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مقاله پژوهشی
: خوشحالی از ناراحتی دیگراندرشدن هاهمیت برندو هویت هوادارنقش 

موردي هواداران تیم استقاللمطالعۀ

3خیبري می خیدان حات، 2کورش ویسی ، 1نسیم صالحی 

ي تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ا دانشجوي دکتر.  1
) مسئول(نویسندةورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجاستادیار مدیریت  .  2
. استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 3

27/11/1397تاریخ پذیرش: 06/08/1397تاریخ دریافت: 

چکیده 
خوشحالی از ناراحتی  درشدن اهمیت برنده و هویت هواداربررسی نقش ،حاضرانجام پژوهشهدف از 
بود  نوع مدل معادالت ساختاري این مطالعه، پژوهشی توصیفی ازدر هواداران تیم استقالل بود. دیگران

از  گیري متغیرهاي پژوهشبراي اندازه). 450(تعداد = هواداران تیم استقالل انجام شد بیندرکه 
ال،  ) با چهار سؤ2012داالکاس و مالنکن، ؛ 1993هاي هویت هوادار (وان و برانسکام،نامهپرسش 

؛ آنجل و  2012مالنکن، فلیپ داالکاس و ؛ 1988گربینگ و آندرسون، خوشحالی از ناراحتی دیگران (
سه سؤال در مقیاس  ) با1988،شدن (گربینگ و آندرسون) با سه سؤال و اهمیت برنده 2016همکاران، 

ن (اساتید  نامه از نظرهاي متخصصایی صوري پرسش بررسی رواارزشی لیکرت استفاده شد. برايپنج 
) و براي بررسی CVR= 62/0(الشهروایی محتوایی از مدلبراي بررسی مدیریت ورزشی و بازاریابی)، 

ها از آمار توصیفی و استنباطی د. براي تحلیل دادهسازه از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شروایی 
شان داد که هویت هوادار و  نهات ساختاري) استفاده شد. یافتهمعادالیدي و مدل تحلیل عاملی تأی(

حتی دیگران اثر داشتند و مدل پژوهش از برازش مناسبی  خوشحالی از ناراشدن براهمیت برنده 
دوري از سوگیري)، اهمیت  و ی گروهدرون (با تمرکز هویت هوادارکه توان گفت می برخوردار بود. 

باید یکدیگر را  )کردنبدنام دوري ازی وگروهرون تمرکز ب با(ز ناراحتی دیگرانخوشحالی اشدن وبرنده 
را ري گی امپیامدهاي ح،هابین آن(چه مثبت چه منفی) ةشد مشخص روابطقدرت بنابراین،؛کامل کنند 
. دهدافزایش می 

.خوشحالی از ناراحتی دیگران،شدن اهمیت برنده ، هویت هوادار کلیدي: اژگانو

1. Email: nasimsalehi1388@gmail.com
2. Email: koroshveisi@yahoo.com
3. Email: kiamak_2001@yahoo.com
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مهمقد
شدن تیم در برندهچیزهمه،زیرا؛کنیممیها را تشویقآنکنند،میتقلبماهايتیمکههنگامی

. )68، 2007، 1باید چکار کرد؟ (بینارتپسموضوع غیراخالقی است،اینشود. اگرخالصه می
براي برند به . وفاداري کنندمیتوجه هاي ورزشیاندازة تیمبرند بهبه وفاداري به ورزشیبازاریابان 
، 2000، 2بارلوت ورزش است (هاي حفظ مزیت رقابتی در صنععنوان یکی از راهبهورزشیبازاریابان 

نشان دادند ن وفادار را امشتریداراي يهادرآمد شرکتيدرصد50افزایشبرخی مطالعات . )3
از یشتربزندگیطول یک مشتري وفادار درکه برآورد کرد 4لکسوس).61، 2009، 3(جکسون 

نیز ) 1990(6ریچلد و ساسر.)27، 2005، 5(تنسر داردبراي شرکت ارزش دالر هزار ششصد
شرکت افزایش سود باعث درصد 100تامشتریان ممکن است بیشتر درصد پنجحفظ که دریافتند 

هزینه يپول بیشترهارد. آناجعه خواهند کبارها مرخرید دوباره،براي احتماالًد. مشتریان وفادارشو
، 7(ریچلدبیشتر شرکت نقش دارندسودآوري درو دارندکمیحساسیت هاقیمتنسبت به ،کنندمی

1996 ،105.(
عنوان یک نیروي قوي و مثبت اغلب بههاي ورزشی تیمدروفاداري برند، نیز مانندهویت هوادار 

و باشند هاي محبوبشان وفادار به تیمنسبت طور ویژه هتوانند بمشتریان مینیزورزشةوز. در حاست
؛ 266، 2001، 9بریستو و سباستین ؛ 439، 1999، بریستول و بشاو ؛8هانت(باشندداشته تعصب 

از به ورزش شدیديۀکه هوادار عالقزمانی). 51، 2006، 11؛ تورن و بورنر 27، 2004، 10کلی و تیان
هاي رویدادهاي ورزشی اغلب دربین برنامه کننده است:گیجآندهد، کاربردهاي عملی نشان میخود 

تاهاي تلویزیونیشوند. در تمام برنامهکه هر سال نمایش داده میباال قرار دارندامتیازباتلویزیونی 
تلویزیونی در آمریکا پخش)برنامۀ برتر10ازاول (ۀبرنامجزو پنجهاي ورزشی ، برنامه2000سال

از میانگین رتبۀ باالترین برابر باالترسهاي نزدیک به داراي رتبه2009سوپربول . آمدندحساب به
. )32، 2009، 12زاپیتبود (2008-2009شده در فصل دادهتلویزیونی نشانۀبرنام

1. Beinart
2. Barlow
3. Jackson
4. Lexus
5. Tenser
6. Reicheld & Sasser
7. Reichheld
8. Hunt
9. Bristow & Sebastian
10. Kelley & Tian
11. Thorne & Bruner
12. ZapIt
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میلیون دالر آمریکا در هرسه طور میانگینتبلیغات تلویزیونی به، 2009سوپربولهايهدر مسابق
-ترین برنامهو پربینندهترین گران ،همچنین). 17، 2009، 1(کالکینز و روکرندثانیه هزینه داشت30

هاي فوتبال درشب(یکشنبه ورزشهاي برنامهبه 2008-2009شده در فصل دادهنشانهاي
ند؛ داشتدر بردالر هزینه450000ثانیه تبلیغات نزدیک به30بود که برايمربوط ) 2ان.بی.سی.

300000،ان.بی.سی.در 3آناتومی گريغیرورزشیۀرنامببراي تبلیغات ۀکه باالترین هزیندرحالی
).2008، 4(استینبرگثانیه بود30دردالر 

5سیتی شرکتمثال،عنوانبه؛کنندهواداران وفادار صرفتوجهی قابلۀهزینها تمایل دارند شرکت

؛)3، 6200، 7توماسلی(پرداخت کرد6نیویورك متسمیلیون دالر براي حق نام استادیوم 400
کردساله حمایت دهمیلیون دالر 700تقریبیۀبا هزین9ناسکاراز 8نکستل،2003که در سال حالیدر
، اینوجودبا؛)39، 2003، 10روول(شامل حق تجاري و خرید تبلیغات بوداین حمایتکه

به هاهویت هوادار در بعضی زمانکه کنند دانشگاهی و مطبوعات مشهور پیشنهاد میهايپژوهش
، 1999، و همکاران(هانتشودمیمنجر بین هواداران رفتارهاي نامطلوب و حتی کشنده درنتایج و 

شیوع ). شاید 168، 2006، 12؛ واکفیلد و وان406، 2003هاینس؛ مکلین و پولین؛،11؛ وان439
که در ذهن بسیاري از این موضوع باشد ةدنهدبعضی از این رفتارها دربین هواداران ورزشی نشان

عنوان یک بهجاي آن،به؛قبول باشدتی ممکن است نامناسب یا غیرقابلچنین رفتاري حهواداران
-ها یا ورزشکاران محبوبشان انجام میمک به تیمبراي ک»هواداران واقعی«طبیعی از آنچهبخش 

شده درچاپهاي مختلف کردن یافتهدنبالبا مثال،نوان ع هب؛دهند، درنظر گرفته شده است
درصد 63:یابیدبه موارد ذیل دست می،ورزشینمورد هوادارادرورزشی مشهورهايه نشری

درصد 30، )29، 2009، 13کاتینگ (درصد فحاشی به داور یا سرداور55بزدالنه وهاي صحبت 

1. Calkins & Rucker
2. NBC
3. Grey’s Anatomy
4. Steinberg
5. Citi
6. New York Mets
7. Thomaselli
8. Nextel
9. NASCAR
10. Rovell
11. Wann
12. Wakefield & Wann
13. Keating
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و هشتاز بازیکنانزدن به بعضی آسیببهدرصد تهدید 24،رقیبتیم دیدن بازیکن آرزوي آسیب 
. رقیبتیم شعارهاي نژادپرستانه علیه بازیکن یا هوادار سردادن درصد 

که ند ردشنهاد کیپ ورزشةکنندشناسی مصرفبررسی روانبا)857، 2008(1مادریگال و داالکس
قبول و رفتارهاي نامناسب منفیرفتارهاي اجتماعی قابلطریق ازتواند یک تیم ورزشی میاز حمایت 

اتفاق ،برند)نام میاز هویت هوادار قوي »تاریکۀیک ناحی«عنوان از آن با پژوهشگرانبیشتر (
رفتارهاي منفی هویت هوادار باال تمرکز بر طور بالقوه هو بموضوعاین برحاضر نیز پژوهش. بیفتد
به پیامدهاي احتماالًآیا هویت هوادار باال که موضوع هستیم درك این دنبالهب، طور ویژههب؛دارد

به  چگونه هویت هوادار که وجود داردآیا توضیحی و ؟شودمیمنجر میان طرفداران نامطلوب در
بازاریابان ورزشی انتقادهایی به؟شودمیمنجر ها و حامیان مالی هواداران، تیمدرآور پیامدهاي زیان

ست که بازاریابان ورزشی باید نیما این اما دیدگاه؛وجود داردضعیف طرفدارانهايرفتارمورد در
هایشان دلسرد کنند. تیمنسبت بهباال هویت سطح طرفدارانی با شدن به ان را از تبدیلطرفدار

دركتوانند هاي ورزشی میچگونه بازاریابان تیمکه این موضوع هستیم بررسیدنبالهبدرمقابل، 
منجر هاي نامطلوب هویت هوادار به رفتارهاي بد و ویژگیدر آن که داشته باشند ي یندابهتري از فر

، مثبت تشویق کنیمداشتن پیامداینکه چگونه هویت هواداران را براي مورددربنابراین، ؛شودمی
زمینه پژوهشی دراینهايهشده در مقالکه از عواقب وخیم گزارشدرحالیوجود دارد؛دیدگاه بهتري 

طور ه بهویت هوادار هچگونکه دنبال درك این موضوع است هبپژوهشکنیم. این میاجتناب نیز 
متغیر یک،همچنیند.شومیی از بدشانسی رقبا) حال(خوشمخربرفتارهاي باعث رشد بالقوه 

د.شه نیز ارائ»شدناهمیت شاخص برنده«عنوان با میانجی جدید 
بنديدستهمختلفیهایدر دستهرادیگرانوخود،افرادکهدهدمینشاناجتماعیهویتنظریۀ

(تاجفل  کنندمشخصدنیاایندرراخودموقعیتوکننددركاجتماعی رادنیايمفهومتاکنندمی
در یک هویت ). 6، 2018، ، واندیک؛ وانکمن و اسپیر4؛ اوورکر15، 1982، 3؛ ترنر33، 1979، 2و ترنر

-به بخشی جداییتبدیل آنوبه تیم ورزشی اشبستگیوابرحسبعنوان هویت فرد به،یم ورزشیت

).27، 2004؛ کلی و تیان، 145، 2001، 5(مادریگالشودشخص تعریف مییهویتخودناپذیر از 
و موفقبا هویت باال براي حفظ صنعت ورزش سرزندهپرشورهواداران که قدند تعمبازاریابان ورزشی 

رفتار هوادار از یهاي مختلفجنبهبر . هویت قوي با یک تیم ورزشی )25، 2002، 6کینگ(هستند

1. Madrigal & Dalakas
2. Tajfel & Turner
3. Turner
4. Ouwerkerk
5. Madrigal
6. King
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پول و تالشی که یک هوادار در یک تیم مانند حضور ،با توجه به مقدار زمانویژههبگذارد؛ تأثیر می
و ) 256، 2001؛ بریستو و سباستین، 23، 1998، 1(فیشر و واکفیلدکندگذاري میدر بازي سرمایه

هویت ثیرمورد تأ درمطالعات.کندمقدار پولی که یک شخص براي کاالهاي داراي مجوز صرف می
بین هویت هوادار و پاسخ مثبتايرابطه،عالقههاي موردتیمك هوادار از حامیان مالی ادرار بهوادار 

-حامیان مالی تیمنسبت بههواداران با هویت باال ،مثالعنوان بهاند؛نشان دادهبه حامیان مالی تیم 

،)91، 2005، 3داالکس و لوین؛ 275، 2003، 2(گینر و سانسونندداريبیشتریهایشان آگاه
، 2003؛ گینر و سانسون، 13، 2000(مادریگال،تري نسبت به حامیان مالی دارندنگرش مطلوب

گینر و سانسون، (و از حامیان مالی رضایت دارنددخرنمیمحصوالت حامی مالی را احتماالً)،275
2003،275( .

اخیر هاياما پژوهشاست؛ شده گرفته نظر دریک ویژگی مطلوب هویت هوادار ،طور سنتیهب
که راهواداران با هویت باال ممکن است اغلب ناکارآمد باشند و رفتارهاییکه کنند پیشنهاد می

، 1999(هانت و همکاران،نمایش بگذارندبه،مرگبار هستنداوقاتگاهیغیرمنطقی و ،نامناسب
یا تمایل از پرخاشگري ی یهابسیاري از این رفتارها شامل شکل). 2006،168واکفیلد و وان،؛ 439

ۀ ). هویت باال با رفتار پرخاشگران931، 1999وان و ویلسون، (هستند به داشتن رفتار پرخاشگرانه
نسبت به تیم رفتارخصمانه به؛ هواداران با هویت باال )134، 1993وان،(هوادار در ارتباط استزیاد

وان و همکاران، (شوندآمیز بعد از باخت تیمشان مینتویا مرتکب اعمال خشدارند تمایل رقیب 
تیم تشویق براي که هواداران هنگامی،نشان دادهاي برخی پژوهشگران). یافته2003،406

وان، (ندهداز خود برزو میاي خصمانههايپاسخ،کنندمحبوبشان در رویدادهاي ورزشی شرکت می
هواداران با هویت باال که ند داد) گزارش 2005(5دیموك و گروو.)1999،279، 4کارلسون، شریدر

اوقات با نتایج مرگبار همراه گاهیکه دارندیا پرخاشگرانه رفتارهاي خشونت آمیز برکنترل کمی 
(دیموك ند هواداران اوباش کشته شدنفر توسط 1963،18سالفوتبال ایتالیاهايمسابقهاست. در 
میان طرفداران بی درایست قلمیزان افزایش حاکی از ها گزارشاز . بعضی )37، 2005و گروو، 
. )5، 2009، 6وینسلو(هستندمهم هايهتیم ملی در مسابقهنگام باختحساس 

1. Fisher & Wakefield
2. Gwinner & Swanson
3. Dalakas & Levin
4. Wann, Carlson & Schrader
5. Dimmock & Grove
6. Winslow
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1فیالدلفیا ایجلز تیماند. هواداراننما و بدنام شدههواداران انگشت خاطر رفتار بدها بهتیمبسیاري از

شعارهاي بد ، کردندطرفداران تیم رقیب در ورزشگاه پرتاب میسمت موادغذایی بهاغلب، در گذشته 
ها . برخی از تیم)2003،66، 2نو و گارگانومک(کردندمیاببرفی پرتدر زمستان گلولهدادند و یمسر

نام )2006(3سینسیناتی بنگالز.دهندانجام میتر طرفداران متعصب م براي مقابله با الزهاییاقدام
هاي بیلز به ه در بازيککسانی رانام ه در روزنامنیز 4بوفالو بیلزکه کردرا گزارش هواداران سرکش

).2008،56، 5(یوست، منتشر کردبازداشت شدندشان شدن) رفتار(یا حداقل منطقیشدنامید بهتر
رویدادهاي ورزشی را هوادار درجویانشورش دانشناشی ازافزایش حالدرها نیز حوادثدانشگاه

یا دانشگاه رقیب را به آتش کشیده شگاه خوددانشجویان اموال دان،موجب آنبهکهگزارش کردند
کنندگانی که ورزشی و تبلیغهايتیمبه طرفداران ممکن است نوعثیر اینأ . ت)2002، 6اوتول(بودند
بوکس، هاکی، کشتی و کهطرفداران احساس کردندبیشتر. ، آسیب برسانندندنکها حمایت میاز آن 

رویدادهاي ورزشی عنوان کردند کهدرصد 57آمیز بودند و نتحد خشوازبیشهاي پربرخوردورزش
. )2005،9تنسر، (برسانندهاي حامی آسیبد به تصویر شرکتنتوانآمیز میخشونت 

؛ ا دیگر رفتارهاي مشکوك همراه استنمایش رفتار پرخاشگرانه، هویت باالي هوادار ببرعالوه
ارائه هبتمایل هواداران برهویت تیمکه دریافتند ) 2001(، هانتر؛ ریان و رایت 7وانمثال، عنوان به

تعداد کمی از که تنهادادنشان هامطالعۀ آن. گذاردمیثیر أ هاي غیرقانونی به تیمشان تکمک
کمک به تیم محبوبشان براي قبول کردند شان)نامماندن صورت مخفی(درهواداران دانشجو

چنین در شدنبه درگیرهویت هوادار با تمایل ، همچنیندهند.انجام رفتارهاي ضداجتماعی
.)8، 2018، 8؛ کیم و کیم2001،531همکاران، (وان و ارددرفتارهایی همبستگی مثبت

به توجهو باهاي فردي بررسی تفاوتبا خودپنداره دارد.با هویت هوادار نزدیکیارتباطخودپنداره 
زمینه  دراین. اهمیت داردشدن تیم و ارتباط آن با فرانشیز تیم اهمیت جایگاه افراد در برنده

نفس و بود عزت راهی براي بهعنوانبه هاي تیمشان پیروزياز هوادارانکه کنند بیان میهاپژوهش

1. Philadelphia Eagles
2. MacNow & Gargano
3. Cincinnati Bengals
4. Buffalo Bills
5. Yost
6. O’Toole
7. Wann, Hunter, Ryan & Wright
8. Kim & Kim
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- استفاده می1)شکوه و پیروزي دیگرانانطباق مثبت (بودن در سایۀطریقازنفس خودشان اعتمادبه

).2004،366، مادریگال و آندرسون؛3داالکاس؛ 366، 1976و همکاران،2(سیالدینیکنند
دچار انطباق حال و گذشته تیمشان زمان احتمال زیاد در پیروزي هاي با هواداران با هویت باال 

نیز موفقیت تیمشان در آینده را انتظارو احتماال) 103، 1990، 4شوند (وان و برانسکومبمثبت می
). 2000،160، 7؛ وان و شریدر547،الف1994، 6؛ وان و دوالن15، 1999، 5(دایتز و مورلدارند

(آن حدي که یک هوادار »شدناهمیت برنده«عنوانبا متغیر جدیدي مبانی نظري،اساس این بر
ها شامل ورزشاصلی ماهیت . معرفی کردیمشدن تیمش را در همه حال مطلوب ارزیابی کند) برنده
پیروزي در هر زمانی بهتمایل که منطقی است فرض شود ،بنابراین؛استشدنهو بازندهبرند، رقابت
شود. هویت باالي تیمی تقویت میو بازي تیم محبوب توسط

به احساسات هواداران نسبت به بستگی زیادي رویدادهاي ورزشی بودن پیامدهاي ویژةمطلوب
، ، برایان و ساپولسکی8زیلمان(تماشاگري ورزشیبر تمایالتمبتنیۀ. نظریداردهاي رقیب تیم

که تیم رقیب زمانیشود و برنده میهواداران که تیم محبوب ، هنگامیکندپیشنهاد می)1999،241
9» خوشحالی از ناراحتی دیگران«هایی با اصطالح برند. چنین گرایشلذت میهوادارانبازد،می

از ناراحتی و بدشانسی که اي راخوشحالیکه است نی اآلمايهکلم10دشادنفرو.هستندمتناسب
وجود هبکند. خوشحالی از ناراحتی دیگران زمانی توصیف می،(مثل باخت)آیددست میهدیگران ب

، اسپیرس، برانسکومبه و 11(لیچهایی از ارتباط خصمانه در مکانی وجود داشته باشدکه شکلآیدمی
مساعديبسیار ۀهاي ورزشی زمینابت زیاد بین تیمرقابتی ورزش و رق). ماهیت932، 2003، دوسیه

براي مثال، ؛هاي ورزشی دیگر ایجاد کرده استمدشمنی نسبت به تیرايبراي هویت هوادار برا
طور نامطلوب  ه طور مطلوب و هواداران تیم رقیب را به هواداران تیم خودي را ب،هواداران با هویت باال

نیست که خوشحالی از بنابراین، جاي تعجب؛)783، ب1994(وان و دوالن، کنندارزیابی می

1. Basking in the Reflective Glory (BIRG)
2. Cialdini
3 . Dalakas, Madrigal& Anderson
4. Wann & Branscombe
5. Dietz-Uhler & Murrell
6. Wann & Dolan
7. Wann & Schrader
8 . Zillmann, Bryant & Sapolsky
9. Schadenfreude
10. Schadenfreude
11. Leach
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تمایلتیم رقیب) تا باختدلیل بهشدن (مانند خوشحالخیلی کم تمایلبا دامنۀناراحتی دیگران 
.بروز کندرقیب)دیدن بازیکنان تیمآسیب خاطربهگرفتن (مانند جشنخیلی زیاد

با پیامد ی یرفتارهابا هویت باال به نمایش انآیا هوادارکهحاضر این استپژوهشال کلیدي ؤس
وجود دارند ی هاي علّیا آیا برخی مکانیسمتمایل دارند؟ی دیگران منفی مانند خوشحالی از ناراحت

منفی نسبت به دیگر یدهند چرا برخی از هواداران با هویت باال رفتارهایحتوضیممکن استکه
را ارائه دادیم. افراد شدن ما اهمیت برنده؟ندارندی رفتارهایکه دیگران چنین درحالی؛ها دارندتیم

را  آمیز خشونتافراد رفتارهاي منفی و آن وسیلۀهبمی باشد که س کن است مکانیمماین شاخص 
افرادي که احساس نیاز ما، بینیپیشبراساس . بروز دهندباالبا هویتيهوادار ازاي عنوان نتیجهبه

ممکن است به میزان بیشتري رفتارهاي خصمانه ،تر استها قويقیمتی در آنشدن به هر به برنده
هاي است احساس لذت بیشتري از بدشانسیممکن ،بنابراین؛هاي رقیب داشته باشندنسبت به تیم

.داشته باشندتیم رقیب

شناسی پژوهش روش
صورت میدانی بود. بود و روش اجرا به نوع مدل معادالت ساختاري از،توصیفیپژوهش حاضر

وردي دربین هواداران تیم استقالل انجام شد. جامعۀ آماري پژوهش همۀصورت مپژوهش به
از 1396-97هاي این تیم را در سال بار بازيکه حداقل یکندهواداران تیم استقالل تهران بود

نفر 384نامعلوم ه براساس فرمول کوکران براي جامعۀنمون. حجم ورزشگاه مشاهده کرده بودند
گیري تصادفی انتخاب شدند.نفر با استفاده از روش نمونه 450، تعیین شد که با احتمال ریزش

(بازي پنجم لیگ برتروبیست ۀهفتبین هواداران تیم استقالل در نامۀ پژوهش را پرسشپژوهشگران
شده بین نامۀ توزیعپرسش450از ،مجموع) توزیع کردند. در10/12/96استقالل و پیروزي، 

و هاي مخدوش نامهگذاشتن پرسشبا کنارکه استفاده بودندنامه قابلپرسش420هواداران، 
، واکر، کنت و 2جردنبرآورد شد. 193/0هانامهمیزان برگشتی پرسشاستفاده، غیرقابل

85/0ازها بیشترنامهاگر میزان برگشت پرسشکه خود عنوان کردند ) در پژوهش2011(اینوي
که ، ازآنجاییحاضر، در پژوهشبنابراینها روي نخواهد داد؛گیري در بررسی داده، مشکل سوباشد

گیري متغیرهاي اندازهبرايوجود نداشت. گیريمشکل سوبود، 85/0ازشت بیشتریزان برگم
(وان و از: هویت هواداربودند ها عبارتنامهد. پرسشاستفاده شاستانداردنامۀاز پرسشپژوهش
ال، خوشحالی از ناراحتی دیگران ) با چهار سؤ2012مالنکن، فیلیپ ؛ داالکاس و3،1993برانسکام

1. Response Rate
2. Jordan
3. Wann & Branscombe
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شدنبرندهبا سه سؤال و اهمیت ) 2012مالنکن،فیلیپ داالکاس و؛ 1988، و گربینگ1آندرسون (
بررسی روایی صوري ارزشی لیکرت. برايال در مقیاس پنجسؤ) با سه1988، و گربینگ(آندرسون

ساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی) استفاده شد و براي بررسی(امتخصص10نامه از نظرهاي پرسش
براي).ین شاخص توسط الشه طراحی شده استا(استفاده شد 2روایی محتوایی از مدل الشه

شدظر استفاده نمحتواي آزمون موردۀدرزمینمتخصص کارشناسانهاياین شاخص از نظرۀمحاسب
ولی است؛گویه مفید«،»گویه ضروري است«به سه طیف هاال ؤس،متخصصانهايو براساس نظر
اساس فرمول روایی محتوایی رب،. سپسشدندبندي طبقه»ردگویه ضرورتی ندا«و »ضروري نیست

ضریب روایی د. نتایجسازه از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شرواییبررسی . برايشدمحاسبه
هاي آمار ها از روشتحلیل دادهها تأیید شدند. براي؛ بنابراین، همۀ سؤال بود62/0باالتر از3سازه

افزارهاي آماري و مدل معادالت ساختاري) و از نرمیدي (تحلیل عاملی تأیتوصیفی و استنباطی
استفاده شد.5ایموسو4.اس.اس.پی.اس

گیري به بررسی ابزار اندازهاول پژوهش در مرحلۀ،گیريرسی روایی و پایایی ابزار اندازهبربراي
ي برازش هاو شاخصقراري روایی و پایایی ابزار پژوهشپرداخته شد. پس از اطمینان از برپژوهش

، شاخص برازش 7، شاخص برازش هنجار نشده6هنجار یافتهبرازش(شاخص ییديتحلیل عاملی تأ 
، 11لویز–شاخص توکر ، 10،شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 9، شاخص نیکویی برازش8تطبیقی

به ارائۀ )13شاخص ریشه میانگین مجذور خطاهاي مدل، 12شاخص ریشه یانگین مجذور باقیمانده
براي سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی ترکیبی، ت ساختاري پرداخته شد. در ادامه، مدل معادال

. و روایی افتراقی پرداخته شدشده)مگرایی (میانگین واریانس استخراج آلفاي کرونباخ و روایی ه
باالیی در مدل 14ها از پایایی ترکیبیمتغیر، همۀمشخص استه در جدول شمارة یک کطورهمان

1. Gerbing & Anderson
2. Lawshe
3. Content Validity Ratio (CVR)
4. SPSS
5. AMOS
6. Normed Fit Index (NFI)
7. Non Normed Fit Index (NNFI)
8. Comparative Fit Index (CFI)
9. Goodness of Fit Index (GFI)
10. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
11. Tucker-Lewis Fit Index (TLI)
12. Root Mean Square Residual (RMR)
13. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
14. Composite Reliability (CR)
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. بودن پایایی هر سازة پژوهش استقبولدهندة قابلنشان7/0رند. پایایی ترکیبی بااليبرخوردا 
میانگین و1مجذور واریانس مشتركمیانگینحداکثرآمده برايدسته با توجه به مقدار ب،همچنین

و با توجه به اینکه  است3میانگین واریانس استخراج شدهتر از که پایین2واریانس مجذور مشترك
است، این مطلب تأیید 5/0ازبیشتر مربوط به هر سازه میانگین واریانس استخراج شده مقادیر

قبول است.نامۀ حاضر درحد قابلکه روایی همگرایی پرسشکند می
دیگر در مدل هاي سازةهاي یک سازه با شاخصاخصدر قسمت روایی واگرایی میزان تفاوت بین ش

هر سازه با مقادیر میانگین واریانس استخراج شده جذر . این کار ازطریق مقایسۀشودمقایسه می
هاي مربوط به خود ها با شاخصکه سازهشود. درصورتی ها محاسبه میبستگی بین سازهضرایب هم

راقی مناسب مدل روایی واگرایی یا افت،هاي دیگر) همبستگی بیشتري داشته باشندجاي سازه(به
ماتریس جذر ،شود. براي این کار یک ماتریس باید تشکیل داد که مقادیر قطر اصلیتأیید می

گی بین . مقادیر پایین قطر اصلی ضرایب همبستندتهر سازه هسمیانگین واریانس استخراج شده
اعداد رنگی هاي دیگر هستند. این ماتریس در جدول شمارة یک نشان داده شده است.سازه با سازه

.دهندة روایی افتراقی مدل هستنددر قطر ماتریس نشان

ايبررسی روایی و پایایی سازه-1جدول
ASVMSVAVECRبارعاملیالسؤلفهمؤ

دار
هوا

ت 
هوی

نوان هوادار بزرگ تیم استقالل عمن خودم را به
77/0گیرم.درنظر می

188/0285/0632/0836/0
نوان هوادار بزرگ تیم استقالل عبهدیگران من را 

88/0گیرند.درنظر می

رنگ اغلب با پوشیدن لباس تیم استقالل، 
74/0گذارم.یراهن/ لوگوي تیم را به نمایش میپ

58/0کنم.اغلب تیم محبوبم را ازطریق رسانه دنبال می

نده
ت بر

همی
ا

دن
ش

79/0شدن همه چیز است.در ورزش، برنده
شود که تیم استقالل اگر یک اتفاق بد باعث می

در بازي برنده شود، من مایل هستم که این اتفاق 
بد رخ دهد.

90/0

66/0برایم بسیار مهم است که تیم استقالل برنده شود.

1. Maximum Shared Squared Variance (MSV)
2. Average Shared Squared Variance (ASV)
3. Average Variance Extracted (AVE)
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ايبررسی روایی و پایایی سازه-1جدول ادامه 
ASVMSVAVECRبارعاملیسؤالمؤلفه

ران
دیگ

ی 
حت

نارا
 از 

الی
شح

خو

اه پرسپولیس با مشکالت عامل باشگاگر مدیر
- رو شود، احساس لذت زیادي میقانونی روبه

کنم. 
67/0

237/0327/0621/0829/0 کردن اگر بازیکن تیم پرسپولیس از بازي
حتی اگر؛کنممحروم شود، احساس لذت می

این محرومیت نباشد.سزاوار
74/0

امکانات و وسایل باشگاه پرسپولیس آسیب اگر
68/0شوم.د، بسیار خوشحال مینببین

هاي برازش تحلیل عاملی دهد. شاخصیدي را نشان میجدول شمارة دو نتایج تحلیل عاملی تأی
بودن ابزار پژوهش هستند.دهندة مطلوبتأییدي نشان

ییدياي برازش تحلیل عاملی تأهشاخص-2جدول 
وضعیت مقادیر  ردیف
مطلوب 069/0 ریشه میانگین مجذور خطاهاي مدل
مطلوب 960/0 شاخص برازش تطبیقی
مطلوب 942/0 شاخص برازش هنجار شده
مطلوب 944/0 لوئیس-شاخص توکر
مطلوب 925/0 شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته
مطلوب 956/0 نیکویی برازششاخص 
مطلوب 961/0 شاخص برازندگی فزاینده

نتایج
) داراي درصد6/52(نفر221ود که بصورتگان بدیندهند، وضعیت تحصیالت پاسخشدر این پژوه

) درصد6/32(نفر137، درصد) کاردانی5/10(نفر44دیپلم، حصیلی دیپلم و زیرمدرك ت
، و باالتر بودند. همچنینارشددرصد) داراي مدرك تحصیلی کارشناسی3/4نفر (18کارشناسی و 

7/65(نفر276نظر سن، درصد) متأهل بودند. از3/28نفر (119درصد) مجرد و 7/71(نفر301
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و 41-50درصد) بین 14(نفر59، 31-40ن ) بیدرصد1/13(نفر55تر، سال و پایین30) درصد
سال سن داشتند.50) باالتر از درصد1/7(نفر30

ر خوشحالی از ناراحتی دیگرانمدل پژوهش عوامل مؤثر د-1شکل 

هاي برازش مدل پژوهششاخص-3جدول 
وضعیت مقادیر  ردیف
مطلوب 069/0 ریشه میانگین مجذور خطاهاي مدل
مطلوب 980/0 شاخص برازش تطبیقی
مطلوب 956/0 شاخص برازش هنجار شده
مطلوب 944/0 لوئیس-شاخص توکر
مطلوب 925/0 شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته
مطلوب 956/0 شاخص نیکویی برازش
مطلوب 961/0 شاخص برازندگی فزاینده
مطلوب 77/2 کاي اسکوار/درجه آزادي

48 درجه آزادي
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هاي نسبت که شاخصهاي شکل شمارة یک و جدول شمارة سه گویاي این مطلب هستندیافته
و 95/0و 96/0برابر با و نیکویی برازش تعدیل یافتهبرازشنیکویی ، شاخص 77/1دو برابر با خی

و 96/0، 95/0برابر بابرازش هنجار یافته و شاخص برایندگی فزاینده، هاي برازش تطبیقیشاخص
کمتر از و شاخص سطح معناداري) 069/0(ریشه میانگین مجذور خطاهاي مدلو شاخص98/0
زش مطلوبی است و حاضر داراي براکه مدل پژوهشمعنی؛ بدینحد مطلوبی قرار دارنددر05/0

هاي حاصل از مطالعه مدل داده،عبارتیقبول است. بهشده براي آن قابلساختار عاملی درنظرگرفته
توان بیان آمده میدست هداري بکنند. با توجه به ضرایب معنایت و تأیید میرا حمانظري پژوهش

هاي پژوهش ارائۀ مدل براي فرضیهنظر داراي برازش مطلوبی براي طراحی وکه سازة موردکرد 
.دهندة کفایت حجم نمونۀ پژوهش استنشان05/0شاخص هالتر در سطح ،. همچنیناست

مستقیم و غیرمستقیماثرهاي-4جدول 

اثر مسیرهاي مدل
مستقیم

اثر
غیرمستقیم

اثر 
کل

ضریب 
معناداريهمبستگی

39/051/0001/0هویت هوادار به خوشحالی از ناراحتی دیگران
41/009/050/067/0001/0شدنهویت هوادار به اهمیت برنده

16/012/028/062/0001/0شدن به خوشحالی از ناراحتی دیگراناهمیت برنده

گیري بحث و نتیجه
به خود ۀنوببهتواندمیهویت هوادار بود.تاریک هویت هوادار ۀشناسایی نقطدنبال بهپژوهشاین 

-عملی کمکازحیث شناسی و هم هم ازنظر روشپژوهششود. این منجررفتارهاي منفی یا مضر

یعنی ؛جدیدةشناختی، یک مقیاس و سازروشلحاظازکرد.به حامیان مالی هیتوجهاي قابل
نظر مفهومی و آماري از هویت هوادار متمایز شدن نیز ازاهمیت برنده. شدشدن معرفی اهمیت برنده

عنوان یک متغیر بهتواند میمتغیر جدید این یا آامکان اینکه پژوهش،نشان داده شده است. در این 
بررسی نیزبین هویت هوادار و پیامدهاي منفی هواداران ورزشی مشتاق قرار بگیردرابطۀمیانجی در 

عنوان میانجی در ارتباط بین هویت هوادار و شدن بهاهمیت برندهکهها نشان دادبررسیویژهه. بشد
گیرد. تواند قرار می)هاي رقیببردن از ناراحتی تیماحساس افراد از لذت(شادنفرود

یزهاي بدي براي آن که چوقتیوتنفر باشندمممکن است از یک برند هوادارانحقیقت آن است که 
هاي گوناگون تواند در زمینهمی. این احساس لذتاحساس لذت کنند،افتدبرند اتفاق می

ی که کنندگاناین است که مصرفعلت اصلی آن. همچنین، نمایش بگذاردکردن خود را به مصرف
تجربه کنند، نسبت به این یا فروشندگان و غیرههاشرکتازرا ناخوشایندي ۀتجربخرید هنگام در
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ی که هواداراننیز صادق است.ورزشاین امر در . خواهند شدبسیار ناراحت و خشمگین موضوع
تیم محبوب خود دارند و اهمیت زیادي به هبنسبت (هویت باال)شدة باالییهویت شناخته 

یچیزهایکنندمیرزو آاحساس نفرت دارند و رقیبهاي نسبت به تیمدهند،شدن آن تیم میندهبر
که فرضیۀ دوم پژوهش دندهها نشان می. این یافتهاتفاق افتدبراي تیم رقیببد و ناخوشایند

، از شکست االیی نسبت به تیم محبوب خود دارندبشدةد است. هوادارانی که هویت شناخته ییموردتأ 
کند که ورزشیید میأ این یافته بسیار جالب است و تشوند. تیم رقیب خوشحال مینشدنو موفق

هاي خاصی تواند در مقایسه با صنایع خدماتی دیگر در جنبهییکی از صنایع بزرگ معنوانبه
ها دهند. آنشدن تیم خود میهویت باال اهمیت زیادي به برندههواداران بافرد باشد. بهمنحصر 

ها اهمیت دارد. اهمیت ها پیروزي در مسابقهبراي آنودنبال پیروزي در هر شرایطی هستندبه
، بلکه شکست و فقط شامل پیروزي و موفقیت تیم محبوب نیستهاشدن در مسابقهبرنده
شود. هواداران با هویت باال محسوب میفقیت براينوعی پیروزي و مونشدن تیم رقیبموفق

ها، این واقعیت د. یک جنبه از این یافتهنهاي گوناگون دارعملی در زمینهیپیامدهایهااین یافته
حال، بااین؛شوددرگیر میرقیب حامیان مالی تیمواهداف مختلف تیم رقیبابشادنفرود است که 

که طرفداران با هویت باال ممکن است نگرش منفی نسبت به انداخیر نشان دادههايپژوهش
ند و نکیید میأ هاي ما این تمایل را تداشته باشند. یافته،ها متنفرندهایی که از آن حامیان مالی تیم

یرا،ز؛کنند احتیاط کنندکه تیمی را براي حمایت انتخاب میها باید زمانیشرکت،ندنکپیشنهاد می
و ممکن است مشتریان بیگانه نیستند،هاي رقیب هستنداي که هواداران تیمها با مشتریان بالقوهآن 

دهند.هوادار تیم رقیب نیز هستند، ازدست که را خود 
تر را افزایش مسئولیت اخالقی و اجتماعی مهم با پیامدهاي گستردهموضوعنهایت، این مطالعه در

سود حاصل از نفرت زمینۀد درنتوانورزشی میهايهاي ورزشی و رسانهسازمانکه داد. شکی نیست 
تواند باعث تنفر پرطرفدار میيهاحمایت از تیمند. نهاي دیگر سرمایه گذاري کهوادار نسبت به تیم

باعث ایجاد احساس خوشایند در هواداران تیم ،دیگرد. ازسويیب از برند آن تیم شوان تیم رقهوادار
ظات شکست و پیروزي همراه تیم است عنوان حامی مالی در لح؛ زیرا، برند تیم بهشودخودي نیز می

،دهدمیقرار پوشش تحت اي که ورزش را رسانهشود. منجر به فروش بیشتر تواند نهایت میکه در
در ورزشکاران بد هايرفتارکردن پخشطریق هاي رقیب ازتیمنسبت به اغلب بر نفرت هواداران 

خصومت و دشمنی ،این اعمالاندازهکه تاچهتوجه این است نکتۀ قابل. افزایدمی،قبلیهايمسابقه
هاي زمانراستا، ساند. درهمیننکتشویق میو نفی را تسهیل ي مشادنفرود و دیگر رفتارهاناشی از
هاي فعالیتاي مسئوالنه ارتقا دهند. تبلیغات و به شیوهانبین هواداردررا هویت قوي دبایورزشی 

بودن توجیه کنندهعنوان سرگرم باو معموالًندشده براي تمسخر رقبا غیرمعمول نیستدرنظرگرفته 



93...خوشحالیدر شدن هاهمیت برندو هویت هوادارصالحی: نقش 

، براساس اینوجودبا؛شودمیشتم تیم رقیب دیده ومثال، در فوتبال، اغلب ضربعنوان؛ بهدنشومی
هاي هرگونه فعالیت،)رقیب استتیم رفتارهاي منفی مقابلنقطۀهویت هوادار (پژوهش هاي یافته
در رفتارهاي منفی صرفاً،کندطور مستقیم یا غیرمستقیم به رقبا حمله میهکه بايو حامیتیم

ز با انگیطریق حمایت هیجاند. شور و اشتیاق تیم باید ازنشودربین هواداران وفادار تیم تقویت می
، بایددارندچنین هوادارانی که ییهاتیم.نمایش گذاشته شودتکیه بر مسئولیت اجتماعی به

و تشویق شوند.شناسایی 
است واقعیتاینها یافتهازجنبهیک. دناربرد دارکمختلفهايزمینه حاضر درپژوهشهايیافته

برايهااست. شرکتتوجهجالبمدیرانبرايویژهبهمالی آنحامیانورقیبدر تیمکه شادنفرود
کنندمالی میهاي ورزشی حمایتاز تیمبرندبهوفاداريافزایشوتجارينامتصویريارتقا

نشان اخیرهايپژوهش،اینباوجود)؛2005،21ویکس و روي؛،2؛ کرنول175، 2004، 1(پراسجوس 
ها را آنکههاییمالی تیمحامیانبهنسبتمنفینگرشاستممکنهواداران با هویت باالکه دادند

؛ یوکل و کرامر، 8، 2018؛ کیم و کیم، 91، 2005دهند (داالکاس و لویر، گسترش ،ندارنددوست
یا حامیان مالی هاشرکت؛ بنابراین،خوانی داردحاضر همپژوهشهايیافته). این موضوع با 2018،7

نبایدکهايگونهبهورزشی جانب احتیاط را رعایت کنند؛هاي تیمحمایت ازهنگامها بایدآن 
.بگیرندنادیدهرارقیبهواداران تیممتقابلرفتارهايیابالقوهمشتریان
مطرح تروسیعهايموضوع بارااخالقیواجتماعیپذیريمسئولیتاهمیتمطالعهایندرنهایت،

هواداران نسبت نفرتازتوانندمیورزشیهايرسانهوورزشیهايسازمانکهنیستشکی.کندمی
- رتبهوهاتیمحضور دربهبیشتريتمایلمتعصب مخالفانمعموالً.شوندمندبهرهدیگرهايتیمبه

کاالهايفروشمخالفانی ظرفیتچنیندربرابرپیروزيبنابراین،دارند؛هارسانهدر،باالتربندي
؛ یوکل و 8، 2018؛ کیم و کیم، 67، 4200مادریگال و اتدرسون؛،3داالکاس(کندبیشتر میمجاز را
آینده، هايبازيازقبلدهند،میپوششراهاي ورزشیفعالیتهایی که). رسانه2018،7کرامر، 

کنند. گذاري میسرمایههاتیمبینتنفر شدیدبهتوجهبارقیب هايروي نفرت هواداران تیماغلب
قبلی وهايرقابتدرتیم هاي رقیببدرفتارهايادندنشانگذاري را با ها این سرمایهآن 

اندازه نحوة برخورد تاچهکه این جاي تعجب استدهند.هواداران انجام میازآنالینهاينظرسنجی
نیز ورزشیهايسازمانهمراه با این،.دکنیا تشویق میتسهیلدیگر رامنفیرفتارهايودشادنفرو

مخالفانبرايکههاییفعالیتیاتبلیغات. نیاز دارندخودهوادارانبه ارتقاي سطح هویت باال میان
مثال،عنوانبه؛روندکار میهسرگرمی بعنوان وسیلۀبهمعموالًونیستندغیرمعمولاند،شدهطراحی

1. Pracejus
2. Cornwell
3. Dalakas
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براساسوجود،بااین؛شودمیحریف دیدههاي تیمیا موسکاتهاطلسموشتمضرب اغلبفوتبال،در
هايفعالیتهرگونهشود وشناسایی میمخالفانعلیهمنفیما هویت هوادار با رفتارهايیافته

باعثصرفاً د،نکنمیحملهمخالفانبهغیرمستقیمیامستقیمطور بهکهتیمتوسطشدهحمایت
که تیمیشوق وشوروروحیه .دنشومیتیمهواداران با هویت بااليدربینمنفیرفتارهايتقویت

چنینباهاییتیمشود وحمایتباید در اجتماعنشان داده شود،بروز هیجانازطریقبایدوتواندمی
.گیرندبپاداشوشوند شناسایی خودهايلیگتوسطبایدهوادارانی

نکتۀ با ، اینوجودبا؛دی ارائه کرسشنابینش جالبی را با کمک مبانی نظري و روشحاضر عۀمطال
و ها افزایش اعتبار یافتهاست که باعث هاي آن ماهیت اکتشافی و محدودیتاهمیت پژوهش،

و طرفداران معموالًاز هواداران ورزشی که خواهد شد. در این مطالعه،آینده در ي پژوهشسووسمت 
ادبیات معرفی شد. بهجدید ةیک ساز،همچنینعنوان نمونه استفاده شد.به،هستندمشتاق ورزش

هايشدن و اثراعتبار بیشتر متغیر اهمیت برندهبراي اما؛اي ممکن است مناسب باشدچنین نمونه 
نیاز است. بدنی نیز مثال دانشجویان تربیتعنوان واداران ورزشی، بهغیرهۀنمونهب،آن

ةه عواقب بالقوممکن است کمتر بجوان دهندگانپاسخاین است کهکنندة پژوهشیک بخش نگران
ي دیگر هاچنین رفتارهایی نسبت به نمونهانجامبیشتر مستعد ؛ بنابراین،شان توجه کنندرفتار منفی

لذا تحقیق هاي ،ن ورزشی استاهواداربراین پژوهشکه تمرکز ییآنجا. ازهستندطرفداران ورزش
هاي سازمانیا افراد شاغل در بدنیتربیتدانشجویان ویهواداران ورزشهايدیدگاهآتی راجب 

واقع شود. ی تواند مفید با همدیگر مو مقایسه آنهاورزشی 
صفحاتی تااست، اینستاگرام یا تلگرامهاي اجتماعی مانند فیسبوكشبکه، استفاده ازدیگرحلراه

زمینه نظرخواهی ها دراینو از آن شود طراحی ،عضوعنوان بههاآنا هواداران یهاي ورزشی براي تیم
احتیاط بایگیري هواداران ورزشسوبا موضوعنیاز است هاي اجتماعیهنگام استفاده از شبکهشود. 

یا غیره دانشجو هایی که نمونهکردنفراهمبرايتوانند اجتماعی میهايشبکهصفحات. شودبرخورد 
مفید باشد. ،نیستند

عنوان یکی بهشدن بررسی متغیر جدید اهمیت برندهراهنما برايانجام یک مطالعۀ،محدودیت دیگر
روایی و پایایی مقیاسبرینده باید آهايپژوهش. استرفتار منفی هوادار ثر دراز متغیرهاي مؤ

هايپژوهشکند که ت پیدا مییمموضوع زمانی اه. این دنتمرکز داشته باشجدید رفتار منفی هوادار
هاي . برخی از نمونهدنتمرکز داشته باشنگرشی جاي معیارهايهواداران بهواقعیرفتارهايبرآینده

- توهیناز:نداعبارت،دنداشته باشنیاز به بررسی بیشتري در آینده ممکن است که اي منفی رفتاره

هواداران جدل با وبحثبازیکنان، یا و تخریب مربیانچهره بهچهره صورت مستقیم و بهکالمیهاي 
طریق از،رقیبهاي مربیان تیمو بازیکنان هواداران،مخالفت با برايکالمیهاي توهینوتیم رقیب
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است این این، واقعیت برعالوههاي اجتماعی.فضاي مجازي و شبکهطور ناشناس در هلب باارسال مط
کنندگان شرکتبه و شبکه هاي اجتماعیفضاي مجازيچهره،بهمستقیم و چهرهارتباطبرخالف که

هواداران بیشتري تا شودباعث میطور بالقوه هباین امر .کنندشان را آشکار نیتهوتاد ندهاجازه می
رفتار منفی هوادار، ةد. با توجه به پیامدهاي بالقوشونرفتار تشویق و ترغیب نوع ایندادننشان براي

ر بروز چنین رفتارهایی به درك ما از این نوع درزمینۀ عوامل مؤثر دبیشتر هايانجام پژوهش
کند.رفتارها کمک می
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the role of the fan identity and the 

importance of winning with Schadenfreude. Structural equation model of a 

descriptive study was carried out in the Esteghlal team supporters (n = 450). To 

determine the variables of the research, fan identity questionnaire (Dalakas & 

Melanekan, Van & Bronsmek, 1993) with 4 questions, schadenfreude (Dalakas & 

Melanekan, 2012; Angel & et al, 2016; Grebing & Anderson, 1988) 3 questions 

and the importance of winning(Grebin & Anderson,1988) with 3 questions on the 

five values Likert scale. The content validity of the carcass model (CVR = 0.62), 

the validity of the confirmatory factor analysis was used to assess the face validity 

of the questionnaire from the opinions of experts (sports management and 

marketing professors). In order to evaluate the formal validity of the 

questionnaire, experts' opinions (Professors of sports management and 

marketing), content validity of the Lavosh model (CVR = 0.62), and structural 

validity as confirmatory factor analysis were used. For data analysis, descriptive 

and inferential statistics (CFA and SEM) were used. The findings showed that the 

fan identity and the importance of winning affected by schadenfreude and the 

research model have a fitting. Finally, one can say that the fan identity (with 

intraocular focus and distance), the importance of winning, and schadenfreude 

(with outsider focus and lack of recognition) must complement each other. 

Therefore, the strength of the specified relationships (whether positive or 

negative) between them increases the outcomes of sponsorship. 
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