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 چكيده

روش تحقيق . منتخب ورزشي بود هاي بازار در ليگ يتقاضا يجادعوامل مؤثر در ا يسةبندي و مقا اولويتهدف از اين تحقيق 
صورت ميداني و با ابزار پرسشنامه گردآوري  هاي مورد نياز به پيمايشي بود و داده –براي اين تحقيق توصيفي  شده استفاده

 يتماشا يكرده و برا يداريسال بود كه بليت مسابقات را خر 15باالتر از  يانتماشاچ يةشامل كل يقتحق يآمار جامعة. شد
، حضور شد در آن برگزار مي 92- 93هايي كه مسابقات فصل  و بسكتبال در ورزشگاه يبالفوتبال، وال برترهاي  يگمسابقات ل
ها با  وتحليل يافته تجزيه. اي انتخاب شد طبقه –صورت تصادفي  گان و بهتعداد نمونه با استفاده از جدول مور. يافته بودند

بندي عوامل تأثيرگذار در  ها نشان داد كه رتبه يافته. هاي آماري استنباطي فريدمن و آنوا انجام گرفت استفاده از آزمون
. استيج بازي و مالحظات اقتصادي ريزي، تيم مقابل، ترو ترتيب ميزان اهميت شامل تيم خانگي، برنامه تقاضاي بازار به

هاي منتخب ورزشي نشان داد كه تنها در عامل تيم خانگي  گانة مؤثر بر تقاضاي بازار در ليگ همچنين مقايسة عوامل پنج
  .بين سه ليگ منتخب تفاوت معناداري وجود ندارد و چهار عامل ديگر با همديگر تفاوت معناداري دارند

  

  يديكل يهاواژه
 . ، تقاضاي بازار، تماشاگران، فوتبال، واليبالبسكتبال ي،ورزش يابيبازار

                                                           
 -  09386010547: تلفن: نويسنده مسئول Email : mohsenheidari14@yahoo.com                                                               
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 مقدمه

 يلالمللي و درآمدزا تبد ورزش به صنعت بين امروزه

 يراز ،ورزش استثناست يتجارت جهان ةدر عرص. شده است

 يا يدورزش و نه خر يتماشا يدارد كه در ازا يانيمشتر

اي در  هاي حرفه باشگاه ).1(پردازند  ميمصرف آن پول 

هاي خود از  تأمين منابع و هزينه يسراسر جهان برا

 يغكنندگان، تبل همچون جذب حمايت يهاي مختلف روش

الت و ، فروش بليت و محصويكن، فروش بازيتجار يكاال

هانسن و به نظر . كنند استفاده مي يخدمات جانب ةارائ

اي  ترين عامل در رونق ورزش حرفه مهم) 1992( 1گوتر

 ينكهبر ا تماشاگران عالوه. تعداد تماشاگران است يشافزا

 يدرآمدهايي برا يمصورت مستق بليت مسابقات به يدبا خر

 تقيميرمسصورت غ به ،اي دارند هاي حرفه ها و ليگ باشگاه

، يمال امياناي در درآمدزايي از راه جذب ح سهم عمده

رو با  ازاين ).2( دارند يفروش حق پخش و خدمات جانب

رو به رشد توجه مردم به ورزش، عالقه و توجه به  يشافزا

 يافته يش كنندگان افزا عنوان مصرف تماشاگران ورزش به

 و يهاي ورزش هاي باشگاه هزينه يشهمچنين با افزا. است

 مانند يهاي ورزش جذب سرمايه يرقابت فشرده برا

باالتر  ة، امكانات ورزشگاهي و كسب رتبيان، مربيكنانباز

مرتبط با آنها  يورزش يها ها و سازمان در مسابقات، باشگاه

 .درآمد از امكانات موجودند يشترينحصول ب در پي

مند به جذب حداكثر  عالقه يورزش يها ها و سازمان باشگاه

بليت و محصوالت باشگاه  يدخر يان برايممكن مشتر

مهم  يفدرك عوامل حضور تماشاگران از وظا .)3(هستند 

در حضور  يچه عوامل ينكها. است يورزش يرانمد

 يخاص يتاهم يورزش يابانبازار يبرا ،تماشاگران مؤثرند

باشد، اگر عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران مشخص  .دارد

 يابيبازار راهبردهايقادر خواهند بود  يورزش يابانبازار

ها  حضور تماشاگران در ورزشگاه يرا برا يتر مناسب

                                                           
1. Hansen. H &Gautheir 

 يرونيو ب يدرون عوامله گرفت مطالعات انجام. كنند يطراح

ها  كه بر حضور تماشاگران در ورزشگاهرا  يفراوان

افراد و تماشاگران  جذب .)4(اند  كرده يبررس،نديرگذارتأث

از  ياريبس يبرا يحل مناسب راه تواند يها م به ورزشگاه

هاي  از هزينه يدرآمد، تأمين بخش يشافزا يها برا باشگاه

ها  باشگاه يگرباشگاه و همچنين متفاوت شدن از د يياجرا

به  يانتماشاچ رضايت .عرصه باشد ينفعال در ا يو رقبا

 يناش يورزش داديرو يكاست كه از  يو لذت يخرسند

مختلف  ياز فاكتورها يو لذت ناش يو خرسند شود يم

 يك يها بر احساسات و نگرش يورزش ةمسابق يك

 در .)5( دارديداد تأثير رو يا يمت يكدر مورد  يتماشاچ

 هاي ينفر مردم باز يليونم 3/1يباً تقر 2005سال 

. اند را مشاهده كرده ٢بسكتبال كالج مردان مارس مدنس

 موجب يتماشاگر يها ورزش يندةشدن فزا يمردم

اي  چندرسانه يو خروج ها يم، تيدهاي جد ليگ يريگ شكل

 يمالنه را براأهاي مت تنها انتخاب نه ينشده است كه ا

 يبلكه برا ،كرده يهكنندگان ورزش ته تماشاگران و مصرف

هاي متعدد  و ليگ ها يمت يندر ب ياديرقابت ز يانمشتر

شدن،  يو مردم يبازار جمع ينچن با. كرده است يجادا

دارند كه اوقات فراغت  ياديهاي ز ورزش انتخاب يانمشتر

 يجهدر نت ،خود را خرج كنند ياضاف يو دالرها

دست آوردن  به براياي با رقابت  حرفه يورزش يها سازمان

را  يدرست يماتتصم يداز بازار مواجهند و با يشتريسهم ب

 يدشد يقو عال يوفادار شيافزا ياز طرف .)6(اتخاذ كنند 

اي در طول زمان و  حرفه يورزش هاي يمو ت ها يگافراد به ل

و  يرانمد ينبنابرا. در درازمدت شكل خواهد گرفت

 يو رفتارها يقعال يشبر افزا بايد يورزش يابانبازار

 كند ياشاره م) 2002( ٣يماهون. متعاقب آن توجه كنند

را  يگتماشاگران ل، ها يگل يساول تأس يها كه در سال

كنند تا  و در مسابقات آن شركت مي دانند ينو م اي يدهپد
                                                           
2 . March Madness 
3 . Mahony 
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كسب  يديجد ةو تجرب يرندبگ ياد يدجد يزيبتوانند چ

 يانبه پا يزود بودن مسابقات به يداما نو و جد ،كنند

 يا حرفه يهاي ورزش و ليگ ها يمت ينبنابرا. يدخواهد رس

را اتخاذ كنند تا  يتر بهتر و منسجم اريابيباز راهبرد يدبا

طرفداران و تماشاگران را حفظ كنند و از  ةبتوانند عالق

حضور  يشدنبال افزا و بهكنند  يريكاهش آنها جلوگ

  .)7( ها باشند تماشاگران در ورزشگاه

 تر يعاي وس حرفه يها كه بازار در ورزش چنانهم

 يرانمحققان و مد يفعاالن و هم برا يهم برا شود، يم

را درك  يورزش يمرتبط با مشتر يرهايمتغمهم است كه 

 يترا تقو )يرقابت ورزش(محصول  يفيتكنند تا بتوانند ك

. بخشند يعرا تسر يمحصول ورزش يو رقابت براكنند 

دارند  يازاي ن حرفه يورزش هاي يمت يدارانهمچنين خر

؛ را توسعه بخشند يدوفروشخر يراهبرد يها طرح

 يانتماشاگران و مشتر يقبر فهم عم يكه مبتن ييها طرح

است كه آنها آن دسته از  يضرور .است يمحصول ورزش

را كه بر مصرف تماشاگران تأثير  يلدخ يرهايمتغ

 )2005( ١يبسونو گ يلتر. مشخص كنند گذارد، يم

 يها از سازه يا بازار مجموعه يدادند كه تقاضا يحتوض

 يزيهمان چ ينارتباط دارد و ا ياست كه با باز يضرور

خود  يشدوراند يانبه مشتر تواند يم يورزش يمكه ت است

همسان با  ياز فاكتورها يا در اصل مجموعه. اعطا كند

به  تواند ياي م حرفه يورزش يمت يكاست كه  يباز

 يرهايمتغ يگر،د  عبارت به. تماشاگران خود ارائه كند

بازار  يرهايمتغ هاي يژگيبازار متشكل از و يتقاضا

 ي، جدول ورزشيورزش يمت يبا اجرا يماًند كه مستقا ياصل

بازار مفهوم  يهرچند تقاضا .و فروش بليت ارتباط دارد

ورزش را تحت  يكه رفتار مشتر شود يقلمداد م يمهم

 يمعموالً به بسترساز يمطالعات قبلدهد،  يتأثير قرار م

 ةدربار ييو كارا يبخش يماند و فاقد تعم پرداخته يخاص

                                                           
1 . Trail, G. T & Gibson 

 حضور .)8(اي هستند  حرفه يها بازار ورزش يعوس يطمح

ها و  درآمد باشگاه يشتماشاگران و طرفداران باشگاه به افزا

درآمد  ةمطالع. شود يآنها منجر م ياقتصاد يتبهبود وضع

درصد  8كه  دهد ينشان م يلباشگاه در برز 21حاصل از 

فروش بليت  يقاز طر طور مستقيم به  از درآمد باشگاه

 پخش يلدل رصد از درآمد بهد 29 ين،ا بر عالوه. است

بوده  يمال ياناز حامدرصد  17و  يزيونتلو يها برنامه

و  يزيونيه كانال تلوگرفت با توجه به پژوهش انجام. است

 يكه برا روند يم يهاي به سمت باشگاه يشترب يمال يانحام

  ).9( در مورد تماشاگران وجود دارد يشترب يآن تقاضا

ه گرفتانجام  يانتماشاچ يدر ايران تحقيقات كمي رو

در اين بخش، نياز به انجام  موجود و با توجه به مشكالت

از جمله مشكالت . تحقيقات مرتبط مبرم و مشهود است

 يانتماشاچ يانگينبودن م يينپا يراناين بخش در ورزش ا

، ها ياز باز ياريدر بس ها يومدر مسابقات و پر نشدن استاد

و وابستگي  ها يمبودن تبليت، دولتي  يمتبودن ق يينپا

 ي، رفتارهاها يمر تبيشتشديدشان به دولت، سودآور نبودن 

و بازار سياه در فروش  يانتماشاچ يزآم ناهنجار و خشونت

و  ها يومپر شدن استاد يبرا. هاست يبرخي از باز يتبل

به  يو خارج شدن آنها از وابستگ ها يمسودآور شدن ت

 يدبا خر تماشاگران .است يدولت حضور تماشاگران الزام

 .كنند يرا تأمين م يمهاي ت از هزينه يبليت مسابقات بخش

، يمرفته معروف شدن ت آنها و رفته يتدر ضمن با حما

يش افزا ها يمت يراهنپ يو رو يندور زم يغاتتبل يمتق

 نشينند مين يزيونتلو يپا ياديافراد ز ينبر ا عالوه .يابد مي 

حق پخش  افزايشكه به  پردازند يم يباز يو به تماشا

ها  توجه به مطالب باال سازمان با .شود يمنجر م يزيونيتلو

و  )تماشاگران(كنندگان  از مصرف يبا شناخت كاف يدبا

محصول  ةهنگام با عرض به گيري يمبازار و با تصم يازهاين

 يريكارگ همناسب در ب يمتيو با ق )مسابقه(خوب 

كننده،  آگاه يغاتل، استفاده از تبيعهاي مطلوب توز روش
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سهم بازار خود را يدات،ها و تهد رقبا و فرصت ييشناسا

حاضر بر آن است تا  يقتحق رو ازاين. )10( دنده يشافزا

بازار در  يتقاضا يجادبندي عوامل مؤثر بر ا اولويت

  .كند يسهمقا راو آنها  يينرا تع يهاي منتخب ورزش ليگ

 

  يقروش تحق
و  يمايشي، پيفيتوص يقاتحاضر از نوع تحق تحقيق

تحقيقات برحسب هدف،  يبند در دسته. است اي يسهمقا

. گيرد يتحقيقات كاربردي جاي م ةاين تحقيق در دست

 يلةوس و به يدانيصورت م به يقتحق ينا يةاطالعات اول

  .شد يآور استاندارد جمع ةپرسشنام

 يقتحقي اين آمار جامعة :پژوهش ةجامعه و نمون

سال بود كه بليت  15باالتر از يان تماشاچ يةشامل كل

مسابقات  يتماشا يكرده و برا يداريمسابقات را خر

در ) و بسكتبال يبالفوتبال، وال( برتر هاي يگل

در آن برگزار  92-93هايي كه مسابقات فصل  ورزشگاه

كرج  -كرمان  -اهواز  -اصفهان  - يزتبر -تهران ( شوند يم

 -كرج  -آمل ) الفوتب( يرازو ش يانزل -رشت  -قم  -

 - هرمزگان  -كاشان  -مشهد  - يهاروم - ينورام -تهران 

 - اصفهان  -تهران ) يبالوال(و زاهدان  يزتبر -گنبدكاووس 

 قشم و قزوين–ماهشهر–گرگان–زنجان–بندر امام 

روش از در اين تحقيق . بودند يافتهحضور ) بسكتبال(

توجه به با . اي استفاده شد طبقه - ي تصادف يريگ نمونه

 يگل سهحضور تماشاگران در هر  يانگينمشخص بودن م

 هاي يونبراساس اعالم فدراس) الو بسكتب يبالفوتبال، وال(

. براساس جدول مورگان انجام گرفتنمونه  مرتبط، تعداد

حضور تماشاگران  يانگينم ينكهدر فوتبال با توجه به ا

نفر است،  367برابر با  يآمار ةنمون نفر است، 7700

 ةنمون يدارتماشاگر در هر د 1330يانگين با م يبالوال

بسكتبال با  يگل يتنفر دارد و در نها 302برابر با  يآمار

 285برابر با  يآمار ةنمون يدارنفر در هر د 1100 يانگينم

با توجه به مطالب باال تعداد نمونه در هر . نفر دارد

 يبرتت و بسكتبال به يبالفوتبال، وال يگل سهورزشگاه در 

  .نفر است 95 و125،101

پژوهش  ينشده در ا استفاده ةپرسشنام :ابزار پژوهش

 ينا .بودو همكاران  يونب يك يناستاندارد كو ةپرسشنام

 يم، تيخانگ يمشامل ت يبعد اصل پنج يپرسشنامه دارا

ريزي  و برنامه يباز يج، ترويمقابل، مالحظات اقتصاد

از پرسشنامه  ييو محتوا يظاهر روايي. مناسب است

 يينرشته تع ينو متخصصان ا تاداناز اس ينظرسنج طريق

پرسشنامه  30پرسشنامه تعداد  ياييپا يينتع يبرا. شد

 آهن در تاريخ راه–يسپرسپول ةمسابق يانتماشاچ ينب

پرسشنامه  ياييشد و پا يعتوز يدر ورزشگاه تخت 5/8/92

كرونباخ  يو مقدار آلفا شد ارزيابيكرونباخ  يآلفا يقاز طر

قرار  يدست آمد كه در سطح باال و قابل قبول به 859/0

  . دارد

 يلتحل براي :هاي پژوهش وتحليل داده روش تجزيه

ها  پاسخ يفراوان يفيدر بخش آمار توص يهاي آمار داده

 ي،شامل فراوان يفيبخش توص يها شد و آماره يبررس

 يبرا. دست آمد به ييها ، پاسخيانسو وار يانگيندرصد، م

 ينبازار و همچن يتقاضا يجادبندي عوامل مؤثر بر ا اولويت

 يگل سه ي دراصل يها مؤلفه هاي يهبندي گو اولويت

عوامل  يسةمقا يبرا. استفاده شد يدمناز آزمون فر يورزش

–واليبال–فوتبال ( يگل سه ينتقاضا ب يجادمؤثر بر ا

ها  داده وتحليل يهتجز. آنووا استفاده شد از آزمون) بسكتبال

  .گرفتانجام  )SPSS(افزار  نرم يلةوس به

 

    ها يافته
از  درصد 9/52 هاي تحقيق نشان داد كه يافته

 8/30 وسال  25تا  15 يسنة در محدود يانتماشاچ

. سال قرار داشتند 35تا  26 يسنة در محدود درصد

از  درصد 7/83 در مجموعسال  35تا  15 ينب يانتماشاچ
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در  درصد 5/10. كل نمونه را به خود اختصاص دادند

 ةدر محدوددرصد  9/5سال و  50تا  36 يسن ةمحدود

 تأهل يتلحاظ وضع از .سال به باال قرار گرفتند 51 يسن

 درصد 38مجرد و  ياناز كل نمونه تماشاچ درصد 62

از كل نمونه درصد  6/4 .بودندمتأهل  يانتماشاچ

 6/12. تر بود يينپا يا ييدر سطح راهنما يالتشانتحص

 درصد 7/17 يرستان،در مقطع دب يلدر حال تحص درصد

يا  يكاردان دركم يدارا درصد 9/16 يپلم،مدرك د يدارا

مدرك  يدارا درصد 7/40مقطع،  يندر ا يلدر حال تحص

در  درصد 5/7مقطع و  يندر ا يلدر حال تحص يا يسانسل

 از .باالتر بودندارشد و  يدر مقاطع كارشناس يلحال تحص

آموزان و  از نمونه را دانش درصد 41 اشتغال يتلحاظ وضع

 يافراد يبترت بعد از آن به. دهند يم يلتشك ياندانشجو

 هاي ي، استخدامدرصد 6/18 ،كار آزادند يكه دارا

، درصد 2/8 يكار، افراد بدرصد 17وقت  تمام

و افراد بازنشسته  درصد 9/10وقت  پاره هاي ياستخدام

از درصد  1/19. اند را به خود اختصاص داده درصد 3/4

هزار تومان قرار  500 يرز يانةدرآمد ماه ةنمونه در محدود

از نمونه درآمد  درصد 3/40 يبترت سپس به. گرفتند

 4/26تومان،  يليونم يكهزار تومان تا  500 يانةماه

هزار  1500000تا  يليونم ين يكب يانةدرآمد ماه درصد

 1500000باالتر از  يانةدرآمد ماه درصد 2/14تومان و 

قسمت درآمد خانواده مدنظر  يندر ا( اشتندهزار تومان د

نمونه اعالم كردند كه افراد از درصد  5/34 ).بوده است

و  آيند يمسابقات م يدنبار به د 5 ات 1 ينب يانهسال

كه در  يافراد. درصد را به خود اختصاص داد يشترينب

 يدنبار به د 15تا  11بار و  10تا  6 ينفصل ب يك

قرار  يبعد ةدر مرتب درصد 9/21با  آيند، يمسابقات م

از كل نمونه  درصد 6/21بار حضور با  15از  يشب. گرفتند

بندي عوامل مؤثر بر  رتبه در .آخر قرار گرفت يگاهدر جا

 يانگينم يشترينبيگ منتخب، ل سهبازار در  يتقاضا يجادا

ريزي  ، برنامه11/4 يانگين رتبةم با يخانگ يمت يبترت را به

 يانگين رتبةبا م مقابل يم، ت20/3 يانگين رتبةمناسب با م

، مالحظات 47/2 يانگين رتبةبا مي باز يج، ترو84/2

كه  طور همان. كسب كردند 37/2 يانگين رتبةبا مي اقتصاد

دهد،  يمنشان 1سطح معناداري آزمون فريدمن در جدول 

 .استمعنادار  ها رتبهتفاوت 

 

  يگ منتخبل سهبازار در  يبندي عوامل تقاضا رتبه. 1جدول 

  سطح معناداري  دو خي  درجة آزادي  تعداد نمونه  ميانگين رتبه  عوامل

    11/4  تيم خانگي

  

916  

  

  

  

4  

  

  

200/266  

  

  

001/0  
  20/3  ريزي برنامه

  84/2  تيم مقابل

  47/2  ترويج بازي

  37/2  مالحظات اقتصادي

 

بر تقاضاي  مؤثر يها يهبندي گو در اولويت ينهمچن

در جدول با  يخانگ يمت ة، رتببازار در سه ليگ منتخب

ي خانگ يمبرد و باخت ت يركوردها ،78/11ميانگين رتبة 

ميانگين با ي خانگ يمشهرت ت ،55/11ميانگين رتبة با 

 مناسب هفته يدر روزها يباز يزمان برگزار ،42/11رتبة 

در ساعات  يباز يزمان برگزار-32/10ميانگين رتبة با 
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مقابل  يمت يفن يفيتك ،65/9ميانگين رتبة مناسب روز با 

 يدر مورد باز يكاف تيغاوجود تبل ،49/9ميانگين رتبة با 

با بل مقا يمت يكنانباز يكل يفيتك ،87/8ميانگين رتبة با 

با  مقابل يمت انگيز يجانه يباز، 84/8ميانگين رتبة 

ميانگين با  مقابل در جدول يمت ةرتب ،78/8ميانگين رتبة 

 ،24/8ميانگين رتبة با  مقابل يمشهرت ت ،8/ 75رتبة 

 ةاعالم برنام ،19/8ميانگين رتبة با ي بليت شخص يمتق

 ،04/8ميانگين رتبة با  از شروع فصل پيشكل مسابقات 

 يميلو ا smsمثل ( يدر مورد باز يممستق يرسان اطالع

 بليت يدشما در خر ييتوانا ،78/7ميانگين رتبة با  )زدن

ميانگين با  بليت يمتدر ق يفتخف ،59/7ميانگين رتبة با 

 )يكش و قرعه يزمثل وجود جوا(فروش  يجترو ،03/7رتبة 

 يبترت را به يانگين رتبهم يشترينب 68/6ميانگين رتبة با 

سطح معناداري آزمون فريدمن در . به خود اختصاص دادند

 .استمعنادار  ها رتبهدهد كه تفاوت  يمنشان  2جدول 

  

 منتخب يگل سهدر  يانگينم يشترينها براساس ب يهبندي گو رتبه. 2جدول 

ميانگين   گويه ها
  رتبه

ميانگين   گويه ها
  رتبه

تعداد 
  نمونه

درجة 
  آزادي

سطح   خي دو
  معناداري

  75/8  رتبة تيم مقابل در جدول  78/11  رتبة تيم خانگي در جدول

916 16 3E 564/1  001/0  

  24/8	لمقاب يمشهرت ت  55/11  يخانگ يمبرد و باخت ت ركوردهاي

يخانگ يمشهرت ت  42/11 يبليت شخص قيمت  	19/8  

 يدر روزها يباز يزمان برگزار

 مناسب هفته
32/10 اعالم برنامه كل مسابقات قبل از  

	شروع فصل

04/8  

 ساعاتدر  يباز يزمان برگزار

 مناسب روز
65/9 يدر مورد باز يممستق رساني اطالع  	78/7  

59/7	بليت يدشما در خر توانايي  49/9  مقابل يمت يفن يفيتك  

03/7	بليت يمتدر ق تخفيف  87/8  يدر مورد باز يكاف يغاتوجود تبل  

و  يزمثل وجود جوا(فروش  ترويج  84/8  مقابل يمت يكنانباز يكل يفيتك

	)	كشي قرعه
68/6  

مقابل يمت انگيز هيجان يباز  78/8     

  

گانة مؤثر بر تقاضاي بازار در  براي مقايسة عوامل پنج

طوركه در جدول  همان. سه ليگ از آزمون آنوا استفاده شد

 داري اآزمون آنووا تفاوت معن يج، نتاشود يمالحظه م 3

 يمو بسكتبال در عامل ت يبالهاي فوتبال، وال ليگ ينب

چهار عامل ديگر  اما در. )=774/0sig(نشان نداد  يخانگ

و بسكتبال  يبالهاي فوتبال، وال ليگ ينبي معنادارتفاوت 

نتايج آزمون تعقيبي توكي براي مقايسة چهار . ديده شد

در  و بسكتبال يبالفوتبال، والدر سه ليگ  معنادارعامل 

  .نشان داده شده است 4جدول 
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  و بسكتبال يبالهاي فوتبال، وال ليگزار در گانة تأثيرگذار بر تقاضاي با مقايسة عوامل پنج. 3 جدول
مجموع  تفاوت عوامل

 مجذورات
df  ميانگين

 مجذورات
f sig 

  
  تيم خانگي

  774/0  256/0  171/0  2  342/0  گروهي بين
      668/0  913  897/609  يگروه درون

        915  238/610  كل
  

  تيم مقابل
  001/0  757/8  370/3  2  735/6  گروهي بين
      385/0  913  303/351  يگروه درون

        915  042/358  كل
  

 مالحظات
 اقتصادي

  005/0  279/5  760/5  2  412/11  گروهي  بين
      081/1  913  840/986  يگروه درون

        915  252/998  كل
  
  ترويج
  بازي

  001/0  387/10  849/7  2  698/15  گروهي بين
      756/0  913  884/689  يگروه درون

        915  582/705  كل
  
  ريزي برنامه

  001/0  110/7  017/3  2  034/6  گروهي بين
      424/0  913  444/387  يگروه درون

        915  479/393  كل
  

  نتايج آزمون تعقيبي توكي. 4جدول 
دوگانههاي  ليگ عوامل  sig خطاي معيار اختالف ميانگين 

 تيم مقابل
واليبال –فوتبال   18408/0-  04908/0  001/0  

بسكتبال –فوتبال   16645/0-  05007/0  003/0  

بسكتبال –واليبال   01764/0-  05237/0  939/0  

 مالحظات

 اقتصادي

واليبال - فوتبال   20428/0-  08227/0  35/0  

بسكتبال - فوتبال   06556/0-  08392/0  715/0  

بسكتبال - واليبال   26984/0-  08777/0  006/0  

ترويج 

 بازي

واليبال - فوتبال   29616/0-  06878/0  001/0  

بسكتبال - فوتبال   03953/0-  070016/0  840/0  

بسكتبال - واليبال   25663/0  07338/0  001/0  

ريزي برنامه  
واليبال - فوتبال   12563/0-  05155/0  40/0  

بسكتبال - فوتبال   19238/0-  05258/0  001/0  

بسكتبال - واليبال   06674/0  05499/0  445/0  

  

   گيري يجهبحث و نت
عوامل  يسةبندي و مقا پژوهش با هدف اولويت اين

و  يبالهاي فوتبال، وال بازار در ليگ يتقاضا يجادمؤثر در ا

پس از  يقتحق يندر ا. يرفتبسكتبال انجام پذ

بازار در مجموع  يتقاضا يجادبندي عوامل مؤثر در ا اولويت

 يمت ،طور جداگانه به يگدر هر ل ينو همچن يگل سه

بازار در  يتقاضا يجادعامل در ا ينتر عنوان مهم به يخانگ

 يمعصوم يقاتتحقنتايج با  كهشناخته شد  يگل سه
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و همكاران  ي، نعمت)4()1387( ي، فالح)5()1387(

و  2يل، تر)12()2009(و همكاران  1وو يان، بو)11()1390(

و همكاران  3ينودينآم(، )13()2009(همكاران 

. همسوست )15()2012(4و لوپز و همكاران )14()2008(

بين  ةدر بررسي رابط )5()1387( نتايج تحقيق معصومي

نشان داد كه حمايت  يانو ميزان حضور تماشاچ ها يزهانگ

، يپاياپا ي، علم به فوتبال، بازيگريز، هيجان باز از تيم،

حضور با ميزان  ها يباز يكنندگ خدمات رفاهي و سرگرم

اما عالقه به بازيكن  ،دارد داري امعن ةرابط يانتماشاچ

 ةرابط ياننيابتي با ميزان حضور تماشاچ روزيخاص و پي

 )11()1390(و همكاران  ينعمت ينهمچن. ندارد داري امعن

بازيكنان ستاره، (كه عامل جذابيت  يافتنددر يقيدر تحق

جذابيت بازي، حمايت ازتيم، نتايج مسابقات تيم و 

با  داري امعن ي، ارتباط عل)بودن نتايج ناپذير بيني يشپ

لوپز و همكاران . تمايل به حضور تماشاچيان دارند

كه احتمال حضور نداشتن در  يافتنددر )15()2012(

آنها  ياصل يزةكه هدف و انگ يافراد يبرا يورزش يدادرو

 يدادرصد كاهش پ15تا  ،مورد عالقه است يماز ت يتحما

كه بر  يقاتيشده و تحق توجه به مطالب ارائهبا . كند يم

اذعان دارند و  ماشاگراندر حضور ت يخانگ يممهم بودن ت

 يخانگ يم، تيگل سهدر  يقتحق ينا يجنتا ينهمچن

كه اگر  يافتدر توان يم .مهم تماشاگران بوده است يتاولو

توجه داشته  يمت يتتقو يها ها به مؤلفه باشگاه يرانمد

 ،خود بپردازند يمت يتبه تقو يريزي اصول هباشند و با برنام

باال ببرند و  ها يسطح حضور تماشاگران را در باز توانند يم

كرد كه  يانب طور ينا توان يرا م يخانگ يمت يتعلت اهم

هستند  يفرد يتدنبال هو يمياز ت يتماشاگران با طرفدار

 راگر هوادا. گيرد يكه از احساس تعلق به گروه شكل م

 هاي يتموفق يجهدر نت ،بداند يقو يميخود را متعلق به ت
                                                           
1. Woo B 
2. Trail G 
3. Aminuddin 
4. Fernando Lera-Lo´peza 

دومين ). 16)(1390 ،كشكر( داند يخود م يترا موفق يمت

و  يريالم يقاتبا تحق كه استيزي ر برنامه مهم عامل

، )11()1390(و همكاران  ي، نعمت)1()1388(همكاران 

 انو همكار 5، كارو)17()2013(و همكاران  يسيرئ

اما  ،، همسوست)19()2009( 6س و ژانگ، پي)18()2009(

و كارو و همكاران  )4()1387( يفالح يقتحق يجبا نتا

كه طرفدار محسوب  يدر بخش تماشاگران )18()2009(

 در) 11()1390(و همكاران  ينعمت. ناهمسوست شوند، يم

 يزير برنامه( يزير كه عامل برنامه يافتندخود در يقتحق

بازي در تعطيالت آخر هفته، ، ها يدقيق، زمان و مكان باز

 يارتباط عل) شرايط جوي و دسترسي به پاركينگ

 همچنين. با تمايل به حضور تماشاچيان دارد داري امعن

 يكه برگزار يافتنددر )17()2013(و همكاران  يسيرئ

بر حضور تماشاگر در  يطور منظم تأثير مثبت مسابقات به

ژانگ پيس و  يخارج يقاتدر تحق. ها دارد ورزشگاه

از  يزير سه عامل اقتصادي، جذابيت و برنامه )19()2009(

. كردند نوانعوامل مؤثر بر حضور تماشاچيان ع ينتر مهم

مطالعه و «با عنوان  )4()1387( يق فالحياما در تحق

 يانبندي عوامل تأثيرگذار بر حضور تماشاچ اولويت

هفت عامل  يندر ب ،»يرانبرتر ا يگمسابقات فوتبال ل

ريزي مشاهده  ؤثر بر حضور تماشاگران عامل برنامهم ياصل

تواند اين باشد كه  يمعلت احتمالي ناهمسويي . شود ينم

عنوان عامل  ريزي به فالحي در تحقيق خود به عامل برنامه

كارو و  يقاتتحق يجنتا ينهمچن. مهم اشاره نكرده است

نشان داد كه در مورد تماشاچياني  )18()2009(همكاران 

و براي حمايت از تيم خود  شوند يار محسوب مكه طرفد

با  داري ارابطة معن يزير ، عامل برنامهآيند يبه ورزشگاه م

تمايل به حضور ندارد و اين دسته از تماشاچيان در هر 

. يابند يحضور م ،كه مسابقات برگزار شود يزمان و مكان

يل تفكيكي است كه كارو و دل بهعلت ناهمسويي شايد 
                                                           
5 . Caro 
6 . Pease D. G & Zhang 
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با توجه به اهم مطالعات . اند داشتههمكاران در تماشاگران 

حاضر  يقتحق يجنتا ينو همچن گرفته انجام يقاتو تحق

با توجه به . برد يريزي پ عامل برنامه يتبه اهم توان يم

 آيند يمسابقات م يدنكه به د ياغلب تماشاگران ينكها

كار  يدارا ياهستند ) درصد 41( دانشجو ياآموز  دانش

اشتغال افراد احتمال حضور  ينكهو ا) درصد 6/18( ندادآز

با ورزش  يسهاي در مقا حرفه يورزش يدادهايدر رو

و در كل تأثير اشتغال  دهد يرا كاهش م اي يرحرفهغ

 يداداي است تا رو حرفه يورزش يدادهايدر رو يشترب

كه  دهد ينشان م ،)همكاران لوپز و( اي يرحرفهغ يورزش

ريزي  در برنامه يدهاي برتر كشور با و ليگها  باشگاه يرانمد

مختلف مردم  يها عمل كنند كه گروه يطور به ها يباز

 يدند يروزانه برا هاي يتفعال جامان ينبتوانند در ح

مقابل  يمتعامل بعدي، . يايندها ب مسابقات به ورزشگاه

 يفن يفيتمقابل، ك يمشهرت ت يها يهاست كه شامل گو

 يمقابل، باز يمدر ت يكنانباز يكل يفيتمقابل، ك يمت

 .است مقابل در جدول يمت ةمقابل و رتب يمت انگيز يجانه

 يمدارند ت يلتما ينكهتماشاگران در كنار ا ينكهبا توجه به ا

 يبازخواهند  يم، برسد يروزيپ هب شان مورد عالقه

را مشاهده  يفيتيباك يكنانباز ينو همچن انگيز يجانه

ارائه  يزهانگ ها يمت يرانهاي برتر ا يگاگر در ل رو ازاين .كنند

 يشترها ب در ورزشگاه ها يباز يدنبه د يلآنگاه تما ،دهند

 )5()1387( يمعصوم يقاتعامل با تحق ينا يجنتا .شود يم

، )17()2013(و همكاران  يسي، رئيباز يجاندر بعد ه

و همكاران  يل، تر)11()1390(و همكاران  ينعمت

 همسوست و )15()2012(همكاران و لوپز و )13()2009(

 يو معصوم )4()1387( يفالح يقاتتحقنتايج با 

از  يكي .استمغاير مقابل  يمت يفيتدر بعد ك )5()1387(

مقابل  يمت انگيز يجانه يمقابل باز يمعامل ت يها يهگو

كه  يافتنددر )11()1390(و همكاران  ينعمت. است

بر حضور  يبودن باز ناپذير بيني يشو پ يباز يتجذاب

و همكاران  يسيدر ادامه رئ. تماشاگران مؤثر است

، رقابت رهستا يكنكردند كه وجود باز يانب )17()2013(

حضور تماشاگران  موجب تواند يم يمشهور و سنت يمبا ت

را  يباز يجانه يقيدر تحق )5()1387( يمعصوم. شود

در  )4()1387( ياما فالح. قلمداد كرد يمهم يتاولو

بندي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در  مطالعه و اولويت

 ةرتب 91/2 يانگينبا م لمقاب يمشده ت هفت عامل مشخص

) 1387( يمعصوم ينهمچن .كسب كرده است اششم ر

ترتيب اهميت  درصد به 5را در سطح  يرگذارتأث يمتغيرها

 يان،تماشاچ يخدمات رفاهي برا: كرد يانب گونه ينا

به بازيكنان، علم  يمند به تيم، عالقه يمند قههيجان، عال

در صورت  ياپايپا ي، كه بازياپايپا يبه فوتبال و باز

 يجادمقابل ا يمدر ت يفيتباك يكنانو وجود باز يفن يفيتك

شايد بتوان علت . آخر قرار دارد يتدر اهم شود، يم

احتمالي ناهمسويي را در اين ديد كه دو تحقيق مذكور تا 

 عامل. اند كردهحدودي از بعد انگيزشي به موضوع نگاه 

است كه شامل  يباز يجعامل ترو يقتحق يندر ا يبعد

، )يكش و قرعه يزمثل وجود جوا(فروش  يجترو يها يهگو

 يميلو ا smsمثل ( يدر مورد باز يممستق يرسان اطالع

با  .شود يم يدر مورد باز يكاف يغاتو وجود تبل) زدن

 را 4 يتاولو مؤثرعامل  5 ينعامل در ب ينا ينكهتوجه به ا

، برخوردار است يكم يتاز اهم ينوع كسب كرده و به

كه عوامل  يمدر نظر گرفت يقاتيهمسو را تحق يقاتتحق

و  ينعمتتحقيقات . بر حضور تأثير نداشته است يجيترو

 )20()2010( 1و همكاران يوس، مات)11()1390(ان همكار

 يدر بخش تماشاگران )21()2009( 2و همكاران ينولو گر

، )17()2013(كاران مو ه يسيرئو تحقيقات كه طرفدارند 

كه  يدر بخش تماشاچيان )21()2009(و همكاران ينول گر

و  آيند يفقط براي تفريح و كسب هيجان به ورزشگاه م

و همكاران  ينعمت .ناهمسوست )4()1387( يفالح
                                                           
1 . Mathius 
2 . Greenwell 
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تفريح و (كه عامل مشوق  يافتنددر )11()1390(

با ) تبليغات ي وگروه يها سرگرمي، جايزه و هديه، رسانه

و  يوسمات. ندارد داري امعن يتمايل به حضور ارتباط عل

كردند كه هرچند تبليغات  يانب )20()2010(همكاران 

ريح و سرگرمي كه ، تفيبند ، جوايز و هدايا، شرطيا رسانه

براي تماشاچيان  شوند يزا محسوب م از عوامل مشوق

ميان  راهميت زيادي دارد، اين عوامل با تمايل به حضور د

و  يسيدر مقابل رئ. ندارد داري اتماشاگران رابطة معن

كه اگر  يدندرس يجهنت ينبه ا )17()2013(كاران مه

 تواند يم ،باشد يدادفقط در مورد زمان و مكان رو يغات،تبل

و  ينولگر ينهمچن .يردتماشاگران قرار گ يتدر اولو

عوامل  يافتنددر يقيدر تحق )21()2009(همكاران 

كه  كند يرابطة قوي برقرار م يزا با حضور تماشاچيان مشوق

علت  .آيند يفقط براي تفريح و كسب هيجان به ورزشگاه م

احتمالي ناهمسويي بررسي اين عامل در گروهي از 

در  يجيچرا عوامل ترو ينكها مورددر . استيان تماشاچ

 يتو بسكتبال اهم يبالفوتبال، وال يگل سهتماشاگران 

گفت كه تماشاگران در ايران صرفاً  توان يم زيادي ندارد،

آنها . شوند يتماشاچي ساده نيستند و طرفدار قلمداد م

ند و عامل اصلي حضورشان حمايت از ا داراي هويت تيمي

و  )11()1390 ،و همكاران ينعمت(د است تيم محبوب خو

از  يتحما يبرا ،باشد ياآنها مه ةعالق مورد يمت يطاگر شرا

 يباز يدند ينو همچن آيند يها م خود به ورزشگاه يمت

 يعوامل مهم برا يگرد زريزي درست ا و برنامه يفيتباك

به  ،به آنها توجه كنند يرانتماشاگران است كه اگر مد

 يادز يجيترو هاي يتبه فعال يازيگمان تماشاگران ن

 ها بندي يتعامل آخر كه در اولو يتدر نها .يستن

عنوان  يگل سهتماشاگران  يعامل از سو ترين يتاهم كم

 ايعامل دار ينا .است يعامل مالحظات اقتصاد ،شده

بليت و  يمتدر ق يفبليت، تخف يددر خر ييتوانا يها يهگو

 يباز يجد عامل تروهمانن يزعامل ن ينا. بليت است يمتق

كه را  يقاتيتحق .دارد تماشاگرانزعم  به يكمتر يتاهم

 ،عامل در آنها بر حضور تماشاگران تأثير نداشته است ينا

 ينكه در آن ا يقاتي راهمسو و تحق يقاتعنوان تحق به

 يقاتتحق ،عنوان عامل مؤثر قلمداد شده است عامل به

و همكاران  يريالم يقاتتحق. گيريم يناهمسو در نظر م

و لوپز و  )17()2013( همكارانو  يسي، رئ)1()1388(

پيس و  يقاتاما تحق ،همسوست )15()2012(همكاران 

و  ينعمتو )4()1387( ي، فالح)19()2009(ژانگ 

و همكاران  يريالم. ناهمسوست) 11()1390(همكاران 

بر حضور  يريتأث يكردند عامل اقتصاد يانب )1()1388(

در  يزن )17()2013(همكاران  يسي ورئ .تماشاگران ندارد

 هاي يتبندي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران، اولو اولويت

 يبترت را به يو عوامل اقتصاد يباز يتمخاطبان، جذاب

 )15()2012(لوپز و همكاران  .دانند يتماشاگران م يتاولو

 يشخص ايمانند درآمده يكردند عوامل اقتصاد يانب يزن

 حال تا ينبا ا .دار يمثبت ةاي رابط رفهبا حضور در ورزش ح

 يطشرا ،مشكل نباشد يهاي ورود كه پرداخت هزينه يزمان

 يريالم يقاتدر مقابل تحق .كند ينم يجادا يتمحدود يمال

بليت بر  يمتكردند كه ق يانب )1()1388(و همكاران 

 )19()2009(پيس و ژانگ . حضور تماشاگران مؤثر است

در پژوهشي در مورد عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران  يزن

بسكتبال آمريكا دريافتند سه عامل  يا در ليگ حرفه

عوامل مؤثر  ينتر از مهم يزير اقتصادي، جذابيت و برنامه

علت احتمالي ناهمسويي اين . بر حضور تماشاچيان بودند

است كه تماشاگران ايراني درآمدهاي شخصي را از عوامل 

 ينا. دانند يم تر مهممرتبط با بازي براي حضور اقتصادي 

آخر قرار  يگاهبندي در جا در اولويت ينكهعامل با توجه به ا

 در خصوص انكه تماشاگر دهد ينشان م ،گرفته است

آنها  هاي يتندارند و اولو يپرداخت مبلغ بليت مشكل

 سبريزي منا مورد عالقه و برنامه يممانند ت يگرد يموارد

آخر  يگاهعامل در جا ينا ينكهعلت ا يدشا نيهمچن .است
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خصوص  به ها يگبليت در ل ينةكه هز ين استا ،قرار دارد

توجه كمتر  يلدل به لو بسكتبا يبالهاي وال در ليگ

 يبليت مشكل يةته ياست و تماشاگران برا يينها پا رسانه

 )15()2012(لوپز و همكاران  ةاما به گفت ،ندارند

بر حضور تماشاگران مؤثر  تواند يم يشخص يدرآمدها

  .باشد

عنوان  در اين تحقيق، محقق يك گام جلو رفته و به

يك ايدة جديد، نظر تماشاچيان سه رشتة ورزشي فوتبال، 

واليبال و بسكتبال را در مورد عوامل تأثيرگذار بر تقاضاي 

 ينكه ب دادنشان  يجنتا. مقايسه كرده است باهمبازار 

گانة  شاگران در مورد عوامل پنجهاي سه گروه تمانظر

و  يبالهاي فوتبال، وال ليگتأثيرگذار بر تقاضاي بازار در 

و در  تفاوت وجود ندارد يخانگ يمدر عامل تتنها بسكتبال 

  .چهار عامل ديگر تفاوت وجود دارد

تمام  در مورد عامل تيم خانگي بايد گفت كه در

 يخاطر عالقه و تعلق سبب تماشاگران به يهاي ورزش ليگ

و  يروزيپ ينوع خود دارند و به ةمورد عالق يمكه به ت

وارد  دانند، يخود م يتو موفق يروزيرا پ يمت يتموفق

 ،كنند خود مي يمكه از ت يتيو با حما شوند يها م ورزشگاه

  .كنند يدادست پ يروزيپ ينبه ا خواهند يم

نشان  يآزمون توك يجنتا در مورد عامل تيم مقابل

و  يبالوالو  فوتبال يگل ينب داري اتفاوت معن دهد يم

اما تفاوت وجود دارد، فوتبال و بسكتبال  يگل ينهمچن

مقابل  يمدر عامل ت يبالبسكتبال و وال يگل ينب داري امعن

باشد  ينا يلدل تفاوت موجود به رسد ينظر م به. وجود ندارد

 يشترو بسكتبال تماشاگران ب يبالهاي وال كه در ليگ

 يمت يتموفق يخود هستند و فقط برا يخانگ يمت رطرفدا

فوتبال چون  يگاما در ل روند، يشهر خود به ورزشگاه م

 هستند،را دارا  يگتماشاگران ل يشترينب يمچند ت

هاي  نسبت به ليگ يزمقابل ن يمتماشاگران فوتبال به ت

موضوع از  ينتوجه دارند و ا يشترو بسكتبال ب يبالوال

و بسكتبال نسبت به  يبالهاي وال ليگ يت مقابل دراهم

  .كاهد يفوتبال م

 ينب يعامل مالحظات اقتصادمورد مقايسة در 

 دهند ينشان م يجنتا، و بسكتبال يبالهاي فوتبال، وال ليگ

و  يبالهاي فوتبال، وال ليگ ينب داري اكه تفاوت معن

دليل  رسد ينظر م به. عامل وجود دارداين بسكتبال در 

 يبالفوتبال، وال يگل سه يندر ب يل اقتصادتفاوت در عام

فوتبال با  يگبليت در ل يمتباشد كه ق ينو بسكتبال ا

از  يدر برخ ينكهو بسكتبال متفاوت است و ا يبالوال

بابت بليت از  اي ينهو بسكتبال هز يبالوال يگل هاي يباز

 يتبليت محدود يمتق ينكها يا شود يتماشاگران گرفته نم

  .كند ينم يجادا يشانبرا يمال

هاي  ليگ ينب يباز يجعامل ترو در مورد مقايسة

تفاوت  دهد ينشان م يجنتا، و بسكتبال يبالفوتبال، وال

و بسكتبال در  يبالهاي فوتبال، وال ليگ ينب داري امعن

 يتوك يبيآزمون تعق يجنتا. وجود دارد يباز يجعامل ترو

و ل واليبا–هاي فوتبال  ليگ ينب اداري راتفاوت معن

اما  ،نشان داد يباز يجدر عامل ترو واليبال–بسكتبال 

مشاهده فوتبال و بسكتبال  يگل ينب داري اتفاوت معن

 . نشد

كه عامل  يافتنددر )21()2009(و همكاران  ينولگر

زا تنها با تمايل به حضور در گروهي از تماشاچيان  مشوق

كه فقط براي تفريح و كسب  كند يرابطة قوي برقرار م

و حتي اگر طرفدار تيمي هم  آيند يهيجان به ورزشگاه م

باشند، تعصب خاصي به آن ندارند، اما در مورد 

طور متعصبانه طرفدار تيمي هستند،  تماشاچياني كه به

با  .با تمايل به حضور ندارد داري ازا رابطة معن عامل مشوق

توان گفت كه  يم و همكاران ينولگراستناد به گفتة 

ي مختلف در مورد عامل ها گروهتفاوت در نظرهاي  احتماالً

دليل اين بوده است كه تماشاگران ليگ  ترويج بازي به

واليبال در دستة گروه متعصب و تماشاگران ليگ فوتبال و 
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براي تفريح و سرگرمي به  بسكتبال در دستة گروهي كه 

  .آيند، قرار دارند يماستاديوم 

هاي  ليگ ينريزي ب عامل برنامهقايسة مورد مدر 

تفاوت  دهد ينشان م يجنتا، و بسكتبال يبالفوتبال، وال

و بسكتبال در  يبالهاي فوتبال، وال ليگ ينب داري امعن

تفاوت  يتوك يبيآزمون تعق. وجود دارد يباز يجعامل ترو

–و بسكتبال  يبالوال–هاي فوتبال  ليگ ينبرا  اداريمعن

اما تفاوت . ريزي نشان نداد رنامهدر عامل ب واليبال

ريزي  فوتبال و بسكتبال در عامل برنامه يگل ينب داري امعن

كارو و همكاران  يجفرض با نتا ينا يجنتا. مشاهده شد

وجود تفاوت در عامل  علت. همسوست )18()2009(

 ينا تواند يهاي فوتبال و بسكتبال م ليگين ب يزير برنامه

 AFCكه با  هايي يهماهنگ ةواسط فوتبال به يگباشد كه ل

 يگاز ل تر يقريزي آن دق برنامه ،انجام دهد يدبا FIFAو 

مشخص شده است و  فصل يمن ةبسكتبال است و برنام

 يگاما ل يم،ا فوتبال نداشته يگدر ل يينابجا يليتقريباً تعط

 يا مسابقات را هفته ةفصل برنام ينبسكتبال در شروع ا

 يگريزي در ل نشان از ضعف برنامه ينو ا كند ياعالم م

  .بسكتبال است

 
 منابع و مĤخذ

1. Elmiri ,Naderian jahromi ,Hoseini , Nasr Esfahani , Mohamad Rahimi [ Investigating 

factors affecting the presence of football spectators in the stadiums (In Persian) ]. Journal 

of sport management.2009;3 : 61-73 

2. Hansen, H and Gautheir, R. “Factors affecting attendance at professional sporting events”. 

Journal of sport management (1992).3(1). PP:15-32 

3. Terry Macpherson. Ron garland & Kay Haughey. Rugby fan attraction factors marketing 

bulletin. (2004). (15) article 3 P-3 

4. Falahi Ahmad. Study and prioritize the factors affecting the attendance of spectators in the 

Iranian Premier League football match with the marketing approach [MSc]. Tehran 

University; 2008 

5. Maasumi Siyavash , Investigating the motivations and factors affecting the presence of 

spectators in the game of football[MSc].Modares University; 2008 

6. Kevin K. ByonJames J. Zhang, Daniel P. Connaughton.Dimensions of general market 

demand associated with professional teamsports: Development of a scale Sport 

Management Review.(2010). (13) 142–157 P-1&2 

7. Mahony, D.F., Funk, D.C., Nakazawa, M., James, J.D., & Gladen, J.M Motivational 

factors influencing the behavior of j-league spectators. Sport Management Reviw. (2002). 

(5) 1-24P-3 

8. Trail, G. T., & Gibson, H. J. Dimensions of market demand associated with pre-season 

training: Development of a scale for major league baseball spring training. Sport 

Management Review.(2005) (8) 271–296 P- 4 

9. Ehsan Javanmardi1, Dr. Kazem Noghondarian. A Study of Factors Affecting the Demand 

for Watching Football in Stadius Sport Management (2011).SMIJ – VOL. 7, P-2 

10. Cutler, Philip. Basics of Marketing Management(In Persian). Tehran, Terme Publishing; 

2002. P. 316 



  21                                                       هاي منتخب ورزشي عوامل مؤثر در ايجاد تقاضاي بازار در ليگ ةبندي و مقايس اولويت
 

 

11. Nemati , Tojjari , Zarei , Ganjavi [The Theoretical Model Testing Factors Affecting the 

Presence of Soccer Spectators in Iran(In Persian)]. Journal of Sports Management Studies. 

2011. 13. P. 1 
12. Woo , B., Trail , G. T., Kwon , H. H., Anderson , D. Testing models of motives and point 

of attachment among spectators in college football. Journals of Sport Marketing Quarterly. 

(2009).12 (4), 145-161.P-11-12  

13. Trail, G. T., Anderson, D. F., & Fink, J. A theoretical model of sport spectator 

consumption behavior. International Journal of Sport Management.(2009). (1) 154-180 P-

19-20 
14. Aminuddin Yusof, Lee Hooi See.Spectator Perceptions of Physical Facility and Team 

Quality: A Study of a Malaysian Super League Soccer Match. Research Journal of 

Internatıonal Studıes. 2008. 8, 132-140 P-1&5 

15. Fernando Lera-Lo´peza. Andrea Ollo-Lo´pezb & Manuel Rapu´n-Ga´ratea spectatorship 

in Spain: attendance and consumption. European Sport Management Quarterly 2012.Vol. 

12,(3) P-278-281-282 

16. Keshgar, Ghasemi, Tojjari. sport marketing management(In Persian). Science and Motion 

Publishing.2011. p. 228 

17-Mojtaba Raeisi, 2Shahram Alam and 3Abbas Khodayari A comparison between affecting 

factors in football and volleyball spectatorattendance study of Saipa-Alborz clubScholars 

Research Library.(2013). 4 (5):56-61 P-58-60  
18. Caro, L. M., & Garcia, J. A. M.Consumer satisfaction with a periodic reoccurring sport 

event and the moderating effect of motivations. Sport Marketing Quarterly.2009. 16(2), 

70-81 P 1&8 

19. Pease, D. G., & Zhang, J. J Socio-motivational factors affecting spectator attendance at 

professional basketball games. International Journal of Sport Management. (2009). (2) 31-

59.P-5-6 
20. Mathius , M., Samer , F., Fink , J. S. Factor and differentional demographic effect on 

purchses of season tickets for professional league football. Journal of Sport Behavior 

(2010) (41) 225 – 236 P-8 

21. Greenwell, T. C., Lee, J., & Naeger, D. Using the critical incident technique to 

understand critical aspects of the minor league spectator’s experience.Sport 

MarketingQuarterly(2009). 16(4), 190-198.P-1&6 
 
 
 
 
 
 


