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Abstract 
The purpose of this study is to present the model of fan development in the Iranian Football 

Premier League. The research method is qualitative-quantitative mixed with exploratory 

approach. The statistical population included experts in the qualitative section and 

spectators in the Premier League stadiums in the quantitative section in the (98-99) season. 

The statistical sample in the qualitative section included 15 experts, professors, faculty 

members of sports management, coaches, referees, federation officials and people familiar 

with football, and 400 people in the quantitative section formed the statistical sample by 

available methods. The data collection tool in the qualitative part was a semi-structured 

interview with experts which was continued by snowball method until theoretical 

saturation and the results of this interview were used in the form of a questionnaire with 

13 main factors in the quantitative part. In this study, for content validity from the point 

of view of experts and structural validity, to determine the reliability of the model from 

the two indicators of hybrid reliability and Cronbach's alpha and from the indicators of 

divergent and convergent narrative (Ave) and modeling of structural equations SPSS 

software version 23 and PSL2 were used. The GOF = 0.65 fitness index was reported and 

the final model research resulted in 13 factors of public relations, location and facilities, 

distribution channels, product, quality and process, law enforcement, pricing, incentives, 

market power, planning. Recruitment, fan management, staff and fan interaction, and 

promotion were approved. It is necessary to invest and pay attention to these areas. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Today, the sports industry has gained a special place among industries for reasons 

such as job creation, income generation, helping to increase GDP and 

development of social and cultural factors (1). One of the most important 

customers of the sports industry is the spectators who attend various sports events 

(2). An overview of the research shows that it is of great importance to pay 

attention to the relevant factors affecting the support of sports teams in the field 

of sports economics. Despite various studies in other service sectors, no research 

has been conducted in the field of sports that covers the development of fans in a 

comprehensive and general way in sports events. Accordingly, in the present 

study, the researcher intends to design a model for the development of advocacy. 

Therefore, a valid and stable tool for its evaluation should be developed. It is 

expected that the results of this research can be used by enthusiasts to be able to 

provide better quality services to spectators of sporting events in order to develop 

fans in the Premier Football League. 
 

Materials and Methods: 
The present research is applied in terms of purpose and is a type of mixed 

qualitative-quantitative research with an exploratory approach. For this purpose, 

this study was conducted in two main parts (the first qualitative part and the 

second quantitative part). In the qualitative part of the statistical population, the 

present study consisted of 15 experts, including professors and faculty members 

of sports management, coaches, referees, federation officials and people familiar 

with football, and in the quantitative part, 400 people formed the statistical sample 

by available methods.. Sixteen teams were present in Iranian football in the 99-98 

season. Therefore, the statistical population of this study consisted of all the 

spectators of these sixteen teams who attended the stadiums where football 

matches were held to watch, express loyalty, and support their favorite team. In 

the qualitative phase of the study, 15 experts were selected as a statistical sample. 

From the 12th interview onwards, the information received was repeated but to be 

sure and theoretically saturated, the interview process continued up to 15th. If the 

interviewees were satisfied, the recording were done, otherwise it was enough to 

just take notes. In the quantitative part, due to the fact that in structural equation 

modeling methodology, the sample size can be determined between 5 to 15 
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observations per measured variable (3). In the present study, 400 samples have 

been considered. In order to measure the development of advocacy, a researcher-

made questionnaire based on the concepts and components of qualitative phase 

was used. After obtaining the opinion of experts and preliminary studies, 13 

factors were identified. Finally, a questionnaire with 71(5-choice) questions based 

on a 5-point Likert scale with very high, high, medium, low and very low options 

with scores of 5, 4, 3, 2 and 1, respectively. Exploratory factor analysis was used 

to psychometric structures of the research. In order to ensure the validity of the 

structure and confirm the factors identified in the previous step, the factors were 

used using the confirmatory factor analysis test by partial square method. Also, to 

examine the conceptual model of the research, path analysis using structural 

equation modeling from SPSS software version 23 and PLS version 2 were used. 
 

Findings: 
In this study, exploratory factor analysis was used to determine and identify the 

factors affecting the development of fans in the Iranian Football Premier League, 

which was obtained in the qualitative section by conducting semi-structured 

interviews with experts. The findings showed that the number of research samples 

is sufficient for factor analysis. Factor analysis for the data is possible and the data 

can be reduced to a series of hidden factors. The results of Bartlett test also showed 

that there is a high correlation between items, so it is permissible to continue and 

use other steps of factor analysis. Based on the findings of exploratory factor 

analysis, 13 factors were extracted as follows: public relations, location and 

facilities, distribution channels, product, quality and process, law enforcement, 

pricing, incentives, market power, absorption planning, fan management, staff-

fan interaction, and promotion. In order to ensure the validity of the structure and 

to confirm the factors identified in the previous step (exploratory factor analysis), 

the factors were examined using the confirmatory factor analysis test by partial 

square method. Cronbach's alpha index and hybrid reliability index were used to 

evaluate the reliability, and reliability of the internal consistency of the 

measurement model variables. Cronbach's alpha values and combined reliability 

were acceptable for all research variables. Therefore, the reliability and internal 

consistency of the research variables were confirmed. The extracted mean 

variance index was used to evaluate the convergent validity of the research 

measurement model. Fornell and Locker indices were used to evaluate the 
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divergent validity of the research measurement model. Divergent validity is used 

to check that each question has the highest correlation with its structure compared 

to other structures. The quality and structural predictive power of the research 

model can be assessed through the common index and coefficient of determination 

R2. Therefore, based on the values shown in Table 1, the structural model of the 

research has the appropriate quality and predictive power. 
 

Table 1- Values of Indicators for the Development of Advocacy and Predictive 

Power of the Research Measurement Model 

Components Q2Shared Index  2R Significance Level 

public Relations 0.448 0.705 0.001 

Places and Facilities 0.391 0.513 0.001 

Quantity and Process 0.134 0.252 0.001 

Enforcement 0.072 0.135 0.001 

Recruitment Planning 0.101 0.185 0.001 

Promotion 0.384 0.565 0.001 

Interaction of Staff and Fans 0.231 0.402 0.001 

Encouragers 0.401 0.588 0.001 

Pricing 0.233 0.552 0.001 

the Product 0.302 0.580 0.001 

Market Power 0.332 0.398 0.001 

Fan Management 0.372 0.514 0.001 

Distribution Channels 0.170 0.432 0.001 
 

Finally, the Gap Fit Wellness Index was used. Based on the calculations 

performed, the value of the Fit Goodness Index for our research model was 

calculated to be 0.65, which is a good and strong value. Therefore, it can be 

concluded that the overall fit of the model is appropriate and the power of the 

model in explaining and predicting the variable of fan development in the Iranian 

Football Premier League is high and appropriate. 
 

Conclusion: 

In general, the approach of clubs should be to change the attitude of spectators to 

become fans (increase fans) and maintain and satisfy the fans (retain fans) so that 

it can take advantage of the stability of the club position and activity to lead the 

club's economy well. The results showed that 13 factors of public relations, 

location and facilities, distribution channels, product, quality and process, law 

enforcement, pricing, incentives, market power, attraction planning, fan 

management, interaction of staff and fans and promoting development fans are 

influential in the Premier League. Therefore, suggestions such as the 
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establishment of special radio and television networks for the club, improving the 

quality of the stadium lighting system, proper cleaning of the fans location, 

holding matches at the end of daily working hours and weekends, employing well-

known foreign coaches, using top players in the present teams, the use of video 

systems in refereeing, flexible pricing of ticket prices for different segments of 

fans, providing family status in stadiums, creating strategic and annual marketing 

plans to attract and develop fans in the Iranian Football Premier League were 

presented to managers and officials of federations and clubs. 
 

Keywords: Fan, Football, Premier League, Sports Industry. 
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 مقالة پژوهشی

 1رانیبرتر فوتبال ا گیدر ل یهوادار ۀمدل توسع
 

 3ی، نصراهلل محمد*2یموسو دجعفری، س1اینفرخ نیمحمدام

 

اله آملی، دانشگاه آزاد دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد آیت .1

 اسالمی، آمل، ایران

شهر، قائمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قائم .2

 ایران )نویسندۀ مسئول(

                  رانیتهران، ا نور، مایدانشگاه پاستادیار مدیریت ورزشی،  .3
 

 06/10/1399تاریخ پذیرش:                         17/04/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

کمّی -ارائۀ مدل توسعۀ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش، آمیختۀ کیفیپژوهش حاضر با هدف 

های لیگ با رویکرد اکتشافی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی، خبرگان و در بخش کمّی، تماشاگران حاضر در ورزشگاه

علمی مدیریت خبرگان، اساتید، اعضای هیئتنفر از   15بودند. نمونۀ آماری در بخش کیفی،  1398-1399برتر در فصل 

نفر در بخش کمّی نمونۀ آماری را به  400ورزشی، مربیان، داوران، مسئوالن فدراسیون و افراد مطلع از فوتبال بودند و 

ساختاریافته با خبرگان بود که به آوری اطالعات مصاحبۀ نیمهروش در دسترس تشکیل دادند. در بخش کیفی، ابزار جمع

عامل اصلی در  13ش گلوله برفی تا اشباع نظری ادامه یافت و  نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب یک پرسشنامه با رو

بخش کمّی استفاده شد. برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه )تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی(، برای تعیین 

سازی معادالت های روایی واگرا و همگرا و مدلآلفای کرونباخ و از شاخص پایایی مدل از دو شاخص پایایی ترکیبی و

 صورتو پی.ال.اس. نسخۀ دو استفاده شد. شاخص برازش مدل به 23افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخۀ ساختاری از نرم

65/0GOF=  های ت، کانالعامل شامل روابط عمومی، مکان و تسهیال 13گزارش شد و نتایج پژوهش مدل نهایی را در

ریزی جذب، مدیریت هوادار، ها، قدرت بازار، برنامهگذاری، مشوقتوزیع، محصول، کیفیت و فرایند، اجرای قوانین، قیمت

 هاگذاری در آنسرمایهها و تعامل پرسنل و هواداران و ترویج تأیید کرد؛ بنابراین ضرورت دارد که توجه به این زمینه

 صورت گیرد.
 

 برتر، صنعت ورزش، هوادار. گیفوتبال، ل: کلیدی نواژگا
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 مقدمه
امروزه صنعت ورزش به دالیلی همچون ایجاد اشتغال، درآمدزایی، کمک به افزایش تولید ناخالص ملی 

ژانگ، کیم، )ای در بین صنایع به دست آورده است و توسعۀ عوامل اجتماعی و فرهنگی جایگاه ویژه

های ورزشی، عوامل بسیاری مانند ورزشکاران، تیم (.110، 2018، 1مارتینو، اوجان و نائورایت

های ورزشی نقش مهمی در توسعۀ صنعت ورزش ایفا های ورزشی و سازمانهای ورزشی، لیگباشگاه

شدن ورزش، بازاریابی ورزشی به یک صنعت جهانی درآمدزا تبدیل شده است که اند. با صنعتیکرده

های ورزشی است. همسو با آن، فرایندهایی مانند برای سازماننتیجۀ آن کسب سرمایه و درآمدزایی 

ها و ترجیحات مشتری، ارائۀ خدمات کیفی، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتریان خواسته توجه به

کنندگان ورزشی نیز نقش اهمیت فراوانی پیدا کرده است. در کنار سایر عوامل، مشتریان و مصرف

(. یکی 102، 2019نیا، بای و اصغرپور، دنکوپ کرپی، اصفهانی)اند همهمی در توسعۀ این صنعت داشت

ترین مشتریان صنعت ورزش، تماشاگران هستند که در رویدادهای مختلف ورزشی حضور از مهم

ها های باشگاهها و داراییترین سرمایهیابند. در صنعت رو به پیشرفت ورزش، تماشاگران جزو مهممی

شوند. آگاهی از عالیق و نیازهای تماشاگران ورزشی و شناخت ب میهای ورزشی محسوو لیگ

تواند به بازاریابان ورزشی ها همچون تمایل به بازگشت به رویداد و عوامل مؤثر بر آن میرفتارهای آن

کمک کند تا ضمن تقویت پیامدهای رفتاری مثبت در تماشاگران، به درآمدزایی، بازگشت سرمایه و 

 (.149، 2017، 2)پارک و چوی ت رقابتی پایدار دست یابنددرنهایت کسب مزی

شود. در این صنعت هواداران مانند ترین ورزش جهان شناخته میامروزه فوتبال محبوب

کنندگان کاالها برای تیم سودمند هستند و هواداران وفادار منبع درآمد، ارزش افزوده، ابزار مصرف

حسینی، نصر شوند )سلطانهای فوتبال محسوب میاشگاهتبلیغاتی مناسب و مؤلفۀ اصلی موفقیت ب

شود که به تیم ورزشی، طورکلی، هوادار به کسی گفته می(. به39، 2011اصفهانی، جوانی و سلیمی، 

کند. میزان این حضور و حمایت از هر مند است و از آن حمایت میورزشکار یا ورزش خاصی عالقه

-کنندهشود؛ زیرا عامل تعیینایی و جذب حامی مالی محسوب میباشگاه، متغیری کلیدی برای درآمدز

                                                           
1  . Zhang, Kim, Marstromartino, Qian & Nauright 

2. Park & Choi 
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فروشی( یا غیرمستقیم )از ای برای سایر منابع درآمدی است که به شکل مستقیم )از طریق بلیت

طریق فروش کاالهای مربوط به باشگاه، حامیان مالی و حتی فروش حق پخش تلویزیونی در برخی 

(. حضور تماشاگر تنها منابع 52، 2017نژاد و گشتاسبی، ریشود )ویسیا، حیدکشورها( تأمین می

مستقیم اقتصادی برای باشگاه ندارد و تنها یکی از منافع آن سود و پول است. شادابی، سرزندگی، 

خاطر تعداد زیاد هوادار و تماشاگر، امکان تبلیغات شخصی برای بازیکنان امکان جذب حامی مالی به

شود و صد البته گر نیز از سرازیرشدن تماشاگر به ورزشگاه عاید باشگاه میها مورد دیو مربیان و ده

ها نیز نیست. سازمان شدنیسادگی حتی شمارشعواید غیرملموس اجتماعی تماشاگر ورزشی به

شوند که بازیکنان اند که تماشاگران طرفدار و وفادار جلب آن دسته از رویدادهای ورزشی میدریافته

قبولی از طرف گردانندگان رویدادهای های زیادی برخوردار باشند و خدمات قابلناییاز مهارت و توا

 (. 58، 2016ورزشی دریافت کنند )آرازشی، 

های ورزشی و حمایت از های مختلف از تمایل حضور هواداران در رقابتجنبه هابرخـی پژوهش

گیری حمایت ورزشی ن رویکرد برای اندازهتریاند، اما متداولشـان را بررسـی کردهتـیم مـورد عالقـۀ

شود که وضعیت استادیوم، موقعیت زمانی، شرایط جوی و از طریق متغیر حضـور هواداران ارزیابی می

(. همچنین از دیدگاه 310، 2006، 1گیرد )نیل و فانکگـذاری دربارۀ بهای بلیت را در بر میسیاسـت

اداران آن دسته از افـرادی هستند کـه از تیمی خاص ارزش اقتصادی هر باشگاه، اثرگذارترین هو

تئودوراکیس، آلکساندریس، روند. کنند؛ چون منابع اصلی درآمدزایی باشگاه به شمار میحمایت می

( نشان دادند ابعاد مختلف کیفیت خدمات مانند طراحی و زیبایی 2013) 2تسگلیس و کاروونیس

ونقل گسترده و ورود و خروج راحت از تأسیسات، اعتماد در فرایند تحویل خدمات، پارکینگ، حمل

بین و خوبی برای رضایت هواداران هستند. فروغی، محمدشاه، نیکهای کنندهبینیاستادیوم پیش

تأثیر کیفیت رویداد بر رضایت هوادار و حضور در بازی در فوتبال »ا عنوان ( پژوهشی ب2014هیون )

جز تعامالت، همۀ ابعاد کیفیت رویداد رابطۀ مثبتی با انجام دادند. نتایج نشان داد به« ای ایرانحرفه

لسفلو و تر از ابعاد دیگر بود. قزعالوه، تأثیر کیفیت بازی بر رضایت هوادار قویرضایت هوادار دارند. به

                                                           
1. Neale & Funk  

2. Theodorakis, Alexandris, Tsigilis & Karvounis 
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دادن پژوهشی بر تماشاگران مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران ( با انجام2017سیفری )کالته

نشان دادند که بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با تمایل به بازگشت مجدد تماشاگران رابطۀ معنادار 

زگشت تماشاگران ( در پژوهشی به بررسی تمایل به با2018وجود دارد. همچنین شانک و همکاران )

به این نتیجه رسیدند که کیفیت رویداد و رضایت  هارانی قهرمانی جهان پرداختن. آنمسابقات قایق

( در 2019سیفری )تماشاگران اثری مثبت بر تمایل به بازگشت تماشاگران دارد. فریدونی و کالته

پرداختند. نتایج ند و قصد مشتریان ارائۀ مدلی از تأثیر تجربه و آگاهی از برند بر عشق به بر پژوهشی به

شوند شناسایی کرد و نشان داد باید عواملی را که موجب ایجاد عشق و عالقه بین مشتری و برند می

 های مشتریان برای خرید و استفاده از خدمات تأثیر گذاشت.با تقویت این عوامل بر رفتارها و تصمیم

رابطۀ معنادار و مثبتی بین همه عوامل مؤثر بر حضور ( نشان دادند که 2015چراغی آباجلو و جنانی )

رسانی، بندی و اطالعتماشاچیان )تسهیالت، اطالعات و جذابیت، عملکرد و سابقۀ تیم، زمان

زاده، وندیان، خسرویدستاوردهای نیابتی، تعامالت و رهایی از مشکالت و هیجان( وجود دارد. زهره

بر کیفیت عملکردی و ها باید عالوهها و استادیومان باشگاه( دریافتند مدیر2019هنری و محمودی )

یادماندنی ای بهها توجه خاص داشته باشند تا بتوانند تجربهفنی، به کیفیت زیباشناختی در استادیوم

گیری برای حضور مجدد ها را به تصمیماز حضور در ورزشگاه را برای تماشاگران به ارمغان آورند و آن

( به این نتیجه رسید که تصویر 2016) 1وفاداری به تیم خود مجاب کنند. سابیل حسین در ورزشگاه و

کند )به یک رویداد نقش مهمی در افزایش قصد بازدیدکنندگان برای بازدید مجدد از رویداد بازی می

( در پژوهش خود با استفاده از 2016) 2ارهولدت، گادرگان و رینگل. (69، 2016نقل از آرازشی، 

سازی معادالت ساختاری نشان دادند که رضایت مشتری از خدمات و سطح باالتر از رضایت یعنی مدل

در همین زمینه، هلیا، ماریا و . لذت مشتری از خدمات بر تعهد و وفاداری مشتریان تأثیرگذار است

رائۀ خدماتی که موجب کسب لذت مشتری ( در پژوهش خود نشان دادند که ا2016) 3سالگوئرو

( و مولیلینو، جاپوترا، 2018)4شود، بر تعهد و وفاداری مشتریان تأثیرگذار است. کیم، چو و پتریکمی

                                                           
1. Sabil Hussein 

2. Ahrholdt, Gudergan & Ringle 

3. Helia, Maria, & Salgueiro 

4  . Kim, Choe & Petrick 
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های خود به این نتیجه دست یافتند که آگاهی و اعتبار برند با ( در پژوهش2017) 1نگوین و چن

، 2019پور و گیوی، ل از منظمی، نظریان مادوانی، تقیوفاداری هواداران رابطۀ معنادار دارند )به نق

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تبلیغات باعث آگاهی 2019) 2تایر(. آلوری، پرایس و مکین606

( در 2020) 3، اسابوتی، کوسیبا و آسیدوشود. هینسونمشتریان و درنتیجه وفاداری آنان نیز می

طور مشترک با میزان آگاهی از برند، ای برند فوتبال بهتجاری حرفهپژوهشی دریافتند که قدرت سهام 

المللی، حال، افزایش رقابت در بازارهای بینشود؛ بااینشده مشخص میوفاداری به برند و کیفیت درک

روشنی تعریف کنند تا های بازاریابی خود را بهکند تا استراتژیای فوتبال را ملزم میهای حرفهباشگاه

 ها را بهبود بخشند و موجبات وفاداری آنان را فراهم کنند.نگی درک هواداران از آنچگو

( به بررسی عوامل تأثیرگذار بر حضور 2020نژاد )در پژوهشی دیگر، احمدی، برومند و رمضانی

های فوتبال پرداختند. نتایج نشان داد که چهار عامل مدیریتی، امنیتی، تماشاگران زن در استادیوم

بندی این ها هستند. اولویتترین عوامل حضور تماشاگران زن در استادیوماز مهم نگی و اجتماعیفره

ترین اساس، از دیدگاه زنان و مردان، توسعۀ ورزش در خانواده مهمعوامل نیز درخور توجه بود؛ براین

خانوادگی در توان با مشارکت مقولۀ تأثیرگذار بر حضور تماشاگران زن بود. همچنین مشخص شد می

های تدریج حضور زنان تماشاگر در استادیومهای فرهنگی ایران و اقدامات امنیتی، بهراستای ارزش

آوردن شرایطی برای (، فراهم2019فوتبال را توسعه داد. براساس نتایج پژوهش منظمی و همکاران )

یی و فرهنگی مختلف های ملی و ساکنان مناطق جغرافیامشارکت و همبستگی بیشتر هواداران تیم

 4تواند زمینۀ بیشتر انسجام، همدلی و همبستگی ملی را فراهم آورد. بائناکشور با رویدادهای ملی، می

( در پژوهشی مسئولیت اجتماعی باشگاه رئال مادرید را در قبال هواداران خود بررسی کرد و 2018)

ها هواداران خود موجب افزایش تعهد آنبه این نتیجه رسید که اقدامات اجتماعی این باشگاه در قبال 

 در قبال این تیم و همچنین افزایش محبوبت برند این باشگاه شده است.

                                                           
1  . Molinillo, Japutra, Nguyen & Chen 

2  . Aluri, Price & McIntyre 

3. Hinson, Osabutey, Kosiba & Asiedu 

4. Baena  
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حاکی از این واقعیت است که توجه به عوامل مرتبط و  شدهانجام هاینگاهی اجمالی به پژوهش

برخوردار است. توجه های  ورزشی در حوزۀ اقتصاد ورزشی از اهمیت فراوانی مؤثر بر هواداری از تیم

های تأثیر جنبهدهندۀ این واقعیت است که این حوزه تحتبیشتر به عوامل مرتبط با هواداران نشان

در ورزش و  هاشناختی و غیره است که هریک از پژوهششناختی، روانمتفاوت اقتصادی، جامعه

ها با رو ضروری است باشگاهاند؛ ازاینهای ذکرشده پرداختههای غیرورزشی به بخشی از جنبهحوزه

هنگام با عرضۀ محصولی گیری بهکنندگان )هواداران( و نیازهای بازار، به تصمیمشناخت کافی از مصرف

بر افزایش سهم بازار، از طیف هواداران بیشتری خوب )مسابقه( و با قیمتی مناسب )بهای بلیت(، عالوه

، آمارهای دقیق و مشخصی دربارۀ دامنۀ گسترش ای ایرانبهره گیرند. در لیگ برتر فوتبال حرفه

طور رسمی گزارش نشده است و اغلب اطالعات موجود، خبری و بدون های وفاداری هواداران، بهانگیزه

های خدماتی، در حیطۀ ورزش در سایر بخش شدهبا وجود مطالعات انجامپشتوانۀ پژوهشی است. 

طور جامع و کلی در رویداد ورزشی پوشش داده ی را بهکه توسعۀ هواداراند هایی انجام نشدهپژوهش

منظور تبیین الگوی جامع توسعۀ هواداری و بررسی رضایتمندی های اندکی بهبراین، تالشباشند. عالوه

توان تماشاگران در حوزۀ ورزش صورت گرفته است. در بیان ضرورت و اهمیت اجرای این پژوهش می

برای توسعۀ علمی این رشتۀ ورزشی و گسترش آن بین جوانان اشاره به نیاز فدراسیون فوتبال کشور 

کرد. از سوی دیگر، مسئوالن فدراسیون به اهمیت مسابقات قهرمانی و پیروزی در مسابقات آسیایی 

آگاهی دارند و قصد دارند در این مسابقات برای کسب پیروزی با آمادگی بیشتری شرکت داشته باشند. 

رزش بین جوانان و ارتقای سطح کیفی مسابقات و برگزاری مسابقات لیگ در شک، توسعۀ این وبدون

اساس، در براینتواند مسئوالن فدراسیون را در رسیدن به این اهداف یاری کند؛ قبول میسطح قابل

باید ابزاری می روپژوهش حاضر پژوهشگر قصد دارد مدلی برای توسعۀ هواداری طراحی کند؛ ازاین

مندان از نتایج این پژوهش استفاده رود عالقهت برای ارزیابی آن ساخته شود. انتظار میمعتبر و باثبا

کنند تا بتوانند خدماتی با کیفیت بهتر به تماشاگران رویدادهای ورزشی ارائه دهند تا سبب توسعۀ 

 هواداری در لیگ برتر فوتبال شود.
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 روش پژوهش

کمی با رویکرد اکتشافی -های آمیختۀ کیفیپژوهش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع

در  این مطالعه در دو بخش اصلی )بخش اول کیفی و بخش دوم کمی( انجام شده است. روبود؛ ازاین

علمی رشتۀ مدیریت نظران و خبرگان شامل اساتید و اعضای هیئتنفر از صاحب 15بخش کیفی، 

افراد مطلع دربارۀ فوتبال، جامعۀ آماری پژوهش حاضر ورزشی، مربیان، داوران، مسئوالن فدراسیون و 

در بخش کمّی نیز با توجه به اینکه در مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور ایران در را تشکیل دادند. 

شانزده تیم حاضر بودند، جامعۀ آماری این پژوهش را همۀ تماشاگران این شانزده  1398-1399فصل 

هایی حضور ابراز وفاداری و حمایت از تیم محبوبشان در ورزشگاه تشکیل دادند که برای تماشا، تیم

برای ساخت مدل مفهومی پژوهش،  شد. در بخش کیفیها برگزار مییافتند که مسابقات فوتبال در آن

ای شامل ابتدا از روش تحلیل محتوا )مصاحبۀ کیفی با افراد متخصص و خبره( و مطالعات کتابخانه

های داخلی و خارجی به روش دردسترس، استفاده نامه، رساله و پژوهشپایان 75مرور پیشینۀ بیش از 

خبرگان حاضر در  ساختاریافته بابرفی و طی مصاحبۀ نیمهگیری گلولهشد. با استفاده از روش نمونه

علمی رشتۀ مدیریت ورزشی و افرادی ها، مربیان، داوران، رؤسا، اعضای هیئتفدراسیون فوتبال، باشگاه

ابتدا  شناخت کامل از مسابقات ورزشی داشتند و تجارب فراوانی در این زمینه به دست آوردند، که

بخش بندی شد. در های اصلی توسعۀ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران شناسایی و سپس دستهمؤلفه

کرار اطالعات عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. از مصاحبۀ دوازدهم به بعد، تنفر به 15کیفی مطالعه، 

در  نفر ادامه یافت. 15دریافتی مشاهده شد، اما برای اطمینان و اشباع نظری، فرایند مصاحبه تا 

برداری گرف؛ در غیر این صورت تنها به یادداشتشوندگان ضبط صدا انجام میصورت رضایت مصاحبه

بود؛ نیاز  اعتبار( ابزار سنجی )پایایی و های روانبه  بررسی شاخصدر بخش کمّی ابتدا اکتفا شد. 

( از بخشی از جامعۀ آماری برای 1996، 1دسترس )گال، بورگ و گالنفر به روش در 150بنابراین 

یابی معادالت ساختاری، شناسی مدلطورکلی، در روشبه. های ابزار انتخاب شدندمحاسبۀ شاخص

شده تعیین شود گیریر اندازهازای هر متغیمشاهده به 15تواند بین پنج تا تعیین حجم نمونه می

 نمونه در نظر گرفته شد.  400( که در پژوهش حاضر 98، 2005)هومن، 

                                                           
1. Gall, Borg & Gall 
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های ساخته برگرفته از مفاهیم و مؤلفهگیری توسعۀ هواداری از پرسشنامۀ محققمنظور اندازهبه

ساختاریافته با خبرگان انجام بخش کیفی استفاده شد. در ابتدا برای شناسایی عوامل، مصاحبۀ نیمه

ای شنامهدرنهایت، پرسعامل شناسایی شد.  13گرفت. پس از کسب نظر خبرگان و مطالعات مقدماتی، 

های خیلی زیاد، زیاد، ای لیکرت و دارای گزینهرجهدای براساس مقیاس پنجگزینهسؤال پنج 71با 

سنجی ترتیب پنج، چهار، سه، دو و یک تدوین شد. برای روانمتوسط، کم و خیلی کم با امتیازهای به

از روایی سازه و تأیید منظور اطمینان های پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. بهسازه

ها با استفاده از آزمون تحلیل عامل تأییدی به روش شده در مرحلۀ قبل، عاملهای شناساییعامل

مربعات جزئی به کار رفت. همچنین برای بررسی مدل مفهومی پژوهش از تحلیل مسیر با استفاده 

 2نسخۀ  2و پی.ال.اس. 23نسخۀ  1افزارهای اس.پی.اس.اس.سازی معادالت ساختاری از نرممدل

 استفاده شد. 
 

 نتایج

های اصلی توسعۀ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران شناسایی در این پژوهش الزم بود در ابتدا مؤلفه

نفر از خبرگان انجام شد )جدول شمارۀ یک(.  15هایی با بنابراین مصاحبهبندی شوند؛  و دسته

هایی در پایان بررسی شد و پرسشنامهاصلی توسعۀ هواداری  هایپیشنهادهای این افراد دربارۀ عامل

  قرار گرفت.ها مصاحبه در اختیار آن
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2. PLS 
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 ها در بخش کیفی پژوهش بررسی شدمشخصات خبرگان که نظرهای آن -1جدول  
Table 1- Specifications of Experts Whose Opinions Were Reviewed in the 

Qualitative Section of the Present Study 

 

درصد از  افراد یک میلیون  5/14های توصیفی بخش کمی دربارۀ هواداران نشان داد درآمد یافته

درصد از  5/25درصد از افراد دو تا سه میلیون و  29درصد از افراد یک تا دو میلیون،  36و کمتر، 

واداران نشان ها  دربارۀ میانگین سنی و تعداد حضور هافراد بیشتر از سه میلیون بود. همچنین یافته

 75/3سال و میانگین حضور در استادیوم  22/29ها داد که میانگین سنی هواداران حاضر در استادیوم

در این پژوهش از مرتبه بود.  16بود که کمترین تعداد حضور، یک مرتبه و بیشترین تعداد حضور، 

ری در لیگ برتر فوتبال تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ هوادا

ساختاریافته با خبرگان به دست آمد، استفاده های نیمهایران که در بخش کیفی و با اجرای مصاحبه

از  بودن تعداد نمونهمنظور اطمینان از کافیدادن تحلیل عاملی، بهشد؛ به همین دلیل، پیش از انجام

 حوزۀ فعالیت سمت 

 دانشگاهی اجرایی

 *  علمی دانشگاه خوارزمی )تربیت مدرس(عضو هیئت 1

 *  علمی دانشگاه تبریزعضو هیئت 2

 *  علمی دانشگاه آزاد کرجعضو هیئت 3

 *  علمی دانشگاه آزاد کرجعضو هیئت 4

 *  علمی دانشگاه آزاد کرجعضو هیئت 5

 *  علمی دانشگاه آزاد شهرقدسهیئتعضو  6

  * مربی لیگ برتر فوتبال خلیج فارس 7

  * فوتبال خلیج فارس مربی لیگ برتر  8

  * فوتبال خلیج فارس مربی لیگ برتر  9

  * فوتبال آزادگان مربی لیگ  10

  * فوتبال آزادگان مربی لیگ 11

  * عضو کمیتۀ آموزش فدراسیون فوتبال 12

  * کمیتۀ برگزاری مسابقات لیگ برترعضو  13

  * المللی فوتبالداور بین 14

  * داور ملی فوتبال 15
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 2ها( از آزمون بارتلتتگی بین متغیرها )گویه( و برای تعیین همبسKMO) 1اولکین-یرمی-معیار کایرز

 استفاده شد.
 

 KMOنتایج آزمون بارتلت و  -2جدول 
Table 2- Bartlett and KMO Test Results 

 The Amount of مقدار/   

 اوکلین )کفایت حجم نمونه(-یرمی–مقدار کایرز 
Amount of Kairs-Meyer-Oaklin (Sufficient Sample Size) 

0.666 

 آزمون کرویت بارتلت

Bartlett Sphericity Test 

 (2xمقدار کای اسکوآر )
)2Square Amount (x-Chi 

12822985.985 

 درجۀ آزادی
Degrees of Freedom 

4371 

 مقدار معناداری
Significant Amount 

0.001 
 

مقدار بیانگر این باشد. این می 666/0به دست آمده  KMOمقدار  2های جدول با توجه به یافته

کند و انجام تحلیل عاملی های پژوهش به منظور تحلیل عاملی کفایت میموضوع است تعداد نمونه

های پنهان تقلیل داد. ها را به یک سری عاملتوان دادهپذیر بوده و میهای مورد نظر امکانبرای داده

ها همبستگی دهند بین گویهمی( نشان Sig ،985/12822=2χ=001/0همچنین نتایج آزمون بارتلت )

رو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. در ادامه نتایج به باالیی وجود دارد، ازاین

ها به تفکیک با مقدار بارعاملی ،میانگین و انحراف معیار به دست دست آمده از تحلیل عاملی مؤلفه

 آمده برای هر عامل ارائه شده است.

عامل در پرسشنامه تحت  13ی یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج بر مبنا

 بررسی، سواالت متناظر با عامل های مستخرج بدین شرح می باشد:

 

 

 

 

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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 های عوامل توسعة هواداریتوصیف گویه -3جدول 
Table 3- Description of the Items of Advocacy Development Factors 

 ردیف
Row 

 هاگویه
Items 

 پیشینه
Background 

 مصاحبة

 کیفی
Interview 

Qualitatively 

 میانگین
Average 

انحراف 

 معیار
Standard 

Deviation 

بار 

 عاملی
Factor 

Load 

 گویه
Items 

های روابط گویه

 عمومی
Public 

Relations Items 

- 

P7-P1-P5-P9- 

P13-P14-P6  
 -ملکی -خدایاری

 کهندل -رضایی

 میانگین

Average 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 
 

 بار عاملی
Factor 

Load 

1 

استفاده از مؤسسات 

تبلیغاتی در جهت 

تشویق هواداران برای 

 حضور در استادیوم

Use Advertising 

Agencies to 

Encourage Fans 

to Attend the 

Stadium 

 

- 

P1-P5-P9- 

P10-P11- P12- 

 ضیایی -کهندل
4.33 0.82 0.789 

2 

پوشش خبری و 

 ای مناسبرسانه
Appropriate 

News Coverage 

and Media 

 (1393ساعتچیان )

 Saatchiant 
(2014) 

P1-P2-P10-P4- 

P12 

 خدایاری -روشنک
4.17 0.87 0.785 

3 

وجود سایت مخصوص 

منظور  هواداران به

دانلود تصاویر فیلم 

مسابقه و ارائۀ جدول 

 هابازی

Existence of a 

Site for Fans in 

Order to 

Download the 

Images of the 

Match Video 

and Present the 

Game Table 

 

علیمحمدی 

(1393) 
 Ali 

Mohammadi 

(2014) 

P3-P7-P2-P1-

P6 زادهنجف- 

 کریمی -رحیمی
4.16 0.80 0.777 

4 

پخش فیلم و 

پوسترهای بازیکنان 

ستاره و موردعالقه 

 

 علیمحمدی 

(1393) 

P2-P9-P5-P1 
 0.770 0.82 4.17 خدایاری -کاظمی 
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هواداران قبل از بازی 

 یا بین دو نیمه
Play Videos and 

Posters of Star 

Players and 

Fans' Favorites 

Before the 

Game or 

Between Halves 

 Ali 

Mohammadi 

(2014) 

5 

افزایش عوامل اجرایی 

 )لیدرها( مناسب
Increase 

Appropriate 

Executive 

Agents 

(leaders) 

 ساعتچیان

 (1393) 

Saatchian  
(2014) 

P6-P2-P10-

P15-P4 
 فرجی -خلیفه 

4.37 0.80 0.764 

6 

ها و برگزاری جشن

مراسم حضوری برای 

 هواداران
Holding 

Celebrations 

and Face-to-

Face 

Ceremonies for 

Fans 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchia 
 (2014) 

P4-P1-P2- P1 
 0.752 0.83 4.34 زادهیحیی

7 

تبلیغات کافی در 

 هاجراید و رسانه
Adequate 

Advertising in 

the Press and 

Media 

 ساعتچیان

 (1393) 

 Saatchia 
 (2014) 

P5-P8-P15-

P14 کهندل-

 کاظمی -افشاروست
4.30 0.84 0.727 

8 

های تأسیس شبکه

رادیویی و تلویزیونی 

 ویژۀ باشگاه
Establishment 

of Special 

Radio and 

Television 

Networks of the 

Club 

 

 علیمحمدی

 (1393) 

 Ali 

Mohammadi. 

(2014) 

P6-P5-P13- P1 
 0.698 0.85 4.1 فرجی -کرماهلل

9 

هایی استفاده از برنامه

نظیر کارت هواداری و 

 کوپن تخفیف

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian  
(2014) 

   P4-P2-P11 

 0.635 0.84 4.26 نیافرخ -زادهنجف
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Use Programs 

Such as Fan 

Cards and 

Discount 

Coupons 

10 

افزایش برگزاری 

ها و کنفرانس

 های مطبوعاتیبرنامه
Increase the 

Holding of 

Conferences 

and Press 

Programs 
 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian 
(2014) 

P6-P7-P8-P3 

 0.597 0.85 4.34 کاظمی -خدایاری

 گویه
Items 

گویه های مکان و 

 تسهیالت
Location Items 

and Facilities 

- 

P2-P6-P11-

P10-P15-P12   
 -کریمی -کرماهلل

 کهندل

 میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 
 

 بار عاملی
Factor 

Load 

11 

عرضۀ غذا و نوشیدنی 

 باکیفیت مناسب

Supply of 

Quality Food 

and Beverages 

 جابری 

(1392) 

Jaberi 
. (2013) 

P3-P4-P9-P11-

P7-فرجی -خلیفه- 

 زادهیحیی

4.15 0.85 0.537 

12 

برگزاری مسابقه در 

 ساعات پایانی شب
Holding a 

Competition in 

the Last Hours 

of the Night 

- 

P3-P4-P6-P15-

P9-P10 
 -خدایاری

 افشاردوست

4.18 0.85 0.612 

13 

کیفیت مناسب 

 سیستم نور استادیوم

Proper Quality 

of Stadium 

Lighting 

System 

 جابری

 (1392) 

Jaberi 
. (2013) 

P6-P1-P2-P15-

P13 

 روشنک -ضیایی
4.28 0.86 0.739 

14 

نظافت مناسب جایگاه 

 هواداران

Proper Cleaning 

of the Fan 

Stand 

 جابری 

(1392) 

Jaberi  
(2013) 

P5-P13-P15-

P2-P5  

 رضایی -کریمی
4.27 0.87 0.592 

15 

نظافت استادیوم و 

 های بهداشتیسرویس

Cleaning the 

Stadium and 

 

 علیمحمدی

 (1393) 

P7-P9-P7-P11-

P10 
 ملکی -کاظمی

4.17 0.85 0.642 
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Toilets 
 

 Ali 

Mohammadi. 

(2014) 

16 

بودن صندلی یا مبله

 جایگاه هواداران
Being a Chair 

or Furnished 

Fan Seat 

 جابری 

(1392) 

Jaberi 
(2013) 

P3-P6-P8-P12 
 0.742 0.87 4.26 خدایاری -کهندل

17 

کیفیت مناسب  

سیستم صوتی 

 استادیوم
Proper Quality 

of the Stadium 

Sound System 

 جابری 

(1392) 

Jaberi 
(2013) 

P1-P10-P11-

P5-P9      P6- 

 خلیفه -فرجی
4.19 0.88 0.651 

18 

ها وراهروهای درب

ورودی بزرگ و 

 مناسب

Large and 

Convenient 

Entrance Doors 

and Corridors 

- 
P1-P2-P4-P9-

P15-P13  
 کرماهلل  -ضیایی

4.29 0.85 0.722 

19 

وجود سرویس 

بهداشتی تمیز و  

مناسب به تعداد کافی 

 و در دسترس

Existence of 

Clean and 

Suitable 

Sanitary 

Facilities in 

Sufficient and 

Available 

Number 

 جابری

 (1392) 

Jaberi. 
 (2013) 

P1-P10-P11-

P5-P3 –روشنک- 

 رضایی

4.15 0.85 0.560 

20 

شرایط آب و هوایی 

 روز برگزاری مسابقه
Weather 

Conditions on 

the Day of the 

Match 

 

 علیمحمدی

 (1393) 

 Ali 

Mohammadi. 

(2014) 

P6-P7-P11-P3-

P13-P11 
 خدایاری

4.17 0.86 0.603 

21 
 روز برگزاری مسابقه

The Day of the 

Competition 

 

 علیمحمدی

 (1393) 

P6-P13-P12-

P1-P15  
 زادهیحیی -کهندل

4.26 0.87 0.548 
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 Ali 

Mohammadi. 

(2014) 

22 

سردکن به وجود آب

تعداد کافی و در 

 دسترس هواداران
Existence of 

Water Cooler in 

Sufficient 

Number and 

Available to 

Fans 

 جابری 

(1392) 

Jaberi 
(2013) 

P1-P2-P3-P13-

P14-P7- P8- 

 کریمی 
4.30 0.86 0.711 

23 

دسترسی آسان و 

مناسب به وسایل 

 نقل عمومیوحمل
Easy and 

Convenient 

Access to 

Public 

Transport 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian 
(2014) 

P1-P13-P4-P6-

P9-P7-P14-

P15-  
 رحیمی -فرجی

4.29 0.86 0.514 

 گویه
Items 

های کیفیت و گویه

 فرایند
Qualities and 

Process Items 

- 

P6-P9-P1-P2-

P14-P12-P3- 

P7-  
 -کاظمی -زادهنجف

 خلیفه

 میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard 

deviation 
 

 بار عاملی
Factor 

load 

24 

بودن تسهیالت فراهم

های ارائۀ و زیرساخت

صورت فروش بلیت به

 اینترنتی

Availability of 

Facilities and 

Infrastructure 

for Providing 

Tickets in the 

Form of Online 

Sales 

 (1393ساعتچیان )
 Saatchian 

(2014) 

P6-P4-P5-P15- 
P9 

 ملکی -افشاردوست
4.28 0.83 0.733 

25 

استادیوم های وجود 

 اختصاصی
Existence of 

Private 

Stadiums 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian  
(2014) 

 
P6-P5-P14- 

 فرجی -خدایاری
4.15 0.86 0.690 

26 
حضور مربیان خارجی 

 سرشناس

Presence of 

- 
P7-P1-P10-P5-

P2 0.687 0.81 4.14 فرخ نیا-ضیایی 
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Famous Foreign 

Coaches 

27 

بازیکنان مطرح حضور 

 های خاصدر تیم

Presence of 

Prominent 

Players in the 

Present Teams 

 

 علیمحمدی 

(1393) 

 Ali 

Mohammadi 
 (2014) 

P15-P10-P2- 

P14-P1-  
 -فرجی -ملکی

 کاظمی

4.13 0.83 0.634 

28 

اسقرار مناسب جایگاه 

هواداران از نظر دید 

 به زمین
Proper 

Placement of 

the Fans in 

Terms of 

Visibility to the 

Ground 

 جابری 

(1392) 

Jaberi 
(2013) 

P7-P15-P13- 

 0.591 0.80 4.33 کرماهلل -روشنک

29 

جایگاه مناسب و 

 راحت
Convenient and 

Comfortable 

Position 

 

 علیمحمدی 

(1393) 

 Ali 

Mohammadi 
 (2014) 

P11-P4-P9-

P12- کهندل- 

 زاده-نجف
4.29 0.84 0.578 

30 

وجود اسکوربورد و 

پخش تصاویر بازی 

 زمانصورت همبه
Existence of 

Scoreboard and 

Playing Game 

Images 

Simultaneously 

- 
P8-P3-P6-P14-

P15- 
 کریمی -رضایی

4.25 0.85 0.569 

31 

ها، برگزاری جشن

های جالب و کنسرت

های تفریحی بازی

 قبل از شروع بازی
Holding 

Celebrations, 

Interesting 

Concerts and 

Fun Games 

Before the 

Game 

 جابری 

(1392) 

Jaberi 
(2013) 

P5-P1-P3-P10-

 0.536 0.84 4.16 کرماهلل -خدایاری
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32 

مشاهدۀ بازی هجومی 

از تیم مورد عالقه 

 رغم شکستبه
Watch the 

Offensive 

Game of the 

Favorite Team 

Despite the 

Defeat 

- 
P10-P1-P3-P7-

P11-  
 فرجی -کهندل

4.26 0.83 0.529 

33 

راحتی و خرید بلیت به

بدون ایستادن در 

 های طوالنیصف
Buy Tickets 

Easily and 

Without 

Standing in 

Long Queues 

 جابری 

(1392) 

Jaberi 
 (2013) 

P6-P10-P11-

P11-  P5-P8- 

P15  

 

 یحیی زاده -رضایی

4.16 0.86 0.525 

34 

های وجود فروشگاه

مختلف ورزشی در 

 استادیوم
There are 

Various Sports 

Shops in the 

Stadium 

- 
P3-P2-P9-P5- 

 -کاظمی

 افشاردوست
4.28 0.83 0.505 

 گویه
Items 

های اجرای گویه

 قوانین
Law 

Enforcement 

Items 

- 
P1-P2-P7-P13-

P15-   P8-  
 ملکی -فرخ نیا

 میانگین
Average 

 معیارانحراف 
Standard 

Deviation 
 

 بار عاملی
Factor 

Load 

35 

دانستن قوانین این 

 رشته
Know the Rules 

of the Field 

 

 علیمحمدی

 (1393) 

 Ali 

Mohammadi. 

(2014) 

P4-P5-P13-

P10-P8- P14- 
 کهندل -ملکی

4.01 0.88 0.724 

36 

استفاده از 

های ویدیویی سیستم

 در قضاوت داوران
Use of Video 

Systems in the 

Judgment of the 

Judges 

- 
P1-P2-P11-P8-  

 0.674 0.82 4.11 رضایی -فرخ نیا
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37 

توانایی کنترل و 

اجرای درست قوانین 

 توسط داوران
Ability to 

Control and 

Enforce Rules 

Correctly by 

Judges 

- 
P4-P8-P5-  

P11- ملکی- 

 زادهنجف
3.95 0.88 0.553 

 گویه
Items 

ریزی های برنامهگویه

 برای جذب

Recruitment 

For planning 

Items 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian 
(2014) 

P5-P4-P8-P9-

P12-P14-P10-  
 روشنک -خدایاری

 میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 
 

 بار عاملی
Factor 

Load 

38 

ریزی اصولی برنامه

 برای جذب
Principled 

Planning for 

Recruitment 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian 
(2014) 

P6-P10-P3-P9-  
 0.757 0.88 4.11 کریمی -خلیفه

39 

های وجود طرح

بازاریابی استراتژیک و 

 ساالنه برای جذب

Existence of 

Strategic and 

Annual 

Marketing 

Plans to Attract 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchia 
 (2014) 

P8-P5-P2- 
 0.610 0.82 3.91 رضایی -کهندل

40 

وجود فضای پارکینگ 

استاندارد و مناسب در 

 اطراف استادیوم
There is a 

Standard and 

Suitable 

Parking Space 

Around the 

Stadium 

 جابری 

(1392) 

Jaberi  
(2013) 

P4-P1-P2-P11-

P15- زادهیحیی- 

 ضیایی

4.34 0.87 0.687 

41 

مناسب برخورد 

مأموران و پرسنل 

 استادیوم با هواداران

Proper 

Treatment of 

the Officials 

and Staff of the 

Stadium with 

the Fans 

- 
P3-P10-P14- 

 0.509 0.82 4.21 فرجی -رضایی
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42 

دسترسی آسان به 

 بلیت در روز مسابقه
Easy Access to 

Tickets on Race 

day 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian 
 (2014) 

P7-P1-P6-P9-  

P15 
 کهندل-فرجی

4.16 0.86 0.600 

43 
 زیبایی نمای استادیوم

The beauty of 

the Stadium 

 جابری 

(1392) 

Jaberi 
 (2013) 

P7-P8-P2-  

 0.598 0.80 4.17 کریمی -رضایی

44 

افزایش گنجایش 

 هااستادیوم
Increasing the 

Capacity of 

Stadiums 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian 
  (2014) 

P6-P10-P5-  
 0.550 0.82 4.34 ضیایی -خلیفه

45 

دسترسی آسان به 

 استادیوم
Easy Access to 

the Stadium 

 

 علیمحمدی

 (1393) 

 Ali 

Mohammadi 
(2014) 

P14-P2-P7- 
 0.520 0.81 4.33 افشاردوست -ملکی

 گویه
Items 

 های ترویجگویه
Promotion 

Items 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian 
 (2014) 

P1-P10-P15-

P13-P9- 

P8-P5-P2- 
 کهندل -خدایاری

 میانگین
Average 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation 
 

 

 بار عاملی

Factor 

Load 

46 

های افزایش فروشگاه

کاالهای انحصاری و 

تبلیغاتی با آرم 

 هاباشگاه
Increasing the 

Number of 

Exclusive and 

Promotional 

Goods Stores 

with the Club 

Logo 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian 
  

. (2014) 

P2-P5-P6-  

 0.757 0.82 4.34 رضایی -کهندل

47 

هایی ایجاد برنامه

همچون بازدید، تفریح 

 کشی هوادارانو قرعه
Create 

Programs Such 

as Visits, 

Entertainment 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian  
(2014) 

P7-P9-P11- P3 

 0.597 0.85 4.21 زادهنجف -زادهیحیی
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and Lotteries 

Fans 

48 

وجود تابلوی اعالنات 

و عالئم راهنمایی در 

اندازه استادیوم به 

 کافی
There are 

Enough 

Bulletin Boards 

and Signs in the 

Stadium 

 جابری 

(1392) 

Jaberi  
(2013) 

P6-P12-P10 

 0.586 0.80 4.17 فرجی -کاظمی 

49 

مناسب بودن لباس و 

 نشان زیبا و ماندگار
Appropriateness 

of Beautiful and 

Lasting Clothes 

and Badges 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian 
  (2014) 

P7-P10-P3- 
 0.577 0.82 4.17 فرخ نیا -خدایاری

50 

تأکید بر نصب تصاویر 

در ابزارهای  بازیکنان

 تبلیغاتی سطح شهر
Emphasis on 

Installing 

Images of 

Players in City-

level 

Advertising 

Tools 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian 
(2014) 

 
P1-P13-P4- 

 رضایی -روشنک
4.17 0.80 0.511 

 گویه
Items 

های تعامل گویه

 پرسنل با هواداران

Items of Staff 

Interaction with 

Fans 

- 

P2-P9-P6-P10-

P11-P12-P15-

P4- 

 کرماهلل -کهندل

 میانگین
Average 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation 
 

 بار عاملی

Factor 

Load 

51 

توجه کافی به 

نیازهای هواداران 

)ایمنی، تأسیسات 

 و...(
Adequate 

Attention to the 

Needs of Fans 

(safety, 

facilities, etc.) 

 ساعتچیان 

(1393) 

 Saatchian 
(2014) 

P7-P8-P3-  
 0.676 0.81 4.31 زادهیحیی-کریمی

52 
استفاده از 

های کنترل سیستم

 جابری 

(1392) 

P1-P9-P14- 

 0.675 0.79 4.32 افشاردوست -ملکی
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جای نامحسوس به

تفتیش بدنی در 

هنگام ورود به 

 استادیوم
Use Intangible 

Control 

Systems Instead 

of Body 

Searches When 

Entering the 

Stadium 

Jaberi  
(2013) 

53 

برخورد مناسب 

مأموران و پرسنل 

 استادیوم با هواداران
Proper 

Treatment of 

the Officials 

and Staff of the 

Stadium With 

the Fans 

- 
 

 P14-P10-P3- 
 خدایاری-فرجی

4.33 0.87 0.636 

 گویه
Items 

 هاهای مشوقگویه

Incentive Items 
- 

P10-P14-P9-

P6-P5-P11- 

P14-  

 ضیایی-کریمی

 میانگین
Average 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation 
 

 بار عاملی

Factor 

Load 

54 

اهدای هدایای 

تشویقی مثل )البسه، 

یادبود باشگاه، آرم 

باشگاه و...( به 

 هواداران برگزیده
Giving 

Incentive Gifts 

Such as 

(clothes, club 

memorabilia, 

club logo, etc.) 

to Selected Fans 

 جابری 

(1392) 

Jaberi  
 (2013) 

P1-P10-P11- 

P5-P12-  

 خلیفه -کاظمی
4.34 0.85 0.876 

55 

واگذارشدن سهام 

ها )در بورس( باشگاه

 به هواداران
Assignment of 

Club Shares (on 

the stock 

 ساعتچیان 

(1393) 
 Saatchian 

. (2014) 

P1-P2-P9-P3- 
 0.832 0.80 4.21 خدایاری -رضایی
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exchange) to 

Fans 
 

56 

درنظرگرفتن 

هایی مثل ارائۀ مشوق

بها یا بلیت نیمه

 رایگان ویژۀ هواداران
Consider 

Incentives Such 

as a Half-Price 

or Free fan 

Ticket 

 جابری

 (1392) 
Jaberi (2013) 

P5-P15-P6-

P10- کریمی-

 کاظمی

4.17 0.82 0.794 

 گویه
Items 

های گویه

 گذاریقیمت
Pricing Items 

 ساعتچیان 

(1393) 
 Saatchiant 

. (2014) 

P10-P3-P5-P6-

P7-P8-P14-  
 افشاردوست-کهندل

 میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard 

deviation 
 

 بار عاملی
Factor 

load 

57 

بهای گذاری قیمت

بلیت با توجه به سطح 

کیفی و کمّی 

 استادیوم
Ticket Pricing 

According to 

the Quality and 

Quantity of the 

Stadium 
 

 جابری 

(1392) 
Jaberi. 
 (2013) 

P1-P2-P12-

P14-کهندل- 

 کاظمی

4.19 0.82 0.785 

58 

گذاری بلیت با قیمت

توجه به اهمیت، 

حساسیت و قابلیت 

 مسابقاتبینی پیش
Ticket Pricing 

According to 

the Importance, 

Sensitivity and 

Predictability of 

Matches 

 ساعتچیان

 (1393) 
 Saatchiant 

(2014) 

P7-P8-P10-

P14-فرجی- 

 زادهنجف
4.21 0.85 0.637 

59 

گذاری بهای قیمت

بلیت براساس نوع 

مندان عالقه

آموزان و )دانش

 دانشجویان(
Ticket Pricing 

Based on the 

 جابری

 (1392) 
Jaberi. 
 (2013) 

P1-P9-P3-P4-  

 0.595 0.80 4.17 کریمی-خلیفه
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Type of 

Interested 

Parties 

(students) 
 

60 

گذاری قیمت

پذیر قیمت انعطاف

بلیت برای اقشار 

 مختلف هواداران
Flexible Pricing 

of Ticket Prices 

for Different 

Segments of the 

Fans 

 ساعتچیان

 (1393) 
 Saatchian  

. (2014) 

P10-P11- P12-

P1- ضیایی- 

 افشاردوست
4.17 0.83 0.530 

 گویه
Items 

 های محصولگویه

Product Items 

 ساعتچیان

 (1393) 
Saatchian  

 (2014) 

P2-P3-P4-P10-

P15- P12-P11- 
 کاظمی-کریمی

 میانگین
Average 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation 
 

 بار عاملی

Factor 

Load 

61 

مشاهدۀ مسابقۀ 

 پایاپای
Watch a Swap 

Match 

 

 علیمحمدی

 (1393) 
 Ali 

Mohammadi. 

(2014) 

P7-P3-P6-      

P9- فرخ نیا- 

 کاظمی
4.35 0.81 0.662 

62 

ارائۀ سطح باالی 

مهارت توسط 

 بازیکنان

Provide a High 

Level of Skill 

by Players 

 

 علیمحمدی

 (1393) 
 Ali 

Mohammadi. 

(2014) 

P6-P4-P12-

P14-     
P13-P8  

 اهلل کرم -کریمی

4.22 0.86 0.636 

63 

حضور بازیکنان ملی 

 هاپوش در تیم
Presence of 

National Team 

Players in 

Teams 

- 
P9-P7-P10-   

P3-P15-   
 ملکی

4.18 0.80 0.633 

64 

حضور بازیکنان 

 شدهشناخته خارجی
The Presence of 

Well-Known 

Foreign Players 

- 
P1-P10-P13-

P2- روشنک- 

 خدایاری
4.17 0.82 0.589 

 گویه

Items 
 های قدرت بازارگویه

 ساعتچیان 

(1393) 

P7-P1-P6-P8-

P13-   P14-P5 

– 

 میانگین
Average 

 بار عاملی انحراف معیار
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Market Power 

Items 
Saatchian  
. (2014) 

 Standard یحیی زاده -فرجی

Deviation 
 

Factor 

Load 

65 

بودن جایگاه فراهم

خانوادگی در 

 هااستادیوم
Providing 

Family Status 

in Stadiums 

- 
P6-P8-P10-

P11-P15-  
 کریمی -رضایی

4.30 0.81 0.700 

66 

شدن تسهیالت ارائه

بلیت فصلی به 

 هواداران
Providing 

Season Ticket 

Facilities to 

Fans 

 ساعتچیان 

(1393) 
 Saatchian  

. (2014) 

P1-P13-P4-   
 0.676 0.79 4.31 کهندل

67 

بودن حضور فراهم

 هابانوان در استادیوم
Availability of 

Women in 

stadiums 

- 
P9-P7-P5-P11- 

P14-  

 خلیفه -خدایاری
4.32 0.79 0.619 

 گویه
Items 

های مدیریت گویه

 هواداران

Fan 

management 

Items 

 ساعتچیان 

(1393) 
 Saatchian  

. (2014) 

P8-P7-P4-P10-

P12-P15-P5- 
 ملکی -کهندل

 میانگین
Average 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation 
 

 

 بار عاملی

Factor 

Load 

68 

برگزاری مسابقات 

صورت منظم و لیگ به

 شدهاعالم طبق برنامۀ
Holding league 

Matches on a 

Regular Basis 

and According 

to the 

Announced 

Schedule 

 جابری 

(1392) 
Jaberi 

. (2013) 

P7-P8-P9-P3-

P15-اهلل  -رضایی

 کرم

4.12 0.89 0.802 

69 

توجه کافی به نیازها و 

های هواداران خواسته

 فعلی
Adequate 

Attention to the 

Needs and 

 ساعتچیان

 (1393) 
 Saatchian. 

(2014) 

P7-P6-P3-P11-

P8-P12-  
 فرجی -نجف زاده

4.14 0.88 0.788 
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Wants of 

Current Fans 
 

 گویه
Items 

 های کانال توزیعگویه

Distribution 

channel Items 

 ساعتچیان 

(1393) 
 Saatchian 

. (2014) 

P1-P12-P10-

P8-P6-   

 خدایاری -فرجی

 میانگین
Average 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation 
 

 بار عاملی

Factor 

Load 

70 

برگزاری مسابقات در 

خارج از ساعات کار 

روزانه و تعطیالت آخر 

 هفته

Holding 

Competitions 

Outside of 

Daily Working 

Hours and 

Weekends 

 جابری 

(1392) 
Jaberi 

. (2013) 

P1-P3-P12-

P11- 

P8-  

 ضیایی -روشنک

4.16 0.80 0.655 

71 

ارائه تقویم کامل 

مسابقات در ابتدای 

 فصل
Provide a 

Complete 

Calendar of 

Matches at the 

Beginning of 

the Season 

- 
P5-P12-P8-

P10-   ملکی- 

 کریمی
4.17 0.82 0.588 

 

شده در مرحلۀ قبل )تحلیل عامل های شناساییمنظور اطمینان از روایی سازه و تأیید عاملبه

ها با استفاده از آزمون تحلیل عامل تأییدی به روش مربعات جزئی بررسی شد. اگر عاملاکتشافی(، 

شود. بار عاملی نظر میباشد، رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف 3/0بار عاملی کمتر از 

ساس برا (.96، 2005)هومن، باشد، خیلی مطلوب است  6/0تر از قابل قبول و اگر بزرگ 6/0و  3/0بین 

های پژوهش قابول قبول است و مقادیر شده در شکل شمارۀ دو، بارهای عاملی سؤالنتایج گزارش

 ها حفظ شد )شکل شمارۀ یک(. به دست آمد؛ درنتیجه تمامی سؤال 96/1نیز بیشتر از  tآمارۀ 

 قابلیت ارزیابی و پایایی بررسی منظوربه ترکیبی پایایی شاخص و کرونباخ آلفای شاخص از

 و کرونباخ آلفای شاخص برای شد. استفاده گیریاندازه مدل درونی متغیرهای سازگاری اطمینان

 مشاهده شمارۀ چهار جدول در طورکههمان. تأییدشده است 7/0 از  بیشتر مقادیر ترکیبی پایایی

 بنابراین شدند؛ قبول قابل پژوهش همۀ متغیرهای برای ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای مقادیر شود،می
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 شدهاستخراج واریانس متوسط شاخص از. شد تأیید پژوهش متغیرهای درونی همسانی و پایایی

 اینکه بررسی برای روایی همگرا .شد استفاده پژوهش گیری انداز مدل همگرای روایی بررسی منظوربه

 .شودمی استفاده هاست،سازه در مقایسه با سایر خود سازۀ با همبستگی بیشترین دارای سؤال هر

 پنهان متغیر توسط هاسؤال واریانس تبیین بررسی به شدهاستخراج واریانس متوسط شاخص

 مربوط هایسؤال با پنهان متغیرهای تکتک همبستگی میزان به بررسی دیگر عبارت به پردازد؛می

 5/0 شده،استخراج واریانس متوسط شاخص برای شدهپذیرفته مقدار پردازد. حداقلمی خودشان به

 توجه با شود،می مشاهده شمارۀ چهار جدول در طورکههمان (.387، 1981تعیین شد )فورنل و الکر، 

 شود.می تأیید همگرا روایی شده،واریانس استخراج متوسط شاخص مقادیر به
 

 متغیرهای برای شدهاستخراج واریانس متوسط شاخص و ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفای مقادیر -4 جدول

 پژوهش

Table 4- Cronbach's Alpha Values, Combined Reliability and Mean Variance 

Index Extracted for Research Variables 
 هامؤلفه

Components 
 کرونباخ آلفای

Cronbach's 

Alpha 

 ترکیبی پایایی
Combined 

Reliability 

 متوسط شاخص

 واریانس

 شدهاستخراج
AVE 

 معناداری مقدار
Significance 

Amount 

 روابط عمومی

public Relations 
0.985 

 
0.910 0.506 0.001 

 مکان و تسهیالت

Location and 

Facilities 

0.890 0.962 0.665 0.001 

 کیفیت و فرایند

Qualities and 

Process 

0.936 0.920 0.515 0.001 

 اجرای قوانین

enforcement 
0.909 0.862 0.510 0.001 

 برنامه ریزی جذب

Recruitment 

Planning 

0.927 0.848 0.529 0.001 

 ترویج

Promotion 
0.925 0.843 0.518 0.001 

تعامل پرسنل و 

 هواداران

0.951 0.804 0.579 0.001 
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Interaction of 

Staff and Fans 
 هامشوق

Encouragers 
0.896 0.812 0.520 0.001 

 گذاریقیمت

Pricing 
0.835 0.773 0.531 0.001 

 محصول

the Product 
0.888 0.807 0.512 0.001 

 قدرت بازار

Market Power 
0.950 0.806 0.581 0.001 

 مدیریت هواداران

Fan 

Management 

0.737 0.768 0.624 0.001 

 کانال توزیع

Distribution 

Channels 

0.835 0.726 0.569 0.001 

 

روایی  شد. استفاده پژوهش گیریاندازه واگرای مدل روایی بررسی برای الکر و فورنل شاخص از

 در مقایسه با سایر خود سازۀ با همبستگی بیشترین دارای سؤال هر اینکه بررسی برای واگرا

 سایر با مقایسه در پنهان متغیر یک الکر، و فورنل طبق شاخص شود.می استفاده هاست،سازه

 میانگین جذر دیگر باشد؛ به عبارت داشته های خودسؤال بین بیشتری گیپراکند باید پنها  متغیرهای

 متغیرهای دیگر با آن متغیر همبستگی حداکثر از بیشتر باید پنهان متغیر هر شدۀاستخراج واریانس

 پیوسته وقوع به امر مهم این شود،می شمارۀ پنج مشاهده جدول در طورکههمان باشد. مدل پنهان

 (. 385، 1981)فورنل و الکر،   شودتأیید می واگرا روایی است؛ بنابراین

 پژوهش مدل گیریاندازه بخش واگرای روایی تعیین منظوربه الکر و فورنل شاخص مقادیر -5  جدول
Table 5- Fornell and Locker Index Values to Determine the Divergent Validity of 

the Measurement Part of the Research Model 
 هامؤلفه

Components 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 توسعه هواداری
Fan 

Development 
1              

 روابط عمومی

Public 
Relations 

0.69 0.71             
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 مکان و تسهیالت

Location and 

Facilities 
 

0.71 0.45 0.81            

 کیفیت و فرایند

Qualities and 

Process 
0.50 0.25 0.20 0.71           

 اجرای قوانین

enforcement 
0.36 0.17 0.22 0.12 0.71          

 ریزی جذببرنامه

Recruitment 

Planning 
.043 0.45 0.23 0.30 0.13 0.72         

 ترویج

Promotion 
0.70 0.64 0.31 0.21 0.11 0.43 0.72        

پرسنل و تعامل 

 هواداران

Interaction 

of Staff and 

fans 

0.63 0.47 0.47 0.24 0.23 0.29 0.46 0.76       

 هامشوق

Encouragers 
0.71 0.65 0.33 0.22 0.14 0.44 0.69 0.47 0.72      

 گذاریقیمت

Pricing 
0.72 0.62 0.31 0.21 0.12 0.42 0.67 0.46 0.44 0.73     

 محصول

the Product 
0.76 0.64 0.32 0.22 0.14 0.43 0.68 0.48 0.68 0.66 0.71    

 قدرت بازار

Market 

Power 
0.63 0.47 0.47 0.23 0.22 0.28 0.45 0.69 0.67 0.47 0.47 0.76   

 مدیریت هواداران

Fan 

Management 
0.71 0.46 0.32 0.22 0.22 0.41 0.74 0.46 0.77 0.74 0.76 0.46 0.78  

 کانال توزیع

Distribution 

Channels 
0.65 0.74 0.24 0.19 0.11 0.34 0.63 0.38 0.61 0.63 0.61 0.37 0.69 0.75 

 

 2R تعیین و ضریب اشتراکی شاخص طریق از پژوهش مدل ساختاری بینیپیش قدرت و کیفیت

 است. گیریاندازه مدل مناسب کیفیت دهندۀنشان 2Qاشتراکی شاخص مثبت مقادیر .شودبررسی می

 مقدار این گذارد.می زادرون مؤلفۀ یک بر زابرون مؤلفۀ یک دارد که تأثیری از نشان 2Rتعیین ضریب

را مطلوب،  67.0است. مقادیر نزدیک به  ترمطلوب تر،بزرگ مقادیر که است یک تا صفر از ضریب

 (؛258، 2009)استیونس، کنند را ضعیف ارزیابی می 19.0را معمولی و نزدیک به  0. 33نزدیک به 
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 کیفیت دارای پژوهش ساختاری جدول شمارۀ شش، مدل در شدهدادهنشان مقادیر براساس بنابراین

 .است مناسب بینیپیش قدرت و

 پژوهش گیریاندازه مدل بینیپیش قدرت و توسعة هواداری بررسی هایشاخص مقادیر -6جدول 

Table 6- Values of Indicators for the Development of Advocacy and Predictive 

Power of the Research Measurement Model 
 هامؤلفه

Components 
 2Qشاخص اشتراکی 

Q2Shared Index  
2R 

 داریمقدارمعنا

Significance Amount 
 روابط عمومی

public Relations 
0.448 0.705 0.001 

 مکان و تسهیالت

Location and Facilities 
0.391 0.513 0.001 

 کیفیت و فرایند

Qualities and Process 
0.134 0.252 0.001 

 اجرای قوانین

Enforcement 
0.072 0.135 0.001 

 ریزی جذببرنامه

Recruitment Planning 
0.101 0.185 0.001 

 ترویج

Promotion 
0.384 0.565 0.001 

 تعامل پرسنل و هواداران

Interaction of Staff and Fans 
0.231 0.402 0.001 

 هامشوق

Encouragers 
0.401 0.588 0.001 

 گذاریقیمت

Pricing 
0.233 0.552 0.001 

 محصول

the Product 
0.302 0.580 0.001 

 قدرت بازار

Market Power 
0.332 0.398 0.001 

 مدیریت هواداران

Fan Management 
0.372 0.514 0.001 

 کانال توزیع

Distribution channels 
0.170 0.432 0.001 

 

است که توسط  های معادالت ساختاری( مربوط به بخش کلی مدلGOFشاخص نیکویی برازش )

-گیری مدل و بررسی کیفیت و قدرت پیشتواند پس از بررسی بخش اندازهاین شاخص پژوهشگر می

این شاخص، مجذور ضرب دو مقدار متوسط  بینی ساختاری مدل، برازش بخش کلی را نیز کنترل کند.
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ترتیب قوی، متوسط را به 36/0و  25/0،  01/0مقادیر مقادیر اشتراکی و متوسط ضرایب تعیین است. 

  (.258:2009)استیونس،کنند و ضعیف ارزیابی می

 
شده بر مبنای فرمول باال، مقدار شاخص نیکویی برازش برای مدل های انجامبراساس محاسبه

توان نتیجه محاسبه شد که این مقدار خوب و قوی است؛ بنابراین می 65/0هش حاضر برابر با پژو

بینی متغیر توسعۀ هواداری گرفت که برازش کلی مدل مناسب است و قدرت مدل در تبیین و پیش

 در لیگ برتر فوتبال ایران زیاد و مناسب است.
 

 
 پژوهش با مقادیرتی  نهایی مدل -1 شکل

Figure 1- The Final Research Model with Values of t 
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 پژوهش با بار عاملی نهایی مدل -2 شکل

Figure 2- Final Model of Research with Factor Load 
 

 گیری بحث و نتیجه
صنعت فوتبال نیز همانند دیگر صنایع دارای تولیداتی است، اما تولید اصلی صنعت فوتبال همان ارائۀ 

ای معتبر در سرتاسر جهان فقط وظیفۀ برگزاری مسابقات فوتبال های حرفهمسابقه است. لیگبازی یا 

ها و گاهی های هنگفتی نیز هستند که میلیونها دارای سرمایهرا بر عهده ندارند، بلکه هرکدام از آن

ها رد و راسیونهای لیگ و فدها، سازمانمیلیاردها دالر در بین تشکیالت مرتبط با خود اعم از باشگاه

توان کمبود آثار و ادبیات دربارۀ هواداری (. با نگاهی عمیق می60، 2020کنند )الهی و فتحی، بدل می

از فوتبال در بین جوانان ایران را مشاهده کرد که خود شاهدی بر این ادعاست که  پژوهشگران به 

. با توجه به اهمیت این ورزش پرطرفدار دانعوامل مؤثر بر هواداری از ورزش فوتبال در ایران توجه نکرده

ترین سازی، از مهمهای ورزشی حاضر در لیگ برتر به سمت خصوصیدر کشور ما و حرکت باشگاه

رسان باشد، توجه به جذب و تواند یاریها میداری، ماندگاری و پایداری باشگاهعواملی که در باشگاه

های اقتصادی و فرهنگی مهمی در مدیریت فعالیتهاست که نقش بسیار افزایش هواداران باشگاه

 ها خواهد داشت. باشگاه
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صورت مستقل ها بتوانند خود را از وابستگی به منابع دولتی کشور رها کنند و بهبرای اینکه باشگاه

ریزی منسجم و سیستماتیک به پیش برند، های مختلف را با برنامههای ورزشی مرتبط با رشتهفعالیت

های انسانی خود است که همانا تماشاچیان و هواداران هستند. نتایج رکن، توجه به سرمایه ترینمهم

عامل بر توسعۀ هواداری لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر دارد که در ادامه هرکدام بررسی  13نشان داد که 

 شده است. 

 روابط عمومی

های رد که با این یافته با پژوهشنتایج نشان داد که روابط عمومی بر توسعۀ هوادارای تأثیر دا

راستاست. نقش روابط عمومی و ( هم2015)و جنانی ( و چراغی آباجلو و 2019الوری و همکاران )

ها برای رسیدن به اهداف و حفظ پویـایی حیات کس پوشیده نیست. سازمانحیطۀ فعالیت آن بر هیچ

ترین هستند. روابط عمومی یکی از مهم خود، نیازمند تعامل با مخاطبان در درون و بیرون سازمان

های شـود و پـل ارتباطی مردم در دستگاهعوامل مؤثر در سرنوشت هر سـازمان و گـروه محسـوب مـی

اجرایی برای ایجاد ارتباطی متقابل است. متخصصان بازاریابی ورزشی اهمیت روزافـزون روابـط عمومی 

(. 49، 2008 1کنند )فانک،نوان یکی از عناصر بازاریابی مطرح میعاند و آن را بهرا در بازاریابی دریافته

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تبلیغات باعث آگاهی مشتریان 2019آلوری و همکاران )

( نیز در پژوهشی نشان دادند 2015)و جنانی چراغی آباجلو و شود. و درنتیجه وفاداری آنان نیز می

رسانی و حضور تماشاچیان وجود دارد. روابط عمومی با ایجاد ثبت بین اطالعکه رابطۀ معنادار و م

های مطلوب، ایجاد تصویری ذهنی خوبی از شرکت ای مناسب با هواداران گوناگون از طریق پیامرابطه

ها، رویدادها و شایعات هـا، رویـدادها، تفکـرات مثبـت و حذف داستانها، خلق داستاندر ذهن آن

عنوان کند. با توجه به اهمیت، نقش و تأثیرات روزافزون روابط عمومی بهبه سازمان کمک می نامطلوب

ابزاری قدرتمند برای ترویج و پیشـرفت سـازمان و ازآنجاکه یکی از وظایف مهم و اصلی روابط 

های اههاست، مدیران باشگها، انعکاس اخبار و رویدادهای سازمانی به مخاطبـان از طریق رسانهعمومی

فوتبال با توجه به حساسیت و اهمیت این امر باید آن را در نظر بگیرند. با توجه به نتایج پژوهش، 

های مسئول همانند  فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ فوتبال کشور شود مسئوالن و ارگانپیشنهاد می

                                                           
1. Funk 
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های ، برقراری شبکهها، پوشش خبری مناسب مسابقاتدر زمینۀ ارائۀ تبلیغات در جراید و رسانه

های رادیویی و تلویزیونی ویژۀ های خبری، تأسیس شبکهرسانی، افزایش برنامه و کنفرانساطالع

تشویق هواداران برای حضور  منظورها بهها و استفاده از مؤسسات تبلیغاتی و عقد قرارداد با آنباشگاه

 هواداری در فوتبال کشور منجر شود.ها اقدامات الزم را انجام دهند تا به توسعۀ در استادیوم

 ریزی جذببرنامه

های ریزی جذب بر توسعۀ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر دارد. این یافته با پژوهشبرنامه

های فوتبال که در لیگ برتر این باشگاه راستاست.( هم2020( و الهی و همکاران )2019وندیان )زهره

فدراسیون حضور دارند، درپی جذب هواداران بیشتر و ایجاد نام نما )برند( در ذهن تماشاگران هستند 

هـا و عوامـل مـؤثر بـر جذب و تا میزان وفاداری تماشاگران به باشگاه را افزایش دهند. شناخت انگیزه

هـا از تماشـاچیان در بیشتر کشورهاست. لبریزبـودن ورزشـگاه های پژوهشیها از اولویتحمایت آن

ها از بیننـدگان چند صـد میلیـونی ای و جهانی و برخورداری رقابتدر دیدارهای داخلی، ملی، قاره

ترین ورزش جهان تبدیل کرده است. فوتبال در ایران نیز از پخـش تلویزیـونی، فوتبال را به مردمی

ها، بیشترین تعداد ورزشـکاران و هاست که در مقایسه با سایر رشتهدارترین ورزشترین و پرطرفرایج

 (.2016زاده، تماشـاچیان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت )ظفریان، مستحفظیان و نمازی

ها و ( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که مدیران باشگاه2019وندیان و همکاران )زهره

ها توجه خاص بر کیفیت عملکردی و فنی، به کیفیت زیباشناختی در استادیومد عالوهها بایاستادیوم

یادماندنی از حضور در ورزشگاه را برای تماشاگران به ارمغان آورند ای بهداشته باشند تا بتوانند تجربه

همچنین  گیری برای حضور مجدد در ورزشگاه و وفاداری به تیم خود مجاب کنند.ها را به تصمیمو آن

(، هرچه مدیران بر عوامل انگیزشی تماشاگران تأکید 2020های مطالعۀ الهی و همکاران )براساس یافته

توانند انتظار داشته باشند زمینۀ حضور و قصد حضور تماشاگران در کرده و آن را تقویت کنند، می

د کنند و درپی آن از طریق کوشند افراد بیشتری را جذب باشگاه خوها میآینده افزایش یابد. باشگاه

تری برسانند. هرچه باشگاهی ها به سطح مطلوبتر خود را در رقابت با دیگر تیمحامیان مالی قوی

تواند جایی بازیکنان میپرطرفدارتر باشد، احتمال جذب بازیکن بهتر وجود دارد و در مبحث جابه

دهد و به ش تلویزیونی را افزایش میمندان احتمال پختر عمل کند. وجود طرفداران و عالقهموفق
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ای در توسعۀ این ورزش کند. لیگ برتر فوتبال نقش سازندهحامیان برای ترویج محصوالت کمک می

در بین جوانان دارد و برای جذب و توسعۀ هواداران باید کیفیت خدمات در این مسابقات را افزایش 

ریزی اصولی و بلندمدت توسط فدراسیون نامهشود با توجه به نتایج پژوهش، بردهند. پیشنهاد می

فوتبال با درنظرگرفتن نظرهای کارشناسان و پیشکسوتان برای جذب هواداران صورت گیرد. همچنین 

های بازاریابی استراتژیک و ساالنه های هواداری، ثبت اطالعات هواداران و ارائۀ طرحایجاد کانون

 مؤثر باشد.تواند جذب بیشترین هواداران می منظوربه

 گذاریقیمت

ها گذاری بر توسعۀ هوادارای تأثیر دارد. این یافته با بسیاری از پژوهشنتایح نشان داد که قیمت

( نشان داد میزان درآمد هواداران 2002) 1های پژوهش دونیهو، فاینالی و نیوبریراستاست. یافتههم

یت بازی، چگونگی استادیوم و قیمت بلیت ها در استادیوم تأثیری ندرد، اما کیفبر میزان حضور آن

شود. براساس پژوهشی که در داخل کشور انجام شده است، ها میموجب تغییر در میزان حضور آن

رابطۀ معناداری بین میزان حضور تماشاگران فوتبال با میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، شغل، میزان 

(. 2009داشته است )المیری و همکاران  درآمد، میزان تعصب و سابقۀ حضور در استادیوم وجود

ها و تماشای مسابقات تماشاگران ممکن است بودجۀ مخصوصی را برای تفریح و حضور در ورزشگاه

توپی در نظر بگیرند. قیمت بلیت، پخش مستقیم بازی تیم مورد عالقه از تلویزیون و وجود یک رویداد 

(. با 50، 1996ورزشگاه دارد )ژانگ و همکاران، ورزشی دیگر، ارتباط منفی با حضور تماشاگران در 

گذاری ها، قیمتتوجه به مشکالت اقتصادی موجود و کمک به هواداران برای حضور بیشتر در استادیوم

بلیت با توجه به وضعیت اقتصادی هواداران، اهمیت و حساسیت مسابقه، با توجه به مکان قرارگیری 

ها و با توجه به نوع ان ، سطح کیفی و کّمی استادیومصندلی، سابقۀ عضویت در کانون هوادار

 شود.آموزان و دانشجویان( پیشنهاد میمندان )دانشعالقه

 مدیریت هوادار 

ها نتایج نشان داد که مدیریت هوادرا بر توسعۀ هواداران تأثیر دارد این یافته با بسیاری از پژوهش

عنوان یک نیاز مطرح شود. تواند بهراستاست. مدیریت هوادار در بین فوتبال ایران میدر این زمینه هم

                                                           
1. Donihue, Finally & Newberry 
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ه باشند. در سراسر جهان، ها الزم است برنامۀ مدونی برای افزایش درآمد باشگاه داشتمدیران باشگاه

های مختلفی همچون جذب های خود از روشای برای تأمین منابع و هزینههای حرفهباشگاه

کنند کنندگان، فروش بازیکن، فروش بلیت و محصول ورزشی و ارائۀ خدمات جانبی استفاده میحمایت

اران باشگاه رئال مادرید به ( در پژوهش خود روی هواد2018(. بائنا )68، 2009)المیری و همکاران، 

ها به این نتیجه رسید که اقدامات اجتماعی این باشگاه در قبال هواداران خود موجب افزایش تعهد آن

این تیم و همچنین افزایش محبوبت برند این باشگاه شده است. همچنین براساس نتایج پژوهش 

های و همبستگی بیشتر هواداران تیمآوردن شرایطی برای مشارکت (، فراهم2019منظمی و همکاران )

تواند زمینۀ بیشتر ملی و ساکنان مناطق جغرافیایی و فرهنگی مختلف کشور با رویدادهای ملی، می

انسجام، همدلی و همبستگی ملی را فراهم آورد. مدیریت هوادار باید چند هدف را دنبال کند: باید 

اران جدید و ایجاد انگیزه و حفظ وفاداری و تعیین درپی بازاریابی، ایجاد هواداران جدید، حضور هواد

کارگیری مدیران (. در این زمینه به65، 2009هویت هواداران جدید باشد )المیری و همکاران، 

ها، ایجاد کانون هواداران در جهت متخصص و مجرب و پیشکسوتان در تشیکالت مدیریتی باشگاه

ها های هواداران کنونی باشگاهو کافی به نیازها و خواستهارتقای احساسات مثبت هواداران و توجه الزم 

 شود.ربط پیشنهاد میبه مدیران و مسئوالن ذی

 تعامل پرسنل و هوادار

نتایج نشان داد که تعامل پرسنل با هوادار بر توسعۀ هواداران تأثیر دارد. این یافته با نتایج پژوهش 

زه توجه به ایجاد ارتباط و کیفیت ارتباط در حوزۀ راستاست. امرو( هم2016) 1جنسن، لیمبو و چوی

(. ارتباط مثبت و محکم و نزدیک با هوادار 548، 2011بازاریابی افزایش یافته است )کیم و همکاران، 

نظیری برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار تبدیل شود )پالملتیر، جارویس، تواند به منبع ویژه و بیمی

 فوتبال مهم صنعت و ظریف نکات از هواداران با باشگاه تعامل و توجه (.15، 2009، 2بچکف و کاردس

به  سنگین هایزیان هواداران هایحساسیت و شناختیمسائل روان به توجهیکه بیطوریاست؛ به

 و باشگاه به هواداران بدهد. وفاداری دست از را کند و ممکن است باشگاه مشتریانشمی وارد باشگاه

                                                           
1. Jensen, Limbu & Choi 

2. Palmatier, Jarvis, Bechkoff & Kardes 
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 همانند مسابقه یک عرضۀ است الزم مرز نیست. و حدبی معین مسابقۀ یک تماشای به تعهد احساس

هزینۀ حق پخش  یا بلیت قیمت نمونه، برای پذیرفتنی باشد؛ هایویژگی دارای دیگر خدمات عرضۀ

 تسهیالت و ورزشگاهی باشد یا امکانات هواداران خرید توان با متناسب و معقول تلویزیونی، هایشبکه

رعایت نشوند، پیوندهای بین هواداران  مالحظات بارها این اگر باشد. مناسب کیفیت دارای تلویزیونی

( در پژوهش خود عنوان کردند که ابعاد جو 2016شود. جنسن و همکاران )و باشگاه دچار خدشه می

د تیم، ای، تسهیالت، تجهیزات الکترونیکی، سرگرمی، عملکراستادیوم ورزشی شامل کارکنان حرفه

رقابت تیم، شور و شوق تماشاگران و گروه تشویق در بازگشت تماشاگران نقش دارند. با توجه به 

آمده، استفاده دستاهمیت این موضوع در بازگشت هواداران به استادیوم ها و با درنظرگرفتن نتایج به

ها، ارائۀ بلیت استادیومجای تفتیش بدنی در هنگام ورود به های کنترل نامحسوس بهاز سیستم

جای الکترونیکی با کارت شناسایی، استفاده از سیستم دوربین مداربسته برای کنترل جمعیت به

دخالت مستقیم مأموران امنیتی، شناسایی و جلوگیری از ورود هواداران متخلف توسط مأموران و 

 شود.ا به مسئوالن پیشنهاد میههمچنین برخورد مناسب مأموران و پرسنل استادیوم با هواداران تیم

 هامشوق

 1راستا با این یافته، فانک و جیمز هم ها بر توسعۀ هواداران تأثیر دارد.نتایج نشان داد که مشوق

عنوان توانند بههای کم میهای مالی مانند قیمت( بیان کردند که پیوندهای مالی روی مشوق2001)

عنوان ترفندی به عمل کنند. مشوق های مالی ممکن است بهابزاری برای حرکت از سطح آگاهی به جاذ

ها به کار روند. چنین اقداماتی به احتمال زیاد در برای خرید بلیت بیشتر یا افزایش شرکت در بازی

کننده با قیمت مناسب ممکن است مندان به یک بستۀ سرگرمرشد جاذبه مؤثرند؛ برای مثال، عالقه

های مربوط به لذت ته شوند. افراد در سطح جاذبه، بیشتر به ارزشبرای حضور در بازی برانگیخ

ها تبدیل نشده مندند و فعالیت )بازی فوتبال( هنوز به معنای شخصی یا کانون شیوۀ زندگی آنعالقه

ها، آگهی و تبلیغات سایتاست؛ بنابراین برای جذب افراد جدید به فوتبال، ابزارهای بازاریابی مثل وب

ها شود در این زمینه باشگاههای همبسته با رویداد متمرکز شوند. پیشنهاد میاداران و لذتباید بر هو

ریزی و هماهنگی کنند و با درنظرگرفتن تسهیالت و امکاناتی با همکاری فدراسیون فوتبال برنامه

                                                           
1. Funk & James 
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ها، استفاده از نبها یا رایگان به آهمچون اهدای هدایای تشویقی به هواداران برگزیده، ارائۀ بلیت نیمه

های جالب و تفریحی ها و کنسرتکارت هواداری و کوپن تخفیف برای هواداران نمونه و برگزاری جشن

عنوان یک منبع ها بهقبل از شروع مسابقات، در راستای توسعه و افزایش حضور هواداران در استادیوم

 مالی مؤثر گام بردارند.

 کانال توزیع

( در پژوهشی 2002توزیع بر توسعۀ هوادارای تأثیر دارد. کارو و گارسیا ) نتایج نشان داد که کانال

ترین بندی مسابقات از مهمریزی و زمانتماشاچی لیگ برتر فوتبال اسپانیا دریافتند که برنامه 640بر 

ها در تعطیالت آخر هفته، توان به برگزاری بازیعوامل حضور تماشاگران است که در این مورد می

ها در شب، دسترسی آسان به ورزشگاه و ارائۀ برنامۀ کامل مسابقات در اول فصل اشاره دادن بازیانجام

های توزیع برای ارائۀ تصویری دقیق و مطلوب در اذهان اقداماتی که واکنش مطلوبی را کرد. در کانال

یون، اینترنت، پست، از طرف هوادار دارد، باید هدف قرار داد. تبلیغات از طریق روزنامه، مجله، تلویز

های عنوان کانالها بهتابلوی اعالنات، خبرنامه، لوح فشرده و نوع لباس ورزشکار که در بسیاری از رسانه

ها تأثیر بسیار مثبت بر توسعۀ هواداری دارد. شوند، الزم است. استفاده از این کانالبازاریابی مطرح می

 دنیا همچون انگلستان، معتبر هایلیگ هایبازی رنامۀتوان به این نکته اشاره کرد که بهمچنین می

برنامۀ  و همچنین  است مشخص مسابقات فصل شروع از قبل کشورها دیگر و آلمان اسپانیا، ایتالیا،

 از فصل کل بلیت خرید با توانندمی تماشاگران حتی و مشخص است فصل انتهای تا تیم هر هایبازی

 فروش برای اساسی حلراه هنوز ما باشند. در کشور داشته کامل اطمینان ورزشگاه در امکان حضور

نیاز  بیشتر تحقیق به این مسئله و است نشده ارائه ورزشگاه از آسان خروج و ورود همچنین و بلیت

شده، ریزی اعالمدارد. ارائۀ تقویم کامل مسابقات در ابتدای فصل، برگزاری منظم مسابقات و طبق برنامه

امکاناتی برای دسترسی آسان به بلیت در روز مسابقه و برگزاری مسابقات در خارج از آوردن فراهم

 شود.ساعات کار و تعطیالت آخر هفته، در این زمینه پیشنهاد می

 قدرت بازار

شدن ورزش، بازاریابی نتایج نشان داد که قدرت بازار بر توسعۀ هوادارای تأثیر دارد. امروزه با صنعتی

جهانی درآمدزا تبدیل شده است که نتیجۀ آن کسب سرمایه و درآمدزایی برای ورزشی به صنعت 



 175                                                                       رانیبرتر فوتبال ا گیدر ل یهوادار ةمدل توسع: موسوی

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

ها و ترجیحات مشتری، ارائۀ های ورزشی است. همسو با آن، فرایندهایی مانند توجه به خواستهسازمان

محمدی خدمات کیفی و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتریان اهمیت فراوانی پیدا کرده است )علی

کنندگان ها با شناخت کافی از مصرف(؛ بنابراین ضروری است باشگاه104، 2013 و همکاران،

هنگام با عرضۀ محصولی خوب )مسابقه( و با قیمتی گیری به)هواداران( و نیازهای بازار، به تصمیم

بر افزایش سهم بازار، از طیف هوادار گسترده بهره گیرند. وابستگی مالی و مناسب )بهای بلیت( عالوه

کردن تسهیالت و ها در بورس، فراهمها به دولت، واگذاری سهام باشگاهقوقی نداشتن باشگاهح

کردن امکان حضور بانوان، جایگاه خانوادگی و ارائۀ تسهیالت های ارائۀ بلیت اینترنتی، فراهمزیرساخت

 شود.بلیت فصلی به هواداران، در این زمینه پیشنهاد می

 اجرای قوانین

المللی های ورزشی بیناد که اجرای قوانین بر توسعۀ هواداران تأثیر دارد. فدراسیوننتایج نشان د

اند و در این میان ها گام برداشتهتر رقابتها و برگزاری جذاببه سوی تغییر قوانین و مقررات بازی

های لیگها به افزایش تماشاگران در مسابقات مختلف دوخته شده است. در ایران نیز از دیرباز نگاه

اند. ها از شهرهای مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختهها تیماند که در آنهای ورزشی وجود داشتهرشته

ها، مسابقات های متبوع آنها و فدراسیونهای ورزشی و سازمانهای اخیر، بسیاری از رشتهطی سال

ها و همگام با سایر ملل میان این رشتهکنند. از برگزار می 1ای و با نام لیگ برترصورت حرفهخود را به

محمدی و کنند )علیمندان زیادی مسابقات لیگ برتر فوتبال را دنبال میجهان، در ایران نیز عالقه

نویسان و مؤلفان (. فوتبال سرگذشت جالبی دارد؛ چراکه تعداد بسیاری از تاریخ102، 2013همکاران، 

طریق ابتدایی و اولیه و چه از نظر بت کنند فوتبال چه به اند تا ثاها( سعی کردهخصوص غربی) به

ها آغاز شده و سپس به کشورهای دیگر رخنه داشتن فوتبال و قوانین و رعایت اصول بازی، از کشور آن

اند و اند که خود را پدر فوتبال دانستهکرده و رواج یافته است. کشورهای فرانسه و ایتالیا از آن جمله

ها در قرن هیجدهم، خود کشور انگلستان است که از حیث تدوین قوانین و ثبت بازی مقابل این دو،

جیکودل کالسیو بوده یا طورکلی، نام اولیۀ بازی فوتبال، سوله داند. بهرا واالتر و برتر از دیگران می

فته است طور کاماًل صحیح با قوانین مدون آغاز شد، از انگلستان سرچشمه گراست، اما فوتبالی که به

                                                           
1. Premier League 
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موقع داوران الزم است. یک داور درست و به گیری(. تصمیم50، 2019پور، نیا و کریمینیا، فرخ)فرخ

گیری بر جایخوبی با قوانین مسابقه، تفسیر و اجرای درست آن آشنایی داشته باشد و عالوهباید به

ی داشته باشد و بهترین مناسب در تمام مدت بازی در زمین مسابقه، تعامل کارآمدی با تیم داور

را بگیرد و با وجود مشکالت مختلف خللی در کیفیت قضاوت و تصمیم درست و قاطع وی  هاتصمیم

رسانی و آموزش در زمینۀ آگاهی هواداران دربارۀ قوانین این رشته اطالع شودروی ندهد. پیشنهاد می

را دارند، استفاده شود. همچنین  مناسب صورت بگیرد و از داوران توانا که قابلیت کنترل مسابقات

 تواند در این بخش مؤثر واقع شود.استفاده از سیستم ویدئویی در قضاوت داوران می

 مکان و تسهیالت

راستا با نتایج پژوهش، نتایج نشان داد که مکان و تسهیالت بر توسعۀ هواداری تأثیر دارد. هم

مختلف کیفیت خدمات مانند طراحی و زیبایی ( نشان دادند ابعاد 2011تئودوراکیس و همکاران )

ونقل گسترده و ورود و خروج راحت از تأسیسات، اعتماد در فرایند تحویل خدمات، پارکینگ، حمل

( با 2013خوبی برای رضایت هواداران هستند. جابری و همکاران ) هایهکنندبینیاستادیوم پیش

تماشاگران فوتبال به این نتیجه رسیدند که  حفظ و جذب در هاورزشگاه خدمات کیفیت بررسی نقش

 معناداری طوربه تواندمی عامل این تماشاگران، انتظارات و نیازها با شدهارائه خدمات انطباق صورت در

ها را تأمین کند. المیری و همکاران منجر شود و رضایت آن هاورزشگاه در تماشاگران حفظ و جذب به

های تماشاگران و وجود امکانات و تسهیالت، بر جذابیت بازی، اولویت( دریافتند سه عامل 2009)

ترین عوامل حضور هواداران در ها تأثیر مثبت دارد. این مؤلفه از مهمحضور تماشاگیران در ورزشگاه

ها و مسئوالن ریزی مناسب باشگاهتوسعه و افزایش حضور آنان برنامه منظورهاست و بهاستادیوم

ها، زیبایی نمای استادیوم، ؛ بنابراین توجه به افزایش گنجایش استادیومکندب میبرگزاری را طل

های مختلف ورزشی در ها، دسترسی آسان به پارکینگ، وجود فروشگاهبودن جایگاهصندلی یا مبله

 شود.استادیوم و عرضۀ غذا، نوشیدنی با کیفیت مناسب و غیره برای توسعۀ هواداری پیشنهاد می

 ترویج

های افراطی نقل و انتقاالت، مبالغ ایج نشان داد که ترویج بر توسعۀ هواداری تأثیر دارد. هزینهنت

منظور ها بهها، مجادله و رقابت بین حامیان مالی برای جذب ستارهنجومی برای امضای قرارداد با بازیکن
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ای و تالش مدیران سانهآوردن حق پخش ردستپایان برای بهترویج و تبلیغ محصوالتشان، مذاکرات بی

ها تنها جزئی از دنیای گذاران بالقوه، همۀ اینمنظور الگوکردن تیمشان برای جذب سرمایهای بهحرفه

ترین فعالیت فراغتی در میان هواداران عنوان رایجهای فوتبال بهفوتبال امروز است. حضور در استادیوم

کرده است. در این حوزه پیشنهاد محقق به مسئوالن  ورزشی اروپا، درآمدهای اقتصادی عظیمی را تولید

ها با توجه به نتایج پژوهش، استفاده از لباس و نشان ماندگار برای تیم، تأکید بر نصب تصاویر باشگاه

هایی های انحصاری با آرم باشگاه و ایجاد برنامهبازیکنان در ابزارهای تبلیغاتی شهری، افزایش فروشگاه

 کشی در بین هواداران است.یح و قرعههمچون بازدید، تفر

 کیفیت و فرایند

های نتایج نشان داد که کیفیت و فرایند بر توسعۀ هواداری تأثیر دارد که با بسیاری از پژوهش

( نشان دادند ابعاد گوناگون کیفیت خدمات 2011راستاست. تئودوراکیس و همکاران )شده همانجام

تماد در فرایند تحویل خدمات، پارکینگ، حمل ونقل گسترده و مانند طراحی و زیبایی تأسیسات، اع

خوبی برای رضایت هواداران هستند. تئودراکیس  هایهکنندبینیورود و خروج راحت از استادیوم پیش

( دو عامل کیفیت وظیفه و کیفیت نتیجه را بر رضایت مشتریان مؤثر دانستند. 2013و همکاران )

که کیفیت وظیفه، کیفیت نتیجه و رضایت مشتریان همراه با هم، بر همچنین آنان اعتقاد داشتند 

( در پژوهش خود به این نتیجه 2018ها مؤثر است. شانک و همکاران )حضور تماشاگران در ورزشگاه

رسیدند که کیفیت رویداد و رضایت تماشاگران اثر مثبت بر تمایل به بازگشت تماشاگران دارد. شانک 

واسطۀ ارتقای کیفیت ها بهت که تداوم حضور روزافزون تماشاگران در بازی( معتقد اس32، 2006)

مندان ها قبل، حین و پس از تماشای رویداد های ورزشی در اختیار عالقهخدماتی است که سازمان

اند که رضایت مشتری در گرو افزایش کیفیت ها دریافتهدهند. از سوی دیگر، همۀ سازمانقرار می

ترین مزایای رسیدن به رضایتمندی مشتری، توسعه و شده است و یکی از مهمت ارائهکاالها و خدما

ارائۀ خدمات باکیفیت است. در حال حاضر، جذب مشتری از طریق بهبود کیفیت خدمات در بازار 

ها برای استقبال بیشتر هواداران به شود باشگاهپررقابت امروزی حیاتی و ضروری است. پیشنهاد می

ارائۀ تصویر بهتری از مسابقات  منظوربازیکنان و مربیان سرشناس خارجی اقدام کنند و بهاستخدام 

 های خود بیشتر بهره ببرند.  پوش در تیمبرای هواداران، از بازیکنان مطرح و ملی
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 محصول

های زیر نتایج نشان داد که محصول بر توسعۀ هوادارای تأثیر دارد. این یافته با پژوهش

( نیز در نتایج پژوهش خود عنوان کردند کیفیت رویداد بر 2014. فروغی و همکاران )راستاستهم

( 2015ای ایران تأثیر دارد. چراغی آباجلو و جنانی )رضایت هوادار و حضور در بازی در فوتبال حرفه

ذکر کردند تسهیالت تأثیر انکارناپذیری بر میزان حضور تماشاچیان ورزشی دارد. سابیل حسین  

( در پژوهش خود مبنی بر اینکه چگونه آگاهی از رویداد، کیفیت رویداد و تصویر رویداد باعث 2016)

شود که دیدارکنندگان قصد بازدید مجدد را داشته باشند، به این نتیجه رسید که تصویر یک رویداد می

عمادی و ناصح کند. نقش مهمی در افزایش قصد بازدیدکنندگان برای بازدید مجدد از رویداد بازی می

تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه »( در پژوهش خود با عنوان 2014)

به این نتیجه رسیدند که کیفیت نتیجه شامل عوامل مربوط به کیفیت « های لیگ برتر فوتبال ایران

بر رضایت تماشاگران  های حاضر در مسابقه، بیشترین تأثیر رامسابقه و عوامل مربوط به عملکرد تیم

گیری کردند که ( در پژوهش خود نتیجه2019گذارد. همچنین دنکوب کرپی و همکاران )می

توانند نقش مهمی در تمایل به بازگشت تماشاگران شده از رویداد و تصویر رویداد میهای درکارزش

جذاب که در آن سطح باالی ای زیبا و ایفا کنند. نتایج پژوهش نشان داد هواداران از مشاهدۀ مسابقه

کنند و دوستدار مشاهدۀ مسابقۀ پایاپای نیز هستند؛ شود، بیشتر استقبال میمهارت بازیکنان ارائه می

دادن تمرینات و ها برای جلب رضایت هواداران با انجامدر این زمینه باشگاه رودبنابراین انتظار می

 مربیان بزرگ اقدامات الزم را انجام دهند. کارگیریروز تمرینی و بههای مدون و بهبرنامه

شدن به هواداران ها باید در جهت تغییر نگرش تماشاچیان برای تبدیلطورکلی، رویکرد باشگاهبه

)افزایش هواداران( و حفظ و جلب رضایت خاطر هواداران )حفظ هواداران( باشد تا از این طریق بتوانند 

خوبی هدایت های اقتصادی باشگاه را بهباشگاه بهره ببرند و فعالیتهای ثبات و پایداری جایگاه از مزیت

تواند راهکارهای بسیار مفیدی را برای کنند. توجه به عوامل و معیارهای مؤثر بر توسعۀ هوادارای می

های مدنظر شده بتواند فعالیتهای شناساییها و ضعفمدیریت باشگاه فراهم کند تا براساس قوت

 ریزی و مدیریت کند.نحو نیکو برنامهباشگاه را به 
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کنندگان )هواداران( و نیازهای بازار در ها با شناخت کافی از مصرفبنابراین ضروری است باشگاه 

بر هنگام با عرضۀ محصولی خوب )مسابقه( و با قیمتی مناسب )بهای بلیت( عالوهگیری بهتصمیم

های علمی حلتواند راهگیرند. نتایج این پژوهش می افزایش سهم بازار، از طیف هواداران گسترده بهره

های کشور قرار دهد تا با ارائۀ خدماتی در اختیار مسئوالن فدراسیون، سازمان لیگ و مدیران باشگاه

با کیفیت بهتر شرایط توسعۀ این ورزش باشکوه در بین جوانان فراهم شود و پشتوانۀ مطمئنی برای 

مرزی و کسب افتخارات ملی به وجود آید. در چنین حالتی ابقات برونهای ملی برای شرکت در مستیم

و با توسعۀ هواداری، حامیان مالی فرصتی طالیی پیدا خواهند کرد تا از بازار ارزان و مطمئن برگزاری 

مند به مسابقات پرشور فوتبال برای تبلیغ و عرضۀ محصوالتشان به مشتریان که همان هواداران عالقه

تواند پشتوانۀ مالی محکمی برای تأمین مخارج وتبال هستند، استفاده کنند. این کار میمسابقات ف

 ها برای توسعۀ ورزش جذاب فوتبال فراهم آورد.باشگاه

ها ارائه توان پیشنهادهایی به مدیران و مسئوالن فدراسیون و باشگاهبا توجه به نتایج پژوهش می 

هایی نظیر کارت و تلویزیونی ویژۀ باشگاه، استفاده از برنامه های رادیوییداد؛ از قبیل تأسیس شبکه

هواداری و کوپن تخفیف، عرضۀ غذا و نوشیدنی با کیفیت مناسب، باالبردن سطح کیفیت سیستم نور 

استادیوم، نظافت مناسب جایگاه هواداران، برگزاری مسابقات در خارج از ساعات کار روزانه و تعطیالت 

ها، پوش توسط تیمکارگیری بازیکنان ملیری بازیکنانی با سطح باالیی از مهارت، بهکارگیآخر هفته، به

کارگیری مربیان خارجی سرشناس، استفاده از بازیکنان مطرح در های اختصاصی، بهایجاد استادیوم

گذاری منعطف برای اقشار های ویدئویی در قضاوت داوران، قیمتهای حاضر، استفاده از سیستمتیم

های بازاریابی استراتژیک ها، ایجاد طرحکردن جایگاه خانوادگی در استادیومناگون هواداران، فراهمگو

کشی برای هواداران هایی همچون بازدید، تفریح و قرعهو ساالنه برای جذب و همچنین ایجاد برنامه

 منظور توسعۀ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران. به

های پژوهش نداشتن محقق از دقت بعضی از نمونهن پژوهش، اطمینانهای ایمحدودیت ترینمهم

های آماری در زمان نشدن عوامل هیجانی بر نمونهها و کنترلنامهدر تکمیل و بازگرداندن پرسش

 تکمیل پرسشنامه بودند.
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شود با توجه به اینکه این پژوهش روی هواداران رشتۀ فوتبال انجام شده است، پیشنهاد می

های دیگر ازجمله والیبال پذیری، پژوهش حاضر را روی رشتهشگران در آینده برای افزایش تعمیمپژوه

های آینده عوامل مؤثر بر توسعۀ هواداری از در پژوهششود و بسکتبال انجام دهند. پیشنهاد می

وسعۀ های آینده موانع تتوانند در پژوهشدیدگاه بازاریابان بررسی شود. همچنین پژوهشگران می

 هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران را بررسی کنند و با نتایج این پژوهش مقایسه کنند. 
 

 تشکر و قدردانی
در اینجا جا دارد از تمامی اساتید، مربیان، داوران، مسئولین و تماشاگرانی که در به نتیجه رسیدن این 

باشم و امیدوارم نتیجه حاصله از  اند کمال تشکر و قدردانی را داشتهتحقیق کمک و همکاری داشته

 این پژوهش در نهایت باعث ارتقاء ورزش کشور شود.
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