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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران بود.
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی با روش گراندد تئوری بوده و جامعه
آماری شامل نخبگان آگاه به ادبیات پژوهش که شامل مدیران سطح فوقانی فدراسیون بسکتبال،
متخصصین مدیریت ورزشی ،مربیان و کارشناسان بود .همچنین نمونه آماری شامل  14نفر از افراد
جامعه کیفی ،تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختار یافته بود .ابزار اندازهگیری پژوهش در
بخش کیفی هم شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.از پایایی مصاحبه ها با روش توافق درون
موضوعی  0/78نیز بدست آمد .برای تحلیل دادهها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی استفاده شد.نتایج نشان داد که  178کد در مرحله کد گذاری باز و  9محور در
کدگذاری محوری بدست آمده و در نهایت  9عامل امکانات رفاهی ،کانون هواداران ،ایمنی و امنیت،
فرهنگی و اجتماعی ،فناوری اطالعات ،طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه ،بازاریابی ،روابط عمومی،
ارزیابی شناسایی شدند.
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Identifying the Effective Factors on the Management of Iranian
Basketball Club Fans
Ahmad Mosalman1, Nasrollah Mohammadi2*, Farshad Emami3

Abstract
The purpose of this study was to identify the factors affecting the
management of fans of Iranian basketball clubs. The present study was
applied in terms of purpose and qualitative research using the grounded
theory method. The population included top-level managers of the basketball
federation, sports management specialists, coaches, experts, and elites aware
of the research literature in the field of basketball. The statistical sample
consisted of 14 members of the qualitative community, to achieve theoretical
saturation of the semi-structured interview. The research measurement tool in
the qualitative section included a semi-structured interview. The reliability of
the interviews was 0.78 by the method of intra-subject agreement. To analyze
the data, a continuous comparison method was used during the three stages of
open, axial, and selective coding. According to the results, 178 codes were
obtained in the open coding stage, and 9 axes were identified in the axial
coding stage. Finally, 9 factors were identified: welfare facilities, fan center,
safety and security, cultural and social, information technology, design and
aesthetics of stadiums, marketing, relationships, and evaluation.
Keywords: information technology, design and attractiveness of stadium
space, marketing
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مقدمه
امروزه ،بسکتبال یکی از پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزشها در جهان است .در کشور ما نیز بسکتبال
تعداد زیادی ورزشکار و هوادار را دارد .بطور کلی هوادار به کسی گفته می شود که به تیم ورزشی،
ورزشکار یا ورزشی خاص عالقمند است و از آن حمایت می کند .میزان این حضور و حمایت از هر
باشگاه ،متغیری کلیدی برای درآمدزایی و جذب حامی مالی محسوب می شود .موفقیت در تیمهای
بسکتبال یکی از چالشهای اساسی مدیران میباشد .به نوعی موفقیت در ورزش حرفه ای به روابط با
هواداران ا ش وابسته است .هر هوادار همیشه آرزوی دیدن پیروزی تیم خود را داشته و دوست دارد
نظارهگر برد تیم محبوب ا ش باشد .شاید حتی یک نفر هم موافق این نباشد که بخشی از وقت و درآمد
خود را صرف تیمی کند که مدام میبازد؛ پس این رازی مبهم و پیچیده نیست که چرا تیمهای سطح باال
اغلب بلیت فروشی بیشتر ،حمایت مالی ،تبلیغاتی و حق پخش رسانهای افزونی نسبت به تیمهای سطح
پایینتر دریافت میکنند .امروزه یکی از ارکان هدایت سرمایهها به سمت برنامهریزی و توسعه
فعالیتهای ورزشی در هر جامعهای را هواداران باشگاههای ورزشی تشکیل میدهند .هوادار کسی است
که به تیم ورزشی ،ورزشکار یا ورزشی خاص عالقهمند است و از آن حمایت میکند (درویشی ،ناصریپور
و دوستی .)1396 ،بسکتبال رایج ترین رشته ورزشی در اکثر کشورها می باشد .مدیریت هواداران تمام
اعمال مربوطه به برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل را در امر مربوط به هوادارن و تماشاگران در
بر میگیرد .امروزه به دلیل ریسک رو به افزایش خطاها ،هزینه های باال ،اشتباهات و وضعیت نامساعد
اقتصادی ،سازمان های ورزشی تمایل شدیدی به استفاده از الگو برنامه ریزی دارند تا بتوانند موقعیت
رقابتی سازمان را در محیط متالطم و در معرض تغییر حفظ کنند .به طوری که رفتن به استادیوم یکی
از گزینه های است که در اختیار هواداران قرار دارد که می خواهند مسابقات ملی و بین المللی ورزشی را
تماشا کنند .حال آن چیزی که به عنوان مسأله اصلی تحقیق حاضر مطرح می شود ،بحث مدیریت
هواداران باشگاه های بسکتبال ایران می باشد .زیرا به منظور بقاء تیم های بسکتبال ،مدیران نیاز به
افزایش جذب و توأم با حضور تماشاگران دارند .براساس تحقیق های صورت گرفته در کشورهای توسعه
یافته ،هواداران تمایل دارند با صرف هزینه برای تیم مورد عالقه خود وفاداری به تیم خود را نشان دهند.
هال )2009( 1حضور هواداران در رویدادهای ورزشی نشان دهنده ی جریان درآمد قابل توجهی برای
سالنها ،باشگاهها و فدراسیونهای ورزشی با منافع اقتصادی برای شهرها و کشورها است .یائو ،لیون و
هان )2012( 2عوامل محیطی و مدیریتی مانند مدیریت امکانات و خدمات ،نقش رسانه ها و مدیریت
مکان و زمان ،بیشترین درصد از واریانس را برای تبیین هواداری تماشاگران را به خود اختصاص داده اند.
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رفتار اعضای تیم یا بازیکنان و مربیان به عنوان عاملی درونی در اولویت بعدی قرار دارد .ییم و همکاران
( )2020عنوان کردهاند تبلیغات ،حمایت مالی و فروش خوب جنبه های ورزشی به میزان قابل توجهی
افزایش یافته است.اما همواره ورزش به طور فزاینده ای در خطر از دست دادن هواداران خود می باشد.
لیگهای ورزشی مانند  NBA ،NFLو  MLBبرای حفظ سهام بازار خود تحت فشار قراردارند زیرا
طیف گستردهای از ورزشهای نوظهور ،لیگها و مسابقات در حال به دست آوردن طرفداران جدید هست
اند( ،جانسون و همکاران .)2020 ،2والنتی ،اسکیلیز و مارو )2019( 3معتقداند حضور هوادران در
ورزشگاه به مرحله مسابقه  ،عدم اطمینان از نتیجه مسابقه ،شدت رقابت ،میزان اعتبار باشگاه و شرایط
آب و هوایی بستگی دارد .سویاگودن ،اشنایدر ،باروت و اماماوغلو )2019( 4فرصتی برای فعالیتهای
تفریحی ،جو ورزشگاه و آرامش شخصی به عنوان عوامل مؤثر بر هواداران عنوان شده است .این در حالی
5
است که در ایران نیز پزوهشگران تحقیقاتی در زمینه هوادارن ورزشی انجام داده اند .شجاعی و همکاران
( )2020عدم دسترسی مطلوب خدمات حمل و نقل به استادیومها،اجرای ناقص برنامه های استراتژیک
در فدراسیون ها و باشگاه ها ،خدمات نامناسب در ورزشگاهها ،فضای نامناسب ورزشگاه ،مشکالت
اقتصادی تماشاگران و توجه بیشتر به حاشیه های رسانه ها ،از دیدگاه منتقد ین را از جمله عوامل مؤثر
بر حضور هواداران می دانند ..سیلویرا ،کاردوزو و کویو-سیلوا )2019( 6هرچه هویت مصرف کننده ورزش
با تیم اش بیشتر باشد ،بر رضایت وی تأثیر میگذارد ،وفاداری وی به تیم و قصد وی برای خرید بلیط
برای یک مسابقه فوتبال بیشتر می شود .دو کیم و همکاران )2020( 7عنوان می کنند که عامل اقتصادی
می تواند بر توسعه هوادارن تأثیر داشته باشد .لذا وجود برنامه برای مدیریت هوادارن منجر به حل چنین
مشکالتی می شود .فقدان مدیریت و رویه های مناسب ،جذب ،حفظ و توسعه هواداران از موانع شناسایی
شده توسع ه صنعت باشگاه داری حرفه ای بسکتبال ایران شناسایی شده است .لذا وجود برنامه برای
مدیریت هوادارن منجر به حل چنین مشکالتی می شود.در ارتباط با کاربرد های ارایه مدل مدیریت
هواداران می توان برای حل مشکالت درون سازمانی مانند تعریف ضعیف نقش ها و مسولیت ها ،نبود
وحدت الزم بین فعالیت ها و نیاز به تعریف روشن اولویت ها اشاره کرد .از این روی باشگاه های ورزشی با
تدوین برنامه مدیریت هواداری در واقع توانایی خود را در مواردی همچون بهبود وجه عمومی ،افزایش
عضویت و تعداد شرکت کننده ،جذب حامیان مالی و همکاری با شرکای مالی ارتقا ،می دهد .تیم های
دارای تماشگر لیگ برتر بسکتبال ایران فاقد برنامه راهبردی مدیریت هواداران می باشند و با کاهش
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حضور هواداران ناشی از دور بودن استادیوم ها  ،هزینه تردد باال تماشگران ،جوان بودن اکثر هواداران و
گرانی بلیت ،همچنین غیر استاندارد بودن فیزیکی ورزشگاه ها و مشکالت فصلی آن  ،شرایط فرهنگی و
اخالقی و عدم تمایل والدین جهت آمدن فرزندان به ورزشگاه مواجه می باشند .بدین جهت شناسایی
عوامل مؤثر بر مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران یک ضرورت اساسی به شمار می رود .لذا
محقق سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که عوامل مؤثر بر مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران
کدام اند؟ بنابراین پژوهشگر در نظر دارد نتایج این پژوهش به بهره وری بیشتر و ارتقای جایگاه ملی و
بین المللی باشگاه ها و در مجموع به رشد و توسعه باشگاه ها کمک نماید.
روش شناسی تحقیق
نحوه و روش پژوهش ،کیفی؛ رویکرد پژوهش ،استقرایی؛ پارادایم حاکم بر پژوهش ،تفسیری؛ و روش
تجزیه و تحلیل داده ها تئوری داده بنیاد به شیوه استراس و کوربین و منبع گردآوری دادهها شامل
مصاحبه میباشد .جامعه آماری متشکل از خبرگانی است که در زمینه مدیریت ورزشی تخصص علمی،
اجرایی و یا هر دو را دارند (مدیران سطح ستادی فدراسیون بسکتبال ،متخصصین مدیریت ورزشی
کشور) .برای انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته ،مدیران سطح فوقانی فدراسیون بسکتبال،
متخصصین مدیریت ورزشی کشور به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند و سپس به بیان آراء و
دیدگاههای خود درباره سؤال ها مصاحبه پرداختهاند .نمونه گیری تا زمان اشباع دادهها ادامه یافت .در
نتیجه تعداد  14نفر در بخش کیفی به منظور انجام مصاحبه در این پژوهش مشارکت داشته اند.
جدول  .1وضعیت تخصص مصاحبه شوندگان
تخصص

فراوانی

درصد فراوانی

اساتید مدیریت ورزشی

4

28/57

مدیران

8

57/14

مربیان و کارشناسان

2

14/29

جمع

14

100

به منظور بررسی پایایی مصاحبه از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده گردید .به همین
منظور از یک دانشجو مقطع دکتری مدیریت ورزشی درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش در بخش
کدگذاری در پژوهش حاضر مشارکت نماید .سه مصاحبه انتخاب شد و نتایج حاصل از کدگذاری دو نفر
در جدول گزارش شده است .همچنین درصد پایایی درون موضوعی از فرمول ذیل محاسبه گردید.
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جدول .2پایایی داده ها

تعداد کل کدها تعداد توافقات عدم توافقات پایایی باز آزمون

عنوان مصاحبه
مصاحبه اول

11

4

7

0/72

مصاحبه دوم

18

7

11

0/77

مصاحبه سوم

17

7

10

0/82

جمع

46

18

28

0/78

یافته های تحقیق
جدول  3و  4آمار توصیفی نمونه آماری پژوهش را نشان می دهد.
جدول .3توزیع نمونه آماری از لحاظ ویژگی های فردی
شاخص های آماری

ویژگی
فراوانی

درصد فراوانی

مجرد

4

28/58

متأهل

10

71/43

کارشناسی ارشد

2

14/28

دکتری

12

85/72

وضعیت تأهل

تحصیالت

جدول  .4توزیع سابقه حضور در بسکتبال
شاخص آماری

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

سابقه حضور در بسکتبال

26/68

6/23

11

38
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به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده از روش گرندد تئوری استفاده شد .این روش دارای
سه مرحله می باشد .مرحله اول کدگذاری باز انجام میشود .در کدگذاری باز فرآیند تحلیل است که از
طریق آن ،مفاهیم شناسایی شده و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند (لی .)2001 ،1در این
مرحله نظریه پرداز داده بنیاد ،مقولههای اولیه اطالعات در خصوص پدیده در حال مطالعه را ،به وسیله
بخش بندی اطالعات شکل می دهد( .کرسول .)2005 ،2به عبارت دیگر به منظور استخراج داده ها از
مصاحبههای انجام شده در مرحله کدگذاری باز بعد از پیاده سازی مصاحبهها به متن ،کدگذاری باز به
صورت کدگذار مفاهیم کلیدی انجام میشود .و با تجزیه و تحلیل متن مصاحبههای موجود کدهای باز
اولیه ایجاد میشود .در این تحقیق کد باز اولیه از  14مصاحبه انجام شده  178کد بدست آمد و پس از
خالصه سازی کدهای مشابه تعداد کدهای باز نهایی  86کد بدست آمد.
جدول  .5کدهای باز نهایی مدیریت هوادران بسکتبال
 قابلیت برگزاری مسابقات

 آموزش قوانین و مقرارات

 درآمدزایی برای باشگاه

 مناسب بودن ساعات برگزاری
مسابقات

 وجود بهداشت مناسب در ورزشگاه

 بهره گیری از اقتصاد
دانش بنیان

 رفتار مناسب پرسنل

 توجه به سطح فرهنگ افراد

 ارتقا ء برند باشگاه

 وجود وسایل حمل و نقل

 آموزش رفتارهای مناسب

 جذب حامیالن مالی

 توجه به نیازهای هواداران

 استفاده از بازیکنان تاثیرگذار

 عدم وابستگی مالی

 ایجاد امکانات برای همراهی در
بازی های خارج از خانه

 حضور مقامات و افراد موثر و مردمی

 پوشش خبری
فعالیت های باشگاه

 رفتار مناسب کلیه اعضای باشگاه
نسبت به هواداران

 تاکید بر رفتارهای اجتماعی

 پخش فیلم و پوستر
بازیکنان

 افزایش امکانات بهداشتی

 ارائه الگوهای فرهنگی مناسب

 گسترش تبلیغات

 افزایش رفاهی و خدماتی در
ورزشگاه

 ترویج ارزش های اخالقی

 اطالع رسانی اخبار
باشگاه

 افزایش تسهیالت رفت و آمد
هواداران

 وجود کانال های ارتباطی

 وجود برنامه های رادیو و
تلویزیونی

 فعالیت باشگاه در سایر زمینه های
ورزشی

 ارائه خدمات الکترونیک

 انجام تبلیغات کافی و
الزم

 وجود کارت هواداری

 ارائه تسهیالت فروش اینترنتی بلیت

 ایجاد رسانه رسمی برای
باشگاه

1

. Lee
. Creswell

2
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 استخدام لیدرهای مناسب

 وجود فروشگاه های الکترونیک

 آگهی و تبلیغات ازطریق
رسانه های اجتماعی

 تشویق هواداران

 وجود بانک اطالعاتی هواداران

 بهبود تعامل و گرفتن
بازخورد

 ارائه خدمات ویژه

 وجود سایت ویژه باشگاه

 ارزیابی حضور مجدد
هواداران

 وجود برنامه های تفریحی

 ارائه فعالیت های باشگاه

 ارزیابی رشد هواداران

 یک دست بودن لباس هواداران

 استفاده از امکانات روز دنیا

 ارزیابی رضایت هواداران

 وجود دوربین های مدار بسته

 توجه به ورودی و خروجی ورزشگاه

 انجام نظرسنجی از
هواداران

 بازرسی هواداران در زمان ورود به
ورزشگاه

 تقسیم بندی مناسب ورزشگاه
(نرده کشی)

 رفتار مناسب ماموران با هواداران

 دسترسی آسان به امکانات ورزشگاه

 توجه الزم به ایمنی ورزشگاه

 طراحی جایگاه مناسب و راحت

 جلوگیری از ورود هواداران متخلف

 استفاده از سیتم های گرمایشی

 وجود جریمه و مجازات

 استفاده از سرمایشی در ورزشگاه

 کنترل نقاط حساس ورزشگاه

 توجه به وضع معیشتی هواداران

در مرحله دوم کدگذاری محوری انجام شد .کدگذاری محوری ،فرآیند ربط دهی مقوله ها و پیوند دادن
مقوله ها در سطح ویژگی ها و ابعاد است .این کدگذاری به این دلیل محوری نامیده می شود که
کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق می یابد (لی .)2001 ،در این مرحله مقوله ها ،ویژگی ها و ابعاد
حاصل از کدگذاری باز تدوین شده و سر جای خود قرار می گیرد تا دانش فزایندهای در مورد روابط
ایجاد گردد (لی .)2001 ،به عب ارت دیگر کدگذاری محوری موجب ایجاد مقوله ها و زیر مقوله ها
می گردد .در این مرحله تمامی کدهای باز نهایی دوباره بازبینی و با ادبیات تحقیق مقایسه گردیده است.
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جدول  6مقوله محوری و کدهای باز نهایی
مقوله های محوری

امکانات رفاهی

کانون هواداران

ایمنی و امنیت

فزهنگی و اجتماعی

فناوری اطالعات

طراحی و جذابیت فضای
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کدهای باز نهایی


قابلیت برگزاری مسابقات در ورزشگاه
اختصاصی



ایجاد امکانات برای همراهی در
بازی های خارج از خانه



مناسب بودن ساعات برگزاری مسابقات





رفتار مناسب پرسنل ورزشگاه با هواداران

رفتار مناسب کلیه اعضای باشگاه
نسبت به هواداران



وجود وسایل حمل و نقل اختصاصی برای
هوادارن



افزایش امکانات بهداشتی ،رفاهی
و خدماتی در ورزشگاه



توجه به نیازهای هواداران



تسهیالت رفت و آمد هواداران به
ورزشگاه



فعالیت باشگاه در سایر زمینه های ورزشی





وجود کارت هواداری

ارائه خدمات ویژه به هواداران
عضو کانون هواداران



استخدام لیدرهای مناسب





تشویق هواداران برای حضور در ورزشگاه

وجود برنامه های تفریحی برای
هوداران



یک دست بودن لباس هواداران



وجود دوربین های مدار بسته در داخل و
خارج ورزشگاه



وجود جریمه و مجازات برای
افراد خاطی



بازرسی هواداران در زمان ورود به ورزشگاه



کنترل نقاط حساس ورزشگاه



رفتار مناسب ماموران با هواداران





توجه الزم به ایمنی ورزشگاه

آموزش قوانین و مقرارات ورزش
مورد نظر



جلوگیری از ورود هواداران متخلف در
ورزشگاه



وجود بهداشت مناسب در
ورزشگاه



توجه به سطح فرهنگ افراد





آموزش رفتارهای مناسب به منظور
فرهنگسازی

تأکید بر رفتارهای اجتماعی
مناسب در ورزشگاه





استفاده از بازیکنان تاثیرگذار به منظور
فرهنگسازی

ارائه الگوهای فرهنگی مناسب به
هوادران





حضور مقامات و افراد مؤثر و مردمی در
ورزشگاه

ترویج ارزش های اخالقی در بین
هواداران



وجود کانال های ارتباطی با هواداران



وجود فروشگاه های الکترونیک



ارائه خدمات الکترونیک به هواداران



وجود بانک اطالعاتی هواداران



ارائه تسهیالت فروش اینترنتی بلیت



وجود سایت ویژه باشگاه و ارائه
فعالیت های باشگاه



دسترسی آسان به امکانات
ورزشگاه (پارکینگ ،حمل و نقل



استفاده از امکانات روز دنیا



توجه به ورودی و خروجی ورزشگاه
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مقوله های محوری
ورزشگاه

بازاریابی

کدهای باز نهایی


تقسیم بندی مناسب ورزشگاه (نرده کشی)



طراحی جایگاه مناسب و راحت



استفاده از سیتم های گرمایشی،
سرمایشی و...در ورزشگاه



توجه به وضع معیشتی هواداران



ارتقاء برند باشگاه



درآمدزایی برای باشگاه



جذب حامیالن مالی



بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان



عدم وابستگی مالی باشگاه به
دولت



وجود برنامه های رادیو و
تلویزیونی مختص باشگاه



انجام تبلیغات کافی و الزم در
تمامی رسانه ها



ایجاد رسانه رسمی برای باشگاه



آگهی و تبلیغات از طریق
رسانه های اجتماعی



ارزیابی رشد هواداران در زمان
های مختلف



ارزیابی رضایت هواداران



انجام نظرسنجی از هواداران
درباره درمورد حل مشکالت



پوشش خبری فعالیت های باشگاه



پخش فیلم و پوستر بازیکنان بین هواداران



گسترش تبلیغات به منظور افزایش جذب
هواداران



اطالع رسانی اخبار باشگاه



بهبود تعامل و گرفتن بازخورد از هواداران



ارزیابی حضور مجدد هواداران در ورزشگاه

روابط عمومی

ارزیابی

عمومی و)....

مرحله سوم استفاده از کدگذاری انتخابی
کدگذاری انتخابی عبارت است از فرآیند انتخاب دسته بندی اصلی ،مرتبط کردن نظام مند آن با دیگر
دسته بن دی ها ،تأیید اعتبار این روابط ،و تکمیل دسته بندی هایی که نیاز به اصالح و توسعه بیشتری
دارند .کدگذاری انتخابی بر اساس نتایج کدگذاری باز و کدگذاری محوری ،مرحله اصلی نظریه پردازی
است .به این ترتیب که مقوله محوری را به شکل نظام مند به دیگر مقوله ها ربط داده و آن روابط را در
چارچوب یک روایت ارائه کرده و مقوله هایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند ،اصالح می کند.
در تحقیق حاضر نتایج بدست آمده به در جدول ذیل ارائه شد.
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جدول -7محورهای نهایی

امکانات رفاهی

فرهنگی و اجتماعی

بازاریابی

کانون هواداران

فناوری اطالعات

روابط عمومی

ایمنی و امنیت

طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه

ارزیابی

شکل  -1مدل قرایندی تحقیق

نتیجه گیری
نتایج نشان داد که طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه بر مدیریت هواداران باشگاههای بسکتبال ایران
تأثیر دارد .باشگاهها با ورزشگاه های شان شناخته می شوند .در همین راستا یائو و همکاران ( )2012در
نتایج خود عنوان کردهاند عوامل محیطی و مدیریتی مانند مدیریت امکانات و خدمات ،نقش رسانه ها و
مدیریت مکان و زمان ،بیشترین درصد از واریانس را برای تبیین هواداری تماشاگران به خود اختصاص
داده اند .در نتیجه محیط فیزیکی ورزشگاه در رضایتمندی تماشاگران حائز اهمیت است .المیری و
همکاران ( )1388سه عامل جذابیت بازی ،اولویت های تماشاگران و وجود امکانات و تسهیالت بر حضور
تماشاگران در ورزشگاه ها تأثیر مثبت داشته است .علی دوست قهفرخی و احمدی ( )1391در نتایج
تحقیقات خود عنوان می کنند هنگامی که تماشاگران به فضای داخلی ورزشگاه وارد می شوند ،ساعت ها
(آگاهانه و غیرآگاهانه) به تماشای فضای داخلی ورزشگاه مشغول می شوند .نمایشگرها و تجهیزات
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الکترونیکی با نمایش اطالعات و سرگرم کردن تماشاگران در طول وقفه هایی که در بین خدمات اصلی
(بازی) پیش می آیند ،زمانهای انتظار را لذت بخش می کنند .برای مثال ،در محیطهای ورزشی میتوان
از اسکوربوردهای پیشرفته برای ایجاد هیجان در بین دو نیمه ،میان تماشاگران استفاده کرد .عالوه بر
نمایش نتایج بازی و اطالعات بازیکنان برخی اسکوربوردها امکان طرح سؤاالت ورزشی ،بازبخش فوری
تصاویر مهم و نمایش اطالعات بازی و بازیکنان را دارند که تماشاگران را در طول رویداد سرگرم می کند
و به افزایش رضایتمندی آنها منجر می شود .راحتی صندلی ها نیز می تواند موضوع بسیار مهمی برای
تماشاگرانی باشد که باید برای مشاهدة بازی ،چندین ساعت در ورزشگاه حضور داشته باشند .راحتی
محل نشستن تماشاگران متأثر از حالت فیزیکی صندلی ها و فاصلة بین آنها ،طراحی مناسب و فاصلة
مناسب تماشاچیان از همدیگر است .رعایت عوامل اشاره شده می تواند موجب راحتی تماشاگران شده و
رضایت آنها را به دنبال داشته باشد.
نتایج نشان داد که امکانات رفاهی بر مدیریت هواداران باشگاههای بسکتبال ایران تأثیر دارد .آتاناسوپولو و
همکاران ( ) 2012در ارتباط با اهمیت تسهیالت ورزشی عنوان می کنند طراحی تسهیالت ،کارکنان،
نگهداری تسهیالت و دسترسی سریع و آسان از مهم ترین دالیل وفاداری هوادارن است .مشاهده شده
است که وجود امکانات و تسهیالت کافی با حضور تماشاگران در ورزشگاه ها ارتباط دارند .تماشاگران
ممکن است بخواهند تا برای دیدن یک مسابقه به راحتی بلیط تهیه کرده و یا این که برای رفتن به
ورزشگاه از وسیله نقلیه شخصی استفاده نمایند.همچنین امکان تهیه غذاهای مطمئن و بهداشتی نیز حق
مسلم تماشاگران است .در لیگ های حرفه ای همچون لیگ برتر انگلیس و لیگ های آمریکا تماشاگران
می توانند به راحتی و با اتصال به اینترنت و بدون هیچ مشکلی بلیط مسابقه مورد عالقه خود یا یک
فصل کامل از مسابقات را خریداری کنند (آتاناسوپولو و همکاران .)2012 ،شجاعی و همکاران ()2020
عدم دسترسی مطلوب خدمات حمل و نقل به استادیومها ،اجرای ناقص برنامه های استراتژیک در
فدراسیون ها و باشگاه ها؛ خدمات نامناسب در ورزشگاهها ،فضای نامناسب ورزشگاه ،مشکالت اقتصادی
تماشاگران و توجه بیشتر به حاشیه های رسانه ها از دیدگاه منتقدین را از جمله عوامل موثر بر حضور
هواداران می دانند .زهره وندیان و همکاران ( )1398دریافت اند مدیران باشگاه ها و استادیوم ها باید
عالوه بر کیفیت عملکردی و فنی ،به کیفیت زیباشناختی در استادیوم ها توجه خاص داشته باشند تا
بتوانند تجربه ای به یادماندنی از حضور در ورزشگاه را برای تماشاگران به ارمغان بیاورند .جابری و
همکاران ( )1392با بررسی نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال به این
نتیجه رسیدند که در صورت انطباق خدمات ارائه شده با نیازها و انتظارات تماشاگران  ،این عامل
میتواند به طور معناداری منجر به جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه ها باشد و رضایت آن ها را به
وجود آورد.
نتایج نشان داد که ایمنی و امنیت بر مدیریت هواداران باشگاههای بسکتبال ایران تأثیر دارد .فرجی،
همتی زاده و تیلور ( )2018عنوان می کنند که طراحی ورزشگاه و اقدامات تکنولوژیکی و همچنین
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روشهای مناسب محافظت از استادیوم در بهبود سطح امنیتی ورزشگاهها بسیار مهم است .که می تواند
بر هوادران تأثیر بگذارد .سویاگودن و همکاران ( )2019اعتقاد دارند جو ورزشگاه و آرامش شخصی به
عنوان عوامل مؤثر بر هواداران عنوان شده است .امنیت ،نیازی بنیادین و پایدار است که برآورده شدن
دیگر نیازهای جمعی نیز به وجود آن بستگی دارد .در کشورهایی که باشگاه ها استادیوم اختصاصی دارند،
امنیت آن ها برعهدة باشگاه ها ا ست و پلیس در حاشیة ایجاد امنیت قرار دارد ،اما در کشور ما به دلیل
دولتی بودن بیشتر باشگاه ها ،حفظ امنیت بر عهدة نیروی انتظامی است .خارج شدن فضای ورزشگاههای
کشور از حالتی پلیسی ،شاید یکی از مهم ترین دغدغه های تماشاگران و هواداران باشد (علی دوست
قهفرخی و احمدی .)139 ،تأمین امنیت ،کنترل ،حفاظت فیزیکی و نظارت بر جمعیتی چند هزار نفری
آن هم در بازی بسکتبال که از مهیج ترین ورزشهای گروهی محسوب میشود ،همواره دغدغه مهمی
برای مسئوالن ،برگزارکنندگان و هواداران رقابت های این رشته ورزشی در سراسر جهان بوده
است .گذشته از سرعت انتقال اضطراب و استرس از زمین بازی به سکوها و بالعکس ،احتمال بروز
درگیری میان هواداران تیمها ،بازیکنان ،کادر فنی و  ...اهمیت امنیت و نظارت مؤثر را دوچندان میکند.
در این راستا ،فدراسیونها ،سازمانها باید تمهیداتی از قبیل محافظت از زمین بازی ،حضور پرسنل
امنیتی و ایمنی ،وضعیت امنیتی ساختار ورزشگاه و مناسب بودن ساختمان آن ،بازرسی ورزشگاه و...
اندیشده شود.
نتایج نشان داد که کانون هواداران بر مدیریت هواداران باشگاههای بسکتبال ایران تأثیر دارد .همسو با
این نتایج بهنام و همکاران ( )1393بیان می کنند که مدیران تشکیل جلسات کانون هواداران و اهدای
کارت هواداری به آن ها برای ارتقای هواداران به سطح وفاداری و حفظ آن ها در این سطح اقدام کنند.
میزان گرایش و حمایـت هـواداران از باشـگاه ها متغیـری کلیـدی در بخـش درآمـدزایی بـرای باشگاه
به شمار می رود می توان گفت رابطه بین هوادار و باشـگاهی کـه متعلـق بـه آن اسـت ،بـه لحـاظ
وفـاداری با وفاداری ،به یک آرم یا نشان متفاوت است .بنـابراین بهـره گیری از استراتژی های مناسب
برای حضور هواداران در ورزشگاه ها نیازمند شناخت کافی از نحوه حمایت آن ها را بـه همـراه دارد.
نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی و اجتماعی بر مدیریت هواداران باشگاههای بسکتبال ایران تأثیر دارد.
همراستا با نتایج تحقیق کارولینا ( )2009نیز عنوان می کند عوامل اجتماعی -فرهنگی بر جذب هواداران
تأثیر دارد .کرالک ( ) 2013نیز بیان می کنند که افزایش انگیزش اجتماعی هواداران ،تعهد هوادران را
افزایش می دهد .بائنا ( )2018در تحقیق خود بروی هواداران باشگاه رئال مادرید به این نتیجه رسید که
اقدامات اجتماعی این باشگاه در قبال هواداران خود موجب افزایش تعهد آن ها در قبال این تیم و
همچنین افزایش محبوبیت برند این باشگاه شده است .نظمی و همکاران ( )1398فراهم آوردن شرایطی
برای مشارکت و همبستگی بیشتر هواداران تیم های ملی و ساکنان مناطق جغرافیایی و فرهنگی مختلف
کشور با رویدادهای ملی ،می تواند زمینة بیشتر انسجام ،همدلی و همبستگی ملی را فراهم آورد .امروزه
ورزش یکی از مهم ترین حوزه های عمومی در جوامع و نیز عرصه ای برای مناسبات و روابط بین المللی
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و مبادالت فرهنگی و اجتماعی است که علی رغم همه محاسن و ویژگی های مثبت ورزش در جهان
امروز ،وجود برخی مکانیسم های خاص اجتماعی و فرهنگی و برخی شرایط نهفته در مناسبات ورزشی
سبب ساز ایجاد چالش های جدی در این زمینه شده که یکی از مطرح ترین آن ها ،بحث تأثیرات مخرب
و آسیبهای هیجانات طرف داران و تماشاگران می باشد .که به ویژه در ورزش بسکتبال نمونه های آن
کم نمی باشد .ورزش باعث می شود که مصرف کنندگان منافع اجتماعی و فرهنگی به دست آورند.
ورزش باعث می شود که افراد به دور هم جمع و آموخته های خود را با هم سهیم شوند ،با هم تعامل
کنند و از تجربیات یکدیگر استفاده کنند .با حضور در صحنه مسابقات ورزشی به همراه خانواده و
دوستان لحظات شادی را برای یکدیگر ایجاد کنند .چنانچه بازاریابان ورزشی به این نکات توجه کنند،
می توانند ذائقه مصرف کنندگانی که تمایل به همراهی خانواده و دوستان در ورزش دارند ،تشخیص داده
و برای جذب ایشان به استفاده از محصوالت برنامه ریزی کنند .ورزش همچنین موجب انتقال ارزش ها و
مفاهیم فرهنگی می شود و امکان ارتباط افراد با فرهنگ های مختلف و یا فرهنگ گروهی که فرد به آن
تعلق دارد را فراهم می سازد.
نتایج نشان داد که فناوری اطالعات بر مدیریت هواداران باشگاههای بسکتبال ایران تأثیر دارد .الهی و
همکاران ( )1398هر چه مدیران بر عوامل انگیزشی تماشاگران تاکید و آن را تقویت نمایند می توانند
انتظار داشته باشند زمینه حضور و قصد حضور آتی تماشاگران افزایش یابد .باشگاه ها میکوشند تا افراد
بیشتری را جذب باشگاه خود کنند و در پی آن از طریق حامیان مالی قوی تر خود را در رقابت با دیگر
تیم ها به سطح مطلوب تری برسانند .باشگاههای بسکتبال نباید از تحوالت عصر دیجیتال عقب بیافتند.
باید آمادگی بیشتری برای سرمایهگذاری در این بخش وجود داشته باشد .امروز بدون دردسر و خیلی
راحت حاضریم برای یک بازیکن خارجی هزینه کنیم ،ولی وقتی قرار باشد برای استخدام کارمند برای
بخش توسعه کسب وکار در نظر بگیریم ،بحثها و مقاومتها شروع میشود .باشگاهها باید در آینده
رویکرد مدیریتی شان این باشد که ساختار سازمانی خود را با استراتژی خود وفق دهند .هر باشگاه باید
برای خود یک ساز و کار روشن تعریف کند و بر اساس آن اهداف و ساختار سازمانی مطلوب خود را
تعریف کند .استراتژی مشخص مدیریت ورزشی ،بازاریابی و مدیریت برند و همین طور برنامه ارتباطی.
سازگاری با تحوالت محیطی چیزی نیست جز مدیریت استراتژیک و تفکر آیندهمحور .به عنوان نمونه
کانالهای ارتباطی کارآمد با طرفدارانی که در هزاره سوم به دنیا آمدهاند ضروری و اجتنابناپذیر است.
آگاهی و دانش دیجیتال این نسل بسیار متفاوت است ،اما متاسفانه بسیاری از باشگاهها هنوز به آن
بیتوجهاند .و نمی توانند با استفاده از فناوری های روز دنیا با هواداران خود ارتباط برقرار کنند.
نتایج نشان داد که روابط عمومی بر مدیریت هواداران باشگاههای بسکتبال ایران تأثیر دارد .آلوری و
همکاران ( )2019معتقدند که تبلیغات باعث آگاهی مشتریان در نتیجه وفاداری آنان نیز می شود .نقش
روابط عمومی و حیطة فعالیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست .سازمان ها برای رسیدن به اهداف و حفظ
پویـایی حیات خود ،نیازمند تعامل با مخاطبین در درون و بیرون سازمان هستند .روابط عمومی یکی از
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مهم ترین عوامل مؤثر در سرنوشت هر سـازمان و گـروه محسـوب مـی شـود و پـل ارتباطی مردم در
دستگاه های اجرایی جهت ایجاد ارتباطی متقابل است .متخصصان بازاریابی ورزشی اهمیت روزافـزون
روابـط عمومی را در بازاریابی دریافته اند و آن را به عنوان یکی از عناصر بازاریابی مطرح می کنند
(فانک .)2008 ،روابط عمومی با ایجاد رابطه ای مناسب با انواع مختلف هوادار از طریق پیام های مطلوب،
ایجاد تصویری ذهنی خوبی از شرکت در ذهن آن ها ،خلق داستان هـا ،رویـدادها ،و تفکـرات مثبـت و
حذف داستان ها ،رویدادها و شایعات نامطلوب به سازمان کمک می کند .با توجه به اهمیت ،نقش و
تأثیرات روز افزون روابط عمومی به عنوان ابزاری قدرتمند برای ترویج و پیشـرفت سـازمان و از آن جا
که یکی از وظایف مهم و در عین حال اصلی روابط عمومی ها ،انعکاس اخبار و رویدادهای سازمانی به
مخاطبـان از طریق رسانه ها است با توجه به حساسیت و اهمیت این امر باید مدیران باشگاه های فوتبال
عوامل روابط عمومی را به صورت جدی در نظر بگیرند.
نتایج نشان داد که بازاریابی بر مدیریت هواداران باشگاههای بسکتبال ایران تأثیر دارد .آن چه موضوع
هواداران را در ادبیّات بازاریابی ورزشی جالب کرده است ،مصرف این نوع مصرف کنندگان ورزشی است.
عدّه ای عقیده دارند که شناسایی مصرف هواداران را می توان از طریق بلیت مسابقات و کانال های
مربوط به تیم ورزشی بررسی کرد (سامرز و همکاران .)2007 ،امروزه ،ورزش به صنعتی بین المللی و
درآمدزا تبدیل شده است در عرصه ی تجارت جهانی ،ورزش استثناء است؛ زیرا مشتریانی دارد که در
ازای تماشای ورزش و نه خرید یا مصرف آن پول پرداخت می کنند .باشگاه های حرفه ای در سراسر
جهان برای تأمین منابع و هزینه های خود از روش های مختلفی همچون جذب حامیان جهت تبلیﻎ
کاالهای تجاری ،فروش بازیکن ،فروش بلیت و محصوالت ورزشی و ارائه خدمات جانبی استفاده
می کنند .یکی از راه های تأمین منابع هزینه و برای فعالیت های ورزشی به خصوص ورزش قهرمانی،
جذب حامیان مالی مناسب توسط سازمان ها و مسئوالن ورزشی می باشد .در این راستا ،ایجاد محیطی
سالم و مناسب برای سرمایه گذاری صاحبان صنایع و بخش خصوصی درورزش ال زم و ضروری است.
صاحبان سرمایه تمایل به احداث فضاها و ارائه خدمات ورزشی ،تولید پوشاک و لوازم ورزشی و برگزاری
مسابقات درآمد زا را دارامی باشند ،به این دلیل که از اهداف اساسی آن ها ،کسب شهرت جهانی در
سطح مسابقات ،ارائه کیفیت مناسب خدمات و تولیدات شان و از همه مهم تر سودآوری حاصل از
بازاریابی مناسب است.
توجه به باشگاه ها و تیم های ورزشی به عنوان برندهای جذاب تجاری و تمرکز بر هواداران به عنوان
مشتریان اصلی صنعت ورزش ،می تواند زمینة تقویت رونق ورزش به عنوان یک صنعت جذاب تر را
فراهم سازد .از آن جا که حفظ هواداران در کنار جلب رضایت و وفاداری آنان برای ادامة کسب وکار و
موفقیت باشگاه های ورزشی حیاتی است ،توسعه و تقویت برندهای ورزشی و جذب هواداران به عنوان
مصرف کنندگان اصلی در صنعت ورزش می تواند از راهبردهای کلیدی در مدیریت تیم های ورزشی
باشد .در تحقیق حاضر نیز  9عامل امکانات رفاهی ،کانون هواداران ،ایمنی و امنیت ،فرهنگی و اجتماعی،
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فناوری اطالعات ،طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه ،بازاریابی ،روابط عمومی ،ارزیابی بر مدیریت هواداران
باشگاه های بسکتبال ایران تأثیر دارد .که با توجه به هر کدام از عوامل فوق موارد ذیل پیشنهاد می شود.
قابلیت برگزاری مسابقات در ورزشگاه اختصاصی ،مناسب بودن ساعات برگزاری مسابقات ،ارائه خدمات
ویژه به هواداران عضو کانون هواداران ،وجود برنامه های تفریحی برای هوداران ،جلوگیری از ورود
هواداران متخلف در ورزشگاه ،وجود جریمه و مجازات برای افراد خاطی ،آموزش رفتارهای مناسب به
منظورفرهنگسازی ،استفاده از بازیکنان تأثیرگذار به منظور فرهنگ سازی ،ارائه خدمات الکترونیک به
هواداران ،ارائه تسهیالت فروش اینترنتی بلیت ،جذب حامیان مالی ،عدم وابستگی مالی باشگاه به دولت،
ایجاد رسانه رسمی برای باشگاه ،آگهی و تبلیغات ازطریق رسانه های اجتماعی ،بهبود تعامل و گرفتن
بازخورد از هواداران ،ارزیابی حضور مجدد هواداران در ورزشگاه .در پایان نیز امید است نتایج تحقیق
حاضر بتواند مسیر راهی برای مدیریان و تصمیم گیران در زمینه مدیریت هواداران بسکتبال ایران باشد.
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