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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the role of positive and negative emotions on the 

re-attendance of spectators in Premier League football matches with the mediating role of 

perceived quality and satisfaction with the event. The research method was descriptive-

correlative. The statistical society of the research included the whole fans of Esteqlal, 

Perspolis, Tractor and Sepahan teams. About 380 people from these teams were chosen as 

statistical samples. Research tools included standard questionnaires of positive excitements, 

negative excitements, and the reappearance of the fans, from Biscaia et al., (2012), satisfaction 

and perceived quality from Calabuig-Moreno et al., (2016). Validity of tools was measured 

and confirmed through content validity, reliability (Cronbach’s Alpha). Data analysis was 

done by the use of structural equation modeling, in PLS smart software. The results showed 

that positive and negative emotions had a significant effect on perceived quality, satisfaction 

with the event and re-attendance of spectators. Perceived quality and satisfaction with the event 

had a significant effect on re-attendance. Also, the indirect effect of positive and negative 

emotions variables through perceived quality and satisfaction of the event had a significant 

effect on the re-presence of spectators. Based on the research findings, it can be said that the 

managers of the sports club should try to improve the quality of the services provided, the team 

and the players of the team and by achieving the right results, they will impress the spectators' 

emotions and encourage the spectators to attend the stadium for the upcoming games. 
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 چکيده

برتر فوتبال  گیبر حضور مجدد تماشاگران در مسابقات ل یمثبت و منف جاناتینقش ه یبررس ،حاضرهدف از پژوهش 
پژوهش آماری  جامعه ی بود.همبستگ یفیتوص ،پژوهشروش بود.  دادیاز رو تیشده و رضاادراککیفیت  یانجیبا نقش م

ها نفر از هواداران این تیم380تعداد  تشکیل دادند.تراکتور و سپاهان ، سیپرسپول، استقالل یهامیهواداران تکلیه  را
ی و حضور منف جاناتیه، مثبت جاناتیاستاندارد ههای پرسشنامه شاملابزار پژوهش  .ندانتخاب شد ینمونه آمارعنوان به

شده از ادراک تیفیکو  تیرضا، Biscaia, Correia, Rosado, Maroco & Ross (2012) از مجدد تماشاگران
(2016) Calabuig-Moreno, Crespo-Hervas, Nunez-Pomar, Valantinė & Staškevičiūtė-Butienė 

با استفاده از  ،هاتحلیل یافته گردید. تأییدارزیابی و  خ(آلفای کرونباپایایی )، از طریق روایی محتوایی ،روایی ابزار. بودند
و  مثبت جاناتیداد که ه نتایج نشان اس انجام گردید.الافزار اسمارت پیسازی معادالت ساختاری در نرمروش مدل

 تیشده و رضادرک تیفی. کندداشت دارییاثر معن و حضور مجدد تماشاگران دادیاز رو تیرضا، شدهدرک تیفیبر ک منفی
از و منفی  مثبت جاناتیهمتغیر همچنین اثر غیرمستقیم  داری بر حضور مجدد تماشاگران داشتند.اثر معنی ،دادیاز رو

 براساس اند.داری داشتهمعنیاثر  حضور مجدد تماشاگران برو رضایت رویداد نیز  شدهدرک تیفیکطریق میانجی 
 کنانیو باز میت، شدهخدمات ارائه تیفیتالش کنند تا ک دیبا یباشگاه ورزش رانیمدکه  توان گفتمی ،های پژوهشیافته

حضور در  یبرارا تأثیر قرار داده و تماشاگران خود را تحت ماشاگرانت جاناتیه ،مناسب جیبا کسب نتاو  را باال ببرند میت
 کنند. بیترغ یآت یهایباز یورزشگاه برا
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 مقدمه .1
شاگران    شک      بدون س      ،         تما سا ستند. وجود ا    ی             از ارکان ا س      ن ی                    فوتبال ه سا سابقات فوتبال    ی        رکن ا      باعث    ،                 در م

س   سا سابقات فوتبال        می    ان ی     و مرب      کنان ی      در باز    زه ی   انگ   ش ی    افزا   ا ی     کاهش   ،  ت ی    جذاب  ،  ت ی    ح شاگر از م صر تما                                         شود. اگر عن
شود  س     ؛        حذف  سا س   .   شد                        از فوتبال گرفته خواهد    یی  با ی   و ز    زه ی   انگ  ،  ت ی    جذاب  ،  ت ی    ح ضور و حما       انگیزه   ی    برر    ت ی              های ح
                      ورزش به حضتور هواداران     ن ی           افزوده در ا         بلکه ارزش  ،        مهم استت    ی               تنها از نظر مال                       ویژه هواداران فوتبال نه           هواداران به

    ستتبب    ،               طرفداران وفادار   ت ی   حما   ن ی    همچن  . (Zafarian, Mostahfezian & Namazizadeh, 2016 )     دارد    ی    بستتتگ
شگاه     می ش           شود با ضع    ی    تجار     های    شرکت    با     سه  ی      در مقا   ی        های ورز ساعد    ی     رقابت   ت ی      در و ضور       رند ی       قرار بگ   ی     م        و ح

      دهند  می   ش ی                غیرورزشتتی را افزا   ی    و حت   ی    ورزشتت     دات ی                 فروش محصتتوالت و تول   ،  ها                         مستتتمر هواداران در ورزشتتگاه 
( Zagała & Strzelecki, 2019) .   یکی از   ،  ی    ورزشتتت   ی     دادها ی        نمودن رو ج ی            بر جذاب و مه    عالوه  ،          تماشتتتاگران      وجود       

سب درآمد اکثر ل    ی   برا        های مهم    بخش شگاه  گ ی                ک سر دن           های حرفه           ها و با سرا شاگران     می   ا ی           ای  شد. تما    بر     عالوه  ،                با
  ،      آورند         ارمغان می     ای به        های حرفه            باشتتگاه و لیگ   ی   برا   م ی         صتتورت مستتتق     را به   ی     درآمد   ،       مستتابقات   ط ی  بل   د ی     با خر     نکه ی ا

سهم عمده       به ستقیم هم     ی  ون ی ز ی                 و فروش حق پخش تلو   ی   مال    ان ی       جذب حام   ق ی     از طر    یی             ای در درآمدزا                          صورت غیرم
   ی     کاالها   غ ی   تبل  ،  ی   مال    ان ی        )جذب حام   ی         های مختلف                      تأمین منابع خود از روش   ی                    ها در ستتراستتر جهان برا      باشتتگاه   .     دارند
 ,Nouri      کنند )             ( استتتتفاده می  ی    جانب               و ارائه خدمات       ی             و محصتتتوالت ورزشتتت   ط ی       فروش بل  ،   کن ی        فروش باز   ،  ی    تجار 

Moharramzadeh & Soleimani, 2019) .  

     حضتتور      زان ی            به تعداد و م   ی  اد ی ز   ی             استتت که وابستتتگ    ی ا         ورزش حرفه  ،              مهم صتتنعت ورزش   ی  ها      از بخش   ی ک ی
   ، ی    ورزش    ی  ها             دادن به رخداد      و رونق   ی    ورزش    ی  ها ط ی     در مح    ان ی           حضور تماشاچ      اد ی ز   ت ی                              تماشاگران دارد. با توجه به اهم 

ست مد  ش      ران ی          الزم ا ستر    ط ی   شرا      جاد ی ا   ی         صرف چگونگ    ی ا  ژه ی      توجه و   ی    ورز سب برا    ی  ها      و ب شاگران      ی         منا                حضور تما
             نقاط جهان به      شتر  ی    در ب   و     شود  ی م   ی                صنعت پردرآمد تلق    ک ی      عنوان        ورزش به   ، ی                           داشته باشند. در جامعه امروز     ی    ورزش 

صوص فوتبال حرفه      و علی   ی ا         ورزش حرفه سر جهان    .     کنند ی         زا نگاه م د         منبع درآم   ک ی      عنوان   به   ی ا                  الخ سرا      صنعت    ،              در 
      است و         دادها ی  رو   ن ی ا    در              عنوان تماشاگر              حضور مردم به    ی   برا   ی      اجتماع      روند    یک   به    ل ی          در حال تبد   ی    ورزش    ی     دادها ی  رو

    (. Micelotta, Washington & Docekalova, 2018 )     اند     دسترس  در     داد ی               از تماشاگران رو   ی ع ی          رو گروه وس     ازاین
شاگران اهمیت زیادی دارد                  هایی که در زمینه     حوزه   از    ی ک ی شاچ        جانات ی ه  ،                           تما ش      ان ی      تما سابقات ورز    ی                     در هنگام م

    از   ی  ستتر   ک ی        پاستتب به        جانات ی                       ً  نظر وجود دارد اما معموالً ه     اختالف       جانات ی               محققان درباره ه   ن ی               هستتت. اگرچه در ب
    ان ی      صتتورت ب   ی  ها ی  ژگ ی        حاالت و و  ،           لحاظ حرکات        اغلب از       جانات ی         طور خاص ه  به  .                      ها و اتفاقات محرک استتت   داد ی  رو
   ن ی ا   ،     جانات ی ه   ی   برا   ی          الزم و ضرور    ی  ها      از شرط    ی ک ی  .  د ن   اور ی      وجود ب     را به   ی   خاص    ی  ها                و ممکن است واکنش       شوند  ی م

سته به تحر   ست که واب ستق       بوده   ک ی                    ا ستند                  با عمل در ارتباط     ً ماً ی      و م شخیص                 آمدن رفتار قابل    وجود       باعث به   ی  عن ی  ،      ه       ت
        مثبت از    ج ی          )تجربه نتا   ی   شتتاد   ؛ د ن  شتتو ی م   ر ی       ابعاد ز         برخی از      شتتامل       جانات ی    (. هHwang & Lee, 2018 )    شتتود ی م

سب نت    ی       )ناراحت            غم و اندوه  ،      ورزش( سابقه(     جه ی         از ک شم   ،        م سب به       خ   ،      آمیز(          صورت توهین       شده به    درک     داد ی  رو   ک ی         )پا
شان    ضطراب )ن س      نان ی   اطم         دهنده عدم            ا شق    ،     هدف(   ک ی   به     دن ی     از ر شحال        لذت   ا ی    ع ساس خو سبت به ت    ی             )اح   و    م ی         ن

     نده ی آ   ی  ها ی  از            به حضتتور در ب   م ی   تصتتم       کننده ی   بین   پیش   ،    مثبت       جانات ی    که ه     اند    داده                   تحقیقات مختلف نشتتان  .  (  جه ی  نت
ستند  صم        ی   منف       جانات ی         و برعکس ه       ه ست ت صرف خدمات ممکن ا      جاد ی            نامطلوب را ا   ی     رفتار   م ی                                      در هنگام تجارب م

   (.Hunt, 2017     کند )
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شی   سابقات ورز ش    ی  اب ی     بازار     حوزه    ،                               در بحث رویدادها و م سبت   ی  ا  ژه ی و   ت ی   اهم   ی    ورز شته پ       ن ست     دا ی          به گذ   ،         کرده ا
ست بلکه ن      شده     تر              تنها رقابت سخت       چون نه     تر     شرفته  ی      ً  و بعضاً پ     تر     متنوع     رات  یی  تغ   ن ی        موازات ا  به   ز ی ن    ان ی    مشتر    ی    ازها ی          ا

                    امروزه تنها این مالک    ،     آمدند  می   ها   وم ی     استاد                         خاطر بازی خوب و زیبا به    ً             قبالً تماشاگران به         که اگر    طوری  به          شده است.  
 ,Nakhasi )                           همراه داشته باشد ارائه شود                                                                  حضور تماشاگران نیست و باید خدمات باکیفیت که رضایت تماشاگران را به

شتر    ی    ازها ی       تأمین ن   ی  اب ی   ارز   ی        اغلب برا      ابان ی     بازار(. 2013 ضا    ت ی ف ی ک   ی ر ی گ         از اندازه   ی    م شتر    ی   مند ت ی           خدمات و ر    ی    م
 (. Saeedi, Hosseini & Farzan, 2016      کنند ) ی         استفاده م

شاگران در رو        جانات ی ه    نه ی     در زم   ی          مطالعات کم ش    ی     دادها ی               تما صم    ی     امدها ی   و پ   ی    ورز    ی     رفتار    ات ی   و ن   م ی          آنان و ت
صورت       آنان  شور  ست.         گرفته                                                 در تحقیقات مدیریت و بازاریابی در داخل ک                شده در خارج از                  که مطالعات انجام      درحالی     ا

ست    ،    کشور  شاچ        جانات ی    که ه                حاکی از آن ا           آنان برای    م ی           رفتار و تصم   ،  ت ی   رضا        کننده ی   بین   پیش  ؛            ورزش فوتبال    ان ی      تما
                                       های ورزشتی و غیرورزشتی در زمینه متغیرهای                                    هستتند. در داخل و خارج کشتور پژوهش      مهم     ار ی  بست            حضتور مجدد 

         شده است.      انجام        پژوهش
   در   Ghayyur Baghani; Rajooei, Khoshandam & Pourang  (2020)              های داخل کشتتتور         در پژوهش  

    در        احساسات      ی   انج ی                      بر تلفن همراه با نقش م   ی    مبتن     غات ی                   در نگرش نسبت به تبل    ی          مثبت و منف       جانات ی ه       تأثیر       بررسی 
شهد  شان                         کاربران تلگرام در م سبت به پذیرش تبلیغات در                دادند که        ن سات بر نگرش ن سا                                                             اثر هیجانات مثبت و اح

                                                            شتد اثر مستتقیم هیجانات مثبت بر نگرش بیش از ستایر متغیرها استت.                                   همراه معنادار بود. همچنین مشتخص      تلفن 
           ید نگردید.   أی                                                        دهی احساسات و نگرش نسبت به تبلیغات مبتنی بر تلفن همراه ت                           حال اثر هیجانات منفی بر شکل     درعین

یابی شتتتد               پژوهش،       در این  بت ارز پذیرش نیز مث جاد قصتتتد   ,Mahmoudian, Boroujerdi  .                                               اثر نگرش بر ای

Daryanvard & Delshab (2020)    تماشاگران فوتبال    ی         های رفتار      بر نیت   ی    ورزش    وم ی                  اثر ابعاد جو استاددر بررسی                 
ضا    ی  گر ی   انج ی    با م شان    ت ی   ر شاگر             دادند که      ن ضایت تما شاگران و             تأثیر   ،             ر شی را بر رفتار تما ستادیوم ورز                                                 ابعاد جو ا

        تجهیزات   ،       تستتهیالت  ،                                                 کند. ابعاد جو استتتادیوم ورزشتتی به ترتیب عملکرد تیم       گری می                           هواداران در آینده را میانجی
شاگران     ،       سرگرمی   ،          رقابت تیم  ،   ای            کارکنان حرفه  ،          الکترونیک شتیاق تما شاگران   ،                 ا شویق   ،                رفتار تما      ها و      کننده          گروه ت

     صورت                     نیات رفتاری آنان به                         صورت مستقیم و همچنین بر                          را در رضایت تماشاگران به         تأثیر                  ورسوم تیم بیشترین      داب آ
     ارزش        تأثیر     مدل     ن  یی  تب   در   Alizadeh, Moharramzadeh & Elahi (2020)         . همچنین                 غیرمستتتتقیم داشتتتتند 

شاگران:    د ی          و رفتار خر   ی             شده بر وفادار      ادراک ساز      ی           مطالعه مورد            تما شاگران تراکتور شان    ز ی   تبر   ی                    تما     بین           دادند که      ن
       شتتده بر               کلی ارزش ادراک     طور                  داری وجود دارد. به                                          وفاداری و رفتار خرید رابطه علی مثبت و معنی  ،    شتتده          ارزش ادراک

                گیریم که مدیران                             مثبت دارد. بنابراین نتیجه می       تأثیر  ،     درصتتتد  31  و     35                        خرید تماشتتتاگران به ترتیب                 وفاداری و رفتار 
          ماشتتاگر در            چه بیشتتتر ت                                ند موجبات تأمین رضتتایت و حضتتور هر      توان                            راحتی با توجه به این عامل می     ها به      باشتتگاه 
شگاه  سود برای                  ها و درنتیجه       ورز سب  شگاه                  آن ک ست   به       با سی  Nouri et al., (2019)         آورند.     د    ن ی       رابطه ب          در برر

      نشان      ران ی             برتر فوتبال ا   گ ی                           شده و اعتماد در تماشاگران ل          ارزش درک   ی   انج ی     نقش م  با  ی     رفتار    ات ی         خدمات و ن   ت ی ف ی ک
            کیفیت خدمات   ،                                                        شتتده و اعتماد اثر مستتتقیم و مثبتی بر روی نیت رفتاری دارند        ارزش درک  ،            کیفیت خدمات         دادند که 

            اعتماد دارد                                شده اثر مستقیم و مثبتی بر روی          ارزش درک  ،         شده دارد                                            اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتماد و ارزش درک 
شاگران به     یت        و در نها سطه ارزش درک                                           اثر کیفیت خدمات برنیات رفتاری تما ستقیم و مثبت بود.                  وا                                 شده و اعتماد م

                          نیات رفتاری تماشتتاگران کمک                  شتتده و اعتماد بر        ارزش درک  ،                 نستتبی کیفیت خدمات       تأثیر            به درک بهتر    ،          این مطالعه
                                                            به تحقیقات علمی قبلی در زمینه متغیرهای مذکور را به هم مرتبط                              این مطالعه بینش مربوط     ،    این  بر  وه       کند. عال   می
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   ش ی                از خدمات در افزا   ت ی         کننده رضا    بینی       نقش پیش         در بررسی    Ryazi, Nourbakhsh & Sepasi (2018) .    سازد  می
ضور مجدد هواداران ت  شان         فوتبال   م ی                    ح ضور مجدد هواداران               دادند که بی      ن ضایت از خدمات و ابعاد آن با ح        ارتباط                                                   ن ر

ضایت              مثبت و معنی ضایت از خدمات به ترتیب ر سخگویی و عملکرد تیم    ،          کیفیت تیم  ،                                                       داری وجود دارد. در ابعاد ر                       پا
                            شود کارکنان و مدیران باشگاه                           بینی کردند. لذا پیشنهاد می                                                  حضور مجدد هواداران تیم پرسپولیس در لیگ برتر را پیش

 Sardar  .            ها ایفا کنند                                    ن نقش بارزتری را در جهت حضتتور مجدد آن                                          پرستتپولیس با ارائه خدمات باکیفیت به هوادارا

   ت ی   رضا   ی  گر ی   انج ی         مجدد با م   د ی             شده بر قصد خر                خدمات و ارزش درک   ت ی ف ی ک   ت ی             مدل ساختار عل         در بررسی   (2018)
    "           کیفیت خدمات "                           وتحلیل نتایج مشخص گردید که            پس از تجزیه       داد که       نشان           شهر تهران   ی  ها        داروخانه   در     ان ی    مشتر

    گری                             داد که کیفیت خدمات با میانجی                 چنین نتایج نشان   هم  ،      دارند       تأثیر   "             قصد خرید مجدد  "   بر  "   شده         ارزش درک "   و
شتریان   "     متغیر سته   هم     و روی     دارد        تأثیر   "             قصد خرید مجدد  "   بر    "             رضایت م                  از تغییرات متغیر        درصد   61       اند که             رفته توان

ضیح دهند و متغیر     صد خرید مجدد را تو شتریان    "          گری متغیر          با میانجی   "   شده         ارزش درک "                                    ق ضایت م صد    "   بر    "             ر     ق
           شتتتده بر قصتتتد                                متغیرهای کیفیت خدمات و ارزش درک  ،                توان نتیجه گرفت  می         و همچنین        ندارد       تأثیر   "         خرید مجدد 
شته        تأثیر          خرید مجدد  سی   هم   و       دا شتر از دو متغیر دیگر بر     "   شده         ارزش درک "             دیم که متغیر                      چنین به این نتیجه ر                           بی

صد خرید مجدد   سی    Babaei (2017)   .    دارد       تأثیر              ق ضور مجدد                و ارزش ادراک   ی م ی ت   ت ی ف ی       رابطه ک         در برر                  شده با ح
شاگران  سپول             تما شگاه پر شان    س ی             با شاگران رابطه                               ین کیفیت تیمی و ارزش ادراک ب       داد که       ن ضور مجدد تما                                  شده با ح

شان    د.   دار     وجود  سیون چندگانه ن سبت به کیفیت تیمی برای     ی   بین       شده پیش                  داد که ارزش ادراک                            نتایج رگر                               بهتری ن
          های مختلف          دادن گروه    قرار   هدف               این بود که با  پژوهش     بندی    جمع      گیری     نتیجه       باشتتد.                      حضتتور مجدد تماشتتاگران می

         در نهایت   ،    شده                        کیفیت تیمی و ارزش ادراک                                    های مناسب و جلب رضایت از طریق بهبود                            هواداران ضمن اجرای برنامه 
شاگران می   ضور مجدد تما                         مدل عوامل مؤثر بر رفتار     ۀ    ارائ   در   Andam & Salimi  (2017)         . همچنین   شود                            موجب ح

  ،        حمایتی   ،        مدیریتی   ،       فرهنگی  ،             عوامل )محیطی          دادند که         نشتتتان     ران ی             برتر هندبال ا     گ ی                        مثبت هواداران مستتتابقات ل  
      عنوان                         ذکر است که عامل روانی به               دارند. شایان        تأثیر                                      صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار مثبت                      امنیتی و روانی( به

ست. عالوه                         یک متغیر میانجی در این م شد که عامل        ،    این  بر                           دل ایفای نقش کرده ا شخص  سمت اثر کل نیز م                                    در ق
       تأثیر          در بررستتتی  Nalchi Kasb & Tabatabai Nasab  (2017)  .                     را بر رفتار مثبت دارد       تأثیر        بیشتتتترین   ،       امنیتی

صد خر        جانات ی ه شتر    د ی         بر ق سبز        ان ی    م صوالت  شجو    در            مح سالم       ان ی      دان شگاه آزاد ا شان    ی                 دان شان        کا          دادند که       ن
ست. درنتیجه ارتباط مثبتی بین آن  ست. با افزایش نگرانی                                                                          باورهای محیطی بر نگرانی محیطی تأثیرگذار ا                                 ها برقرار ا

        کنندگان                                      یابد که این باعث افزایش قصتتد خرید مصتترف                                  گرایش به ستتمت محصتتوالت ستتبز افزایش می    ،     محیطی
                                       یابد که این به نوبه خود باعث افزایش در                       هیجانات مثبت افزایش می  ،                                . همچنین با افزایش نگرانی محیطی   شتتود  می

              یابد. اما اثر          افزایش می              هیجانات منفی  ،                                   شتتتود. در آخر با افزایش نگرانی محیطی          کنندگان می             قصتتتد خرید مصتتترف
     مؤثر    ی        و اجتماع   ی           عوامل فرهنگ          در بررسی  Ahmadipour (2016)  .    باشد                                 هیجانات منفی بر قصد خرید معکوس می

ضاوت داوران              گزارش داد که                  هواداران فوتبال   ی   جان ی ه   ی               بر بروز رفتارها شگاه     ،                  نحوه ق ست مدیران با    ها                            عملکرد نادر
سابقات از    ،         در ایران سانه                     پخش زنده م ستانی           طریق ر سکوی      ،                 های ملی و ا ست لیدرها و پلیس در                                         به عملکرد نادر
                 رفتار پرخاشگرانه   ،          های سیاسی                                   شرایط پیروی انبوه تماشاگران و بحران  ،                                 رفتار غیراخالقی بازیکنان و مربیان  ،        ورزشگاه

       جانات ی ه   ی    بررس   در   Khmer & Mehrani  (2016)  .                                                          افراد شرور در بروز رفتار هیجانی در میان تماشاگران نقش دارد
                                      نقش مهمی در زندگی دارند و کارکرد خاصی     ،                     ر یک از هیجانات اهمیت          دادند که ه      نشان     ان ی       در مشتر    ی          مثبت و منف

   ت ی ف ی        ارتباط ک         در بررسی    Saatchian, Safari, Rasooli, Eskandari & Elahi (2014)   .                    برای هر یک وجود دارد
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ضا   ،      خدمات ضور آت      ی        و وفادار   ی   مند ت ی   ر صد ح شتر    ی              با ق سمان    ی              در مراکز آمادگ    ان ی    م ستان        در   ک ی   روب ی   و ا   ی     ج         شهر
شت  شان      ر ضایت   ،                                ین متغیر کیفیت خدمات با وفاداری ب         دادند که       ن ض        ر صد ح      داری                  رابطه مثبت و معنی   ور              مندی و ق

ضایت   ،  د        وجود دار ضور آتی        مندی                    بین وفاداری با ر صد ح شتریان نیز رابطه مثبت و معنی                و ق شد        داری                              م شاهده    .          م
ضایت  ضور آتی آن                 درنهایت ر صد ح شتریان با ق شت.        داری د                 رابطه مثبت و معنی   ها                                مندی م سیون       ا                     نتایج آزمون رگر

شان  ضایت       ن شتند و متغیر کیفیت خدمات نقش متغیر                 و وفاداری     مندی              داد تنها ر ضور را دا صد ح شگویی ق                                                                 قابلیت پی
  .                            واسطه یا بینابین را ایفا کرد

، یرفتار تین  در بررسیGivi, Monazzami, Turkmani & Nassiri  (2021)          ج از کشور       های خار        در پژوهش
ضا  سابقات وال     درک تیفیو ک تیر شاگران م س   23 ریز یقهرمان بالیشده تما شان  ایسال مردان آ دادند که کیفیت  ن

صول     قابل تأثیرخدمات  صلی مح شت. کیفیت ا ضایت از خدمات دا ضایت از بازی  قابل تأثیر ،توجهی بر ر توجهی بر ر
شت. همچنین  شته این حال معنی تأثیررضایت از بازی  ، دا رضایت از خدمات بر اهداف   تأثیر، داری بر نیت رفتاری دا

نظر بگیرند این نتایج را در، شود که برگزارکنندگان مسابقات ورزشی بزرگ   توصیه می ، دار نبود. بنابراینرفتاری معنی
 Moreno, Hervás & Gómez .شتتده تماشتتاگران را بهبود بخشتتند رضتتایت و کیفیت ادراک ،تا اهداف رفتاری

دادند که  مندی بر اهداف آینده تماشاگران نشان  کیفیت خدمات و رضایت ، شده هزینه درک تأثیردر بررسی   (2020)
 براین،عالوه .دهدمینشتتانبر رضتتایت زیادی از ارزش هزینه تأثیر، ستتازی معادالت ستتاختاریاز طریق نتایج مدل

بینی اهداف آینده تماشتتتاگران شتتتود که مقدار هزینه متغیری استتتت که وزن بیشتتتتری در پیش خاطرنشتتتان می
نشخوار فکری و قصد دوباره   ، اثرات رفتار ناکارآمد تماشاگران بر عصبانیت           در بررسی    Kim & Byon . (2020)دارد

شان  شخوار فکری و  ن سطح باال          دادند که اثرات منفی ن سایی تیم  شنا صد تجدیدنظر در یک گروه  صبانیت بر ق ع
سطح تیم    توجهی کاهش میطور قابلبه سایی  شنا شن  کار، طورکلیبه. یابد تا در یک همتای  کردن جنبه فعلی با رو

شی    شاگران ورز    در  Lee, Cho, Newell & Kwon (2020)   .کندبه ادبیات مدیریت ورزش کمک می، تاریک تما
سی اینکه   صد رفتار           چگونه هویت            برر شکل می    ی                   های متعدد ق سا           را  شنا شاگران     م ی        مکان و ت    یی           دهند:  ضور تما                    در ح

که هویت تیم درحالی، گذاردمی تأثیرتعامل بر اهداف حضتتور  تأثیرشتتناستتایی مکان فقط از طریق                گزارش دادند که 
ورزشی با هویت بسیار باال قصد داشتند بدون توجه به  کنندگان مصرف   . گذاردمی تأثیرطور مستقیم بر قصد حضور    به

باعث انگیزه    که احستتتاس عشتتتق به تیم داخلی،   لیدرحا ، های آینده شتتترکت کنند    شتتتناستتتایی مکان در بازی    
صرف  شی کم م ضور در بازی        و کنندگان ورز شتر برای ح سایی بی شد شنا  & Sevincer, Wagner  .های آینده 

Oettingen (2020)   هواداران          دادند که       نشتتان                    در طرفداران فوتبال   ی                  مثبت و احستتاستتات منف    الت ی  تخ         در بررستتی
ها هنگام شکست   احساسات منفی آن  ، رو باشند تر از پیروزی تیم محبوبشان در یک مسابقه پیش  فوتبال هرچه مثبت

ست تیمشان قوی  صور م     و یعنی احساس ناراحتی   . تر ا شتند. همچنین هوادارانی که ت شتری دا ثبتی از تیم ناامیدی بی
شتند   سابقه آتی دا صور منفی         ، خود در م سانی که ت سبت به ک شدیدتری را پس از باخت تیم خود ن سات منفی  سا اح

شتند  انگیزه حضور و کیفیت خدمات بر   تأثیربررسی     در  Khutbehsara & Azizian   (2020)کنند. احساس می ، دا
پیروزی ، دادند که عوامل انگیزشی هویت تیمی رضایت تماشاگران در لیگ جهانی والیبال مردان استان اردبیل نشان

شرکت در ای   ترین جنبهو لذت و عامل موقعیت فنی و اجرایی مهم شاگران برای  ستند.    های انگیزه تما سابقات ه ن م
شاگران  چه بین همه ابعاد انگاگر شت رابطه معنی ،یزه و رضایت تما عالقه و دسترسی با   ، وفاداری تیم، داری وجود دا

در بررستتی ارزش ویژه  Park, Sung, Son, Na & Kim (2019)رضتتایت تماشتتاگران ارتباط زیادی داشتتت.   
 ثبت و مستقیمصورت مدادند که ارزش ویژه یک ورزشکار، به  رضایت تماشاگران و اهداف رفتاری نشان   ، ورزشکاران 
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کنندگان در این در میان شرکت شفاهیبر رضایت کلی رویداد ورزشی و اهداف رفتاری از جمله خرید مجدد و ارتباط 
 & García-Fernández, Gálvez-Ruíz, Fernández-Gavira, Vélez-Colón, Pitts  گذارد.می تأثیررویداد 

Bernal-García (2018) شتتده در رضتتایت و وفاداری درک، شتتده بر ارزشتأثیرات راحتی خدمات و کیفیت ادراک
پولی و کیفیت های غیرمیت مدیریت صتتحیح فداکاریاه ،هاقیمت را بررستتی کردند. یافتهاندام ارزانمراکز تناستتب

های عوامل مدل واند بهتزیرا وفاداری مشتری می ، دهدمینشان های ورزشی را  شده توسط مدیران این سازمان   درک
 .ورزشی نوظهور بستگی داشته باشد

        نظرات و   ،     ازها ی                توجه خود را به ن   ن ی   شتتتر ی ب  ،                             تماشتتاگران و ارائه خدمات بهتر  ،   ان ی        حفظ مشتتتر   ی   برا   د ی  با      ابان ی     بازار
سته  س          های آن      خوا شند و با برر شته با س      ی                                           ها در ارتباط با خدمات دا شکالت و ر      زان ی    از م   ی               به نظرات و آگاه   ی  دگ ی          م
ضایت  سرعت خدمات    ت ی ف ی      بردن ک           ها و با باال       مندی آن     ر       ابان ی          اکثر بازار   ل ی  دل   ن ی م    به ه.   ند ی                   به حفظ آنان کمک نما  ،             و 

ش  ض    ت ی   اهم   ی    ورز صرف  ی   را سع     افته ی                 کنندگان خود را در         کردن م      . با         ها دارند  آن   ی                       ارائه خدمات باکیفیت برا    در   ی        اند و 
     پذیر            راحتی امکان                                           خدمات رویدادهای خارج از کشور برای مدیران به                   اطالع از امکانات و   ،                        توجه به پیشرفت تکنولوژی 

      کردی ی  رو   د ی  با           تماشتتتاگران      و حفظ    ش ی        خدمات خو     کردن                                اری رویدادهای ورزشتتتی برای متمایز                استتتت. مدیران برگز
        برگزاری    ت ی ر ی         از ستتوی مد    یی      و کارا   ت ی ف ی ک     روی           گستتترده بر   د ی               امر منجر به تأک   ن ی ا  ،                 محور داشتتته باشتتند     مشتتتری

شی       رویداد ست          در جهت به           های ورز ضع رقابت    ک ی      آوردن    د سب   ی           مو ست       شود.   می       منا    ک ی   به    ی  اب ی                  راهکار موفق در د
              های آنان و در         و خواستته       ازها ی                   و بالقوه بر مبنای ن   ی   فعل    ان ی            ارزش به مشتتر     ئه   ارا  ،                 در دید تماشتاگران       مناستب       گاه ی  جا

   را            تماشتتاگران          انتظارات   و      ازها ی    که ن            تنها درصتتورتی   ،     خدمات   ی ف ی                           کیفیت باال استتت. ارتقاس ستتطح ک     با   ی     خدمات      قالب
     مجدد    ه     مراجع        و باعث                 تأثیر قرار داده      را تحت    ان ی    مشتتتر       رفتار   د ن    توان ی م  ،  د ی          آفرینی نما       ها ارزش                      برآورده کرده و برای آن

        شوند.      آنان         وفاداری  و     ها        استادیوم      ها به   آن

واردکردن ، جمله؛ افزایش روحیه تیم موردعالقهاز تواند موجب مزایای زیادیمی ،هاحضور تماشاگران در استادیوم
درآمدزایی بیشتر از طریق ، کاهش بزهکاری در بین جوانان، افزایش هویت تیمی، فشار روحی و روانی بر تیم حریف

عواملی  توجه به ،هتایجاد اوقات فراغت غنی و غیره شود. به همین ج، افزایش نشاط اجتماعی، افزایش فروش بلیط
، اهمیت است. هیجانات تماشاگرانبسیار حائز، شودورزشی می یهاکه موجب حضور بیشتر تماشاگران در استادیوم

داخل تماشاگران در  حضوراکثر مطالعات درباره ها از این عوامل هستند. شده و رضایت آنان در ورزشگاهکیفیت درک
کیفیت خدمات استادیوم و فاکتورهایی از این قبیل تمرکز ، محیط استادیوم، دیومو حتی در خارج کشور نیز بر جو استا

این تالش در جهت شناسایی و بررسی نقش اند. بنابرت هواداران توجه کردهکرده و کمتر به نقش و اهمیت هیجانا
باشد چراکه ورزش  ههای پژوهش در این زمیناولویت ویژه در داخل کشور باید جزوشی بههیجانات تماشاگران ورز

شود و با انگیزترین رشته ورزشی محسوب میترین و هیجانپربیننده، ترینجذاب، تماشاگرترینشک پرفوتبال بی
که درآمد این بخش در طوریبه، شده استاز ورزشی مردمی به صنعت جهانی تبدیل ، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی

افزایش تعداد تماشاگر است. با افزایش  ،دی است. هدف بازاریابی در فوتبالبسیاری از کشورها باالتر از محصوالت تولی
، ازپیش شده است. با شیوع اهمیت تماشاگران ورزشیعنوان مشتری ورزش بیشتأکید بر تماشاگر به، توجه به ورزش
های مؤثر همین دلیل توسعه استراتژیشدیدتر از همیشه است. به ،های ورزشی برای جذب تماشاگرانرقابت میان تیم

این حضور در استادیوم شده است. بنابر های ورزشی تبدیلعنوان اولویت اول برای سازمانبرای جذب تماشاگران به
توجه به  کند. باوکارهای ورزشی را در دستیابی به اهداف بازاریابی و مالی خود ایفا مینقش حیاتی کسب، ورزشی

پژوهش ، هااهمیت نقش هیجانات تماشاگران و فقدان تحقیقات آکادمیک در رابطه با بررسی میزان اثر و اهمیت آن



 

 98 … فوتبال برتر لیگ مسابقات در تماشاگران مجدد حضور بر هیجانات نقش
   

کند تا این خأل موجود در ادبیات را با ارزیابی نقش هیجانات تماشاگران در حضور تماشاگران در حاضر تالش می
اهمیت پژوهش حاضر را در  ،هاز رویداد را انجام دهد. این شکافشده و رضایت اها با میانجی کیفیت درکاستادیوم

بخشیدن به های ورزشی و رونقان در استادیومکند. با توجه به اهمیت حضور تماشاگرداخل کشور برجسته می
لزوم توجه مدیران و بازاریابان ورزشی به موضوع چگونگی ایجاد شرایط و بسترهای الزم برای  ،رویدادهای ورزشی

 حضور تماشاگران از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
ممکن  ،های این مطالعهرسد. یافتهنظر میارزیابی و اهمیت انواع هیجانات تماشاگران ضروری به ،در این زمینه

متخصصان فوتبال و مدیران و بازاریابان ورزشی کمک کند تا به رفع ، هامدیران باشگاه، هااست به مدیران استادیوم
تسهیل موانع ایجاد هیجانات تماشاگران پرداخته و درک هواداران کیفیت و رضایت از رویداد را افزایش داده و زمینه  و

دنبال آن است تا با ارزیابی پژوهش حاضر به، د. در این راستاازپیش فراهم نمایها بیشستادیومقصد حضور آنان را در ا
راهکارهایی ، شده و رضایت از رویدادهای کیفیت درکزان اهمیت سازهنقش هیجانات تماشاگران در حضور آنان و می

 ها و همچنین مدیران بازاریابی ورزشی در مدیریت بهتر هیجانات تماشاگران ارائهها و استادیومرا برای مدیران باشگاه
لی در حوزه حضور کردن بخشی از شکاف علمی موجود در تحقیقات علمی داخ، محققین جهت پرهمین منظور دهد. به

تماشاگران  یرفتار آت میبر تصم یمثبت و منف جاناتینقش هبه بررسی  ،ها و عوامل مؤثر بر آنتماشاگران در ورزشگاه
صورت مدل مفهومی زیر )شکل به ه وپرداخت دادیاز رو تیو رضا تیفیک یانجیبرتر فوتبال با نقش م گیدر مسابقات ل

 ( آورده شده است.1
 

 
مدل مفهومی پژوهش(.  1شکل )  

 

 شناسی پژوهش. روش2

میدانی بود. ، هاآوری دادهاز نظر روش جمع، از نظر هدف کاربردی، توصیفی همبستگی ،از نظر نوع ؛این پژوهش
 گیل جدهمیدر فصل ه باریکتراکتور و سپاهان که حداقل ، سیپرسپول، استقالل یهامیهواداران ت ،آماری جامعه

سایت شامل شده که براساس  را اندمراجعه کرده ومیمحبوب خود به استاد میت یباز یتماشا یبرا رانیبرتر فوتبال ا
توان می ،ها برای نمونه آماری. از دالیل انتخاب این تیم( بودندنفر 2075925متریکا )مرجع آماری فوتبال ایران( تعداد )

براساس آمار ، های لیگ برتر در فصل هجدهمتماشاگرترین تیمبندی پردر رتبهبه این موارد اشاره کرد. مورد اول؛ 
داشتن ورزشگاه اختصاصی ، های اول تا چهارم قرار داشتند. مورد دوماین چهار تیم در رتبه، 90سایت متریکا و سایت

داد و  را براساس آن موردسنجش قرار شده و رضایتهای کیفیت درکها تا بتوان مؤلفهروز نسبت به سایر تیمو به
بیشتر از مجموع تماشاگران ها در طول مسابقات فصل هجدهم، تیممجموع تعداد تماشاگران این ، نهایت مورد سومدر
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نمونه آماری با های لیگ برتر تعمیم داد. را به تمام تیم پژوهشآمده از دستتوان نتایج بهمی، لذا، ها بودسایر تیم
در رویکر معادالت  پژوهشجهت برآورد نمونه  Hair Jr, Hult, Ringle & Sarstedt (2016) توجه به اینکه

 اند،ای نمونه پژوهش پیشنهاد دادهنفر بر 15تا  5ساختاری به ازای هر مؤلفه یا سؤال پژوهش مقدار تقریبی بین 
 ،ییعدم پاسخگو ای زشیاحتمال رگرفتن درنظرکه با  نفر( 387ند )نظر گرفتنفر را به ازای هر سؤال در9 انپژوهشگر

سپاهان و تراکتور  سیپرسپول، استقالل یهامیت یهوادار یهاکانال قیاز طرشده  1پرسشنامه الکترونیکی400تعداد 
وتحلیل قرار صورت کامل پاسب داده شد و موردتجزیهنامه بهپرسش 380ها پخش شد که از این بین بین هواداران تیم

ارزشی لیکرت استفاده شد. پرسشنامه این سؤالی براساس طیف پنج43پرسشنامه ، از هابرای گردآوری داده. گرفت
، قسمت دوم سؤال( و6شناختی بوده )های جمعیتل پرسششام، شده بود: قسمت اول از دو قسمت تشکیل ،پژوهش

 تماشاگرانحضور مجدد سؤال( و 11) یمنف جاناتیه، سؤال(11مثبت ) جاناتیاستاندارد ههای شامل پرسشنامه
 Calabuig-Moreno etاز سؤال( 8)شده ادراک تیفیک و سؤال(10) تیرضا، Biscaia et al., (2012)از  سوال(3)

al., (2016) نظران و احبنفر( و ص5، از اساتید مدیریت ورزشی )جهت ارزیابی روایی محتوایی و صوری .ندبود
نفر از 30بزار در یک مطالعه راهنما بین ابتدا ا، روایی محتوایینفر( نظرخواهی شد. بعد از تأیید 7تماشاگران فوتبال )

 ،اسمیرنوف-اسبه شد. براساس آزمون کلموگروفمح (ɑ=86/0آماری توزیع شد که ضریب آلفای کرونباخ ) جامعه
ای بررسی ها غیرنرمال است. درنتیجه برلذا توزیع تمام داده، باشدمی α <05/0ها کمتر از داری تمام مؤلفهسطح معنی

 ,Davari & Rezazadehاس )الافزار پیتاری با استفاده از نرماز روش مدل معادالت ساخ ،های آماریرابطه فرضیه

روش  از ،از روش تحلیل عاملی تأییدی و جهت تحلیل فرضیات اصلی پژوهش ،( و جهت بررسی روایی سازه2018
 د.اس استفاده شالافزار پیتحلیل مسیر در نرم

 

 های پژوهشیافته. 3
سال سن 30-21، های پژوهشنمونهدرصد از 21/44 که دهد( نشان می1های توصیفی )جدول شماره یافته     

بودند.  دیپلمدیپلم و زیرحصیالت دارای تدرصد آنان 26/50باشند و همچنین ها مجرد میدرصد از آن21/64و  داشتند
 شده است. ( گزارش1سایر اطالعات توصیفی در جدول شمارۀ )

 مشخصات فردی نمونه آماری (.1جدول)

 درصد تعداد زیرمجموعه متغیر درصد تعداد زیرمجموعه متغیر

 سن )سال(

 05/31 118  20زیر 

 التیتحص

 26/50 191 دیپلم و زیر دیپلم
 95/43 167 لیسانس 21/44 168  30تا  21

40تا  31  21/4 16 لیسانسفوق 89/12 49 
40باالی   58/1 6 دکتری 84/11 45 

حضور در 
 ومیاستاد

 31/16 62 بار 1

 یشغل تیوضع

 73/4 18 رسمی

 89/47 182 آزاد 68/38 147 بار 5تا  2
 42/23 89 بیکار 95/23 91 بار 10تا 6

 95/23 91 در حال تحصیل 05/21 80 بار 10بیشتر از 

 وضعیت تأهل
     21/64 244 مجرد

     79/35 177 متأهل

                                                           
https://form.avalform.com/view.php?id=9317303 
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آورده شده  2در جدول  ،همچنین اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش براساس میانگین و انحراف استاندارد
 است.

 

 (. توصيف متغيرهای پژوهش2جدول)

 M S.D مؤلفه M S.D مؤلفه

 76/0 15/4 هیجانات منفی 81/0 96/3 هیجانات مثبت
 80/0 13/4 هیجانات منفی درونی 86/0 91/3 هیجانات مثبت درونی

 78/0 18/4 هیجانات منفی بیرونی 77/0 03/4 هیجانات مثبت بیرونی

 89/0 08/4 حضور مجدد تماشاگران 81/0 02/4 شدهکیفیت درک
    82/0 06/4 رضایت از رویداد

 

 گيریدازه. سنجش برازش مدل ان3-1
شامل ، برای سنجش پایایی درونی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید. پایایی شاخص، از پایایی شاخص

میزان همبستگی یک سازه با  ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است. روایی همگرا، سه معیار ضرایب بارهای عاملی
هایش در مقایسه با رابطه آن سازه های خود را نشان داده و روایی واگرا نیز میزان رابطه یک سازه با شاخصشاخص

محاسبه و ، های یک سازه با آن سازهاز طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص ،ست. بارهای عاملیا هابا سایر سازه
 4/0باالتر از  ،ها در سازه مربوط به خودباشد. بارهای عاملی همه سنجهمی 4/0مقدار مناسب آن برابر و یا بیشتر از 

با استفاده از  ،است. روایی همگرا گرفته های تأییدشده صورتوتحلیل پژوهش براساس سؤالتجزیه، مهبود و در ادا
 است 5/0شود که میزان مطلوب آن مساوی و باالتر از ارزیابی می )AVE1(شده معیار متوسط واریانس استخراج

(Davari & Rezazadeh, 2018)( نتایج خروجی از مدل برای .AVE) ،بودن معیار روایی همگرا نمایانگر مناسب
)AVE( استفاده شد. در این  2از ماتریس فرونل و الکر، گیریجهت بررسی روایی واگرای مدل اندازه .باشدمی

ها است. درنتیجه شود که همبستگی هر سازه با خودش بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازهمشخص می ،پژوهش
و پایایی ترکیبی  70/0گیرد. تمامی متغیرها دارای مقدار آلفای کرونباخ باالی موردتأیید قرار می، روایی واگرای مدل

لحاظ پایایی  چه از نظر آلفای کرونباخ و چه ازای پایایی، دهنده این است که مدل داربودند که نشان 80/0باالی 
 است. مناسب  )3CR (ترکیبی

 

  ساختاری مدل. 3-2
صورت افزار بهر محیط نرمگیری و مراحل تأیید برازش دهای اندازهپس از تائید مدل ،نهایی پژوهشساختاری  مدل

 باشد.می 3جدول صورت افزار نیز بهترسیم و آزمون شد. جدول خروجی نرم 2شکل 

  

                                                           
1.  Average Variance Extracted 

2.  Fronleichram & Loker 

3.  Composite Reliability 
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 مدل شهای برازخالصه شاخص (.3جدول)

 متغیر

A
V

E
 

C
R

 

اخ
ونب

کر
فا 

آل
 

R2 Q2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

هیجانات 
 مثبت

66/0  88/0  85/0 زابرون   27/0  81/0          

هیجانات 
 مثبت درونی

59/0  81/0  71/0  - 33/0  55/0  77/0         

هیجانات 
 مثبت بیرونی

56/0  88/0  84/0  - 39/0  63/0  50/0  75/0        

هیجانات 
 منفی

57/0  88/0  86/0 زابرون   32/0  38/0  49/0  69/0  75/0       

هیجانات 
 منفی درونی

51/0  83/0  74/0  - 36/0  69/0  37/0  52/0  54/0  71/0      

هیجانات 
 منفی بیرونی

50/0  86/0  80/0  - 37/0  55/0  19/0  55/0  55/0  57/0  71/0     

کیفیت 
 شدهدرک

62/0  83/0  74/0  59/0  32/0  58/0  57/0  56/0  28/0  60/0  44/0  75/0    

رضایت از 
 رویداد

52/0  91/0  89/0  62/0  27/0  55/0  43/0  39/0  63/0  53/0  43/0  37/0  72/0   

حضور مجدد 
 تماشاگران

76/0  91/0  85/0  53/0  32/0  34/0  29/0  55/0  61/0  47/0  36/0  28/0  63/0  87/0  

 
درونی  مثبت جاناتیه( و 94/0بیرونی ) مثبت جاناتیه، مثبت جاناتیه داد که در بخش تحلیل عاملی نشان

ترتیب بیشترین ( به90/0منفی درونی ) جاناتیه( و 93/0منفی بیرونی ) جاناتیه، منفی جاناتیه( و در بخش 81/0)
 که شد ( مشخص4و جدول  1براساس تحلیل مسیر )شکل و منفی داشتند. همچنین  مثبت جاناتیهاثر را در تبیین 

 دار( اثر معنی26/0) تماشاگرانحضور مجدد ( و 44/0) دادیاز رو تیرضا، (43/0) شدهدرک تیفیکبر  مثبت جاناتیه
 حضور مجدد تماشاگران( و 46/0) دادیاز رو تیرضا، (41/0) شدهدرک تیفیکمنفی بر  جاناتیهداشت. همچنین 

حضور مجدد داری بر ( اثر معنی21/0) دادیاز رو تیرضا( و 45/0) شدهدرک تیفیکداشت.  دار( اثر معنی15/0)
 داشتند.  تماشاگران
و رضایت  شدهدرک تیفیکاز طریق میانجی  مثبت جاناتیهداد که متغیر  نتایج آزمون سوبل نشان ،اینبرعالوه
 شدهدرک تیفیکاز طریق میانجی منفی  جاناتیه داری دارد. همچنیناثر معنی حضور مجدد تماشاگران بررویداد نیز 

های میانجی تأیید گردید. همچنین شاخص رابطهداری دارد و اثر معنی حضور مجدد تماشاگران برو رضایت رویداد نیز 
و  (درصد42) شدهدرک تیفیکاز طریق میانجی  مثبت داد که اثر غیرمستقیم هیجانات ( نشانVAF) یانسشمول وار

 تیفیکاز طریق میانجی منفی  اثر غیرمستقیم هیجاناتو  حضور مجدد تماشاگران بر  (درصد26)رضایت رویداد 
 گرییانجیمدهنده است که نشان حضور مجدد تماشاگران بر  (درصد39)رویداد  از و رضایت (درصد55) شدهدرک
 ها است.ی میانجیجزئ
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 (. نتایج مدل نهایی پژوهش4جدول)

 هاعاملتحلیل 

 نتیجه داریسطح معنی معناداری )آماره تی( ضریب مسیر روابط بین متغیرها

 تأیید 001/0 19/33 81/0 یمثبت درون جاناتیه  <-- مثبت جاناتیه
 تأیید 001/0 41/179 94/0 بیرونیمثبت  جاناتیه  <-- مثبت جاناتیه
 تأیید 001/0 24/77 90/0 یدرونمنفی  جاناتیه  <--منفی  جاناتیه
 تأیید 001/0 33/103 93/0 منفی بیرونی جاناتیه  <--منفی  جاناتیه

 تحلیل مسیر

 تأیید 001/0 40/8 43/0 شدهدرک تیفیک  <-- مثبت جاناتیه
 تأیید 001/0 02/11 44/0 دادیاز رو تیرضا  <-- مثبت جاناتیه
 تأیید 001/0 44/4 26/0 حضور مجدد تماشاگران  <-- مثبت جاناتیه
 تأیید 001/0 34/7 41/0 شدهدرک تیفیک  <--منفی  جاناتیه
 تأیید 001/0 56/10 46/0 دادیاز رو تیرضا  <--منفی  جاناتیه
 تأیید 001/0 38/2 15/0 حضور مجدد تماشاگران  <--منفی  جاناتیه
حضور مجدد   <-- شدهدرک تیفیک

 تماشاگران
 تأیید 001/0 44/7 45/0

حضور مجدد   <-- دادیاز رو تیرضا
 تماشاگران

 تأیید 001/0 52/2 21/0

 تحلیل مسیر میانجی

 یجنتا Sobel test VAF سوبل تست

حضور مجدد  <--شدهدرک تیفیک  <-- مثبت جاناتیه
 تماشاگران

 تأیید 42/0 57/5

حضور مجدد  <-- دادیاز رو تیرضا  <-- مثبت جاناتیه
 تماشاگران

 تأیید 26/0 45/2

حضور مجدد  <--شدهدرک تیفیک  <--منفی  جاناتیه
 تماشاگران

 تأیید 55/0 22/5

حضور مجدد  <-- دادیاز رو تیرضا  <--منفی  جاناتیه
 تماشاگران

 تأیید 39/0 45/2

 
 داری((. مدل نهایی پژوهش )ضریب اثر و ضرایب معنی2) شکل
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که مقدار آن  استفاده شد SRMRگیری و ساختاری( از معیار منظور برازش مدل کلی )هر دو بخش مدل اندازهبه
 یمناسب از برازش ساختاریی و ریگمدل اندازه، (=08/0SRMRآمده )دستبا توجه به مقدار به کمتر باشد. 1/0باید از 

 .دارد پژوهش یزادرون ریمتغ نییدر تب یمناسب کیفیت، ی و ساختاریریگدرمجموع مدل اندازه یعنی، است برخوردار
 

 گيری. بحث و نتيجه4

ترین فعالیت در اوقات فراغت در سراسر بلکه به مهم، ایتنها آن را به ورزش حرفهنه ،گسترش جهانی ورزش
های جدید ها و تیممنجر به ایجاد لیگ ،(. این محبوبیتCho, Lee & Pyun, 2019) کرده استجهان تبدیل 

(. با Mullin, Hardy & Sutton, 2007) کنندگان ورزش زیادی را به خود جلب کرده استای شده و مصرفحرفه
هایی برای افزایش تعداد استراتژی دنبالای بهطور فزایندهمدیران و بازاریابان ورزشی به، چنین بازار بسیار رقابتی
توجهی از درآمد رویدادهای ورزشی بخش قابل، هازیرا ورود تماشاگران به استادیوم، ها هستندتماشاگران در استادیوم

تماشاگران قشر ، ایدر ورزش حرفه، دیگر (. از طرفAung Wang, Jain, Cheng & ,2012) دهدرا تشکیل می
 اهمیتت، به همین جهتای وجتود نخواهتد داشتت. هها ورزش حرفبدون آن هچراک، تندبسیار ارزشمندی هس

 & Sheikhi) دهندقرار می و بررسی موردمطالعه ها رایاری آنای شده است که محققتان بستماشاگران به گونه

Sharifian, 2018 .)بر حضور مجدد تماشاگران در مسابقات  یمثبت و منف جاناتینقش ه یدنبال بررسپژوهش به نیا
 یا راهنما یک که توان بیان کردکه میطوریبه. بود دادیاز رو تیو رضا تیفیک یانجیبرتر فوتبال با نقش م گیل

از رویداد )مسابقه  و رضایت شدهکیفیت ادراک، کارگیری هیجاناتبا به حضور تماشاگران افزایش جهت چهارچوبی
خوبی نگر تعریف گردید تا بتواند بهابعاد و سؤاالت جامع و فرآیند، آورده است. برای سه سازه مفهومی فراهم فوتبال( را

 نتایج را به اثرات عوامل مذکور بر حضور مجدد تماشاگران در مسابقات فوتبال پیوند دهد.

               درونی و در بخش       مثبت        جانات ی ه         بیرونی و       مثبت        جانات ی ه  ،     مثبت        جانات ی ه  در بخش  ،             اس مدل پژوهش ستتت   برا
شترین اثر را در تبیین         جانات ی ه              منفی بیرونی و        جانات ی ه،     منفی       جانات ی ه   و       مثبت       جانات ی ه                                            منفی درونی به ترتیب بی

عوامل بیرونی هیجان مثبت و منفی همچون  توان گفت که تماشتتاگران بهمی ،در تفستتیر این نتایج     تند.        منفی داشتت
سابقه ایجاد می هیجانی که در اثر افراد دیگر و بازی  سات          ،شود م سا شتری را از اح شده و هیجان بی شتر مهیج  بی

زیاد شتتاید مربوط به قرارگیری در  احتمال بودن که در درونشتتان بهخوشتتحالو  بشتتاشدرونی خودشتتان همچون 
 کنند.تجربه می، ورزشگاه و جمع هم نباشد
اثر حضور مجدد و  دادیاز رو تیرضا، شدهدرک تیفیک   بر       مثبت       جانات ی ه           مشخص شد که   ،                 براساس تحلیل مسیر

شت.   دارمعنی شاگران     بر       مثبت       جانات ی           غیرمستقیم ه        رابطهدا         از طریق و   شده درک تیفیک        از طریق  حضور مجدد تما
گلزنی ، عواملی چون برد تیم محبوب         توان گفت   می   ،  ها                   در تفستتتیر این یافته    .        دار بود        نیز معنی  ( دادی از رو تی ضتتتا ر )

که طورو همان شتتتودموردعالقه و ... همه از عواملی هستتتتند که باعث ایجاد هیجان مثبت در هواداران میبازیکن 
تواند عامل مهمی است که در نهایت می  ،هیجانات نقش مؤثری بر رضایت تماشاگران دارد. رضایت    ،داد نتایج نشان 

-ده شهرآوردها مانند دربی استقالل  های برنتیم ،اینبرورزشگاه را فراهم کند. عالوه  زمینه حضور مجدد تماشاگر در  
ها هیجان مثبت باعث رضایت تماشاگران شده است     نفت آبادان همواره در آن-فوالد، آهنذوب-سپاهان ، پرسپولیس 

شهرآورد و برعکس تیم        طوریبه شتری دارد تا هفته قبل از  شاگر بی شهرآورد تما شهرآورد هفته بعد از  که تیم برنده 
شه  شهرآورد بازنده  شهرآورد دارد. بنابراین می     ،رآورد هفته بعد از  سبت به هفته قبل از  شاگر کمتری ن توان گفت تما

و  یآرامش روان ،اینبررتر فوتبال ایران دارد. عالوهمندی تماشاگران لیگ ب ، نقش بسزایی در رضایت  که هیجان مثبت



 

 104 … فوتبال برتر لیگ مسابقات در تماشاگران مجدد حضور بر هیجانات نقش
   

 بیتماشاگر را به حضور مجدد ترغ   باعث رضایت تماشاگران شود و    تواندمی ،مسابقه فوتبال  یاز تماشا  یناش  یشاد 
اثر  بر یتوان گفت که آرامش درونمی ،نیخصوص کم کند. بنابرانیادر  را یکنند و نقش مسائل و مشکالت اقتصاد   

داشتتتن  رغمید تا تماشتتاگر علدگرمستتابقه موجب می یشتتدن لحظات شتتاد هنگام تماشتتاو فراهم جاناتیه هیتخل
شکال  صاد م شگاه مراجعه کنند.   یت اقت شگاه  پسباز هم به ورز س  یدارا دیها باورز  زاتیو تجه التیهامکانات و ت

شاد            ساس لذت و  شگاه اح ضور در ورز شاگران با ح شند تا تما سب با ضایت آن  کنند یمنا شود چرا و ر که ها فراهم 
 تواند باعث وفاداری آنان شود. رضایت تماشاگران می

داشته و کیفیت خدمات تأکید  انباید روی ارزیابی رضایت مشتریانش   ، دیگری چیزبیش از هر ها همچنین باشگاه 
که خارج از حیطه به این معنی  شتتخصتتی و قابل جایگزین هستتتند ورزشتتی وابستتته به نظر خدمات کهباشتتند چون

 کنندگان ورزشتتی باشتتند.ریحی مصتترفهای تفکننده نیازتوانند تأمینهای زیادی هستتتند که میناورزشتتی ستتازم
د بر نرضایت مشتریان را جلب کنند تا از این طریق بتوان   ،مدیران باشگاه ورزشی باید با ارائه کیفیت مناسب    ،بنابراین

بر در قبل و طول مستتابقه  یافتیمثبت در جاناتیهبودن ها اثرگذار باشتتند. در تفستتیر مؤثرهای رفتاری آنتصتتمیم
زا باعث استرس دادیرو کیبا  ییارویدر هنگام رو جانیه کردنسرکوبتوان گفت که می ،تماشاگرانبازگشت مجدد 

اثرگذار  یهای ورزش ومیدر استاد  انتماشاگر مجدد بر حضور   نیهمچن. شود می دادیفکری بعد از رو اختاللآمدن دیپد
هواداران وجود خواهد  شتتتریاحتمال حضتتور ب ،هیجانات تماشتتاگران را تحریک کند ،یچه بازکلی هر طوربه. استتت

توانند از طریق تحریک هیجانات مثبت هواداران باعث حضتتور میی قدرتمند لیگ برتر فوتبال ایران، ها. تیمداشتتت
شوند. تیم   مجدد آن شگاه  سپولیس ها در ورز ستقالل ، های پر ستاره سپاهان و تراکتور هم ، ا های واره از طریق جذب 

شته    سعی در  مطرح،  سات و هیجانات هواداران خود دا سا ستاره اند. اما عالوهتحریک اح های نامدار، عوامل بر جذب 
ست     دیگری ازج شاگران اثرگذار ا سبک بازی نیز در هیجانات تما ساس یافته  و مله  سبک  می ،هابرا توان گفت که 

جانات و تصتتمیم رفتاری آینده نقش بیشتتتری نستتبت به جذب بازیکنان مطرح در تحریک هی ،بازی در فوتبال ایران
 تماشاگران دارد. 

ست که تیم  ،شواهد و آمار  ستقالل بیانگر این ا صل ه   سپاهان و ت ، های ا شش هفته ابتدایی ف جدهم راکتور در 
دلیل اند اما تیم پرسپولیس به مانده لیگ داشته وچهار هفته باقیمیانگین تماشاگر بیشتری نسبت به بیست     ،لیگ برتر

سب نتایج   سبک بازی بهتر ک ست. بنابراین        ،بهتر و  شته ا سه تیم دیگر دا سبت به  توان می،       ً                                                             تقریبا  میانگین ثابتی ن
شت که مدیران تیم  شی باید با جذب بازیکنا  یهابیان دا سندانه،     ورز شاگرپ سبک بازی تما هیجانات ن مطرح و ارائه 

با نتایج  ،ستتتادیوم شتتوند.  نتایج این پژوهشها در امثبتی در تماشتتاگران خود ایجاد کرده و باعث حضتتور مجدد آن
  ، Ghayyur et al., (2020) ،  Mahmoudian et al., (2020) ،  Nouri et al., (2019) ،  Sardar (2018)پژوهش 

(2017)   Babaei ،  (2016)   Ahmadipour ،  Kim & Byon (2020) ،   Sevincer et al., (2020) و  
Khutbehsara et al., (2020)  همسو بود. 

حضور مجدد و   دادیاز رو تیرضا، شدهدرک تیفیک        منفی بر        جانات ی ه       داد که       نشان   ،          تحلیل مسیر              همچنین نتایج
 تیفیک        از طریق  حضتتور مجدد تماشتتاگران    بر       مثبت       جانات ی           غیرمستتتقیم ه       رابطهداشتتت.  داراثر معنی تماشتتاگران

ضر،      .       دار بود        نیز معنی دادیاز رو تیضا  ر        از طریق و   شده درک سیر نتایج حا        جانات ی    در ه   ر  یی  تغتوان گفت که میدر تف
       همواره    ،                                    منفی بگذارد اما هواداران با هویت باال     اثر      ران ی             برتر فوتبال ا    گ ی  ل    ان ی       تماشتتتاچ    ت ی       بر رضتتتا       تواند  می   ،    منفی
ستند          عالقه شگاه ه ضور در ورز سبک        تیم می   از                           این هواداران فقط به حمایت    که                              مند به ح    ،    بازی                      پردازند و نتیجه و 
        هیجانات    ،                                                     ها در ورزشتتگاه ندارد. گاهی از نتایج ضتتعیف تیم محبوب خود                 ها و حضتتور مجدد آن           بر حمایت آن   ی     تأثیر
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       مرتبط      عوامل        همچنین               رضایت دارند.    ،                                                                   منفی دریافت کرده اما از حضور در ورزشگاه برای حمایت از تیم محبوب خود  
       جانات ی                    ممکن است شامل تخیل ه   ، ی         اهداف شخص   ن ی      دهد. ا             تأثیر قرار می      را تحت              همواره رضایت  ،  ی         اهداف شخص   ا ب

شد. برخ       منفی ستند تا در      عالقه        همواره   ،      فوتبال            از هواداران    ی         با شگاه                 مند ه شاهده      نکه ی      خاطر ا       تنها به         ورز    ای      کننده      م
   از    ی  کل   ی      در فضا    ا ی     گروه    ک ی   از    ی            هستند تا بخش                   رفتن به ورزشگاه      مند         بلکه عالقه                   به ورزشگاه نروند    ،     اشند  ب    صرف  

   ی     دادها ی            استتت که در رو   ی                     باشتتد که شتتامل هواداران  می      منفی     جان ی               از عوامل شتتامل ه    گر ی      گروه د   .     باشتتند   ز ی ن   ی   باز
   ک ی     جان ی            مند به لمس ه      و عالقه      ابند ی       حضتتتور می  ،  ی   منف       جانات ی               روزمره و تخیل ه   ی                 خاطر فرار از زندگ  به   ی    ورزشتتت

                                     تواند اثر منفی بر رضتتایت تماشتتاگران از                هیجانات منفی می   ؛           نتایج پژوهش      مطابق     رو،      ازاین        هستتتند.   ی          رقابت ورزشتت
شگاه و خدمات ارائه  شد                           ورز شته با شگاه دا شگاه بر هیجانات      که                           شده در ورز                                                    وقتی نتایج تیم و یا کیفیت خدمات ورز

صبی  شفته     ،    شدن                منفی مانند ع شد. بنابراین                 شدن و ناامید                سرخوردگی، آ شاگران اثرگذار با          توان گفت   می   ،                                    شدن تما
   ،                               دهند در خانه و از طریق تلویزیون                    که هواداران ترجیح می                              یت تماشتتاگران اثر منفی دارد چرا                   هیجانات منفی بر رضتتا

                                                                                      بیننده بازی تیم محبوب خود باشند تا اینکه به ورزشگاه رفته و احساسات منفی دریافت کنند. 
ت منفی قرار تأثیر هیجاناتماشاگران کمتر تحتتواند منجر به این قضیه شود که لذا افزایش هویت تیمی می

دیگر داشتن هویت تیمی تا حدودی از بروز پیامدهای درک هیجانات  عبارتحضور فکر کنند. بهگیرند و کمتر به عدم
در نماید. درنتیجه افزایش هویت تیمی باید در دستور کار مسئوالن امر قرار گیرد. منفی تماشاگران جلوگیری می

 هایی همچونها و برنامهتوانند از طرحهای فوتبال میباشگاه ها وتیم، توسعه هویت تیمی هوادارانراستای 
، هایی برای نحوه رفتار بازیکنان در خارج از زمینراهنمایی ها وارائه دستورالعمل، اعتمادسازی و کسب اعتماد هواداران

 هایاطالعاتی دقیق به هواداران و مشارکت با سازمان ارائه، برای تعامل بین هواداران و تیم هاییایجاد فرصت
پذیرش ، های غیرمرتبط با محصول(. تقویت ویژگیWu, Tsai & Hung, 2012) استفاده نمایند، غیرانتفاعی

های چت ها و اتاقسایتایجاد وب، های اجتماعی بصریگیری از شبکهبهره، هاهای اجتماعی از سوی تیممسئولیت
ماشاگران فوتبال باشند. توانند از راهکارهای توسعه هویت تیمی هواداران و تتعامل با هواداران و غیره میبرای 
ها و سنت، تاریخچه های فوتبال در موردها و باشگاهتیم، شودتوصیه میبرای افزایش هویت تیمی ، اینبرعالوه

مورد  های گوناگون درنمایند و با استفاده از رسانه هواداران خود ارائه فرهنگ خود اطالعات بیشتری را به جامعه
ها باشگاه، همچنینبیشتری را در اختیار هواداران قرار دهند.  آگاهی و اطالعات ،داده در باشگاهها و مسائل رخبرنامه

 تالش، هاتیم همچنین ایجاد رابطه عاطفی بین هواداران و خود در ذهن هواداران و در ایجاد تصویر مناسب از تیم باید
 های بازاریابی اجتماعی طراحی نماینداستفاده از روش ای مانندهای خاص و ویژهنمایند و در این رابطه برنامه

(Rashid Lemir, Montazeri & Faizi, 2019 .)Schlesinger & Güngerich (2011)  که کنندمیعنوان 
 باشند. احساس هویتخود هواداران تیمی  ای برای تقویت هویتخالقانههای دنبال راهباید به ،هاتیم ورزشی بازاریابان

مانند ، داشته باشند باشگاه ههایی که در آن هواداران احساس وابستگی بفرصت تواند با ایجادمی ،هواداران تیمی
 افزایش یابد. ، هواداران کانون

های تأثیر خود قرار دهد. براساس آمار تیمتواند نگرش و احساسات را تحتکیفیت خدمات مناسب می ،اینبرعالوه
 یهایتیم ،براساس آمار سایت متریکا و انددر هر هفته تماشاگر بیشتری نسبت به هفته قبلی داشته ،موفق در لیگ برتر

توان میشده، اند. با توجه به مطالب گفتهداده دستازتماشاگران خود را  ،اندکه نتایج ضعیف در طول فصل گرفته
تواند باعث های رفتاری تماشاگران دارد و میاثر منفی بر تصمیم ،نتیجه گرفت که هیجانات منفی در فوتبال ایران

هیجانات منفی باعث کاهش توان گفت که می ،اینبرورزشگاه خودداری کنند. عالوه ها از حضور مجدد درشود که آن
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رضایت بر شود زیرا عدمنهایت کاهش رضایت منجر به کاهش تعداد تماشاگران میشوند و دررضایت تماشاگران می
احتمال حضور مجدد در ورزشگاه نیز  ،اگر رضایت کاهش پیدا کند و مستقیم دارد های رفتاری تماشاگران تأثیرتصمیم

مثبت و  تأثیرمنفی بر رضایت دارد و رضایت نیز  یرتأثهیجانات منفی  ،در پژوهش حاضر نیز .کندکاهش پیدا می
توان اظهار داشت که تماشاگران فوتبال ایران چنانچه در یک یا می ،بنابراین .مستقیمی بر تصمیم رفتاری آینده دارد

شود در باعث می ،یابد و این کاهش رضایتها کاهش میرضایت آن ،چند بازی متوالی هیجانات منفی دریافت کنند
شود. نتایج حضور در ورزشگاه را انتخاب کنند که این امر موجب کاهش تعداد تماشاگران میی آتی خود عدمهامیمتص

 Alizadeh et al., (2020) ،(2017)  Babaei ،(2020)  Kim & Byon،Lee etهای پژوهش حاضر با پژوهش

al., (2020) ،Foroughi, Shah, Ramayah & Iranmanesh (2019)  بود.همسو 

ضا و  شده درک تیفیک شاگران   داری بر اثر معنی ،دادیاز رو تیر ضور مجدد تما سیر این نتایج    ح شتند. در تف    ،                          دا
                                              باید روی ارزیابی رضتتایت مشتتتریانش و کیفیت خدمات   ،      دیگری     چیز               شتتاید بیش از هر    ها                   توان گفت که باشتتگاه  می

    که             به این دلیل   و                           شتتخصتتی و قابل جایگزین هستتتند                     ورزشتتی وابستتته به نظر       خدمات               به این دلیل که    و           تأکید کند
ستند       صی ه شخ سته به نظر  صوالتی مانند غذاها   به   و                          واب ستند.        بن  ،                           اندازه مح سی نی سا شکی ا     این                                  زین و خدمات پز

       توانند                  زیادی هستتتند که می     های  ان                         ه خارج از حیطه ورزشتتی ستتازم                 جایگزینی هستتتند ک                 از این نظر قابل       خدمات
صرف      های          کننده نیاز     تأمین شند.              تفریحی م شی با شی باید با ارائه کیفیت       ،        بنابراین                      کنندگان ورز شگاه ورز                                         مدیران با

شتریان را جلب کنند تا از این طریق بتوان     ضایت م سب ر صمیم  ن                                                    منا شند. همچنین              های رفتاری آن          د بر ت    ،                        ها اثرگذار با
ضور مجدد ترغ     می             کیفیت خدمات شاگر را به ح ضایت         کنند و    ب ی                                 تواند تما ست   به      ر       تواند                       آمده از کیفیت خدمات می   د

      کیفیت   ،            کیفیت خدمات  ،  ی م ی      های قد              همانند ورزشگاه   ی  اد ی         . عوامل ز                                        باعث حضور مجدد تماشاگران در ورزشگاه شوند   
   ب          های نامناس            انتخاب زمان  ،  ی   کاف   ی   غات ی       عدم تبل  ،     ونقل   حمل   ل ی           مشکل به وسا     ی     دسترس    ،                 و امکانات فرسوده      زات ی   تجه

                      نامناستتب در کاهش تعداد    ی   ریز                           موردپستتند تماشتتاگران و برنامه    ی             عدم ارائه باز  ،  ی   باز       نبودن    حستتاس  ،  ی   باز   ی   برا
                                        و بر حضور مجدد تماشاگران اثرگذار هستند.        مؤثرند   ها        مندی آن       و رضایت          تماشاگران 

بودن از داخل شهر و عدم دسترسی ها و دورتوجه به شرایط استادیومگفت که در ایران با توان می ،کلی طوربه
وآمد شرایطی را جهت سهولت رفت ،پرطرفدار کشور با همکاری ادارات و شهرداری یهاباید تیم، هاآسان به آن

برخورد کارکنان  فروشی وحوزه بلیطرسانی در تماشاگران فراهم کنند و همچنین عوامل مربوط به کیفیت خدمات
هستند. زیرا با  ها برخوردارشاگران به ورزشگاهورزشگاه قبل و حین و بعد مسابقه از اهمیت زیادی برای جذب تما

تماشاگران و  های فوتبال ایران برخورد زیادی بینها در استادیومنبودن بیشتر امکانات و سیستمتوجه به مکانیزه
باعث ناراحتی و عدم رضایت تماشاگران شده و باعث عدم حضور  ،و برخورد نامناسب کارکنان اردکارکنان وجود د

شده در مدیران باشگاه ورزشی باید تالش کنند تا ابتدا کیفیت خدمات ارائه ،روشوند. ازاینان به ورزشگاه میمجدد آن
ازآن کیفیت ورزشگاه و محیط آن شوند و پس یورزشگاه را باال ببرند تا از این طریق موجب رضایت تماشاگران از فضا

تأثیر هیجانات تماشاگران خود را تحت ،ول فصل با کسب نتایج مناسبد در طنتیم و بازیکنان تیم را باال ببرند تا بتوان
 ها اثرگذار باشند و تماشاگراند بر تصمیم رفتاری آننها را جذب کنند تا بتوانقرار داده و از این طریق نیز رضایت آن

 های آتی ترغیب کنند. برای حضور در ورزشگاه برای بازی را
با جذب بازیکنان و مربیان بزرگ بتوانند نتایج بهتری شود که پیشنهاد میمدیران تیم به  ،با توجه به نتایج پژوهش

های باالی جدول شده و باعث کسب کنند و شانس قهرمانی تیم را باال ببرند و با این روش باعث حضور در جمع تیم
دلیل هواداران غیراروپایی به ددرص30 که دهندها نشان میپژوهششوند که تماشاگران بیشتری به ورزشگاه بیایند. 
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توانند با ، مدیران می(. همچنینBee & Havitz, 2010) یک تیم هستند هوادار، عالقه به بازیکنی خاص
به حضور در ورزشگاه کنند چراکه با فروش الکترونیکی فروشی تماشاگران بیشتری را ترغیب کردن بلیطالکترونیکی

سه یا چهار ساعت قبل از نند و نیازی نیست برای خرید بلیط، تواند بلیط خریداری کمیجایی  تماشاگران از هربلیط، 
و  بیشتر یهاند با احداث خروجیتوا، میتوجه مدیران باشگاه ورزشی ،اینبررزشگاه مراجعه نمایند و عالوهبازی به و

ان برای دیدن بازی در ورزشگاه باعث ترغیب بیشتر تماشاگر ،ذهاب مخصوص هوادارانوهمچنین تأمین وسیله ایاب
توانند نقش بازیکنان بزرگ و محبوب بر حضور مجدد های آینده میمحققان در پژوهش ،شوند. در همین راستا

، تماشاگران در استادیوم ورزشی و میزان درآمد باشگاه و حضور تماشاگران در ورزشگاه را بررسی نمایند. از طرف دیگر
بانوان راهکارهای حضور که شود پیشنهاد می هااستادیومدر و برخورداری از مزایای آن اشاگر منظور افزایش تعداد تمبه
در و برخورداری از مزایای آن منظور افزایش تعداد تماشاگر به، از طرف دیگربررسی شود. ها استادیومها در خانوادهو 

پیشنهاد  ،همچنینبررسی شود. ها استادیومها در خانوادهبانوان و راهکارهای حضور که شود پیشنهاد می، هااستادیوم
جدی قرار  موردتوجهها استادیوممسابقات فوتبال در  نیازسنجی از تماشاگرانتحقیقات آینده  ،در این زمینهکه شود می

  .گیرد
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 نویسندگان این مقاله:

 

دانشیار مدیریت ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان هستند. بیش از  دکتر سردار محمدی؛

داخلی و خارجی  تألیفعنوان کتاب به صورت ترجمه و  22، مقاله علمی پژوهشی داخلی و خارجی 120
نامه و پایان 30استاد راهنما و مشاور بیش از ، طرح پژوهشی ملی 10، و علوم ورزشی بدنیتربیتدر زمینه 

المللی ایروبیک ژیمناستیک و های ایشان است. در ضمن نامبرده داور بینرساله دکتری از جمله فعالیت
 مدرس فدراسیون ژیمناستیک ج.ا.ا را در کارنامه دارد.

ورزشی از دانشگاه کردستان هستند و  گرایش بازاریابی بدنیتربیتکارشناسی ارشد  ایوب قبادی؛

 ورزشی مشغول به تحقیق و فعالیت پژوهشی هستند.در مسابقات تماشاگران  در زمینه هیجانات و
 

 

 
 

 


