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 مقدمه
 مهمی بخش ورزشی رویدادهای تماشای ،حاضردرحال

 داده اختصاص خودبه را فراغتاوقات و سرگرمی از
 سبب و نموده جذب خودبه را تماشاگر هاميليون واست 
 از بسياری در ورزش صنعت اقتصادی هایجنبه تقویت

 عنوانبه فوتبال تماشای ،بيندراین. است شده کشورها
 از زیادی تعداد جهان درسراسر ،پرطرفدار سرگرمی یک
 سود کشورها از بسياری و کرده است درگير را افراد

 به مربوط هایفعاليت و فوتبال از را زیادی اقتصادی
 ،1 کفاالکی کارکایا، یاناپولوس و) آورندمی دستهب آن

 را آن جهان، کشورهای از بسياری کهییتاآنجا ؛(2016
 لبریزبودن. اندداده قرار خود ملی ورزش ردیف در

 ملی، داخلی، دیدارهای در تماشاچيان از هاورزشگاه
 از هارقابت برخورداری همچنين، و جهانی و ایقاره

 عنوانبه را فوتبال تلویزیونی، چندميليونی بينندگان
 کشور در. است کرده معرفی جهان ورزش ترینمردمی

 و است ورزش طرفدارترینپر و ترینرایج فوتبال نيز ما
 ورزشکار تعداد بيشترین ها،ورزش تمامی با مقایسه در
 ،رسولی) است داده اختصاص خودبه را طرفدار و

 رویداد یک بخش ترینمهم (.2012 ،الهی ساعتچيان و
 آن بـه تماشاچيان و هـواداران توجـه ميـزان ورزشـی،

 گروه ترینمهم تماشـاچيان هـا،باشـگاه بـرای. اسـت
 از ،همچنين. آیندمی حساببه درآمد کسببرای 
 درآمدی منابع هواداران حضـور اقتصـادی، نظـرنقطـه

 یـا( فروشیبليت) مستقيم شکلبه را دیگری
 باشگاه، به مربوط کاالهای فـروش) غيـرمسـتقيم

 برای( تلویزیونی پخش حق فروش و مالی حاميان
ليگ ،جهـان سرتاسر در. آوردمی ارمغانبـه هاباشگاه

 مسابقات برگـزاری وظيفـة فقـط معتبر ایحرفه های
 دارایها آن از هرکدام بلکه ،ندارند برعهده را فوتبال
 گاهی و هاميليون کـه هسـتند هنگفتی هایسرمایه

 از اعم ،خود با مرتبط تشکيالت دربينرا  دالر ميلياردها

                                                           
1. Karakaya, Yannopoulos & Kefalaki 

 ردوبدل هافدراسيون و ليگ ایهازمانس هـا،گاهباش
خبيری،  اکبری یزدی، حميدی، سجادی و) کنندمی

 بيشتری هوادار که ورزشی یليگ است بدیهی(. 2014
 بيشتری درآمدزایی ظرفيت کنـد، جلـب خودبه را

 در ورزش بخش تجربة افزایش باوجود. داشت خواهد
های چالش با ورزشی یهاسازمان اخير، هایسال

 دیگر افزایش و ضعيف بازاریابی ازقبيل زیادی
 ،درنتيجه ؛هستند مواجه سرگرمیهای گزینه

 با را خود بازار مؤثر طوربه باید ورزشی یهاسازمان
کارکایا و ) کنند منطبق ورزشی تماشاچيان نيازهای

 (.2016 ،همکاران
 ليگ دو در فوتبال تماشاچيان تعداد آمار بر مروری
 آ سری و اسپانيا الليگای شامل که اروپا دیگر مطرح
 برای ميانگين طوربه که دهدمی نشان شود،می ایتاليا

 ایتاليا ليگ برای و نفر هزار 28 اسپانيا ليگ در بازی هر
 آمار تعداد بررسی اما اند؛شده ثبت تماشاگر نفر هزار 27

 دهندةنشان اروپایی مطرح ليگ سه این در تماشاچيان
 در فوتبال تماشای از مردم استقبال ميزان رشد

 سال از تماشاچيان تعداد ،مثال برای است؛ هااستادیوم
 هزارپنج افزایش ،انگليس برتر ليگ در 2014 تا 2001
 ؛(2015 ، اروپا فوتبال آمار مرکز) دهدمی نشان را نفری

 هایسال در تماشاچيان رشدروبه روند این برخالف اما
 که آماری هایبررسی ،اروپایی مطرح هایليگدر  اخير

انجام  کشور برتر ليگ سازمان هایگزارش برمبنای
 ميزان از اخير سال چند در را منفی یروند ،اندشده

 دیدن و هاماستادیو در حضور برای تماشاچيان استقبال
های در پژوهش .دندهمی نشان ایران در فوتبال
و موانع حضور افراد در  به عوامل شده،انجام

 ها،این جملهزا های ورزشی توجه شده است؛استادیوم
است ( 2018)، قلی پور و عيدی کاظمی فالح پژوهش

حضور افراد در استادیوم های ورزشی را دالیل افت که 
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اقتصادی، عوامل  مربوط به جذابيت مسابقات، عوامل
در این اند؛ اما زا دانستهریزی و عوامل مشوقبرنامه

تلویزیونی  تماشاچيان نگرشکمبود توجه به  ها،پژوهش
  .شودنيز مشاهده میليگ برتر فوتبال ایران  به

 های اخير،سال در آن گستردة مطالعة که علت نگرش
 است، بر رفتار تأثيرگذاری در اششدهشناخته توانایی

 کهطوریبه شود؛محسوب می رفتار پيشگویی شاخص
 عصبی و ذهنی نوعی آمادگی را نگرش 1آلپورت
 به واکنش بر کند کهمی باتجربه تعریف یافتةسازمان
 ،نگرش به وابسته هایموقعيت موضوعات و تمامی

و   عطارزاده) گذاردمی برجای یو مستقيم پویا تأثير
 ،شده انجام هایمبنای پژوهش(. بر2007 ،سهرابی
 رفتارهای و هانگرش ها،انگيزه ميان نيازها، همواره
 در مطالعة .دارد وجود ارتباط جامعه افراد در عملی

، رویکردهای متفاوتی مطرح شده است که نگرش
رویکرد  ،نگرش ترین رویکردها درزمينةازجمله مهم

 شککه بدون کنداین رویکرد بيان می. است رفتاری
 تأثيرات و هایادگيری درمعرض آدمی هاینگرش

. (2005نيا، و صفاریکریمی ) بود خواهد اجتماعی
منفی  یا مثبت گرشن است که داشتن اساسبرهمين

تواند می ليگ برتر فوتبال ایران، مختلف جامعه به اقشار
 پيامدهای مثبت و منفی را در پی داشته باشد.

 رد مؤثر عوامل ایگسترده طوربه علمی ادبيات
های رویداد تماشاچيان نگرش و رفتارها مشارکت،

(. 2001 ،2سباستين و بریستو) اندکرده بررسی را ورزشی
 تماشاچيانو نگرش  درک بررسی به هاپژوهش بيشتر

 عوامل این .اندپرداخته شدهارائه خدمات از ورزشی
، دیل) فنی کيفيت ابعاد عملکردی، کيفيت ابعاد شامل

 کيفيت ابعاد و( 2005 ،3وان ایوردن،واندروایل و ویليامز 

                                                           
1. Alport 

2. Bristow 

3. Dale, van Iwaarden, van der Wiele &  

    Williams 

کاستليس،  و تئودوراکيس ،همچنين .اندبوده تصویر
 از تماشاچيان ادراک به( 2009) 4رابينسون و بارالس

 ملموس، بعد)را  بعد پنج و اندپرداخته خدمات کيفيت
 معرفی (اطمينان قابليت و امنيت دسترسی، گویی،پاسخ

 عوامل( 2001) 5تورلی و کلی کهدرحالی کردند؛
 ورزش در خدمات کيفيت گيریاندازه برای ای راگانهنه

 برای 6رویداد کيفيت مدل یک درنهایت، اند.داده توسعه
 مانند کليدی یعوامل که شد معرفی ورزشی تماشاگر
 تعاملی، يفيتک تکميلی، خدمات کيفيت بازی، کيفيت
 عنوانبه را فيزیکی محيط کيفيت و نتيجه کيفيت
کتانی ژانگ،  و کو) کردند تعيين رویداد خدمات کيفيت

 (.2011 ،7و پاستور
 کهاست  شده مشخص ،ورزشی مدیریت ادبيات در

 است خاصی هایویژگی دارای ورزشی رویداد تماشای
. کندمی متمایز محصوالت و خدمات سایر از را آن که

 ،سـوازیـک. دارد صـنعتی و ورزشی وجه دو فوتبال
 یک عنوانبه که داد سامان چنان را فوتبـال بایـد

 فوتبـال ،دیگـرازسوی و یابد رواج ایحرفه ورزش
 دارای هاصنعت دیگر همانند صنعت یک مثابـةبـه

 ایـن بين است الزم و است اقتصادی ساختار و منطق
 هاتيم و هاليگ ،بنابراین شود؛ برقرار تعادل وجه دو

 بتوانند تا کنند اتخـاذ را بهتـری هـایراهبرد بایـد
 کاهش از و باشند داشته خود مشتریان با بهتری ارتباط
 افزایش دنبالبه و کنند جلوگيریها آن حضور
 همکاران، ویزدی  اکبری) باشند مشتریان بيشترهرچه
 جذب به قطعيتنبود  عامل ،مثال برای ؛(2014

 نوعی اطمينان نبود .کندمی کمک ورزشی تماشاگر
 ایجاد ورزشی تماشاچيان در مثبت فيزیولوژیک انگيزة

 وادیل،) شودمی گفته مثبت هيجانات آن به که کندمی

4. Theodorakis, Koustelios., Robinson  

    & Barlas. 

5. Kelley & Turley 

6. MEQSS 

7. Ko,  Zhang, Cattani & Pastore 
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 و دهقـان عليـزاده، ساعتچيـان، رابطه، این در(. 2003
 حضـور هـایانگيـزه بررسـی در (2011) الهـی

 را مسابقات هيجان عامل تهران، شهرآورد هواداران
 عنوانبه رقـابتی، تعادل از مناسبی ميزان وجود نشانة
 معرفـی هـواداران حضـور بـرای برانگيزاننده عامل
 فرگلچين و اصغرپور صـادقی، همچنـين، .کردند

 دررا  برتـر ليـگ تماشاچيان تعداد کاهش( 2009)
 ليگ در حاضر هایتيم اطمينان از ناشـی فصـل اواخـر

 .کردند بيان خود وضعيت از
 از لذت احساس نيز( 2004) 1شافميستر و وراتچک

 سطح در رقابت به اميد مثالعنوانبه که را مسابقه

 جذب در عاملی عنوانبه ،است عملکرد از باالیی

( 1999) 2ميلن و گالدن. اندبرشمرده ورزشی تماشاگر

 را رویداد از بعد و قبل سرگرمی گنجاندن درمورد بحث

 نام تماشاگر حفظ برای جذاب وسيلة یک عنوانبه

 آن از تماشاگر جذب عنوانبه که دیگری عامل. اندبرده

 عامل. است ورزشی مسابقة یک جذابيت ،شودمی یاد

 سطح همچون مختلفی متغيرهای شامل جذابيت

 تعداد و هاتيم بين رقابت سطح ورزشی،های تيم

، شيبر، اشنيتزر مطالعة. شودمی تيم ستارگان

 را ورزش جذابيت( 2014) 3النگ،برندستر و کوپ

 رقابت سطح و بودنکنندهسرگرم عامل دو ازطریق

 دیگر توسعة به کمکها آن ،همچنين. کرد بررسی

 مشارکت سهم افزایش به کمک و جامعه در ورزش

 برگزاری توسط( پایداری) ورزشیهای فعاليت در عموم

 آینده در رویداد دهندةتوسعه عوامل عنوانبه را رویداد

 در مهم عوامل از نيز تيم افراد عملکرد سطح. دانستند

 4شرام. بود ورزشی رویداد یک راجع به نگرش و قضاوت

 از یکی قوانين فهم ميزان که است معتقد( 2009)

 رویداد شناسیزیبایی. است ورزش ارزیابی مهم عواملی

                                                           
1. Woratschek 

2. Gladden & Milne 

 رویداد در جذاب و زیبا عناصروجود  و هماهنگی وجود را

های رشته به مختص رویداد زیباشناسی این. انددانسته

 که دندهمی نشان شواهد بلکه ؛نيست خاصی ورزشی

 ورزشیهای رشته همة در کاربردقابل شناسیزیبایی

 ایرسانه پوشش سطح یادشده، موارد برعالوه. است

 یک محبوبيت در مهم عوامل ازنيز  را ورزشی رویداد

 پوشش شيوة. اندبرشمرده ورزشی فعاليت و رویداد

 تماشاچيان نگرش بر ورزشی رویدادهای ایرسانه

 است گذارتأثير ورزشی مقوالت به نسبت ورزشی

 رویدادهای کامل پوشش(. 2016 همکاران، و کارکایا)

 گرایش افزایش موجب باال کيفيت سطح با ورزشی

 بينندگان شمار افزایش ای،رسانه محصوالت به مردم

 بهبود و تجاری هایوردهفرا فروش افزایش تلویزیونی،

 براین،افزون. شودمی مردم نزد رسانه عمومی ةهوج

 و دنشومی تضعيف هارسانه ،ضعيف پوشش درصورت

 شوندمی ورزش بخش مالی اهداف تحقق مانع

 ،محمدیزاده، جعفری، عباسی و گل، رجبمرتضوی)

عواملی را  مطالعاتی  ایران درهمچنين، (. 2014

 هاورزشگاه در تماشاچيان حضور هایانگيزه عنوانبه

 به مندیعالقه( 2008) معصومی د:انکرده شناسایی

 بازی پيروزی، فوتبال، دربارة علم بازی، هيجان تيم،

، الميری سرگرمی؛ و تماشاچيان به خدمات پایاپای،

سلطان حسينی و نصراصفهانی  نادریان جهرمی،

 هایاولویت بازی، جذابيت اقتصادی، عوامل( 2011)

 و ساعتچيان تسهيالت؛ و امکانات و تماشاچيان

 به عالقه تيم، از حمایت هایانگيزه( 2011) همکاران

، تجاری نعمتی؛ بازی هيجان و فوتبال زیبایی فوتبال،

 فرهنگی؛ و اجتماعی عوامل( 2012)و زارعی 

( 2012)، اسدی، زمردی و هژبری نژادرمضانی

3. Schnitzer, Scheiber, Lang,  

    Brandstetter & Kopp 

4. Schramm 
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 و لذت و پيروزی تيمی، و ورزشی هویتهای انگيزه

( 2014) ناصح و عمادی ؛اجرایی و فنی موقعيت عامل

 هاتيم عملکرد کيفيت به مربوط عوامل) نتيجه کيفيت

 نتيجه کيفيت و( مسابقه کيفيت به مربوط عوامل و

  .(تيم عملکرد کيفيت و مسابقه کيفيت)

که  دهدمی نشان داخلی یهاپژوهش بندیجمع

ليگ  به نسبت تماشاچيان قضاوت و نگرشبه  تاکنون

 يانتماشاچ جذب در عاملی عنوانبهبرتر فوتبال ایران 

 دليلهب. است نشده توجه مستقيم طوربه ،ورزشی

 هب توجه ،کشور در ایحرفه فوتبال صنعت نوپابودن

 نيازمند کشور ورزشی هواداران و تماشاچيان نگرش

 فتارر بر نگرش کهبا توجه به این. است بررسی و مطالعه

 دارد، معلولی و علت ایرابطه رفتار با و گذاردمی اثر

 اهميت از رویداد به نسبت تماشاچيان نگرش مطالعة

 زا تماشاچيان نگرش بيشتر درک. است برخوردار زیادی

 مدیران و فوتبال فدراسيون برتر، ليگ مسابقات

 که ساخت خواهد قادر را رویداد این برگزاری

 زایشاف به کمک برایرا  یترمؤثر بازاریابیهای راهبرد

ین ا ،بنابراین کنند؛ تدوین فوتبال تماشای به عالقه

رشی چه ميان عوامل نگشود که ازسؤال مطرح می

  ر نگرش هوادار ورزشی اثرگذار هستند؟عواملی ب
 

  پژوهش اسینشروش
 لحاظو به توصيفی ،روش به توجه با پژوهش این

 نظرو از پيمایشی -همبستگی مطالعات ازنوع آماری،

  مشخص طوربه است. پژوهش حاضرکاربردی  ،هدف

 1ساختاری معادالت مدل گيریاندازه مدل بر متکی

 اجرا ميدانی صورتبه که است کوواریانس بر مبتنی

  .است شده

 

                                                           
 

 

1. SEM 

  کنندگانشرکت

کردة عنوان قشر تحصيلبدنی بهدانشجویان تربيت

های ورزشی در ارتباط هستند و از جامعه، با اکثر رشته

شمار و مخاطبان اصلی ورزش به گانکنندمصرف

 ورزشی علوم دانشجویان تمام اساس،؛ براینروندمی

 جامعة آماری، مشهد شهر آزاد و فردوسیهای دانشگاه

 950 تعداد افراد جامعه  دادند. تشکيل راحاضر  پژوهش

 پژوهش این در عاملی تحليل از کهازآنجایی. نفر بود

 باید آن براساس نيز نمونه حجم ،است شده استفاده

 را نمونه 10 نسبت ،گورسوچ که شدمی مشخص

مطرح کرده  متغير یک هر ازایبه( آزمودنی یا گوپاسخ)

 ،بود تا 30 هاسؤال تعداد کهازآنجایی همچنين،. است

صورت ها بهنمونه .بودمی نفر 300 باید نمونه تعداد

 از نامهپرسش توزیع از اما قبل ؛تصادفی انتخاب شدند

 تيم هوادار را خود آیا که شدمی السؤ گویانپاسخ

کنيد؟ می تماشا را ليگ مسابقات و دانيدمی خاصی

 قرار هاآن دراختيار نامهپرسش مثبت پاسخ درصورت

 از بعضی بودنمخدوش احتمال دليلبه. گرفتمی

ین ا که از ندنامه توزیع شدپرسش 400 ،هانامهپرسش

 .وتحليل شدندنامة صحيح تجزیهپرسش 350تعداد 
 ابزار

( 2014) همکاران و اشنيتزر نامةپرسش ،پژوهش ابزار 

 این. بود( 2016) 2، اسميت و اساکربراون و

 نظرانصاحب نظر از استفاده باها نامهپرسش

 صوری و محتوا روایی تعيين برای. ندشد سازیبومی

 مدیریت اساتيد از تن 12 برایها آن ،هانامهپرسش

 یک در. رسيدها آن تأیيد به که ندشد ارسال ورزشی

 هانامهپرسش پایایی، آزمودنی 30 با مقدماتی مطالعة

 قبولقابل که آمد دستبه 81/0 آن مقدار که شد انجام

 . بود

2. Brown, G., Smith, A. and Assaker 
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 هاگردآوری داده ةشيو
 آمارهای روش از هاداده تحليل برای در این پژوهش،

 1اسميرنوف -کلموگروف ازجمله استنباطی و توصيفی

 افزارنرم دو کمک با یتأیيد و اکتشافی عاملی تحليل و

 کهازآنجایی. شد استفاده 3ایموس و 2.اس.پی.اس.اس

 سازة روایی برایابتدا  ،بود شده سازیبومی نامهپرسش

 افزارنرم ازطریق یتأیيد عاملی تحليل از نامهپرسش

شمارة  جدول و شمارة یک شکل. شد استفاده ایموس

 در مناسب بارعاملی از هاسؤال کهدهند نشان می یک

همچنين،  و برخوردارند ليگ به نگرش با رابطه

 انجام با ،آن از پس. دارند مناسبی برازشهای شاخص

 افزارنرم توسط اکتشافی عاملی تحليل آزمون

 ليگ به نگرش با رابطه در عامل شش .سا.اس.پی.اس

 بودنکنندهسرگرم شامل که شدند شناخته فارس خليج

 ،(گویه پنج) توسعه به کمک ،(گویه شش)

 ،(گویه دو) قوانين با آشنایی ،(گویه دو) گراییایحرفه

 مثبت هيجانات و( گویه شش) فوتبال به مندیعالقه

 نيز نامهپرسش هایسؤال بقية. بودند( گویه چهار)

 برای .شدند حذف مناسب عاملی بارنداشتن  دليلبه

 -کلموگروف آزمون از هاداده طبيعی توزیع بررسی

 را هاداده بودنطبيعی نتایج، که شد استفاده اسميرنوف

برای  ،شمارة یک جدول نتایج به توجه با. داد نشان

 کرونباخ آلفای آزمون ازها عامل درونی همسانی

 دارای هامؤلفه تمامی ،نتایج به توجه با که شد استفاده

 .بودند مطلوب کرونباخ آلفای
 

 ها. مقادیر آلفای کرونباخ عامل1ول جد

 آلفا هاتعداد گویه هاعامل ردیف

 86/0 6 مندی به فوتبالعالقه 1

 84/0 2 آشنایی با قوانين 2

 81/0 2 ای گراییحرفه 3

 87/0 4 هيجانات مثبت 4

 88/0 6 کمک به توسعه 5

 91/0 6 بودنکنندهسرگرم 6

 
 

 هایافته
جویان ای توصيفی نشان داد که اکثر دانشهنتایج یافته
درصد( بودند.   65) سال 25تا  20سنی در دامنة 

ل گویان در مقطع کارشناسی مشغواکثر پاسخ ،همچنين
ر نف 197 ،نظر جنسيتاز درصد(. 56) به تحصيل بودند

(  درصد 7/43) نفر 153( و درصد 3/56) ها دخترآناز 
 پسر بودند.

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov Test 

2. SPSS 

3. AMOS 

 شد. انجام هانامهپرسش یبرا یعامل اکتشاف ليتحل

 یشده برامشاهده 4اوکلين-مير-کيزر مقدار

 5102 با برابر 5بارتلتبود و آزمون  89/0 هانامهپرسش

 یعامل ليتحل یبود که اجرا دارامعن 001/0در سطح 

)جدول  .کندیم هيرا توج یهمبستگ سیبراساس ماتر

  دو(.

4. KMO 

5. Bartlett's Test of Sphericity 
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 ها عامل استخراج برای اکتشافی عامل تحليل نتایج .2 جدول

  شماره گویه

عالقه 
مندی 

به 
 فوتبال

آشنایی با 
 قوانين

حرفه ای 
 گرایی

هيجانات 
 مثبت

کمک به 
 توسعه 

سرگرم 
کننده 
 بودن

. سرگرم کننده بودن 1
 ليگ خليج فارس

     65/0  

. برنامه مشخص و 2
تعيين شده در برگزاری 

 ليگ

     67/0  

. لذت بخش بودن 3
 مسابقات ليگ

     73/0  

. جالب بودن 4
 مسابقات ليگ

     71/0  

. داشتن حس 5
خوشایند در طول 

 مسابقات ليگ

     62/0  

. درگير شدن و همراه 6
 مسابقات ليگشدن با 

     54/0  

جوانان و  . تشویق 7
بزرگساالن به تماشای 

 مسابقات ليگ

    58/0   

. عالقه مند شدن به 8
تيم های حاضر در 
ليگ با تماشای 
مسابقات ليگ خليج 

 فارس

    66/0   

ناسب و کافی م. 9
بودن نمایش رسانه ای 
مسابقات ليگ خليج 
فارس )در روزنامه ها، 

اینترنت و  تلویزیون و 
).. 

        72/0    

. مناسب و کافی 10
بودن تبليغات رسانه 
ای مسابقات ليگ 
خليج فارس )در 
روزنامه ها، تلویزیون ، 

 اینترنت و  ..(

        65/0    
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 ها عامل استخراج برای اکتشافی عامل تحليل نتایج. 2 جدولادامة 
 

  شماره گویه

عالقه 
مندی 

به 
 فوتبال

آشنایی با 
 قوانين

حرفه ای 
 گرایی

هيجانات 
 مثبت

کمک به 
 توسعه 

سرگرم 
کننده 
 بودن

. تقویت و توسعه 11
رشته فوتبال از طریق 
 تماشای مسابقات ليگ

    56/0   

. تقویت هویت ملی 12
توسط مسابقات ليگ 

 خليج فارس
    67/0   

. داشتن تماشاچيان 13
زیاد توسط تماشای 
مسابقات ليگ خليج 

 فارس

   59/0    

. قابل پيش بينی 14
بودن نتيجه مسابقات 

 در ليگ خليج فارس.
   71/0    

. احساس شوق و 15
شور زیاد در طول 
مسابقات ليگ خليج 

 فارس

   69/0    

. هيجان انگيز بودن 16
72/0    ليگ خليج فارس    

. حرفه ای عمل 17
کردن بازیکنان ليگ 

 خليج فارس
  74/0    

سطح استاندارد در . 18
سطح  جهانی بودن

 هارقابت
  77/0    

آشنایی تماشاچيان . 19
     78/0  با قوانين ليگ

ساده و قابل . 20
پيگيری بودن قوانين 

 ليگ برتر فوتبال
 75/0     

لذت بردن از  . 21
 فوتبال

73/0      
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 ها عامل استخراج برای اکتشافی عامل تحليل نتایج. 2 جدولادامة 

  شماره گویه

عالقه 
مندی به 

 فوتبال

آشنایی 
با 

 قوانين

حرفه ای 
 گرایی

هيجانات 
 مثبت

کمک به 
 توسعه 

سرگرم 
کننده 
 بودن

مورد عالقه بودن . 22
 فوتبال

75/0       

داشتن اطالعات . 23
 زیاد راجب فوتبال

69/0       

کمک فوتبال به . 24
افراد به عنوان ابزاری 
است که خود 

 واقعيشان باشند

81/0       

عالقه مندی . 25
دوستان و آشنایان به 

 فوتبال
52/0            

حائز اهميت بودن . 26
فوتبال و حس گم 
کردن چيزی بدون 

 فوتبال 

73/0            

 

( برای ج تحليل عامل اکتشافی )جدول دونتای

شان داد ننگرش به ليگ برتر فوتبال ایران  نامةپرسش

استخراج هستند شش عامل قابل نامهپرسشکه از این 

( 50/0)باالی  یقبولها دارای بارعاملی قابلو همة گویه

 ل ياستخراج شده از تحلهای هستند. برای بررسی عامل

تفاده شد. در شکل شمارة اول اس ی مرتبةتأیيدعامل 

برای  است. وهش ارائه شدهیک، مدل پيشنهادی پژ

، از نامهپرسشهای ی عاملتأیيدانجام تحليل عاملی 

آمده دستبهکه مقادیر  استفاده شد ایموسافزار نرم

 نشان داده شده است. توسط آن در جدول شمارة سه
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 تحليل عاملی تأیيدی .3جدول 
 مقدار تی بارعاملی سؤال مولفه

 مندی به فوتبالعالقه

x54 71/0 1 

x53 59/0 41/10 

x52 83/0 25/19 

x51 81/0 06/14 

x50 79/0 63/13 

x49 78/0 62/13 

 آشنایی با قوانين
x47 82/0 1 

x48 77/0 89/10 

 x45 88/0 1 گراییایحرفه
x46 66/0 21/11 

 هيجانات مثبت

x41 66/0 1 
x42 79/0 56/12 
x43 79/0 57/12 
x44 6/0 97/9 

 کمک به توسعه

x35 65/0 32/10 
x36 70/0 92/10 
x37 77/0 73/11 
x38 66/0 47/10 
x39 52/0 53/8 
x40 64/0 1 

 بودنکنندهسرگرم

x29 68/0 1 
x30 76/0 32/13 
x31 85/0 92/13 
x32 79/0 14/13 
x33 68/0 55/11 
x34 6/0 31/10 

 !Errorنتایج تحليل عاملی مندرج در 

Reference source not found. شمارة سه 
ها های مربوط به عاملکه تمامی شاخص دهدمینشان 

قبولی در سطح خطای کمتر و بارعاملی مورد تیاز مقدار 

ها برخوردارند و برای سنجش این مؤلفه 05/0از 
 ، درشوند. همچنينهای مناسبی محسوب میشاخص

مدل نهایی پژوهش نشان داده شده  جدول شمارة چهار،
 است.
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فارس خليج ليگ به فوتبال تماشاچيان نگرش مدل .1شکل   

 

 ،شودمیمشاهده  شکل شمارة یکطورکه در همان

( بيشترین ارتباط را با نگرش به 92/0هيجانات مثبت )

(، 86/0) توسعه ،ليگ خليج فارس دارند و بعد از آن

( 66/0) مندی(، عالقه68/0) (، سرگرمی76/0عملکرد )

دهندة نگرش به ليگ ، عوامل تشکيل(52/0و قوانين )

تناسب  ر آزمون خوبی برازش،د .خليج فارس هستند

شود که با توجه به جدول ررسی میها بداده مجموعة

 تأیيدآمده برازش مدل را دستبه، مقادیر شمارة شش

 کردند. 

 

 برازش مدلهای شاخص .4جدول 

 تفسير هامقادیر شاخص های برازششاخص

 مطلوب 905/0  1آزادی نسبت کای اسکوئر به درجة

 مطلوب 06/0  2دوم ميانگين خطای برآورد ریشة

 مطلوب 93/0  3شاخص برازش تطبيقی

 مطلوب 91/0  4شدهشاخص برازش هنجار

 مطلوب 94/0  5شاخص برازش افزایشی

                                                           
1. Chi Square to Df Ratio (χ2/df) 

2. Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 

3. Comparative Fit Index(CFI) 

4. Normed Fit Index (NFI) 

5. Incremental Fit Index(IFI) 
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 های پژوهشمؤلفهارتباط بين  .2شکل 

 

 نگرش به ليگ برتر فوتبال ایران های ارتباط بين عامل. 5جدول 

 هامؤلفه
مندی عالقه

 به فوتبال

آشنایی با 
 قوانين

 گراییایحرفه
هيجانات 

 مثبت

کمک به 
 توسعه

مندی به عالقه
 فوتبال

 64/0 58/0 44/0 63/0  بارعاملی

T-Value  63/7 19/6 02/7 24/7 

 آشنایی با قوانين
 46/0 46/0 301/0  63/0 بارعاملی

T-Value 63/7  31/4 97/5 91/5 

 گراییایحرفه
T-Value 44/0 301/0  74/0 55/0 

 92/6 39/8  31/4 19/6 بارعاملی

 هيجانات مثبت
T-Value 58/0 46/0 74/0  78/0 

 64/7  12/7 97/5 02/7 بارعاملی

 کمک به توسعه
T-Value 64/0 46/0 55/0 78/0  

  64/7 92/6 91/5 24/7 بارعاملی

 بودنکنندهسرگرم
T-Value 307/0 217/0 65/0 616/0 62/0 

 07/7 12/7 01/8 28/3 63/4 بارعاملی
 

 
در جدول شمارة  که ارزش تیاساس ميزان رابطه و بر

شود که بين تمامی نشان داده می، استپنج ارائه شده
 ، برند ليگ برتر ایراننگرش به گانه های ششمؤلفه

 .رابطه وجود دارد
 

 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 

ر نگرش د مؤثرمدل عوامل  نیتدو ،پژوهش نیهدف ا
بود. توجه به نگرش از آن جهت فارس  جيخل گيبه ل

 و  گذاردمیاست که نگرش بر رفتار اثر  تياهم دارای
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 ،قلی پور) است یرفتار آدم ةکنندینيبشينوع نگرش پ
 ثيرتأ بسياری تجربی مطالعات ،همچنين (.2007
بوک ) اندکرده تأیيد نيت و قصد بر را نگرش توجهقابل

که از نگرش نسبت یزمان . (2005 ،1و زموید، کيم و لی
 تيفيک سندگانینو شتريب ،شودمیصحبت  دادیبه رو

توجه مسابقه را مورد یشده در محل برگزارخدمات ارائه
 تيفياما ک ؛(2011 )کو و همکاران، دهندیقرار م

 یبر نگرش تماشاچيان ورزشگذار خدمات تنها عامل اثر
 ایمشغله  ليدلاز افراد به یاريبس ،ني. همچنستين

طور به توانندیمسابقات نم یاز محل برگزار یدور
نگرش به  ،جهينتدر ؛ندیايمسابقه ب یبه تماشا ميمستق

مسابقات حضور  یکه در محل برگزار یتماشاچيان
 توانندیتماشاچيان م نیا ،رایز شود؛ توجهد یبا زيندارند ن

 ون. رنديقرار گ دادیرو کیهواداران  ةدر دست ندهیدر آ
 یهوادار و تماشاگر ورزش نيب( 2006) 2و کيتامورا

ورزشی افرادی  انطرفدار ،او ةتفاوت قائل شد. به عقيد
 یخـاص کـه بـه ورزش، تـيم یـا ورزشـکارهستند 

مقابل، در .کنندوفادارند و آن را دنبال می مند وعالقه
طور ورزشی را به تماشاچيان ورزشی، رویدادهای

و  ها )رادیو، تلویزیونغيرمستقيم و ازطریق رسانه
 ،پژوهش نیکننـد. در ااینترنـت( تماشـا و دنبـال مـی

 جيخل گيگذار بر نگرش تماشاچيان لعامل اثر شش
. ندشد ییشناسا یاکتشاف یعامل ليتحل ةليوسبهفارس 

 ،البه ورزش فوتب یمندهعوامل شامل  عالق نیا
مثبت  جاناتيه ،و مقررات مسابقه نيبا قوان ییآشنا

و کمک به توسعه،  یاپخش رسانه گ،يل
. ندبود ییگرایاحرفه و گيبودن لکنندهسرگرم

 یعوامل بر نگرش تماشاگر ورزش نیا یتمام یگذاراثر
 جینتا ،ني. همچنشد تأیيد یتأیيد یعامل ليتوسط تحل
مثبت و  یعوامل همبستگ نیا یتمام نيبکه نشان داد 

  وجود دارد. یدارامعن

                                                           
1. Bock, Zmud, Kim & Lee 

2. Won, Kitamura 

عنوان یکی از عوامل هيجانات مثبت بازی که به
از آن یاد شد، هوادار ورزشی دهنده نگرش تشکيل

خود رتبه را به نیباالتر ،گویانبراساس نظر پاسخ
ن است که از نگاه آاز  یحاک جهينت نیا. نداختصاص داد

 یتماشا شدن تعداد زیادی از افراد بهريدرگ ،تماشاچيان
و  ینيبشيپقابلريغ ،فارس جيخل گيمسابقات ل

 و شوق بسيار حس شورو بودن مسابقات زيانگجانيه
بر نگرش فارس  جيخل گيطول مسابقات لدر

( 2014)و همکاران  تزري. اشنتماشاچيان اثرگذار هستند
 مثبت را عامل جاناتيه زين( 2017) همکاران  و لی

هر چقدر ميزان د. ندانیبر نگرش مخاطب م یگذاراثر
هيجانات حاصل از مسابقات بيشتر باشد، تماشاچيان 

 شوند. بيشتری جذب مسابقات ليگ می
گذار بر نگرش اثردیگر عامل  ،گيبودن لکنندهسرگرم

 یکنندگو کسل کنواختیمخاطبان بود. هر چقدر حالت 
به  لیما شتريتماشاچيان ب ،مسابقه کمتر باشد کیدر 

 و ییمسابقات نها ،نیبنابرا ؛ندمسابقات هست یتماشا
عالقه انجام مورد ميت دو نيکه ب یمسابقات ،نيهمچن

. تماشا و تکرار هستند بيشتری تيجذاب یدارا شوند،یم
پخش منظم  ،نيجذاب مسابقه و همچن یهاصحنه

 تواندیاست که م ییاز راهکارها یکی گيلهای یباز
. برگزاری منظم کندبه جذب تماشاچيان کمک 

بهبود نگرش بر  یعامل اثرگذار ابقات ليگمس
ترین مهمیکی از شک و بی استتماشاچيان فوتبال 

( 2017) 3الس کاساسداسيلوا و  ست.ا هاآن ةدغدغ
را احترام به مخاطب ورزشی و ها نيز پخش منظم بازی

های بازی ةنامبر ر نگرش او برشمردند.ی دثرعامل مؤ
های معتبر دنيا همچون انگلستان، ایتاليا، اسپانيا، ليگ

بل از شروع فصل مسابقات ق ،آلمان و دیگر کشورها
های هر تيم تا انتهای و برنامة بازی استمشخص 

توانند با فصل مشخص است و حتی تماشاچيان می

3. Da Silva & Las Casas 
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خرید بليت کل فصل از امکان حضور در ورزشگاه 
 یفيسطح کافزایش باشند.  هداشتاطمينان کامل 

را  یمسابقات و توجه به نگرش مخاطبان منافع عموم
 دنیرا به د یشتريب انيو تماشاچ دندهمی شیافزا

 یها. کمبود برنامهکنندیم قیمسابقات تشو
شود.  انيتماشاچ یباعث خستگ تواندیکننده مسرگرم

وت از افراد های مناسب، دعاستفاده از موسيقی
د بر جذابيت نتوانمی و محبوب و غيره سرشناس

 نیا جینتا .خاطب کمک کنندکردن مسرگرممسابقات و 
، فيلو، بيتون و پلی نکاف پژوهش جیبا نتا پژوهش

وون و کيتامورا  ةمطالعهمسو بود. در  (2009)چارد
هواداران دو سه انگيزة مهم  وسرگرمی جز زي( ن 2006)

 (2013)و همکاران  نژادی. رمضانليگ ژاپن و کـره بود
را از  ییو اجرا یو لذت و موقعيت فن یپيروز زين

حضور تماشاچيان ليگ برتر های انگيزه نیترمهم
حاضر همسو بود.  پژوهشنام برد که با  رانیا یکشت

  یهاپژوهش جیبا نتاپژوهش حاضر  جینتا ،نيهمچن
( 2004) ستريوراتچک و شافمو ( 1999) لنيگالدن و م
 همسو بود.

دیگر از عوامل مرتبط با نگرش تماشاچيان به  یکی1
است.  گيحاضر در لهای ميکيفيت و عملکرد ت گ،يل

برتر  گيتماشاچيان در مسابقات ل رسد کهیظر منبه
جمله از تيفيبه مسائل ک یتوجه خاص رانیفوتبال ا

د. کيفيت تيم شامل نمسابقه دار تيفيکو  هاتيم تيفيک
از بازیکنان و مربيان سرشناس، مواردی چون استفاده 

 ،2)آالن استح رقابت تيم و کيفيت بازی تيم سط
(. استفاده از بازیکنان و مربيان سرشناس، کسب 2002

يفيت بازی تيم و ایجاد موقعيت بهتر در رقابت، بهبود ک
ند باعث بهبود نتواارتباط دوطرفه با تماشاچيان، می

بخش  نیا جیتان د.نشو رانیبرتر فوتبال ا گينگرش به ل
 3و جفری یوسکیماسا پژوهش جیبا نتا پژوهشاز 

                                                           
1. Funk, Filo, Beaton & Pritchard  

2. Alan 
3. Masayuki & Jeffrey 

و  یعماد یليتحل جینتا ،ني. همچناست( همسو 2010)
شامل عوامل  جهينت تيفي( نشان داد که ک2014ناصح )

مسابقه و عوامل مربوط به عملکرد  تيفيمربوط به ک
 تیرضارا بر  تأثير نیشتريب ،حاضر در مسابقه یهاتيم

دو پژوهش  نیا جینتا توانیکه م گذاردیتماشاچيان م

 جذابيت برای براین،افزونهم دانست.  همسو با زيرا ن

استادیوم برگزاری  که شود سعی باید مسابقات بيشتر
 ،فيزیکی حواس و بو صدا، منظره، مسابقات ازنظر

داسيلوا و  .ورزشی باشد انهوادار خوشایند و مناسب
تاره و کيفيت بازیکنان س( نيز وجود 2017) همکاران

 اند.بازی را از عوامل مؤثر در نگرش نام برده
 گریورزش از د ةو کمک به توسع یارسانه پخش
 نیگذار بود. ااثربود که بر نگرش مخاطب  یعوامل

 کیکه هر چقدر  کرد ريتفس گونهنیا توانیرا م جهينت
در جامعه داشته باشد و  يشتریب یاثر اجتماع دادیرو

شوند، نگرش  بيترغ دادیسمت روبه یشتريافراد ب
 از درصد 60 حدود. دیآیم دیپد دادیبه رو یترمثبت
 پيگيری تلویزیون ازطریق را ورزشی رویدادهای افراد
، عيدی، رمضانی نژاد،ميرزایی و ریحانی) نندکمی

تر مناسبپخش  تيفيک ههر چقدر رسان(. 2012، عباسی
 گيبه ل یداشته باشد، مخاطبان نگرش بهتر یباتریز و

 غاتيتبل زانيم ،نيفارس خواهند داشت. همچن جيخل
 نیگذار است که ااثر یورزش دادیرسانه بر نگرش به رو

( و 2014) همکاران و تزرياشن پژوهش ةجيبا نت جینتا
،  سانتوز داس ( همسو بود.2014) و همکاران یمرتضو

( نيز از کيفيت 2017) 4آلگوسيل کاالبوئينگ، مانتورو،
 عنوان عاملهای رویدادهای ورزشی بهسایتوب

بر نگرش و رضایت تماشاگر ورزشی نام  یاثرگذار
را ( نيز اهميت اثر تبليغات تلویزیونی 2017لی ) بردند.

است.  گيری نگرش مخاطب تأیيد کردهشکل بر
که در صحنة بازار بيان کرده است ( 2009) یمعمار

4. Dos-Santos, Calabuig, Montoro &  

   Alguacil 
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توان ضعف ارتباط مناسب یمـ یخوبکشور، به ورزش
 را هاو مدیران رسانه یميان مدیران روابط عموم

در ارسال و  ،توزیعهای عنـوان اصـحاب کانالبه
 یدر پوشش خبررا ها و نيز استقبال رسانه یسازآماده

 -ود موارد معد یجز در برخ- یورزشهای گزارش
 درزمينةخود  یبررسدانيل در و مک یمشاهده کرد. کين

 یگروه خاصدر  یو ترویجـ یتشویق یهاانواع فعاليت
 ،یترکيب حمایت مال ر کردند کهاظها ،از تماشاچيان

تشویق  ةترین شيومناسب ،و تبليغـات یگـذارصـحه
ومک  یني)ک هستند مسابقات یتماشاچيان به تماشا

 ،رسانی مناسببا اطالعرسانه  ،نيهمچن (.1996 ،1دانيل
را در سطح منطقی و معقول حفظ  انتظارها از باشگاه

 ،جهينتدر ؛(2006 تامورا،يکند )وون و کمی
با  یارسانه نو مسئوال گيل یاندرکاران برگزاردست

 ،نيو همچن گيل یابهتر پخش رسانههرچه تیتقو
را به  یشتريب دافرا توانندیگسترده م غاتيانجام تبل

 . کنند قیتشو گيمسابقات ل یتماشا
به فوتبال بر  یمندعالقه ،پژوهش جیاساس نتابر

ها رابطه مؤلفه گریو با د اثرگذار بود گينگرش به ل
و  براون پژوهش جیبا نتا جینتا نیداشت. ا یدارامعن

کند بيان می جهينت نی( همسو بود. ا2016) همکاران
ن آدر و  رنده داکه خود به ورزش فوتبال عالق یافرد

 گينسبت به ل یترمثبت رشنگ ،دارندمشارکت فعال 
ه کامکان وجود دارد  نیالبته ا ؛برتر خواهند داشت

ماشا به مشارکت در ورزش فوتبال منتج از ت یمندعالقه
ه بتوجه  ،نیبنابرا ؛فوتبال در جامعه باشد تيو اهم

 ةباعث توسع تنهانه ،مشارکت فعال افراد در ورزش
ها آن یمندکه عالقهبل شود،میدر جامعه افراد  یسالمت

 خواهد داد. شیافزا زيورزش ن یرا به تماشا
عوامل  گریو مقررات مسابقه از د نياز قوان یآگاه

که یزمان دهدمی نشان جهينت نیگذار بر نگرش بود. ااثر
و مقررات  نياز قوان یدرک بهتر یورزش یتماشاچ

                                                           
 

مسابقه  یطرا در یشتريب جانيه ،مسابقه داشته باشد
نسبت به مسابقات  یترو نگرش مثبت کندمی افتیدر

در  ،شناختی براساس نظریة. داشتخواهد  گيل
موضوع بر  به نسبت افراد آگاهانة اطالعات ،انگيزش

 (؛2005 نيا،)کریمی و صفاری گذار استها اثرنگرش آن
با  یکه گزارشگران ورزش شودمی هيتوص ،نیبنابرا
 یفوتبال مخاطب ورزش نيفهم قوانو قابلکوتاه  حيتوض

 جیبا نتا پژوهشبخش از  نیا جی. نتاکنندرا آگاه 
( همسو 2009) ( و شرام2014) تزرياشن هایپژوهش

 .است
 پژوهش متغيرهای بين ارتباط بر مبنی پژوهش نتایج
مل نگرش افراد از عوا که است موضوع این دهندةنشان

پذیرد و توجه صرف به یک بخش ثير میمختلفی تأ
ری نخواهد بود. مخاطب فوتبال زمانی نگرش بهت کافی

 قات ليگ خواهد داشت که قوانين درراستایبه مساب
اختيار کار برده شود، امکانات مناسب درجذابيت ليگ به

 ارائة ابنيز  صداوسيما اندرکاراند و دستنافراد قرار گير
 از حمایت بخش بهمتناسب، کافی و لذت هایبرنامه
ا ب .بپردازند کشور ورزش ترینمحبوب عنوانبه فوتبال

 ةکنترل همشاید  ،بودن خدمات ليگتوجه به ناملموس
پذیر امکانمخاطبان ورزشی  نگرش عوامل اثرگذار بر

به  دادناهميتدهندگان ليگ با ؛ اما سازماننباشد
 مثبت ایتوانند خاطرهمیکنترل عناصر ملموس و قابل

 ورند. آورزشی پدید  انتماشاگر را برای یادماندنی به و
کنـد کـه مـیکلی، ایـن پـژوهش بيـان طوربه

به تعيين رفتار  انيتماشاچ یهاشناسـایی نگرش
مشارکت فعال در  درها آن ةزيو انگ مصرفی هواداران
و  اني. توجه به نگرش تماشاچکندیورزش کمک م

و انجام اقدامات مناسب درجهت بهبود  یهواداران ورزش
نتيجه، و در ادارانسـبب جلـب رضایت هو ،هاآن نگرش

که  ی. توجه به عواملخواهد شدها آن افزایش حضور
 یورزش یدادهاینگرش مثبت به رو تیموجب تقو

1.  Kinney & McDaniel 
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ها کمک به بازاریابان ورزشی و مدیران باشگاه ،دنشومی
ی هاسازمانبهره برند. در  یهوادار یایتا از مزا کندیم

های ليگ برتر باشگاه بزرگی مانند فدراسيون فوتبال و
رساندن حداکثردر به بزرگیکه رسـالت  فوتبال ایران

گرایی بر دوش دارنـد، الزم اسـت بـه روحية ورزش
در حفظ و  ود وـزان حضـور هواداران توجه خاص شمي

هـای هميشـگی تـالش ایهنگهـداری ایـن سـرم
(. کمترین نتيجة 2014 و همکاران، انيشـود )ساعتچ

هواداران ثابت در  بها، جذتفکر در باشگاه حضور این
ـگ برتـر است که درآمدزایی را تمام مسابقات لي

 دنبال خواهد داشت.به
به  ازين گينگرش مثبت به ل تیتقو ،یکلطوربه

 انيتماشاچ تیرضا شیمناسب دارد. با افزا زییربرنامه
 توانیفراغت جوانان مهم به پرکردن اوقات گياز ل

ها درآمد باشگاه شیموجب افزا نکهیو هم ا کردکمک 
شده در تأیيد. ابزار شدها استقالل باشگاه ،تبع آنو به

دهندگان سازمان یرا برا یدینش جديپژوهش ب نیا
و  ونيداران )فدراسسهام ریو سا یورزش یهاگيل ةندیآ

 وني. مسئوالن فدراسآوردیفوتبال( فراهم مهای باشگاه

و توجه به عوامل  زییربا برنامه توانندیفوتبال کشور م
موجب  ،یورزش انياثرگذار بر نگرش تماشاچ

مناسب و  تشوند. انجام اقداماها آن یتمندیرضا
 یرا برا یدرست منافع متقابل یگذاراستيس

فوتبال  یهاتماشاچيان و باشگاه داد،یکنندگان روبرگزار
 یاز برگزار یسازد. هر چقدر تماشاگر ورزشیفراهم م

خواهد  یترحضور فعال ،ببرد یشتريمسابقات لذت ب
ها و توجه رسانه شتريتماشاگر ب شیداشت. افزا

منافع  تواندیو م کندمیرا جلب  یورزش یاسپانسرها
 همراهبه یورزش یهاباشگاه یرا برا یسرشار یمال

سبب رونق  تواندیمرور زمان م امر به نیداشته باشد. ا
کردن ورزش و برطرف تی، توسعه و تقوهاورزشگاه

شود. با توجه به  یورزش یهاباشگاه یمشکالت مال
وجود  ،افراد مختلف نيمتفاوت بهای وجود نگرش

 یبرا یورزشهای دادیرو یمنسجم در برگزار کيالتتش
 گاهیشناسنامه و پا جادیجذب و حفظ تماشاچيان، ا

 یهایژگیو ییوضعيت تماشاچيان، شناسا یاطالعات
خدمات مناسب در  ةئو اراها آن یتماشاچيان و نيازها

 .رسدینظر مبه یمختلف، ضرور یهاموقعيت
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Abstract 

The purpose of this study was development of model for spectators’ Attitude 

to Persian Gulf League. The statistical population in this research were 

physical education student in Ferdosi and Azad university in Mashhad. The 

sample of this study was 350 students were selected with random selection 

procedure. To evaluate the spectators’ perspective was used Schnitzer et al. 

(2014) and Brown (2016) questionnaires with a reliability of 0.81. Its face and 

content validity were confirmed by sports management and its validity was 

tested by confirmatory factor analysis.  To analyse the data was used 

descriptive and inferential statistics including correlation coefficients and 

SEM analysis in SPSS 21 and AMOS software. The results showed that six 

factors including being fun, contribute to the development, professionalism, 

knowledge of the rules, interest in football and positive emotions, was effected 

on audience Football in Persian Gulf League.  
 

Keywords: Attitude, Persian Gulf League, Football. 
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