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 چكيده 
ای و صنعت های اصلی در فوتبال حرفهها یکی از دغدغهامروزه جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه

هدف پژوهش حاضر  .ها ایجاد نمایدتواند پتانسیل باالیی را برای درآمدزایی باشگاهباشد که میمیورزش 

ها بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال بررسی نظرات تماشاگران در خصوص نقش  بهبود خدمات در ورزشگاه

سابقات لیگ برترکشور ی تماشاگران مپیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه -روش پژوهش، توصیفی. بوده است

نفر به عنوان نمونه آماری   921بر اساس فرمول کوکران تعداد . در شهر اصفهان بوده است 0901-0900در سال

سوالی محقق ساخته بود،که ضریب  93ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه . به صورت تصادفی انتخاب شدند

جهت تجزیه و . أیید کارشناسان مدیریت ورزشی قرار گرفتبه دست آمد و روایی آن نیز مورد ت 55/1پایایی آن 

استفاده ( مانوا)تك متغیره  و تحلیل واریانس چند متغیره   tهای آماری و روش SPSSها از نرم افزار تحلیل داده

-نتایج تحقیق نشان داد در صورت انطباق خدمات ارائه شده با نیازها و انتظارات تماشاگران  این عامل می. شد

  .ها باشدتواند به طور معناداری منجر به  جذب و حفظ  تماشاگران در ورزشگاه

 .هاتماشاگران فوتبال،كيفيت خدمات ، ورزشگاه:  هاكليد واژه
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 مقدمه

درصد جمعیت هر  55ترین نهادهای فعال اقتصادی است که حدود  ورزش یکی از مهم

های اخیر در دهه(.  0959کبخت، نی) های گوناگون با آن سروکار دارندکشوری به شکل

های ی ورزشی ورزش هم در بخش تفریحی و هم در حوزههای ورزشی محور توسعهباشگاه

 المللیتبدیل به یك صنعت بینهای خصوصی  ورزش تجاری از طریق باشگاه. اندقهرمانی بوده

های و هزینهمالی مین منابع أای در سراسر جهان برای تهای حرفهباشگاه. است شده درآمدزا

 ، تبلیغ کاالهای تجاری،(اسپانسرها )حامیان مالی های مختلفی همچون جذبخود از روش

 ی خدمات و تسهیالت جانبیو ارائه فروش بلیط و محصوالت ورزشی فروش بازیکن، خرید و

بهبود کیفیت خدمات برای جذب و نگهداری شك بی راستادر این  .کننداستفاده می

-نتایج تحقیقات نشان می .شودصنعت ورزش محسوب می هایترین بخشمهم از تماشاگران

و در  عامل برای افزایش تعداد تماشاگر  ترینمهممطلوب به تماشاگران  ی خدمات ارائه دهد

در (. 0951رحیمی، )استای سراسر دنیا حرفه هایها و باشگاهکسب درآمد اکثر لیگنتیجه 

ران در عرصه ورزش از اهمیت بسیار باالیی برخوردار شده است این میان جذب و حفظ تماشاگ

. (0005زنگ، )های آنها این امر غیرقابل دستیابی خواهد بودها و انگیزهو بدون توجه به خواسته

ها  در عرصه ورزش به حداقل ممکن رسیده و اداره ورزش از طریق امروزه  دخالت دولت

برای کسب درآمد به  (IOC) المللی المپیكنی بیکمیته. بخش خصوصی رشد کرده است

گذاری  در این راستا متخصصان معتقدند باید بیشترین سرمایه. بخش خصوصی متکی شده است

تا جایی که یکی از شرایط واگذاری میزبانی مسابقات جهانی . بر روی تماشاگران انجام شود

. کشورها، تعداد تماشاگران است های جهانی بهالمللی المپیك و فدراسیونی بینتوسط کمیته

برای  هنگفت تماشاگران عالوه  بر اینکه با خرید بلیط مسابقات به صورت مستقیم درآمدزیرا 

ای در درآمدزایی از عمده ای دارند، به صورت غیرمستقیم سهمهای حرفهها و لیگباشگاه

همانطور که  .نددارو خدمات جنبی طریق جذب حامیان مالی و فروش حق پخش تلویزیونی 
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ای افزایش در بقای مالی ورزش حرفه املع تریناند، یکی از مهمبیان کرده 2و گوتیر 0هانسن

ها در استادیوم با افزایش تعداد تماشاگران. (0050هانسن و گویتر، )است تعداد تماشاگران

از  بتواند و ای خواهد توانست تا با سرعت کافی میزان درآمد خود را افزایش داده ورزش حرفه

این موضوع از اهمیت زیادی . (0951المیری، )برآید روزافزون خود   هایهزینه  عهده

های لیگ برتر فوتبال با رفتار، نیازها و دیدگاه ها واست که مسئوالن باشگاه برخوردار 

ثر ؤمای فوتبال و عوامل مالی در ورزش حرفه هایترین پشتوانهبه عنوان یکی از مهم تماشاگران

 .  ها آشنا شوندبر حضور آنها در استادیوم

نیازها و  در گام نخست،  باید ها و لیگبرای جذب تماشاگر بیشتر، مسئوالن باشگاه 

با کاهش تعداد  زیرا. توقعات تماشاگران به عنوان مشتری را مورد توجه ویژه قرار دهند

-توانند از عهده هزینهش یافته و نمیها از طریق فروش بلیط کاهتماشاگران میزان درآمد باشگاه

به صرف هزینه بدون برگشت  برآیند و مسئوالن لیگ هم ناچار  افزون باشگاه خودهای روز

ورزش یك  ،تجارت جهانیی در عرصههمچنین باید عنوان نمود که . سرمایه خواهند بود

و نه خرید یا ( یورزشمسابقات ) تماشای یك محصولبا استثناست، چرا که مشتریانی دارد که 

 . (0910ملك پور، )کنندمصرف آن پول پرداخت می

ی ترین رشتهشك پرطرفدارترین، پربینندههای قهرمانی، فوتبال بیی ورزشدر حوزه 

اجتماعی آن مورد  -فوتبال به یك صنعت تبدیل شده و کارکردهای اقتصادی . ورزشی است

  (.0950افسرکشمیری، )توافق است

 لذا. کندمین میأها را تناچیزی از درآمد باشگاهبسیار بلیط فروشی منبع  در حال حاضر 

تواند برای همیشه دوام این وضعیت نمی .دولت استی به عهدهها بیشتر مالی باشگاه تأمین

و فدراسیون فوتبال به سمتی است که  های کالن سازمان تربیت بدنیسیاست .داشته باشد

                                                 
 
. Hansen 
 
. Gautheir 
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دهد در لیگ برتر فوتبال ایران آمارها نشان می. قل و خودکفا شوندها از حیث مالی مستباشگاه

 .(0951رحیمی، )شودهای استقالل و پیروزی محدود میحضور زیاد تماشاگران فقط به بازی

تا شود میباعث  گذارندثیر مثبت میأعواملی که بر حضور تماشاگران فوتبال ت شناسائی

حضور هر چه بیشتر ی تا زمینهپرداخته ریزی جامع برنامهمسئوالن فوتبال کشور به  ها وباشگاه

ها، فدراسیون و در نهایت رونق فوتبال ها و در نتیجه افزایش درآمد باشگاهدر استادیوم آنها

 .  (0951المیری، )کشورمان را  فراهم کنند

-ی فوتبال حضور میآگاهی بیشتر از اینکه تحت چه شرایطی تماشاگران در یك مسابقه

ریزی استراتژیك جهت جذب و حفظ  بیشتر آنان را برای مدیران و مسئولین ابند امکان برنامهی

کشورهای پیشرفته برای تداوم و افزایش جذب تماشاگران از راهکارهای . کندفراهم می

در ایران برای جذب هر چه بیشتر تماشاگران باید به دنبال راهکارهای . کنندمتعددی استفاده می

زات ی، تجهیمیقد یهاومیهمانند استاد یادیعوامل زدهد تحقیقات نشان می. مؤثر بودعملی و 

 ،ل حمل و نقلیمشکل به وسا یدسترسهای تأخیری و سطح پائین، بازیو امکانات فرسوده، 

های نامناسب برای بازی، حساس نبودن بازی، عدم ارائه انتخاب زمان عدم تبلیغات کافی،

درکاهش تعداد تماشاچیان مؤثر  ،ریزی نامناسببازیکنان و برنامههای زیبا توسط مهارت

از طرفی برخی عوامل نظیر تسهیالت پارکینگ، بوفه و مراکز خرید، (. 0953علیوند، )هستند

های بهداشتی مناسب، اینترنتی کردن خرید بلیط مسابقات، رفتار مناسب انتظامات، سرویس

ماشاگران، مراکز متعدد فروش بلیط، اورژانس، حمل و نقل آسان، نمازخانه در محوطه ت

ها، زمان مناسب برای برگزاری مسابقه، جایگاه مناسب و تبلیغات کافی و حساس کردن بازی

های سرگرم کننده و تفریحی های بهداشتی مناسب، برنامهبهداشتی برای تماشاگران، سرویس

دای جوایز به تماشاگران در حضور کشی و اهدر استادیوم قبل از بازی و بین دو نیمه، قرعه

نشان ( 2110) 2و استون 0پترسون(. 2111مولین و همکاران، )تماشاگران به ورزشگاه مؤثر است

                                                 
 
 . Paterson 
 
 . Stone 
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های تواند بر تجربهها و حضور بسیار محسوس پرسنل امنیتی ورزشگاه میدادند که محدودیت

توان به عنوان ها را میمها تأثیرگذار باشد و از طرف دیگر استادیوتماشاگران در ورزشگاه

در رابطه ( 2101)و همکاران  0نتایج تحقیقات دوراب. تجربه روابط نزدیك مورد توجه قرار داد

ها بر حضور تماشاگران نشان داده است که عوامل فیزیکی با تأثیر فاکتورهای محیطی استادیوم

یوم، تمیزی و راحتی محل های استادیوم، دسترسی به استاداز جمله کیفیت اسکوربورد، زیبایی

های باشد و این عوامل رابطهنشستن، از عوامل مؤثر بر حضور مجدد تماشاگران در ورزشگاه می

نتایج تحقیقات همچنین حاکی از . اندها داشتهمعناداری با حضور مجدد تماشاگران در استادیوم

بلیط مسابقات حاصل ها از طریق فروش درصد درآمد باشگاه 51تا  95این واقعیت است که 

مدیران ورزشی در انجام هر چه بهتر چنین خدماتی نقشی مؤثر و ( 0911باباپور، )شود می

تواند ای از مسائل ذکر شده میمحقق با شناسایی بخش عمده(. 0001کاسکی، )دارند

های کشور در جهت حضور راهکارهای مؤثر و مناسبی را به مسئولین لیگ و مدیران ورزشگاه

-یشتر تماشاگران فوتبال ارائه دهد و این تحقیق بتواند اطالعات الزم برای اتخاذ استراتژیهر ب

 .های مناسب برای حضور هر چه بیشتر تماشاگران فوتبال فراهم آورد

ثیر نسبی بر تصمیم تماشاگران برای حضور در أفرض بر این است که این عوامل ت

محقق این است که این تحقیق  گاهدید .ك دارندو تماشای مسابقات فوتبال از نزدی استادیوم

هایی که از ورزش به عنوان ابزاری ی برای سازمانیهااطالعات الزم  را جهت اتخاذ استراتژی

عالوه بر . کندکنند، فراهم میمی جهت افزایش تقاضای مشتری جهت خدمات خود استفاده 

 مدیرانیندهایی برای آها و فریمشرود که نتایج این تحقیق جهت اتخاذ خطاین امید می

به همین منظور دو سؤال پژوهشی به شرح . ورزشی در فوتبال ایران کاربرد فراوانی داشته باشد

  : زیر پاسخ داده شد

 تا چه حد خدمات ارائه شده به تماشاگران در راستای نیازها و انتظارات ایشان  است؟ -0

                                                 
 
 . Dhurup 
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-عث جذب و حفظ تماشاگران فوتبال میها باتا چه حد بهبود خدمات در ورزشگاه -2

 شود؟

شود، های مختلفی از خدمات که در ورزشگاه ارائه میپژوهش حاضر با هدف، بهبود جنبه

 .شودگذارد، انجام میو اینکه این خدمات به چه میزان بر حضور تماشاگران تأثیرمی

 

 شناسي روش

نظرات تماشاگران در  با توجه به اینکه در این پژوهش، پژوهشگر در صدد بررسی

ها و عوامل تأثیرگذار بر جذب تماشاگران بوده، خصوص نقش بهبود خدمات در ورزشگاه

جامعه پژوهش حاضر، شامل کلیه . بنابرین روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود

در شهرستان اصفهان و به دلیل  0901-0900تماشاگران مسابقات لیگ برترکشور در سال 

نفر انتخاب  921دن تعداد جامعه آماری طبق فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با مشخص نبو

 .شد

پرسشنامه به صورت بسته پاسخ . سوالی محقق ساخته است 93گیری پرسشنامه ابزار اندازه

. بود( کامالً موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم، کامالً مخالفم)ارزشی  5و با طیف لیکرت 

تأثیرگذار بر جذب تماشاچیان را در دو بعد نیازها و انتظارات و بهبود خدمات پرسشنامه عوامل 

اساتید و متخصصان نفر از  01روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط . مورد سنجش قرار داد

 91پس از انجام یك مطالعه مقدماتی در یك نمونه . مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت

از طریق آلفای کرونباخ محاسبه که ضریب  پایایی پرسشنامهواالت، نفری و تعیین واریانس س

 .بدست آمد 55/1

های و به منظور تحلیل استنباطی داده  SPSS05ها از نرم افزار جهت تجزیه و تحلیل داده

استفاده ( مانوا)تك متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره  tهای آماری بدست آمده از آزمون

 .شد
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 هایافته

تا چه حد خدمات ارائه شده به تماشاگران در راستای نیازها و : سوال اول پژوهش 

 باشد؟انتظارات آنها می

 
تک متغیره، مقایسه میانگین تأثیر انطباق خدمات ارائه شده با نیازها و انتظارات  tنتایج آزمون : 1جدول

 تماشاگران

سطح 

 متوسط
 سطح معنا داری t انحراف معيار ميانگين

3 72/4 68/0 00/78 000/0 

 

 tبزرگتر بوده و (  9)از سطح متوسط (  21/1)  نتایج جدول نشان داد میانگین حاصله

توان اذعان داشت، در صورتی باشد بنابرین میمعنادار می p ≤15/1حاصله در سطح معناداری 

جذب و  تواند موجبکه خدمات ارائه شده با نیازها و انتظارات تماشاگران منطبق باشد می

  .ها باشدحفظ آنها در ورزشگاه
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 های آماری مربوط به انطباق خدمات ارائه شده با نیازها و انتظارات تماشاگرانشاخص: 7جدول

 خدمات
سطح 

 متوسط
 ميانگين

انحراف 

 معيار
t 

 سطح

 معنا داری

 001/0 60/41 27/0 04/4 3 .رفت و آمد به استادیوم به راحتی انجام شود

 001/0 62/03 80/0 84/4 3 .ود به ورزشگاه به راحتی انجام گیردور

وسیله نقلیه عمومی برای رفت و برگشت وجود 

 .داشته باشد
3 41/4 63/0 01/33 001/0 

خرید بلیط به راحتی و بدون ایستادن در صف 

 .طوالنی انجام شود
3 04/4 60/0 00/32 001/0 

استادیوم دارای بوفه جهت عرضه غذا و 

 .وشیدنی باشدن
3 30/4 20/0 70/33 001/0 

 001/0 88/33 63/0 47/4 3 .غذا و نوشیدنی با كیفیت مناسب عرضه شود

های مختلف ورزشی در استادیوم وجود فروشگاه

 .داشته باشد
3 02/4 07/1 07/70 001/0 

كانون هواداران در جهت ارتقاء احساسات مثبت  

 .تماشاگران ایجاد شود
3 73/4 68/0 17/76 001/0 

ی بلیط نیم بهاء یا رایگان هایی مثل ارائهمشوق

 .ویژه هواداران برای تماشای بازی داده شود
3 42/4 22/0 30/32 001/0 

ریزی مسابقات لیگ به صورت منظم و برنامه

 .شده انجام شود
3 88/4 86/0 68/42 001/0 

از ساعات كار روزانه و  جمسابقات در خار

 .ته صورت پذیردتعطیالت آخر هف
3 02/4 24/0 43/41 001/0 

ام از تلویزیون پخش مسابقه تیم مورد عالقه

 .نشود
3 17/3 03/1 02/1 17/0 

گذاری بهاء بلیط بر اساس سطح كیفی و نرخ

 .كمی ورزشگاه باشد
3 72/4 00/0 06/78 001/0 

 گذاری بهاء بلیط بر اساس نوع عالقمندان نرخ

 .باشد( یاندانشجوو  آموزاندانش)
3 28/3 36/1 64/10 001/0 

 001/0 03/74 06/0 70/4 3گذاری بهاء بلیط بر اساس مکان قرارگیری نرخ



 
           ...نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ 

            00 

 

 

 .صندلی باشد

گذاری بهاء بلیط بر اساس سابقه عضویت در نرخ

 .كانون هواداران باشد
3 63/3 73/1 70/13 01/0 

       

در سطح    tآزمون   از داری  معنا  سطح  بررسی  منظور در تحلیل استنباطی به  

00/0 p های حاصله در تمامی موارد مربوط استفاده شد، كه با توجه به این كه میانگین

( 3)به انطباق خدمات ارائه شده به تماشاگران در جذب و حفظ آنها از سطح متوسط 

مطرح شده در جدول در جذب و  توان نتیجه گرفت كه تمامی مواردبزرگتر بوده بنابرین می

 .باشدحفظ تماشاگران مؤثر بوده، زیرا با نیازها و انتظارات آنها منطبق می

تا چه حد بهبود خدمات در استادیوم موجب جذب و حفظ تماشاگران : سوال دوم پژوهش    

 شود؟ها میدر ورزشگاه

 
ها با سطح ماشاگران در ورزشگاهمیزان تأثیر بهبود خدمات در استادیوم در جذب و حفظ ت: 3جدول

 (3)متوسط

 سطح معناداری T انحراف معیار میانگین سطح متوسط

3 40/4 60/0 67/38 001/0 

 

نتایج جدول نشان داد در صورتی که بهبود خدمات در استادیوم وجود داشته باشد 

 .موجبات جذب و حفظ تماشاگران را فراهم خواهد نمود
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ی مربوط به بهبود خدمات در استادیوم در جهت جذب و حفظ تماشاگران در های آمارشاخص: 4جدول

 هاورزشگاه

 خدمات
سطح 

 متوسط
 ميانگين

انحراف 

 معيار
t 

 سطح

 معناداری

 001/0 08/41 24/0 06/4 3 .نمای ورزشگاه زیبا باشد

فضای پاركینگ كافی و مناسب در محل یا اطراف 

 .استادیوم وجود داشته باشد
3 48/4 22/0 18/32 001/0 

كیفیت درب ورودی و راهروهای مخصوص 

 .تماشاگران مناسب باشد
3 80/4 88/0 02/42 001/0 

 001/0 22/76 04/0 36/4 3 .تماشاگران صندلی یا مبلمان باشده جایگا

 001/0 02/43 27/0 87/4 3 .جایگاه تماشاگران از لحاظ نظافت مناسب باشد

به زمین مناسب جایگاه تماشاگران از لحاظ دید 

 .باشد
3 86/4 21/0 30/44 001/0 

سرویس بهداشتی تمیز و به تعداد كافی در دسترس 

 .باشد
3 84/4 86/0 03/48 001/0 

آبسردكن به تعداد كافی در دسترس تماشاگران 

 .باشد
3 00/4 28/0 77/41 001/0 

 001/0 08/40 27/0 00/4 3 .كیفیت سیستم صوتی ورزشگاه مناسب باشد

 001/0 43/08 06/0 81/4 3 .فیت سیستم نور ورزشگاه مناسب باشدكی

 001/0 30/44 21/0 87/4  .استادیوم دارای اسکوربورد باشد

در هنگام ورود به ورزشگاه به جای تفتیش بدنی از 

 .های كنترل نامحسوس استفاده شودسیستم
3 48/4 67/0 67/34 001/0 

از سیستم  مورین امنیتیأبه جای دخالت مستقیم م

 .دوربین مداربسته برای كنترل جمعیت استفاده شود
3 33/4 1 20/70 001/0 

 001/0 72/78 01/0 73/4 3در استادیوم به اندازه كافی تابلوی اعالنات و عالئم 



 
           ...نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ 

            03 

 

 

 .راهنمایی وجود داشته باشد

دبود باشگاه،آرم االبسه،ی)هدایای تشویقی مثل 

 .اهداء شود به تماشاگران برگزیده  ...(باشگاه و
3 32/4 60/0 46/31 001/0 

های تفریحی های جالب و بازیها،كنسرتجشن

 .قبل از شروع بازی برگزار شود
3 01/4 1 00/73 001/0 

سایت مخصوص هواداران به منظور دانلود 

ها و تصاویرو فیلم مسابقه و ارائه جدول بازی

 .های مخصوص اعضاء ایجاد شودبرنامه

3 02/4 00/0 68/78 001/0 

مورد عالقه  فیلم و پوسترهای بازیکنان ستاره و

 .تماشاگران قبل از بازی یا بین دو نیمه پخش شود
3 16/4 1 10/73 001/0 

سیس أشبکه رادیویی ویژه باشگاه و اخبار آن ت

 .شود
3 30/4 01/0 24/70 001/0 

سات تبلیغاتی در جهت تشویق تماشاگران مؤساز 

 .گیری شودبرای حضور در ورزشگاه بهره
3 70/4 01/0 60/70 001/0 

 

دهد تمامی موارد مطرح شده در جدول در خصوص بهبود خدمات نتایج جدول نشان می

 .باشدمناسب در استادیوم، در جذب و حفظ تماشاگران مؤثر می
 

 بحث و نتيجه گيری

های ورزشی، به عنوان یکی از سطه حضور تماشاگران در استادیومفوتبال به وا

. ها به دنبال داردهای ورزشی است که درآمد هنگفتی را برای باشگاهدترین رشتهرپررکو

ها در جهت کسب شود و باشگاهها محسوب میحضور تماشاگران یکی از منابع مهم درآمد تیم

 .جهت جذب بیشتر تماشاگران برآیند یایراهکاره ددرآمدهای بیشتر مجبورند در صد
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خدمات ارائه شده بر اساس نیازها و انتظارات  های تحقیق در خصوص تأثیر انطباقیافته

بنابراین از . است 21/1دهد، میانگین حاصله تماشاگران در جذب آنها به ورزشگاه نشان می

ها و انتظارات آنها باشد دیدگاه تماشاگران در صورتی که خدمات ارائه شده در راستای نیاز

به عبارت دیگر،  مواردی از قبیل . تواند موجب جذب بیشتر تماشاگران در ورزشگاه شودمی

راحتی در رفت و آمد به ورزشگاه، امکانات نقلیه عمومی برای تردید به ورزشگاه، خرید آسان 

های مختلف در کیفیت مناسب غذا و نوشیدنی، وجود فروشگاه،بلیط، وجود بوفه در ورزشگاه

ورزشگاه، برانگیختن احساسات مثبت تماشاگران به وسیله کانون هواداران، برگزاری مسابقات 

ریزی شده، انجام مسابقات در روزهای تعطیل، پخش مسابقات از طریق تلویزیون، منظم و برنامه

نرخ بلیط بر اساس سطح کیفی و کمی ورزشگاه و نوع عالقمندان و قرارگیری صندلی و 

تواند موجب جذب بیشتر تماشاگران به همچنین سابقه عضویت در کانون هواداران می

ها امکانات بیشتری را برای بنابراین اگر مسئولین مسابقات و مدیریت ورزشگاه .ها شودورزشگاه

ها فراهم کنند به طوری که آنها در ورزشگاه احساس خوشایند و تماشاگران در ورزشگاه

دقیقه با آسایش تمام به تماشای مسابقه تیم محبوب خود  01د و بتوانند راحتی داشته باشن

ها بود، که توان شاهد حضور هر چه بیشتر تماشاگران و رونق بیشتر ورزشگاهبپردازند، آنگاه می

های مناسب در جهت های ورزشی قادر خواهند شد که با تدوین استراتژیبه تبع آن تیم

تماشاگران معتقدند خرید آسان و راحت بلیط که امروزه در . نددرآمدزایی بیشتر گام بردار

شود و افراد بدون مراجعه به اکثر کشورهای پیشرفته خرید بلیط از طریق شبکه اینترنت انجام می

موضوع خرید بلیط آسان و . کنندها، بلیط مسابقه را به راحتی در منزل دریافت میورزشگاه

ان یك فاکتور اساسی در جهت حضور تماشاگران در راحت در مطالعات زیادی به عنو

ین رو گ 0مارکوم( 0050) تیرو گو انسندر مطالعات ه. ها گزارش داده شده استورزشگاه

( 2111) 1یل، (2111)و همکاران  9، مك پرسون( 0003) 2و تیموتی 0شریور( 0055)  2اشتاین

                                                 
 
 . Marcum 
 
 . Greenstein 



 
           ...نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ 

            02 

 

 

تماشاگران به مسابقات فوتبال  ، به عنوان یکی از عوامل مهم در جذب(2110) 5د و استدسیر

نیز در ( 2101) 1و یوشیدا 3جیمز. باشدگزارش شده که با نتایج پژوهش حاضر همسو می

های ورزشی بایستی هم به تقویت رضایت تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که باشگاه

لذا . اشندتماشاگران و هم به تقویت رضایت آنها از خدمات موجود در ورزشگاه توجه داشته ب

طریق اینترنت انجام شود تا  زا خرید بلیط تا مدیران مسابقات باید شرایطی را فراهم کنند

نیز خرید بلیط از ( 2113) 0وکیتامورا 5وون. ها حضور یابندتماشاگران به راحتی در ورزشگاه

 دانند وطریق شبکه اینترنت را یك روش ساده برای خرید آسان بلیط توسط تماشاگران می

د نمود و بدین نوقت بسیار کمی را صرف خرید بلیط خواه معتقدند با این روش تماشاگران

 .ها خواهیم بودترتیب شاهد حضور بیشتری از تماشاگران در ورزشگاه

های راحت و همچنین بوفه مواد غذایی نیز که موجب راحتی و برطرف وجود صندلی

ها بیشتر ل آنان را برای حضور در ورزشگاهخواهد شد، تمای تماشاگرانکردن نیازهای اولیه 

مك ( 0003) همکارانو  01نگخواهد نمود که این موضوع نیز در برخی مطالعات از قبیل ژا

نیز گزارش داده شده، ( 2113)وون وکتیامورا ( 0011) 00، اسکالی(2111)پرسون و همکاران 

های های راحت و فروشگاههای مواد غذایی سالم و مطلوب وجود صندلیبنابراین وجود بوفه

تواند جذب تماشاگران به مسابقات را بیشتر کند و رضایت بیشتری را برای آنها به متعدد می

 .آوردوجود می

                                                                                                                        
 
 . Sheriver 
 
 . Timothy 
 
 . Macpherson 
 
 . Lee 
 
 . Stead 
 
 . James 
 
 . Yoshida 
 
. Won 
 
. Kitamura 
  

. Zhang  
  

. Scully 
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ها، یکی دیگر از عوامل گذاری بهاء بلیط نیز با توجه به مشکالت اقتصادی خانوادهنرخ

های مالی با توجه به وجود بحران. باشدتأثیرگذار بر حضور تماشاگران در مسابقات فوتبال می

ها شده، نیاز است در تعیین بهاء بلیط نیز این موضوع که موجب آسیب پذیری اقتصادی خانواده

 .مورد نظر باشد

ها در خصوص تا چه حد بهبود خدمات در استادیوم موجب جذب و حفظ یافته

بنابراین، از نظر . است( 15/1)نشان داد، میانگین حاصله شود میها تماشاگران در ورزشگاه

های فوتبال مطلوب باشد، موجبات تماشاگران در صورتی که خدمات ارائه شده در استادیوم

های ورزشی در صورتی که در استادیوم. جذب بیشتر تماشاگران را به دنبال خواهد داشت

ناسب مواردی از قبیل زیباسازی نمای ورزشگاه، فضای پارکینگ کافی و مناسب، کیفیت نام

راهروهای مخصوص تماشاگران، صندلی مناسب در جایگاه تماشاگران، و های ورودی بدر

ها، وجود سرویس بهداشتی تمیز و کافی، وجود آبسردکن به تعداد کافی رعایت نظافت جایگاه

-ها، وجود اسکوربورد در استادیوم، سیستمو قابل دسترس، سیستم صوتی مناسب در ورزشگاه

سوس و وجود دوربین مداربسته برای کنترل به جای دخالت مأمورین امنیتی، های کنترل نامح

 هدایای تشویق به تماشاگراناهداء وجود تابلوی اعالنات و عالیم راهنمایی در استادیوم، 

های جالب در قبل از بازی، سایت مخصوص هواداران، پخش فیلم و ، وجود کنسرتبرگزیده

د شبکه رادیویی مخصوص باشگاه و استفاده از موسسات پوستر بازیکنان مورد عالقه، وجو

تماشاگران تمایل بیشتری را در جهت ، تبلیغاتی در جهت تشویق تماشاگران وجود داشته باشد

ها را فراهم خواهند ها خواهند داشت و بدین ترتیب موجبات رونق باشگاهحضور در ورزشگاه

های ورزشی یکی از موارد مهمی است که در ارائه خدمات مطلوب و زیباسازی استادیوم. نمود

های پولدار جهان قرار گرفته است و در بسیاری از طی چندین سال اخیر مورد توجه اکثر باشگاه

اند یا یك استادیوم جدید تأسیس های قدیمی خود را یا بازسازی نمودهکشورها آنها استادیوم

 . اندنموده



 
           ...نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ 

            02 

 

 

و امکانات پیشرفته، جذب تماشاگران بیشتر و وجود یك استادیوم زیبا و با تجهیزات 

-وجود ورزشگاه( 2113)تامورا یوون وک. ها را به دنبال خواهد داشتدرآمدزایی بیشتر باشگاه

ها اند و معتقدند باشگاههای زیبا و مجهز را یك عامل مهم در جذب تماشاگران گزارش نموده

 باهای مجهز و د دارای ورزشگاهبرای جذب تماشاگران بیشتر و رونق اقتصادی خود بای

آرسنال علیرغم داشتن یك ورزشگاه زیبا و امکانات  هامکانات پیشرفته باشند به طور مثال باشگا

ورزشگاه )اقدام به ساخت یك ورزشگاه جدیدتر  ،مناسب، به منظور جذب تماشاگران بیشتر

تواند به پول بیشتری دست یابد تر نمود تا بدین ترتیب ببا ظرفیت بیشتر و امکانات وسیع( امارات

نیز در تحقیقات خود، ( 2101)و همکاران  0جان هال. و در همین راستا موفق نیز بوده است

ها عنوان ترین دالیل حضور در استادیومها را از مهمامکانات و هیجانات موجود در ورزشگاه

 . کردند

فته بر جذب تماشاگران در اغلب بنابراین تأثیر وجود ورزشگاه با امکانات و تجهیزات پیشر

ین اشتاین ر، مارکوم و گ(0950)، خفقان پژوه (0911)تحقیقات انجام شده از قبیل باباپور 

و  9وستربیك( 0003)شریور و تیمونی  ( 0005) 2ژانك و پیز( 0050) تیرو گو هانسن، (0055)

رسید و استد ( 2111)لی ( 2111)و همکاران  5مك پرسوم( 2111)وستربیك ( 0000) 1یشیلبور

مورد ( 2113)تامورا کیوون و( 2111) 0و پاستور 5کو( 2111) 1و برلینگون 3پاتون( 2110)استد 

مورد تأیید قرار گرفته و آنها وجود امکانات و تجهیزات پیشرفته را در ورزشگاه به منظور 

های بزرگ اند، به طوری که اغلب باشگاهجذب بیشتر تماشاگران بسیار مهم گزارش نموده

                                                 
 
 . John Hall 
 
 . Pease 
 
 . Westerbeek 
 
 . Shilbury 
 
 . Macpersom 
 
 . Patton 
 
 . Burlington 
 
 . Ko 
 
 . Pastore 



 
  2و تابستان پنجم، سال دوم، بهارشماره  مدیریت ورزشی پژوهش در صلنامهف                       33   

 

اند تا آسایش و راحتی هر چه های خود را مجهز نمودهان با علم به این تحقیقات، ورزشگاهجه

های های پژوهشی با یافتهبر همین اساس یافته. بیشتر تماشاگران را در ورزشگاه فراهم کنند

باشد که این موضوع نشان دهنده  ضرورت وجود امکانات و های مذکور همسو میپژوهش

های کشور ها به منظور جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاهته در ورزشگاهتجهیزات پیشرف

ای داشته ها به آن توجه ویژهباشد که باید مسئولین فدراسیون فوتبال و مدیران ورزشگاهمی

 .باشند

ها و رونق فوتبال کشور نیاز به بنابراین جهت جذب تماشاگران بیشتر به ورزشگاه    

. باشدتر میهای مجهزتر و با امکانات پیشرفتهشور و ساخت ورزشگاههای کبهسازی ورزشگاه

داری یکی از راهکارهای موثر دادن تسهیالت بانکی و اداری  به بخش خصوصی جهت باشگاه

توان به رشد و ارتقاء فوتبال کشور کمك نمود تا در آینده در این زمینه است و بدین وسیله می

های گذشته، به که بتواند در فوتبال آسیا همچون سال باشیم هنزدیك شاهد یك فوتبال پیشرفت

 .رتبه اول دست یابد

 

 فارسي منابع

، 00شماره . فصلنامه علوم اجتماعی.  نگاهی به خشونت در فوتبال(. 0950. )افسر کشمیری، بیژن

 .21-95ص 

ای رفهبررسی عملکرد لیگ فوتبال ح. (0955) .خبیری محمد ،گودرزی محمود ،الهی علیرضا

 .21شماره . نشریه علمی پژوهشی حرکت. ایران.ا.ج

بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال شهر تهران در (. 0951.)المیری، مجتبی

 .دانشگاه اصفهان. نامه کارشناسی ارشدپایان. استادیوم

 -0911 یاهدر سال لیاتومب همیفروش ب شیدر افزابهبود خدمات نقش (. 0911) .باباپور، اصغر

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، پایان0915
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شعب بانك رفاه در  رانیو مد انینظرات مشتر یقیتطب یبررس(. 0950) .، محسنخفتان پژوه

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریتی، پایانجذب مشتر در خدماته نیزم

های فوتبال کشور از استادیوم ررسی عوامل موثر در مدیریت ایمنیب(. 0951. )رحیمی، قاسم

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی،   رساله دکترا. تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی دیدگاه

 .واحد علوم و تحقیقات تهران آزاد اسالمی دانشگاه

لیسم و اوباشیگری در بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر وندا(. 0953. )علیوند، علی نور

 .دانشگاه اصفهان. نامه کارشناسی ارشدپایان. ورزش  فوتبال

نارضایتی تماشاچیان فوتبال شهر  بررسی عوامل موثر بر احساس (.0910) .سداهللا پور،ملك

 .دانشگاه آزاد خوراسگان. نامه کارشناسی ارشدپایان .اصفهان

نامه ورزشی، پایان ر تماشاچیان مسابقاتآسیب شناسی رفتا.(0959) .بدالحمیدع نیکبخت،

 .دانشگاه اصفهان .اجتماعی   گروه علوم ارشد کارشناسی

 بررسی وضعیت بازاریابی (.0955) .وحید ،شجاعیو  حمیدرضا ،طاهری؛ بهرام یوسفی،

 .ورزشی از طریق اینترنت خدمات
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