
 

 

 والیبال جهانی مسابقات لیگ در تماشاگران حضور دالیل تحلیل

  دوباره بازگشت و مقدار سابقه، با آن رابطه و 2018

  3ينور، محمد سیوان 2یفتح، فرهاد 1زادهمهرداد محرم

 21/3/1398: تاریخ پذیرش    17/1/1398: تاریخ ارسال

  چکیده

هـاي  در رقابـت  هـا  آنحضور  دلیلش هستند که تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورز: هدف
هاي حضور تماشاگران ایرانی در لیگ جهانی والیبال و رابطه دلیلاز این رو، تعیین . ورزشی بسیار مهم است

  .هدف پژوهش حاضر قرار گرفت بازگشت دوبارهو  مقدارآن با سابقه، 

 بـازي  کـه در  ایـران  ملـی  ماشاگران تـیم جامعه آماري آن کلیه ت. پژوهش از نوع توصیفی بود: شناسیروش
 جـدول  بـر اسـاس  . حضور داشتند) 2018(والیبال  جهانی لیگ مقدماتی مسابقات سري از آلمان مقابل ایران

 پرسشـنامه  هاداده آوريجمع ابزار .جزء نمونه آماري قرار گرفتند تماشاگران از نفر 372 مورگان و کرجسی
نفـر از متخصصـان مـدیریت ورزشـی قـرار       8 تأییـد روایی آن مورد بود که  بازگشت دوبارهحضور و  دلیل

اي، هـاي دوجملـه  از آزمـون . شـد  تأییـد  70/0و  87/0ضریب پایـایی بـا آلفـا کرونبـاخ بـه ترتیـب       . گرفت
  .ها استفاده شدهمبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه براي تحلیل داده

                                                        
 )نویسنده مسئول( تاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانسا -  1

 Email: Mmoharramzadeh@yahoo.com 
  دانشجو دکتري مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران -  2

Email: farhadfathi@gmail.com 
  گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مریوان، مریوان، ایران - 3

Email: m.s.nouri@yahoo.com 
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و  داشـته رابطـه معنـاداري    بازگشـت دوبـاره  تمایـل بـه    با متغیر فقطحضور  هايدلیل نتایج نشان داد: هایافته
  .رابطه را دارند بازگشت دوبارهتمایل به بینی قابلیت پیش دلیل يها مؤلفه

عوامـل انگیزشـی   مـدیران بـر   هر چـه   توان چنین استنباط نمود کههاي مطالعه میبر اساس یافته: گیرينتیجه
و قصـد حضـور آتـی    زمینـه حضـور   توانند انتظـار داشـته باشـند    ند مینمایتقویت و آن را  یدتأکتماشاگران 
  .افزایش یابدتماشاگران 

 تماشاگر، استادیومتمایل به حضور آتی، ، دلیل :کلیدي واژگان

  مقدمه

تردید والیبال یکی از هاي گوناگون ورزشی در سراسر دنیا، بیاز بین فعالیت

نتایج اخیر  یانسال در. رین فعالیت ورزشی استتمشارکت ترین و پرپرطرفدارترین، پربیننده

ی والیبال و به لیگ جهان کننده والیبال ایران در عرصه آسیایی و جهانی و نیز ورودخیره

شده  تماشاگران زیادي به این رشته ورزشی جذب هواداران وخوب،  نسبتاًکسب نتایج 

هزار تماشاگر  72ا داشتن میالدي ایران ب 2016به طوري که در مسابقات لیگ جهانی . است

سایت رسمی فدراسیون والیبال ( ها شناخته شدبه عنوان پرتماشاگرترین تیم این رقابت

  .)1393، ایران

-هاي اصلی این ورزش به شمار میشک جزو سرمایهطرفداران و تماشاگران والیبال بی

خاطر، شادمانی ي هستند که براي تفریح، سرگرمی، هیجان، رضایتافرادتماشاچیان . روند

با توجه به خصوصیات رفتاري . روندها میو پر کردن اوقات فراغت به تماشاي مسابقه

هاي گوناگونی را العملها و عکسهاي متفاوت پاسخها و محیطمتفاوت آنان در موقعیت
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دهند؛ به عبارتی دیگر تماشاچیان افرادي هستند ها از خود نشان میدر حین اجراي مسابقه

ه دلیل جذابیت فیزیکی یا جاذبه جنبی شخصی از ورزشکاران به طور ارادي و با میل و که ب

بنابراین مهم است  ؛)1389تجاري و همکاران، (روند ها میرغبت خود به تماشاي مسابقه

  .ریزي مناسبی صورت پذیردها برنامهکه به منظور جذب، حفظ و توسعه این سرمایه

 پیدا را متنوعی هايانگیزه توانمی ها،ورزشگاه در اشاگرتم هزار هاده حضور وراي در

مورد عالقه خود  تیم از معنوي و ماديحمایت  به خودگسترده  حضور با تماشاگران. کرد

 با عالوه به. کنندمی تأمین را تیم هايهزینه از بخشی بلیت خرید با ها آن. پردازندمی

 دست به براي هاشرکت و یابدمی افزایش اهباشگاهها و تیم معنوي ارزش ها آن حمایت

-سرمایه تبلیغاتی استفاده براي را زیادي مادي منابع و کرده رقابت هم با تیم حامیان گرفتن

 حضور کیفیت و دلیل بر گوناگونی عوامل .)2008، 1ولفاره و همکاران( کنندمی گذاري

 بازي، جذابیت به توانمی نبی این در گذارند؛می تأثیر ورزشی رویدادهاي در تماشاگران

 در ورزش ارزش ورزشگاه، با مرتبط عوامل شناختی،جمعیت عوامل اقتصادي، عوامل

؛ 2006، 2بکارینی و فراند( کرد اشارهدیگر  انگیزشی عوامل و تماشاگران هویت جامعه،

 مهارت سطح بازي، اهمیت میزان به بازي جذابیت ).1389دهقان قهفرخی و همکاران، 

). 30: 2001شانک، ( دارد بستگی تورنمنت یا لیگ در آن جایگاه و نندگانکشرکت

 نمونه براي. شوندمی تقسیم کنترل غیرقابل و کنترلقابل دستۀ دو به نیز اقتصادي عوامل

ولفاره و همکاران، ( است کنترل غیرقابل افراد درآمد سطح و کنترلقابل بلیت قیمت

 و درآمد سطح شغل، تحصیالت، جنسیت، سن، ندمان شناختیجمعیت متغیرهاي). 2008
                                                        
1. Welfare & et al 
2. Beccarini & Ferrand 
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؛ 2002، 1جیمز و ردینگر( است مؤثر ورزشی رویدادهاي در افراد حضور در نیز نژاد

  ).2004، 2مهاس

. تماشاگران دارند بازگشت دوبارهو  مقدارمهمی روي  تأثیرعوامل انگیزشی نیز 

بازي پایاپاي، پیروزي سرگرمی، هیجان، گریز از روزمرگی و یکنواختی، زیبایی بازي، 

نیابتی، آگاهی در مورد ورزش مورد عالقه، عوامل اقتصادي، بودن در کنار خانواده و 

حضور ). 18: 2005، 3؛ بوگدانو12: 1387معصومی، (اند اجتماعی شدن از جمله این عوامل

شود این رشته ورزشی با افزایش سرگرمی، بازار تماشاگران در بازي والیبال باعث می

والیبال . اي شدن و تفریح سالم به یک صنعت پردرآمد تبدیل شودوش بزرگ، حرفهفر

النی و (روند هواداران و تماشاگران زیادي دارد که براي دیدن بازي به سالن ورزشی می

  ).2013، 4همکاران

روبین و (تماشاگران مدنظر بسیاري از محققان خارجی  دلیلهاي اخیر موضوع در سال

؛ 2008، 8؛ دیالندر2005، 7و همکاران ؛ توماس2006، 6و؛ جانگ و کوری2007، 5ساسنیپ

و  2004، 12؛ سومینو و هارادا2008، 11؛ ون و همکاران2011، 10؛ هوانگ2009، 9گرینویل

                                                        
1. James & Ridinger 
2. Mehus 
3. Bogdanov 
4. Eleni & et al 
5. Robin & Snipes 
6. Jung & Koru 
7. Thomas & et al 
8. Dylander 
9. Greenwell 
10. Huang 
11. Wann & et al 
12. Sumino & Harada 
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-؛ ساعت1389فالحی و همکاران، (و همچنین محققان ایرانی ) 2009، 1کیم و همکاران

) 1390اران، رازلقی و همک و خیرگو 1391؛ عیدي و همکاران، 1391چیان و همکاران، 

 آن است از حاکی تماشاگران دلیل حوزه در شده انجام تحقیقات مرور. قرار گرفته است

-رشته و اندبوده فوتبال تماشاگران روي بر تحقیق به عالقمند مختلف محققان معموالً که

  .است مانده دور نظر از والیبال مانند دیگر ورزشی هاي

  هامرور پیشینه

تحقیقات زیادي در خارج از کشور براي مروري بر ادبیات موضوع بیانگر آن است که 

هاي حضور تماشاگران انجام شده که هر یک بنا به شرایط و جامعه تحقیق دلیلپی بردن به 

مطالعات انجام شده در بیشتر در ایران نیز . اندهاي متفاوتی را مورد بررسی قرار دادهدلیل

با . استبوده  و باشگاهی هاي ملی، در زمینه بازيفوتبال حضور تماشاگرانهاي دلیلمورد 

مند به این توجه به پیشرفت چشمگیر والیبال در چند سال اخیر و افزایش تماشاگران عالقه

-بر حضور افراد در رویدادهاي مربوط به والیبال می مؤثرهاي دلیلرشته ورزشی، درك 

 .ریزي و ارائه خدمات مطلوب داشته باشد، برنامهتواند نقش مهمی در نحوه مدیریت

 .هاي متفاوتی براي حضور تماشاگران توسط محققان مختلف گزارش شده استدلیل

رشته ورزشی بررسی کردند که در  13را در تماشاگران  دلیلهشت ) 2008(ون و همکاران 

، )اعی شدناجتم(، پیوستن به گروه )هیجان(هاي سرگرمی، استرس مثبت دلیلمجموع 

ها دلیلترین ، گریز، بودن با خانواده و عوامل اقتصادي به ترتیب رایجنفس عزتزیبایی، 

                                                        
1. Kim & et al 
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مانند والیبال و (رودررو  و غیر) مانند کشتی و فوتبال(هاي ورزشی رودررو رشته. بودند

هاي زیبایی، اقتصادي، استرس مثبت، پیوستن به گروه و سرگرمی دلیلدر ) ژیمناستیک

، سرگرمی در هاکی دلیلاقتصادي و استرس مثبت در بوکس،  دلیل. بودندمتفاوت 

در بیسبال، گریز در کشتی  نفس عزتاجتماعی شدن در والیبال، زیباي در رقص روي یخ، 

  .رانی بیشترین میانگین را داشتندو بودن با خانواده در اتومبیل

بخش تماشاي ورزش، ، مشارکت ورزشی از چهار )2005( 1عقیده سامرز و همکارانبه 

هاي کامپیوتري مرتبط با ورزش و استفاده از حضور در ورزش، مصرف مجازي با بازي

هاي تماشاگران دلیل) 2009(کیم و همکاران . کاالهاي ورزشی تشکیل شده است

در . هاي رزمی را مقایسه کردنداي و رفتار مصرف رسانه در ورزشآمریکایی و کره

قهرمان (به ورزش، عالقه به بازیکن و بازي پایاپاي و ستایش  اي عالقهتماشاگران کره

عالقه به بازیکن و بازي پایاپاي به و در تماشاگران آمریکایی عالقه به ورزش، ) دوستی

خواندن روزنامه، گوش (ترتیب ارتباط معنادار و مثبت بیشتري با رفتار استفاده از رسانه 

هاي عرق ملی، پیروزي نیابتی، دلیلهمچنین بین . تندداش) دادن به رادیو یا تماشاي تلویزیون

اي و آمریکایی ان کرهخشونت، عالقه به ورزش و زیبایی تفاوت معناداري بین تماشاگر

 .وجود داشت

و عوامل مؤثر بر ها دلیلدر یک مطالعه اخیر انجام شده بر روي تماشاگران ایرانی 

به  ها انگیزهمیانگین  د؛بررسی شمیدانی  و در مسابقات دوتیم نفت تهران حضور تماشاگران 

ها داشت سپس بیشترین میانگین را در بین انگیزه بازیکن خاصبه مندي عالقه: ترتیب
                                                        
1. Summers & et al 
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خدمات به ، گریز، بازي پایاپاي، پیروزي نیابتی، و میدانی علم به دو، هیجان مسابقه

 در .بودبه تیم  منديو در نهایت کمترین مقدار مربوط به عالقهسرگرمی ، تماشاگران

نشان داد که عالقه به بازیکن ها و میزان حضور تماشاگران نتایج رابطه بین انگیزه بررسی

-، علم به دوومیدانی، بازي پایاپاي، خدمات رفاهی و سرگرمخاص، گریز، هیجان مسابقات

دارد، اما حمایت از تیم و  دارمیزان حضور تماشاگران رابطه معنیکنندگی مسابقات با 

خیرگو رازلیقی و ( دار نداردمیزان حضور تماشاگران رابطه معنیپیروزي نیابتی با 

  ).1390همکاران، 

ترین دلیل رضایت تماشاگران از حضور در رویداد، ها به مثابه مهمجذابیت بازي و تیم

هوانگ، (بینی نماید تواند حضور در رویدادهاي آینده را نیز پیشعنوان شده که می

فوتبال، نیز پیروزي نیابتی، علم به ) 1391( چیان و همکارانهاي ساعتفتهیا). 2011

-دیگران و رهایی از تنش را به ترتیب از عوامل جانب تأثیراجتماعی شدن، کسب هیجان، 

، تجربه )2004( سومینو و هارادا. اي فوتبال ایران گزارش کردندداري هواداران لیگ حرفه

آن را هنگام  تأثیررا هنگام حضور و ) فوتبال ژاپن لیگ( 1عاطفی هواداران جی لیگ

لذت، . بررسی کردند بازگشت دوبارهآن روي وفاداري به تیم و تمایل براي  تأثیرحضور و 

. خشم، ناراحتی، هیجان، نگرانی و عشق شش تجربه عاطفی هواداران هنگام حضور است

معکوسی  تأثیره جز ناراحتی که ب. بود مؤثر بازگشت دوبارهوفاداري به تیم در تمایل براي 

ها تنها هیجان از بین تجربه. مثبتی داشتند تأثیرها روي وفاداري به تیم داشت، دیگر تجربه

                                                        
1. J League 
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بود و هر شش تجربه از طریق وفاداري به تیم روي  مؤثر بازگشت دوبارهروي تمایل براي 

 .غیرمستقیمی داشتند تأثیر بازگشت دوبارهتمایل براي 

اي از زمان و انرژي افراد را به خود ع مختلف، ورزش سهم عمدهدر میان جوام

فانک و (اختصاص داده و جایگاه حائز اهمیتی را در فرهنگ جوامع پیدا کرده است 

 بعد تحقیقات، به توجه با و است پرطرفدار و جذاب هايرشته از والیبال ).2009، 1همکاران

). 2008، 2تئودورکیس و وان( است اهمیت زحائ بسیار ورزشی ریزانبرنامه نزد فوتبال از

هاي سال بین ورزشی رشته این گیرچشم رونق. است طوالنی بسیار ایران در رشته این سابقه

 در ویژه به کشور، جغرافیایی مناطق در). 1383معمري، (بیشتر مشهود است  1342- 1350

 دهه در. است دهش ايویژه توجه ورزش این به مرکزي نواحی و شرقشمال غرب،شمال

 مسابقات در قهرمانی عناوین والیبال، فدراسیون جانبه همه حمایت به توجه با اخیر،

 است آمده دست به جهانی و آسیایی سطوح در ساالن بزرگو  جوانان، نوجوانان

از طرف دیگر، مشارکت و حضور تماشاگران رونق  ).1391دار و همکاران،  کشتی(

موجب عدم توسعه یک رشته  ها آنبه طوري که عدم حضور  دهد،قات میبسیاري به مساب

هاي اندك در زمینه والیبال و لزوم از این رو، با توجه به پژوهش. و افت آن خواهد شد

هاي حضور دلیلمندان این رشته پرطرفدار بررسی و شناخت توجه به تماشاگران و عالقه

براي غنابخشی بیشتر و فراهم  بارهبازگشت دوو  مقدارن با سابقه، آو رابطه  تماشاگران

ها به اهمیت مدیران ورزشگاه ضمناً. مورد نیاز خواهد بودکردن بسترهاي توسعه والیبال 

توانند این ها نیز میها پی خواهند برد و رسانهدلیلنقش خدمات در حفظ و افزایش این 
                                                        
1. Funk & et al 
2. Theodorakis & Wann 
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به . واقع شوند رمؤثدهی کنند و در کاهش رفتارهاي ناهنجار ها را تقویت و جهتدلیل

هاي علمی همه جانبه در ابعاد مختلف این رشته، ضروري است که همین منظور پژوهش

هاي دلیل تعیینبه  ابتدا باعث شد پژوهشگران در این پژوهش با توجه به وجود این کاستی

را با  هادلیلاین  ارتباط سپس والیبال بپردازند وایرانی در لیگ جهانی حضور تماشاگران 

به  را هایی پیشنهادتوان می از این طریق. بسنجند ها آن بازگشت دوباره و مقداربقه، سا

براي حضور هرچه بهتر و  مؤثرریزي کشور در راستاي برنامه والیبال و مسئوالنمدیران 

 .ارائه نمودفراهم کردن امکانات الزم براي برگزاري و توسعه این رشته ورزشی 

  روش پژوهش

 در ایرانی تماشاگران حضور هايدلیل تعیین ،حاضر پژوهش امانج اصلی هدفدو 

 بنابراین ؛بود ها آن بازگشت دوباره و مقدار سابقه، با آن رابطهتعیین  و والیبال جهانی لیگ

 همبستگی نوع از مطالعه دوم بخش در و پیمایشی - توصیفی نوع از مطالعه اول بخش در

 مسابقات سري از آلمان مقابل ایران بازي در یرانا ملی تیم رانتماشاگ منظور این به. بود

 آنان تعداد. شدند انتخاب آماريجامعه  عنوان به) 2018(والیبال  جهانی لیگ مقدماتی

 جدول به توجه با. در نظر گرفته شد نفر هزار 12 برابر با سقف ظرفیت ورزشگاه معادل

-جمع ابزار. شدند انتخاب یقتحقنمونه  عنوان به تماشاگران از نفر 372 مورگانکرجسی و 

 به هاجایگاه تمام در شد سعی مطالعه این در. بود پرسشنامه مطالعه این در هاداده آوري

 هاپرسشنامه تکمیل بودن داوطلبانه اصل حال این با. شود پخش پرسشنامه تصادفی طور

 و صحت با هپرسشنام 370 بین این از و توزیع تماشاگران بین در پرسشنامه 400. شد رعایت
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 شناختیجمعیت عوامل اول بخش در بود؛ بخش دو شامل پرسشنامه .شد دریافت درستی

 دوم بخش شد؛ گیرياندازه هابازي در حضور میزان و سابقه ،شغل وضعیت سن، مانند

: از بودند عبارت هادلیل که بود تماشاگرانهاي انگیزه و بازگشت دوباره گیرياندازه شامل

-ملی شدن، اجتماعی ،والیبال به عالقه بازي، زیبایی روزمرگی، از گریز ن،هیجا سرگرمی،

 مورد هايگویه و سؤاالت روایی از اطمینان براي. بازیکن به عالقه و تیم به عالقه گرایی،

 متخصصین و اساتید، نظرانصاحب نظرات از تحقیق، استفاده مورد مفاهیم براي سنجش

 به توجه با نیز پرسشنامه پایایی بررسی براي .شد استفاده ورزشى حوزه مدیریت

تصادفی انتخاب و پایایی کل  کامالًطور  به پرسشنامه 30 تعداد موجود، هايمحدودیت

و  دلیلبه ترتیب براي پرسشنامه  70/0و  87/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه با 

با ها دادهپس از توصیف  هافتهیابه منظور تحلیل . به دست آمد بازگشت دوبارهپرسشنامه 

به  از آزمون کولموگروف اسمیرونوف ،پراکندگی هاي مرکزي واستفاده از شاخص

فرض مربوطه از نظر به عدم رعایت پیش. ستفاده شدها امنظور تعیین نرمال بودن داده

. شدهاي تماشاگران استفاده دلیلمعناداري اهمیت هر یک از  اي براي تعیینآزمون دوجمله

بازگشت به و تمایل  مقدار سابقه،(ر تعیین همبستگی متغیرهاي مالك همچنین به منظو

از همبستگی پیرسون و ) آن هاي مؤلفههاي حضور و دلیل(بین با متغیرهاي پیش) دوباره

  .سیون ساده و چندگانه استفاده شدرگر
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  هایافته

رانی لیگ جهانی والیبال نشان شناختی تماشاگران ایهاي توصیفی مربوط به جمعیتیافته

 63، بیش از بودند) درصد 20(آموز و دانش )درصد 5/36( دانشجوبیشتر هواداران  که داد

 40 تقریباًاند، درصد هواداران کمتر از یک سال براي حمایت تیم ملی به ورزشگاه رفته

نیز ) درصد 51( ها آنبیشتر روند و بازي به ورزشگاه می 3الی  2در طول سال  ها آندرصد 

  .اندسال سن داشته 25تا  18بین 

در به صورت میانگین و انحراف استاندارد  استادیومهاي حضور تماشاگران در دلیل

  .شده استآورده  1جدول 

  ي حضور تماشاگران در لیگ جهانی والیبالهادلیلمیانگین و انحراف استاندارد : 1جدول 

انحراف   میانگین  دلیل
  استاندارد

  78/0  38/4  تیمی هویت
  61/0  34/4  )زیبایی والیبال(کیفیت بازي 

  76/0  32/4  نمایش
  60/0  18/4  پیروزي نیابتی

  60/0  96/3  مندي به تیمعالقه
  96/0  70/3  گریز

  00/1  65/3  اجتماعی
  09/1  56/3  تفریح، سرگرمی و هیجان

  70/0  40/3  علم به والیبال
  81/0  02/3  مندي به بازیکنعالقه
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، کیفیت بازي )38/4( هویت تیمی هاي مؤلفهدهد که نشان می 1هاي جدول فتهیا
تفریح، سرگرمی و هیجان  هاي مؤلفه بیشترین و )32/4( و نمایش )34/4( )زیبایی والیبال(
کمترین اهمیت را در بین  )02/3(مندي به بازیکن و عالقه) 40/3(، علم به والیبال )56/3(

  .تماشاگران داشتند
  دلیل هاي مؤلفهاي آزمون دو جمله: 2جدول 

نسبت   تعداد  بنديطبقه  گروه  مؤلفه
  مشاهده شده

نسبت 
  آزمون

سطح 
  معناداري

تفریح، سرگرمی و 
  هیجان

1  ≥3  131  35/0  50/0  000/0  
2  <3  239  65/0  

  00/1  370  -  کل
  000/0  50/0  25/0  93  3≤  1  گریز

2  <3  277  75/0  
  00/1  370  -  کل

  000/0  50/0  71/0  262  3≤  1  مندي به بازیکنقهعال
2  <3  108  29/0  

  00/1  370  -  کل
  000/0  50/0  04/0  16  3≤  1  مندي به تیمعالقه

2  <3  354  96/0  
  00/1  370  -  کل

زیبایی (کیفیت بازي 
  )والیبال

1  ≥3  11  03/0  50/0  000/0  
2  <3  359  97/0  

  00/1  370  -  کل
  000/0  50/0  12/0  46  3≤  1  نمایش

2  <3  324  88/0  
  00/1  370  -  کل

  000/0  50/0  36/0  133  3≤  1  علم به والیبال
2  <3  237  64/0  

  00/1  370  -  کل
  000/0  50/0  26/0  98  3≤  1  اجتماعی

2  <3  272  74/0  
  00/1  370  -  کل
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  000/0  50/0  09/0  35  3≤  1  هویت تیمی
2  <3  335  91/0  

  00/1  370  -  کل
  000/0  50/0  05/0  18  3≤  1  پیروزي نیابتی

2  <3  352  95/0  
  00/1  370  -  کل

دلیل از اهمیت معناداري  هاي مؤلفهکه آیا هر یک از  سؤالبراي پاسخگویی به این 
در این آزمون نسبت آزمون ). 2جدول (استفاده شد  1ايبرخوردار هستند از آزمون دوجمله

  .در نظر گرفته شد 5/0با برابر 

 عالقه دلیل از غیر به تماشاگران حضور هايدلیل دهد که تمامینتایج آزمون نشان می
این بدین معنی است که در  ).α<.05( است بوده برخوردار معناداري اهمیت از بازیکن به

 سؤاالتها به غیر از دلیل عالقه به بازیکن نسبت افرادي که در حد زیادي با تمامی دلیل
  .اندمخالف بوده سؤاالتاند بیشتر از افرادي است که با موافق بوده

هاي دلیلدر بخش دوم مطالعه حاضر با استفاده از روش همبستگی به تعیین ارتباط 
پرداخته شده است، جدول  بازگشت دوبارهحضور و تمایل  مقدارحمایت،  مقدارحضور با 

  .دهدنشان می ماتریس همبستگی بین این متغیرها را 3

  

  

  

                                                        
1. Binominal Test 
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  تحقیق متغیرهاي بین همبستگی ماتریس: 3 جدول
 مقدار  نام متغیر

  حمایت

بازگشت تمایل به   حضور مقدار

  دوباره

  دلیل

        1  حمایت مقدار

      1  523/0**  حضور مقدار

    1  069/0  - 037/0 بازگشت دوبارهتمایل به 

  1  551/0**  006/0  033/0  دلیل

  01/0معنادار در سطح خطاي **

بازگشت حضور و تمایل به  مقدارحمایت،  مقدار يها مؤلفهدر خصوص رابطه بین 
تمایل به  مؤلفه فقطتوان گفت،  در بین هواداران لیگ جهانی والیبال می دلیلبا  دوباره

قوي  نسبتاًرابطه مستقیم با شدتی د، به نحوي که دار دلیلرابطه معناداري با  بازگشت دوباره
قابلیت  دلیلبه عبارت دیگر افزایش وجود دارد،  درصد 30ن حدود ضریب تعییو مقدار 

  .را دارد بازگشت دوبارهتمایل به  درصد از تغییرات 30تبیین حدود 
 بازگشت دوبارهها و تمایل به دلیلبا توجه به معنادار بودن ضریب همبستگی بین 

رگرسیون خطی از  دلیلتوسط  بازگشت دوبارهبینی تمایل به به منظور پیشتماشاگران 
  .)5 و 4جدول (ساده استفاده شد 

  بازگشت دوبارهبر تمایل به  دلیل تأثیرهاي تحلیل رگرسیونی  کننده مشخص: 4جدول 

ري
آما

ص 
شاخ

ون  
رسی

 رگ
دل

م
  

ضریب 
 همبستگی

(R)  

ضریب 
  تعیین

(Rsqure) 

ضریب تعیین 
  تعدیل شده

)Adjusted 
Rsqure(  

  دوربین واتسون
)Durbin 

Watson( 

F   سطح
 داري معنی

)Sig(  

1  551/0 303/0 301/0 656/1  129/160 000/0 
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جدول فوق . شود می تأییدبا توجه به مقدار آماره دوربین واتسون فرض استقالل خطاها 
ین است ا دیمؤدهد و  را نشان می بازگشت دوبارهبر تمایل به  دلیل تأثیرضریب رگرسیونی 

است که با توجه به مقدار ضریب تعیین  551/0ضریب همبستگی بین این دو متغیر 
303/0R2= بازگشت دوبارهتمایل به  مقداردرصد از تغییرات  30توان گفت حدود می 

  .قابل تبیین است دلیلتوسط 

  بازگشت دوبارهبر تمایل به  دلیل تأثیرضریب رگرسیونی : 5ول جد
 شاخص آماري

 
 متغیر

ریب ض
رگرسیونی 

 استاندار نشده

خطاي 
 استاندارد

ضریب 
رگرسیونی 
استاندارد 

 شده

T  سطح
  داري معنی

(sig)  

315/0 عدد ثابت  325/0  - 971/0  332/0  
060/1 دلیل  084/0  551/0  654/12  000/0  

  

  

  بازگشت دوبارهبر تمایل به  دلیل تأثیررگرسیونی  ریتأث: 1نمودار 

 دلیلاز طریق  بازگشت دوبارهتمایل به  ینیب شیپی زیر را براي توان معادله رگرسیونمی
  :تنظیم کرد

  بازگشت دوبارهتمایل به =  315/0) + 06/1( دلیل    

توان گفت، به ازاي یک واحد  همچنین با توجه به ضریب رگرسیونی استاندارد شده می
این فرضیه . (آیدد میبه وجو بازگشت دوبارهتمایل به واحد تغییر در  551/0، دلیلتغییر در 

  ).شد تأیید بازگشت دوبارهتمایل به و  دلیل تحقیق با داللت بر رابطه مستقیم بین

551/0  دلیل تمایل به حضور مجدد 
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از رگرسیون خطی  دلیل يها مؤلفهتوسط  بازگشت دوبارهبینی تمایل به به منظور پیش
  .چندگانه استفاده شده است

  بازگشت دوبارهبر تمایل به  دلیل يها مؤلفه تأثیرهاي تحلیل رگرسیونی  کننده مشخص: 6جدول 
  شاخص آماري

  مدل رگرسیون

ضریب 
همبستگی 

(R)  

  ضریب تعیین
) Rsqure(  

ضریب تعیین 
  تعدیل شده

)Adjusted 
Rsqure(  

دوربین 
  واتسون

)Durbin 
Watson( 

F   سطح
  يدار معنی

)Sig(  

   a517/0 268/0 266/0  هویت تیمی
  
  
703/1  

545/134 000/0 

 b562/0 315/0 312/0 571/84 000/0  کیفیت بازي

 c578/0 334/0 328/0 168/61 000/0  پیروزي نیابتی

تفریح، سرگرمی 

  و هیجان

d613/0 376/0 369/0 010/55 000/0 

 e632/0 400/0 392/0 521/48 000/0  علم به والیبال

جدول فوق . شود می تأییدسون فرض استقالل خطاها با توجه به مقدار آماره دوربین وات
 دیمؤدهد و  را نشان می بازگشت دوبارهبر تمایل به  دلیل يها مؤلفه تأثیرضریب رگرسیونی 

دارند و  تأثیر بازگشت دوبارهبر تمایل به  دلیلاز  مؤلفهپنج  ضریب همبستگیکه این است 
ابتی، تفریح، سرگرمی و هیجان و علم براي هویت تیمی، کیفیت بازي، پیروزي نی آنمقدار 

است که با توجه به مقدار  632/0و  613/0، 578/0، 562/0، 517/0 به والیبال به ترتیب
توان گفت می 400/0و  376/0، 334/0، 315/0، 268/0 که به ترتیب ها آن ضریب تعیین

درصد  31، هویت تیمیتوسط  بازگشت دوبارهتمایل به  مقداردرصد از تغییرات  27حدود 
درصد از تغییرات  33توسط کیفیت بازي،  بازگشت دوبارهتمایل به  مقداراز تغییرات 

تمایل به  مقداردرصد از تغییرات  38توسط پیروزي نیابتی،  بازگشت دوبارهتمایل به  مقدار
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تمایل به  مقداردرصد از تغییرات  40توسط تفریح، سرگرمی و هیجان و  بازگشت دوباره
  .قابل تبیین است توسط علم به والیبال ارهبازگشت دوب

  

  

  
  بازگشت دوبارهبر تمایل به  دلیل يها مؤلفه تأثیرضریب رگرسیونی : 7جدول 

 شاخص آماري
 متغیر

ضریب 
رگرسیونی 

 استاندار نشده

خطاي 
 استاندارد

ضریب 
رگرسیونی 

 استاندارد شده

T  سطح
  داري معنی

(sig)  

-262/0 عدد ثابت  340/0  - 769/0-  442/0  

220/0 هویت تیمی  047/0  244/0  624/4  000/0  

164/0 کیفیت بازي  053/0  143/0  115/3  000/0  

379/0 پیروزي نیابتی  063/0  324/0  063/6  000/0  

تفریح، سرگرمی و 
 هیجان

217/0  035/0  337/0  234/6  000/0  

185/0 علم به والیبال  049/0  185/0  802/3  000/0  
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  بازگشت دوبارهبر تمایل به  دلیل يها مؤلفه تأثیررگرسیونی  ریتأث: 2نمودار 

 دلیلاز طریق  بازگشت دوبارهتمایل به  ینیب شیپتوان معادله رگرسیونی زیر را براي می
  :تنظیم کرد

) 379/0(پیروزي نیابتی ) + 217/0(تفریح، سرگرمی و هیجان ) + 185/0(علم به والیبال 
  بازگشت دوبارهتمایل به = -262/0) + 220/0(هویت تیمی ) + 164/0(یفیت بازي ک+ 

و تمایل به  دلیل يها مؤلفه هاي رگرسیونی فوق حاکی از این است که بین یافته
پیروزي  324/0به عنوان نمونه ضریب بتاي  .داري وجود دارد رابطه معنی بازگشت دوباره

 324/0، پیروزي نیابتیاحد تغییر در انحراف معیار بدان معناست که به ازاي هر و نیابتی

تمایل به 
 حضور مجدد

 پیروزي نیابتی

 هویت تیمی

 کیفیت بازي

تفریح، سرگرمی و 
 هیجان

 علم به والیبال

143/0  

324/0  

244/0  

337/0  

185/0  
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آید و از آنجا که جهت این رابطه می وجود به بازگشت دوبارهتمایل به واحد تغییر در 
  .باشدمستقیم و از نوع افزاینده می صورت بهمثبت است، تغییر 

  گیريبحث و نتیجه

 در اساسی رکن نای وجود. هستند الوالیب اساسی ارکان از تماشاگران شک بدون
 مربیان و بازیکنان در دلیل افزایش یا کاهش جذابیت، حساسیت، باعث والیبال مسابقات

 و دلیل جذابیت، حساسیت، شود، حذف والیبال مسابقات از تماشاگر عنصر اگر. شودمی
 هواداران و تماشاگران انگیزشی عوامل دركبنابراین  ؛شد خواهد گرفته والیبال از زیبایی

 ،مؤثرند هواداران حضور در عواملی چه که سؤال این. است ورزشی مدیران مهم ایفوظ از
 حضور در تأثیرگذار عوامل اگر. دارد خاصی اهمیت ورزشی مسابقات بازاریابان براي

-استراتژي که شد خواهند قادر ورزشی مدیران و بازاریابان باشند، روشن و مشخص ها آن

 نتایج. کنند طراحی هاورزشگاه در تماشاگران ضورح براي تريمناسب بازاریابی هاي
 والیبالملی  تیممسابقات  رانتماشاگ بیشتر داد نشان در حاضر شناختی مطالعهجمعیت

 گروه این رسدمی نظر به بنابراین دهند؛می تشکیل جوانان و نوجوانانجمعیت  را مانکشور
 است ممکن دلیل این البته. کنند یم پیدا حضور هاورزشگاه در بیشتري شور و دلیل با سنی
 و دلیل به بخشیدن غنا و حفظ رفتار، کنترل اجتماعی، نظر از ايیافته چنین. باشد متغیر بسیار

در تمام  تقریباً آنان، درصد 40 حدود آنکه ویژه به است، مهم بسیار ورزشی بازاریابی
سابقه حضور  هواداران از درصد 63 که این نتایج دیگر از. یابندهاي ملی حضور میبازي
ترین مشکالت پیش روي توسعه یکی از اساسی. ندر از یک سال در ورزشگاه را دارکمت

 هواداران برايو سازمان یافته  منسجم تشکیالت نبودصنعت هواداري در ورزش ایران 
 را هواداران وضعیت اطالعاتی، پایگاه و شناسنامه ایجاد با تیم ملی اگر رسدمی نظر به. است
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 همراهی و دلیل مختلف هايموقعیت در مناسب خدماتارائه  باتواند می و دکن ساماندهی
  .یابند دست مالیحتی  و فرهنگی اجتماعی، اهداف به و دنمای حفظتیم ملی  با را ها آن

کیفیت  هویت تیمی، هايدلیل داد، نشان هواداران حضور هايدلیل بندياولویت نتایج
تیم ملی  هوادارانحضور  هايدلیل ترین مهم از ترتیب بهنمایش  و) الزیبایی والیب(بازي 

هاي تفریح و سرگرمی و هیجان، علم به والیبال و دلیلهمچنین  .آمد حساب به ایرانوالیبال 
 ها بایافته این .عالقمندي به بازیکن کمترین اهمیت را در بین تماشاچیان تیم ملی داشتند

، )2009( 2، گالن)1389(، قهفرخی و همکاران )2006( 1تاموروون و کی هايپژوهش نتایج
 )1392(نژاد و همکاران ، رمضانی)1390(چیان و همکاران ، ساعت)2009(کیم و همکاران 

 که است آن از حاکی هاپژوهش این نتایج .همخوانی داشت) 1392(و مهرابی و همکاران 
 باالیی اهمیت از شده یاد هايدلیل ،حضور تماشاگران و حمایت مختلف هايدلیل میان در

هاي هویت دلیلبه این نتیجه رسیدند که ) 1392(نژاد و همکاران رمضانی. برخوردارند
هاي حضور تماشاگران دلیل ترین مهم ترتیبورزشی، پیروزي و لذت و کیفیت فنی به 

 وابستگی و بخشی هویت افزایش بر فراوانی تأثیر مسابقات در پیروزي طرفی از. کشتی بود
 مراحل مدل، یک هارائ با) 2008( 3و رابینسون گروت. )1388 فالحی،( دارد تیم به

 و دلبستگی جذب، آگاهی، مرحله چهار به را ورزش به افراد ، حضور و حمایتعالقمندي
 بروند، پیش وفاداري مرحله سمت به آگاهی از افراد چههر  کرد بیان و تقسیم وفاداري

-دلیل اول اولویتهویت تیمی  که آنجا از. کنند می حمایت محبوب زشور یاتیم  از بیشتر

 در ایرانتیم ملی والیبال  هوادارانتوان گفت می است، شده بیان هواداران حمایتی هاي
 اجتماعی تعامل و تیم به عالقه نیابتی، پیروزي اساس همین بر. هستند جذب مرحله

                                                        
1. Won & Kitamura 
2. Galen 
3. Groot & Robinson 
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وون و کیتامور، ( بودند لیگ جی هايازيب در حضور فراوانی بیینت براي قوي پیشگوهاي
 بخش عنوان به هواداران به توجه و هاباشگاه برند توسعه هاياستراتژي تدوین ).2006

. باشد تیم از حمایت دلیل تقویت براي عاملی پیش از بیش تواندمی باشگاه، بر تأثیرگذار
 کیفیت ،تیم موفق کارنامه رشته، این روز لمسائ و فوتبال از هواداران باالي نگرش و دانش

 دانستن اهمیت با پیشگوي موفق و مجرب فنی کادر حضور نهایت در و تیم بازي باالي فنی
در این خصوص نتایج پژوهش با نتایج پژوهش خیرگو  .استتماشاگران  حمایتی علل

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که  ها آن .ناهمخوان بود) 1390(رازلیقی و همکاران 
از  .هاي اصلی حضور تماشاگران در ورزشگاه بوده استدلیلعالقه به بازیکن یکی از 
  .ماهیت انفرادي دو و میدانی و تیمی بودن والیبال باشدتواند جمله دالیل ناهمخوانی می

رابطه معنادار و  بازگشت دوبارهو تمایل به  دلیلنتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین 
بازگشت تماشاگران بیشتر باشد تمایل به  دلیل مقدارین معنا که هر چه بد. مثبتی وجود دارد

هاي رگرسیونی نیز نشان داد که به ازاي یک واحد تغییر در یافته. بیشتر است ها آن دوباره
این . آیدبه وجود می بازگشت دوبارهواحد تغییر در تمایل به  551/0تماشاگران،  دلیل
دهد که تمایل زیرا نشان می باشد، داشته اهمیت تواندمی ربرديکا و اجرایی ها از منظریافته

در حمایت از این . باشدبراي دیدن مسابقات می ها آن دلیلبه حضور تماشاگران ناشی از 
رابطه  یاد کرد که در آن) 1392( نژاد و همکارانرمضانی پژوهش توان از یافتهها مییافته

به . به دست آمدمندي تماشاگران انگیزشی و رضایتبین تمامی ابعاد  يدارمثبت و معنی
عوامل انگیزشی تقویت و زمینه حضور تماشاگران بیشتر فراهم شود،  بیان دیگر هر چه
این بخش . آنان بیشتر خواهد شد بازگشت دوبارهشود و امکان می ینتأمرضایت آنان نیز 

گ ، هوان)2004(و هارادا سومینو  مانند ها پژوهشسایر هاي پژوهش با نتایج از یافته
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چیان و همکاران ، ساعت)1392(، ریحانی و همکاران )2008(، وون و همکاران )2011(
تحقیقات فوق به نوعی ارتباط . باشدهمخوان می )1390(و همکاران  چیانو ساعت) 1392(

در . اندرا گزارش کرده بازگشت دوبارهتمایل به و  دلیل مؤلفهقابل توجهی را بین دو 
تمایل به حضور تماشاگران  ايبربین مناسبی پیش دلیل يها مؤلفهتوان گفت که مجموع می

 ها وورزشگاه بیشتر رونق سبب ایران در اخیر سال چند در والیبال گسترشبا  .هستند والیبال
 تداوم براي است الزم رو این از است؛ شده مختلف شهرهاي در تماشاگران پرشور حضور
 اصلی هايدلیل ارزش با سرمایه این از بهتر چه استفاده هر و ارانهواد پرشور حضور
 حضور هايدلیل از آگاهی و دانش افزایش ضمناً. کرد شناسایی را ها آن حمایت و حضور

 مفید بسیار مرتبط هايبخش سایر و فدراسیون لیگ، ها،باشگاه براي هواداران حمایت و
 شناخت با تا کندمی کمکو فدراسیون والیبال  اهباشگاه مدیران به اطالعاتی چنین. است

 نقش اهمیت به هاورزشگاه مدیران ضمناً. کنند ساماندهی را هواداران کانون هادلیل این
 هادلیل این توانندمی نیز هارسانه و برد خواهند پی هادلیل این افزایش و حفظ در خدمات

 نتایجهمچنین  .شوند واقع مؤثر هنجارنا رفتارهاي کاهش در و کنند دهیجهت و تقویت را
 و حضور هايدلیل بر را ورزش در ايزمینه و محیطی عوامل فهم اهمیتپژوهش  این

 برانگیخته بیشتر را تماشاگران خاصی عوامل که بدانند باید مدیران و کندمی روشن حمایت
  .سازدمی

با استفاده از  آوري شدهبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل آماري اطالعات جمع
هویت  مؤلفهپنج  دلیل مؤلفهدهنده آن است که از ده متغیره نشان رگرسیون خطی چند

تیمی، کیفیت بازي، تفریح، سرگرمی و هیجان، پیروزي نیابتی و علم به والیبال با تمایل به 
 دلیلاز  مؤلفهدانستن اینکه کدام . داري دارندمعنیمثبت و رابطه  بازگشت دوباره
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و قابل  امري ضروريچشمگیري دارد  تأثیر ها آن بازگشت دوبارهگران بر تمایل به تماشا
در این خصوص . رودهاي والیبال به شمار میفدراسیون و باشگاهبراي مدیران  تأمل

از  هاي تماشاگراندلیلبه این نتیجه رسیدند که شناسایی ) 1390(چیان و همکاران ساعت
 ترهاي مهمدلیلو با در اولویت قرار دادن  هاست آنتار مصرفی کننده در رفهاي تعییننشانه

هاي پژوهشنتایج . شد ها آن بازگشت دوبارهبه  سبب جلب تماشاگران و تمایل توانمی
، نعمتی و )2010( 3، پارك و همکاران)2008( 2، جاالي)2009( 1تریل و همکاران

و ) 2009(، گالن )1392(ران ریحانی و همکا، )2009( 4، پیز و ژانگ)1391(همکاران 
 این کلی به طور. همخوانی داشتهر یک به نوعی با نتایج مطالعه حاضر ) 1388(پارسامهر 

 در کنندهتعین هاينشانه از یکی ي تماشاگرانهادلیل شناسایی که ندداد نشان هاپژوهش
 تیم حامی و بمتعص تماشاگران تعداد افزایش منظور به لذا. است ها آن مصرفی رفتار تبیین
 هواداري، هايکانون توسعه مدیران،ریزي برنامه نحوه به جدي توجه شودمی پیشنهاد ملی

 صورت هواداران از نیازسنجی نهایت در و ورزشگاه در هاخانواده حضور سازيتسهیل
 هايبرنامه اجراي ضمن هواداران مختلف هايگروه دادن قرار هدف همچنین. بگیرد

. شودمی ها آن بازگشت دوبارهو  حمایت مقدار یشو افزا رضایت لبج موجب مناسب،
 هنگامیتیم ملی  از هوادارانو حضور  حمایت براي مطلوب هايدلیل و نیازها است بدیهی

 ها آن گوناگون هايفرضپیش شناسایی به بتوانند فدراسیون مدیران که شودمی میسر
 حداقل. کنند یده سازمان اساس آن بر را زشیور هايمحیط و هابرنامه ساختار و بپردازند

 سایر در ثابت هواداران جذب و توسعه ،سیونافدر در تفکر این حضور نهایی نتیجه
  .کرد خواهد جذب را زیادي درآمد آن کنار در و است مسابقات

                                                        
1. Trail & et al 
2. Jallai 
3. Park & et al 
4. Pease & Zhang 
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هاي دلیلدهد تماشاگران ورزش والیبال هاي این پژوهش نشان میدر مجموع، یافته
هاي ها اولویتدلیلاین . ا براي حضور در ورزشگاه به همراه دارندمختص به خود ر

وجود تشکیالت منسجم در باشگاه براي جذب و . هاي ورزشی دارندمتفاوتی با دیگر رشته
-حفظ تماشاگران، ایجاد شناسنامه و پایگاه اطالعاتی وضعیت تماشاگران، شناسایی ویژگی

هاي مختلف، ضروري خدمات مناسب در موقعیت و ارائه ها آنهاي تماشاگران و نیازهاي 
 ملی تیم رانگاتماش برانگیزاننده عوامل از را ما درك نتایج این نهایت در. رسدبه نظر می

 همچنین. دهدمی افزایش تیم از حمایت و ورزشگاه به آمدن براي ها آن تمایالت و بالالیو
 ارائه و ریزيبرنامه راستاي در توانندمی نتایج این از استفاده با همربوط ورزشی هايسازمان

  .کنند تالش هواداران عالیق و نیازها با منطبق خدمات

 هایی دارد و این تحقیق نیز از این امردر انتها باید افزود که هر تحقیق علمی محدودیت
هاي حضور دلیلاگرچه در این تحقیق از پرسشنامه معتبر در زمینه . نبوده است مستثنا

شود در شده است، پیشنهاد می تأییدن استفاده شده و روایی و پایایی آن نیز تماشاگرا
هاي مطالعات کیفی نظیر مصاحبه عمیق با تماشاگران هاي بعدي با استفاده از روشپژوهش

توان ارجح نسبت به ، گرچه هیچ روش تحقیقی را نمیوالیبال مورد استفاده قرار گیرد
تجربه نشان داده است که استفاده صحیح از تحقیقات هاي دیگر تصور نمود، ولی روش

هاي کمی بدون پاسخ باقی مانده زیادي شده که با پژوهش سؤاالتکیفی منجر به پاسخ 
  ).1382ظهور و کریمی مونقی، (است 

  فارسی منابع

قاسمی، حمید رضا؛ خدایاري، اله؛ آذربایجانی، محمد علی؛ تجاري، فرشاد؛ نعمتی، نعمت
مطالعه : تحلیل وضعیت اقتصادي، اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال). 1389(عباس 
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: صص ،)3( 2، فصلنامه علوم ورزش، ايموردي بازي استقالل و پرسپولیس در لیگ حرفه
125 -109. 

عیلی، محمد رضا؛ سجادي، سید خیرگو رازلیقی، امیر؛ فرقانی اوزرودي، محمد باقر؛ اسم
ماشاگران در مسابقات دو و بر حضور ت مؤثرو عوامل  هادلیلبررسی ). 1390( حمید

، بدنی تربیتنخستین همایش ملی دستاوردهاي جدید علمی در توسعه ورزش و  میدانی،
 .1505-1515: گرگان، صص

طلب، دهقان قهفرخی، امین؛ خضري، عبدالرحمن؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ حمایت
 ،ایران فوتبال ملی تیم يها يباز دارانهوا حضور هايانگیزه بررسی). 1389( رسول

 .153-168: صص ،6 ،مدیریت ورزشی

 دلیلبررسی ). 1392( ، حسن؛ زمردي، دانا؛ هژبري، کاظمنژاد، رحیم؛ اسديرمضانی
مدیریت مندي تماشاگران مسابقات کشتی آزاد و فرنگی لیگ برتر ایران، حضور و رضایت

 .51-61: ، صص)1( 1انسانی در ورزش،  منابع

بندي اولویت). 1391( ناظمی، مهدي؛ علیزاده، ابوالفضل چیان، وحید؛ الهی، علیرضا؛ساعت
اي در لیگ حرفه ها آنحضور و حمایت  مقدارداري هواداران و ارتباط آن با عوامل جانب
 .137- 154: ، صص14 مطالعات مدیریت ورزشی،، فوتبال ایران

). 1390( قهفرخی، امین؛ الهی، علیرضاانچیان، وحید؛ علیزاده، ابوالفضل؛ دهقساعت
مطالعه موردي : بر حضور هواداران مؤثرها و عوامل دلیلبندي و شناخت ارتباط بین اولویت

 .131- 146: ، صص)10( 8، مطالعات مدیریت ورزشی ،شهرآورد تهران
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 تحلیل اطالعات در مطالعات کیفی،). 1382( ظهور، علیرضا؛ کریمی مونقی، حسین
 .107- 113: ، صص)20و  19( 6، ه اصول بهداشت روانیفصلنام

بر حضور  مؤثرمقایسه عوامل ). 1388( ی، احمد؛ اسدي، حسن؛ خبیري، محمدفالح
مدیریت ورزشی ، منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال، یگاه گاهتماشاچیان 

 .247- 270: ، صص2، )حرکت(

بررسی وضعیت موجود ). 1391( فاطمه پور، مهدي؛ شیرمهنجی،دار، محمد؛ طالبکشتی
، 13مطالعات مدیریت ورزشی، والیبال ایران با ارائه برنامه اجرایی در راستاي بهبود مستمر، 

 .13- 32: صص

 بازي در تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل و هاانگیزه بررسی ).1387( سیاوش معصومی،
 .22-70: ، صصدرسم تربیت دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه پایان ،فوتبال

 ،ایران اسالمی جمهوري والیبال فدراسیون عملکرد گزارش). 1383( رضا معمري،
  .15- 29: ، صصوالیبال فدراسیون انتشارات
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