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هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیتهای رفتاری با میانجیگری رضایت تماشاگران فوتبال است .روش تحقیق توصیفی از نوع
مدل معادالت ساختاری بود که  384نفر از تماشاگران شهرآورد تهران بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامههای جو استادیوم،
رضایت و نیات رفتاریتی تماشاگران از چن و همکاران ( )20۱3استفاده شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها بهوسیله اساتید مجرب و همسانی درونی
آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد .برای آزمون فرضیات نیز از مدل معادالت ساختاری استفاده گردید.
یافتهها نشان دادند که رضایت تماشاگر تأثیر ابعاد جو استادیوم ورزشی را بر رفتار تماشاگران و هواداران در آینده را میانجیگری میکند .ابعاد جو استادیوم
ورزشی بهترتیب عملکرد تیم ،تسهیالت ،تجهیزات الکترونیک ،کارکنان حرفهای ،رقابت تیم ،سرگرمی ،اشتیاق تماشاگران ،رفتار تماشاگران ،گروه تشویق
کنندهها و آداب و رسوم تیم بیشترین تأثیر را در رضایت تماشاگران بهصورت مستقیم و همچنین بر نیات رفتاری آنان بهصورت غیرمستقیم داشتند .مدیران
استادیومهای ورزشی باید با ایجاد جوی مثبت در استادیومها و افزایش تجربه حضور و رضایت تماشاگران ،از طریق توسعه و مدیریت عناصر مختلف جو
استادیوم ورزشی ،از جمله؛ تسهیالت مناسب و تجهیزات الکترونیک با کسب رضایت تماشاگران از پیامدهای نیات رفتاری آنان برخوردار گردند.
کلید واژهها :تماشاگران ،جو استادیوم ،رضایت ،نیات رفتاری
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مقدمه
گسترش جهانی ورزش نهتنها آن را به ورزش حرفهای ،بلکه به مهمترین فعالیت در اوقات فراغت در سراسر جهان تبدیل کرده
است (الرسون ۱و همکاران .)20۱۱ ،این محبوبیت منجر به ایجاد لیگها و تیمهای جدید حرفهای شده و مصرفکنندگان
ورزشی زیادی را به خود جلب کرده است (مک دونالد 2و همکاران .)20۱0 ،با چنین بازار بسیار رقابتی ،مدیران و بازاریابان
ورزشی بهطور فزایندهای به دنبال استراتژیهایی برای افزایش تعداد تماشاگران در استادیومها هستند ،زیرا ورود تماشاگران به
استادیومها ،بخش قابل توجهی از درآمد رویدادهای ورزشی را تشکیل میدهد (آلونسو و اوشیا.)20۱3 ،3
مطالعات اخیر در زمینه مدیریت ورزشی به موضوع آنچه که به تقویت مثبت جو استادیوم ورزشی کمک میکند ،تبدیل شده
است (جنسن 4و همکاران .)20۱6 ،آریچ و بنکناستاین )20۱0( 5ساختار جو استادیوم ورزشی را بهعنوان یک حالت عاطفی
ترجیحی که تماشاگران به خصوصیات محیطی خاص استادیوم ورزشی تعلق دارند ،تعریف کردند .جو استادیوم ورزشی به
محیطی منحصر به فرد در استادیومها و عرصهها در رویداد ورزشی اشاره دارد؛ از جمله ویژگیهای فیزیکی ،محل آن و همچنین
اقدامات همه افراد مرتبط با این رویداد از جمله هواداران و پرسنل ورزشگاه است (چن 6و همکاران .)20۱3 ،جو استادیوم ورزشی
میتواند شامل محرکهایی باشد که توسط سازماندهندگان ،تماشاگران و خودبازی بهوجود آمده است (کئونینگاستوفر 7و
همکاران .)20۱0 ،آریچ و کئونینکاستوفر ( )2009جو استادیومها را بهعنوان «اصل ایجاد کننده -ارزش محوری مصرف ورزش
زنده» توصیف میکنند .در تعریفی دیگر جو استادیوم نشاندهنده یک پدیده است که میتواند بهعنوان مجموع حالتهایی که
تماشاگران در پی تعامل خود با ویژگیها و امکانات یک استادیوم در طول رویداد ورزشی زنده تجربه میکنند ،تعریف شود
(پورشه و مینینگ .)2008 ،8کائه 9و همکاران ( )2003مطالعه پیرامون جو استادیوم را که شامل اقدامات ایجاد شده توسط
پرسنل در ورزشگاه است گسترش دادند ،بعدها ،مفهوم جو استادیوم را که شامل اعمال خودجوش تماشاگران داخل استادیوم
که مربوط به آنچه در طول بازی اتفاق میافتد را نیز به تعریف خود اضافه کردند .آریچ و بنکناستاین ( )20۱0مفهوم جو
استادیوم ورزشی را که شامل محیط محل برگزاری رویداد ،نگرشها و اقدامات تماشاگران و احساساتی که مردم در رویداد
ورزشی تجربه کردهاند میباشد را گسترش دادند .چاراباتی و باالجی )20۱۱( ۱0نیز جو استادیوم را بهعنوان پاسخهای رفتاری
که از مجموعهای از تعامالت بین تماشاگر و هر جنبهای از محیط استادیوم منشأ میگیرند ،تعریف کردند .باالجی )20۱5( ۱۱جو
استادیوم را تحت عنوان ،جنبههای کاربردی ،عاطفی و اجتماعی استادیوم که پاسخهای شناختی ،عاطفی و رفتاری را در بین
تماشاچیان در طول یک رویداد ورزشی زنده تحریک میکنند ،تعریف مینماید.
در یک زمینه ورزشی ،جو ورزشگاه میتواند رفتار هواداران را تحت تأثیر قرار دهد (چن و همکاران .)20۱3 ،یک رابطه مثبت
بین جو استادیوم ورزشی و تماشاگران برای شرکت در مراسمهای ورزشی را میتوان پیدا کرد (جنسن و همکاران .)20۱6 ،آریچ
و بنکناستاین ( )20۱0استدالل میکنند که جو ورزشگاه میتواند بهطور مستقیم بر رفتار کوتاهمدت تماشاگران (بهعنوان مثال،
میزان خرج کردن پول تماشاچیان در ورزشگاه) و همچنین رفتارهای بلندمدت (مثالً؛ هویت با تیم یا تصویر باشگاه ،خرید بلیط
فصل و عضویت در باشگاه) تأثیرگذار باشد .مطالعات قبلی نشان میدهد که جو در یک رویداد ورزشی میتواند رضایت تماشاگر
را تحت تأثیر قرار دهد (جنسن و همکاران .)20۱6 ،آریچ و بنکناستاین ( )2009یک چارچوب مفهومی را مطرح میکنند که
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نشان میدهد جو استادیوم ورزشی یک محرک اصلی برای رضایت تماشاگر است .یوشیدا و جیمز )20۱0( ۱پیشنهاد میکنند
که بازی هیجانانگیز جزء مهمی از جو است و میتواند بر رضایتمندی تماشاگران تأثیر بگذارد .محدودهای که جو بازی تأثیر
باالیی بر روی تماشاگران دارد پیشبینیکننده مهمی برای رضایت آنان است (کلی و تورلی .)200۱ ،2سنتیرو )20۱3( 3مطرح
می کند تماشاگران که از هیجان باالتری در جو استادیوم برخوردارند ،بیشتر درگیر و در نتیجه بیشتر راضی هستند .به همین
ترتیب کارگ 4و همکاران ( )2008دریافت که دارندگان بلیطهای فصل با باشگاههای ورزشی که جو استادیوم ورزشی را امن و
آرام به نمایش گذاشتند نسبت به مکانها یی که دشمن و خطرناک بودند ،بیشتر راضی بودند .ادبیات نشان میدهد که تماشاگرانی
که سطح باالیی از رضایت در رویدادهای ورزشی را نشان میدهند ،به احتمال زیاد چنین رفتار مثبتی را بهعنوان تمایل به
حضور در بازیهای بیشتر ،خرید کاالها و دنبال کردن یک تیم ورزشی در رسانههای جمعی بیشتر میکنند (چن و همکاران،
 .)20۱3بیسکایا 5و همکاران ( )20۱3نشان میدهند که رضایت هواداران نقش مهمی در تأثیرگذاری بر اهداف رفتاری آینده
ایفا میکند .مطالعه تجربی آریچ و بنکناستاین ( )20۱2نشان میدهد که رضایت هواداری با جو استادیوم ورزشی با افزایش
هزینهها در رویدادهای ورزشی همیشه رابطه مثبتی دارد .آریچ و کئونینکاستوفر ( )2009در یک مطالعه مفهومی مطرح کردند
که در جوی از استادیوم ورزشی که هواداران رضایتمند باشند میتواند باعث افزایش هواداری طوالنیمدت ،تبلیغات دهان به
دهان مثبت و افزایش فروش بلیطها و کاالها شود.
در زمینههای ورزشییی ،تحقیقات نشییان میدهد که رضییایت هوادار میتواند نقش مهمی در شییکل دادن به درک کیفیت
ویژگیهای خدمات (بهعنوان مثال ،کیفیت تالشهایی که افراد در اسیتادیوم به منوور برآورده کردن نیازهای تماشیاگران نویر
دسیت اندرکاران ،گیرندههای بلیط ،فروشیندگان مواد غذایی و پرسینل امنیتی و غیره انجام میدهند) و اهداف رفتاری داشیته
باشید (بیسیکایا و همکاران20۱3 ،؛ جاوادین 6و همکاران .)2008 ،درک تماشیاگران از کیفیت اسیتادیوم بهطور غیرمسیتقیم با
اهداف آینده از طریق رضیایت تماشاگران با جو ورزشگاه ارتباط دارد (ویکفیلد و بلوجت .)۱994 ،7این استداللها نشان میدهد
که رضیایت تماشیاگر میتواند تأثیر جو اسیتادیوم ورزشیی را بر روی خواسیتههای رفتاری تماشیاچیان داشیته باشید .از آنجایی که
رضیایت تماشیاگر ارتباط قوی با جو اسیتادیوم ورزشیی و نگرشهای رفتاری تماشیاچیان دارد ،فر میکنیم که جو اسیتادیوم
ورزشیی رابطه مثبت با قصید رفتاری دارد که رضیایت تماشیاگر بهعنوان عامل مداخله در نور گرفته میشیود (جنسین و همکاران،
 .)20۱6عالوه بر این ،تعدادی از محققان خاطر نشیان کردهاند که جو اسیتادیومها ،تماشیاگران را به بازگشیت به اسیتادیوم در
آینده ،تمایل به توصییه به دیگران و پرداخت بیشیتر در محل رویداد تأثیرگذار اسیت (تئودوراکیس 8و همکاران2009 ،؛ آریچ و
دانش گاهی (بهعنوان مثال ،امکانات
کئونینگاسیتوفر .)2009 ،منطق این اسیت که محرکهای مرتبط با جو در اسیتادیوم فوتبال ی
9
فیزیکی ،دسیتگاههای الکتریکی ،رقابت تیم ،کیفیت بازی و غیره) باید بر رضیایت تماشیاگر تأثیر بگذارد (یی و گونگ )2009 ،
و در نهایت روی اهداف رفتاری تأثیر میگذارد.
برای مدتی دانشگاهیان فاکتورهای مختلفی که جو را در استادیوم ورزشی بهوجود میآوردند مورد بررسی قرار دادهاند.
مطالعات محدودی به بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر ایجاد جو استادیومهای ورزشی پرداختهاند .تحقیقات اولیه محدود به
ادراک تماشاگران از «ورزشگاهها» (بهعنوان مثال ،محیط فیزیکی ،اسکوربرد ،جمعشدن) بود .ویژگیهای فیزیکی استادیوم
ورزشی که بر جو تأثیر میگذارد شامل؛ اسکوربرد و طرح صندلی (فاصله تماشاگران از زمین) ،سیستم صوتی و روشنایی و
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معماری استادیوم است (هایتاور ۱و همکاران .) 2002 ،چاراباتی و باالجی ( )20۱۱معتقدند که جو استادیوم شامل پنج بُعد؛
طرح فیزیکی استادیوم ،طراحی و دکوراسیون استادیوم ،ویژگیهای پسزمینه نامشهود ،بازی زنده و یا رویداد ورزشی و رفتار
تماشاگران در تأثیر تعامل اجتماعی است .باالجی ( )20۱5نیز در تحقیق خود تحت عنوان؛ جو استادیوم ،توسعه و اعتبارسنجی
مدل مفهومی کشور هند ،بیان کردند که عاملهای مسبب جو استادیوم ورزشی شامل ،طرح فیزیکی ،امکانات و تجهیزات،
تجربه سرگرمی و تعامل اجتماعی است .جنسن و همکاران ( ) 20۱6نیز در تحقیق خود عنوان کردند که ابعاد جو استادیوم
ورزشی شامل؛ کارکنان حرفهای ،تسهیالت ،تجهیزات الکترونیکی ،سرگرمی ،عملکرد تیم ،رقابت تیم ،شور و شوق تماشاگران
و گروه تشویقکننده است .درویشزاده و همکاران ( )۱394در تحقیق خود تحت عنوان بررسی جو استادیومهای ورزشی ایران
در رویدادهای ورزشی پر تماشاگر به بررسی جو استادیومهای ورزشی در سه رشته والیبال ،فوتبال و کشتی پرداختند .این
محققان با بررسی  8مؤلفه؛ تسهیالت ،اشتیاق تماشاگران ،سرگرمی ،گروه تشویقکنندهها ،رفتار تماشاگران ،نمادها ،رقابتجویی
و تجهیزات ،عنوان کردند که در رشته ورزشی کشتی رفتار تماشاگران باالترین رتبه و تسهیالت پایینترین رتبه و در والیبال
اشتیاق باالترین رتبه و سرگرمی پایینترین رتبه و در فوتبال نیز سرگرمی باالترین رتبه و رفتار تماشاگران پایینترین رتبه را
در ایجاد جو استادیوم داشتند .به نور میرسد ،یکی از جامعترین مدلهای جو استادیوم ورزشی مدل چن و همکاران ()20۱3
که شامل ابعاد؛ سرگرمی ،تجهیزات الکترونیکی ،تسهیالت ،آداب و رسوم تیم ،عملکرد تیم ،اشتیاق تماشاگران ،کارکنان حرفهای،
رفتار تماشاگران ،رقابت تیم و گروه تشویقکنندهها است ،میباشد .به همین جهت در این پژوهش از مدل جو استادیوم ورزشی
چن و همکاران ( )20۱3استفاده میشود .یوشیدا و جیمز ( )20۱0در تحقیق خود همبستگی باالیی بین جو استادیوم ورزشی و
رضایت تماشاگران و در نهایت اهداف رفتاری آنان را در نمونههای ژاپنی و آمریکایی نشان دادند .و بیان کردند که جو استادیوم
ورزشی پیشگوی قوی برای رضایت تماشاگران است .تحقیقات قبلی در خردهفروشی نشان میدهد که یک محیط فروشگاه
میتواند بر طیف گستردهای از ارزیابیها و رفتارهای مصرفکننده تأثیر بگذارد (تورلی و میلیمان .)2000 ،بیسکایا و همکاران
( )20۱3رضایت تماشاچیان را در مسابقات فوتبال مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که جو در یک استادیوم ممکن است بر
رضایت هواداران تأثیر بگذارد .کئونیگاستوفر و همکاران ( )20۱0بررسی کردند که چگونه تماشاگران جذابیت باشگاههای
فوتبال حرفه ای را درک کرده و جو استادیوم را که یک عامل قدرتمند است و بر دیدگاههای تماشاگر تأثیر میگذارد ،کشف
کردند .کارگ و همکاران ( )2008نشان دادند که رضایت حضور در رویدادهای ورزشی اغلب با تأکید بر اینکه هواداران تصور
میکنند که ورزشگاه امن است و استقبال میشود ،تحت تأثیر قرار میگیرد .بائر 2و همکاران ( )2005اشاره کردند که جو در
استادیوم مانند؛ رفتار تماشاگران و سنتهای باشگاههای فوتبال تأثیر بیشتری بر وفاداری آینده هواداران نسبت به کیفیت،
اهمیت بازی و یا ویژگیهای بازیکنان و مربیان دارد.
چن و همکاران ( )20۱3یک مقیاس جامع برای جو استادیومهای ورزشی را با بررسی تماشاگران در بازیهای لیگ حرفهای
بسکتبال در تایوان توسعه داده و اعتبارسنجی کردند .آنها از این امر که تحقیقات بیشتر برای بررسی ویژگیهای روانسنجی
اندازهگیری جو استادیوم ورزشی با استفاده از نمونههای غیرآسیایی و دیگر ورزشها ،انجام شود ،حمایت کردند .بهعبارت دیگر،
جو استادیوم یک تجربه منحصر به فرد و متمایز را برای تماشاگران ایجاد کرده و یک کاتالیزور برای رفتارهای تماشاگران در
کوتاهمدت و بلندمدت است (آریچ و بنکناستاین .)20۱0 ،چن و همکاران ( )20۱3در تحقیق خود تحت عنوان؛ توسعه یک
مقیاس جو استادیوم ورزشی ،عوامل تأثیرگذار بر جو استادیوم در رویدادهای ورزشی را ارزیابی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند
که جو استادیوم با ایجاد رضایت بهطور مثبتی بر تمایل برای شرکت تماشاچیان در رویدادهای ورزشی بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم تأثیر میگذارند .آریچ و بنکناستاین ( )20۱2نتیجهگیری کردند که فعالیتهای تعداد زیاد تماشاگران ،تأثیر بسیار
بیشتری در ایجاد جو مطلوب در مقایسه با عناصر فیزیکی مرتبط با معماری استادیوم داشته است .محققان دیگر به حضور یک
جمعیت بزرگ و پرآوازه بهعنوان یکی از مهمترین عوامل کمککننده به جو استادیومهای ورزشی اشاره کردهاند (بیسکایا و
1. Hightower
2. Bauer
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همکاران20۱3 ،؛ آریچ و بنکناستاین .)20۱0 ،در زمینه جو استادیوم ورزشی نیتهای رفتاری تماشاگران میتواند بر اساس
سطح رضایتشان باشد که ممکن است توسط جو ورزشگاه ایجاد شود (جنسن و همکاران .)20۱6 ،اگرچه چندین مطالعه تجربی
عمدتاً در خارج از ایاالت متحده بر روی جو استادیوم ورزشی و تأثیر آن بر رفتار تماشاگران در زمینه ورزشهای مختلف مانند
فوتبال ،کریکت و راگبی تمرکز کرده است (یوشیدا و همکاران20۱0 ،؛ آریچ و بنکناستاین20۱2 ،؛ چن و همکاران،)20۱3 ،
اما ،برای تحقیق بیشتر برای ارزیابی جو استادیوم ورزشی در چندین موقعیت ورزشی مختلف در کشورها و فرهنگهای مختلف
ضروری است( چن و همکاران .) 20۱3 ،عالوه بر این ،در حالیکه اکثر مطالعات در این زمینه در کشورهای غربی مانند ایاالت
متحده آمریکا یا اروپا انجام شده است و مطالعات اندکی به بررسی رابطه جو استادیوم در مصرف ورزشی حرفهای در زمینه
فرهنگ شرقی پرداختهاند (باالجی .)20۱5 ،نیاز به تحقیقات جامعتر در مورد جو استادیوم فوتبال وجود دارد؛ زیرا این ورزش در
میان هواداران بسیار محبوب است و دارای ویژگیهای متعددی است که به یک محیط منحصر به فرد در ورزش برای افراد
کمک میکند .عالوه بر این ،یافتههای قبلی در مورد اینکه آیا مؤلفههای مختلف جو استادیوم ورزشی بر رضایت و رفتار
تماشاچیان تأثیر میگذارد ،متناقض است .نوریه تحریکات سازمانی )S-O-R( ۱نشان میدهد که محرکهای محیطی ( )Sبر
واکنش عاطفی فرد ( )Oبه نوبه خود بر پاسخ رفتاری مصرفکننده ( )Rتأثیر میگذارند .چارچوب تحریک -واکنش -پاسخ
( )S-O-Rرا استفاده میکند که معتقد است محرکهای محیطی ممکن است بهطور مستقیم بر رفتار تأثیری نداشته باشند ،اما
چنین تأثیری توسط حالتهای عاطفی و شناختی فرد مداخله میکند .این نشان میدهد که تأثیر جو استادیوم ورزشی بر روی
نیتهای رفتاری تماشاچیها میتواند با رضایت مشتری متأثر شود .بیتنر )۱990( 2بیشتر استدالل کرد که برنامهریزی جو
میتواند بین موفقیت یا شکست کسب و کار تفاوت ایجاد کند .مطابق با موفقیت یک کسب و کار ،جو استادیوم ورزشی ()SSA
(بهویژه پاسخهای عاطفی) بهعنوان عناصر مهم ارزشیابی رویدادهای ورزشی و انگیزه بالقوه تماشاگران برای حضور در استادیوم
شناخته شده است (آریچ و بنکناستاین .)20۱0 ،بنابراین جو در استادیوم ورزشی ،نقش حیاتی کسب و کارهای ورزشی را در
دستیابی به اهداف بازاریابی و مالی خود ایفا میکند.
از یک طرف تحقیقات محدودی به بررسی جو استادیومهای ورزشی و پیامدهای مرتبط با آن در ایران پرداخته و از طرف
دیگر با توجه به ابعاد تعریف شده ،چنسن و همکاران ( )20۱6یک مدل مرتبه باالتر (مدل مرتبه دو) از جو استادیوم ورزشی
ارائه دادند .در حالیکه نوریه اندازهگیری اخیر پیشنهاد میکند که ساختارهای چندگانه باید در سطح ابعاد نه در سطح باالتر
مورد بررسی قرار گیرند ،زیرا این روش مفهومی روشن ،بالقوه و عینی برای مدلهای تحقیقاتی است (لی و کودوگان.)20۱3 ،3
از این رو به نور میرسد که درک ما از تأثیر جو استادیوم بر رضایت و نیات رفتاری تماشاگران بهتر خواهد بود ،اگر جو استادیوم
در سطح ابعاد بررسی شود .زیرا ارتباط روشنتری از ابعاد جو استادیوم و رضایت تماشاگران و نیات رفتاری آنان بهدست میدهد.
از طرف دیگر ،اندازهگیری کلی در مدل معادالت ساختاری اشتباه است (ادوارد ،)20۱۱ ،4زیرا محققان نمیتوانند تفاوت و سهم
متغیرهای پنهان (مکنون) را در اندازهگیری بدانند (لی و کودوگان .)20۱3 ،همچنین ،کارکوس و بوربون )20۱3( 5معتقدند که
در مدل معادالت ساختاری اندازه گیری زمانی درست است که متغیرها از نوع بازتابنده باشند .به همین جهت محققان باید تا هر
جا که میتوانند در مدل معادالت ساختاری از شاخص بازتابنده استفاده کنند (لی و چامبرلیان .)20۱6 ،6در حالیکه چنسن و
همکاران ( )20۱6و چن و همکاران ( )20۱3در تحقیقاتشان از مدل تشکیلدهنده جو استادیوم استفاده کردهاند .چن و همکاران
( )20۱3و چنسن و همکاران ( )20۱6بیان می دارند که آزمایش مدل جو استادیوم در حالت مرتبه دوم برای مطالعات آینده
میتواند یک موضوع جالب باشد؛ زیرا در این حالت مدل بهصورت دقیقتر بررسی میشود .بنابراین از ضرورت و نوآوری پژوهش
1. Stimulus-Organism-Response
2. Bitner
3. Lee and codogan
4. Edwards
5. Markus and Borboon
6. Lee and Chamberlain
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حاضر میتوان به این اشاره کرد که در تحقیق حاضر مدلسازی جو استادیوم در سطح ابعاد انجام شده است ،یعنی بر خالف
پژوهش چنسن و همکاران ( )20۱6و چن و همکاران ( )20۱3که جو استادیوم ورزشی با مدل مرتبه دو انجام شده است ،جو
استادیوم در پژوهش حاضر در سطح مدلهای مرتبه یک مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین ،با توجه به دانش محدود ما
در مورد اینکه کدام یک از ابعاد جو استادیوم منجر به درک بیشتر هواداران و تماشاگران ورزشی خواهد شد ،ضرورت تمرکز بر
ابعادهای جو استادیوم را نشان میدهند .الزم به ذکر است تا به امروز در رابطه با جو استادیوم ورزشی ،رضایت تماشاگران و
نیات رفتاری آنان بهطور همزمان در داخل کشور پژوهشی صورت نگرفته است .عالوه بر این ،یافتههای قبلی در مورد تأثیر
ابعاد جو استادیوم بر رضایت تماشاگران محدود و متناقض است .به همین جهت تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ابعاد جو استادیوم
بر رضایت تماشاگران رشته فوتبال و نیات رفتاری آنان در کشور ایران می پردازد.
با توجه به اهمیت جو استادیوم ورزشی و فقدان کار آکادمیک در رابطه با بررسی تجربی جو استادیوم ورزشی ،پژوهش حاضر
تالش میکند تا خالء موجود در ادبیات موجود را با ارزیابی اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی در رضایت و نیات رفتاری تماشاگران
انجام دهد .اگر چه تعداد زیادی از مطالعات در این زمینه به رابطه بین جو استادیوم ،رضایت تماشاگران و نیات رفتاری آنان
پرداختهاند ،اما تحقیق آکادمیکی در داخل و خارج کشور که بر اهمیت و اولویت ابعاد جو استادیوم و نقشها در ایجاد رضایت و
در نهایت نیات رفتاری مثبت در تماشاگران صورت نگرفته است .این شکافها اهمیت پژوهش حاضر را در داخل کشور برجسته
میکند .با توجه به اهمیت حضور تماشاگران در استادیومهای ورزشی و رونق بخشیدن به رویدادهای ورزشی لزوم توجه مدیران
و بازاریابان ورزشی به موضوع چگونگی ایجاد شرایط و بسترهای الزم برای حضور تماشاگران از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در این میان جو مناسب و مثبت استادیومهای ورزشی یکی از شرایط مهم برای حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی است.
در این زمینه ارزیابی و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای جو استادیومهای ورزشی در کسب رضایت و نهایتاً افزایش نیات رفتاری
تماشاگران ضروری به نور میرسد .یافتههای این مطالعه ممکن است به مدیران استادیومها ،مدیران باشگاهها ،متخصصان
فوتبال و مدیران و بازاریابان ورزشی کمک کند تا جو استادیومها را به منوور افزایش حضور تماشاچیان مهیا سازند تا تماشاگران
را ارضا کنند و وفاداری را در میان تماشاگران بهوجود بیاورند .همچنین اهمیت هر یک از ابعاد جو استادیمهای ورزشی را در
ایجاد رضایت جهت بهرهمندی از مزایای بالقوه آن آشکار سازد.
ورزش فوتبال بیشک پرتماشاترین جذابترین ،پربینندهترین و هیجان انگیزترین رشته ورزشی محسوب میشود .فوتبال با
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ،از ورزشی مردمی به صنعت جهانی تبدیل شده است ،بهطوریکه درآمد این بخش در بسیاری از
کشورها باالتر از محصوالت تولیدی است .هدف بازاریابی در فوتبال افزایش تعداد تماشاگر است .با افزایش توجه به ورزش،
تأکید بر تماشاگر بهعنوان مشتری ورزش بیش از پیش شده است .با شیوع اهمیت تماشاگران ورزشی ،رقابت میان تیمهای
ورزشی برای جذب تماشاگران شدیدتر از همیشه است .به همین دلیل توسعه استراتژیهای مؤثر برای جذب تماشاگران بهعنوان
اولویت اول برای سازمانهای ورزشی تبدیل شده است .بر این اساس مطالعه حاضر اثر ابعاد جو استادیوم را در نیات رفتاری از
طریق رضایت از دیدگاه تماشاگران مورد بحث و بررسی قرار میدهد و ارزش قابل توجهی برای مدیران باشگاهها و استادیومها
به ارمغان میآورد .در این پژوهش برآنیم با ارزیابی مؤلفههای جو استادیوم بر رضایت و نیات رفتاری تماشاگران و درک بهتر
از ادراک تماشاگران از جو استادیومهای ورزشی ،راهکارهایی را برای مدیران باشگاهها و استادیومها و همچنین مدیران بازاریابی
ورزشی در مدیریت جو استادیومها جهت افزایش سطح رضایت تماشاگران و در نتیجه افزایش تعداد آنان و تبدیل آنها به
هواداران ارائه نماییم .همچنین خطمشیهایی را برای مدیریت بهتر در ایجاد جو مناسب و مثبت استادیومهای ورزشی ،ارائه
نقاط ضعف و قوت در ابعاد جو استادیومها و توسعه سیاستهای مؤثر برای بهبود مدیریت جو استادیومها در آینده برای مدیران
استادیومها جهت افزایش تعداد تماشاگران را معرفی کنیم .کاپالن ( )20۱4بیان میدارد ،بهترین راهحل برای حضور پرشور
تماشاگران در استادیومها این استکه برای ایجاد یک جو عالی در استادیوم تالش کنیم تا هواداران واقعاً احساس رضایتمندی
و لذت بردن از تجربه حضور در رویدادهای ورزشی را داشته باشند .به همین جهت هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ابعاد جو
استادیوم ورزشی بر قصد رفتاری با نقش میانجیگری رضایت تماشاگران در زمینه فوتبال است .انتخاب متغیر رضایت بهعنوان
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میانجی بهوسیله پژوهش یوشیدا و جیمز ( ) 20۱0توجیه شده است؛ چراکه در آن همبستگی باالیی بین فضای بازی و سطح
رضایت وجود داشت و یافته آنها نشان داد که فضای بازی پیشبینیکننده قوی برای رضایت از بازی بود .عالوه بر این در
ادبیات قبلی نشان داده شده است که رضایت از پیش نیازهای نیات رفتاری در زمینههای مختلف است (جیم و همکاران20۱0 ،؛
چن و همکاران20۱3 ،؛ چنسن و همکاران .)20۱6 ،به همین جهت در پژوهش حاضر نیز ابعاد جو استادیوم پیشبینیکننده
رضایت تماشاگران در نور گرفته شده است.
سرگرمی
H1

تجهیزات الکترونیک
H2

تسهیالت
H3

نیات رفتاری تماشاگران

H1
1

رضایت تماشاگران

H4

آداب و رسوم تیم

H5

عملکرد تیم

H6

اشتیاق تماشاگران

H7
H8

کارکنان حرفهای

H9

رفتار تماشاگران

H10

رقابت تیم
گروه تشویقکننده

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
روش بررسی پژوهش حاضر توصیفی از نوع مدل معادالت ساختاری است که به لحاظ هدف ،کاربردی بوده و به روش میدانی
انجام شده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه تماشاچیان حاضر در ورزشگاه آزادی تهران ( )80000در تاریخ  ۱0اسفند ماه
(هفته بیست و پنجم ،بازی برگشت استقالل تهران و پرسپولیس تهران در مسابقات لیگ برتر) تشکیل دادند .از آنجایی که این
دو تیم محبوبترین ،با سابقهترین بوده و بیشترین تعداد تماشاگر را نسبت به سایر تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران
دارند ،به همین دلیل مسابقه میان این دو تیم برای توزیع پرسشنامههای پژوهش حاضر انتخاب گردید .با توجه به نامشخص
بودن جامعه از تعداد عدد طالیی ( )384و با احتمال ریزش ،در مجموع  400پرسشنامه در نیمه اول مسابقه بهصورت تصادفی
در میان تماشاگران در وزشگاه آزادی توزیع گردید .محققان در نیمه دوم مسابقه موفق به جمعآوری  339پرسشنامه شدند که
از این تعداد  6پرسشنامه به دلیل مخدوشی کنار گذاشته شد .در نهایت  333پرسشنامه صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
دستورالعمل توزیع پرسشنامهها برگرفته از تحقیق چن و همکاران ( )20۱3بود .با احتساب  333پرسشنامه سالم ،نرخ پاسخ 88
درصد بود .از آنجاییکه نرخ پاسخ بیشتر از  85درصد بوده است ،بنابراین تعداد پرسشنامههای مخدوش مذکور ( ۱2درصد) هیچ
تهدیدی برای تحقیق حاضر نیستند (جوردن۱و همکاران .)20۱۱ ،ابزار مورد استفاده شامل؛ سه پرسشنامه از چن و همکاران
1. Jordan
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( )20۱3بود .جو استادیوم ورزشی با  33سؤال (سرگرمی  5سؤال ،تجهیزات الکترونیک  4سؤال ،تسهیالت ،آداب و رسوم،
عملکرد ،اشتیاق ،کارکنان حرفهای ،رفتار تماشاگران ،رقابت تیم و گروه تشویقکنندهها هر کدام با  3سؤال) ،رضایت تماشاگران
با  3سؤال و متغیر نیات رفتاری تماشاگران نیز با  3سؤال سنجیده شدند (جدول  .)۱از نورات اساتید و متخصصان برای روایی
صوری و محتوایی پرسشنامهها و از آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی درونی پرسشنامهها استفاده شد .همچین برای بررسی
روایی سازهها از تحلیل عاملی تأییدی شد .با توجه به نتایج آزمون آلفای کرونباخ که در تمامی شاخصها مقدار آن بیشتر از
 0/7بود میتوان اذعان نمود که ابزارهای اندازهگیری از همسانی درونی خوبی برخوردار بودهاند (جدول  .)۱نتایج تحلیل عاملی
تأییدی نیز نشان داد که همه سؤاالت پرسشنامهها دارای بار عاملی مناسب و بار عاملی باالتر از  0/5بودند .به منوور سازمان
دادن ،طبقهبندی و خالصه نمودن دادههای خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادالت ساختاری
برای آزمون فرضیات و بررسی برازش مدل تحقیق استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری
 Spssو  Amosنسخه  23انجام پذیرفت.
جدول  :1شاخصها ،منابع مورد استفاده پرسشنامه و میزان همسانی درونی پرسشنامه

شاخص

تعداد گویه

سرگرمی
تجهیزات الکترونیک
تسهیالت
آداب و رسوم تیم
عملکرد تیم
اشتیاق تماشاگران
کارکنان حرفهای
رفتار تماشاگران
رقابت تیم
گروه تشویقکنندهها
رضایت تماشاگران
نیات رفتاری تماشاگران

5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

آلفای کرونباخ پرسشنامهها

منابع پرسشنامه

0/79
0/80
0/78
0/77
0/86
0/94
0/79
0/85
0/8۱
0/84
0/9۱
0/82

چن و همکاران()20۱3

چن و همکاران ()20۱3
چن و همکاران ()20۱3

یافتهها
ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در تحقیق در جدول شماره  2اشاره شده است:
جدول  :2ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتگنندگان در تحقیق

تحصیالت
متغیر
فراوانی
درصد
متغیر
فراوانی
درصد

دیپلم و
زیر دیپلم
فوق دیپلم
3۱
۱3
9/3۱
3/90
وضعیت تأهل
مجرد

متأهل

202
60/66

۱3۱
39/34

سن

کارشناسی
کارشناسی
ارشد
25
77
۱87
7/5۱
23/۱2
56/۱6
سابقه تماشاچی
۱5-۱0
۱0-5
کمتر از
سال
سال
 5سال
80
۱48
69
24/02
44/45
20/72
دکتری

زیر 20سال
46
۱3/8۱
بیشتر از
 ۱5سال
36
۱0/8۱

20-30

40-3۱

 40به باال
38
۱۱/4۱

94
۱55
28/23
46/55
میزان درآمد
بیشتر از
2-۱
کمتر از
 2میلیون
 ۱میلیون میلیون
70
87
۱75
2۱/02
26/۱2
52/55
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اطالعات مربوط به ویژگیهای فردی و نمونههای پژوهش در جدول شماره  2گزارش شده است .براساس این جدول
بیشترین فراوانی ( )56/۱6بر اساس متغیر تحصیالت مربوط به دوره کارشناسی و بیشترین فراوانی ( ،)46/55در متغیر سن
بیشترین فراوانی ( )46/55مربوط به رده سنی  20-30سال ،در متغیر وضعیت تأهل بیشترین فراوانی ( )60/66مربوط به
تماشاگران مجرد و بیشترین فراوانی ( )44/45در متغیر سابقه تماشاچی مربوط به دوره کمتر  5-۱0سال و همچنین بیشترین
فراوانی ( )52/55در میزان درآمد تماشاچیان مربوط به دامنه کمتر از  ۱میلیون تومان میباشد .همبستگی بین متغیرهای مدل
پژوهش ،در جدول شماره  3ارائه شده است .با توجه به جدول شماره  3بیشترین همبستگی بین متغیرهای رضایت تماشاگران
و تسهیالت ( )0/870و کمترین همبستگی بین متغیرهای اشتیاق تماشاگران و رقابت تیم ( )0/۱40میباشد:
جدول  :3ضرایب همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهش

۱

**0/295** 0/566** 0/230** 0/680** 0/459** 0/402

**0/720** 0/240** 0/267* 0/5۱4** 0/592

**0/828** 0/280** 0/226** 0/474

**0/630** 0/485** 0/543

**0/390** 0/49۱

**0/287

۱

رفتار
تماشاگران 8

**0/5۱5** 0/200

**0/295** 0/654

**0/70۱** 0/245

**0/320** 0/550

**0/468** 0/666

**0/450

**0/280

۱

*0/۱40

**0/738

**0/8۱0

۱

گروه تشویق
۱0

**0/633

**0/56۱

**0/746

**0/464

**0/455

**0/۱90

**0/238

**0/545

**0/369

۱

رضایت ۱۱

**0/704

**0/365

**0/870

**0/430

**0/259

**0/6۱0

**0/555

**0/7۱4

**0/562

**0/490

۱

نیات رفتاری
۱2

**0/6۱2

**0/32۱

**0/243

**0/643

**0/2۱8

**0/4۱5

**0/۱99

**0/58۱

**0/46۱

**0/349

تجهیزات
الکترونیک 2

**0/764

سرگرمی ۱

۱

2

3

4

5

6

7

8

9

۱0

۱۱

تسهیالت 3
آداب و رسوم
تیم 4
عملکرد تیم 5
اشتیاق
تماشاگران 6
کارکنان
حرفهای 7

رقابت تیم 9

۱2

۱
۱
۱
۱
۱

۱

P ≤ 0/0۱ ،* P ≤ 0/05

**
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شکل  :2مدل پژوهش

شکل  2خروجی مدل پژوهش را بهصورت تحلیل مسیر در حالت استاندارد همراه با میزان ضرایب رگرسیونی فرضیات از
نرمافزار ایموس نشان میدهد.
جدول  :4شاخصهای برازش مدل پژوهش
X2

DF

X2/DF

GFI

IFI

CFI

RMSEA

TLI

NFI

538/85

204

2/64

0/97

0/95

0/98

0/07

0/9۱

0/96

نتایج جدول شماره  4گویای این مطلب است که شاخصهای نسبت خی دو به درجه آزادی مناسب میباشد (کمتر از  )3و
شاخصهای  IFI, TLI, RFI, NFIو  CFIبیشتر 0/90و شاخص  RMSEAکمتر از  0/۱در حد مطلوبی قرار دارند .بدین
معنی که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مناسب و ساختار عاملی در نور گرفته شده برای آن قابل قبول است و به عبارتی
دادههای حاصل از تحقیق مدل نوری تحقیق را حمایت و تأیید میکنند.
جدول  :5ضرایب رگرسیونی مسیرهای مدل تحقیق
Path

سرگرمی
تجهیزات الکترونیک
تسهیالت
آداب و رسوم
عملکرد تیم
اشتیاق تماشاگران
کارکنان حرفهای
رفتار تماشاگران
رقابت تیم
گروههای تشویقکننده
رضایت تماشاگران

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
نیات رفتاری

Regression Weights

S.E.

C.R

P

0/395
0/76۱
0/843
0/248
0/9۱۱
0/367
0/552
0/323
0/429
0/28۱
0/779

0/237
0/۱20
0/۱55
0/06۱
0/328
0/259
0/۱53
0/۱۱3
0/۱04
0/۱20
0/۱7۱

6/967
8/295
۱۱/003
4/350
۱2/294
5/860
9/056
5/432
7/2۱4
5/۱20
7/495

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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در جدول  5ضرایب رگرسیونی استاندارد کلیه مسیرهای مدل پژوهش همراه با خطای برآورد ،نسبت بحرانی و معناداری را
نشان میدهد .بر اساس اطالعات جدول شماره  ،5از آنجاییکه نسبت بحرانی کلیه مسیرها در بازه  ۱/96 ±قرار نگرفته ،سطح
معناداری آنها کمتر از  0/05بوده و ضرایب رگرسیونی معقولی بهدست آمده است ،پس میتوان بیان داشت کلیه فرضیات
پذیرفته شده است .تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم ،اثرات کل مسیرهای مدل پژوهش ،در جدول شماره  6بیان شده است .با توجه
به جدول  6بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به مسیر آگاهی اخالقی -شدت اخالقی و کمترین تأثیر مستقیم مربوط به مسیر
شدت اخالقی -قصد خرید است.
جدول  :6تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل متغیرهای پژوهش

ضرایب اثر در حالت استاندارد
اثر مستقیم
اثر غیرمستقیم

مسیر

اثر کل

سرگرمی
تجهیزات الکترونیک
تسهیالت
آداب و رسوم
عملکرد تیم
اشتیاق تماشاگران
کارکنان حرفهای
رفتار تماشاگران
رقابت تیم
گروههای تشویقکننده
رضایت تماشاگران
سرگرمی

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
رضایت تماشاگران
نیات رفتاری تماشاگران
نیات رفتاری تماشاگران

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/۱86

0/395
0/76۱
0/843
0/248
0/9۱۱
0/367
0/552
0/323
0/429
0/28۱
0/779
0/000

0/395
0/76۱
0/843
0/248
0/9۱۱
0/367
0/552
0/323
0/429
0/28۱
0/779
0/۱86

تجهیزات الکترونیک

<---

نیات رفتاری تماشاگران

0/442

0/000

0/442

تسهیالت
آداب و رسوم
عملکرد تیم
اشتیاق تماشاگران
کارکنان حرفهای
رفتار تماشاگران
رقابت تیم
گروههای تشویقکننده

<--<--<--<--<--<--<--<---

نیات رفتاری تماشاگران
نیات رفتاری تماشاگران
نیات رفتاری تماشاگران
نیات رفتاری تماشاگران
نیات رفتاری تماشاگران
نیات رفتاری تماشاگران
نیات رفتاری تماشاگران
نیات رفتاری تماشاگران

0/567
0/۱73
0/630
0/225
0/42۱
0/248
0/343
0/200

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/567
0/۱73
0/630
0/225
0/42۱
0/248
0/343
0/200

بحث و نتیجهگیری
حضور تماشاگران در استادیومها میتواند موجب مزایای زیادی از جمله؛ افزایش روحیه تیم مورد عالقه ،وارد کردن فشار روحی
و روانی بر تیم حریف ،افزایش هویت تیمی ،کاهش بزهکاری در بین جوانان ،درآمدزایی بیشتر از طریق افزایش فروش بلیط،
افزایش نشاط اجتماعی ،ایجاد اوقات فراغت غنی و غیره شود .به همین جهت توجه به عواملی که موجب حضور بیشتر تماشاگران
در استادیومها ورزشی میشود ،بسیار حائز اهمیت است .ایجاد جو مثبت در استادیومها یکی از این عوامل است .بنابراین تالش
در جهت شناسایی و اولویتبندی ابعاد جو استادیومهای ورزشی باید جزء اولویتهای پژوهش در این زمینه باشد .بنابراین هدف
از پژوهش حاضر نیز بررسی اثر ابعاد جو استادیوم بر نیتهای رفتاری با نقش میانجیگری رضایت تماشاگران فوتبال است.
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در این پژوهش نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار بُعد سرگرمی بر رضایت تماشاگران با ضریب رگرسیونی ( )0/40بهصورت
مستقیم و بر نیات رفتاری تماشاگران با ضریب رگرسیونی ( )0/۱8بهصورت غیرمستقیم است .در بیشتر بازیهای مهم فوتیال
در لیگ برتر ایران از جمله مصاف سرخابیهای پایتخت دیده میشود که تماشاگران زیادی از نقاط مختلف کشور با طی
مسافتهای طوالنی راهی پایتخت و استادیوم آزادی شده و ساعاتها قبل از شروع بازی در استادیوم حضور مییابند .مدیران
استادیومها و برگزارکننده گان رویدادها جهت افزایش استقبال مردم از رویدادهای ورزشی و کسب رضایت تماشاگران و حاضرین
در استادیوم و در نهایت افزایش حضور مجدد آنان باید اقدام به برگزاری فعالیتهای تفریحی و سرگرمی مختلفی از جمله؛
برگزاری کنسرتها و برنامههای شاد ،برنامههای فرهنگی ،دعوت از افراد سرشناس و محبوب و غیره نمایند تا شاهد حضور
پرشور تماشاگران در استادیومها بوده و موجبات رضایت و خرسندی جهت حضور مجدد آنان را فراهم آورند .این نتیجه با نتایج
پژوهشهای چنسن و همکاران ( ،)20۱6چن و همکاران ( )20۱3هم خوانی دارد .با توجه به ضریب رگرسیونی حاصل از مدل
تحقیق حاضر بُعد تجهیزات الکترونیک بهصورت مستقیم با ضریب  0/76بر رضایت و بهصورت غیرمستقیم با ضریب  0/44بر
نیات رفتاری تماشاگران اثر مثبت و معناداری میگذارد .در پروسه و فرآیند ایجاد جو مثبت در استادیومهای ورزشی استفاده و
بهرهگیری مناسب از تجهیزات الکترونیکی ضروری است .پیشرفت تکنولوژی در دنیای کنونی این فرصت را برای مدیران
استادیومها و رویدادهای ورزشی فراهم کرده است تا با بکارگیری تجهیزات الکترونیکی پیشرفته و جدید در زمینههای نور،
صدا ،تصویر و غیره در استادیومهای ورزشی به بر افزایش کیفیت رویدادهای ورزشی بیفزایند .و درک جو مثبتی از استادیوم در
ذهن تماشاگران ایجاد کنند تا از این طریق موجبات رضایت و نیات مثبت رفتاری تماشاگران را فراهم نمایند .این نتیجه با
نتایج پژوهشهای چنسن و همکاران ( ،)20۱6چن و همکاران ( )20۱3همخوانی دارد.
ضریب رگرسیونی نسبتاً باال و اثر مثبت و معنادار بُعد تسهیالت بر رضایت بهصورت مستقیم ( )0/84و بر نیات رفتاری به
صورت غیرمستقیم ( )0/56حاکی از اهمیت این بُعد در ایجاد جو استادیومهای ورزشی و درک رضایت و خرسندی تماشاگران
و همچنین اثر آن در افزایش تمایل تماشاگران به نیات رفتاری است .وثوقی و خسروینژاد ( )۱388در تحقیقی با عنوان بررسی
عوامل فرهنگی اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال ،به این نتیجه رسیدند که نارضایتی از امکانات و تسهیالت رفاهی
استادیومهای فوتبال از عوامل هیجانات منفی و نارضایتی تماشاگران فوتبال است .آمینودین و لی ( )2008در مطالعه خود
تسهیالت را مهمترین عامل اثرگذار بر رضایت تماشاگران و در نتیجه حضور بیشتر آنان بیان کردند .براساس نتیجه پژوهش
حاضر نیز مالکان استادیومها و مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی باید در جهت ارائه تسهیالت در استادیومها به
تماشاگران گام بردارند و با انجام اقداماتی نویر؛ تعمیرات به موقع ،ایجاد جایگاه ویژه و افزایش کیفیت لوازم و تجهیزات ،نصب
صندلیهای راحت ،افزایش دید تماشاگران ،نصب اسکوربوردهای بزرگ و با کیفیت ،افزایش در تعداد و دفعات نوافتها
سرویسهای بهداشتی و از همه مهمتر ایجاد تغییر در نحوه بلیط فروشیها و بهرهگیری از روشهای جدید در بلیط فروشی و
همچنین تغییر در نحوه قیمتگذاری بلیط فروشی امکان حضور و جذب بیشتر تماشاگران ،افزایش کیفیت درک شده رویداد از
سوی آنان و در نهایت کسب رضایت و افزایش تمایل نیات رفتاری مثبت تماشاگران را به ارمغان آورند .این نتیجه با نتایج
پژوهشهای چنسن و همکاران ( ،)20۱6چن و همکاران ( ،)20۱3المیری و همکاران ( )۱388همخوانی دارد.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر بعد آداب و رسوم تیم با ضریب  0/25بهصورت مستقیم بر رضایت تماشاگران و با ضریب
 0/۱7بهصورت غیرمستقیم بر نیات رفتاری تماشاگران اثر مثبت و معناداری دارد .با توجه نتایج و ضرایب رگرسیونی ،این بُعد
کمترین اثر را در پیشبینی رضایت تماشاگران و نیات رفتاری آنان دارد .این ضریب رگرسیونی نسبتاَ پایین میتواند ناشی از
این باشد که در لیگ برتر فوتبال ایران هیچ یک از تیمها به هنگام بازی مراسم و آداب خاصی را برگزار نمیکنند .مدیران
تیمها میتوانند در کنار سایر عوامل و فاکتورهای مؤثر در ایجاد جو سالم و مثبتی در استادیوم ،در مسابقات و بازیهای خود
مراسم و آداب و رسوم خاصی برای خود تعیین کنند و برگزار نمایند تا تماشاگران حاضر در استادیوم جو خاصی درک نمایند و
همچنین زمینه الزم برای کسب هرچه بیشتر رضایت تماشاگران و در نتیجه پیامدهای مطلوب آن را فراهم نمایند .این نتیجه
با نتایج پژوهش چن و همکاران ( )20۱3همخوانی دارد .با توجه به ضریب رگرسیونی حاصل از مدل تحقیق حاضر ()0/9۱
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عملکرد تیم بهعنوان یکی از ابعاد جو استادیومهای ورزشی بر رضایت تماشاگران در استادیوم اثر مثبت و معناداری دارد .همچنین
این بُعد با ضریب رگرسیون برابر با  0/63بر نیات رفتاری تماشاگران اثر مثبت ،غیرمستقیم و معناداری دارد (جدول  .)7این
نتایج حاکی از نقش میانجی رضایت تماشاگران در اثر ابعاد جو استادیوم بر نیات رفتاری تماشاگران است .در تفسیر این یافته
می توان گفت که تماشاگران بعد عملکرد تیم را مهمترین عامل ایجاد جو استادیوم و محرک درک رضایت و تمایل به حضور
مجدد خود میدانند .مدیران باشگاهها و تیمها میتوانند با هماهنگی با مالکان استادیومها و برگزارکنندگان رویدادها در
فراهمسازی زیرساختها و تدوین و طراحی برنامهها و کمینهای تبلیغاتی در خصوص موفقیتها و نتایج مثبت تیمها ،انتقال
حس و تجربه تماشای رویداد زنده و هیجانانگیز جلوه دادن رویدادها در پی افزایش تعداد تماشاگران و تکرر حضور آنان در
رویدادهای ورزشی باشند .مدیران بازاریابی تیمها باید با برجسته کردن عملکردهای موفقیتآمیز تیمها در برنامههای تبلیغاتی
و ورزشی قبل از رویداد تماشاگران را برای حضور در استادیومها تحریک کرده و با بهرهگیری از سایر راهکارها در پی کسب
رضایت تماشاگران باشند تا در نهایت از پیامدها و مزیتهای آن برخوردار شوند .این نتیجه با نتایج پژوهشهای چنسن و
همکاران ( ،)20۱6چن و همکاران ( )20۱3همخوانی دارد.
نتایج پژوهش حاضر حاکی از اثر مثبت و معنادار بُعد اشتیاق تماشاگران بهصورت مستقیم بر رضایت تماشاگران ( )0/37و
بهصورت غیرمستقیم بر نیات رفتاری ( )0/22است .در تفسیر این نتیجه میتوان گفت از آنجاییکه در مسابقات لیگ برتر
فوتیال ایران مسابقه و هماوردی سرخابیها از دیرباز مهیجترین مسابقه برای تماشاگران و هواداران هر دو تیم بوده و شور و
اشتیاق ویژهای برای تماشاگران در روزهای قبل از رویداد داشته است .بیشک این شور و شوق تماشاگران عاملی مهم و اثرگذار
بهویژه در بازیهای سرخابیها بر جو استادیومهای ورزشی است .مدیران بازاریابی و مالکان تیمها میتوانند با بهرهگیری درست
و برنامهریزی صحیح از این حضور پرشور و اشتیاق تماشاگران و ایجاد هویت تیمی و وفاداری در میان تماشاگران و حفظ و
هدایت آن به سایر رقابتهای لیگ نتیجهای مثبت به بارآورند .این نتیجه با نتایج پژوهشهای چنسن و همکاران ( ،)20۱6چن
و همکاران ( )20۱3همخوانی دارد .بیشک کارکنان هر سازمانی مهمترین و بهترین عامل در کسب رضایت مشتری هستند.
بر اساس نتایج پژوهش حاضربعد کارکنان حرفهای از مقیاس جو استادیوم ورزشی با ضریب رگرسیونی  0/55بر متغیر رضایت
تماشاگران و با ضریب رگرسیونی  0/42بر نیات رفتاری تماشاگران تأثیر میگذارد .کارکنان آموزش دیده و حرفهای با
راهنمایی های درست و تعامل مطلوب با تماشاگران و برآورده کردن بخشی از نیازها و خواستههای تماشاگران و ارائه خدمات
با کیفیت به آنان ذهنیت مطلوبی از رویداد و جو استادیوم را شکل میدهند .مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی
میتوانند با آموزش کارکنان در برگزاری هر چه بهتر و افزایش کیفیت رویداد کسب رضایت و خرسندی تماشاگران را در طول
رویداد میسر سازند .این نتیجه با نتایج پژوهشهای چنسن و همکاران ( ،)20۱6چن و همکاران ( )20۱3همخوانی دارد.
رقابتهای ورزشی ،ورزشکاران و تماشاگران را در وضعیتهایی قرار میدهد که ممکن است قواعد و هنجارهای اجتماعی را به
آسانی نقض و یا تقویت کند .ورزشکاران و تماشاگران میتوانند با رفتار ،اعمال و گفتار خود سبب ایجاد جوی مثبت و یا منفی
شوند .بر اساس نتایج پژوهش حاضر بعد رفتار تماشاگران با ضریب  0/32بهصورت مستقیم بر رضایت تماشاگران و با ضریب
 0/24بهصورت غیرمستقیم بر نیات رفتاری تماشاگران اثر مثبت و معناداری دارد .عملکرد رسانهها یکی از مهمترین منابع مهم
در شکلگیری ذهنیت و رفتار تماشاگران و ورزشکاران است .رسانهها میتوانند موجب شکلگیری نگرشها و رفتارهای مثبت
و منفی در بین تماشاگران شوند .در واقع رسانهها میتوانند به پرخاشگری دامن بزنند یا اینکه موجب ذهنیتی مثبت در تماشاگران
شده و به فرهنگسازی و ایجاد جو مثبت استادیوم کمک کنند .مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی میتوانند با
بکارگیری درست رسانهها در برجسته کردن عوامل و مباحثی که موجب ایجاد جوی سالم و مثبت در استادیومها میشوند ،نقش
مؤثری را ایفا کنند .این نتیجه با نتایج پژوهش چن و همکاران ( )20۱3همخوانی دارد.
هماوردی و رقابت برخی تیمها و ورزشکاران نوید یک بازی هیجانانگیز است .مسابقه نادال و راجر فدرر در تنیس و یا بازی
رئال مادرید و بارسلونا و یا مسابقه دربی میان سرخابیها از دیرباز در کشور ایران نوید یک بازی مهیج و مهم و پرشور بوده
است .این نگرش ایجادکننده جوی رقابتی در استادیوم آزادی در میان هواداران و تماشاگران این دو تیم است .نتایج پژوهش
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حاضر حاکی از اثر مثبت و معنادار بعد رقابت تیم بهصورت مستقیم بر رضایت تماشاگران ( )0/43و بهصورت غیرمستقیم بر
نیات رفتاری ( )0/34است .مدیران بازاریابان تیمها و رویدادهای ورزشی میتوانند از مسابقه سرخابیها و فرصتهای فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی که به ارمغان میآورد ،نهایت بهرهمندی را داشته باشند .آنها همچنین میتوانند با انتقال دانش از این
رویداد به سایر رویدادها موجب بهبود مستمر در فرآیند برگزاری رویدادها و طراحی برنامه و استراتژیهایی برای افزایش کیفیت
رقابتها و مهیج ساختن آنها همچون بازیهای دربی حضور پرشور تماشاگران را در استادیومها فراهم کرده و با برنامهریزی
درست موجب ایجاد جوی ترغیبکننده در کسب رضایت تماشاگران و حضور مجدد آنان شود .این نتیجه با نتایج پژوهشهای
چنسن و همکاران ( ،)20۱6چن و همکاران ( )20۱3همخوانی دارد.
در نهایت با توجه به یافتههای پژوهش گروه تشویقکنندهها با ضریب رگرسیونی  0/28بهصورت مستقیم بر رضایت
تماشاگران و با ضریب رگرسیونی  0/20بهصورت غیرمستقیم بر نیات رفتاری آنان اثرگذار است .جو استادیوم آزادی در روز
برگزاری بازی دربی میان سرخابیها تا حدودی متأثر از گروه تشویقکنندهها و لیدرها و نوع تشویق و شعارهای آنان است .به
عبارتی دیگر نگرش و رفتار تماشاگران تحت تأثیر این افراد است .به همین جهت مدیران تیمها و رویدادهای ورزشی باید با
آموزش و جلسات توجیهی در پی کنترل این گروه از افراد باشند و تالش نمایند تا این افراد با سر دادن شعارهای اخالقی و
ورزشی سعی در شکل دهی نگرش و هیجانات مثبت در میان تماشاگران برای ایجاد جو سالم و مثبتی در استادیوم باشند ،نه
اینکه با شعارها و رفتارهای توهینی تماشاگران را به انجام رفتارهای پرخاشگری ،ضد ارزشی و هنجاری ترغیب کنند و جو
ناسالم و منفی در استادیوم بهوجود آورند .چرا که چنین جوی پیامدهای نامطلوبی در زمینه اجتماعی ،فرهنگی و بهویژه در زمینه
اقتصادی برای رویدادهای ورزشی به دنبال دارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای چنسن و همکاران ( ،)20۱6چن و همکاران
( )20۱3همخوانی دارد .یافتههای اولیه مطالعه این است که جو استادیوم ورزشی بهطور مستقیم بر روی خواستههای رفتاری
بینندگان تأثیر میگذارد ،اما رضایت تماشاگر تأثیر جو استادیوم ورزشی را بر رفتار تماشاگران و هواداران در آینده متمرکز میکند.
این بدان معنی است که جو استادیوم ورزشی مطلوب و مثبت منجر به رضایت تماشاگران میشود که در نهایت به اهداف
رفتاری این تماشاچیان بهعنوان حضور مجدد ،تأثیر میگذارد .با این حال ،صرف بهبود وضعیت جو استادیوم ورزشی ممکن
است نیت رفتارهای تماشاگران را افزایش ندهد ،مگر اینکه تماشاگران از بازی و جو استادیوم راضی باشند .از دیدگاه مدیریتی،
ال ناکافی خواهد بود ،مگر اینکه تماشاگران از تجربه حضور در استادیوم
منابع سرمایهگذاری تنها در بهبود جو استادیوم احتما ً
راضی باشند .بنابراین ،منابع باید برای طراحی و اجرای برنامهها برای بهبود رضایت تماشاگران (بهعنوان مثال ،مدیریت ارتباط
با مشتری ،برنامههای وفاداری تماشاگر و امتیازات منحصر به فرد برای حضورهای مجدد) اختصاص داده شود .مدیران
استادیومهای ورزشی باید متعهد به ارائه خدمات عالی باشند .بازاریابان ورزشی باید با توسعه دادن جو عالی ورزشگاه و افزایش
تجربه و رضایت تماشاگران ،بر توسعه و مدیریت عناصر مختلف جو استادیوم ورزشی ،از جمله؛ تسهیالت مناسب ،تجهیزات
استادیوم ،دستگاههای الکتریکی ،کارکنان حرفهای ،بهبود مستمر در رقابت و عملکرد تیم و افزایش تجربه و لذت تماشاچیان
تمرکز کنند.
برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی میتوانند با غنیسازی جنبه سرگرمی رویدادهای ورزشی با اقداماتی نویر ،اجرای برنامههای
فرهنگی و اجتماعی نویر کنسرت و دیگر برنامههای متنوع و جذاب در بین دو نیمه ،دعوت از بازیکنان سرشناس ،پیشکسوتان
تیمها و افراد محبوب ،ایجاد و اجرای سرود برای تیمهای ورزشی ،افزایش تعامل بین بازیکنان و تماشاگران (مراسم امضاء دادن
و عکس یادگاری) ،اجرای مسابقات و هدایا برای تماشاگران ،کاهش قیمت بلیط برگزاری مراسمات و یادبودها و غیره در کنار
سایر عوامل ،انجام دهند تا موجبات خرسندی و رضایت تماشاگران را فراهم آورند و نیات رفتاری مثبت مرتبط در آنان را موجب
شوند .همچنین مدیران ورزشی باید با مشورت بازاریابان ورزشی استراتژیهای مختلفی برای افزایش لذت و غنیسازی تجربه،
معماری منحصر به فرد ،ایجاد احساس ارزش مشتری و افزایش حس رضایت تماشاگران بهکار گیرند تا رضایت تماشاگران را
کسب کرده و از مزایای پیامدهای مثبت آن از سوی تماشاگران برخوردار شوند .عالوه بر این ،سازمانها و متولیان فوتبال کشور
میتوانند با مدیریت بهتر جو استادیوم موجب افزایش درک رضایت از بازی بهوسیله تماشاگران شوند و تقویتکننده پیامدهای
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مثبت رفتاری مرتبط با آن باشند .مدیریت جو استادیوم میتواند امکان حضور بانوان در استادیومها را تسهیل کند و پیامدهای
مثبت مهمی برای ورزش کشور داشته باشد .در رابطه با موضوع پژوهش حاضر از پیامدهای ورود بانوان به استادیومها ،میتوان
به پیامدهایی همچون؛ افزایش تعداد تماشاگران ،افزایش درآمد برای باشگاهها و حامیان ،افزایش تعداد حامیان ،افزایش رونق
اقتصادی ،حرفهای و مدرنیته ای شدن ورزش کشور ،بهبود عملکرد بازیکنان ،افزایش شادی اجتماعی ،افزایش ارزش و رضایت
درکشده تماشاگران ،افزایش حضور مجدد و غیره اشاره کرد.
در نهایت ،هر پژوهشی با محدودیتهایی همراه است و پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثناء نیست .از محدودیتهای
پژوهش حاضر میتوان به زمان توزیع پرسشنامهها اشاره کرد و دلیل ریزش تعداد زیاد پرسشنامهها را ناشی از آن دانست .از
دیگر محدودیتها میتوان به مسابقه انتخاب شده برای توزیع پرسشنامهها اشاره کرد ،زیرا انتخاب مسابقه دربی و هیجانات
ناشی از آن میتواند بر پاسخ شرکتکنندگان در ابعاد جو استادیوم ورزشی (بهویژه در ابعاد رقابت تیم ،گروه تشویقکنندهها،
رفتار تماشاگران و تسهیالت) در پژوهش حاضر تأثیرگذار باشد .پیشنهاد میگردد پژوهشهای آینده در داخل کشور در این
زمینه محدودیتهای پژوهش حاضر را مدنور قرار دهند و تمهیداتی برای رفع آنها بیاندیشند .پژوهشگران میتوانند برای رفع
محدودیت توزیع پرسشنامه ،فقط در یکی از دو نیمه اقدام به توزیع و جمعآوری پرسشنامهها نمایند .و برای رفع محدودیت
تأثیرات ناشی از هیجانات مشابه ،پژوهشگران میتوانند چندین مسابقه از تیمهای پر تماشاگر لیگ برتر فوتبال را برای توزیع
پرسشنامهها انتخاب نمایند .از طرف دیگر ،پژوهشگران در پژوهشهای آینده در رابطه با پژوهش حاضر میتوانند بر موضوعاتی
همچون؛ بررسی محدودیتهای حضور تماشاگران ،نقش هویت تیمی آنان ،بررسی درک کیفیت خدمات هستهای و پیرامونی
استادیومهای ورزشی و غیره تمرکز نمایند.
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