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 چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

توسط تماشاچیان و تعداد حضور آن ها در مسابقات لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی 

هزار تماشاچی دیدار برگشت تیم های استقالل و  011می باشد. جامعه آماری تحقیق 

هم در ورزشگاه آزادی بودند. نمونه آماری بر مبنای جدول پرسپولیس در لیگ برتر پانزد

نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق  011مورگان و به طور تصادفی ساده 

نفر از متخصصین رسید. پایایی آن نیز در  00ساخته ای بود که روایی صوری آن به تایید 

محاسبه شد. برای  68/1نباخ برابر با آزمودنی و با آلفای کرو 01یک مطالعه  مقدماتی  با 

تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی از جمله رگرسیون خطی استفاده شد. برای 

 استفاده شد. 22ورژن  spssتحلیل داده ها از نرم افزار 

داری بین حضورتماشاچیان درمسابقات لیگ برترفوتبال و میزان ارتباط معنی نتایج:

اوری اطالعات و ارتباطات وجود دارد. میزان استفاده تماشاچیان از فناوری استفاده آنها ازفن

اطالعات و ارتباطات قابلیت پیش بینی حضورتماشاچیان درمسابقات لیگ برترفوتبال را 

 .دارد

 .فناوری اطالعات و ارتباطات، لیگ برتر فوتبال، تماشاچیان :يديکل واژگان
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 2 ده طاهره موسوي رادسي ،1 احمد نریمانی

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور 0
 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور 2

 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
 احمد نریمانی

a.narimani60@gmail.com 

 

ارتباط بين ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

توسط تماشاچيان و تعداد حضور آن ها در مسابقات ليگ 

 برتر فوتبال در ورزشگاه آزادي
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 مقدمه
 هواداران از زیادی تعداد شود می سبب آن خاص جذابیت .است درایران پرطرفدارترین و دنیا در ها ورزش ترین محبوب از یكی فوتبال،

 با مرتبط فعالیت های ازجمله .کنند تشویق را عالقة خود مورد تیم و بروند ورزشی جذاب رشتة این مسابقات به تماشای و نزدیک دور های راه از

 تماشاگران در رویدادهای حضور می یابند. حضور مشتاق از افراد نفر هزاران که جایی ورزشی اشاره کرد؛ مسابقات تماشای به می توان ورزش

اهمیت  گواه دربر می گیرند، را مختلف قومیت های و نژادها و جوان و مرد، پیر و زن از اعم گوناگون جامعه اقشار تماشاگران، اینكه و ورزشی

 .می دهند تشكیل ورزشی را مصرف کنندگان از قابل توجهی درصد ورزشی تماشاگران حضور تماشاچیان در رویدادهای ورزشی است. امروزه،

رای ارائه خدمات و در جهان امروز، نقش فناوری اطالعات و ارتباطات مخصوصا اینترنت به عنوان یک ابزار اطالع رسانی قوی و سریع ب

 اطالعات، با سهولت بیشتری مطرح است. با توجه به اهمیت روز افزون استفاده از اینترنت به عنوان مهم ترین ابزار گردش سریع اطالعات در

تفاده از مسیر توسعه ملی و نزدیک شدن به واقعیت یكپارچگی جهانی در اغلب کشورها، شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر گسترش اس

وزه اینترنت می تواند کشورها را برای ایجاد بسترهای مناسب آن یاری نماید. اینترنت به عنوان یكی از مهم ترین مظاهر فناوری اطالعات، امر

ناوری نقش بسیار عمده ای را در ایجاد تحوالت مربوط به جهانی شدن ایفا می کند. در حالی که زمان چندانی از شكل گیری و استفاده از ف

اطالعات و ارتباطات نمی گذرد در اغلب کشورهای دنیا نرخ استفاده از آن در میان دولت ها، شرکت های بزرگ و کوچک و حتی خانوارها رشد 

 چشم گیری داشته است. 

 وسعت و بزرگی در مسائل امروزی عمدة شدنی نیستند. ویژگی حل گذشته راهكارهای با دیگر که است مطرح مسائلی حاضر عصر در

 به سوی حرکت است، سازمانی پیچیدگی های اعظم بخش مولد که ویژگی وتحلیل شوند. این بازیابی پردازش، باید که است اطالعاتی مقدار

 .شود تسهیل فراوان اطالعات با کار کمک آن به که میشود موجب را اطالعات فناروی نام نوینی به فناروی توسعة

استفاده از اینترنت در بین نسل جدید جامعه در حال گسترش است و بخش مهمی از زندگی افراد را تشكیل می دهد. امروزه، برای 

، آن خرید، جمع آوری اطالعات، رزرو و خرید بلیت مسابقات، گفتگو با سایر کاربران و بسیاری از فعالیت های دیگر از اینترنت استفاده می شود

می رسد که هیچ جنبه ای از زندگی نیست که تحت تاثیر این دهكده جهانی قرار نگرفته باشد. در این بین برای تماشاچیان گونه به نظر 

تی و رویدادهای ورزشی، با توجه به این که در اطالع از نحوه برگزاری رویدادها و هم چنین سایر ابعاد مربوط به رویداد از جمله بلیت اینترن

ن ها از فناوری اطالعات و ارتباطات امری ضروری به نظر می رسد. اما آنچه که شاید توجهی را به خود جلب نكرده است با ....داشتن آگاهی آ

توجه به گستردگی ارتباطات در عصر کنونی بحث فناوری اطالعات و ارتباطات تماشاچیان رویدادهای ورزشی است و این که آیا این مولفه می 

 تماشاچیان از رویدادهای ورزشی موثر باشد یا خیر؟  تواند در میزان استقبال
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات در اماکن ورزشی باعث ایجاد عالقه اغلب افراد به آن اماکن و رشته های ورزشی شده و باعث 

عات و ارتباطات بویژه اینترنت بلیت و (. مشتریان رویدادهای ورزشی می توانند از طریق فناوری اطال0031استقبال بشتر می گردد )سید عامری،

سایر خدمات مربوط به رویداد را از قبل و در زمان مناسب تهیه نمایند و حتی جایگاه مناسب خود را به طور مجازی مشاهده و سپس انتخاب 

در مورد جنبه های مختلف رویداد تمام نمایند. نقش اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات با شروع و حتی اتمام رویداد ورزشی و اطالع رسانی 

نمی شود و همواره برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در حین برگزاری و حتی بعد از اتمام رویداد به دنبال ایجاد حس وفاداری در مشتریان 

گری و تفریحی و ورزشی به رویداد رویدادهای ورزشی می باشند تا از این طریق در سال های آتی نیز بتوانند از مزایای ورود تماشاچیان گردش

در  خود استفاده نمایند. تبلیغ و انتشار تصاویر مربوط به رویدادهای ورزشی و ویدئوها از جمله موارد کاربرد فناوری در ایجاد عالقه بیشتر

(. گسترش 0030گردد.)جاوید، تماشاچیان است. فناوری اطالعات و رتباطات باعث استقبال بیشتر افراد از برنامه های گردشگری ورزشی می 

فناوری اطالعات و ارتباطات و استفاده از ابزار ها و مفاهیم، موجب بسط اطالعات و دسترسی آسان و کم هزینه برای اهداف رویداد می 

از آن می توان به  (. با وجود پیچیدگی ها و تغییرات سریعی که در فناوری اطالعات و ارتباطات در ورزش روی می دهد،0030گردد)بدری آذرین،

 عنوان ابزاری در جهت جمع آوری و پردازش اطالعات مطلوب برای اخذ تصمیم استفاده شود. فن آوری اطالعات و ارتباطات صرف نظر از ابزار و

 (.0030اسباب کار، شبیه یک فكر، اندیشه و حتی مشاوره برای انجام بهینه و موثر کارهاست. )جاوید، 

رین رویدادهای ورزشی است که تعداد زیادی ورزشكار و تماشاچی را دور هم جمع می کند اما در گذشته المپیک یكی از اصلی ت

ات بسیاری به دالیلی از جمله فاصله جغرافیایی، هزینه یا زمان نامناسب نمی توانستند در این جمع حضور یابند. درست همین جا فناوری اطالع

کرد و قطعا در المپیک های آینده جنبه ها و جلوه های تازه تر و موثرتر از فناوری اطالعات و ارتباطات وارتباطات نقش یک تسهیل کننده را ایفا 

 را در برگزاری مسابقات این رویداد بویژه برای تماشاچیان خواهیم دید.
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گران به شمار می آید و باید از ابتدا امروزه استفاده از کامپیوتر و اینترنت جزء مهارت های زندگی و به ویژه یكی از شیوه های تعامل با دی

نع در آموزش های دانش آموزان گنجانده شود تا فرهنگ صحیح استفاده از رایانه رواج یابد ؛ بنابراین نباید آنان را از اتصال به اینترنت م

ردازش و نشر اطالعات اعم از صوت، (. فناوری اطالعات و ارتباطات عبارت است از گردآوری، ذخیره سازی، ساماندهی، پ0061کرد)سلطانی فر،

 (.2118، 0تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه ای و مخابراتی صورت می پذیرد)مانتل

استفاده از هر فناوری جدید خواه ناخواه برای کاربران پیش شرط های عقلی، عاطفی و اخالقی ایجاد می کند که میتوان با نهادینه 

(. افرادی که بیشتر از بلیت الكترونیكی استفاده می کردند نسبت به افرادی 2110، 2افزایش آگاهی و خرد امیدوار بود)لوینگستونکردن آنها به 

 0)آیینینکه کمتر از بلیت الكترونیكی استفاده می کردند در انجام فعالیت های روزانه خود از فناوری اطالعات و ارتباطات بیشتر استفاده می کنند

(. اینترنت برای رسانه های ورزشی سنتی یک رقیب جدی به شمار می رود و با توجه به نقش مهم آن در توسعه پیوند ورزش و رسانه این  2116،

موضوع در شش زمینه مهم مورد بحث قرار می گیرد. اول اینكه اینترنت هم چون رادیو و تلویزیون، رسانه ای است که برای مصرف کنندگان، 

ارائه می دهد. دوم این که اینترنت در مقایسه با سایر رسانه ها امكان دسترسی بیشتر به رشته های مختلف ورزشی را فراهم می محصولی فوری 

کند. سوم اینكه اینترنت جهانی است. اینترنت یک رسانه جهانی واقعی است که به همه مخاطبینش فرصتی را فراهم می کند تا هر رشته ورزشی 

ان پیگیری کنند. چهارم اینكه اینترنت شخصی است. یعنی اینكه افراد موضوعات مورد عالقه خود را بر حسب اولویت و تجربه به را از هر نقطه جه

 طور شخصی استفاده می کنند. پنجم این که اینترنت سازمان های ورزشی، تبلیغات، اسپانسرها و دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به آنها را

م اینكه اینترنت رسانه ای همگرا می باشد. یعنی محصوالت وخدمات سایر رسانه ها را برای استفاده کنندگان عرضه می کند) فراهم می کند. شش

 (. 0032اسدی ، 

خطوط هوایی استفاده از اینترنت برای جستجو و خرید بلیت تبدیل به امری رایج شده است. که این مسئله می توانند در مورد 

 ی ورزشی نیز صدق کند.تماشاچیان رویدادها

تاثیر درآمد در خرید الكترونیكی بلیت می تواند به این صورت است که افراد با درآمد باالتر به دلیل در اختیار داشتن کامپیوتر و 

 (.2111، 4اینترنت)فناوری اطالعات و ارتباطات( و سطح دسترسی باالتر ، بیشتر اقدام به خرید الكترونیكی می کنند) لوز

فت های اخیر فناوری اطالعات و ارتباطات  و به ویژه خدمات اجتماعی تلویزیون اجازه می دهد طرفداران ورزش در هر مكانی به پیشر

رای تماشای بازی های ورزشی بپردازند. فناوری اطالعات و ارتباطات و تعامالت جمعی آن الین در کره جنوبی باعث استقبال بیشتر تماشاچیان  ب

( در پژوهشی با عنوان طراحی تكنولوژی برای 2101) 8(. لودویگسن2104و همكاران، 0های ورزشی در این کشور گردیده است )کوتماشای رویداد

ری تماشاگران فعال در رویدادهای ورزشی به بررسی تجربیات تماشاگران مسابقات ورزشی با محوریت فوتبال انجام دادند. رفتار تماشاگران فنآو

ه ورزش شكل می گیرند. رویكرد اکتشافی در طرح های فناوری  برای تجربه های اجتماعی مانند حضور تماشاچیان در های تعاملی در عرص

 ورزشگاهها الزم وضروری است.

اما تماشاچیان ورزشی چه کسانی هستند؟ دو نوع تماشاچی وجود دارد: تماشاچیان: افرادی که ویژگی بی طرفی نسبی بر آنان غالب 

ای آن ها هیچ اهمیتی ندارد که کدام یک از دو تیم برنده یا بازنده شود. تشویق گران یا هواداران: این گروه ؛ به  یک تیم یا باشگاه است؛ یعنی بر

در تحقیق خود با عنوان  2118در سال  1(. جانی هو وجیانگ0031خاص تعصب ویژه می ورزند و از تماشاچیان عادی پویا ترند) ساعت چیان، 

آمد در رویدادهای ورزشی کالج ها توسط مدیریت تجارت الكترونیكی؛ نشان دادند که فروش بلیت رویدادهای ورزشی از طریق اینترنت افزایش در 

باعث کاهش بیشتر هزینه های متغیر و هزینه های معامالت می شود و در نتیجه مشتریان ورزشی )تماشاچیان( تمایل بیشتری به خرید بلیت به 

در پژوهش خود با عنوان انتخاب مصرف کننده از اینترنت نشان دادند که افراد  2110و همكارانش در سال  6ادند. راتچفورداین روش نشان د

 جوان به دلیل میزان استفاده بیشتر از اینترنت به صورت الكترونیكی بلیت خرید می کنند.

                                                           
1 mantel 
2 Livingstone 
3 Ainin 
4 Lohse 
5 Ko 
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7 Johnny and Jiang 
8 Ratchford 
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گرفته است، به همین علت در مطالعه حاضر به بررسی میزان  با توجه به اینكه در رابطه با موضوع تحقیق حاضر تحقیقات اندکی صورت

 .استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات توسط تماشاچیان و تعداد حضور آن ها در  ورزشگاه ها پرداختیم

 

 روش تحقيق
 011مورد نظر همبستگی و به لحاظ گردآوری اطالعات میدانی بود. جامعه آماری تحقیق  –تحقیق حاضر از روش پژوهش توصیفی 

به ورزشگاه آزادی آمده بودند.  0034اردیبهشت سال  20هزار تماشاچی بودند که برای تماشای دیدار تیم های استقالل و پرسپولیس در روز 

زشگاه نمونه آماری تحقیق مورد نظر بر مبنای جدول مورگان و به طور تصادفی ساده در چهار مكان جایگاه، روبروی جایگاه، شمال و جنوب ور

ابزار جمع  .پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل عودت داده شد 064نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند.که پس از جمع آوری تعداد  011آزادی 

نفر از متخصصین  00آوری اطالعات جهت دست یابی به اهداف تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 

 :ابزار تحقیق شامل محاسبه شد. 68/1آزمودنی و با آلفای کرونباخ برابر با  01موزشی رسید. پایایی آن نیز در یک مطالعه  مقدماتی  با مدیریت آ

پرسشنامه ویژگی های فردی: به وسیله پنج سوال مشخصات و ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ها مشخص می گردد و بخشی از پرسشنامه 

اط بلیت فروشی الكترونیكی با میزان حضور تماشاچیان که این بخش ها عبارت بودند از؛ چند سوال که میزان استفاده از  ابزار محقق ساخته ارتب

و سواالتی که  تعداد دفعات تماشای مسابقات در  .و وسایل مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات را بر اساس مقیاس لیكرت اندازه گیری می کنند

و تعداد دفعات خرید بلیت الكترونیكی را اندازه گیری می کردند. در این پژوهش ابتدا به توصیف ویژگی  ابقات لیگ برتر فوتبالورزشگاه در مس

های دموگرافیک  در نمونه های تحقیق اقدام نموده و جداول توزیع فراوانی و درصد ترسیم می گردند، سپس از جداول آمار توصیفی به منظور 

 .استفاده شد  SPSS 22تحقیق استفاده شد و در جهت آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون، با کمک نرم فزار  توصیف متغیر های

 

 یافته هاي تحقيق
نفر  30سال،  20-20نفر در رده سنی  012سال،  21-08ها در رده سنی نفر از نمونه 06یافته های پژوهش ای شرایط سنی نشان داد 

نفر در  00سال،  40-40نفر در رده سنی 02سال،  41-08نفر در رده سنی  01سال،  00-00نفر در رده سنی  83سال،  01- 28در رده سنی 

ها دارای مدرک تحصیلی کمتر از نفر از نمونه 02سال سن داشتند. در مورد سطح تحصیالت 00یا بیشتر از  00نفر 4سال، و  01-48رده سنی 

نفر  24نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و  016نفر داراری مدرک تحصیلی کاردانی،  84نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  018دیپلم، 

نفر کارگر،  00نفر کارمند،  04نفر دانشجو،  11ها دانش آموز، نفر از نمونه 08دهد نشان می دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتربودند.

نفر از نمونه ها  201هم چنین  نفر متاهل بودند. 201نفر از نمونه ها مجرد و  081ضمنا  ر بودند.نفر بیكا 06نفر شغل آزاد و  000نفر نظامی،  84

 006مرتبه،  0-0نفر از نمونه ها  010نفر در شهرستان سكونت داشتند. وضعیت تعداد تماشای مسابقات به این صورت بود که  081در تهران و 

به ورزشگاه  30-34 مرتبه برای تماشای مسابقات لیگ برتردرفصل 02نفر بیشتر از  6مرتبه و 02- 01نفر  06مرتبه،  3-1نفر  81مرتبه،  8-4نفر 

 00نفر سه نوبت و  02نفر دو نوبت،  12ها یک نوبت، نفر از نمونه 223وضعیت تعداد خرید بلیت الكترونیكی به این صورت بود که  آمده بودند.

 ای مسابقات لیگ برتر خریداری کرده اند.نفر چهار نوبت بلیت الكترونیكی برای تماش

 
 مدل رگرسيونی ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و تعداد حضور .1جدول 

 دوربين واتسن  r مدل

 624/1 86/1 62/0 
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آنهاازفناوري اطالعات رگرسيون خطی جهت پيش بينی حضورتماشاچيان درمسابقات ليگ برترفوتبال از روي ميزان استفاده  .2جدول 

 وارتباطات

 سطح معنی داری Fمیزان  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 546/07 1 546/07 رگرسیون

 283 898/1733 باقیمانده 771/7 283/35
508/3 

 282 642/1792 کل

 
داری توان مطرح نمود که ارتباط معنی، می10/1بدست آمده و سطح معناداری کمتر از  Fبا تأکید بر میزان  2و  0با توجه به جداول 

بیین بین حضورتماشاچیان درمسابقات لیگ برترفوتبال ومیزان استفاده آنهاازفناوری اطالعات وارتباطات وجوددارد. از این رو، جهت شناسایی و ت

 .نوان شودضرایب رگرسیون، ضروری است تا جدول ضرایب رگرسیون ع

 
ضرایب رگرسيونی خطی پيش بينی حضورتماشاچيان درمسابقات ليگ برترفوتبال ازروي ميزان استفاده آنهاازفناوري اطالعات .3جدول 

 وارتباطات

 داریسطح معنی tمیزان ضریب بتا Bمیزان  بینی کنندهمتغیرهای پیش متغیر مالک

 حضورتماشاچیان

 لیگ درمسابقات

 برترفوتبال

 اطالعات فناوریاستفاده 

 وارتباطات
101/0 204/1 068/40 110/1 

 
محاسبه  tاست و  10/1دهد که با توجه به ضریب رگرسیونی خطی و همچنین سطح معناداری که کمتر ازنشان می  0نتایج جدول 

حضورتماشاچیان درمسابقات لیگ  %86شده می توان مطرح نمود که میزان استفاده تماشاچیان ازفناوری اطالعات وارتباطات قابلیت پیش بینی 

 برترفوتبال را دارد.
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 گيريبحث و نتيجه
نتایج نشان داد که که ارتباط معنی داری بین حضور تماشاچیان در مسابقات لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی و میزان استفاده آن ها 

  از فناوری اطالعات و ارتباطات وجود دارد هم چنین مشخص گردید میزان استفاده تماشاچیان از فناوری اطالعات وارتباطات قابلیت پیش بینی

(، 2118( ، جانی هو وجیانگ)2116( ، آینین)0030اشاچیان درمسابقات لیگ برترفوتبال را دارد.  نتایج این پژوهش با تحقیقات جاوید)حضورتم

(  هم سو می باشد. بی شک استفاده بهینه از فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر اینكه می تواند تاثیر قابل 2101( و لودویگسن )2104کوو)

حضور تماشاچیان در مسابقات لیگ برتر فوتبال داشته باشد بلكه از ملزومات زندگی در عصر حاضر است. با استفاده مطلوب از فناوری  توجهی در

ن اطالعات و ارتباطات عالوه بر سهولت در خرید الكترونیكی بلیت مسابقات، می توان از زمان برگزاری مسابقات و هم چنین زمان شروع و پایا

ی و... اطالع کسب کرد. اگر شرایطی ایجاد شود که در محدوده مجموعه های ورزشی امكان ارائه خدمات  فناوری اطالعات و ارتباطات بلیت فروش

و مخصوصا خدمات اینترنت به تماشاچیان وجود داشته باشد تماشاچیان می توانند از این طریق برای خرید الكترونیكی بلیت جهت حضور در 

 .ورزشگاه نمایند
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