. خواهد وحضور مجدد هواداران هواداران افزایش رضایتمندی موجب امر این که شد خواهد رقبا سایر

برتر  گیل از ی: شواهدیو عالقه عموم جینتا تیتماشاگر، عدم قطع یتقاضا ( در تحقیقی با عنوان2015)1کاکس

ها تاثیر دارد. همچنین معماری و عامل ترویج بر قصد حضور مجدد تماشاگران در ورزشگاهکه دریافته است  سیانگل

( در پژوهشی با عنوان مدل سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور نیز به نتایج همسویی با این 1387همکاران )

ارزیابی آمیخته بازاریابی ( در تحقیق با عنوان 1395و همکاران ) یعیطهماسب پور شفطور تحقیق دست یافتند. همین

 اند.به نتایج مشابهی با تحقیق حاضر رسیده لیگ برتر فوتبال مازندران

حضور مجدد قصد و  یرفتار یهازهیانگ بر مصرف از طریق رسانهعامل  های پژوهش نشان داد کهبه عالوه یافته

شود که مدیران باشگاه نساجی مازندران داری دارد. پیشنهاد میتاثیر مثبت و معنی باشگاه نساجی مازندران هواداران

های اجتماعی مانند تلویزیون و رادیو  و همچنین پخش مسابقات رسانی از طریق رسانهتوجه داشته باشند که با آگاهی

ها را نیستند نیز بتوانند مسابقات تیم از این طریق شرایطی را ایجاد کنند تا تماشاگرانی که قادر به حضور در ورزشگاه

مدل  شیآزما( در پژوهشی با عنوان 1398ی و همکاران )نیغمحبوب خود را دنبال کنند. در این راستا محمدپور ی

پرداختند که نتایج نشان داد مصرف از طریق رسانه با قصد حضور مجدد  و قصد مصرف زهیعلت انگ با در رابطه یمفهوم

در موثر عوامل در تحقیق با عنوان   (2015)2بینجاوید و ریچادردز و اوکیف مثبتی دارد. در این زمینه رابطه تماشاگران

 اند. به نتایج همسویی  با این تحقیق رسیده یحضور هواداران در مسابقات فوتبال در عربستان سعود

 نساجی مازندران باشگاهجدد هواداران حضور مقصد  بر یرفتار یهازهیانگدر نهایت تحقیق در این زمینه نشان داد که 

نساجی مازندران توجه داشته باشند که رضایتمندی تماشاگران از تیم مورد عالقه و  تاثیر مثبت دارد. مدیران باشگاه

ها و تبلیغات و کیفیت باالی مکان برگزاری و توجه به احساس هواداران بر انگیزهای رفتاری آنان و کیفیت باالی بازی

ضور مجدد آنان تاثیر دارد. لذا الزم است بستری را فراهم آورند تا هوادارن و تماشاگران نه تنها خودشان بلکه قصد ح

در تحقیقی  (1390)ساعتچیان و همکاران خانواده و دوستانشان را ترغیب به حضور در ورزشگاه کنند. در این راستا 

موردی شهرآورد  عهمطال :و عوامل مؤثر بر حضور هواداران هابندی و شناخت ارتباط بین انگیزهاولویتتحت عنوان 

علت با در رابطه  یمدل مفهوم شیآزما( در پژوهشی با عنوان 1398ی و همکاران)نیغطور محمدپور ی، و همینتهران

                                                      
1. Cox , Adam 

2. Binjwaied,Mohammed ;Richards,Ian; O'Keeffe,Lisa-Ann  



 

 47/ فوتبالای حرفهی هاو قصد حضور مجدد هواداران باشگاه یرفتار هاییزهانگ یارائه الگو

 

 ( در تحقیقی با2019) 1به نتایج مشابهی با تحقیق حاضر رسیدند. به عالوه چو و لی و پی یون و قصد مصرف زهیانگ

( در 1398) جانجان، و  میت ی بهکننده وفادار لی: نقش تعدیحضور تماشاگر ورزش قصدورزشگاه بر  طیمح ریتأثعنوان 

، به نتایج فوتبال و عوامل مرتبط یها ومیحضور در استاد یهواداران فوتبال برا لیتما یابیارز پژوهشی با عنوان

 همسویی دست یافتند.

 منابع

عوامل مؤثر  یبررس (1388محمد) ،یمیرح رضا؛یعل ،یمحمد؛ نصراصفهان ،ینیمسعود؛ سلطان حس ،یجهرم انینادر ؛یمجتب ،یریالم

 .61-73،صص:  3شماره  ،یورزش تیریمد هیبر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها ،نشر

. رانیوتبال افبرتر  گیداران در لاروابط با هو تیریدر مد تیعوامل موثر بر موفق ی(. بررس1393) یتوجار ان،یکوزچ ،یاحسان ،یزدیا

 110 -89( ، 24) 6،  یورزش تیریمجله مطالعات مد

 ییدانشجو یورزش های¬در انجمن یداوطلب زهیعوامل مؤثر بر انگ لی( تحل1389مهرزاد ) ،یدیحسن؛ حم ،یاسد وسف؛ی ،یباقر

 100_85، ص 6شماره  ،یورزش تیرمدی ها،¬دانشگاه

اقتصادی،  تیوضع لی( تحل1389عباس ) اری،یرضا؛ خدا دیحم ،یقاسم ؛یمحمد عل ،یجانیه؛ آذربانعمتال ،یفرشاد؛ نعمت تجاری،

 لوم ورزش، صلنامه عای، فحرفه گیدر ل سیتماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقالل و پرسپول یزشیو انگ یاجتماع

 125_109( ،صص 3)     2

 یلمللا نیجله بمامل مرتبط ، فوتبال و عو یها ومیحضور در استاد یفوتبال برا هواداران لیتما یابی( ارز1398)الدیم جانجان،

 33_22(، ص 3) 7،  یفرهنگ و علوم ورزش

زان ش سطح توازن رقابتی بر می( تأثیر ابهام در نتیجة ناشی از افزای1395یاور؛ ابریشمی، حمید؛ سجادی، سیدنصراله) دشتبانی،

 637- 654، ص8، دورة 5ر فوتبال ایران، مدیریت ورزشی؛ شمارة تقاضای حضور تماشاگران در لیگ برت

 بالیبرتر وال گیاگران در لعوامل مؤثر بر حضور تماش ی( بررس1394) اکبر¬یعل رزاپور،یم ؛یزاده، رضا ؛ طالب پور، مهد رجب

 156_142؛صص11 یپایپو توسعه ورزش سال ششم، شماره دوم،  تیریفصلنامه مد ؛ی: تماشاگران مازندرانیمطالعه مورد

ر نظام اوقات فراغت دورزش  گاهی(.  جا1399محسن ) ،یلقمان ل؛یاسماع ،یحیذب ن؛یحس دیس ،یعلو  ن؛یمحمد حس دیس ،یرضو

 31، شماره 16و ارائه الگو؛ دوره  انیدانشجو

ر حضور تماشاگران در ب عوامل مؤثر یتبندیو اولو یی( شناسا1393صفرزاده، محمد ) ؛ینژاد، مهرعل یهمت ؛یمحمدمهد ،یرحمت

 49_38؛صص8 یاپیپو توسعه ورزش سال پنجم، شماره اول،  تیریدوفصلنامه مد ران؛یبرتر بسکتبال ا گیمسابقات ل

 بالیالومطالعه حضور تماشاگران  در فوتبال و رگذاریعوامل تأث سهی(. مقا1392، عباس ) یاریو علم ، شهرام و خدا ی، مجتب یسیرئ

 61-56(: 5) 4،  یکیولوژیب قاتی، سالنامه تحق پالبرزیدر باشگاه سا

 تیفیک ، جهینت تیفیش ک: نقیفوتبال حرفه ا نهیتماشاگران در زم یاهداف رفتار ینیب شی( پ2015زاده) یو خسرو انیزهروند

 .55-45(: 10)3 ؛یورزش تیریدر مد نینو یکردهای. مجله روتیعملکرد و رضا

 و ها¬انگیزه بین ارتباط ناختش و بندی¬( اولویت1390دهقان قهفرخی، امین؛ الهی، علیرضا)وحید؛ علیزاده، ابوالفضل؛  ساعتچیان،

 131– 146 ،صص. ،10 شماره ورزشی علوم در پژوهش  تهران شهرآورد موردی مطالعة: هواداران حضور بر مؤثر عوامل

                                                      
1. Cho, H., Lee, H.-W. and Pyun, D.Y 
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 یابیبازار تهخیآم یابیارز (.1395)دهیفر ه،زادیعل ؛یمرتض  ،یپاشاکالئ یعماد؛ دوست دیس ،ینیحس ؛یمصطف ،یعیپور شف طهماسب

 268-251،صفحه  23، شماره 12برتر فوتبال مازندران، دوره  گیل

ر ب رانیتماشاگران برتر هندبال ا یاهداف رفتار یابی(. ارز1395م ) ،ینژاد، م؛ صاحبکران، م؛ صمصام یم؛ مصل ،یپور، م ؛ رجب طالب

 . 34تا صفحه  23 از صفحه ; 13, شماره   4.دوره  یورزش تیریمد دیجد یکردهای. روجهیعملکرد و نت تیفیاساس ک

 هواداران تیحما های¬زهی(انگ1392) میرح نژاد،یاکبر؛ رمضان ،ییرزایمون؛یهما ،یعباسمحمد؛  ،یحانیر؛ نیحس ،یدیع

 39-87 .،صص 1392 ی.،آذر و د 20شماره  یورزش تیریمطالعات مد ران؛یبرتر ا گیفوتبال ل های¬باشگاه

لخال، خدر  یورزش همگان شهروندان به شیگرا زانیمرتبط با م یـ فرهنگ ی( عوامل اجتماع1394)دایش ،یصمد ؛ طالب ،ینیعابد

 144_131 اول،ص شماره(. 65) پیاپی شماره هشتم، و بیست سال کاربردی، شناسی¬جامعه

نظم و متعصب در مثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی، ( مقایسة عوامل مؤ1388اسدی،حسن؛ خبیری، محمد ) ،احمد؛یفالح 

 247_270صص :  2شمارة  -1388پاییز  _مسابقات لیگ برتر فوتبال؛ حرکت 

 تیعوامل مؤثر بل لی: تحلیفروش تیبل تیری( مد1395اندام، رضا) ن؛یمحمد حس دیس ،یمهرزاد؛ رضو ،یدیحم را؛یسم ،یضیف

 104_88ص،20 یاپیو توسعه ورزش سال هشتم، شماره چهارم، پ تیریدفصلنامه م ران؛یبرتر فوتبال ا گیل یفروش

 تیدر رضا یرزشو یخدمات گردشگر تیفی(. نقش ابعاد ک1390و هنرور ، افشار. ) یزاده ، مهد بی، هاشم؛ خط انیکوزچ

 32-19،  2ورزش و علم حرکت ،  تیری. مطالعات مدیگردشگران ورزش

 تیریقصد مصرف؛ مجله مد و زهیدر رابطه علت انگ یمدل مفهوم شی( آزما1398م ) ،یانف؛ اصالنخ ،یح؛ توجر ،ینیغیمحمدپور  

 13-115،  1، شماره  5جلد  ستمیس

دل سازی آمیخته بازاریابی م( 1387معماری، ژاله؛ خبیری، محمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ کاظم نژاد، انوشیروان؛ یدالهی فارسی، جهانگیر) 

 . 67تا  47ص  ; 35اره  پیاپی حرکت؛ شم هیصنعت ورزش کشور، نشر

 یرزشو یوانشناسرجله مطالعات . مدیکن یبند تیو اولو ییرا شناسا رانیگ یتماشاگران و کشت یها زهی( انگ2013، قاسم ) یمهراب 

 114-101، صص:  2013 زیی، پا 5، شماره 

 - یناورو ف قاتیقت علوم، تحفوتبال، وزار یها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران در باز زهیانگ ی( بررس1387)اوشیس ،یمعصوم

 انامهیمدرس پا تیدانشگاه ترب

مؤثر بر حضور تماشاگران  عوامل ی( آزمون مدل نظر1391) دهیفر ،یو اشرف گنج یعل ،یفرشاد؛ زارع ،تجاری اله؛¬نعمت ،ینعمت

 107- 122،ص  13ش  ،یورزش تیریمطالعات مد هی. نشررانیفوتبال در ا

 متیبر ق یمبتن یقات ورزشدرآمد مساب شیدر افزا نهیبه استیس نیی( تع1397فر، کاظم) یژاله؛  عسکر ،یمعمار نا؛یم ،ینوروز

 یاپیاره پشم - 1شماره  ،53ه دور ران،یبرتر فوتبال ا گیمورد مطالعه ل ستم؛یس یشناسییایپو کردیبا استفاده از رو ت،یبل

 224-209،صفحه 122
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