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چکیده
هدف :هدف مطالعه حاضر ،بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر بلیتفروشی لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه تماشاگران بود.
روششناسی :روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش ،کلیه تماشاگران باالی  18سال
در لیگ برتر فوتبال کشور در فصل  95ـ  94بودند که حجم نمونه بر اساس روش تحلیل عاملی دو تا ده برابر تعداد گویهها
انتخاب شد .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محققساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از اساتید
صاحب نظر دانشگاهی تأیید کردند .برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای اولویتبندی عوامل مؤثر ،از آزمون
فریدمن استفاده شد.
یافتهها :بر این اساس ،از نظر تماشاگران ،به ترتیب عوامل تسهیالت ،جذابیت مسابقه ،اقتصادی ،مدیریتی ،بازاریابی ،برنامهریزی،
فناوری و فرهنگی ـ اجتماعی در اولویت اول تا هشتم قرار گرفتند.
نتیجهگیری :با مشخص شدن اولویتهای مؤثر بلیتفروشی از دیدگاه تماشاگران ،مدیران ورزشی میتوانند با رسیدگی و توجه
بیشتر به اهم آنها ،بهبود فروش بلیت و افزایش درآمد باشگاهها را تسریع بخشند.
واژههای کلیدی :بلیتفروشی ،بازاریابی ،فوتبال ،تماشاگران ،لیگ برتر.
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مقدمه
بلیتفروشی نه تنها مهمترین پست سازمانی برای ورود افراد تازهوارد به رشته مدیریت ورزشی است ،بلکه مهمترین عملکرد در
درون بیشتر سازمانهای حرفهای ورزش است ،زیرا بلیتفروشی درصد قابل توجهی از درآمد سازمان را تشکیل میدهد (شوآرز
و هانتر .)2018 ،ازاینرو ،یکی از روشهای اصلی تأمین منابع و هزینهها توسط باشگاههای حرفهای جهان ،فروش بلیت است؛
بهطوریکه فروش بلیت ،رگ حیات هر سازمان ورزشی است .بلیت ،مجوز ورود تماشاچیان به اماکن برگزاری مسابقات است.
مدیریت سنجیده و سازمانیافته فروش بلیت رویدادها نه تنها به کسب درآمد و ایجاد نقدینگی قبل از برگزاری رویدادهای ورزشی
می انجامد ،بلکه در ایجاد نظم و انضباط و کنترل حوادث مسابقات و اعمال مدیریت عرضه و تقاضا به مدیران برگزاری مسابقات
کمک میکند .همچنین امکان دسترسی تماشاچیان را به حوزههای استقرار تماشاچیان تیمهای حریف نیز محدود میکند
(حمیدی .)1391 ،در ورزش قهرمانی ،باشگاهها بهعنوان هسته اصلی فعال در صنعت ورزش ،در جهت بهبود عملکرد و حفظ
رضایت هواداران خود ،وظیفهای سخت و دشوار بر عهده دارند و در این راستا ،نه تنها در زمین مسابقه ،بلکه رقابت و چالشهای
بزرگتری در خارج از زمین مسابقه را تجربه میکنند (رمضانینژاد و همکاران .)1396 ،هیچکس با اطمینان نمیداند که اولین
بلیت در تاریخ ،چه زمانی صادر شده است .منطقی است که فرض کنیم بلیتفروشی بهعنوان نتیجهای از عوامل عرضه و تقاضا
مرسوم شده است .زمانی که برای شرکت در یک رویداد مذهبی ،تولیدات تئاتری یا رویداد ورزشی ،میزان تقاضا نسبت به عرضه
جایگاه و صندلی افزایش یافت ،به احتمال زیاد نیاز به ایجاد یک سیستم برای محدودیت حضور ،متولد شده است (رییز.)2013 ،1
فروش بلیت فرایندی است که مستقیماً در رابطه با تماشاگران صورت میگیرد .این فرایند بنا به مقتضیات و شرایط اجرای رویداد،
باید بهصورت تخصصی و حرفهای انجام شود .استراتژی رویداد ،محورها و نحوه فعالیتهای اجرایی بلیتفروشی را فراهم میآورد.
چنانچه استراتژی رویداد هر یک از موضوعات ،سودآوری ،حضور جمعیت فراگیر ،رضایت تماشاچیان ،اعتبار و امنیت مسابقات،
تبلیغ و معرفی نشان مسابقات و حامیان مالی و نیز پخش مستقیم رویداد از رسانههای گروهی باشد ،فرایند بلیتفروشی را تحت
تأثیر قرار خواهد داد (حمیدی .)1391 ،جانسون و رییز ،)2011( 2بلیتفروشی ورزشی را اینگونه تعریف کردهاند :ایجاد امکان
دسترسی و خدمت به کسانی که بلیت یک رویداد ورزشی را خریداری کردهاند .مدیریت بلیتفروشی رویدادهای ورزشی نیز
مجموعهای از فعالیتهای برنامهریزی ،سازماندهی و کنترل است که تحت تأثیر استراتژی رویدادهای ورزشی قرار گرفته و به
قیمتگذاری ،توزیع و ترویج ،بهمنظور جلب توجه افراد ختم میشود (حمیدی .)1391 ،اگرچه در سالهای اخیر ،با وجود حق
پخش تلویزیونی و حامیان مالی ،روشهای کسب درآمد از نقطه اوج فاصله گرفته است ،بااینحال هنوز هم در رویدادهای ورزشی
با سطوح و اندازههای مختلف ،بلیتفروشی از مهمترین راههای کسب درآمد محسوب میشود .درواقع میتوان اظهار نمود ،برای
بعضی از لیگهای ورزشی حرفهای و فدراسیونهای ورزشی بینالمللی ،عالوه بر حق پخش رسانهای ،داراییهای حامیان مالی و
گاهی اوقات کاالها و توافقنامههای صدور مجوز ،فروش بلیت یکی از مهمترین جریانات درآمد است که باشگاهها و کمیتههای
سازماندهی میتوانند آن را کنترل کنند (استیونز .)2007 ،3در ایاالتمتحده ،تقریباً  12میلیارد دالر در یک سال برای خرید
بلیتهای رویدادهای ورزشی هزینه میشود (استریت و اسمیت .)2002 ،4بزرگترین منبع درآمد تیمهای بعضی از لیگهای
بزرگ ،مانند ،اتحادیه ملی بسکتبال 5و لیگ ملی هاکی 6نیز به باجههای فروش بلیت بستگی دارد (هوارد و کرامپتون.)2004 ،7
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بیشک در میان ورزشها ،فوتبال پرطرفدارترین ،پربینندهترین و هیجانانگیزترین رشته ورزشی در جهان محسوب میشود و
کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست (علوند .)1386 ،رواج ورزش فوتبال حرفهای به مدیران ورزشی حرفهای ،اماکن و فضاهای
ورزشی مورد نیاز ،رشد و توسعه در سطوح نوجوانان و جوانان ،هواداران باوفا و وضعیت مالی مناسب نیاز دارد .با توجه به حرکت
باشگاهها به سمت خصوصیسازی و خارج شدن آنها از وابستگی دولت ،نیاز به سودآور بودن تیمها ،حضور مستمر در عرصه
پررقابت و ناپایدار ورزش و هزینههای باالی باشگاهداری ،ضرورت کسب درآمد از طرق مختلف را مشخصتر میکند (الهی.)1383 ،
نگاهی اجمالی به تاریخ شکلگیری رشتههای ورزشی این واقعیت را نشان میدهد که چرا فوتبال در کشورهای اروپایی خصوصاً
انگلستان رشد قابل توجه و چشمگیری داشته و با استقبال عموم عالقهمندان مواجه شده است .بدون شک تفکر حاکم بر این
رشته ورزشی ناشی از نوع تشکیالت آن است .بهگونهای که از همان ابتدا در انگلستان نگاه به این رشته ورزشی یک نگاه حرفهای
از طریق باشگاهها بوده و یکی از دالیل رشد سریع و جهانشمول بودن این رشته ورزشی مدیون رشد و توسعه باشگاهها است
(سازمان ورزش اسکاتلند .)2001 ،توسعه باشگاههای حرفهای فوتبال صرف ًا نوعی تجارت گسترده نیست ،بلکه به یکی از پررونق-
ال با همه جنبههای اقتصادی از رسانهها گرفته تا پوشاک ،غذا و تجهیزات درهمتنیده
ترین صنایع در دنیا تبدیل گشته است و عم ً
است و قلمرو ورزش همهجا را تسخیر کرده و در جایجای نقاط دورافتاده دنیا ریشه دوانده و میلیونها انسان از آن به طریقی
بهرهمند میشوند (موروو .)1999 ،1درواقع هسته اصلی فوتبال در دنیا ،باشگاهها هستند که بهصورت یک سیستم منظم مسابقات
خود را در قالب کاال و خدمات به بهترین نحو ارائه داده و از این طریق میلیاردها دالر درآمد کسب نموده و نیز استعدادهای
نوجوانان و جوانان را شناسایی کرده و آنها را تحت تعلیم و مراقبت خود قرار میدهند و پس از مدتی آنان را بهصورت یک بازیکن
حرفهای تحویل دنیای فوتبال میدهند و از طریق خریدوفروش بازیکن یا استخدام مربیان گرانقیمت و با ارائه بازی خوب و
فروش این بازی ها به تلویزیون ،فروش بلیت ،تبلیغات دور زمین ،تبلیغات روی لباس ورزشی به نام باشگاه ،به کسب درآمدهای
هنگفت مبادرت میورزند؛ بنابراین به هر میزان وضعیت باشگاهها در کشوری مطلوبتر باشد و آن باشگاهها به معیارها یا
استانداردهای حرفهای نزدیکتر باشند ،متعاقب ًا مسابقات سراسری (لیگها) نیز از سطح باالتر و کیفیت برتری برخوردار خواهند
شد .کیفیت بهتر مسابقات لیگ حرفهای منجر به نتایج مثبت زیادی خواهد شد که مهمترین آن افزایش حقوق ،پخش تلویزیونی،
افزایش تبلیغات اطراف زمین و روی البسه ورزشی ،جذب حامیان مالی بیشتر ،حضور تماشاچیان بیشتر و درنهایت افزایش فروش
بلیت است (جلیلیان و خبیری.)1384 ،
بررسی مطالعات در زمینه عوامل مؤثر بلیتفروشی در ورزش نشان میدهد اغلب این تحقیقات با تأکید بر نوع خاصی از
بلیتفروشی انجام شدهاند و بلیتفروشی ورزشی را از جهات مختلف مورد مطالعه قرار ندادهاند .ازجمله این مطالعات میتوان به
تحقیق چن 2و همکاران ( ،)2009اشاره کرد .این محققان اعالم کردند که عشق تماشاگران به بازی ،شامل عالقه آنها و تجربه
بازی گذشته ،یکی از چهار عامل اصلی اثرگذار بر تمایل آنها به تکرار عضویت بلیت فصلی است .مک و چن )2012( 3نیز ،چهار
عامل مؤثر بر رفتار خرید بلیت فصلی بسکتبال مردان را از طریق تحلیل عاملی اکتشافی به دست آوردند .این عوامل عبارت بودند
از :جذابیت بازی ،هویت تیمی ،سرگرمی و مشارکت ورزشی .باتلر ،)2006( 4اعالم کرد ادراک ویژگیهای جمعیت شناختی
طرفداران بسکتبال ،برنامههای خرید ،رفتار خرید ،رسانه و تجربه رویداد میتواند به بخش ورزشی برای کسب قدرت نفوذ در
افزایش حمایتهای مالی و فروش بلیت ،کمک کند .ارتباط وابستگی بیشتر طرفداران و خرید بلیت توسط کو و هاردین)2008( 5
با جزئیات بیشتری شرح داده شده است ،هنگامیکه آنها علن ًا اظهار داشتند که مشتریان بلیتهای فصلی اغلب سطح باالیی از
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دلبستگی را توسعه میدهند که آنها را خواهان حضور در بازیهای بیشتر و خرید بیشتر محصوالت ورزشی میسازد .همچنین
کرمی ( ،)2006در تحقیق خود به ترتیب هنجار ذهنی ،کنترل رفتاری درکشده ،گرایش و اعتماد را مهمترین عوامل مؤثر بر
بلیتفروشی اینترنتی معرفی کرده است.
از سوی دیگر با رشد صنعت ورزش ،مدیران ورزشی برای افزایش درآمد نسبت به هزینهها به تکاپو افتادهاند (رضایی و صالحیپور).
عمدهترین منابع درآمدی صنعت فوتبال به ترتیب شامل حق پخش تلویزیونی ،حامیان مالی و درآمد روز مسابقه است .با توجه
به رسمیت نیافتن حق پخش تلویزیونی بهعنوان یک منبع درآمدی در صنعت فوتبال ایران ،الزم است که باشگاهها (بهعنوان بنگاه
های اقتصادی صنعت فوتبال) و نیز سایر نهادهای ذیربط صنعت فوتبال در وضعیت کنونی به موضوع حمایت مالی و درآمد روز
مسابقه که بهطور عمده شامل فروش بلیت میشود ،دید ویژهای داشته باشند .همچنین با توجه به اینکه  75درصد درآمد تیمهای
حرفهای (روشن )1389 ،و بزرگترین منبع مالی لیگهای حرفهای فوتبال ،درآمد حاصل از فروش بلیت مسابقات است (الهی،
)1383؛ اهمیت توجه بیشازپیش به فرایند بلیتفروشی ورزشی روشن میشود .با تمام تفاسیر ذکرشده ،در حال حاضر در ایران
بلیتفروشی منبع ناچیزی از درآمد باشگاهها را تأمین میکند ،ازاینرو هزینههای مالی باشگاهها بیشتر توسط سازمانهای دولتی
تأمین میشود ولی سیاستهای کالن کنفدراسیون فوتبال آسیا و وزارت ورزش و جوانان به سمتی است که باشگاهها خصوصی
شود و از حیث مالی مستقل و خودکفا شوند .موضوع مهم دیگر ،حضور بیشتر تماشاچیان در مسابقات است .تماشاچیان ورزشی
با حضور در بازیها مقدار زیادی پول خرج میکنند ،بنابراین مدیران و بازاریابان تیمهای ورزشی برای افزایش بلیتفروشی و
حضور تماشاچیان در ورزشگاهها و کسب درآمد بیشتر باید از راهبردها و طرحهای بازاریابی استفاده کنند (نعمتی و همکاران،
 .)1391بهاینترتیب در آیندهای نزدیک باشگاهها باید به دنبال راهکارهایی برای بلیتفروشی و جذب تماشاگران بیشتر و درنهایت
افزایش درآمد خود باشند (پارسامهر .)1385 ،ماهیت بازاریابی ورزشی ،شرکتها را مجبور به استفاده از اطالعات در مورد مصرف-
کنندگان و فهم تفاوتهای نگرشی و رفتاری آنها در مورد تیمها ساخته است؛ بازاریابان ورزشی باید شناخت صحیحی از عوامل
مختلف داشته باشند تا بتوانند منابع محدود خود را بهدرستی و بر اساس اولویتهای موجود صرف کنند و درنتیجه ،بیشترین
بازدهی را از فعالیتهای بازاریابی به دست آورند .این امر همچنین به مدیران اجازه میدهد که مسابقات را به شکل مؤثری
برنامهریزی کنند ،کارشان را شکل بهتری بخشند و شیوههای نوینی را برای افزایش حضور و درآمد به کار گیرند .مطالعات نشان
میدهد مدیران ورزشی لیگهای معتبر ،برای موفقیت در زمینه بلیتفروشی ،انواع متنوعی از فروش بلیت را به کار میبرند .برای
مثال میتوان بلیتفروشی فصلی ،بلیتفروشی تک بازی ،بلیتفروشی گروهی و بلیتفروشی جایگاه ویژه را عنوان کرد .این اقدام
هوشمندانه ،باعث میشود باشگاهها از طریق واقعیتیابی و تجزیهوتحلیل نیازهای تمامی انواع مشتریان بلیت ،به شناسایی «نواحی
اصلی» و زمینههای فرصت ساز ،مبادرت ورزند و به هدف اصلی خود که افزایش فروش است ،نائل شوند .تجزیهوتحلیل فروش
مقدماتی و پذیرش استراتژی اولویتبخشی همراه با افزایش تالشهای فروش بلیت نیز میتواند تأثیر سریع و معنیداری بر رشد
فروش بلیت داشته باشد (رییز .)2013 ،همانگونه که ذکر شد در ایران بلیتفروشی منبع ناچیزی از درآمد باشگاهها را تأمین
میکند و هزینههای مالی باشگاهها بیشتر توسط سازمانهای دولتی تأمین میشود ،همچنین ،کشاورز و همکاران ( ،)1394نبود
سیستم بلیتفروشی در ورزش کشور را یکی از نقاط ضعف اخذ و برگزاری رویدادهای بزرگ در ایران برشمردهاند .از طرفی ،در
لیگ برتر فوتبال ایران فقط از بلیتفروشی تک بازی استفاده می شود و این موضوع عدم کارایی نتایج تحقیقات التین در کشور
ما را به دنبال دارد؛ لذا کمبود مطالعات در زمینه بلیتفروشی ورزشی کامالً احساس میشود؛ بنابراین شناسایی عواملی که باعث
جذب افراد به ورزشگاهها و خرید بلیت مسابقات میشوند و به دنبال آن انجام اولویتبندی و تعیین مقدار رسیدگی مورد نیاز به
هر عامل ،میتواند چارهساز باشد و رسیدن به اهداف را تسریع بخشد .بدین منظور ،محققان در تحقیق حاضر سعی دارند به این
سؤال که «اولویتبندی عوامل مؤثر بر بلیتفروشی لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه تماشاچیان چگونه است؟» پاسخ دهند.
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روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی ــــ پیمایشی است و از نظر روش انجام تحلیل
دادهها ،در حیطه پژوهشهای همبســتگی قرار دارد .به دلیل نبود ابزار متناســب با موضــوع پژوهش ،از پرســشنامه پژوهشــگر
ســاخته اســتفاده شــد .برای این منظور ،پژوهشــگر ضــمن بررســی کتب دانشــگاهی و نیز مقاالت متعدد علمی و مصــاحبه با
صــاحبنظران و افراد ذینفع ،به تهیه فهرســتی از مهمترین متغیرهای مطرح در ارتباط با بلیتفروشــی در ورزش که به لحا
مستندات علمی ،معتبر و از نظر تعداد ،بیشترین تکرار و تأکید را در مقاالت داشتند ،پرداخت .پس از استخراج این گویهها15 ،
نفر از متخ ص صان صاحبنظر در مورد روایی صوری و محتوایی آن اظهارنظر کردند .پس از انجام ا صالحات ،پر سشنامه نهایی
 54ســـؤالی با مقیاس  7ارزشـــی لیکرت (خیلی کم  1تا خیلی زیاد  )7را در مطالعهای راهنما  50نفر تکمیل کردند .پایایی
پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ ( )α 0/94برآورد شد .سپس ،بهمنظور کشف و تأیید عوامل مؤثر در
بلیتفرو شی ،در یک مطالعه مقدماتی (تعداد نمونه مورد برر سی برابر با  360تما شاگر) با ا ستفاده از تحلیل عاملی اکت شافی و
تأییدی ،پرسشنامهها مورد تحلیل قرار گرفتند .بررسی نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش
متعامد ،ن شان داد  33مورد از  54گویه پژوهش در خ صوص عوامل مؤثر بر بلیتفرو شی به لحا دا شتن بار عاملی م ساوی یا
بی شتر از ( 0/55معیار مبنا) در  8حیطه د ستهبندی شدند .این عوامل با عناوین «ت سهیالت ،فرهنگی ـــــ اجتماعی ،جذابیت
مســابقه ،اقتصــادی ،مدیریتی ،بازاریابی ،فناوری و برنامهریزی» نامگذاری شــدند .نامگذاری این عوامل بر اســاس مفاد آیتمهای
توصــیفکننده هر یک از عوامل پایهریزی شــد .همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی به روش مدل معادالت ســاختاری ،عوامل
کشــفشــده را مورد تأیید قرار داد (χ2/df=1/54، RMSEA=0/04، GFI=0/89، CFI=0/97، TLI=0/97، IFI=0/97
 .)χ2=719/67، df=467، p=0/001،سپس پر سشنامه نهایی در دو م شخ صات فردی و بخش ا صلی سؤاالت پر سشنامه
(عوامل مؤثر بر بلیتفروشی) بین نمونههای پژوهش توزیع شد.
برای ارزیابی ویژگیهای جمعیتشناختی و همچنین رتبهبندی و میزان اهمیت گویهها از روشهای آمار توصیفی (میانگین و
انحراف استاندارد) و از آزمون فریدمن نیز برای تعیین اولویت عوامل مؤثر بلیتفروشی استفاده شد.
کل تماشاگران باالی  18سال لیگ برتر فوتبال کشور در فصل  95ـ  94که در ورزشگاه حاضر میشوند بهعنوان جامعه آماری
پژوهش انتخاب شدند .حجم نمونه با توجه به روش تحلیل عاملی و بر اساس تعداد متغیرهای اکتشافی (حداقل  2برابر و حداکثر
 10برابر متغیرها) تعیین (کالین )2011 ،و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی پرسشنامهها توزیع شد .بر این اساس ،تعداد
 400پرسشنامه در بین نمونههای پژوهش توزیع شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها و حذف پرسشنامههای ناقص و مخدوش،
تعداد  324پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها
میانگین سنی نمونههای پژوهش ،برابر با ( ،)30/88 ± 8/63بود 37 .درصد از آنان در دامنه سنی بین  18تا  25سال قرار
داشتند ،همچنین 58/6 ،درصد پاسخدهندگان مجرد و  31/5درصد آنان دارای مدرک کارشناسی بودند .شغل  42/6درصد
تماشاگران ،دانشجو بود و  37درصد افراد بین  1تا  3بار در طول فصل برای تماشای مسابقات به ورزشگاه میآمدند (جدول .)1
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جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای پژوهش
ویژگیهای جمعیتشناختی
سن

وضعیت تأهل
وضعیت تحصیلی

وضعیت شغلی

میزان حضور در ورزشگاه

فراوانی

درصد فراوانی

 25ـ  18سال

120

37

 35ـ  26سال

107

33

 45ـ  36سال

74

22/8

باالی  45سال

23

7/1

متأهل

134

41/4

مجرد

190

58/6

دیپلم

87

26/9

کاردانی

71

21/9

کارشناسی

102

31/5

کارشناسیارشد و باالتر

64

19/8

دانشجو

138

42/6

کارمند

63

19/4

کارگر

50

15/4

سایر

73

22/5

 1تا  3بار در طول فصل

120

37

 4تا  6بار در طول فصل

86

26/5

 7تا  10بار در طول فصل

44

13/6

بیشتر از  10بار در طول فصل

74

22/8

از آزمودنیها خواسته شد ،نشان دهند که هر یک از موارد مطرحشده در پرسشنامه تا چه حد در بلیتفروشی لیگ برتر فوتبال
ایران مؤثرند .بر اساس یافتههای پژوهش« ،مشخص بودن جایگاه تماشاگران» بیشترین تأثیر را در بلیتفروشی با میانگین  6/1و
انحراف معیار  1/06داشت .همچنین ،در این پژوهش« ،برخورد مناسب کارکنان و متصدیان بلیتفروشی در استادیوم» با میانگین
 5/14و انحراف معیار  1/42کمترین تأثیر را در بلیتفروشی لیگ برتر فوتبال ایران ایفا میکرد .جدول  ،2خالصهای از موارد مؤثر
در بلیتفروشی و میزان تأثیر هر یک از آنها را از دیدگاه تماشاگران نشان میدهد.
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جدول  .2فهرست میزان تأثیر موارد مؤثر بر بلیتفروشی
میزان تأثیر

موارد مؤثر در بلیتفروشی

بیشترین تأثیر

 .1مشخص بودن جایگاه تماشاگران

6/1

 .2مناسب بودن جایگاه تماشاگران از لحا نظافت ،نور ،دید به زمین و صندلیها

6/08

1/06

 .3وجود بوفههای بهداشتی و دارای غذای متنوع ،باکیفیت و قیمت مناسب

6/06

1/06

 .4خرید آسان بلیت و بدون ایستادن در صف طوالنی

6/06

1/09

 .5آمدوشد آسان و بدون اتالف وقت به استادیوم (وجود سیستم حملونقل عمومی،
مترو ،مسیر ویژه)

6/02

1/09

 .1برخورد مناسب کارکنان و متصدیان بلیتفروشی در استادیوم

5/14

1/42

 .2فرهنگسازی و بهبود جو ورزشگاهها

5/15

1/45

 .3اجرای برنامههای سرگرمکننده و تفریحی همراه با هدایای رایگان قبل از بازی و بین دو
نیمه در ورزشگاه

5/15

1/51

 .4تعامالت اجتماعی هواداران با یکدیگر

5/19

1/43

 .5عضویت در کانون هواداران باشگاه مورد عالقه و اهدای کارت هواداری

5/25

1/41

کمترین تأثیر

میانگین

انحراف معیار
1/06

پس از رتبهبندی موارد مؤثر در بلیتفروشی ،با استفاده از آزمون فرید اولویتبندی هر یک از عوامل مؤثر بر بلیتفروشی از دیدگاه
تماشاگران فوتبال در لیگ برتر نیز مشخص گردید .بر این اساس ،از دیدگاه تماشاگران ،عامل تسهیالت با میانگین 6/0±05/9
بیشترین تأثیر و عامل فرهنگی ـ اجتماعی با میانگین  5/17±1/35کمترین تأثیر را بر بلیتفروشی لیگ برتر فوتبال ایران داشتند
(جدول .)3
جدول  .3اولویتبندی عوامل مؤثر بلیتفروشی لیگ برتر فوتبال ایران
رتبه

عوامل

میانگین رتبه

میانگین

انحراف معیار

5/74

6/05

0/9

5

5/77

1/07

5/53

1/18
1/16

1

تسهیالت

2

جذابیت مسابقه

3

اقتصادی

4/64

4

مدیریتی

4/52

5/53

5

بازاریابی

4/17

5/31

1/33

6

برنامهریزی

4/10

5/34

1/18

7

فناوری

4/09

5/34

1/25

8

فرهنگی ـ اجتماعی

3/73

5/17

1/35

آماره آزمون

154/69

درجه آزادی

7

سطح معناداری

0/001

بحث و نتیجهگیری
تعیین اینکه کدامیک از عوامل بیشترین تأثیر را بر بلیتفروشی لیگ برتر فوتبال کشور دارد ،به مدیران و بازاریابان ورزشی
باشگاهها امکان خواهد داد راهبردهایی را برای جذب بالقوه تماشاچیان و افزایش فروش بلیت مسابقات در پیش گیرند .بررسی
تحقیق حاضر نشان داد در بین عاملها ،باالترین اولویت را به ترتیب عاملهای تسهیالت ،جذابیت مسابقه ،اقتصادی ،مدیریتی،
بازاریابی ،برنامهریزی ،فناوری و فرهنگی ـ اجتماعی داشتند.
همانطور که ذکر شد ،عامل تسهیالت از دیدگاه تماشاگران بیشترین تأثیر را بر بلیتفروشی لیگ برتر فوتبال کشور دارد .تیمها
و باشگاهها با ورزشگاههایشان شناخته میشوند (علیدوست قهفرخی و احمدی .)1391 ،مواردی مانند مناسب و مشخص بودن
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جایگاه تماشاگران ،خرید آسان و سریع بلیت ،رفتوآمد سریع و آسان به ورزشگاه ،وجود فضای کافی پارکینگ در اطراف ورزشگاه
و نیز وجود بوفههای بهداشتی ،عامل تسهیالت را تشریح میکنند .از سال  1960پژوهشها در خصوص چگونگی تأثیر محیط ،بر
رفتار و رضایت افراد شروع شد .ابتدا تحقیقات در زمینه روانشناسی محیطی ،رابطه بین افراد و محیط فیزیکی که در آن قرار
دارند را اثبات نمود (هوالهان .) 1986 ،پس از آن مطالعات در زمینه بازاریابی و تجارت نشان داد که جنبههای فیزیکی محیط
مهمترین نفوذ را در رفتار و خلق تصویر کلی از سازمان ایفا میکند (بومز و بیتنر 1982 ،و بیکر و همکاران .)1988 ،گروه دیگری
از پژوهش ها حاکی از آن است که تماشاگران زمانی شاد و راضی هستند که تسهیالت ورزشگاه ،پارکینگها ،ایمنی و فضای
بلیتفروشی به نحو کامالً مناسبی اجرا شود (کوریا و استیوز 2007 ،و المیری و همکاران .)1388 ،ویکفیلد و بلودگت (،)1994
بیان نمودند ،ورزشگاههایی که خدمات باکیفیت باالتری ارائه می دهند ،دارای سطوح رضایت بیشتری نسبت به خدمات خود
هستند و با احتمال خرید مجدد بیشتری در آینده مواجهاند(به نقل از :روشن .)1389 ،راحتی محل نشستن تماشاگران متأثر از
حالت فیزیکی صندلیها و فاصله بین آنها ،طراحی مناسب ،عریض بودن کافی ردیفها و فاصله مناسب تماشاچیان از همدیگر
است .برای تماشاگرانی که برای مشاهدت بازی باید چندین ساعت در ورزشگاه حضور داشته باشند ،مشخص بودن جایگاه
تماشاگران و راحتی صندلیها موضوع بسیار مهمی است؛ بنابراین ،مدیران ورزشی باید در بهبود جایگاه تماشاچیان تالش ویژهای
داشته باشند .همیشه در اماکن ورزشی فرض بر این است که افراد در خرید بلیت برای مشاهده رویداد مورد عالقه خود با
سردرگمی ها و شرایط نامطلوب مدارا خواهند کرد .این تصور ممکن است صحیح باشد ،اما برای بهتر کردن احساس مشتریان
درباره پولی که هزینه میکنند ،بلیتفروشی باید منظم و سازماندهی شده بوده و بلیتها بهراحتی در دسترس مشتریان قرار
گیرد .برای دستیابی به این هدف در ابتدا الزم است اندازه و ابعاد یک باجه بلیتفروشی بهگونهای در نظر گرفته شود که امکان
فروش و توزیع بلیتها را تسهیل کند .وجود پنجرههای کافی باجههای بلیتفروشی ،منجر به خرید آسان بلیت و بدون ایستادن
در صف طوالنی میشود ،همچنین ،باجههای بلیتفروشی باید در تمام اطراف مجموعه ورزشی پیشبینی گردد ،نه اینکه بلیتها
فقط در باجههای مستقر در درب اصلی ورود ،به فروش برسند (کشاورز و فراهانی.)1393 ،
عامل جذابیت مسابقه ،از دیدگاه تماشاگران در اولویت دوم قرار گرفت .با توجه به اینکه اکثر نمونههای تحقیق ،در زمره قشر
جوان جامعه قرار داشتند ،باال بودن هیجان و انرژی آنها امری طبیعی است و توجه به عامل جذابیت از دیدگاه آنها ،مبین این
موضوع و نشاندهنده عالقه تماشاگران به مسابقات بزرگ ،بازیکنان بزرگ و بازیهای پرشور است .ازاینرو ،مواردی مانند ارائه
بازی تهاجمی ،وجود بازیکنان ستاره و مورد عالقه در مسابقه ،حساس و سرنوشتساز بودن نتیجه بازی و بازی با رقیب سنتی،
میتواند در بلیتفروشی مسابقات اثرگذار باشد .همان طور که در اکثر تحقیقات مربوط به تماشاگران مسابقات ورزشی ،عامل
جذابیت مسابقه ،از انگیزههای اصلی حضور آنان در ورزشگاهها تعیین شده است (نعمتی و همکاران1391 ،؛ پیس و ژانگ2001 ،؛
تریل ،آندرسون و فینک ،)2000 ،در تحقیق حاضر نیز این عامل جزو اولویتهای تماشاگران برای خرید بلیت و تماشای مسابقات
قرار گرفت .مطالعات متعددی نیز از جذابیت بازی بهعنوان عامل مهمی که مشتریان هنگام خرید بلیتهای فصلی بسکتبال
مردان ،در نظر میگیرند ،حمایت میکنند (فریرا و آرمسترانگ)2004 ،؛ بنابراین ،باشگاهها میتوانند با در نظر گرفتن موارد مرتبط
با عامل جذابیت مسابقه ،برای مثال سرمایه گذاری در بخش خرید بازیکنان سرشناس و مورد عالقه تماشاگران و همچنین انجام
برنامهریزی ویژه برای مسابقات دربی و حساس ،در بهبود بلیتفروشی و افزایش درآمد خود گام مهمی بردارند.
سومین عامل در اولویتبندی عوامل مؤثر بر بلیتفروشی ،عامل اقتصادی است .ازآنجاکه بیشتر نمونههای تحقیق حاضر دانشجو
و مجرد بودند ،این احتمال وجود دارد که از نظر اقتصادی وابسته به خانواده بوده و یا در شرایط متوسط اقتصادی قرار داشته
باشند؛ بنابراین ،مواردی مانند قیمت مناسب بلیت ،سرویسهای حملونقل رایگان و دسترسی به ورزشگاه با صرف هزینه کم ،از
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نظر تماشاگران تأثیر بیشتری در بلیتفروشی داشتند .در همین راستا ،کتکت ،)2014( 1بیان میکند ،فاکتورهای اقتصادی به دو
دسته قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیم می شوند .برای نمونه ،قیمت بلیت قابل کنترل و سطح درآمد افراد غیرقابل کنترل
است .عوامل متعددی در تعیین قیمت بلیت مسابقات دخیل هستند مانند صندلیهای قابل دسترس ،وضعیت مکان برگزاری
مسابقات و زمانبندی مسابقات .با توجه به عوامل مختلف ،قیمت بلیتها باید به نحوی تعیین گردد که اکثریت جامعه خصوصاً
جوانان ،امکان خریدن آن را داشته باشند .کوهن ،)2005( 2در پژوهش خود به این نتیجه رسید که میزان درآمد با شرکت فعال
(تماشای بازی در ورزشگاه) یا شرکت غیرفعال (پیگیری مسابقات از طریق تلویزیون ،روزنامه و اینترنت) تماشاگران در رویدادها و
مسابقات ورزشی ،رابطه مستقیمی دارد .علیدوست قهفرخی و احمدی ( ،)1391نیز در پژوهش خود بیان کردند که افراد با سطح
درآمد پایینتر ،انگیزههای بیشتری برای حضور در ورزشگاهها دارند و درصد حضور آنان نیز در بین شرکتکنندگان بیشتر است.
ازاینرو ،مدیریت برگزارکننده مسابقات و دیگر متصدیان باید به عامل اقتصادی بلیتفروشی و ارائه خدمات شایان به تماشاگران،
نهایت دقت را داشته باشند.
عامل مدیریتی در اولویت چهارم قرار گرفت .بر این اساس ،مواردی مانند تهیه طرح جامع سیستم بلیتفروشی در سازمان لیگ
و تغییر نگرش و باور اعضای هیئتمدیره باشگاهها نسبت به دستگاههای قدیمی فروش بلیت ،از دیدگاه تماشاگران ،اهمیت زیادی
در بلیتفروشی داشت؛ بنابراین ،به مدیران ورزشی باشگاهها و سازمان لیگ برتر فوتبال کشور پیشنهاد میشود از طریق اقداماتی
مانند ایجاد نظام یکپارچه و جامع فروش بلیت و نظام کنترل بر آن ،افزایش دانش خود در زمینه استفاده از شیوههای نوین و
فناوریهای جدید بلیتفروشی ،تالش در ایجاد تغییر نگرش و باور اعضای هیئتمدیره باشگاهها نسبت به دستگاههای قدیمی
فروش بلیت و ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان لیگ و باشگاهها در خصوص نحوه فروش بلیت به واالترین هدف خود که همانا
افزایش فروش و سود حاصل از آن است ،نائل شوند .در حال حاضر اکثر ورزشها در زمینه آموزش فروش برای مدیران مالی
فروش بلیت سرمایهگذاری کرده و اهمیت این سرمایهگذاری را درک میکنند .افزودن یک تیم فروش بلیت فعال و کامالً
آموزشدیده منجر به افزایش عملکرد فروش بلیت میشود (رییز.)2013 ،
اولویت پنجم به عامل بازاریابی اختصاص یافت .ماهیت بازاریابی ورزشی ،باشگاهها را مجبور به استفاده از اطالعات در مورد
مصرفکنندگان و فهم تفاوتهای نگرشی و رفتاری آنها در مورد تیمها ساخته است؛ بنابراین بازاریابان ورزشی باید عواملی را که
باعث جذب افراد به ورزشگاه ها و خرید بلیت مسابقات ،دنبال کردن مسابقات ورزشی ،تماشای رقابتهای ورزشی از تلویزیون و
خرید محصوالت ورزشی میشوند را بشناسند .با همه اهمیت و ارزشی که مبحث بازاریابی ورزشی برای خود دارد ،اما در ایران به
دالیل مختلف مورد توجه خاص و علمی قرار نمیگیرد (ایزدی .)92:1383 ،در تحقیق حاضر ،تماشاگران توجه به مواردی مانند
بهکارگیری روشهای نوین بازاریابی برای فروش بلیت ،آگاهی مردم از کانالهای مختلف توزیع بلیت و تبلیغات کافی در مورد
زمان و مکان مسابقه در رسانههای مختلف را در بلیتفروشی ،پراهمیت دانستهاند .ازاینرو ،مدیران باشگاهها ،بهتر است همسو با
تلفن و ایمیل ،از تکنیکهای جدید جلب مشتری مانند شرکت در رویدادهای شبکهسازی ،رویدادهای بازاریابی اجتماعی ،مجمعها،
کنفرانسها و رویدادهای صنعت کسبوکار ویژه استفاده کنند .ایدههای دیگر نیز عبارتاند از میزبانی رویدادهای تیمی مانند
مهمانی تیمی ،صبحانه برای جلب مشتری ،نهار برای مشتریان و برنامههای تفریحی در بازیها .همچنین میتوان ابزارهای جلب
مشتری مفید مضاعفی را نیز بهصورت آنالین با استفاده از وب سایتها و برنامههای کاربردی رسانههای اجتماعی یافت .ابزارهای
جلب مشتری مبتنی بر ثبتنام آنالین زیادی وجود دارد و میتوان منابع جلب مشتری عالی دیگری را نیز با استفاده از شبکههای
اجتماعی یافت (رییز .)2013،مدیران و بازاریابان تیمهای ورزشی برای افزایش حضور تماشاچیان در ورزشگاهها ،افزایش فروش
1. Katkat
2. Cohen
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بلیت و کسب درآمد بیشتر ،بهتر است از راهبردها و طرحهای بازاریابی استفاده کنند؛ بنابراین ،یکی دیگر از وظایف مهم مدیران،
استفاده از روشهای نوین بازاریابی (مانند بازاریابی رابطهمند ،)1قیمتگذاری منعطف بلیت و تضمین بازگشت پول( 2هوارد و
کرامپتون ،)2004 ،در راستای افزایش فروش بلیت مسابقات خود است .بررسیها نشان میدهد که در رویدادهای ورزشی ،روش
قیمتگذاری متفاوت رایج است .این روش باعث افزایش ارزش رویداد و ایجاد حداکثر فرصت ممکن برای حضور جمعیت و کسب
درآمد می شود و همچنین برای تماشاچیانی که به لحا اجتماعی و اقتصادی در سطح پایینتری قرار دارند مانند جوانان و
سالمندان فرصت تماشای مسابقات را فراهم میآورد .طراحی بلیت نیز بهگونهای جذاب که یادآور نام و اهمیت باشگاه باشد،
صورت گیرد و نحوه فروش بلیت بهتر است بهصورت تک فروشی ،فروش بلیت برای مسابقات خاص و فروش فصلی بلیت با شیوهها
و قیمتهای مختلف انجام گیرد (امیرتاش و مظفری .)1393 ،یکی از مسائل مهمی که مدیران ورزشی با آن مواجهاند ،تصمیم
گیری درباره چگونگی توزیع محصول است (علیدوست قهفرخی و احمدی)1391 ،؛ بنابراین آگاه نمودن مردم از کانالهای
مختلف توزیع بلیت مانند باجههای سنتی بلیتفروشی ،مراکز ارتباطی و وبسایتها ،بازار ثانویه بلیت ،فروش مجدد بلیت ،سفارش
تلفنی بلیت ،روش فروش یا مبادله اینترنتی بلیت بین دو مشتری و باجههای الکترونیکی یا ماشینهای دریافت بلیت در استادیومها
(چروبینی 3و همکاران ،)2007 ،میتواند یکی از اقدامات اساسی بازاریابان تیمها باشد .برونسپاری فروش بلیت از طریق
نمایندگیها و آژانسهای حرفهای توزیع بلیت ،برونسپاری به مرکز تماس فروش بلیت شخص ثالث و مشاوره در زمینه توسعه
فروش بلیت حرفهای و برونسپاری کامل فروش بلیت به یک شخص ثالث نیز روند نوینی است که در صنعت ورزش رواج بیشتری
یافته است (رییز .)2013،همچنین انتشار اخبار ماهیانه فروش بلیت به چند زبان رایج در وبسایت (حمیدی ،)1391 ،تبلیغات
کافی در مورد زمان و مکان مسابقه در رسانههای مختلف و تبلیغ و ترویج بیشتر تراکها درباره اهمیت تماشای یک مسابقه در
سطح مدارس و دانشگاهها میتواند به بازاریابان تیمها در زمینه فروش بلیت کمک کند.
ششمین اولویت ،مربوط به عامل برنامهریزی است .از نظر تماشاگران در این پژوهش ،موارد دیگری که مدیران ورزشی بهتر است
مدنظر قرار دهند ،اعالم برنامه مسابقات در ابتدای فصل و تغییر نکردن برنامه اعالمشده ،سعی در برگزاری منظم مسابقات لیگ،
تعیین زمان مناسب برای مسابقات و برگزاری مسابقات در تعطیالت آخر هفته (پنجشنبه یا جمعه) است .امروزه بلیتفروشی یکی
از مهمترین بخشهای اماکن ورزشی محسوب میشود .اگرچه بلیتفروشی دارای عملیات پیچیدهای نیست ،اما واحدی است که
مشتریان از طریق آن با مجموعه ورزشی ارتباط برقرار کرده و اولین واحدی است که منبع درآمد اکثر اماکن ورزشی از آن تأمین
میشود و این در حالی است که بیشتر اماکن ورزشی بخش عمدهای از درآمدهای خود را از طریق فروش بلیت به دست میآورند.
هیچچیزی نمی تواند موجب شود که تماشاگران ،تماشای بخشی از مسابقات را در اماکن ورزشی از دست بدهند ،مگر اینکه
مسئولین ورزشگاه برنامهریزی مناسبی نداشته و تماشاگران را در صفهای طوالنی برای خرید بلیت منتظر نگه دارند .ازاینرو،
یکی از وظایف اصلی مدیران سازمان لیگ و باشگاهها مخصوصاً مدیران بلیتفروشی ،انجام برنامهریزی و سازماندهی در زمینه
فروش بلیت است .بهطورکلی هرگونه بینظمی و هرجومرج در امر بلیتفروشی ،امنیت روانی تماشاگرانی که برای تهیه بلیت
مراجعه میکنند را سلب خواهد کرد .در این زمینه مدیران استادیومها باید تمهیداتی علیه برنامهریزی فروش بلیت اتخاذ کنند.
ازجمله میتوان به تهیه شناسنامه برای تماشاگران اشاره کرد که در این شناسنامه ویژگیهای فردی تماشاگر در آن درج شده و
یک نسخه از این شناسنامه بهصورت الکترونیکی در اختیار مسئولین استادیوم قرار دارد .تماشاگر میتواند یکجا بلیتهای کل
فصل را خریداری کند .امتیاز خرید کلی بلیتها را میتوان فقط برای افرادی که عضو هستند و دارای شناسنامه کاربری هستند،
قائل شد (خبیری و همکاران.)2009 ،
1. Relationship Marketing
2. Money-Back Guarantees
3 Cherubini
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عامل فناوری در آزمون فریدمن ،اولویت هفتم را به خود اختصاص داد .از دیدگاه نمونههای تحقیق حاضر ،مدیران ورزشی
می توانند با استفاده از فروش اینترنتی بلیت مسابقات و امکان چاپ بلیت در منزل ،ایجاد امکان دسترسی به اینترنت برای
خریداران بلیت ،امنیت در خرید بلیت اینترنتی و اطمینان بخشیدن به خریدار در مورد قطعی بودن خرید بلیت ،ارائه فایل برنامه
آموزشی نحوه خرید اینترنتی به خریداران بلیت و نیز ارائه مراحل تراکنش شفاف در خرید الکترونیکی بلیت ،به اهداف خود نائل
شوند .تکنولوژی سیار ،معروفترین تکنولوژی قابل حمل
است .برنامههای کاربردی سیار به استفادهکنندگان اجازه میدهد بدون محدودیت یک موقعیت مکانی از تکنولوژی اطالعات
استفاده کنند .بلیتفروشی سیار یکی از این برنامهها برای خدمت به مشتریانی مانند بازیهای ورزشی ،سینما و حملونقل عمومی
است (الفاوایر و همکاران .)2011 ،مطابق نظر مرکز  UCLAدر سیاست ارتباطات ( ،)2001خرید آنالین به سومین فعالیت
محبوب اینترنتی تبدیل شده است که مستقیماً از استفاده از ایمیل ،پیامرسانی فوری و مرورگر وب تبعیت میکنند (کرمی،
 .)2006با توجه به پیشرفتهای روزافزون فناوری و بهبود روشهای کسبوکار از طریق آن ،نحوه فروش بلیت بهتر است از شکل
سنتی فروش در محل مسابقه که همراه با ازدحام و دشواری برای عالقهمندان است ،به روشهای نوین فروش اینترنتی تغییر یابد.
مدیران بلیتفروشی باشگاه ها با استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی و فناوری روز دنیا ،میتوانند وضعیت بلیتفروشی خود را
بهبود بخشند .نتایج پژوهش منتظری و همکاران ( ،)1393نشان داد که ریسک و احتمال خطر ادراکشده ،تمایل مصرفکنندگان
را به خرید اینترنتی کاهش میدهد و افزایش اعتماد مصرفکننده به خرید آنالین و درک مصرفکننده از اینکه منفعت بیشتری
از خرید آنالین نسبت به خرید سنتی کسب میکند ،موجب افزایش تمایل به خرید الکترونیک میشود .نیک هاشمی و همکاران
( ) 2012نیز ،قابلیت استفاده درک شده ،خطر درک شده ،اعتماد آنالین ،ادراک قیمت و دانش اینترنت را عوامل مؤثر بر تمایل
خرید بلیت آنالین مشتریان خطوط هواپیمایی ایرانایر و ماهان معرفی کردند .در پژوهش دیگری ،تنریکولو و سلیلباتور (،)2013
اثرگذارترین عوامل مؤثر بر عدم خرید بلیت اینترنتی توسط مردم را نگرانی در مورد حریم خصوصی و بحث امنیت معرفی کردند.
از نظر ایشان ،تقاضای داشتن سند فیزیکی تضمینکننده انجام قطعی معامله ،تردید در مورد نرسیدن بلیت در فرصت مناسب و
افزایش قیمت ،دیگر عوامل بازدارنده مردم در خریدن بلیت آنالین بودند .استفاده از فناوریهای جدید و فروش اینترنتی بلیت
میتواند فروش غیرقانونی بلیت و بازار سیاه را محدود کند ،امنیت مسابقات را افزایش دهد و تا حد زیادی از تقلب و انتشار بلیت
های جعلی جلوگیری کند (امیرتاش و مظفری )1393 ،و باعث می شود که مشتری با سرعت بیشتری بلیت خود را بخرد و با
توجه به شرایط اقتصادی خود بهترین صندلی ممکن را انتخاب کند .با توجه به اهمیت بهکارگیری عامل فناوری در بلیتفروشی
لیگ برتر فوتبال کشور ،پیشنهاد میشود مدیران باشگاه ها و مسئوالن سازمان لیگ با توجه به عوامل مؤثر در خرید و عدم خرید
بلیت اینترنتی که در باال ذکر شد ،مردم را با این شیوه فروش بلیت آشنا نموده و آنها را به خرید اینترنتی تشویق نمایند تا از
مزایای آن بهرهمند گردند.
عامل فرهنگی ـ اجتماعی ،آخرین عامل در اولویتبندی عوامل مؤثر بر بلیتفروشی قرار گرفت .از نظر تماشاگران ،یکی از موارد
اصلی تأثیرگذار مرتبط با این عامل ،برخورد مناسب و شایسته کارکنان و متصدیان بلیتفروشی است .تعامالت اجتماعی هواداران
با یکدیگر ،از دیگر موارد مهم عامل فرهنگی ـ اجتماعی است .میتوان بیان کرد رویدادهای ورزشی فرصتی برای تعامل اجتماعی
برای فرهنگهای گوناگون فراهم مینماید و فضایی برای بروز هویت افراد مهیا میکند (روشن .)1389 ،با اجرای برنامههای
سرگرمکننده و تفریحی همراه با هدایای رایگان قبل از بازی و بین دو نیمه در ورزشگاه نیز ،میتوان تماشاچیان را سرگرم و از
ایجاد جو متشنج و ناسالم جلوگیری کرد .با فرهنگسازی و ایجاد جو سالم در ورزشگاهها ،میتوان به افزایش حضور و بهتبع آن
به افزایش فروش بلیت امیدوار بود .همچنان که چن و همکاران ( ،)2009بیان کردند سرگرمی و مشغولیت یکی از عوامل برجسته
در خریدن بلیتهای فصلی بسکتبال مردان است و فعالیتهای اجتماعی ،فضای رقابت و اقدامات هیجانانگیز ،همگی بهعنوان
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عناصر سرگرمکننده تماشاچیان در نظر گرفته میشوند .عضویت در کانون هواداران باشگاه مورد عالقه و اهدای کارت هواداری
نیز ،مورد دیگری است که به بهبود عامل فرهنگی ـ اجتماعی کمک میکند .مدیران ورزشی با در نظر گرفتن موارد مذکور شرایط
ارتقای عامل مهم فرهنگی ـ اجتماعی را فراهم میکنند.
همانطور که یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد ،عاملهای تسهیالت ،جذابیت مسابقه و اقتصادی باالترین اولویت را از نظر
تماشاگران داشتند .با توجه به شرایط اقتصادی فعلی جامعه ،مشخص میشود افزایش امکانات و رفاه تماشاگران و کاهش هزینه-
های حضور آنان از اصلیترین عوامل مؤثر بر افزایش بلیتفروشی لیگ برتر فوتبال کشور است .عالوه بر آن ،تماشاگران به دنبال
دیدن بازیهای جذاب و پرهیجان هستند؛ بنابراین به مدیران ورزشی پیشنهاد میشود که عالوه بر مدنظر قرار دادن توصیههای
مذکور مربوط به هر عامل ،با اتخاذ تمهیداتی در جهت بهبود امکانات و تسهیالت ورزشگاهها و نیز در جهت کاهش هزینههای
حضور تماشاگران ،رسیدن به اهداف اصلی باشگاهها و سازمان لیگ یعنی افزایش فروش بلیت مسابقات و بهتبع آن افزایش درآمد
را تسریع بخشند.
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Abstract
Purpose: The purpose of this work was to analyze and prioritize the factors affecting ticketing of the
Iran’s premier football league.
Methodology: The research method used was descriptive-correlation. The statistical population of the
study included all spectators over 18 years old in the premier league in the 2015/16 season. A sample
size based on factor analysis, 2 to 10-fold of the items, was selected. The data was collected through a
made questionnaire, whose face and content validity were confirmed by the panel experts. In order to
calculate reliability, Cronbach’s alpha was used and the Freidman test was used to prioritize the ticketing
factors.
Results: In view of spectators, facilities, attractiveness, economic, managerial, marketing, planning,
technology, and cultural-social factors placed on the first priority was to eighth, respectively.
Conclusion: By identification of the priorities of the ticketing factors in spectators viewing, the sporting
managers can handle and pay more attention to the most important of these factors in order to improve
ticket sales and increase revenue of clubs.
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