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 چکیده
 های لفهوم بروز در تیمی هویت طراحی مدل معادالت ساختاری نقش ،هدف از این پژوهش

 هاز نوع همبستگی بود. جامعو توصیفی  پژوهش،ان بود. روش تماشاگر شهروندی رفتار

 خانه در برتر لیگ مسابقات تماشای منظور به که سال 31 باالی تماشاگران هکلی ،آماری

 بود، نفر 0000 از بیش آماری هجامع حجم که آنجا از .بودند ،کنند می پیدا حضور گنبد والیبال

 روش از ،ها داده آوری جمع برای و شد انتخاب نفر 150 مورگان، جدول اساس بر آماری هنمون

هویت  نامه دو پرسش از ،اطالعات آوری جمع برای. شد استفاده ای طبقه تصادفی گیری نمونه

 استفاده ای گزینه هفت و لیکرت مقیاس در( 6000)گروث  شهروندی رفتار و( 6002)تیمی وان 

 مدیریت رشته اساتید از تن 30 به اولیه هنام پرسش نامه، پرسش روایی از اطمینان برای. شد

 های نامه پرسش پایایی. شد تنظیم نهایی هنام پرسش ،آنان نظرات بندی جمع با و ارائه ورزشی

 رفتار و هویت تیمی های نامه پرسش برای کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با ،پژوهش

مدل معادالت ساختاری برای  از روش آماری. آمد دست به( 13/0 و 14/0) ترتیب به شهروندی

افزار  های نرم ها استفاده شد. در بررسی روابط بین متغیرها، خروجی تجزیه و تحلیل داده

دست ه با توجه به نتایج ب به طور کلی ؛مناسب بودن مدل ساختاری بود هدهند نشان 60 آموس

شهروندی در  فتارهای ر مولفه ،هایی با هویت باال رود در تیم انتظار می پژوهش،آمده از 

 تماشاگران آنان بروز کند. 

 شهروندی، تماشاگران، مدل معادالت ساختاری هویت تیمی، رفتار :گان کلیدیواژ

 Email : jamaligder@yahoo.com                                                        مسئول *نویسنده
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 مقدمه 
 ،سیستم اجتماعی هدهند ترین عنصر تشکیل لیدر عصر حاضر، شناخت انسان به عنوان اص

های مختلفی رفتار کرده و  بوده است. اینکه چرا انسان به گونه پژوهشگرانهمواره مورد توجه 

شناسی رفتار قرار  دهد، در حیطه روان های متفاوتی را از خود نشان می ، رفتاردر شرایط مشابه

تجارت  ه. در عرصدرآمدزا تبدیل شده استالمللی و  (. امروزه ورزش به صنعت بین1دارد. )

زیرا مشتریانی دارد که در ازای تماشای ورزش و نه خرید یا مصرف  ؛ستا جهانی، ورزش استثنا

اغلب تابعی از  ،واکنش طرفداران ورزشی . همچنین از آنجا که(2) کنند ، پول پرداخت میآن

شناسان  برای روان ،ت و تعهدییق هوگیری دق ها به تیمشان است، اندازه ت و تعهد آنیسطح هو

انشمندان گذشته، د هو بازاریابان ورزشی از اهمیت زیادی برخوردار است. در طول دو ده

شناسی، علم سیاست و بازاریابی(  شناسی، جامعه های مختلف )شامل روان اجتماعی از رشته

انجام شده بر روی  مطالعات .(3)اند  عاطفی هواداران ورزشی نشان داده عالقه زیادی به ارتباط

شناختی، اجتماعی و سایر فاکتورهای اثرگذار بر  فاکتورهای انفرادی، روان ،رفتار هواداران

های متفاوت هواداران ورزشی بررسی  گران را به منظور فهم بهتر رفتارالگوهای معرف تماشا

فاکتورهای مهم اثرگذار هویت تیمی به عنوان یکی از  ،شمار اند. در میان این مطالعات بی کرده

بر رفتار هواداران بحث شده است. هویت تیمی عموما اشاره به ارتباط روانی و رفتاری به یک 

 (.4تیم یا سازمانی معین ذکر شده است )

شامل فرد یا گروه  ،گیری خود به اشیا یا فرد ( هویت را به عنوان جهت2222) 1تریل و همکاران

 1وان و برانسکوم .(5)اند  شود تعریف کرده بستگی میدل که منجر به احساس یا عواطف و

لحاظ روانی وابسته را از  فرد( هویت تیمی را به عنوان میزان احساسی که یک 1993)

دارند که چنین  ( بیان می2221) 2(. وان و همکاران6)کنند  می تعریف می کند، مند( )عالقه

کند  تغییر نمی ،یا برد و باخت تیمو پایدار است و از یک فصل به فصل دیگر  ای وابستگی روانی

یعنی میزانی  ؛ت تیمی به عنوان پیوند عاطفی هواداران به یک تیم تعریف شده استی. هو(7)

. نویسندگان دیگر از اصطالحات جایگزین برای (8)داند  که هوادار، تیم را متعلق به خودش می

ت هواداران، یت باشگاهی، هویبه عنوان مثال، هو ؛اند توصیف وابستگی روانی استفاده کرده

را کننده  تواند وفاداری مصرف میو روانی این تعهد عاطفی . (9)وابستگی روانی و وفاداری تیمی 

ها با هواداران  ها و حفظ رابطه آن تر شدن تیم به قوی ،تی. بررسی سطوح هو(12) بهبود بخشد

                                                           
  1. Trail and  et al 
 2. Wann and Branscombe 
 3. Wann and  et al 
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ت اجتماعی یهو هت سازمانی مبتنی بر نظرییت تیمی، یک نوع از هویهو. (11)شود  منجر می

قوی برای رفتار اجتماعی  یضیحتو ،. مشارکت تماشاگران در رویدادهای ورزشی(12) است

 هکنند شود. در زمینه رفتار مصرف کند که باعث وفاداری متعصب هواداران ورزشی می فراهم می

ها و شرایط مستقیم  ها، محرک تواند درک بهتری از انگیزه مشارکت می هورزشی، استفاده از ساز

خرید محصوالت( و کننده ورزشی فراهم کند )مثل شرکت در رویداد و  مصرف رفتارهای

. (13)شود  گیری نگرشی )مثل وفاداری و تعهد هوادارن( نیز می همچنین باعث شکل

ای برای پیشرفت خود و بهبود شخصی از طریق مشارکت در  وسیله ،های تفریحی فعالیت

شناسی در رابطه با دنیای اطرافشان فراهم  فرآیندی که افراد برای ایجاد و حفظ خویشتن

نیاز شدیدی به این دارند که به دیگران بفهمانند که هستند.  ،افراد .(14 ) هستند ،کنند می

بین هویت تیمی و  همناسبی برای ارضای این نیاز هستند. رابط هوسیل ،ای فوتبال های حرفه تیم

ای مهم است.  های ورزشی حرفه به طور قابل توجهی برای باشگاه ،حضور هواداران در رویدادها

وفقیت مدیران و متخصصان بازاریابی ورزشی در افزایش درجه هویت هواداران نسبت همچنین م

ها متناسب است. هویت تماشاگران نسبت  به طور مستقیم با حمایت هواداران از باشگاه ،به تیم

ها در افزایش  بلکه از جهت مشارکت آن ؛نه تنها در رابطه با عملکرد بازیکنان در میدان ،به تیم

موفقیت و شکست تیم را به  ،و کاالهای مجاز حیاتی است. افراد با هویت تیمی باال فروش بلیط

چنین افرادی به طور پیوسته از تیم خود حمایت  .عنوان موفقیت و شکست خود بیان می کنند

به دست            مزیت ،ای ورزشی های حرفه با مدیریت کارآمد، چنین شرایطی برای تیم .کنند می

ت تیمی ی( در بررسی ادبیات هو2226وان ) .(15)کند  های مطلوب را فراهم می یآوردن برتر

وامل روانی، عوامل ت وجود دارند: عیکننده هو کند که سه دسته کلی از عوامل ایجاد بیان می

محیطی و عوامل مربوط به تیم. عوامل روانی مشتمل بر نیاز تعلق و وابستگی و تمایز در رابطه 

ت تیمی تاثیر یبا عوامل محیطی فرآیند اجتماعی شدن و برتری از تیم حریف می توانند بر هو

یر و سابقه تیم، تصو مانند ؛های سازمان بگذارند و سرانجام عوامل مربوط به تیم شامل ویژگی

بخشی تیم و یا بازیکنان  هویت. (16)باشد  های بازیکنان مثل جذابیت می موفقیت تیم و ویژگی

 پژوهشگرانگذار در حضور تماشاچیان باشد. شماری از  ثیراترین عامل روانی ت ممکن است مهم

دارند. مجدد تماشاچیان ارتباط مثبتی با حضور  ،تعهد تیم بخشی و مقدار دریافتند که هویت

های  بخشی تیم نشان داد که تفاوت تجزیه و تحلیل متغییرهای دموگرافی مرتبط با هویت

تری  بخشی پایین تمایل به هویت ،تر فراوانی بر اساس نژاد و سن وجود دارد. تماشاچیان مسن

احساس تعلق و وابستگی به  ،شود که افراد اعث میبخشی تیم ب ها دارند. هویت نسبت به جوانتر

 .(17) تری داشته باشند ساختارهای اجتماعی بزرگ



      3131، آذر و دی 62مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                       32

 

( در چااارچوب رفتااار شااهروندی سااازمانی اساات کااه    CCB) 1رفتااار شااهروندی مشااتری  

باار ایاان باااور   2(. پودساااکف18) ریشااه در رفتااار کارکنااان باارای اثربخشاای سااازمانی دارد  

شاود کاه برخای از     است که شهروند خوب، تفکری اسات کاه رفتارهاای متناوع را شاامل مای      

رسااانی داوطلبانااه بااه دیگاار افااراد  ام وظااایف جااانبی، کمااکهااای آن عبارتنااد از: انجاا مصاادا 

ای در زمینااه کاااری خااود، اطاعاات از مقااررات سااازمانی حتاای در  حرفااه هدر کارشااان، توسااع

مواردی که کسای بار او نظاارت نادارد، تاالش در جهات ارتقاای ساازمان و کماک باه حفاظ            

نااه افااراد بااه   باادون تمایاال داوطلبا  (. 19) کااار نگاارش مثباات و تحماال نامالیمااات در   

تفااوت همکااری    .بخشای خارد جمعای خاود نیساتند     ها قادر باه توساعه اثر   همکاری، سازمان

شاخ  وظاایف    ،از اهمیات فاراوان برخاوردار اسات. در حالات اجبااری       ،داوطلبانه و اجبااری 

 اهااای قاباال قبااول یااک سااازمان و صاارف خااود را  در راسااتای مقااررات و قااوانین و اسااتاندارد

ایاان مقولااه ورای  ،ولاای در همکاااری داوطلبانااه  ؛دهااد ات انجااام ماایاماادر حااد رعایاات الز

هااا، اناار ی و بصاایرت خااود را باارای شااکوفایی      وظیفااه مطاارح اساات و افااراد کوشااش    

از مناااف   الافااراد معمااو ،کننااد. در ایاان حالاات هااای خااود بااه نفاا  سااازمان ابااراز مای  تواناایی 

ران را در الویاات قاارار گااپااذیری در راسااتای مناااف  دی گذرنااد و مساائولیت شخصاای خااود ماای

منادی افاراد باه صاورت      ثیر رضاایت اهاای مشاارکتی کاه تحات تا      همچناین رفتاار   .دهناد  می

 3(. گارو  22د )گارد  بخشای ساازمان مای    منجار باه اثار    ،شاود  مای داوطلبانه و اختیاری انجام 

رفتاار شااهروندی سااازمانی   ،بااا نگارش بااه مشااتریان باه عنااوان کارمنااد   ،(2225) و همکااران 

باه رفتاار    ،دادند که باا اساتفاده از خادمات اینترنتای و تعاامالت چهاره باه چهاره        را گسترش 

هاا همچناین باا توجاه باه رفتاار شاهروندی مشاتری،          شاود. آن  شهروندی مشتری کشیده می

هااایی باارای آن مشااخ  کردنااد کااه عبارتنااد از: اراکااه پیشاانهاد، کمااک بااه سااایر  لفااهوم زیاار

 (.21) مشتریان و اراکه بازخورد

اراکه پیشنهاد: اشاره دارد به مشتریانی که خدمات را تجربه کرده و آن را به سایر مشتریان 

 ییها با بازرایابی شفاهی در سازمان دارد ارتباط مستقیم ،لفهوم کنند. در واق  این زیر معرفی می

. کمک به (22) که موجب معرفی خدمات و کاالها به سایر مشتریان توسط خود مشتریان است

اشاره به کمک مشتریان به  ،سایر مشتریان: بعد دوم رفتار شهروندی مشتری در این مطالعه

در این زمینه،  مطالعاتدیگران در برخورد با مشکل در نحوه اراکه خدمات دارد. به علت کمبود 

                                                           
1. Customer Citizenship Behavior 
2. Podsakoff 
3. Groth 
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ت مطالعه حاضر با توجه به رفتار شهروندی سازمانی شکل گرفته است. با توجه به رابطه مثب

بین رفتار شهروندی و اثربخشی سازمانی، کمک به مشتریان ممکن است با افزایش درآمد 

ثیر بهبود کیفیت خدمات قرار گیرد. اراکه بازخورد: اشاره به اتحت ت ،شرکت و سهم آن از بازار

ها و تالش در جهت رف  برخی  کاستی ،ها فراهم کردن اطالعاتی از نحوه اراکه خدمات، کمی

 (.21) دهنده خدمات دارد مالی به سازمان اراکهنواق  احت

  رفتار شهروندی سازمانی و کشور کره یبخش خدمات عموم زشیانگ یابیارزبا (  2226)  1میک

 ،یفتعهد عاط ،یشغل تیبوده که با رضا متوسطبیش از حد  ،یدوست نوع زانیدارد که م یم انیب

 2چانگ و همکاران مطالعات. بنابر (23) و معنادار دارد میمستقرابطه  یعموم رشیو پذ زشیانگ

 مندی و رفتار ثیر ارتباط بین درک کیفیت خدمات با رضایتات"با عنوان  پژوهشی(، در 2227)

های تفریحی  که در ورزش یتن از دانشجویان 228مشارکت بر روی  شهروندی و نقش تعدیلی

نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمات و ابعاد  "ورزشی در جنوب آمریکا شرکت کرده بودند

(. 18رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ) ،مندی و رفتار شهروندی مشتریان آن با رضایت

تیمی بر رابطه بین کیفیت خدمات و نیات خرید ( نقش هویت 2229) 3تئودوراکیس و همکاران

ها دریافتند که ابعاد کیفیت  . آنندای را ارزیابی کرد های حرفه مجدد در میان تماشاگران ورزش

بطور  ،تنها در میان تماشاگران دارای هویت تیمی پایین و متوسط ،خدمات با نیت خرید مجدد

ای بین کیفیت خدمات و نیت خرید مجدد  طهست که هیچ رابا مثبت ارتباط دارد. این درحالی

 ( به بررسی2211) 4(. گنسر9یافت نشد ) ،در میان کسانی که دارای هویت تیمی باال بودند

ال ترکیه ای فوتب ارتباط بین هویت تیمی و درک کیفیت خدمات در تماشاگران لیگ حرفه

استادیوم حضور داشتند. تماشاگر از سه تیم مختلف بود که در  628شامل  اوپرداخت. پژوهش 

نتایج نشان داد که ارتباط کم و منفی بین هویت تیمی و درک کیفیت خدمات محیط فیزیکی 

های  لفهودرجه باالیی از درک کیفیت هسته خدمات )از م ،. در واق  تماشاگرانداردوجود 

واقعیت  ها داشتند که این ناشی از این لفهوکیفیت خدمات ادراک شده( در مقایسه با سایر م

ای در رابطه با  تر و به روز شده بینانه است که تماشاگران تا حدودی دانش و انتظارات واق 

عملکرد تیم برای رفتن به ورزشگاه و تماشای مسابقات دارند که این موضوع، اهمیت هسته 

 ،بینانه دهد؛ زیرا انتظارات واق  خدمات در تضمین و افزایش حضور تماشاگران را نشان می

                                                           
1. Kim 
2. Chung and et al 
3. Theodorakis and et al 
4. Gencer  
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 1(. وارن15) کند ماشاگران برای مشارکت را ایفا میگیری نهایی ت ترین نقش در تصمیم همم

( تاثیر کیفیت هسته محصول بر رضایتمندی مشتریان، هویت تیمی و کیفیت خدمات 2211)

 اتحادیه ملی ورزش دانشگاهی را در دو گروه از تماشاگران فوتبال و بسکتبال در بخش

(NCAA)2 ضعیف بر رضایت  تاثیر  ،ر داد. او دریافت که کیفیت هسته محصولمورد بررسی قرا

کننده  بینی تنها پیش ،گذارد. همچنین هویت تیمی مشتریان، هویت تیمی و کیفیت خدمات می

متفاوت بود. نتایج  ،ها در دو گروه های کیفیت خدمات بود. البته داده رضایت مشتری و ارزیابی

با توجه به نو  ،(. در مجموع12تر از گروه فوتبال بود ) قوی، دست آمده در گروه بسکتباله ب

در بعد تماشاگر )مشتری(  مطالعاتشهروندی تماشاگران در کشور و کمبود  بودن مبحث رفتار

آیا   به این پرسش پاسخ دهد کهبر آن است تا  پژوهشر این د پژوهشگرشهروندی،  رفتار

شهروندی در تماشاگران لیگ برتر  ای رفتاره لفهومنجر به بروز م ،هویت تیمی ایجاد شده

 والیبال ایران خواهد شد؟ 
 

 پژوهش روش
که روش  استاز نوع کاربردی  ،روش پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف

 18تمام افراد باالی  ،است. جامعه پژوهشآوری اطالعات آن به شکل میدانی انجام شده جم 

از سری مسابقات لیگ برتر در خانه  ،سابقات تیم هاوش گنبدکه جهت تماشای مسالی است 

نفر است،  5222. با توجه به اینکه تعداد این افراد بیش از ندبود کردهوالیبال گنبد حضور پیدا 

 ،درصد ریزش 12آمد که با احتمال دست ه نفر ب 357 ،حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان

ای نیز برای انتخاب نمونه  گیری تصادفی طبقه نمونه نامه توزی  شد. از روش پرسش 422

آوری  نامه قابل استفاده بودند. برای جم  پرسش 375آوری،  شد. در مجموع پس از جم استفاده

( و رفتار 2226ساخته هویت تیمی برگرفته از وان و همکاران ) نامه محقق از دو پرسش ،اطالعات

ای استفاده شد. برای اطمینان از  ( در مقیاس لیکرت و هفت گزینه2225شهروندی گرو  )

تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی اراکه و با  12اولیه به  هنام نامه، پرسش روایی پرسش

با استفاده  پژوهشهای  نامه نهایی تنظیم شد. پایایی پرسش هنام پرسش ،بندی نظرات آنان جم 

، 84/2های هویت تیمی و رفتار شهروندی به ترتیب ) نامه شاز ضریب آلفای کرونباخ برای پرس

نامه نیز از تحلیل عامل اکتشافی استفاده  ( به  دست آمد. جهت تعیین روایی سازه پرسش89/2

های  حذف و باقی موارد در عامل ،ارزش شد. با استفاده از این روش، برخی از متغیرهای بی

                                                           
1. Warren 
2. National Collegiate Athletic Association  
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وال طراحی شد که س 27نامه فو  با  پرسش ،حلمرااین مربوطه قرار گرفت. پس از انجام 

شهروندی  ( و رفتارعوامل محیطی ، عوامل مربوط به تیم های هویت تیمی )عوامل روانی، متغییر

اس بودن آزمون کلموگروف اسمیرنوف دهد.  با توجه به حس تماشاگران را تحت پوشش قرار می

(K-Sبه حجم نمون )ها با مقادیر  ( فرض طبیعی بودن دادهنامه پرسش 375 باال )پژوهش حاضر ه

ها الزم  ها با استفاده از این شاخ  بودن داده طبیعیجهت  چولگی و کشیدگی بررسی شد.

است نسبت چولگی به خطای استاندارد چولگی و نسبت کشیدگی به خطای استاندارد 

مل محیطی، این مقادیر برای متغیرهای عوامل روانی، عوا(. 24) باشد -2و  2بین  ،کشیدگی

 = 86/2)  کشیدگی(،  = 35/2 ،چولگی = -56/2عوامل مربوط به تیم و هویت تیمی به ترتیب )

نسبت در =  -45/2)کشیدگی( و  = -27/2 ،چولگی = 34/2) کشیدگی(، = -15/2 ،چولگی

 -29/2 ،چولگی = -13/2) نسبت در کشیدگی( و رفتار شهروندی تماشاگران  = 47/2 ،چولگی

ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام  ه دست آمد. تجزیه و تحلیل دادهبکشیدگی(  =

های آماری فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و  شده است. در سطح آمار توصیفی، از شاخ 

انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عامل اکتشافی از 

ییدی و روش مدل سازی معادالت او برای تحلیل عامل ت 1س.اساس.پی.اافزار  طریق نرم

 استفاده شد.  1 سیستم عامل آلفا میکرو افزار ( از نرمSEMساختاری )
 

 نتایج 
کنندگان مانند سن، سابقه تماشای مسابقه، میزان درآمد  شناختی شرکت های جمعیت ویژگی

با توجه به نتایج  آمده است. 1 ولبه صورت درصد در جد ،سایت باشگاه بازدید از وب و شخصی

ای برای جذب حداکثری  بندی شده تخفیفات سطح ،شود مدیران پیشنهاد می ،دست آمدهه ب

تری با تماشاگران  روابط نزدیک ،چنین با به روز کردن سایت باشگاههم .تماشاگران داشته باشند

  خود بر قرار کنند. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1.SPSS 
2. The Alpha Micro Operating System  
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 دشناختی افرا های جمعیت ویژگی ا1جدول
 متغیر

 

 
 

 

 

 

  رویداد

 میزان درآمد شخصی سابقه تماشای مسابقه سن
 سایت بازدید از
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 تعداد

 
136 113 89 37 

 

 

62 94 151 68 235 92 27 21 184 191 

 51 49 6/5 2/7 5/24 6/62 1881 3/42 1/25 5/16 9/9 7/23 1/32 3/36 درصد

 

مشاهده  2دهد. همانطور که در جدول  روابط بین متغیرهای پژوهش را نشان می 2جدول 

(. >21/2P)داری مشاهده شد  امعن شود، بین هویت تیمی با رفتار شهروندی رابطه مثبت و می

داری  اعالوه براین، بین ابعاد هویت تیمی  با رفتار شهروندی تماشاگران، رابطه مثبت و معن

 (.>21/2P)وجود دارد 

 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریکس ا2جدول

 شهروندی رفتار هویت تیمی عوامل مرتبط با تیم عوامل محیطی عوامل روانی متغییرها

 79/2*  81/2*  74/2*  71/2*  1 روانی عوامل

 76/2*  83/2*  78/2*  1  عوامل محیطی

 87/2*  85/2*  1   عوامل مرتبط با تیم

 82/2*  1    هویت تیمی

 1     شهروندی رفتار

*(01/P<0) 
  

روابط بین  ههایی دربار یک رویکرد آماری جام  برای آزمون فرضیه ،مدل معادالت ساختاری

قبول  توانیم قابل باشد. از طریق این رویکرد می می 2و متغیرهای مکنون 1شدهای مشاهدهمتغیره
                                                           
1. Observed 
2. Latent 
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آزمایشی و  های همبستگی، غیر های خاص با استفاده از داده های نظری را در جامعه بودن مدل

( بیان کردند که ویژگی 1992( و بنتلر )1987) 1بنتلر و چو (.25آزمایشی آزمون نمود )

های واقعی متناسب است. الحا   ندرت با دادهه ب ،ن کلیه خطاها در یک مدلناهمبسته بود

بلکه بازنمایی واق   ؛ای نخواهد زد ها، نه تنها به اعتبار عاملی لطمه ین خطاهایی در مدلچن

بنابراین تصمیم گرفته شد تا از  ؛(27،26کند ) فراهم می ،های مشاهده شده تری را از داده گرایانه

ها برای  یک سری شاخ  ،آموسافزار  ی برازش دادن بهتر مدل استفاده شود. نرماین روش برا

 شود. نمایش داده می 3 دهد که در جدول برازش مدل اراکه می

df ̸  χ)در مورد نسبت کای اسکوار به درجه آزادی  بیشتر دانشمنداناز دیدگاه 
مقادیر بین ، (2

باره متفاوت است؛ برای مثال،  ها در این دگاهدانند با این حال، دی را قابل قبول می 3تا  2

در این پژوهش این نسبت،  (.7دانند ) قبول می را قابل 5تا  1مقادیر بین  2شوماخر و لومکس

 به دست آمده است. 41/2

 1ها به عدد  ( گفته شده که هرچه این شاخ CFIو  GFI ،AGFI ،NFIهای ) در مورد شاخ 

، مقادیر برابر و باالی 3تری برخوردار است. بنتلر و بونت مطلوبتر باشند، مدل از برازش  نزدیک

در این  (.28اند ) های نظری توصیه کرده به عنوان شاخصی خوب برای برازندگی مدلرا  9/2

، 91/2، 92/2( به ترتیب )CFIو  GFI ،AGFI ،NFIهای  ) پژوهش این مقادیر برای شاخ 

 ( به دست آمده است.93/2و  94/2

بر اساس خطاهای مدل، ساخته شده و معیاری برای بد بودن مدل است.  4(RMSEAشاخ  )

باشد و برخی دیگر  25/2اند که این شاخ  باید کمتر از  برخی از اندیشمندان بر این عقیده

برای این شاخ   26/2در این پژوهش، مقدار  (.13دانند ) را مناسب می 28/2میزان کمتر از 

 به دست آمد.

توان گفت که  ، می3فتن این موارد و با توجه به مقادیر نمایش داده شده در جدول با در نظر گر

 مدل اراکه شده به طور مطلوبی برازش شده است. 
 

 

 

 

                                                           
1. Bentler & Chou 
2. Shomakher and Lomex 
3  .  Bentler and Bonet 
4. Root Mean Square Error of Approximation 
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 های نیکویی برازش برای مدل پژوهش شاخ  ا3 جدول

 شاخ                    

 مدل  
χ2 Df 

 
GFI 1AGFI NFI CFI RMSEA 

 26/2 93/2 94/2 91/2 92/2 41/2 328 27/845 مدل پژوهش

 
 مدل پژوهش در شرایط تخمین استاندارد ا1شکل

 

                                                           
1. Adjusted Goodness of Fit Index 
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دهد در بین ابعاد هویت تیمی، عوامل مربوط به تیم با ضریب  نشان می 1 همانطور که شکل

باشد.  شهروندی در تماشاگران می کننده برای بروز رفتار بینی ترین پیش قوی 2،/49بتای 

کننده  بینی پیش ،39/2و  47/2مل محیطی به ترتیب با ضریب بتای همچنین عوامل روانی و عوا

 د.  نباش شهروندی تماشاگران می خوبی برای رفتار
 

 گیری بحث و نتیجه
شهروندی سازمانی انجام  شهروندی در کشور ما بیشتر در بعد رفتار در زمینه رفتارها  پژوهش

اندکی در این زمینه  های پژوهشد و یا در بعد مشتری )تماشاگر( یا وجود ندار پژوهشگرفته و 

مشتری شهروندی  در بعد تماشاگر و رفتار پژوهشصورت گرفته است. ضرورت و اهمیت انجام 

منجر به کاهش  ،های ورزشی به این دلیل است که استفاده از این افراد در برگزاری رویداد

ها به وسیله دریافت  ستیها و کا کمی ازها  پرسنلی و آگاه شدن مدیران باشگاههای  هزینه

د که این امر نآی میهای مثبت و سازنده شده و در نتیجه در صدد رف  این نواق  بر  بازخورد

خود را جزکی از باشگاه دانسته و برای موفقیت آن تالش کنند.  ،باعث خواهد شد تا تماشاگران

رابطه مثبت و  ،شهروندی تماشاگران بین هویت تیمی و رفتار ،پژوهشبا توجه به نتایج 

دهد هر چقدر تماشاگران از هویت تیمی باالیی  معناداری وجود دارد. این نتایج نشان می

 شهروندی در آنان بیشتر است.  های رفتار لفهوبرخوردار باشند احتمال بروز م

( با عنوان 1391احمدی و همکاران ) پژوهشتوان به  مشابه در این زمینه می های پژوهشاز 

 شهرآورد تماشاگران مندی رضایت و خدمات کیفیت درک تیمی، هویت بر رویداد یتکیف تاثیر"

تر  منجر به درک مطلوب ،نشان دادند که هویت تیمی باالتر اشاره کرد که "تهران فوتبال

( در 2229) 1لی و همکارانی دیگر پژوهش(. در 29) شود کیفیت خدمات از سوی هواداران می

به عنوان یکی از  ،تینشان دادند که هو ،ندی بر تماشای مجددم ت تیمی و رضایتیبررسی هو

مندی از خدمات  باشد و بر تماشای مجدد و رضایت گذار بر رفتار هواداران می فاکتورهای مهم اثر

ت تماشاگران ورزشی و تعهد روانی با یگدیگر یگذارد و همچنین هو محیطی تاثیر مستقیم می

(. 4)باشند  کننده رفتارهای هواداران می بینی ، پیشو متغیردر ارتباط هستند به طوری که هر د

تعیین ارتباط بین ابعاد "ی دیگر با عنوان پژوهش( در 1391همچنین بیرامی ایگدر و همکاران )

نشان دادند که بین کیفیت  "شهروندی تماشاگران مندی و رفتار کیفیت خدمات با رضایت

 ؛ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ،"شهروندی های رفتار لفهوخدمات درک شده با بروز م

                                                           
1.Lee and et al 
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 ،تری قرار داشته باشد ها در سطح مطلوب یعنی هرچه کیفیت خدمات اراکه شده از سوی باشگاه

 (.32) شهروندی از سوی تماشاگران بیشتر است های رفتار لفهواحتمال بروز م

ود که بین هویت تیمی با ش مالحظه می ،باال های پژوهشدست آمده از ه با توجه به نتایج ب 

 های رفتار لفهودرک کیفیت خدمات و همچنین بین کیفیت خدمات درک شده با بروز م

این دست آمده از ه های ب وجود دارد که این نتایج با یافته یرابطه مثبت و معنادار ،شهروندی

 های شپژوهبا  پژوهشاین دست آمده از ه های ب باشد. به طور کلی یافته همسو می ،پژوهش

، (2212) 1کو جا (، یونگ2211) ، گنسر(2211) (، وارن1391احمدی و همکاران )

( و کیم 2227(، چانگ )1391، بیرامی ایگدر و همکاران )(2229) همکاران و تئودوراکیس

 (.29،23،18،15،12،9-31) .باشد ( همسو می2226)

 ،ت که مدیران باشگاه والیبالهای حاصل از پژوهش به این علت اس دلیل یافته ،به احتمال زیاد

ند تا با ا هتالش حداکثری را به کاربست ،با در نظر گرفتن تماشاگران به عنوان الویت کاری خود

به طوری که  ند.دست آورده توجه به بودجه محدود بتوانند رضایت حداکثری تماشاگران را ب

لندی باشگاه تالش کنند. خود را جزکی از باشگاه دانسته و برای موفقیت و سرب ،تماشاگران

بستگی به عوامل مربوط  ،ها به احتمال زیاد همچنین دلیل ایجاد هویت باالی تیمی در این یافته

های بازیکنان  موفقیت تیم( ویژگی و های سازمان )تصویر و سابقه تیم ویژگی :به تیم شامل

موفقیت در سطح  از نظرهم از نظر سابقه و هم  ،)مثل جذابیت( دارد؛ چرا که والیبال در گنبد

های خاکی و  ها قبل در زمین به طوری که این رشته ورزشی از سال باالیی قرار دارد.

)از نظر سابقه( و هم هر ساله بازیکنان شاخصی  شود ده و میش های آن منطقه برگزار می عروسی

نیز با توجه به این از نظر جذابیت بازیکنان کند )از نظر موفقیت(.  به والیبال ایران معرفی میرا 

که اکثر بازیکنان والیبال گنبد را بومیان آن منطقه تشکیل می دهند؛ این موضوع باعث شده تا 

های لیگ، خانه  دانسته به طوری که در اکثر بازی تیم را از آن خود ،بیش از پیش تماشاگران

گنجاش خیل عظیم این سالن  ،های مهم کنند و حتی در بعضی از بازی والیبال گنبد را پر می

ی در بین تماشاگران گیری هویت تیم حاکی از شکلتواند  میتماشاگران را ندارد. همه موارد باال 

 باشد.      والیبال گنبد

با  ،شود تا مدیران پیشنهاد می ،های توصیفی پژوهش دست آمده از یافتهه با توجه به نتایج ب

نند به جذب حداکثری تماشاگران کمک بتوا طبندی شده در قیمت بلی ایجاد تخفیفات سطح

 ،ندا هبار از سایت باشگاه دیدن کرد حداقل یک ،% افراد49کنند. همچنین با توجه به اینکه 

تر با  های خود و برقراری ارتباطات نزدیک سایت شود تا مدیران با بروز کردن وب پیشنهاد می

                                                           
1. Ko, Y. J 
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دانستن( را در بین آنان افزایش دهند تماشاگران بتوانند نیاز به تعلق )خود را جزکی از باشگاه 

 که این موضوع به احتمال زیاد منجر به ایجاد هویت تیمی باالتر خواهد شد. 

ها  مدیران باشگاه ،های استنباطی پژوهش دست آمده از یافتهه همچنین با توجه به  نتایج ب

اراکه  مانند ؛تماشاگران شهروندی های رفتار لفهواز مزایای بروز م ،توانند با ایجاد هویت تیمی می

کننده تماشاگران به  های مفید و سازنده از سوی تماشاگران، ایجاد رفتارهای کمک پیشنهاد

 مند شوند بهرهها  های مفید و سازنده به مدیران باشگاه مدیران و بین تماشاگران و اراکه بازخورد

نلی، آگاه شدن مدیریت از پرس های منجر به کاهش هزینه ،که این موارد در بسیاری از مواق 

جذب حامیان مالی  ،های کار خود، جذب حداکثری تماشاگران و پی آمد آن ها و کاستی کمی

 موفقیت بیشتر باشگاه خواهد بود.   ،بهتر و در نهایت
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