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  محمد رحيمي
استاديار دانشگاه اصفهان، كارشناس ، عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان،  دانشگاه اصفهانارشد تربيت بدني كارشناس

  دانشگاه تهرانارشد  كارشناسارشد دانشگاه اصفهان ، 
  
  چكيده

 نوع پژوهش از. هاست ، بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال شهر تهران در ورزشگاهجاريهدف كلي پژوهش 
 3، اسكافيلد)1992(، هانسن و گوتير )1995 (2پرسشنامة مورد استفاده در اين تحقيق توسط گرين.  پيمايشي است–توصيفي 

ها در  منظور بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه به) 1995 (5و ژانگ و همكاران) 1994 (4، كاسكي)1983(
  ها را در چهار حوزة آن را اصالح كرده و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاههاي توپي تهيه شده است كه محقق  ورزش

به اين منظور پس از تعيين  .ندك  گويه ارزيابي مي31هاي تماشاگران و امكانات و تسهيالت با  اقتصادي، جذابيت بازي، اولويت
. هاي استقالل و پيروزي توزيع شد نفر از تماشاگران تيم 700گيري تصادفي در دسترس بين  حجم نمونه، پرسشنامه با روش نمونه

 Tها از روش آماري  براي تجزيه و تحليل داده. دست آمد  به86/0پايايي پرسشنامه در مطالعة مقدماتي از طريق آلفاي كرونباخ 
ان و وجود امكانات و تسهيالت هاي تماشاگر نتايج نشان داد كه سه عامل جذابيت بازي، اولويت.  استفاده شدFمتغيره و آزمون  تك

مناسب بودن . ها تأثير مثبت داشته و تنها عوامل اقتصادي تأثيري بر حضور تماشاگران ندارد ورزشگاه بر حضور تماشاگران در
م قيمت بليت مسابقات از بين عوامل اقتصادي، ارائة بازي تهاجمي توسط تيم مورد عالقه از بين عوامل جذابيت بازي، برگزاري منظ

ها و مناسب بودن جايگاه  استاديوم و پاركينگ از هاي تماشاگران و ورود و خروج آسان اولويت مسابقات ليگ از بين عوامل
  .تماشاگران از بين عوامل امكانات و تسهيالت بيشترين تأثير را بر حضور تماشاگران در استاديوم داشتند

  
  هاي كليدي واژه

  . تجارت، استاديوماي، تماشاگران، فوتبال، ورزش حرفه

                                                            
                                                               Email : almiri2006@yahoo.com  09121894371 :تلفن : نويسندة مسئول   _1

2  - Green 
3 - Sckofield 
4  - Koskey 
5 - Zhang et al 
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  مقدمه

 ورزش ،در عرصة تجارت جهاني). 8(المللي و درآمدزا تبديل شده است  امروزه ورزش به صنعت بين
). 6(كنند  استثناست زيرا مشترياني دارد كه در ازاي تماشاي ورزش و نه خريد يا مصرف آن پول پرداخت مي

هاي مختلفي همچون جذب  هاي خود از روش ع و هزينهاي در سراسر جهان براي تأمين مناب هاي حرفه باشگاه
كنندگان تبليغ كاالهاي تجاري، فروش بازيكن، فروش بليت و محصوالت ورزشي و ارائة خدمات جانبي  حمايت

  ). 13، 6، 9(كنند  استفاده مي

گران اي، افزايش تعداد تماشا ترين عامل در رونق ورزش حرفه گويند كه مهم مي) 1992 (1هانس و گوتير
هاي  ها و ليگ صورت مستقيم درآمدهايي را براي باشگاه تماشاگران عالوه بر اينكه با خريد بليت مسابقات به. است
ي در درآمدزايي از راه جذب حاميان مالي و فروش حق پخش ا صورت غيرمستقيم سهم عمده اي دارند، به حرفه

تعددي در مورد عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در گذشته تحقيقات م). 9(تلويزيوني و خدمات جنبي دارند 
هاي قديمي، تجهيزات و امكانات  ها انجام شده كه مشاهده شده عوامل زيادي همانند ورزشگاه ورزش در ورزشگاه

هاي نامناسب براي بازي،  فرسوده، دسترسي مشكل به وسايل حمل و نقل، عدم تبليغاتي كافي، انتخاب زمان
ريزي نامناسب و كاهش تعداد تماشاچيان   ارائة بازي موردپسند تماشاگران و برنامهحساس نبودن بازي، عدم

  ). 16، 13، 15، 5، 6، 11، 9(مؤثرند 

اي  در تحقيقي با عنوان عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در رويدادهاي ورزش حرفه) 1992(هانسن و گوتير 
، بسكتبال و بيسبال آمريكا به اين نتيجه رسيدند كه بر روي تماشاگران ليگ فوتبال آمريكايي، فوتبال، هاكي

عواملي كه به تفاوت و كاهش . ليگ بيسبال و فوتبال از لحاظ حضور تماشاگران بيشترين تفاوت را با هم دارند
بندي، قيمت بليت، وجود  ها در جدول رده ريزي مسابقات، مكان تيم شود، برنامه تعداد تماشاگران منجر مي

) 1995 (2همچنين هاوارد و كرامپتون). 9(كننده و رفاه و آسايش تماشاگران است  فريحي و سرگرمهاي ت فعاليت
 درصد از كل درآمد ليگ 59 درصد از كل درآمد ليگ بسكتبال آمريكا، 41در تحقيق خود گزارش كردند كه 

  ).8(شود   درصد كل درآمد ليگ ملي فوتبال از فروش بليت حاصل مي8/22ملي هاكي آمريكا و 
                                                            
1  - Hansen, H. and Gautheir 
2  - Haward, and Crampton 
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هاي تفريحي در  در تحقيق خود گزارش كردند كه عواملي همچون وجود فعاليت) 2004 (1پاتون و برلينگتون
ورزشگاه، قيمت مناسب و شيوة توزيع بليت، آب و هواي مناسب، طراحي استاديوم و وجود امكانات و تسهيالت، 

). 16(ها دارند   آمريكا در ورزشگاه1 منطقة بيشترين تأثير را بر حضور تماشاگران فوتبال ليگ فوتبال دانشگاهي
گزارش كردند كيفيت بازي، قيمت متوسط بليت و چندين عامل ) 2002 (2همچنين دونينهو، فيندلي و نيوبري

گذارند و تغيير درآمد  ها تأثير مثبت مي مربوط به مكان و زمان مسابقه بر حضور تماشاگران بيسبال در ورزشگاه
كه افزايش قيمت بليت حضور   تصميم آنها براي حضور در ورزشگاه ندارد در حاليتماشاگران تأثيري بر

هم گزارش كردند كه عواملي همچون روز ) 1985 (3ماركوم و گرين اشتاين). 14(دهد  تماشاگران را كاهش مي
 بليت، ، مناسب بودن قيمت هاي تفريحي در ورزشگاه برگزاري مسابقه در ايام هفته، نوع حريف، نوع فعاليت

جذابيت بازي، وجود امكانات و تسهيالت مورد نياز تماشاگران بيشترين تأثير را بر حضور تماشاگران ليگ بيسبال 
  ).12(ها و تماشاي مسابقات دارند  كوچك آمريكا در ورزشگاه

ان  ورزشي در جه انگيزترين رشتة ترين و هيجان ها فوتبال پرطرفدارترين، پربيننده شك در ميان ورزش بي
در حال حاضر در ايران بليت فروشي منبع ). 2(د و در كشور ما هم از اين قاعده مستثنا نيست وش محسوب مي

هاي دولتي  ها بيشتر توسط سازمان هاي مالي باشگاه رو هزينه كند، از اين ها را تأمين مي ناچيزي از درآمد باشگاه
آسيا و سازمان تربيت بدني به سمتي است كه  فوتبال  هاي كالن كنفدراسيون شود ولي سياست تأمين مي

ها بايد  اي نزديك باشگاه ها خصوصي شود و از حيث مالي مستقل و خودكفا شوند و به اين ترتيب در آينده باشگاه
باتوجه به اينكه ). 1(دنبال راهكارهايي براي جذب تماشاگران بيشتر و در نهايت افزايش درآمد خود باشند  به

 مورد تماشاگران ايران از جمله علل بروز خشونت و رضايتمندي تماشاگران در ايران انجام چندين تحقيق در
طور مستقيم عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران را در ايران بررسي كرده باشد، تا به  ولي تحقيقي كه به) 2، 3(شده 

هاي  ابيت بازي، اولويتدر اين تحقيق به بررسي تأثير عوامل مختلف اقتصادي، جذ. حال انجام نشده است
فرض بر اين . ها پرداخته شده است تماشاگران و تسهيالت و امكانات بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه

است كه اين عوامل تأثير نسبي بر تصميم تماشاگران براي حضور در ورزشگاه و تماشاي مسابقات فوتبال از 

                                                            
1  - Roy Patton and Vermont Burlington 
2 - Michael Donihue, David Findlay and Peter Newberry 
3  - Marcum, J.P. and Greenstein 
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ريزي راهبردي زمينة حضور  ا با آگاهي از اين عوامل با برنامهه نزديك دارند و مسئوالن ورزش كشور و باشگاه
  .ها فراهم كنند تماشاگران بيشتر را در ورزشگاه

 

   تحقيق روش

  نمونة پژوهش

هاي   آماري پژوهش شامل كلية تماشاگران تيم جامعة. روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است
صورت تصادفي در دسترس بين   پرسشنامه به700يين حجم نمونه، پس از تع. استقالل و پيروزي تهران هستند

در ) 28/3/1387( پگاه گيالن –و استقالل ) 25/2/1387( صبا باتري –هاي پيروزي  تماشاگران مسابقه تيم
  .ورزشگاه آزادي توزيع شد

  ابزار گردآوري اطالعات

، هانسن و گوتير )1995(رين اي است كه توسط گ ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه
براي بررسي عوامل مؤثر بر حضور ) 1995(و ژانگ و همكاران ) 1994(، كاسكي )1983(، اسكافيلد )1992(

محقق با انجام اصالحاتي در اين پرسشنامه از آن . هاي توپي تهيه شده است ها در ورزش تماشاگران در ورزشگاه
پرسشنامه از دو . ن فوتبال شهر تهران در ورزشگاه استفاده كرده استبراي بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگرا

كامالً موافقم، موافقم، تا حدودي، (اي  گزينه  سؤال با طيف پنج31بخش تشكيل شده است؛ بخش اول شامل 
 و دهد هاي توپي را مورد سؤال قرار مي است و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزش) مخالفم، كامالً مخالفم

اين پرسشنامه نظرهاي .  سؤال تشكيل شده كه شامل مشخصات فردي تماشاگران است10بخش دوم از 
هاي تماشاگران و وجود امكانات و  دهندگان را در چهار مؤلفة عوامل اقتصادي، جذابيت بازي، اولويت پاسخ

  .تسهيالت مورد سنجش قرار داده است
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  روايي و پايايي پرسشنامه

 گويه براي 41برهمين اساس پرسشنامة اوليه با . ي پرسشنامه از روايي محتوا استفاده گرديدبراي تعيين رواي
 سؤال تنظيم شد كه به اين ترتيب روايي 31 نفر از متخصصان ارسال و پس از دريافت نظرات پرسشنامه با 15

 86/0يق آلفاي كرونباخ ضريب پايايي پرسشنامه در يك مطالعة مقدماتي از طر. محتواي پرسشنامه تأييد گرديد
  .دست آمد به

  روش آماري

هاي  براي توصيف ويژگي.  تجزيه و تحليل شدSPSSافزاري  آوري شده با استفاده از برنامة نرم اطالعات جمع
متغيره و   تكTهاي آماري  ها از روش منظور تحليل استنباطي داده هاي ميانگين و به ها برحسب شاخص آزمودني
  .ريانس چندمتغيره استفاده شد تحليل واFآزمون 

  

  هاي تحقيق يافتهنتايج و 

  هاي توصيفي يافته

 درصد، بيشترين و گروه با تحصيالت 1/41از نظر سطح تحصيالت تماشاگران، گروه با تحصيالت ديپلم با 
  درصد بيشترين و4/69 درصد كمترين؛ از لحاظ وضعيت تأهل، گروه مجرد با 2/7ارشد و دكتري با  كارشناسي

 درصد بيشترين و 4/45آموز و دانشجو با   درصد كمترين، از نظر وضعيت شغلي گروه دانش1/29گروه متأهل با 
 مسابقه در يك فصل 10 درصد، كمترين؛ از لحاظ تعداد حضور در ورزشگاه، گروهي كه در 11گروه كارمند با 

اظ عضويت در كانون هواداران باشگاه،  درصد كمترين؛ از لح9/19 درصد، بيشترين و با 1/35حضور يافته بود، 
 درصد بيشترين و گروه سني باالي 1/42 سال با 15 – 21 درصد؛ از لحاظ سن گروه سني 7/74گروه غيرعضو 

 درصد 1/32 هزار تومان با 300 درصد كمترين و از لحاظ درآمد، گروه داراي درآمد زير 71/2 سال با 42
 درصد كمترين درصدها را به 9/12 ميليون تومان با 1 هزار تومان تا 600بيشترين و گروه داراي درآمد باالي 

  .خود اختصاص دادند
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  هاي استنباطي يافته

   تأثير عوامل اقتصادي بر حضور تماشاگران-1جدول 

انحراف   ميانگين  سطح متوسط  گويه ها
 t  معيار

سطح معناداري 
)05/0P≤(  

  001/0  44/31  1  19/4  3  مناسب بودن قيمت بليت مسابقات

عدم پخش مسابقات تيم مورد عالقه از 
  001/0  97/38  99/0  53/1  3  تلويزيون

  

شود در   موجب حضور بيشتر تماشاگران مي19/4دهد مناسب بودن قيمت بليت با ميانگين  نتايج نشان مي
م حضور  تأثيري بر حضور يا عد53/1كه پخش مستقيم مسابقات تيم مورد عالقه از تلويزيون با ميانگين  حالي

  .آنها ندارد

   تأثير عوامل مربوط به جذابيت بازي بر حضور تماشاگران– 2جدول 

سطح   گويه ها
انحراف   ميانگين  متوسط

 t  معيار
سطح معناداري 

)05/0P≤(  
  -001/0 57/41  93/0  46/4  3  مكان خوب تيم مورد عالقه در جدول رده بندي
  001/0  91/30  39/1  79/2  3  مكان خوب تيم حريف در جدول رده بندي

سرنوشت ساز بودن نتيجة بازي تيم مورد عالقه 
  001/0  49  85/0  58/4  3  در قهرماني ليگ يا جام حذفي 

  001/0  12/44  89/0  48/4  3  وجود بازيكنان ستاره در تيم مورد عالقه
  001/0  22/9  32/1  46/3  3  وجود بازيكنان ستاره در تيم حريف 

  001/0  62/44  94/0  59/4  3  د عالقهارائة بازي تهاجمي توسط تيم مور
  001/0  25/20  27/1  03/2  3  ارائة بازي تدافعي توسط تيم مورد عالقه

  001/0  82/32  01/1  26/4  3  نزديك و حساس بودن بازي  
  001/0  92/30  09/1  27/4  3  بازي با رقيب سنتي
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ثير را بر أ بيشترين ت59/4انگين دهد ارائة بازي تهاجمي توسط تيم مورد عالقه با مي نتايج تحقيق نشان مي
بندي  حضور تماشاگران دارد و ارائة بازي تدافعي توسط تيم مورد عالقه و مكان خوب تيم حريف در جدول رده

  .ها ندارد تأثيري بر حضور تماشاگران در ورزشگاه

  

  هاي تماشاگران بر حضور تماشاگران  تأثير عوامل مربوط به اولويت– 3جدول 

سطح   سؤاالت
انحراف   ميانگين  توسطم

 t  معيار
سطح معناداري 

)05/0P≤(  
اجراي برنامه هاي سرگرم كننده و تفريحي قبل 

  001/0 99/56  77/0  66/4  3  از بازي و بين دو نيمه در ورزشگاه

وجود تبليغات كافي در مورد زمان و مكان 
  001/0 55/37  97/0  38/4  3  مسابقة تيم مورد عالقه در رسانه ها

برگزاري مسابقه در تعطيالت آخر هفته 
  001/0 69/26  15/1  16/4  3   بعدازظهر3در ساعت ) پنجشنبه يا جمعه(

برگزاري مسابقه در تعطيالت آخر هفته 
  001/0 64/19  31/1  97/3  3   بعدازظهر7و ساعت ) پنجشنبه يا جمعه(

برگزاري مسابقه در يكي از روزهاي شنبه با 
  001/0 70/31  06/1  73/1  3  بعداز ظهر  3چهارشنبه و حدود ساعت 

  001/0 45/39  93/0  39/4  3  مناسب بودن وضعيت آب و هوا
  001/0 79/20  35/1  06/4  3  اجتناب تماشاگران از بدزباني و خشونت

  001/0 38/48  85/0  55/4  3  عضو كانون هواداران باشگاه مورد عالقه بودن
پوشيدن لباس تيم مورد عالقه توسط بيشتر 

  001/0 43/58  76/0  67/4  3  شاگرانتما

  001/0 09/44  94/0  56/4  3  به همراه دوستان به استاديوم رفتن
  001/0 18/14  51/1  81/3  3  امكان حضور به همراه خانواده در استاديوم

مودب و حامي بودن كاركنان استاديوم و نيروي 
  001/0 27/49  88/0  63/4  3  انتظامي

  001/0 68/89  54/0  83/4  3  برگزاري منظم مسابقات ليگ 
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 اولويت اول و بيشترين تأثير را بر 83/4دهد برگزاري منظم مسابقات ليگ با ميانگين  نتايج تحقيق نشان مي
 تأثيري بر 73/1حضور تماشاگران دارد و برگزاري مسابقات در يكي از روزهاي شنبه تا چهارشنبه با ميانگين 

  .حضور تماشاگران در استاديوم ندارد

   تأثير عوامل مربوط به وجود امكانات و تسهيالت بر حضور تماشاگران– 4دول ج

  گويه ها
سطح 
  متوسط

  ميانگين
انحراف 
 t  معيار

سطح معناداري 
)05/0P≤(  

ورود و خروج آسان و بدون اتالف وقت از 
  ورزشگاه و پاركينگ ها

3  78/4  60/0  74/78 001/0-  

خريد آسان بليت و بدون ايستادن در صف 
  النيطو

3  52/4  1  11/40  001/0  

مناسب بودن جايگاه تماشاگران از لحاظ 
  نظافت، نور، ديد به زمين و صندلي ها

3  78/4  61/0  90/76  001/0  

وجود بوفه هاي بهداشتي و داراي غذاي متنوع، 
  با كيفيت و قيمت مناسب 

3  71/4  72/0  61/63  001/0  

وجود سيستم (آمد و شد آسان به استاديوم 
  ) نقل عمومي ، مترو، مسير ويژهحمل و

3  68/4  72/0  56/61  001/0  

وجود فضاي پاركينگ كافي و مناسب در داخل 
  يا اطراف استاديوم 

3  58/4  79/0  31/53  001/0  

  001/0  13/67  69/0  75/4  3  جديد و مدرن بودن ورزشگاه 

  

 بودن جايگاه تماشاگران با ها و مناسب دهد ورود و خروج آسان از ورزشگاه و پاركينگ نتايج نشان مي
  . اولويت اول و بيشترين تأثير را بر حضور تماشاگران دارد78/4ميانگين 
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  گيري بحث و نتيجه

هاي  طور كلي عوامل جذابيت بازي، امكانات و تسهيالت و اولويت هاي پژوهش نشان داد كه به يافته
ند و عوامل اقتصادي تأثيري بر حضور تماشاگران در ها تأثير مثبت دار تماشاگران بر حضور تماشاگران در ورزشگاه

از بين عوامل اقتصادي، مشاهده شد كه قيمت بليت بر حضور تماشاگران تأثير مثبت دارد و در . ها ندارند ورزشگاه
ل كاهش تعداد تماشاگران وجود دارد و از طرف ديگر، عدم پخش اصورت نامناسب بودن قيمت بليت احتم

 تأثير عوامل اقتصادي، مك  در زمينة. ها ندارد ون تأثيري بر حضور تماشاگران در ورزشگاهمسابقات از تلويزي
در تحقيق بر روي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران راگبي آمريكا به اين نتيجه ) 2004(پرسون و همكاران 

عدم پخش مسابقات از ها دارد، ولي  رسيدند كه قيمت مناسب بليت تأثير مثبت بر حضور تماشاگران در ورزشگاه
ها درخصوص عوامل  همچنين يافته). 13(تلويزيون و فروش بليت فصلي تأثيري بر حضور تماشاگران ندارد 

ساز بودن نتيجة بازي  جذابيت بازي نشان داد كه به ترتيب ارائة بازي تهاجمي توسط تيم مورد عالقه، سرنوشت
 در تيم مورد عالقه، مكان خوب تيم مورد عالقه در جدول تيم مورد عالقه در قهرماني، وجود بازيكنان ستاره

بندي، بازي با رقيب سنتي، نزديك و حساس بودن بازي، وجود بازيكنان ستاره در تيم حريف بر حضور  رده
تماشاگران تأثير مثبت دارند و ارائة بازي تدافعي توسط تيم مورد عالقه و مكان خوب تيم حريف در جدول 

  .ها ندارند بر حضور تماشاگران در ورزشگاهبندي تأثيري  رده

در تحقيق خود در مورد عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ليگ بسيبال تايوان و آمريكا ) 2002(چي يانگ 
ها و همچنين وجود بازيكنان ستاره و بازي با رقيب سنتي و مكان  گزارش كرد كه ارائة بازي تهاجمي توسط تيم

هانسن ). 5(ها دارند  بندي بيشترين تأثير را بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ل ردهخوب تيم مورد عالقه در جدو
هاي فوتبال كشورهاي انگليس و اسپانيا از  كنند به همين دليل است كه ليگ بيان مي) 1992(و گوتير 
  ).9(شوند  ها در دنيا محسوب مي ترين ليگ پربيننده

ن نشان داد كه به ترتيب برگزاري منظم مسابقات، پوشيدن هاي تماشاگرا ها درخصوص عامل اولويت يافته
كننده در ورزشگاه، برخورد مناسب كاركنان ورزشگاه  هاي تفريحي و سرگرم پيراهن تيم مورد عالقه، وجود برنامه

و نيروي انتظامي، به همراه دوستان به ورزشگاه رفتن، عضويت در كانون هواداران باشگاه، برگزاري مسابقات در 



 1388، زمستان 3مديريت  ورزشي، شمارة ية نشر                                                                                        

 

70

ها، برگزاري مسابقات در   و هواي مناسب، تبليغات كافي در مورد زمان و مكان برگزاري مسابقه در رسانهآب
ها در  روزهاي تعطيل و ساعات بعد از ظهر، اجتناب تماشاگران از خشونت و بدزباني و امكان حضور خانواده

گاه و تماشاي مسابقات فوتبال شود تا تماشاگران اشتياق بيشتري براي حضور در ورزش ورزشگاه، موجب مي
  . داشته باشند

نتايج پژوهش به وضوح اهميت برگزاري منظم مسابقات ليگ را بر حضور تماشاگران فوتبال ايران در 
هاي معتبر دنيا  هاي ليگ برنامة بازي. ترين دغدغة تماشاگران ماست شك مهم دهد و بي ها نشان مي ورزشگاه

نيا، آلمان و ديگر كشورها قبل از شروع فصل مسابقات مشخص بوده و برنامة همچون انگلستان، ايتاليا، اسپا
توانند با خريد بليت كل فصل از امكان  هاي هر تيم تا انتهاي فصل مشخص است و حتي تماشاگران مي بازي

ان در تحقيق خود بر روي تماشاگر) 2004(پاتون و برلينگتون . حضور در ورزشگاه اطمينان كامل داشته باشند
كننده همانند  هاي تفريحي و سرگرم  آمريكا به اين نتيجه رسيدند كه وجود برنامه1فوتبال دانشگاهي منطقة 

شود تا افراد به همراه خانوادة خود و به قصد تفريح آخر هفته به ورزشگاه بروند  هاي كودكان موجب مي بازي
ا فراهم نشده و اين مسئله به پيگيري جدي نياز ه ها در ورزشگاه در كشور ما هنوز امكان حضور خانواده). 16(

ها، از خيلي لحاظ همچون عدم فحاشي تماشاگران و امكان حضور به همراه  ها در ورزشگاه دارد و حضور خانم
  .ا مثبت خواهد بود هخانواده

 به ها در زمينة عامل امكانات و تسهيالت نشان داد كه مواردي همچون ورود و خروج آسان و راحت يافته
هاي مناسب و راحت، نور  ها و ورزشگاه، تهية راحت بليت، رعايت نظافت و بهداشت در ورزشگاه، صندلي پاركينگ

 تردد آسان  هاي بهداشتي يا غذاهايي با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب، كافي هنگام برگزاري مسابقه، وجود بوفه
د خشونت و فحاشي از سوي تماشاگران و مدرن و به ورزشگاه، وجود پاركينگ كافي و مناسب در ورزشگاه، نبو

شود، تهية  طور كه مشاهده مي همان. جديد بودن ورزشگاه موجب حضور هر چه بيشتر تماشاگران خواهد شد
دونينهو و . هاي تماشاگران است ترين دغدغه آسان بليت و ورود و خروج آسان از ورزشگاه در كشور ما يكي از مهم

هاي متعدد در ورزشگاه و  ها و خروجي قيق خود به اين نتيجه رسيدند كه وجود وروديدر تح) 2002(همكاران 
در ). 14(شوند  ها مي همچنين فروش اينترنتي بليت موجب اشتياق بيشتر تماشاگران براي رفتن به ورزشگاه

شده است و اين حل اساسي براي فروش بليت و همچنين ورود و خروج آسان از ورزشگاه ارائه ن كشور ما هنوز راه
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، )1985(هاي پژوهش ماركوم و اشتاين  هاي پژوهش حاضر با يافته يافته. مسئله نياز به تحقيق بيشتر دارد
، رودني )2002(، چي يانگ ولي )2002(، دونينهو و همكاران )1996(، شريور و تيموتي )1992(هانسن و گوتير 

  .همسوست) 2004(و پاتون و برلينگتون ) 2003(

ها  ها در ورزشگاه شود راهكارهاي حضور خانواده ها پيشنهاد مي ر افزايش تعداد تماشاگر در ورزشگاهمنظو به
نيازسنجي از تماشاگران . هاي ليگ برتر در اولويت قرار گيرد استفاده از راهكارهاي تهاجمي در تيم. بررسي شود

ها از ديدگاه تماشاگران مورد توجه  ورزشگاهها انجام شود و امكانات و تسهيالت در  مسابقات فوتبال در ورزشگاه
  .جدي قرار گيرد
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