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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر کیفیت ادراکشدة پخش تلویزیونی و وابستگی بینندگان به تلویزیون
بر قصد حضور دراستادیوم فوتبال بود .این پژوهش از نوع همبستگی ،مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری
بود که به روش میدانی انجام شد .جامعة آماری دانشجویان پسر علوم ورزشی دانشگاههای منتخب استانهای
تهران و البرز بودند که بازی استقالل تهران -تراکتورسازی تبریز از سری مسابقات دورة هفدهم جام خلیج
فارس را که در استادیوم آزادی انجام شده بود ،از تلویزیون تماشا کردند .برای تعیین تعداد حجم نمونه
درمدلیابی معادالت ساختاری ،با درنظرگرفتن پنج تا 15پرسشنامه برای هر متغیر 225 ،پرسشنامة درست
جمعآوری شد .شیوة نمونهگیری ،تصادفی دردسترس بود .ابزار پژوهش براساس مطالعات نظری و پژوهشهای
اخیر ،درقالب یک پرسشنامة  15سؤالی طراحی و تنظیم شد .برای روایی ظاهری و محتوایی ،پرسشنامة
طراحیشده دراختیار  10نفر از متخصصان بازاریابی و اساتید مدیریت ورزشی قرار داده شد و نسخة نهایی با
رفع ایرادها و نقاط ابهام اصالح و ویرایش شد .پایایی اولیه ابزار پژوهش ازطریق یک مطالعة راهنما صورت
گرفت و روایی سازه نیز با تکیه بر خروجی نرمافزار آماری تأیید شد .نتایج حاصل از اجرای مدل در نرمافزار
آموس نشان داد که اثر کیفیت ادراکشده از تماشای پخش زندة بازی و وابستگی به تلویزیون ،بر تصمیم به
حضور تماشاگران در استادیوم مؤثر است؛ بنابراین ،برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی باید به عوامل
افزایشدهندة کیفیت ادراکشدة پخش تلویزیونی درنظر بینندگان وابسته به تلویزیون توجه کنند.
واژگان کلیدی :پخش زندة فوتبال ،وابستگی بینندگان ،قصد حضور در استادیوم ،دانشجویان.
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مقدمه
امروزه ،تلویزیون رسانهای مؤثر در توسعة ابعاد مختلف ورزش است .این رسانه ،عالوهبر صدا تصویر را
نیز به مخاطبان انتقال میدهد که این امر حسی قوی نسبت به سایر رسانهها در بینندگان ایجاد
میکند .ازطریق تلویزیون ،رویدادهای مهم و بزرگ ورزشی درسراسر جهان دردسترس هستند و
مشتاقان ورزش میتوانند در کشور و در خانة خود ،به تماشای رویدادهای ورزشی بپردازند .نمای
بسته ،حرکت آهسته ،بازپخش و زوایای مختلف دوربینهای پخش تلویزیونی ،لذت و هیجان ناشی از
مسابقه را دوچندان میکنند و بییندگان تلویزیونی نسبت به تماشاگرانی که در استادیوم حضور دارند،
برتری دارند .اگر پخش تلویزیونی دارای کیفیت باالیی باشد ،مخاطبان را برای دیدن مسابقه مشعوف
میکند و حتی ممکن است آنان را به حضور مستقیم در استادیوم ترغیب کند (مقدس.)1393 ،
پژوهشهای بازاریایی اخیر بر ارزیابی کیفیت متمرکز شدهاند تا عواملی را که بر درک مثبت مشتریان
از تجربة کاالها مؤثر هستند ،شناسایی کنند .بهعبارتدیگر ،یعنی چه عناصری از کاالهای تجربهای
بیشترین اهمیت را برای مشتریان دارند و چه عناصری درک از کیفیت تجربه را ارتقا میدهند.
ورزشهای تماشایی (یعنی ورزشهایی که تماشاگران برای دیدن آنها در محل مسابقه یا رویداد
حاضر میشوند یا مسابقه را از تلویزیون تماشا میکنند) ،بهمثابة تجربهای از یک کاال و براساس نوع
خدمات ارائهشده در مکان مسابقه دستهبندی میشوند و این امر نکتة بازاریابی قابلتوجهی است.
بیشتر مطالعات دربارة ورزشهای تماشایی ،بهطورکلی به رضایت مخاطبان با تمرکز بر تماشاگرانی
پرداختهاند که مسابقات را در داخل استادیوم تماشا میکنند .بههرحال ،تماشاگران میتوانند مسابقات
ورزشی حرفهای را با حضور در مکان بازیها تماشا کنند؛ اما ممکن است ازطریق تلویزیون یا سایر
وسایل ارتباطجمعی مسابقه را تماشا کنند .مطالعات قبلی رسانههای ورزشی ،بر افزایش هیجان و
لذت ناشی از پخش مسابقات از تلویزیون تمرکز کردهاند .برخالف این سابقة مطالعاتی ،در این پژوهش،
هدف نوینی مبنا قرار داده شده است .یکی از اهداف انجام این پژوهش ،تعیین اثر میزان کیفیت
ادراکشدة پخش تلویزیونی از یک مسابقة ورزشی بر رفتار خرید بلیت و تماشای مسابقة تماشاگران
است .ظرفیت تکمیلشدة استادیوم و اطالعات دریافتشده از بینندگان تلویزیونی (تماشاگرانی که
ازطریق تلویزیون مسابقه را دنبال میکنند) ،کیفیت ادراکی آنان را از هدایت میکند.
پژوهشهای بازاریابی قبل ،در ارزیابی کیفیت تالش کردهاند عواملی را که به درک مثبت مشتریان از
کاال یا خدمات تجربهای منجر میشوند ،شناسایی کنند .مشتریان هنگامیکه دربارة کیفیت یک
رویداد ،کاال یا خدمات مطمئن نیستند (دگونگالو ،)20101،رسانهها را جستوجو میکنند تا اطالعاتی

1. Doganoglu
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را دربارة کاال یا خدمات دریافت کنند (کیم و برگ )2017 1،و براساس نتایج جستوجو تصمیمگیری
کنند؛ بنابراین ،نقش اصلی بازاریابان در کاالها یا خدمات تجربهای ،ارائة اطالعات به مشتریان برای
درک فوقالعادة آنان از کیفیت آن کاال یا خدمت است (کورتز .)2017 2،درواقع ،کاال یا خدمات
تجربهای ،آن دسته از کاالها یا خدمات هستند که مشتریان تا قبل از تجربة آنها ،درک کاملی
نمیتوانند از آنها داشته باشند؛ بهعنوانمثال ،خریدهای اینترنتی از دستة کاالهای تجربهای هستند
که خریدار تا قبل از دریافت آنها نمیتواند کاال را لمس یا تجربه کند .حضور در استادیوم و تماشای
مسابقات ورزشی نیز از دستة خدمات تجربهای در ورزش است که تماشاگران تا قبل از تماشا نمیتوانند
آن را تجربه کنند .بهعبارتدیگر ،در خرید کاال یا خدمات تجربهای ،تجربة گذشتة اشخاص از یک کاال
یا خدمت نقش مهمی را در تصمیم به خرید آن کاال یا خدمت ایفا میکند؛ ازاینرو ،بازاریابان باید
عواملی را که بر تجربة گذشتة مشتریان اثر دارند ،شناسایی کنند (کورتز .)2017 ،ورزشهای تماشایی
بهعنوان کاال یا خدمات تجربهای دستهبندی میشوند که درک از کیفیت آنها بسیار مهم است.
مطالعات قبلی بازاریابان ورزشی حرفهای ،اثر عناصر مختلف یک ورزش را روی درک تماشاگران از
کیفیت آزمون کردهاند (ایوننو و باکیرتزوگلو.)2016 3،
ایوننو و باکیرتزوگلو ( )2016تأکید کردهاند که رضایت تماشاگر بهطور اساسی از انتظارات او ،عملکرد
درکشده و تأیید نتیجة بازی تأثیر میگیرد .همچنین ،تودرکیس 4،کامبیدکس و الیوس و ()2001
تأکید کردند که رابطة مثبتی بین کیفیت خدمات بازی و رضایت از بازی وجود دارد .تماشاگران
ورزشهای حرفهای را میتوانند با حضور یافتن در استادیوم محل برگزاری بازیها یا ازطریق کانالهای
تلویزیونی یا دیگر رسانهها مسابقات را تماشا کنند .این دو دسته از تماشاگران درآمدهای متفاوتی را
ایجاد میکنند .درحالیک ه تماشاگران حاضر در استادیوم ازطریق فروش بلیت و تبلیغات محیطی و
غیره موجب درآمدزایی باشگاه میشوند ،کانالهای تلویزیونی ازطریق پخش تبلیغات ،حقوق رسانهای
و غیره منابع مالی سرشاری را ایجاد میکنند (هوارد و کرامپتون .)2013 5،بههرحال ،مطالعات قبلی
بر رضایت تماشاگران حاضر در استادیوم و عناصر مؤثر در رضایت آنان و قصد بازگشت آنان متمرکز
شده بودند یا این مطالعات روی تماشاگران تلویزیونی و هیجان و لذت ناشی از تماشای مسابقه انجام
شده بودند؛ اما سابقة انجام پژوهشی که اثر کیفیت ادراکشده از تماشای پخش زندة بازی را بر قصد
حضور در استادیوم برای تماشای حضوری بررسی کرده باشد ،یافت نشد؛ بنابراین ،این مطالعه بر
1. Kim & Berg
2. Cortés
3. Ioannou & Bakirtoglou
4. Theodorakis
5. Howard & Crompton
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تماشاگران تلویزیونیای متمرکز است که بازی را ازطریق کانالهای تلویزیونی تماشا میکنند ،کیفیت
بازی را درک میکنند و برای حضور در استادیوم تصمیمگیری میکنند.
دراینزمینه ،نظریة سیگنالینگ اثرهای اطالعات نامتقارن را بر رفتار مصرفکنندگان تشریح میکند
(کانلی و همکاران .)2011 1،هنگامی نامتقارنی اطالعات روی میدهد که مردم دانش متفاوتی از یک
کاال یا خدمات دارند .بهعبارتدیگر ،فروشندگان و خریداران هرکدام سطحی از اطالعات راجعبه
کیفیت یک محصول دارند .این نامتقارنی سبب میشود که فروشندگان دستبهکار شوند و با فرستادن
نشانگرها یا همان سیگنالها ،به انتقال پیام سعی کنند و خریداران را مجاب کنند که محصول را
خریداری کنند .برطبق نظریة سیگنالینگ کانلی ،فروشندگان میتوانند با فرستادن سیگنال بر
نامتقارنی اطالعات خریداران چیره شوند و آنان را به خرید ترغیب کنند .سیگنالها نشانگرهایی
درراستای کیفیت محصوالت هستند؛ بهخصوص وقتیکه کیفیت کاال یا خدمات بهراحتی برای
مصرفکنندگان آشکار نیست .هستة نظریة سیگنالینگ این است که فروشندگان سیگنالهایی را به
خریداران (مشتریان) ارائه میدهند که کیفیت محصول را به مشتریان انتقال میدهد؛ زیرا ،خریداران
نسبت به فروشندگان اطالعات کمتری دربارة محصول دارند .نظریة سیگنالینگ درزمینة یک فرستندة
سیگنال و یک دریافتکنندة سیگنال است .فرستندة سیگنال کسی است که اطالعات مهمی راجعبه
کاال یا خدمات دارد .بهطورمعمول ،سیگنال بهعنوان یک فرم از ارتباطات است که درک دریافتکننده
را از کاال یا خدمات ارتقا میدهد .دریافتکننده (مشتری در پژوهش بازاریابی) یک طرف بیرونی است
که اطالعات مهمی از کاال یا خدمات ندارد.
ماوالنووا 2،بنبونا و کوفاریس ( )2012تأکید کردند که مشتریان ،برند ،قیمت ،طراحی فیزیکی و شهرت
فروشنده را بهعنوان نشانههای کیفیت محصول تفسیر میکنند .بهبیاندیگر ،خریداران بهطور مستقیم
کیفیت محصوالت را قبل از خرید ،براساس نظریة سیگنالینگ ارزیابی میکنند ،همچنین ،آنان در
پژوهش خود گزارش دادند که فروشندگان تجارت الکترونیک نسبت به فروشندگان سنتی ،از
سیگنالهای مختلفی (اطالعات بازاریابی ،لگوی کارهای اعتباری ،گفتوگوی زنده ،پاسخ خریداران،
سیاستهای امنیتی ،سیاستهای حریم خصوصی و سیاستهای بازگشت مشتریان) استفاده میکنند.
ازآنجاییکه مشتریان نمیتوانند بهطور فیزیکی کیفیت محصول را در محیط تجارت الکترونیک ارزیابی
کنند ،وبسایتها سیگنالهای فراوانی را راجعبه کیفیت محصوالت به فروشندگان ارائه میدهند.

1. Connelly
2. Mavlanova
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درمورد کاالهای تجربهای که کیفیت محصول پس از خرید مشخص میشود ،اغلب نامتقارنی اطالعاتی
بیشتری بین فروشندگان و خریداران وجود دارد (کرمانی و روا)2000 1،؛ بنابراین ،فروشندگان
سیگنالهای بیشتری ازقبیل آگهی ،تصویر برند ،گارانتی و قیمت به مشتریان ارسال میکنند.
تماشاگران ورزشی تلویزیون به بازیها به چشم یک کاالی تجربهای نگاه میکنند .هستة محصول،
بازی بین دو تیم است و برخالف محصوالت فیزیکی ،ملموس نیستند (بوهر و نوفر .)2012 2،نتایج
رویدادهای ورزشی و مقدار هیجانی که یک بازی ایجاد میکند و بهطورکلی بازی ،یک خدمت ناشناخته
است؛ برای مثال ،دو تیم ممکن است بازی نهچندان جالبی انجام دهند؛ درحالیکه رکوردهای قبلی
عملکرد بزرگی بودهاند .بسیار مشکل است که تماشاگران ورزشی که دانش کمی دربارة یک ورزش
دارند ،بتوانند کیفیت یک بازی را پیشبینی کنند .تیمهای ورزشی و تیمهای بازاریابی رویدادهای
ورزشی ،از سیگنالهای مختلفی استفاده میکنند تا کیفیت ادراکشده را از یک رویداد افزایش دهند.
دیدگاهها ،ارزشها و رفتارهای تطبیقی گروههای مرجع ممکن است بر رفتار افراد تأثیر بگذارند.
گروههای مرجع برای اعضای خود مشخص میکنند که برای انجام عمل یا فکرکردن ،به یک روش
خاص عمل کنند .چهار پاسخ متفاوت دربرابر گروههای فشار وجود دارند :قبولکردن ،پیوستن ،ردکردن
و نادیدهگرفتن (برون و همکاران .)2008 ،در ادبیات نظری مشتری ،بسیاری از پژوهشگران به این
نتیجه رسیدند که رفتار خرید ،توسط گروههای فشار مشتریان به چندین صورت میتواند تأثیرگذار
باشد (یانگ 3،وانگ و مورالی 2014؛ پارک و منچاندا .)2015 4،گاهی انتخاب مشتری تحتتأثیر
گروههای همساالن یا فشار ناشی از گروههای مرجع است.
عواملی که مردم را برمیانگیزانند تا از استادیومهای ورزشی دیدن کنند و به تماشای مسابقات بروند،
متنوع هستند؛ اما یکی از مهمترین انگیزهها ،هیجانهای بازی یا تجربة بودن در جو حاضر در استادیوم
مسابقات است (لی و همکاران .)2012 5،ورود به استادیوم و تجربة بودن در استادیوم اثری مثبت بر
وفاداری تماشاگران هر دو تیم میگذارد و سطح درگیری و وابستگی هواداران با تیم را افزایش میدهد
(هیس و پریچر.)2013 6،
بنابراین ،یک راهبرد7مناسب بازاریابی با هدف تشویق هواداران برای حضور در استادیوم ،درنظرداشتن
کیفیت بازی است و بهطور مستقیم تماشاگرانی آن را درک میکنند که در استادیوم حضور دارند .اگر
1. Kirmaniv& Rao
2. Buhler and Nufer
3. Yang
4. Park and Manchanda
5. Lee
6. Hayes & Preacher
7. Strategy
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تماشاگران تلویزیونی درک کنند که درصورت حاضرشدن در استادیوم ،چقدر به آنها خوش میگذرد
و هیجان زیادی را تجربه میکنند ،بهاحتمال فراوان در آینده در استادیوم حاضر میشوند .مفهوم
ظرفیت تکمیلشدة استادیوم از حضور افراد متفاوت است .ظرفیت تکمیلشده ،نسبت تعداد
تماشاگرانی است که در روز بازی استادیوم را پر میکنند ،به کل ظرفیت استادیوم .نرخ ظرفیت
اشغالشدة استادیوم ،همانطورکه در اسکرین تلویزیون نشان داده میشود ،عامل مهمی در
تصمیمگیری تماشاگران خواهد بود که در بازیهای بعدی در استادیوم حاضر شوند؛ البته تماشاگران
میزان وفاداری و عناصر روانشناختی مختلفی را مدنظر قرار میدهند تا در استادیوم حاضر شوند .به
عقیدة شانک 1،پیت ،لی و بوسیلی ( ،)2017از دیگر عوامل حضور در استادیوم میتوان به رفتار
گروههای مرجع (از مفاهیم کلیدی در نظریههای گروههای فشار) اشاره کرد؛ زیرا ،در مطالعات قبلی
نشان داده شده است که فعالیتهای گروه دوستان یا همساالن یکی از عناصر مهم مؤثر در حضور
افراد در استادیوم هستند.
منطقی است که وقتی کیفیت یک بازی باال است ،نرخ ظرفیت تکمیلشدة استادیوم باال خواهد بود؛
همچنانکه در صفحهنمایش تلویزیونی این موضوع نشان داده میشود و بینندگان تلویزیونی که بازی
را بهصورت زنده از کانال تلویزیونی تماشا میکنند ،از کیفیت بازی و میزان پرشدن استادیوم مطلع
میشوند .بینندگان تلویزیونی میزان پرشدن استادیوم را بهعنوان یک سیگنال کیفیت رویداد دریافت
میکنند و تحتتأثیر گروههای مرجع همچون دوستان ،هواداران و غیره و یا بهطور مستقل ،برای
حضور در استادیوم تصمیمگیری میکنند .پژوهشهای اخیر دربارة اهمیت پخش تلویزیونی مسابقات
ورزشی ،به ابعاد گستردة این موضوع پرداختهاند .مقدس ،حمیدی و جعفری ( )1393در پژوهش خود
دریافتند که متخصصان ،مدیران و قهرمانان پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی ،ازطریق باالبردن
سطح آگاهیهای علمی و عملی قهرمانان ،موجب توسعة ورزش قهرمانی میشوند و میزان عالقهمندی
جامعه به آن رشته را افزایش میدهند و نیز خانوادهها را مجاب میکنند که فرزندان خود را به ورزش
ترغیب کنند .فراهانی و علیدوست ( )1393تأکید کردند که سه دسته موانع سیاسی و اجتماعی،
حقوقی و قانونی و نیز مدیریتی و ساختاری ،درراستای تحقق حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی
قرار دارند .پیوند عمیق سیاست و ورزش در عرصة باشگاهداری حرفهای ،تعارض با مسائل اعتقادی و
شرعی ،انحصاریبودن صداوسیما و فقدان شبکههای تلویزیونی خصوصی ،وجود مشکالت قانونی
درخصوص حق پخش تلویزیونی در کشور ،کمکاری دولت و سازمان تربیتبدنی در ارائة الیحههای
مؤثر و کارآمد ،بیثباتی و ضعف در مدیریت و ادارة باشگاههای حرفهای ،کمبود نیروی انسانی متخصص
و خالق و نبود اتحادیههای مستقل برای باشگاهها ،مدیران و بازیکنان .رضایی ،امیری و کوزه چیان
1. Shonk et al
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( )1395بیان کردند که هفت دسته موانع اصلی شامل عوامل حقوقی و قانونی ،اقتصادی و سیاسی،
مدیریتی و ساختاری ،معنایی و نیز رفتاری و محیطی در ارتباط متقابل باشگاههای فوتبال و سازمان
صداوسیما وجود دارند .همچنین در ایران ،فضای رسانهای بهطور گسترده موردتوجه مدیران و
کارشناسان حوزة ورزش است .رویکرد رسانه به ابعاد مختلف ورزش بهخصوص با توجه ویژهای به
سطوح عملکرد باالی ورزشی (ورزش قهرمانی و حرفهای) و رشتههای محدود همچون فوتبال همراه
است .خطمشی تلویزیون با توجه به انحصاریبودن این رسانه در ایران و نقش محوری آن در جلب
تماشاگران ورزشی برای استقبال از تماشای مسابقات و حضور در استادیوم ،میتوانند نقش سازندهای
در درآمدزایی باشگاههای ورزشی و سازمان لیگ داشته باشند (عربنرمی ،گودرزی ،سجادی و خبیری،
 .)1395دیتمور و هوچینز )2017(1اذعان کردند که باوجود ظهور فناوریهای دیجیتال و موبایل،
لیگهای بزرگ و شبکههای تلویزیونی همچنان از کنترل معناداری بر توزیع محتوای ورزشی محبوب
جامعه استفاده میکنند .لیگها به بیاعتمادی ازطرف پخش تلویزیونی دامن زدهاند و آنان با شبکههای
تلویزیونی در رابطه با پوشش اخبار و حق پخش با یکدیگر مذاکره میکنند .لیگها از این مذاکرهها
بهعنوان مزیت رقابتی برای جلوگیری از نوآوریهای فناورانه که ممکن است به ضرر هر دو طرف
باشند ،استفاده میکنند .شرکتهای فناوری جدید توسط شبکههای پخش تلویزیونی راهاندازی شده-
اند تا نقض حق کپیرایت را در بحثهای حقوقی و رسانههای خبری دنبال و پیگیری کنند .امروزه،
اجرای حق کپیرایت و کنترل سرمایة فکری ،از منابع مهم قدرت در جهان هستند .فوجاک2و همکاران
( )2017ذکر کردند که ارزش پخش تلویزیونی برپایة تعامل محتوا و ارزیابی بینندگان از برنامة
پخششده است .این ارزیابی کمک میکند که پخش تلویزیونی فعال و پویا و دوجانبه باشد .چنین
امری موجب میشود که بینندگان پخش تلویزیونی احساس کنند که شبکههای تلویزیونی برای آنان
ارزش قائل هستند .او ،3سانگ و وان ( )2017در پژوهش تحلیل عاملی دو در دو ،مطالعهای تجربی
انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که پرشدن استادیومهای کوچکتر تأثیری مثبت بر ارزیابی
مخاطبان وفادار از پخش تلویزیونی داشت.
بنابراین ،بهنظر میرسد که ظرفیت اشغالشدة استادیوم همانطورکه در تلویزیون نشان داده میشود،
بهعنوان یک سینگال کیفیت درکشدة تیم ورزشی استفاده میشود .مطالعة حاضر از نظریة
سیگنالینگ برای ارزیابی اثر ظرفیت اشغال استادیوم بر مخاطبان تلویزیونی و درک کیفیت ادراکشدة
آنان از یک بازی فوتبال و قصد تماشاگران تلویزیونی برای حضور در استادیوم استفاده کرد .چالش

1. Dittmore & Hutchins
2. Fujak
3. Oh
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مهم این پژوهش بر حضور گستردة تماشاگ ران در مسابقات ورزشی متمرکز است؛ زیرا ،با سکوهای
خالی ،بخش قابلتوجهی از درآمدهای اختصاصی تیمها ناشی از فروش بلیت مسابقه ،کاهش مییابد؛
تیمها حمایت اجتماعی خود را ازدست میدهند؛ کانونهای هواداری شور و اشتیاق خود را برای
حمایت از تیم ازدست میدهند؛ فلسفة ساخت استادیومها و تجهیز آنان با تجهیزات پیشرفته با چالش
روبهرو میشود و به اقتصاد باشگاههای ورزشی و ورزش کشور آسیب میرسد؛ ازاینرو ،مدیران
باشگاههای ورزشی و سازمان لیگ فوتبال کشور و فدراسیون باید بر حضور تماشاگران در استادیوم و
فرهنگسازی تماشای مسابقات در استادیوم مبادرت کنند .نتایج این پژوهش میتواند ازطریق
سیاستهای بازاریابی به این امر مهم کمک کند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنوع همبستگی ،مبتنیبر مدلسازی معادالت ساختاری است که به روش میدانی انجام
شد .جامعة آماری دانشجویان پسر علوم ورزشی مقطع کارشناسی پنج دانشگاه منتخب استانهای
تهران و البرز (دانشگاه تهران ،عالمه طباطبایی ،شهید بهشتی ،شهید رجایی و دانشگاه خوارزمی)
بودند که یکی از مسابقات لیگ برتر (بازی استقالل تهران -تراکتورسازی تبریز) را که در استادیوم
آزادی انجام شده بود ،از تلویزیون تماشا کردند .شایان ذکر است که برای دسترسی به دانشجویانی که
بتوانند به پرسشنامه پاسخ دهند ،به کالسهای ورزشی دانشگاهها مراجعه شد تا عالقهمندان به ورزش
که بازی فوتبال موردنظر را تماشا کرده بودند ،بتوانند پاسخگوی پرسشنامه باشند .برای تعیین تعداد
حجم نمونه در مدلیابی معادالت ساختاری ،درنظرگرفتن پنج تا 15پرسشنامه برای هر متغیر قاعدة
مناسبی است .شیوة نمونهگیری تصادفی دردسترس بود و از هر دانشگاه 45 ،پرسشنامة سالم در
تجزیهوتحلیل دادهها وارد شدند.
نحوة توزیع پرسشنامه ،تصادفی دردسترس بود .امکان دسترسی نظاممند به تماشاگران بازی نبود؛
ازاینرو ،سعی شد به صورت حضوری و با پرسیدن سؤال ،غربالگری انجام شود و پرسشنامه دراختیار
دانشجویانی قرار گیرد که دسترسی به تلویزیون داشتهاند و توانستهاند مسابقة استقالل -تراکتورسازی
را تماشا کنند .برای اینکه از دانشگاه های منتخب در نمونه حضور داشته باشند و ازآنجاییکه حجم
جامعه نامعلوم بود ،استفاده از روشهای نظاممند تاحدود زیادی محدودیت داشت؛ بنابراین ،سعی شد
از هر دانشگاه 45پرسشنامة سالم جمعآوری شود.
با توجه به تعداد متغیرهای مشاهدهپذیر در مدل 225 ،پرسشنامة سالم جمعآوری شدند .ابزار پژوهش
نیز براساس مرور ادبیات نظری و تصحیح پرسشنامة او و همکاران ( ،)2017درقالب 15گویه بود.
هفت گویه به کیفیت ادراکشده ،پنج گویه به قصد حضور در استادیوم و سه گویه به میزان وابستگی
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به تلویزیون اختصاص داشتند .برای روایی ظاهری و محتوایی ،پرسشنامة طراحیشده دراختیار 10
نفر از متخصصان رسانة ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی قرار داده شد و نسخة نهایی با رفع ایرادها و
نقاط ابهام ،اصالح و ویرایش شد .برای جمعآوری پاسخ شرکتکنندگان ،از طیف پنجارزشی لیکرت
(از یک = کامالً مخالفم تا پنج = کامالً موافقم) استفاده شد.
برای تعیین روایی سازه از روایی همگرا و واگرا استفاده شد .برای بررسی روایی همگرا ،متوسط
واریانسهای استخراجی1و پایایی ترکیبی2برای تمامی سازهها محاسبه شدند .نتایج نشان داد که
همة سازهها مقادیر قابلقبول برای  VEباالتر از  0/5و  CRباالتر از  0/6را برآورده میکنند که نتایج
در جدول شمارة یک گزارش شده است .همچنین ،روایی واگرا از مقایسة مجذور ضرایب همبستگی
میان هر دو سازه با مقدار  VEسازة در این پژوهش بررسی شد .برای تأیید روایی واگرا ،مجذور ضرایب
همبستگی3میان سازها باید کمتر از واریانس تبیینشده هر سازه باشد که نتایج نشان داد برای همة
سازهها این شرط برقرار است.
برای تعیین پایایی پرسشنامههای ذکرشده در جامعة آماری پژوهش ،در یک مطالعة مقدماتی 30
پرسشنامه توزیع شدند که نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای هر سه متغیر باالتر از  0/7قرار گرفت و
تأیید شدند .پس از جمعآوری اطالعات از نمونة آماری ،برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد .بار عاملی هریک از گویهها و نقش هرکدام از آنها در تبیین مؤلفههای اصلی با
استفاده از چرخش واریماکس 4انجام شد .برای تأیید کفایت نمونه از آزمون کیسر -میر -اوکلین5
استفاده شد که نتیجة آن در جدول شمارة یک آورده شده است .از آزمون همبستگی پیرسون برای
تعیین جهت و شدت رابطة بین متغیرها استفاده شد .برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی
معادالت ساختاری ،بهترتیب از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس6.و آموس7استفاده شد.
نتایج
جدول شمارة یک نشان میدهد که حجم نمونهها برای تحلیل متناسب بود .آزمون کرویت بارتلت8
که بهدلیل بیان کفایت همبستگی بین گویهها استفاده شد نیز ازلحاظ آماری معنادار بود (.)P≤0/05
)1. Variance Extracted (VE
)2. Composite Reliability (CR
)3. Squared Multiple Correlation (SMC
4. Varimax rotation
5. Kaiser- Meyer- Olkin
6. SPSS
7. AMOS
8. Cruet Bartlett
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نتیجة آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نیز باالتر از  0/7بهدست آمد که نشاندهندة پایایی
مطلوب ابزار پژوهش است.
جدول  -1نتايج تحلیل عاملی اکتشافی و پايايی
گويهها

تماشای بازیها ،انتظارات من
را پاسخ میدهد.
من از تماشاکردن بازیها
(ازطریق تلویزیون) لذت میبرم.
من راضی هستم که ازطریق
تلویزیون بازیها را تماشا کنم.
در پخش تلویزیونی ،ظرفیت
تکمیلشدة استادیوم ،نشان از
کیفیت باالی بازی دارد.
تلویزیون تمام آنچه را که در
جریان بازی اتفاق میافتد ،با
جزئیات کامل نشان میدهد.
وضعیت سکوهای استادیوم (پر
یا خالیبودن) را بهخوبی از
تلویزیون میتوانم درک میکنم.

درصد
درصد
بار
واريانس
واريانس
عاملی
تجمعی
کیفیت ادراک شده از تماشای پخش زنده بازی
VE

CR

0/67

47/62

47/62

0/78

0/70

0/72

14/57

62/19

0/69

0/81

0/76

12/69

74/88

0/81

0/69

0/66

8/88

83/76

0/79

0/74

0/54

7/79

91/55

0/83

0/86

0/67

4/55

96/1

0/80

0/83

قصد حضور در استاديوم
اگر فرصتی بهدست آورم ،به
محل برگزاری بازی میروم.
من به دیگران توصیه میکنم
که برای تماشای بازیها به
محل استادیوم بروند.
وقتی بازیها را از تلویزیون
تماشا میکنم ،تشویق میشوم
که به استادیوم بروم.
وقتی بازیها را از تلویزیون
تماشا کردم ،آرزو کردم کاش
میتوانستم به استادیوم بروم تا
از نزدیک بازیها را ببینم.
اگر فرصتی بهدست آورم که
بتوانم برای تماشای بازی به
استادیوم بروم ،من فوتبال را به
سایر رشتههای ورزشی ترجیح
میدهم.

0/73

55/89

55/89

0/77

0/72

0/78

14/77

70/66

0/72

0/74

0/77

11/25

81/91

0/78

0/81

0/73

9/42

91/34

0/81

0/80

0/71

8/65

100

0/75

0/79

KMO

0/733

آلفای
کرونباخ

0/81
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ادامة جدول  -1نتايج تحلیل عاملی اکتشافی و پايايی
بار
عاملی

گويهها

تلویزیون به من کمک میکند
که تصمیم بگیرم کدام بازی را
تماشا کنم.
تلویزیون به من کمک میکند،
کدام بازی ارزش رفتن به
استادیوم را دارد.
تلویزیون به من کمک میکند
که آخر هفتهها برای تماشای
مسابقات در استادیوم،
برنامهریزی کنم.

درصد
درصد
واريانس
واريانس
تجمعی
وابستگی به تلويزيون

VE

CR

0/81

63/81

63/81

0/83

0/76

0/74

20/85

84/67

0/81

0/84

0/83

15/32

100

0/81

0/72

KMO

0/71

آلفای
کرونباخ

0/7

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بههمراه ضرایب همبستگی در جدول شمارة دو آورده شده است.
میانگین کیفیت ادراکشده از تماشای پخش زندة بازی برابر با  4/25است .میانگین وابستگی به
تلویزیون برابر با  4/18است و قصد حضور در استادیوم میانگینی برابر با  4/05دارد .کیفیت ادراک
شده همبستگی مطلوبی با قصد حضور در استادیوم دارد (.)r = 0/74
جدول -2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بههمراه ضرايب همبستگی
شماره

1
2
3

متغیرها
کیفیت ادراکشده از
تماشای پخش زندة
بازی
وابستگی به تلویزیون
قصد حضور در
استادیوم

میانگین

انحراف

1

2

3

4/25

0/43

1

0/55

0/72

4/18

0/65

0/55

1

0/74

4/05

0/66

0/72

0/74

1

معیار

P<0/001

با تکیه بر ادبیات نظری ،پژوهشگران این مطالعه درپی آن بودند که اثر کیفیت ادراکشده از تماشای
پخش زندة بازی و وابستگی به تلویزیون را (بهعنوان متغیرهای برونداد) بر قصد حضور در استادیوم
(متغیر درونداد) مطالعه کنند؛ ازاینرو ،پس از انجام آمار توصیفی ،برای اجرای مدل از نرمافزار آموس
استفاده شد .نتایج حاصل از برازش مدل پژوهش نشان داد که کیفیت درکشده از پخش تلویزیونی
بازیها با قصد حضور در استادیوم شرکتکنندگان در پژوهش ،رابطة مثبت و معناداری دارد .همچنین،
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وابستگی به تلویزیون نیز با قصد حضور تماشاگران تلویزیونی برای تماشای حضوری رابطة مثبت و
معناداری دارد .مدل نهایی پژوهش در شکل شمارة یک نمایش داده شده است.

شکل  -1نتايج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری

نتایج حاصل از اجرای مدل در نرمافزار آموس در جدولهای شمارة سه و شمارة چهار آورده شده
است .شاخصهای برازش مطلق ،برازش تطبیقی و مقتصد نشان دادند که مدل برازش مطلوبی دارد.
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جدول  -3شاخصهای برازش مدل در نرمافزار آموس
شاخصها

شاخصهای
برازش مطلق

شاخصهای
برازش تطبیقی

شاخصهای
برازش مقتصد

نام شاخص
شاخص نیکویی
برازش
شاخص نیکویی
برازش
اصالحشده
ریشة میانگین
مربعات
باقیمانده
برازش
هنجارنشده
(توکر -لویس)
شاخص برازش
هنجارشده یا
شاخص بنتلر-
بونت
شاخص برازش
تطبیقی

اختصار

مدل 1

مالک

GFI

0/96

GFI > 0/9

AGFI

0/9

AGFI > 0/9

برازش
مطلوب

RMR

0/027

RMR < 0/05

برازش
مطلوب

)NNFI (TLI

0/96

NNFI > 0/9

برازش
مطلوب

NFI

0/96

NFI > 0/9

برازش
مطلوب

CFI

0/98

CFI > 0/9

برازش نسبی

RFI

0/91

RFI > 0/9

برازش افزایشی

IFI

0/98

IFI > 0/9

ریشة میانگین
مربعات خطای
برآورد
کای -اسکوئر
بهنجارشده به
درجة آزادی
شاخص برازش
مقتصد
هنجارشده
شاخص هولتر

تفسیر
برازش
مطلوب

برازش
مطلوب
برازش
مطلوب
برازش
مطلوب

RMSEA

0/05

RMSEA < 0/1

برازش
مطلوب

CMIN/df

1/56

بین  1تا 3

برازش
مطلوب

)(PNFI

0/36

بیشتر از 0/05

برازش
مطلوب

Hoelter

223

بیشتر از 200

برازش
مطلوب

پژوهش در ورزش تربیتی شماره  ،16بهار و تابستان 1398

206

جدول  -4ضرايب مسیر مدل نهايی پژوهش
مسیر
وابستگی به تلویزیون

←

کیفیت ادراکشده از تماشای
پخش زندة بازی
کیفیت ادراکشده از بازی

←
↔

ضريب بتا
قصد تماشای بازیها
در استادیوم
قصد تماشای بازیها
در استادیوم
وابستگی به تلویزیون

سطح
معناداری

0/32

0/001

0/62

0/001

0/57

0/001

ضرایب مسیر مدل نهایی پژوهش در جدول شمارة چهار آورده شدهاند .همانطورکه نتایج نشان
میدهد ،هر دو متغیر برونزا اثر معناداری ( )P < 0/001بر متغیر درونزا دارند؛ بهطوریکه وابستگی
به تلویزیون با ضریب اثر  0/32و پخش زندة بازی با ضریب اثر  ،0/62بر قصد تماشای بازیها در
استادیوم تأثیرگذار هستند .همچنین ،کیفیت ادراکشده از بازی با ضریب تأثیر  0/57بر وابستگی به
تلویزیون تأثیرگذار است.
بحث و نتیجهگیری
کیفیت ادراکشده از پخش تلویزیونی بر استقبال از بازیها و قصد حضور در استادیوم اثر مثبت و
معناداری داشت .این یافته از پژوهش با یافتههای مطالعات ریو 1و همکاران ( ،)2013ایوننو و
باکیرتزوگلو ( )2016و او و همکاران ( )2017همخوانی دارد .اگر پخش تلویزیونی بازیها انتظارات
مخاطبان را پاسخ دهد و اگر تماشای بازیها لذت مخاطبان را بههمراه داشته باشد ،سیگنالهای
ارسالی نشان میدهند که کیفیت بازیها مطلوب است؛ ازاینرو ،در تبادالت و گفتوگوهای گروههای
مرجع همچون گروههای هواداران ،دوستان و جوامع برندی زیرفشار همکاران گروه ،مخاطبان پخش
تلویزیونی تصمیم میگیرند که در استادیوم حضور یابند .کیفیت مطلوب رسانهها در پخش تلویزیونی،
پخش تلویزیونی همراه با جزئیات مسابقات است .اگر ظرفیت تکمیلشدة استادیوم باال باشد ،کیفیت
ادراکشدة مسابقه نزد مخاطبان تلویزیونی مطلوب خواهد بود؛ برایناساس ،محتمل خواهد بود که
گروههای مخاطبان تلویزیونی برای تماشای مسابقات برای رفتن به استادیوم و قرارگرفتن در جو
مطلوب و تماشا و تجربة لذت و هیجان زندة مسابقه مشتاق شوند.
این مطالعه تأکید کرد که درک بینندگان تلویزیونی از کیفیت یک بازی فوتبال با درنظرگرفتن میزان
ظرفیت اشغالشدة استادیوم است .پژوهشگران دریافتند که کیفیت ادراکشدة مطلوب قصد
1. Rui
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تماشاگران را برای حضور در استادیوم افزایش خواهد داد و آنان را ترغیب میکند که دوستان خود را
نیز برای تماشای مسابقه توجیه و تشویق کنند .انجام بازی در استادیومهای بزرگ ،اما سکوهای با
تراکم کم ،در نگاه بینندگان بهمعنی استقبال کم از بازی است .از نگاه فنی ،کارگردانان پخش تلویزیونی
باید درنظر داشته باشند که از کدام صحنههای استادیوم استفاده کنند .سکوهای خالی یا سکوهای با
تراکم کم ،ممکن است درنظر بینندگان بهمعنی این باشند که این بازی چندان جذابیت ندارد .از دیگر
ویژگیهای کیفیت ادراکشده نزد تماشاگران تلویزیونی ،نمایش جزئیات حوادث بازی است؛ ازاینرو،
کارگردانان تلویزیونی باید صحنههای هیجانبرانگیز در جریان بازی را ازدست ندهند و آنها را برای
مخاطبان تلویزیونی پخش کنند.
تماشاگران ورزشیای که ورزشهای تماشایی را از تلویزیون تماشا میکنند ،میزان ظرفیت اشغالشدة
استادیوم را بهعنوان یک سیگنال (در این پژوهش ،منظور عنصری است که بعدی از کیفیت را نشان
میدهد) کیفی بازی درنظر میگیرند (بولر و نوفر .)2012 1،بهویژه در رویدادهای ورزشیای که ظرفیت
باالیی از استادیوم اشغال میشود ،سیگنالهایی قوی برای مخاطبان تلویزیونی ارسال میشوند که
نشاندهندة آن هستند که بازی از کیفیت باالیی برخوردار است .بههرحال ،پژوهشهای اخیر که روی
کیفیت خدمات انجام شدهاند ،نشان دادهاند که کیفیت خدمات عنصری کلیدی برای قصد حضور در
استادیوم برای تماشای یک مسابقه است (کیم 2،الواتر و لی)2006 ،؛ بنابراین ،درراستای مطالعات
قبلی ،نتایج این پژوهش نیز تأکید کرد که کیفیت ادراکشده از تماشای یک بازی بر قصد حضور در
استادیوم بینندگان تلویزیونی اثر دارد.
براساس نتایج مطالعات قبلی ،سیگنالهای متنوع برای فرستادن اطالعات ارسال میشوند .سیگنالها،
عناصری نمادین همچون نام تجاری و دسترسی به اطالعات کاال هستند (ماوالنووا و همکاران.)2012 ،
اگرچه ارسال این سیگنالها عناصر اصلی در بازاریابی هستند ،کاربرد آنها در بازاریابی ورزشی
رویدادهای ورزشی محدود است؛ زیرا ،بهنظر میرسد که تعیین کیفیت محصوالت تجربی یا خدمات
تجربهای همچون بازیهای ورزشی ازطریق ارسال چنین سیگنالهایی مشکل است.
نتیجة این پژوهش نشان داد که ظرفیت تکمیلشدة یک استادیوم ،یک سیگنال از کیفیت یک رویداد
است و از دیدگاه گروههای همساالن یا گروههای دوستان ،این سیگنال میتواند بر کیفیت ادراکشده
توسط تماشاگران از پخش بازیها مؤثر باشد.
بسیاری از پژوهشگران بر حضور در ورزشگاه و کیفیت بازی تأکید کردهاند .برخی از این مطالعات
تأکید کردهاند که کیفیت بازی با حضور در استادیوم ارتباطی مثبت دارد و برعکس ،حضور تماشاگران
1. Buhler & Nufer
2. Kim
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در استادیوم به کیفیت باالی رویداد منجر میشود .یامامورا و شین ( )2009بیان کردند که هرچه
کیفیت بازیهای یک لیگ بهتر شود ،سرعت حضور تماشاگران در استادیومها افزایش مییابد .آمار
لیگ ملی فوتبال ایالت متحده نشان داد که شانس باالی پیروزی در خانه ارتباطی مثبتی با حضور
زیاد در بازیها دارد و تعادل رقابتی را متعادل میکند (کوتز و هامفری.)2010 ،
بههرحال ،مطالعات مختلفی ارتباط بین کیفیت مسابقات و حضور در مسابقات را بررسی کردهاند.
فورلتون و میلر )2017( 1ذکر کردند که کیفیت بازی موجب حضور بیشتر تماشاگران در بازیها
میشود .همچنین ،به عقیدة آنها ،عملکرد بازی ازقبیل برندهشدن تیم محبوب ،به حضور زیاد
تماشاگران در بازیها منجر میشود .پژوهشگران قبلی تعداد واقعی تماشاگران حاضر در استادیوم را
درنظر گرفتهاند؛ درحالیکه در این پژوهش ،میزان ظرفیت اشغالشده بر صفحهنمایش تلویزیون و اثر
آن بر قصد تماشاگران برای حضور در استادیوم تحتتأثیر فشار دوستان بود.
نتایج نشان داد که اگر ظرفیت اشغالشدة استادیوم باال باشد ،کیفیت ادراکشده از بازیها نزد افراد
ارتقا مییابد و درنتیجه ،قصد حضور در استادیوم برای تماشای مسابقه افزایش خواهد داشت .در این
پژوهش ،ظرفیت تکمیلشدة استادیوم که در تلویزیون نمایش داده میشود ،بهجای تعداد واقعی
حاضران در استادیوم درنظر گرفته شد؛ زیرا ،استادیومها با توجه به مکان و مقیاس تیمهای بومی،
متفاوت هستند .شهرهای کوچک طبیعی است که استادیومهای کوچکتری دارند .همچنین ،تیمهای
کوچک نیز استادیومهای بزرگی ندارند؛ درنتیجه ،چگونگی تراکم حاضران در استادیوم میتواند معیار
سنجش بهتری از کیفیت یک رویداد باشد .اگر بازی در یک استادیوم بزرگ برگزار شود و از این بازی
استقبال زیادی نشود ،سکوهای خالی در تلویزیون تماشاگران خانگی را مجاب میکنند که از این بازی
استقبال زیادی نشده استو این بازی درنزد بینندگان تلویزیون کیفیتی عالی ندارد و درواقع،
تماشاگرپسند نبوده است؛ ازاینرو ،کیفیت ادراکشده از بازی درنزد بینندگان تلویزیونی کاهش
مییابد؛ اما اگر بازی فوتبال در یک استادیوم کوچک برگزار شود و ظرفیت استادیوم تقریب ًا بهطور
کامل تکمیل شود ،درنظر بینندگان تلویزیون آشکار میشود که از بازی استقبال خوبی شده است و
بازی کیفیت خوبی دارد؛ درنتیجه ،قصد آنها برای حضور در استادیوم افزایش خواهد یافت.
همچنین ،یافتههای پژوهش نشان داد که وابستگی به تلویزیون بر تصمیم تماشاگران به حضور در
استادیوم تأثیر میگذارد .این یافته از پژوهش با یافتههای مطالعات بوهر و نوفر ( ،)2012فوجاک و
همکاران ( ،)2017او و همکاران ( )2017همخوانی دارد .نتایج حاصل از این یافته به این نکته اشاره
دارد که بینندگان متعصب تلویزیون از تماشای صحنههای جذاب و پخش زندة مسابقات تلویزیونی
لذت میبرند و برای تماشای زندة مسابقات نیز تصمیم میگیرند .تبلیغات جذاب تلویزیونی قبل از
1. Fullerton & Miller
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بازی دو تیم محبوب یا برتر ،احتماالً تماشاگران تلویزیونی را برای رفتن به استادیوم ترغیب میکنند.
همچنین ،تلویزیون میتواند توضیحات مربوط به کیفیت تیمهای مسابقهدهنده را ازقبل به تماشاگران
تلویزیونی انتقال دهد و بدینترتیب ،آنها را توجیه کند که کدام بازی ارزش رفتن به استادیوم را
دارد .تلویزیون میتواند به مخاطبان خود اطالعات کاملی راجعبه برنامة مسابقات تیمهای مختلف
ارائه دهد تا مخاطبان برای رفتن به استادیوم برنامهریزی کنند.
بههرحال ،این مطالعه نشان داد که نظریة سیگنالینگ و فشار ناشی از همکار یا دوست (اعضای گروه
دوستان یا گروه مرجع) ،اثر قابلتوجهی بر تماشاگران تلویزیونی برای قصد حضور در استادیوم دارند؛
بنابراین ،جایگاههای تکمیلشده تأییدی است بر اینکه کیفیت بازی درحالاجرا باال است و درنتیجه،
تعداد تماشاگرانی که در آینده به تماشای مسابقات میآیند نیز بیشتر خواهد شد .این مطلب برای
بازیهای جام آزادگان نیز میتواند استفاده شود .آمارها نشان دادهاند که در فصل  2014-2015در
بازیهای همة باشگاههای زیرنظارت فیفا در کل دنیا ،حدود هشت هزار نفر بهطور میانگین از هر بازی
دیدن کردهاند که این تعداد ظرفیتی کمتر از  20درصد از کل ظرفیت تماشاگران استادیومها بوده
است .این آمار نشان میدهد که بسیاری از تیمها نیازی ندارند که استادیوم تازهای بسازند یا استادیوم
خود را گسترش دهند؛ اما هر باشگاه باید به فکر پرکردن ظرفیت استادیوم خود باشد .بهطور عملیاتی،
باشگاهها میتوانند جایگاه تماشاگران را سازماندهی کنند و مکانهای خالی را با تبلیغات کانون
هواداران یا بنرهای سازمانهای خیریه یا تبلیغات حامیان مالی پر کنند و بدینترتیب ،تماشاگران را
در مکانهای مناسبی متمرکز کنند تا ظرفیت خالی استادیوم در تلویزیون پخش نشود و دوربینهای
پخش تلویزیونی باید جایگاه تکمیلشدة استادیوم را نمایش دهند .افزونبراین ،حضور بنرهای حامیان
مالی میتواند درآمدزایی خوبی برای باشگاه داشته باشد (لی)2015 1،؛ حتی بنرهای حمایت از
سازمانهای خیریه همچون محک میتوانند چهرة خوبی را از باشگاه در اجتماع و نیز مسئولیت
اجتماعی باشگاه را نشان دهند.
راههای مختلفی برای افزایش تعداد تماشاگران حاضر در استادیوم بررسی و مطالعه میشوند .همچنین،
عنصر دیگری که میتواند عالوه بر ارتباط کیفیت ادراکشده و بر قصد حضور در استادیوم تأثیر
بگذارد ،وابستگی تماشاگران به تلویزیون است .تماشاگران با وابستگی زیاد به تلویزیون ،قادرند
سیگنالهای ارسالی از تلویزیون را در زمان پخش مسابقه دریافت کنند و با تصمیم به حضور تماشاگران
در استادیوم تحتتأثیر گروه های مرجع قرار گیرند .هرچه تماشاگران به تلویزیون بیشتر حساس
باشند ،سیگنالهای بیشتری از تلویزیون در زمان پخش مسابقات دریافت میکنند .تماشاگران ورزشی
به بازیها به شکل ورزش تجربهای یا کاالی تجربهای نگاه میکنند (بوهر و نوفر2012 ،؛ کورتز،
1. Lee
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 .)2017بازیها هیچگاه ورزش مطمئنی نیستند (دوگانوگلو .)2010 1،درواقع ،بهترین تیمها با بهترین
عملکرد در بازیهای قبلی ،تضمینی نمیدهند که بازیهای بعدی را ببرند؛ بنابراین ،مردم با تکیه بر
اطالعات قبلی این رویدادها را تماشا کنند یا براساس عادت همیشگیشان ،یک تیم را همیشه انتخاب
میکنند و هوادار آن میمانند یا بدیندلیلکه با یک سازمان در ارتباط هستند ،تماشای بازی تیم خود
را انتخاب میکنند (وان 2،گریو ،زاپاالک و پیس 2008؛ واالسی 3،ویلسون و میلوچ .)2011
درحالحاضر ،رقابت بر سر حق پخش تلویزیونی بین باشگاههای مختلف دنیا و شرکتهای فناوری
اقماری شدید است .بهطرز جالبی ،تماشاگران حاضر در استادیوم نیز بسیار مشتاق هستند در مکانی
بنشینند که دوربینهای پخش تلویزیونی حرکات آنها را مدنظر قرار دهند؛ حتی تماشاگران ممکن
است چند ساعت زودتر در مکان استادیوم حاضر شوند تا در مکانهای یادشده قرار گیرند و درعوض،
تماشاگرانی که دیر میرسند این گزینه را نخواهند داشت؛ ازاینرو ،دوربینها فضاهایی را در تلویزیون
نشان میدهند که بهسرعت توسط تماشاگران پر شدهاند و فضاهای خالی نمایش داده نمیشوند.
براساس یافتههای حاصل از مدل مبنیبر تأثیر وابستگی به تلویزیون بر قصد تماشای بازی در استادیوم،
پیشنهاد میشود که سازمانهای ورزشی و تلویزیون با همدیگر همکاری کنند تا توجه مشتریان را
برای تماشای ورزش با راههای مختلف امتحان کنند .چنین همکاریهایی میتوانند نوعی همافزایی
ایجاد کنند و تعداد بینندگان تلویزیونی را افزایش دهند و حق پخش تلویزیونی و درآمدهای ناشی از
آن را افزایش دهند .همچنین ،با توجه به یافتههای حاصل از مدل پژوهش پیشنهاد میشود که پخش
تلویزیونی دوربینهای خود را بهگونهای مستقر کند که دوربینها بتوانند ظرفیت تکمیلشدة بیشتری
از استادیوم را نشان دهند و بدینترتیب ،قابلیت دیدهشدن تیمها را بهتر کنند.
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Abstract
The purpose of this research was investigating the impact between the perceived
quality of television broadcasting and the dependence of viewers on the television
on the intention to attend the football stadium. This research is a correlation type
based on structural equation modeling that was done by field method. The
statistical population was sport sciences male students of selected universities in
Tehran and Alborz provinces, who watched television play of Esteghlal of
Tehran- Tractor Sazi of Tabriz from the Premier League series held at Azadi
Stadium. In order to determine the number of sample size in the structural
equation modeling, with the consideration of 5 to 15 questionnaires for each
variable, the researcher collected 225 correct questionnaires. The research tool
was based on theoretical studies and recent research in the form of a questionnaire
of 15 questions was designed. For visual and content validity, a questionnaire was
designed for the ten sport marketing experts and sports management professors
and the final version was corrected by correcting and removing defects and
ambiguities. The initial reliability of the research instrument was determined by a
pilot study and the structural validity of the instrument confirmed by the output of
the statistical software. The results showed that the effect of perceived quality of
watching live broadcast play and television dependency is effective on the
decision to attend the audience in the stadium. The Organizers of sporting events
should pay attention to the factors that increase the perceived quality of television
broadcasting to TV viewers.

Key words: Live Football Broadcast Play, Dependency Audiences, Intention to
Attend the Stadium, The Students
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