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چکیده
و محل برگزاری  ها ورزشگاهفوتبال در ایران هر هفته گروه زیادی از هواداران را به  یها رقابت

 ۀانگیز های یاسمق خرده ۀرو هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایس از این ؛کشاند یممسابقات 
. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات استحمایتی هواداران لیگ برتر فوتبال ایران 

علت  که به دادند میهواداران فوتبال لیگ برتر تشکیل  ۀیکلآماری را  ۀپیمایشی است. جامع
تیم  7جغرافیایی،  ی منطقهگ برتر و بر اساس توزیع تیم لی 27 میانمحدودیت تحقیق از 

 425 یها پاسخقرار گرفت که در مجموع  ها آنتحقیق در اختیار  ۀپرسشنامو  شدند انتخاب
حمایتی هواداران جاالی ۀ انگیز ۀپرسشنامآزمودنی تجزیه و تحلیل شدند. ابزار پژوهش 

روایی  تأییدبرای داوری و  مبدأا زبان ( بود که پس از ترجمه به زبان فارسی و مطابقت ب0227)
اعتبار پرسشنامه نیز از طریق آلفای  .مدیریت ورزشی قرار داده شد ستاداندر اختیار ا

روایی پرسشنامه و تعیین  تأییدآمد. از روش تحلیل عاملی برای  دست درصد به 80کرونباخ 
در  ها یمتیین تفاوت بین برای تع طرفه یکانگیزشی، آزمون تحلیل واریانس  های یاسمق خرده
حمایتی  یها شاخص ینتر مهم یبند رتبهحمایتی و آزمون فریدمن برای  ۀانگیز یها عامل

در مجموع شش عامل وفاداری تیمی، غرور اجتماعی،  شد. نتایج نشان دادهواداران استفاده 
 های اسیمق عنوان خردههویت تیمی، لذت سرگرمی، تعامل اجتماعی و ادراک بیرونی تیم به

 ینتر مهم. ضمناً، عامل وفاداری تیمی شود یا مه آنانگیزشی هواداران سبب حضور و حمایت 
 است.انگیزه حضور و حمایت هواداران 

 

 وفاداری تیمی، غرور اجتماعی، هویت تیمی، باشگاه ورزشی :کلیدیواژگان
 

 Email: mo.reihani@yahoo.com                                                                )نویسندۀ مسئول(*
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مقدمه
فوتبال  یزنورزش در جهان است. در کشور ما  ینتر محبوبو  ینپرطرفدارترفوتبال  ،امروزه

به که  شود یمطور کلی هوادار به کسی گفته  (. به1رزشکار و هوادار را دارد )تعداد و یشترینب

. میزان این حضور کند یماست و از آن حمایت  مند عالقه خاص یورزش ورزشکار یا تیم ورزشی،

 ؛شود یمباشگاه، متغیری کلیدی برای درآمدزایی و جذب حامی مالی محسوب  و حمایت از هر

مهمی برای سایر منابع درآمدی است که به شکل مستقیم )از طریق   ۀکنند زیرا عامل تعیین

وط به باشگاه، حامیان مالی و حتی بلیت فروشی( یا غیرمستقیم )از طریق فروش کاالهای مرب

. اشکال زیادی از حمایت و رفتار شود یم ینتأمفروش حق پخش تلویزیونی در برخی کشورها( 

، حضور هواداران در ورزشگاه است ها آن ینتر مهموجود دارد که یکی از  ها حمایتی از باشگاه

را در قالب  ها آن توان یمکه  اردگذ یم(. البته عوامل بسیاری بر میزان حمایت از باشگاه اثر 2)

، مشارکت ورزشگاهفردی، عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با  های یژگیومانند  ییها شاخص

(. هرچند موضوع انگیزه بسیار پیچیده است، برخی 3، 4کرد ) یبند طبقهورزشی و هویت تیمی 

 های یزهانگ( و 6نی )شرکت در ورزش همگا های یزهانگ(، 5ورزشکاران ) ۀتحقیقات موضوع انگیز

ویژه هواداران  به ،حضور و حمایت هواداران های یزهانگ. بررسی اند کرده( را بررسی 7داوطلبان )

از نظر مالی بسیار مهم است، بلکه ارزش افزوده در این ورزش به حضور  تنها فوتبال نه های یمت

 ،ورزشی یها باشگاه شود یمهمچنین، حمایت هواداران وفادار سبب  .(8هواداران بستگی دارد )

تجاری در وضعیت رقابتی مساعدی قرار گیرند و حضور مستمر  یها شرکتدر مقایسه با 

افزایش ورزشی را صوالت و تولیدات ورزشی و حتی غیرفروش مح ها ورزشگاههواداران در 

 حمایت در فوتبال ؛ زیراکنندگان فوتبال فقط مشتریان سنتی نیستند (. حمایت9،3) دهد می

و رابطۀ بین هوادار و  شود یمرا شامل  ی خاصبیان اظهار هیجان و وفاداری به باشگاه یا تیم

 یتیم طرف دیگر، تصمیم برای حمایت از است. از متفاوت وفاداری به آرم یا نشان باشگاه با

 (.11،9است ) ی خاص متفاوتتصمیم برای خرید از فروشگاهبا خاص کامالً 

ورزشی و حمایت از  یها رقابتمختلفی از تمایل حضور هواداران در  یها جنبهبرخی تحقیقات 

 یریگ اندازهرویکرد برای  ینتر متداول(، اما 11،4،2-13) اند کردهرا بررسی  شان عالقهتیم مورد 

(. ضمناً عوامل و 14-17حمایت ورزشی از طریق متغیر حضور هواداران در ورزشگاه است )

(، موقعیت 8، 18استادیوم ) وضعیتکه  شود یمهواداران متعددی موجب حضور  های یزهانگ

دوستان و خانواده و  یرتأث(، 19در خصوص بهای بلیت ) گذاری یاستسزمانی و شرایط جوی 

 هر. همچنین از دیدگاه ارزش اقتصادی گیرد یم( را در بر 21حمایت هواداران از تیم محبوب )

 ؛کنند یمخاص حمایت  یادی هستند که از تیمباشگاه، اثرگذارترین هواداران آن دسته از افر
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 کنند یم( بیان 1997) 1(. کوکو و جونز3) روند یمشمار  چون منابع اصلی درآمدزایی باشگاه به

خانگی تیم و متغیرهای دیگری مانند  های یبازبا حضور در  باشگاهی خاصکه حمایت از 

خاص باشگاه  های یژگیونین فردی، میزان درآمد هواداران، جمعیت شهر و همچ های یژگیو

 ها یزهانگ، شناخت ها باشگاههواداران  ه همین علت توجه به اهمیت چندگانۀ(. ب21مرتبط است )

تحقیقاتی در بیشتر کشورهاست. در همین  های یتاولواز  ها آنثر بر جذب و حمایت ؤو عوامل م

عامل حضور  نیتر مهمکنندگی مسابقات را  سرگرم (، انگیزۀ2111) 2مکفرسون خصوص،

ل حمایت از ورزش را به نیز مراح( 2118(. گروت و رابینسون )22) داند یمتماشاچیان فوتبال 

 ۀآگاهی، جذب، دلبستگی و وفاداری تقسیم و بیان کردند که تماشاگران در مرحل چهار مرحلۀ

ون و (. و23) کنند یمو بیشتری برای حمایت از تیم خود پیدا  تر یقو های یزهانگوفاداری، 

ده  4حمایت تماشاگران فوتبال کی لیگ و جی لیگ های یزهانگ( با بررسی 2116) 3کیتامورا

عامل هویت تیمی، پیشرفت، حضور در جمع خانواده، تعامل اجتماعی، مهارت فیزیکی بازیکنان، 

فرار از مشکالت را شناسایی  و ، عالقه به ورزشکار5غرور اجتماعی، سرگرمی، خیال پردازی

( هشت عامل وفاداری تیمی، غرور اجتماعی، هویت تیمی، 2118) 6(. همچنین، جاالی4کردند )

را از  8آینده به فوتبال و رفتار یمند عالقه، 7سرگرمی، تعامل اجتماعی، ادراک بیرونی تیم

 یروزیپنیز  (2116) 9و فونک یلن(. در تحقیق 24حمایت معرفی کرده است ) های یزهانگ

ثر بر حضور ؤعوامل م ،شدن یاجتماعو  یاپایپا، بازی یسرگرم، یکنانباز به یمند عالقه، یابتین

عالقه به بازیکنان، اقتصاد، غرور اجتماعی و  (2118) 11(. هیو و نوریس8شد ) یینتبتماشاگران 

و در ارتباط با کیفیت  یا حرفهاصلی تماشاگران ورزش  های یزهانگنیازهای خویشاوندی را 

 رشتۀ 13( هواداران 2118) 11(. وان، گریو، زاپاالک و پیس25)زندگی آنان معرفی کردند 

سرگرمی، استرس مثبت  های یزهانگانگیزه بررسی کردند که در مجموع  هشتورزشی را در 

)هیجان(، پیوستن به گروه )اجتماعی شدن(، زیبایی، عزت نفس، گریز، بودن با خانواده و عوامل 

                                                                                                                   
1 . Coco & Jones 

2 . Macpherson 

3 . Won & Kitamura 

4 . K-League and J-League 

5 . Drama 

6 . Jallai 

7 .Team External Conception 

8. Future Behavior 

9 . Neale, Larry; Funk, Daniel 

10 . Heo, J, M, Norris, K. 

11 . Wann, D, Grieve, F. G., Zapalac, R. K., Pease 
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(، بیان کردند که 2113) 1(. برنتال و گراهام26بودند ) ها یزهانگ ترین یجرااقتصادی به ترتیب 

( یکموزو  یزجوا، یجترو)مانند  یسرگرمارزش و  یها جنبهبال به یسبکوچک  یگلطرفداران 

بال به عناصر یسب یدانشگاه، ولی طرفداران دهند یم یتاهم یشترببرای حضورشان در بازی 

 ینا یجنتا(. 27) دادند یم یتاهم یشتربحضور  یگروه یها جنبهمربوط به خود بازی و 

حضور و حمایت  های یزهانگدر ورزش را بر  ای ینهزمو  یطیمحفهم عوامل  یتاهم یقاتتحق

 .سازد یم یختهبرانگ یشتربتماشاگران را  یخاصبدانند که عوامل  یدبا یرانمدو  دکن یمروشن 

کیفیت  و ند امکانات( نشان داد1383) یبریخو  یرتاشام، یمیرحاخیراً در کشور ما نیز 

و حمایت از تیم  ها یبازحضور برای تماشای  های یزهانگممکن است از  ها ورزشگاهخدمات در 

است که  انجام شدهحضور تماشاگران  های یزهانگنیز برای شناسایی (، البته تحقیقاتی 28باشد )

ری و فالحی ثالً اسدی، خبیم ؛اند شدهفقط روی یک و چند تیم یا یک بازی مشخص متمرکز 

نشان دادند وابستگی به تیم، تسهیالت ورزشگاه، عوامل اقتصادی، سرگرمی و تفریح و  (1388)

(. 1ثر بر حضور تماشاگران لیگ برتر فوتبال در چند شهر کشور است )ؤاز عوامل م ها مشوق

 اجتماعی شدن، زیبایی بازی، های یزهانگ( نیز 1388دهقان، خضری، پشاآبادی و حمایت طلب )

فوتبال شناسایی  ۀگرایی و غیره را در تماشاگران یک مسابق سرگرمی، پیروزی نیابتی، ملی

تماشاگران تیم فوتبال  های یزهانگ( با بررسی 1387(. همچنین معصومی )23کردند )

به تیم، هیجان بازی، علم به  یمند عالقهپرسپولیس در بازی با تیم سپاهان در ورزشگاه آزادی، 

عوامل  ینتر مهمی نیابتی، بازی پایاپای، گریز، خدمات به تماشاگران و سرگرمی را فوتبال، پیروز

(. فالحی، اسدی و خبیری 29حضور و حمایت در ورزشگاه معرفی کرد ) ۀاثرگذار بر انگیز

اقتصادی، سرگرمی و  عوامل( نیز وابستگی به تیم، تسهیالت ورزشگاه، پرخاشگری، 1388)

سنی مختلف  یها گروهرا از جمله عوامل انگیزشی تماشاچیان  ها مشوقتفریح، تیم مقابل و 

بیشتر محققان بر  دهد یم(. مرور تحقیقات نشان 22برای حضور در ورزشگاه معرفی کردند )

کمتر مطالعه شده  3انهوادار، در حالی که حمایت اند شدهمتمرکز  2حضور تماشاگران یها جنبه

محسوب بر حضور تماشاگران از عوامل حمایتی نیز  مؤثر های یزهانگاست. هر چند برخی از 

به حضور تماشاگر برای مدیریت و بازاریابی کافی نیست، بلکه باید صرف توجه اما ، شوند می

هواداران نیز توجه شود که  یتحما رباثرگذار  های یزهانگعالوه بر حضور تماشاگر بر عوامل و 

 تقریباً ثبات و پایداری بیشتری دارد.

                                                                                                                   
1 . Bernthal and Peter J. Graham 

2 . Spectators 

3 . Fans 
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فوتبال و خروج از فوتبال دو قطبی در چند سال اخیر در ایران سبب رونق بیشتر گسترش 

رو الزم است  از این ؛در شهرهای مختلف شده است فوتبال و حضور پرشور تماشاگران های ورزشگاه

اصلی  های یزهانگبا ارزش  ۀهر چه بهتر از این سرمای ۀبرای تداوم حضور پرشور هواداران و استفاد

حضور و  های یزهانگرا شناسایی کرد. ضمناً افزایش دانش و آگاهی از  ها آنمایت حضور و ح

مرتبط بسیار مفید  یها بخش، سازمان لیگ، فدراسیون و سایر ها باشگاهبرای  حمایت هواداران

کانون هواداران  ها یزهانگتا با شناخت این  کند یمکمک  ها باشگاهاست. چنین اطالعاتی به مدیران 

به اهمیت نقش خدمات در حفظ و افزایش این  ها ورزشگاهندهی کنند. ضمناً مدیران را ساما

دهی کنند و در  را تقویت و جهت ها یزهانگاین  توانند یمنیز  ها رسانهپی خواهند برد و  ها یزهانگ

جامع که بر هر دو  یبا توجه به نبود تحقیق ؛ بنابراینواقع شوند مؤثرکاهش رفتارهای ناهنجار 

فوتبال لیگ برتر ایران بپردازد، تحقیق حاضر با هدف  های یمتحضور و حمایت هواداران  ۀجنب

منتخب لیگ برتر فوتبال ایران  یها باشگاه میانحضور و حمایت هواداران در  های یزهانگشناسایی 

 (.1)شکل  (24) است شده( انجام 2118حمایتی هواداران جاالی ) های یزهانگبر مبنای مدل 

 

 

حمایتیهاییزهانگیهاشاخص

 دارانفوتبالهوا

ادراکبیرونی

 ازتیم

تعاملاجتناعی

 رفتارآینده

لذتو غروراجتماعی

 سرگرمی

 وفاداریتیمی

 هویتتیمی

مندیبهعالق

 فوتبال

 (0227. مدل انگیزۀ حمایتی هواداران فوتبال، جاالی )2شکل 
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 پژوهشروش

لیگ برتر تیم  18هواداران  ۀآماری را کلی ۀ. جامعاست تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی

دلیل نامشخص  به دادند که مییل تشک 1387 -1388فصل ( در جام خلیج فارس) فوتبال ایران

بازی هشت باشگاه پیروزی، استقالل،  شناختی روش های یتمحدودآماری و سایر  ۀبودن جامع

 سپاهان اصفهان، مس کرمان، سایپای کرج، ملوان بندر انزلی، داماش گیالن و فوالد خوزستان

با رقبا نیز با توجه به امکانات محققان  ها یمتین ا صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. مسابقۀ به

 های یبازبرای سفر و حضور در ورزشگاه انتخابی بود و فقط هواداران هشت تیم مذکور در 

 - فوالد خوزستان )تهران(، مس کرمان - ذوب آهن )رشت(، استقالل تهران - داماش گیالن

ابومسلم )انزلی(  - صفهان(، ملوان انزلیفجر سپاسی شیراز )ا - پیکان )کرمان(، سپاهان اصفهان

نفر از  53 -47استقالل اهواز )کرج( در تحقیق شرکت کردند. در هر بازی تقریباً بین  - و سایپا

تحقیق  ۀصورت داوطلبانه به پرسشنام به ورزشگاهدر  ها آناصلی در محل تجمع اصلی  هواداران

%(، 12نفر ) 51%(، استقالل 13نفر ) 53برای باشگاه پیروزی  ها آنپاسخ دادند که تعداد 

%(، 12) نفر 49%(، ملوان 13نفر ) 51%(، سایپا 12نفر ) 51%(، مس کرمان 13نفر ) 52سپاهان 

 %( بود.12نفر ) 47%( و فوالد خوزستان 13نفر ) 52داماش گیالن 

برگزاری مسابقات در شهرهای مختلف مراجعه  یها محلهمکاران تحقیق در طول فصل به 

هوادار آگاهی یابند.  415 های یزهانگو با شرح اهداف تحقیق برای هواداران توانستند از ند کرد

( 2118حمایتی هواداران جاالی ) های یزهانگ ۀاصالح شد ۀپرسشنام آوری اطالعات ابزار جمع

که هشت عامل وفاداری تیمی، غرور اجتماعی، هویت تیمی، لذت و سرگرمی، تعامل  بود

که  (24) گرفت یمبر ر به فوتبال، رفتار آینده و ادراک بیرونی تیم را د یمند عالقهاجتماعی، 

 تاداندر اختیار چند نفر از اس مبدأپس از ترجمه به زبان فارسی و مطابقت مجدد آن با زبان 

نیاز روایی  نظران ورزشی قرار گرفت و پس از بررسی و اصالحات مورد مدیریت ورزشی و صاحب

نفر از هواداران  51راهنما توسط  مطالعۀشد. این پرسشنامه در  تأییدن صوری و محتوایی آ

( بررسی و پایایی 5موافقم =  کامالًتا  1مخالفم =  کامالً)از  یکرتل یارزش پنج یاسمقفوتبال با 

(. از تحلیل عاملی R%=72آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ محاسبه شد )

انگیزشی، آنالیز واریانس  های یاسمق یی پرسشنامه و تعیین خردهروا تأییدبرای  یتأیید

بندی ابعاد انگیزه حمایتی  اولویت برایو آزمون فریدمن  ها یمتبرای تعیین تفاوت بین  طرفه یک

 هواداران استفاده شد.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8


  33  های فوتبال لیگ برتر ایران های حمایت هواداران باشگاه انگیزه

نتایج
 ها آن بیشترلیگ برتر نشان داد  های یمتشناختی هواداران  جمعیت های یژگیوتجزیه و تحلیل 

 25 -35درصد  31سال،  15 -25درصد از هواداران  55و جوانان بودند؛ بدین صورت که نوجوان 

از نظر سطح  عالوه، به. سن داشتندسال  45بیش از درصد نیز  7سال و  35 -45درصد  8سال، 

 14درصد فوق دیپلم،  16درصد دیپلم،  42دیپلم،  هواداران فوتبال کمتر از از درصد 26تحصیالت 

درصد دارای  47درصد باالتر از لیسانس بودند. از لحاظ وضعیت شغلی  2درصد لیسانس و فقط 

درصد بیکار بودند. در این میان  13درصد کارمند و  16آموز و دانشجو،  درصد دانش 24شغل آزاد، 

 صد(در 31/59بیشتر هواداران ) درصد از هواداران مورد مطالعه عضو کانون هواداران بودند. 25فقط 

. نتایج تحلیل عاملی شش کردند یمبرای پیگیری اخبار تیم مورد عالقه خود از تلویزیون استفاده 

عامل )عامل رفتار آینده و  دوو  کرد تأییدحمایتی هواداران را  های یزهانگعامل از هشت عامل مدل 

 ۀؤال پرسشنامس 24بنابراین از  ؛% حذف شدند41دلیل بار عاملی کمتر از  عالقه به فوتبال( به

سؤال به لحاظ داشتن بار عاملی مبنا در شش عامل  21( 2118حمایتی هواداران )جاالی  های یزهانگ

وفاداری تیمی، غرور اجتماعی، هویت تیمی، سرگرمی، تعامل اجتماعی و ادراک بیرونی تیم 

 (.1ند )جدول شدال حذف ؤو چهار س یبند طبقه
 های حمایتی هواداران فوتبال یزهانگ . نتایج تحلیل عاملی پرسشنامۀ2جدول 

 سواالت پرسشنامه ردیف عوامل
بار 

 عاملی

ضریب 

 آلفا

وفاداری 

 تیم

 %71 دهم. ینمتغییر  ام عالقهبه هیچ وجه وفاداری خود را به تیم مورد  1

 %62 دشوار است. ام عالقهمن در مورد تیم مورد  ۀتغییر عقید 2 73%

 %61 کنم. یمکند، تماشا  یمکه با کدام تیم بازی ظر از ایننهای تیم را صرف یبازمن  3

هویت 

 تیمی

 %73 هستم. ام عالقهکنم بخشی از تیم مورد  یماحساس  4

71% 
 %63 شناسند. یمپر و پا قرص  یعنوان هواداردوستان من، مرا به 5

 %62 دانم. یمیمم تخود را هوادار پر و پا قرص  6

 %41 خیلی بدی برای من است. ۀیمم، تجربتهای  یبازی از دست دادن تماشا 7

 سرگرمی

 %73 شود. یمام  یسرگرمموجب  ام عالقههای تیم مورد  یباز 8

61% 
 %61 را از نزدیک مشاهده کنم. ام عالقههای تیم مورد  یبازدوست دارم  9

 %51 ی مهم است.ا تجربه، ام عالقههای تیم مورد  یبازحضور در  11

 %43 حاکم است. یدوستانه و خانوادگ یمن جو ۀمورد عالق یمت های یدر باز 11

غرور 

 اجتماعی

 %82 شوم. یمهای آن حاضر  یبازمنظور حمایت از تیم شهرم، در به 12

76% 
 %81 کنم. یمبهبود موقعیت شهرم، حمایت  دلیلبه ام عالقهاز تیم مورد  13

14 
حاضر  ام عالقههای تیم مورد  یبازبرای تماشای  ارتباط با افراد جامعه دلیلبه

 شوم. یم
78% 
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 سواالت پرسشنامه ردیف عوامل
بار 

 عاملی

ضریب 

 آلفا

تعامل 

 اجتماعی

15 
تماشای بازی فوتبال فرصت مهمی برای اجتماعی شدن و آشنایی با سایر افراد 

 است.
78% 

 %71 شود.مییم فراهم رابهنگام حضور در ورزشگاه  فرصتی برای رابطه با سایر افراد  16 73%

17 
 ام عالقهارتباط با هواداران تیم مورد  ها یبازتماشای  برایمن ر ل حضویکی از عل

 است.
51% 

درک 

بیرونی از 

 تیم

 %75 شود. یمتیم  ۀوجهو موجب بهبود اعتبار  ام عالقهآرم تیم مورد  18

 %71 را دوست دارم. ام عالقهآرم تیم مورد  19 71%

 %61 خار بزرگی است.برای من افت ام عالقهلیدر بودن تیم مورد  21

 

 4/87 نمونه ۀمتناسب بودن انداز برای KMOآزمون 

p≤ 111/1 ها عاملدرست بودن تفکیک  برایآزمون بارتلت   

 %72 های حمایت هواداران فوتبال یزهانگۀ پرسشنامضریب آلفای کرونباخ کل 
 

عامل وفاداری به تیم و غرور  دونشان داد بین هشت تیم لیگ برتر در  طرفه یکنتایج آنالیز واریانس 

(. ≥p 15/1) یستن دار یمعنو این تفاوت در چهار عامل دیگر  ردوجود داداری  یمعنتفاوت اجتماعی 

ملوان، مس کرمان و داماش  های یمتوفاداری هواداران  ۀنتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد انگیز

هواداران تیم سپاهان  در مقایسه بان فقط و اولویت آ استبیشتر  ها یمتگیالن از هواداران سایر 

دار بود که کمترین وفاداری را داشتند. در عامل هویت تیمی، هواداران ملوان بیشترین انگیزه و  معنی

رتبه به هواداران  کمترینسایپا، پیروزی و داماش گیالن قرار داشتند و  های یمتپس از آن هواداران 

داری  تفاوت معنی ها باشگاههواداران  ۀلبته در این انگیزتیم فوالد خوزستان اختصاص داشت. ا

غرور اجتماعی  ۀملوان، داماش گیالن، مس کرمان و سپاهان انگیز های یمتمشاهده نشد. هواداران 

 یها باشگاههواداران هر چهار باشگاه، در مقایسه با  هواداران ۀبیشتری داشتند و تفاوت این انگیز

هویت تیمی، سرگرمی،  یها عاملر بود که در اولویت آخر قرار داشتند. در دااستقالل و پیروزی معنی

ترین امتیاز مربوط به هواداران ملوان انزلی و در عامل تعامل یشغرور اجتماعی و ادراک بیرونی تیم ب

پیروزی از نظر  یها باشگاهترین امتیاز مربوط به هواداران داماش گیالن بود. هواداران بیشاجتماعی 

غرور اجتماعی، تعامل اجتماعی، درک بیرونی از تیم در اولویت آخر قرار داشتند، هرچند که  ۀزانگی

 (.1نبود )نمودار  دار یمعن ها تفاوتاین 

حمایتی هواداران هشت باشگاه لیگ برتر  های یزهانگ ۀبر اساس نتایج آزمون فریدمن، مقایس

حمایتی هواداران بود و پس از  ۀانگیز عامل حضور و ینتر مهموفاداری تیمی  ۀنشان داد انگیز

هویت تیمی، غرور اجتماعی، تعامل اجتماعی، لذت و سرگرمی، و درک بیرونی از  های یزهانگآن 

 (.2دار بود )جدول  نیز معنی ها تفاوتتیم در اولویت بعدی قرار گرفتند و این 
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 های حمایت هواداران فوتبال لیگ برتر یزهانگ. مقایسۀ اولویت 0جدول 
 نمونه میانگین متغیرها

 خی دو
 
 

125/144 

 درجۀ آزادی
 
 
5 

 داری سطح معنی
 
 

*111/1 

 418 13/4 وفاداری تیمی 1
 418 77/3 هویت تیمی 2
 418 73/3 غرور اجتماعی 3
 418 34/3 تعامل اجتماعی 4
 418 16/3 لذت و سرگرمی 5
 418 97/2 درک بیرونی از تیم 6

گیریتیجهنبحثو
بدون شک تماشاگران از ارکان اساسی فوتبال هستند. وجود این رکن اساسی در مسابقات 

. اگر شود یمفوتبال باعث حساسیت، جذابیت، کاهش یا افزایش انگیزه در بازیکنان و مربیان 

حساسیت، جذابیت، انگیزه و زیبایی از فوتبال  ،عنصر تماشاگر از مسابقات فوتبال حذف شود

(. درک عوامل انگیزشی تماشاگران و هواداران از وظایف مهم مدیران 31ه خواهد شد )گرفت

ند، برای بازاریابان مسابقات مؤثرال که چه عواملی در حضور هواداران ؤورزشی است. این س

مشخص و روشن باشند،  ها آندر حضور  یرگذارتأث. اگر عوامل داردورزشی اهمیت خاصی 

برای حضور  یتر مناسببازاریابی  های یاستراتژبازاریابان و مدیران ورزشی قادر خواهند شد که 

(. نتایج تحقیق حاضر در همین زمینه نشان داد 29طراحی کنند ) ها ورزشگاهتماشاگران در 

بنابراین به نظر  ؛ددهن یمفوتبال کشور را نوجوانان و جوانان تشکیل  های یمتهواداران  بیشتر

. البته این کنند یمحضور پیدا  ها ورزشگاهاین گروه سنی با انگیزه و شور بیشتری در  رسد یم

از نظر اجتماعی، کنترل رفتار، حفظ و غنا  ای یافتهانگیزه ممکن است بسیار متغیر باشد. چنین 

درصد آنان،  61 دودحویژه آنکه  به ،بخشیدن به انگیزه و بازاریابی ورزشی بسیار مهم است

اندرکاران صدا  و به همین دلیل دست کنند یمرویدادهای ورزشی را از طریق تلویزیون پیگیری 

ورزش کشور  ینتر محبوبعنوان  متناسب به حمایت از  فوتبال به یها برنامه ئۀو سیما باید با ارا

انون هواداران باشگاه ک درصد از هواداران عضو 75بپردازند. از دیگر نتایج جالب این است که 

 برای تواند یماین تشکیالت  یها برنامهدر صورتی که عضویت و پیروی از اهداف و ، ستندنی

طور کلی ضعف  باشد. به مؤثررفتار آنان بسیار  یده سازمانهواداران و  های یزهانگ یحفظ و ارتقا

ر باشگاه برای هواداران تماشاگران، نبود تشکیالت منسجم د زمینۀفوتبال ایران در  یها باشگاه

با ایجاد شناسنامه و پایگاه اطالعاتی، وضعیت هواداران را  ها باشگاهاگر  رسد یماست. به نظر 

انگیزه و همراهی  توانند یممختلف  های یتموقعخدمات مناسب در  ئۀساماندهی کنند و با ارا

 ی دست یابند.را با باشگاه حفظ نمایند و به اهداف اجتماعی، فرهنگی و مال ها آن
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شش عامل وفاداری تیمی، هویت  ،حمایتی هواداران فوتبال ۀنتایج تحلیل عاملی ابزار انگیز

 یریگ اندازه برایتیمی، غرور اجتماعی، لذت و سرگرمی، تعامل اجتماعی و ادراک بیرونی تیم را 

 ها یافتهاین و دو عامل رفتار آینده و عالقه به فوتبال حذف شدند.  کرد تأییدحمایتی  ۀانگیز

وفاداری و وابستگی را  ها آنچون  ؛( بسیار مهم است2118براساس دیدگاه گروت و رابینسون )

رشد  ۀبنابراین هواداران در این تحقیق به باالترین مرحل ؛دانند یمرشد حمایت  ۀآخرین مرحل

د که کامالً وفاداری تیمی اولین عامل انگیزشی در تحقیق حاضر بو .اند یدهرس ها یمتحمایت از 

( نیز 2117(. کوریا و استیو )12(، مطابقت داشت )2113با نتایج تحقیق گاالن و همکاران )

بیان کردند که عامل وفاداری به تیم، وابستگی عاطفی و روانی هواداران به فوتبال را افزایش 

نیز ( 1387( و معصومی )2116. وون و کیتامورا )(11) شود یم ها آنو موجب حضور  دهد یم

 کردند بیانژاپن و ایران  ،اثرگذار در حضور تماشاگران فوتبال لیگ کره یوفاداری به تیم را عامل

. هواداران فوتبال در کنار بازیکنان و کادر فنی از ارکان اصلی هر تیم محسوب (29، 4)

به تیم خود  هواداران دهد یممهم نشان  ۀکاربردی و فرهنگی این یافت ۀ. از جنبشوند یم

بنابراین مدیران  ؛شود یم ها آنوفاداری سبب استمرار حضور و حمایت  ۀند و انگیزاداروف

بسیار اساسی را حفظ کنند، بلکه باید با تمهیدات مختلف و  لفقط این انگیز باید نه ها باشگاه

دهند و از این وفاداری در جهت اهداف اجتماعی، فرهنگی و مالی سود  ءآن را ارتقا یزیر برنامه

نوعی تعهد و دلبستگی هواداران است که  ۀدهندوفاداری نشان ۀنظری نیز انگیز ۀند. از جنبببر

 این احساس و نگرش باید هر چه بیشتر تقویت شود.

شده است.  ها ورزشگاهمهم دیگری بود که موجب جذب هواداران به  ۀهویت تیمی دومین انگیز

 ۀکنند بینی بخشی به تیم را پیش ( هویت2111) 1وگرین ول ماهونیپارک،  خصوصدر همین 

 یزشیعوامل انگ ی( با بررس2116) یتامورا( و وون و ک31) دانند یحضور هواداران م یبرا یمهم

 یت( نشان دادند که هویگل یفوتبال کره )ک یگ( و لیگل یفوتبال ژاپن )ج یگهواداران ل

بودند  ها یباز ینور در احض یفراوان یبرا یقو هایی کننده بینی یشپ ی،و تعامل اجتماع یمیت

عوامل  یقحضور تماشاگران را از طر های یزهانگ یانسوار 6/18 یز( ن2116ل و فونک )ی(. ن4)

 یت(. احساس هو8نمودند ) یینتب یو تعامل اجتماع یسرگرم یکنان،عالقه به باز یمی،ت یتهو

نشان  یوع به خوبموض ینمهم است و ا یارورزشکاران بس یمیت یتمانند هو یزهواداران ن یمیت

در  یرونیب عنوان فرآیندی و هم به یمدر ت یدرون عنوان فرآیندی هم به یمیت یتهو دهد یم

هواداران  یگر،کمک کند. از طرف د یمت یرونیو ب یبه انسجام درون تواند یتماشاگران م یانم

 .کنند یم یتلق یماز ت یو خود را بخش شناسند یمحبوبشان م یمخود را با ت یتهو یرانیا

                                                                                                                   
1 . Park, S.H, Mahony, F.D, Greenwell 
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فوتبال کشور، اهمیت نقش و کارکردهای  هوادارانغرور و تعامل اجتماعی  های یزهانگاولویت باالی 

گروهی از نوجوانان و جوانان  شود یمچون این انگیزه سبب  ؛دهد یماجتماعی ورزش را نشان 

بط و تعامالت ورزشی به هم بپیوندند و از روا های یمت هوادار یها گروهبه ورزش در قالب  مند عالقه

محلی، شهری،  های یتهو تنها نهورزشی مورد عالقه  های یمتبا هواداری از  ها آناجتماعی سود ببرند. 

، بلکه آن را در نمادهای ظاهری و پذیرفته شده کنند یمو جغرافیایی خود را بازآفرینی  یا منطقه

، از شهر و تعلقات روند یمو و به غم فر کنند یم. برای آن شادی بینند یماجتماعی در حال تحقق 

و این موضوع چیزی فراتر از عالقه به بازیکن یا فقط فوتبال  کنند یمدیگر اجتماعی به تیم گفتگو 

علت بار عاملی کمتر حذف شدند( یا برای سرگرمی است که در اولویت ماقبل آخر این  است )که به

هوادار  یها گروهتعامالت اجتماعی در ارتباطات و  ۀتحقیق قرار داشت. از طرف دیگر، وجود انگیز

که باید با تحقیقات مبتنی بر رویکردها و  دکن یمنقش تربیتی و فرهنگی این پدیده را بیشتر آشکار 

 اجتماعی تبیین و تفسیر شوند. یها مدل

حمایتی وفاداری به تیم، هویت تیمی، غرور اجتماعی و تعامل  های یزهانگطور کلی، اولویت  به

 (،2116(، وون و همکاران )2118فوتبال لیگ برتر ایران با تحقیقات جاالی ) وادارانهاجتماعی 

و این ( 1، 4، 24، 25)( همخوانی دارد 1388(، اسدی و همکاران )2118هیو و همکاران )

عاملی است که موجب جذب و کشاندن هواداران  ینتر مهموفاداری تیمی  دهد یمموضوع نشان 

عنوان عضوی از باشگاه محبوب محسوب و هواداران ایرانی خود را به ودش یمبه میادین فوتبال 

 .شناسند یمو هویت خود را با نام و آرم باشگاه  کنند یم

 ها آنسنی  گروهلذت و سرگرمی در میان هواداران ایرانی با توجه به  ۀانگیز رسید یمبا اینکه به نظر 

باشد، این  ها ورزشگاهارزشمند برای حضور در  یامل، عدهد یمکه بیشتر نوجوانان و جوانان را تشکیل 

کننده  خود را فقط سرگرم ۀرقابت تیم مورد عالق ،انگیزه در اولویت پایینی قرار داشت. شاید هواداران

هستند که در اولویت باال قرار  هایی یزهانگ کردنطور جدی و واقعی به دنبال برآورده  و به دانند ینم

درونی و فردی است، در  ای لذت و سرگرمی صرفاً انگیزه ۀه این است که انگیزجالب توج ۀند. نکترندا

 ینا رسد یبه نظر م یگر،به عبارت د ؛اجتماعی و بیرونی دارند ۀبیشتر جنب ها یزهانگصورتی که سایر 

 یرهو غ ینقش، تعامل اجتماع یتهو یت،مانند هو یمختلف اجتماع یندهایبا فرآ یشترب یدموضوع با

و لذت حاصل از  یسرگرم ید( شا2117) یوو است یابا توجه به نظرات کور یگر،وند. از طرف دش یینتب

 یجۀنت یشترب یباز یباشد؛ چون لذت از تماشا ریهوادا های یزهاز انگ تر یچیدهپ یاربس یباز یتماشا

 ۀرابط اًیبتقر ها یزهانگ یرسا ی(، ول11است ) یبرق یمآن و شکست ت یروزیو پ یماتحاد تماشاگر با ت

 یفرد های یزهاز انگ یشترب یاجتماع های یزهدارند. احتماالً انگ یقطع یروزیخوب و پ یبا باز یکمتر

 یراخود تداوم و استمرار بدهند؛ ز یبه حضور و هوادار وادارانکه ه شود یسبب م یروزیحس پ یا
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ند تعامل اجتماعی خود را مان های یزهانگدر صورت شکست یا پیروزی حداقل تحقق بخشی از  ها آن

درک بیرونی از تیم به احتمال زیاد به  ۀ. البته اولویت پایین انگیزکنند یمو هویت تیمی درک 

 لیدر بودن و تناسب آرم باشگاه با نام باشگاه مربوط است. االت این عامل و اهمیت کمِؤماهیت س

( نشان 2)شکل  بالشش عامل حمایت هواداران فوتبال در بین هشت تیم لیگ برتر فوت ۀمقایس

هویت تیمی،  ۀبیشترین انگیز ها یمتدر مقایسه با سایر  هواداران باشگاه ملوان انزلی ،داد

مس کرمان  ،. در عامل وفاداریدارندسرگرمی، غرور اجتماعی و ادراک بیرونی از تیم را 

بود. این ترین امتیاز مربوط به داماش گیالن یشب ،بیشترین امتیاز و در عامل تعامل اجتماعی

ترین امتیاز در شش عامل متعلق به سه تیم شهرستانی بود، تا حدودی جالب یشنتیجه که ب

 های یمتاست. شاید چون فوتبال کشور از حالت دو قطبی بودن خارج شده است، محبوبیت 

بلکه در نقاط دیگر نیز در حال افزایش است و این عاملی  ،تنها در شهر خودشان شهرستانی نه

، بلکه سبب رونق حضور تماشاگران دشو یم ها یمتتنها موجب ایجاد جو رقابتی بین  نهاست که 

استقالل و پیروزی در  های یمتهواداران  ۀپایین انگیز ۀخواهد شد. ضمناً رتب ها ورزشگاهدر 

غرور اجتماعی، تعامل اجتماعی و درک بیرونی از تیم نسبت به هواداران سایر  های یزهانگ

دار  در این مورد معنی ها تفاوتنیاز دارد. هر چند که  تری یقدقانی به بررسی شهرست های یمت

 هواداران فراوان خود را جدی بگیرند. ۀباید موضوع انگیز ها باشگاهنبود، مدیران این 
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عامل وفاداری به تیم و  دوطرفه نشان داد بین هشت تیم لیگ برتر در  نتایج آنالیز واریانس یک

نبود.  دار یمعندیگر  ۀاین تفاوت در چهار انگیز کهوجود داشت داری  یمعنتفاوت غرور اجتماعی 

 بیشتروفاداری، تعامل اجتماعی و درک بیرونی  های یزهانگنتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد 

شهرستانی از هواداران دو تیم تهرانی باالتر است. اگر چه این برتری فقط در عامل  های یمت

شهرستانی باید به این موضوع توجه  های یمتبرخی  ۀدار بود، با توجه برتری انگیزوفاداری معنی

است.  مؤثرفرهنگی و محلی در این زمینه بسیار  های یوابستگاجتماعی و  یها جنبهکرد که 

اجتماعی و فرهنگی به آن  های یتفعالبا ساماندهی هواداران و  تواند یمکه هر تیم  موقعیتی

مردم  یا منطقهشهرستانی با هویت اجتماعی و غرور  یها باشگاهویت برخی دست یابد. حتی ه

آن شهر پیوند خورده است. شاید اگر در زمان اجرای تحقیق تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ 

باالی خود را در  ۀ، انگیزگرفتند یمآماری قرار  ۀنمون ءآن تیم جز هوادارانبرتر حضور داشت و 

باید بتوانند با طراحی ساختاری مانند کانون  ها یمتطور کلی  . بهدادند یمموارد نشان  بیشتر

 هواداران وضعیت اجتماعی خود را بهبود دهند.

 ورزشگاهتسهیالت و امکانات  سرگرمی، وابستگی و عالقه به تیم، یها عاملبه اینکه با توجه 

متداول تماشاگران معرفی  یها یزهانگعنوان قیقات بهتح بیشتر( در ها آنه به اولویت ج)بدون تو

شده بود، در مورد هواداران نتایج این تحقیق نشان داد وفاداری تیمی، هویت تیمی و غرور 

که در  شود یمبنابراین پیشنهاد  ؛و اهمیت بیشتری دارد تاولوی ،اجتماعی نسبت به دیگر عوامل

ه اع هواداران مورد توجتفکیک انوبلکه  ،از هواداران فقط تفکیک تماشاگراننه ،تحقیقات آتی

وفاداری تیمی، هویت تیمی و غرور اجتماعی در  یها عاملاولویت باالی ضمناً  .قرار گیرد

نشان  گرایی خود را تا حدود زیادی حفظ کرده بودند،و بومی یا منطقهکه بافت  هایی یمت

یا حفظ بافت  ن ریشهبدو ها شهرستانفوتبال به  های یمتخی جایی برجابه که احتماالً دهد یم

شاید حوادث ناخوشایند  .ندایزبرانگهواداران یا حتی تماشاگران را  تواند ینمو بومی  یا منطقه

پیروزی  -ملوان فوتبال  های یمت( کشور بین 1389-1391جام حذفی )نهایی  بازی برگشت و

مانند  گاهورزشدیگری غیر از سرگرمی یا امکانات  یها عاملدر بندر انزلی نشان داده باشد که 

گران و ابنابراین الزم است تماش ؛کشاند یمرا به ورزشگاه  هوادار، هویت تیمی و غرور اجتماعی

 صورت د توجه قرار گیرند و بهرمختلف مو یها جنبهیم و باشگاه از ت ۀسرمای ۀهواداران به مثاب

 ورزشی لحاظ شوند. های یلتحلو  ها یبررساساسی در  یمتغیر

عوامل  دهد یمنشان  (27،22،9،4،3-33،32،29) داخلی و خارجی مختلف مرور نتایج مطالعات

اثرگذارند و شاید با توجه  ها ورزشگاهدرونی و بیرونی فراوانی بر حضور تماشاگران و هواداران در 
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ورزشی وجود داشته باشد  های یمتمتفاوتی برای هواداری از  های یزهانگفرهنگی،  یها تفاوتبه 

اجتماعی در هواداران  های یزهانگبیان کرد که  توان یمتایج تحقیق حاضر که با استناد به ن

با  بار دیگر، بیشتراین موضوع  شود یمرو، پیشنهاد  از این ؛فوتبال کشور اولویت خاصی دارد

و  ها باشگاهمدیران ورزشی،  شود یم. ضمناً پیشنهاد شودرویکرد اجتماعی و فرهنگی بررسی 

مناسب و با توجه به  یزیر برنامهب و حفظ حمایت هواداران فوتبال با منظور جذ به ها ورزشگاه

)سرمایه عظیم  هوادارانحمایتی  های یزهانگبرآورده کردن  ۀامکانات و بر حسب اولویت، زمین

 اجتماعی ورزش( را فراهم آورند.
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