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    چکیده

 رانیا بالفوت برتر گیل یهاباشگاه یهوادار تیهو تیوضع یبررس حاضر پژوهش انجام از هدف

. فتگر انجام تهران استقالل یورزش یفرهنگ باشگاه یرو بر یمورد مطالعه صورت به که بود

 طالعاتم از یرویپ با یکاربرد هدف نظر از و یشیمایپ ـ یفیتوص قاتیتحق نوع از حاضر پژوهش

 هیکل را قیتحق معهجا.  گرفت انجام یدانیم شکل به هاداده یآورجمع منظر از که است بوده یمورد

 یمکان یقلمرو به توجه با هاآن از نفر 346 تعداد که  دادندیم لیتشک  تهران استقالل باشگاه هواداران

 اسیمق از هواداران تیهو زانیم سنجش ظورمنبه. شدند انتخاب قیتحق یینها نمونه عنوانبه یزمان و

 جینتا. دش استفاده( 2009) انیفوالد و یسهراب ع،یشج توسط شدهساخته یورزش هواداران تیهو

 یاجتماع تیوه و خود تیهو یهااسیمق خرده نیب که داد نشان طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون

 یبندتبهر آزمون جینتا نیهمچن. دارد وجود یمعنادار تفاوت یورزش هواداران التیتحص کیتفک به

 یریرپذیتأث و اول هرتب خود تیهو هواداران، تیهو دهندهلیتشک عوامل انیم از که داد نشان دمنیفر

 شناخت پژوهش، جینتا به توجه با. آوردند دست به را سوم و دوم یهارتبه یاجتماع تیهو و

 یاساس توجه ن،هوادارا یازهاین به توجه ران،هوادا تیریمد نظام لیتشک ،یهوادار تیهو یهامولفه

 .دینمایم جلوه یضرور هاآن به اقدام که است یاتیعمل اقدامات جمله از یهوادار یهاکانون به

 .هرانت استقالل ،یریرپذیتأث ،یاجتماع تیهو خود، تیهو ،یورزش هواداران ها:هواژ دیکل
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 مقدمه  

 عالوه ورزش. است افراد تیهو یریگشکل یبرا یسبمنا بستر و یاجتماع یادهیپد ورزش      

 ت،یشخص یریگشکل سازنهیزم افراد، یحیتفر یازهاین ساختن برآورده و فراغت اوقات یسازیغن بر

 ییهاورزش ،یورزش میعظ گستره نیا انیم در. شودیم محسوب زین مناسب یالگوده و تیهو

 .(Goodarzi, 2011) کنندیم دایپ یاژهیو تیاهم مکان و زمان از یمقطع در که رگذارترندیتأث

 نمایشی تواندیم خاص طوربه شود،یم محسوب یورزش یهارشته نیپرطرفدارتر از یکی که فوتبال

 شمار به منطقه یا شهر جامعه، یک نماد  هواداران، و بازیکنان و تیم آن در که شود تلقی یجمعدسته

 با فوتبال، ورزش امروزه. کنندیم دایپ تیهو و معنا وسیعی طوربه افراد، ط،یمح نیا در و ندیآیم

 است؛ مطرح جهان سطح در ورزش نیترمحبوب و نیپرطرفدارتر عنوان به موجود شواهد به توجه

 هزاران وجود. کنندیم قلمداد خود یمل یورزش عنوان به را آن کشورها از یاریبس که ییجا تا

 یبرخوردار و هاورزشگاه بودن زیلبر جهان، سراسر در هاآن هوادار هاونیلیم و فوتبال کنیباز

 کرده یمعرف جهان ورزش نیتریمردم عنوان به را فوتبال ،یونیلیم صد چند نندگانیب از هارقابت

 هاورزش یتمام با سهیمقا در و بوده ورزش نیپرطرفدارتر و نیترجیرا فوتبال، زین رانیا در. است

 ,Mahmoudi, Honari) است داده اختصاص خود به را طرفدار و ورزشکار تعداد نیشتریب

Younesi & Shahlae Bagheri, 2019 ) . 

 ارمغان به هاآن یبرا را یشاد و یسرگرم افراد، رفاه زانیم و یزندگ طیشرا به توجه بدون فوتبال

 استیس و مذهب فرهنگ، در و است شده لیتبد مردم روزمره یزندگ از یبخش عنوان به و آوردیم

 یونیزیتلو پخش حق ان،یمتقاض لیطو صف .(Ahtiainen, 2018) است گرفته یجا هاملت

 دییتا را موضوع نیا هواداران، شماریب تعداد زین و اروپا قهرمانان گیل ای فوتبال یجهان جام مسابقات

 کردند ماشات ونیزیتلو از را لیبرز 2014 یجهان جام نفر ونیلیم ستیدو و اردیلیم سه حدود. کندیم

 و تماشاگر 53000 نیانگیم که کردند؛ تماشا کینزد از را مسابقات نیا هم نفر ونیلیم سه از شیب و

 بدون فوتبال ورزش. (Dima, 2015) باشدیم یباز هر یبرا ورزشگاه تیظرف یدرصد 93 لیتکم
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 یوفادارتر و شتریب انهوادار که هستند ترموفق ییهامیت اغلب و ندارد یتیجذاب تماشاگران و هواداران

 و یمل یهامیت شرفتیپ در را نقش نیتریدیکل فوتبال، هواداران راستا، نیهم در. باشند داشته

 رشد به رو یازهاین به ییپاسخگو یبرا مناسب یهانهیزم جادیا ن،یبنابرا. کنندیم فایا هاباشگاه

 یابیبازار و ورزش حوزه رانیمد ال،فوتب یاصل مخاطبان و انیمشتر عنوان به تماشاگران و هواداران

 نهیزم قیطر نیا از و باشند تماشاگران یازهاین یارضا و یابیارز دنبال به که است ساخته ریناگز را

 ,Fesengheri)ندکن فراهم را یورزش یدادهایرو در هاآن حضور و هواداران یمیت تیهو شیافزا

(Bensbordi, Shooshi Nasab, 2017. 

 به آن با متناسب خدمات ارائه با توانیم هواداران تیهو و احساس نوع اختشن با واقع، در

 صاحبان و رانیمد ،یورزش تیریمد نیمتخصص دهیعق به. کرد دایپ دست یفراوان یاقتصاد یهابهره

 جلب با و یورزش یدادهایرو تماشاگران یهازهیانگ و هایژگیو شناخت با توانندیم یورزش مشاغل

 ,Moradi) ندینما یزیربرنامه یمال یایمزا کسب و یسازمان یعملکردها بهبود یبرا آنان نظر

(Houshyar, Sadri, Hamed, 2014  .حوزه نیا در ن،ینو میمفاه از یکی که یهوادار هویت 

 با هواداران زیرا، شود؛یم محسوب زین ورزشی یهامیت پیشرفت جنبه نیترمهم شود،یم محسوب

 بیشتری تعلق احساس خود، عالقة مورد تیم رکود یهادوره در حتی احتماالً باال یهوادار هویت سطح

 یهایباز در تیم از آشکارتر حمایت شامل ورزشی یهامیت به تعلق احساس مزایای. دارند آن به

 مختلف عوامل که است نیبرا اعتقاد. شودیم نیز رهیغ و مسابقات بلیت خرید خانه، از بیرون و خانگی

 بر نیز هواداران ادراکات نیهمچن و باشند تأثیرگذار ورزشی هواداران هویت بر توانندیم مدیریتی

 در .(Shojaee & Soleymani Tapeh Sari, 2010) است مؤثر خاص تیمی به نسبت آنان هویت

 و است نشده ییشناسا یخوببه باال، یهوادار تیهو کی داشتن یایمزا و هاتیمحدود حاضر، حال

 هوادار نقش به فرد اندازه از شیب تعهد که دهدیم رخ یزمان یقو یهوادار تیهو به بوطمر مشکالت

  .(Stephan & Brewer, 2007) شود فرد یزندگ یهاجنبه ریسا یسو از نهیهز پرداخت به منجر

 سازمان یا تیم بازیکن، یک به فرد احساسی درگیری و شخصی تعهد به ،یورزش یهوادار هویت
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 سطح، نیترنییپا گرفت؛ نظر در توانیم را سطح سه هواداران، هویت برای. شودیم اطالق ورزشی

 نگران و شوندیم حاضر ورزشی رویداد در سرگرمی برای که است اجتماعی هواداران مختص تیهو

 از که است یهوادار تیهو  از یگرید سطح متعصب نیمه یا متمرکز هواداران. نیستند بازی نتیجة

 نتیجه صورت در و نداشته یطوالن یعمر هواداری این اما، کنند؛یم هواداری تیم یا بازیکن یک

 سوم، دستة. دهندیم تغییر آن به نسبت را خود یبستگدل بازیکنان، فیضع عملکرد یا تیم نگرفتن

 بازیکن به زیادی احساسی یبستگدل طوالنی مدت برای که اندمتعصب بسیار یا همیشگی هواداران

 بیشتر باشد، داشته یبیشتر یهوادار تیهو هوادار چه هر است یگفتن. دارند خود عالقة وردم تیم یا

  .(Dehghan, Khezri, Alidoust, Hemayat talab, 2010) شودیم حاضر رویدادها در

 از گریز هیجان، سرگرمی،. دارند تماشاگران حضور میزان روی مهمی ریتأث نیز انگیزشی عوامل

 موردنظر، ورزش مورد در آگاهی پیروزی، پایاپای، بازی بازی، زیبایی ختی،یکنوا و روزمرگی

 بر رگذاریتأث یزشیانگ عوامل جمله از شدن، اجتماعی و خانواده کنار در بودن اقتصادی، عوامل

 هواداران ،یورزش یهاسازمان انیمشتر جمله از حال،نیباا. باشدیم زین یورزش هواداران تیهو

 هاباشگاه یورزش ابانیبازار یاساس اهداف از مداوم، حضور یبرا هاآن بیترغ و قیتشو که هستند

 فوتبال صنعت در رگذاریتأث و مهم عوامل از یکی شد گفته که طورهمان رایز شود؛یم محسوب

 حاصل ییدرآمدزا آن دیفوا از یکی که است، باشگاه یبرا باال تیهو با هواداران شیافزا و جذب

 به نسبت محققان که ممکن یخودها تمام از .(Saatchian & Elahi, 2015) تهاسآن حضور از

 را مورد نیا شواهد و است برخوردار یادیز اریبس تیاهم از یهوادار تیهو اند،شده جذب آن

 عنوانبه را یورزش طرفداران ای و ورزشکاران تیهو که کرد مشاهده یمطالعات حجم در توانیم

 یهوادار تیهو ،یطورکلبه .(Shabanibahar & maghboli, 2013)اندفتهگر کار به یاصل ریمتغ

 و قدرت از یادرجه مانند کندیم ییشناسا یهوادار نقش با را خود تیهو که یشخص یبرا

  . (Brewer, Van Raalte, Linder, 1993) است شده فیتعر ییانحصارگرا
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 موضوع روزافزون تیاهم ،یشورز هواداران تیهو به مربوط یپژوهش اتیادب یگستردگ

 Rezapour پژوهش جینتا کشور، داخل در شده انجام یهاپژوهش در. دهدیم نشان را موردنظر

 از استفاده س،یپرسپول میت مختص یهوادار یهاتیوبسا از استفاده نیب که داد نشان (2018)

 صفحات از فادهاست ک،یالکترون یهاروزنامه از استفاده س،یپرسپول میت مختص یهاکشنیاپل

 تیهو با سیپرسپول میت مختص تلگرام یهاکانال از استفاده و سیپرسپول میت مختص نستاگرامیا

 گرید یپژوهش در. دارد وجود یداریمعن و مثبت رابطه تهران سیپرسپول باشگاه هواداران

Fasnaghari et al (2017) و نیشتریب ب،یترت به برند تیهو تشابه و اعتبار ز،یتما که افتندیدر 

 تیجذاب و داشتند رانیا فوتبال برتر گیل یها باشگاه برند تیهو کردن جذاب بر را ریتاث نیکمتر

 Ghofrani(2015) نیهمچن. است داشته هواداران یمیت تیهو جادیا در را ریتاث نیشتریب برند، تیهو

 یمعنادار رابطه دارانهوا زشیانگ که افتیدر فوتبال هواداران یمیت تیهو بر زهیانگ نقش یبررس با

 ،یسرگرم ،یاجتماع تعامل) رهایمتغ ریسا ،یروزمرگ از فرار ریمتغ جز به و دارد آنان یمیت تیهو با

 Jaberi, Naderian. بودند یمیت تیهو یبرا یمعنادار نیب شیپ( خانواده و تیموفق ،یمیت یوابستگ

Jahromi, Khazaei Pool and Salimi (2014) یپندار همذات بر موثر ملعوا سهیمقا با زین 

 تازه یهامیت هواداران نیب که دادند نشان سیتاس تازه یهامیت و سابقه با یورزش یهامیت با هواداران

 شان عالقه مورد میت با هواداران یپندار همذات در عامل نیتر یاساس ییایجغراف خاستگاه س،یتاس

 یمیت یهاتیموفق خچهیتار و سابقه سابقه، با یاه میت هواداران نیب که داد نشان جینتا نیهمچن. است

 به Moradi, Hoshyar, Sadri and Hamed (2014) گرید یقیتحق در. است بوده عامل نیترمهم

 که دادند نشان و پرداخته زیتبر یتراکتورساز و سیپرسپول استقالل، یهامیت در یمیت تیهو یبررس

 .دارد یورزش میت تیشخص با یمعنادار رابطه هواداران یمیت تیهو

 است شده انجام یهوادار تیهو خصوص در کشور از خارج در که یقاتیتحق جمله از نیهمچن

 پژوهش در که کرد اشاره Luke, Funk, Doyle and McDonald (2019) پژوهش به توانیم

 یابیارز ،یشناخت یآگاه ،یرفتار مشارکت ،یرگذاریتاث بعد پنج که دندیرس جهینت نیا به خود
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 زمان طول در خود محبوب میت یبرا باال یمیت تیهو با هواداران در یعموم یابیارز و یخصوص

 به تعهد نیب یمعنادار و مثبت رابطه که افتیدر Cohen (2017) گرید یپژوهش در. است بوده ثابت

 دانش جان،یه که داد نشان زین Gargon (2016) پژوهش جینتا. دارد وجود یمیت تیهو و جامعه

 زین Yildiz (2016) این راستادر  .هستند یهوادار یهازهیانگ نیترعیشا جزو میت به عالقه و یورزش

 یدارا هواداران که افتیدر آنان یاخالق یتعهد یب و هواداران یریپذ تیهو نیب رابطه یبررس با

 واگذار را یباز کی عمد به ای نموده یتبان مشانیت که دهند یم احتمال کمتر اد،یز یریپذ تیهو

 یبرگزار یط در Billings, Delvin and Brown (2016) توجه،قابل پژوهش کی در. کند

 تماشاگران در ییگرایمل و یهوادار تیهو مقوله دو ارتباط یبررس به 2014 یجهان جام مسابقات

 نقش از یحاک رفتیپذ انجام یساختار معادالت روش با که پژوهش نیا. پرداختند فوتبال مسابقات

. داشت متحده التیا کشور جمله از مختلف یکشورها ییگرایمل ینیبشیپ در یهوادار تیهو مثبت

 یداریمعن و مثبت رابطه که دادند نشان Muir, Pokrizinski, and Griffin (2015) یپژوهش در

 مربوط محصوالت ریخر و هامیت یاجتماع یهاشبکه از استفاده و هواداران یمیت تیهو شیافزا نیب

 . دارد انمحبوبش باشگاه به

 یهامیت کیفیت و ورزشی اماکن یهایژگیو Aminuddin and Lee (2008) است یگفتن

 مؤثر کامالً مسابقات در هاآن حضور میزان و هاباشگاه هواداران یهوادار هویت بر را ورزشی

 تیهو حفظ ای جادیا در را یتیریمد عوامل خود پژوهش در زین Chen (2007) نیهمچن. دانستند

 12 در که را یعوامل خود یمفهوم مدل در یو. دانست مؤثر یاحرفه یورزش یهامیت نهوادارا

 عوامل ،یسازمان عوامل شامل که کرد یبندطبقه یاصل جنبه پنج به بودند شده ارائه رشاخهیز

 و یتجرب یهاآزمون جینتا اساس بر. هستند یسنت عوامل و هارسانه وابسته، عوامل کننده،جذب

 .رفتیپذیم ریتأث یتیریمد عوامل از میمستق طوربه یهوادار تیهو شدهارائه مدل لیوتحلهیتجز

 ازجمله که سیپرسپول و استقالل یعنی یتهران پرمخاطب یهامیت است، حیتوض به الزم

 بخش چند یرو بر تمرکز جزبه ند،یآیم حساببه رانیا فوتبال برتر گیل یهامیت نیپرطرفدارتر
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 و جذب شناخت، یبرا گرید یهاباشگاه به نسبت یحت یکمتر یهاتیفعال و یزیربرنامه خاص،

 یهاپژوهش رو،نیازا. دارند خود هواداران با مؤثر ارتباط و یسامانده کل در و هواداران حفظ

 هواداران شتریب هرچه یبرقرار یبرا تهران، سیپرسپول و استقالل هدف جامعه با یاساس و یکاربرد

 یاحرفه یهاباشگاه یهوادار تیهو یبررس ،یطورکلبه. شود واقع مؤثر تواندیم هاباشگاه نیا با

 که است هواداران ژهیوبه و انیمشتر نهیزم در یپوشچشمرقابلیغ میمفاه از یکی ران،یا برتر گیل

 منعکس خود هواداران و انیمشتر با ارتباط در را هاباشگاه نیا عملکرد آن از آمدهدستبه جینتا

 نیا از کشور یهامیت نیپرافتخارتر از یکی عنوان به تهران استقالل یورزش یفرهنگ باشگاه. سازدیم

 خود و خود از ییجز را استقالل که هستند میت نیا کنندهدنبال یهواداران و است برخوردار یژگیو

 هویت زآنجاکها. کشندیم دکی را میت نیا تیهو یواقع یمعنا به و دانندیم استقالل از ییجز را

 است، انسانی منابع از یریگبهره توسعة نهضت و ورزشی بازاریابی حوزة در مهم مفهومی هواداری

 تیهو تیوضع که سؤال این به یمنطق و یعلم یپاسخ تا برآمدند درصدد پژوهش نیا در نیمحقق

 یهوادار نظام رد مهم نیا تیتقو یبرا و است؟ چگونه رانیا فوتبال برتر گیل یهاباشگاه یهوادار

 کشور، ورزش رانیمد یبرا را یارزشمند اطالعات آن از حاصل جینتا که ابندیب کرد؟ دیبا چه کشور

 .سازدیم فراهم کشور یورزش یهاسازمان و هاونیفدراس ،یورزش یهاگیل

 

 روش تحقیق

 از یرویپ با یکاربرد هدف نظر از و یشیمایپ ـ یفیتوص قاتیتحق نوع از حاضر پژوهش       

 سنجش منظوربه. گرفت انجام یدانیم شکل به هاداده یآورجمع منظر از که باشدیم یمورد مطالعات

 Shajie (2009) توسط شدهساخته یورزش هواداران تیهو اسیمق از یورزش هواداران تیهو زانیم

 خود تیهو یهااسیمق خرده با هیگو 19 در را یورزش هواداران تیهو زانیم اسیمق نیا. شد استفاده

 که ابزار نیا. دهدیم قرار یابیارز مورد( هیگو 5) یاجتماع تیهو و( هیگو 6) یریرپذیتأث ،(هیگو 8)

 یورزش تیریمد نیمتخصص توسط شده دیتائ ییروا یدارا بود، شده هیته یارزش 10 و یکم صورتبه
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 باشگاه هواداران از نفر 50 یرو بر که یمقدمات مطالعه کی در ابزار ییایپا است ذکر به الزم. باشدیم

 مورد جامعه. گرفت قرار دییتا مورد 83/0 کرونباخ یآلفا بیضر با گرفت، انجام تهران استقالل

 هواداران هیکل باشد،یم مشهد مقدس شهر که قیتحق یمکان یقلمرو به توجه با را قیتحق نیا در مطالعه

 نیب از پژوهش یآمار نمونه افراد. دادند لیکتش شهر نیا در تهران استقالل یورزش یفرهنگ باشگاه

 خیتار در تهران استقالل و مشهد شهرخودرو دهیپد فوتبال یباز یتماشا یبرا که یهواداران

 . شد انتخاب بودند آمده مشهد( ع) رضا امام ورزشگاه به 07/02/1398

 با ،(N=3500) همانیم میت عنوانبه تهران استقالل هواداران یدرصد 10 حق از استفاده به توجه با

 یتصادف صورت به نفر 350 تعداد هواداران، نیا نیب از کوکران، نمونه حجم برآورد فرمول به توجه

 لیتحل و هیتجز و شد بازگردانده پرسشنامه 346 تعداد تینها در که شدند گرفته نظر در نمونه عنوان به

 انحراف ن،یانگیم) یفیتوص آمار از هاداده لیتحل و هیتجز یبرا نیهمچن. گرفت انجام هاآن یرو بر

 لیتحل مستقل، گروه دو یت ،یانمونه تک یت یآمار یهاروش) یاستنباط آمار از و... (  و اریمع

 Q-Q نمودار از نکهیا ضمن. دیگرد استفاده 05/0 یمعنادار سطح در( دمنیفر و طرفهکی انسیوار

plot محاسبات هیکل است، ذکر به الزم. دیگرد استفاده هاریمتغ تهینرمال عیتوز تیوضع صیتشخ یبرا 

 .گرفت انجام SPSS 25 افزارنرم لهیوسبه یآمار

 

 هایافته

 .است شده خالصه ریز جدول در حاضر پژوهش یشناخت تیجمع یها یژگیو      
 های جمعیت شناختیویژگی. 1 جدول

 ردیف ت شناختیمولفه های جمعی درصد                                   

 1 وضعیت تاهل متاهل 6/36

 مجرد 4/63

 2 تماشای سالیانه مسابقات بازی 4تا  1 5/58

 بازی 7تا  5 9/10

 بازی 10تا  8 8/9

 بازی به باال 10 8/20
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 3 تحصیالت دیپلم 2/26

 فوق دیپلم 3/15

 لیسانس 2/37

 فوق لیسانس 2/20

 دکتری 1/1

 4 وضعیت اشتغال آزاد 8/26

 کارمند 9/10

 نظامی 4/4

 محصل 6/1

 دانشجو 7/55

 5 عضویت کانون هواداران بلی 7/19

 خیر 8/79

 6 درآمد ماهیانه زیر یک میلیون تومان 7/43

دو تا چهار میلیون  6/12

 تومان

چهار تا شش میلیون  7/8

 تومان

شش تا هشت میلیون  5/5

 تومان

 هشت میلیون به باال 4/29

   

 درصد%  80 سن اساس بر که داد نشان پژوهش نمونه یشناخت تیجمع یهایژگیو یبررس   

 یباق و سال 20 تا 15 نیب افراد درصد %5/8 تعداد نیا از دارند، سن سال 40 تا 20 نیب انیگوپاسخ

 تعداد نیا در سن نیاالترب است یگفتن و داشتند قرار سال 40 از باالتر %5/11 یعنی انیپاسخگو

 انیپاسخگو درصد%  6/36 زین تأهل تیوضع اساس بر. بود سال 15 سن نیترنییپا و سال 55 یآزمودن

 فوتبال، مسابقات ساالنه یتماشا زانیم اساس بر نیهمچن. بودند مجرد افراد درصد%  4/63 و متأهل

 یباز 7 تا 5 درصد%  9/10 ،یباز 10 تا 8 درصد%  8/9 ،یباز 10 از شیب انیپاسخگو درصد%  8/20

 در کینزد از را خود موردعالقه میت یباز 4 تا کی انیپاسخگو از درصد%  5/58 تیدرنها و

 مدرک یدارا انیپاسخگو درصد%  2/26 الت،یتحص زانیم اساس بر. کنندیم مشاهده هاورزشگاه
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 مدرک یدارا درصد%  2/37 پلم،یدفوق یلیتحص مدرک یدارا درصد%  3/15 پلم،ید یلیتحص

 از درصد%  1/1 تیدرنها و سانسیلفوق یلیتحص مدرک یدارا درصد%  2/20 سانس،یل یلیتحص

 درصد%  8/26 یشغل تیوضع اساس بر ن،یهمچن. بودند یدکتر یلیتحص مدرک یدارا افراد

 و محصل درصد 6/1 ،ینظام درصد%  4/4 کارمند، درصد%  9/10 آزاد، شغل یدارا انیپاسخگو

 در تیعضو اساس بر. دادندیم لیتشک انیدانشجو را افراد درصد%  7/55 بر مشتمل انیگوپاسخ یقبا

 افراد یباق و بوده تهران استقالل هواداران کانون عضو انیپاسخگو از درصد %7/19 هواداران، کانون

 اساس بر ن،یهمچن. آمدندینم شمار به استقالل هواداران کانون عضو انیگوپاسخ درصد%  8/79 یعنی

 تا 201 درصد%  6/12 تومان، هزار 200 ریز درآمد یدارا انیپاسخگو درصد%  7/43 انه،یماه درآمد

 و تومان هزار 800 تا 601 درصد%  5/5 تومان، هزار 600 تا 401 درصد%  7/8 تومان، هزار 400

 صیتشخ جهت  .ندبود تومان هزار 800 از باالتر درآمد یدارا انیگوپاسخ درصد%  4/29 تیدرنها

 که طورهمان ،.شد استفاده رنفیاسم کولموگروف آماره و پالت ویک ویک نمودار از تهینرمال تیوضع

 که داشت اذعان توانیم راست، خط کی از هاداده یرویپ به توجه با د،یکنیم مشاهده 1 شکل در

 .باشدیم نرمال عیتوز یدارا یورزش هواداران تیهو یهاداده

 
 نمودار وضعیت توزیع نرمالیته هویت هواداران ورزشی  .1شکل 

 .کندیم دییتا را یورزش هواداران تیهو تهینرمال تیوضع ز،ین 2 شماره جدول
 های آزمون نرمالیتهآماره .2جدول

 K-S آزمون

 اماره درجه ازادی سطح معناداری هویت هواداران ورزشی

34/0  345 51/0  
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 تیعضو کیتفک به یورزش هواداران تیهو اسیمق خرده یهانیگانیم سهیمقا جهت ادامه، در

 به مربوط یهاآماره ،3 جدول. شد استفاده زین مستقل گروه دو یت آزمون از هواداران کانون در

 . دهدیم نشان یورزش هواداران کانون در تیعضو کیتفک به را تست یت آزمون

 های آزمون تی دو گروه مستقلآماره .3جدول 

ف خطای انحرا

 استاندارد

تفاوت 

 هامیانگین
  متغیرها T سطح معناداری

 هویت خود 77/1 076/0 98/0 55/0
کانون 

هواداران 

 ورزشی

 تأثیرپذیری 42/1 15/0 61/0 48/0

 هویت اجتماعی 83/2 005/0 76/0 27/0

 هویت خود 94/2 003/0 48/1 50/0

فعالیت 

 ورزشی
 تأثیرپذیری 72/1 08/0 79/0 46/0

 هویت اجتماعی 97/2 003/0 76/0 25/0

                 P≤0/ 05 

 خرده نیب که داد نشان هواداران کانون در تیعضو کیتفک به مستقل گروه دو آزمون جینتا      

 تیعضو کیتفک به ( p ،42/1=t=15/0) یریرپذیتأث و( p ،77/1=t=076/0)خود تیهو یهااسیمق

 تیهو اسیمق خرده در که است یحال در نیا. ندارد وجود یمعنادار تفاوت هواداران کانون در

 یمعنادار تفاوت یورزش هواداران کانون در تیعضو کیتفک به( p ،83/2=t=005/0)یاجتماع

 خرده نیب که داد نشان زین منظم یورزش تیفعال کیتفک به مستقل گروه دو آزمون جینتا .شد مشاهده

 کیتفک به (p ،97/2=t=003/0) یاجتماع تیهو و(p ،94/2=t=003/0) خود تیهو یهااسیمق

 یریرپذیتأث اسیمق خرده در که است یحال در نیا. دارد وجود یمعنادار تفاوت یورزش تیفعال

(08/0=p ،77/2=t) مشاهده زین یمعنادار تفاوت یورزش هواداران کانون در تیعضو کیتفک به 
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 یاجتماع تیهو و خود تیهو یهااسیمق خرده انسیوار تجانس آزمون در نکهیا به توجه با .نشد

 (ANOVA) طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون از هستند، 05/0 از باالتر یمعنادار سطح یدارا

 .دیگرد استفاده

 ساالنه یتماشا ها،یآزمودن التیتحص کیتفک به طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون جینتا

 . است شده خالصه  ارهشم جدول در هایآزمودن یورزش تیفعال مقدار و مسابقات

 طرفههای آزمون تحلیل واریانس یکآماره .4جدول 

سطح  F میانگین جمع 

 معناداری

 هویت تحصیالت

 خود

 001/0 51/8 27/170 08/681 بین گروهی

 99/19 48/6979 گروهیدرون

  56/7660 کل

 هویت

 اجتماعی

 001/0 16/7 86/35 46/143 بین گروهی

 009/5 17/1748 یگروهدرون

  64/1891 کل

تماشای 

ساالنه 

 مسابقات

 هویت

 خود

 001/0 19/7 80/145 21/583 بین گروهی

 27/20 35/7077 گروهیدرون

  56/7660 کل

هویت 

 اجتماعی

 01/0 50/4 22/23 90/92 بین گروهی

 15/5 74/1798 گروهیدرون

  64/1891 کل

مقدار 

فعالیت 

 ورزشی

 هویت

 خود

 001/0 69/5 41/117 66/469 بین گروهی

 60/20 90/7190 گروهیدرون

  56/7660 کل

هویت 

 اجتماعی

 07/0 55/3 52/18 08/74 بین گروهی

 20/5 55/1817 گروهیدرون

  64/1891 کل

P≤0/ 05 

 خود تیهو یهااسیمق خرده نیب که دهدیم نشان طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون جینتا  

(001/0=p ،51/8=F )یاجتماع تیهو و (001/0=p ،16/7=F )هواداران التیتحص کیتفک به 



  65 1400 بهار، (پیاپی پنج) اول شماره، دومدوره                      بازاریابی ورزشی مطالعاتعلمی  امهفصلن

 عامل یبرا  داکیس یبیتعق آزمون جینتا اساس بر نیهمچن. دارد وجود یمعنادار تفاوت یورزش

 اختالف ،سانسیلفوق با پلمیدفوق طورنیهم و سانسیلفوق و سانسیل با پلمید سطح خود تیهو

 و سانسیلفوق با پلمیدفوق سطح یاجتماع تیهو عامل یبرا (.>05/0P) دادند نشان یداریمعن

 شد مشخص نیهمچن (.>05/0P) دادند نشان یداریمعن اختالف سانس،یلفوق با سانسیل طورنیهم

 (p،50/4=F=001/0) یاجتماع تیهو و (p ،19/7=F=001/0)خود تیهو یهااسیمق خرده نیب که

 آزمون جینتا اساس بر نیهمچن. دارد وجود یمعنادار تفاوت مسابقات ساالنه یتماشا کیتفک به

 سال پنج تا سه طورنیهم و سال سه تا کی با سال کی ریز خود، تیهو عامل یبرا 1داکیس یبیتعق

 سه ات کی یاجتماع تیهو عامل یراب (.>05/0P) دادند نشان یداریمعن اختالف باال، به سال پنج با

 دادند نشان یداریمعن اختالف باال، به سال پنج با سال کی ریز طورنیهم و سال پنج تا سه با سال

(05/0P<.) 001/0) خود تیهو یهااسیمق خرده نیب که داد نشان جینتا راستا، نیهم در=p ،

69/5=F )ی اجتماع تیهو اسیمق خرده در. دارد وجود یمعنادار تفاوت(07/0=p ،55/3=F ) به 

 آزمون جینتا اساس بر نیهمچن. نشد مشاهده یمعنادار تفاوت یورزش هواداران التیتحص کیتفک

 6 با سال 4 تا 2 طورنیهم و  سال 8 تا 6 با سال 2 تا 1 تیفعال خود تیهو عامل یبرا داکیس یبیتعق

 (.>05/0P) دادند نشان یداریمعن اختالف سال، 8 تا

 شانن  یورزش هواداران تیهو تیمطلوب مقدار جهت را یانمونه تک یت آزمون جینتا 4 جدول

 . دهدیم

 ایهای آزمون تی تک نمونهآماره .5جدول 

 T وضعیت متغیر میانگین سطح معناداری 

 نامطلوب 22/2 001/0 91/89 هویت خود

 نامطلوب 92/2 001/0 37/138 تأثیرپذیری

 نامطلوب 66/2 001/0 94/297 هویت اجتماعی

 نامطلوب 18/1 001/0 20/23 اداران ورزشیهویت هو

              P≤0/ 05 

                                                           
1. Sidak 



66  رانیا فوتبال برتر گیل یهاباشگاه یهوادار تیهو تیوضع یبررس ... 
  

 بودن نامطلوب از یحاک یانمونه تک یت آزمون جینتا ،5 جدول جینتا اساس بر و یطورکلبه

  .باشدیم زین تهران استقالل باشگاه هواداران تیهو

 تهران استقالل باشگاه رانهوادا تیهو ابعاد یبندرتبه جهت را دمنیفر آزمون جینتا زین  6 جدول

 .دهدیم نشان

 نتایج مربوط به آزمون ناپارامتریک فریدمن .6جدول 

  میانگین رتبه رتبه Chi-Square N درجه آزادی سطح معناداری

001/0 2 091/690 346 

 هویت خود 99/2 1

 تأثیرپذیری 00/2 2

 هویت اجتماعی 01/1 3

 

 تیهو هواداران، تیهو دهندهلیتشک عوامل انیم از که داد نشان ندمیفر یبندرتبه آزمون جینتا

 . آوردند دست به را سوم و دوم یهارتبه یاجتماع تیهو و یریرپذیتأث و اول رتبه خود

 

 گیریبحث و نتیجه
 یهادهه در. باشدیم هاانسان روزمره یزندگ و جامعه از یجداناشدن ییجز ورزش شک بدون       

 عالوه. دهدیم لیتشک را فرد هر یزندگ از یمهم قسمت مقوله نیا ورزش، گسترش به وجهت با و ریاخ

 یزندگ یهابخش از یکی حاال زین یورزش اتفاقات و عیوقا کردن دنبال ،یورزش یهاتیفعال انجام بر

 مردم یسو از یخاص یهاورزش یگستردگ زانیم توجه با و جامعه هر در. باشدیم هاانسان روزمره

 نیشتریب جذب زمره در شک بدون فوتبال ورزش ران،یا مردم عالقه به توجه با که شودیم نبالد

 نیا کشور، سراسر در فوتبال مختلف یهاگیل یبرگزار یگستردگ به توجه با. ردیگیم قرار مخاطبان

 یهامیت ظهور. ردیگیم قرار رانیا یهاورزش اول فیرد در مخاطب و ورزشکار ثیح از ورزش

 کی به که ییهامیت است؛ کرده جذاب اریبس را یداخل مسابقات همواره کشور فوتبال در پرطرفدار

 شده دهیکش جهان یحت و کشور نقاط نیدورتر تا هاآن به عالقه و ندارند تعلق یخاص شهر و مکان

 تاس یامر آن یها چالش و مشکالت و فوتبال در شدن تر یاحرفه هرچه به شیگرا ن،یهمچن. است
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 جذب در یناتوان ،یمال یتنگناها و مشکالت. باشد یم روبرو آن با کشور فوتبال شیپ از شیب که

 و یافزار نرم و یافزار سخت امکانات در ضعف ه،یپا فوتبال به مناسب پرداخت عدم ،یمال انیحام

 نیا رد که ند،یآ یم حساب به ها بیآس نیا جمله از هواداران، به مربوط نظام در ضعف طور نیهم

 از یدار باشگاه نظام توسعه و ییدرآمدزا ط،یشرا تیاهم علت به هواداران  به مربوط یها چالش نیب

 در را نقش نیتریدیکل فوتبال، هواداران نیب نیا در. کند یم یینما جلوه شیپ از شیب شانیا قیطر

 شرفتیپ یهاجنبه نیترممه از هواداران یمیت تیهو و کنندیم فایا هاباشگاه و یمل یهامیت شرفتیپ

 تا کردند یسع حاضر پژوهش در نیمحقق ن،یبنابرا .(Rezapour, 2018)است یورزش یهامیت

 یرو بر یمورد مطالعه صورت به که را رانیا فوتبال برتر گیل یها باشگاه یهوادار تیهو تیوضع

  .هندد قرار یبررس مورد است، شده انجان تهران استقالل یورزش یفرهنگ باشگاه

 یورزش یفرهنگ باشگاه هواداران از درصد 4/63 که دیگرد مشخص ها افتهی به توجه با نرو،یا از

 یهاتیهو فاقد یزندگ از برهه نیا در افراد که نیا به توجه با لذا،. باشند یم مجرد تهران استقالل

 جذب امکان .(Zagnoli, Radicchi, 2010) هستند رهیغ و همسر پدر، تیهو چون یاکننده نییتع

 از. است شتریب هاآن یبرا مهم نیا گرفتن قرار تیاولو و یهوادار یسو و سمت به شانیا شیگرا و

 مجرد هواداران که یشتریب آزاد وقت به توجه با که شودیم هیتوص تهران استقالل باشگاه به رو نیا

 در حضور یبرا شانیا شتریب استقبال طور نیهم و کرده خود عالقه مورد میت از تیحما صرف

 که گردد فراهم یطیشرا شانیا یهاخواسته و ازهاین یبرا موثر یرگذاریتاث جهت در ها،ورزشگاه

 یازهاین به توجه یطرف از. باشند داشته زین یباالتر تیهو با یهواداران تا کرد ارائه یمنطق یپاسخ بتوان

 که جا آن از. است یپوش چشم قابل ریغ ها آن تیهو یارتقا و حفظ یبرا کوشش و متاهل هواداران

 به را خود عالقه مورد میت یباز 4 تا کی تنها تهران استقالل باشگاه هواداران از درصد 60 به کینزد

 باشد، شتریب هاورزشگاه در افراد حضور هرچه نکهیا به نظر و کنندیم تماشا کینزد از ساالنه طور

 & Oujaghi, Abdollahpour, Gholizadeh) دبو خواهند یباالتر یهوادار تیهو یدارا افراد

(Hekmati, 2010  .پژوهش جینتا Decarvalo, Sarmento and Bowen (2014)، یهاافتهی زین 
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 برنامه ارائه با تهران استقالل باشگاه شودیم هیتوص جه،ینت نیا به توجه با. کندیم دییتا را بخش نیا

 طور به خود هواداران استقبال تعداد بر ،یمدار یمشتر و یبایبازار یها نهیزم در مدت بلند یها یزیر

  .باشند داشته زین مطلوب تیهو با یهواداران تینها در تا افزوده ها ورزشگاه در میمستق

 تهران استقالل هواداران درصد 60 از شیب که دیگرد مشخص پژوهش یهاافتهی هیپا بر ن،یهمچن

 هوادران ژهیو به فوتبال هواداران که دهدیم نشان افتهی نیا. باشندیم کیآکادم التیتحص یدارا

 محبوب باشگاه از یباالتر سطح انتظارات یدارا خود  التیتحص به توجه با تهران استقالل باشگاه

 Johangan and Besjakov پژوهش جیانت. رسند ینم تیرضا به گذشته، یراحت به گرید و بوده خود

 آسان یدسترس و امروز یمجاز یایدن در. کندیم دییتا را پژوهش یهاافتهی از قسمت نیا زین (2016)

 نیا گواه که است یموارد جمله از رهیغ و یاجتماع یها شبکه اندازه از شیب گسترش نترنت،یا به

 و ها ورزشگاه در انیدانشجو یدرصد 55 حضور و افتهی نیا براساس است یگفتن. است مهم افتهی

 تیهو زانیم و درک یبرا تهران استقالل باشگاه فیوظا کشور، در صخا قشر نیا ینیزبیر و توجه

 حضور با تهران استقالل باشگاه که داد شنهادیپ توان یم نجایا در. شود یم چندان دو هواداران نیا

 ارتباط یاختصاص یاجتماع یها شبکه یانداز راه و ها تیوبسا تیتقو ،یمجاز یفضا در مستمر

  .باشند داشته هواداران و انیدانشجو یها هخواست درک جهت یترکینزد

 هواداران کانون در تیعضو کیتفک به هواداران یاجتماع تیهو انیم که دیگرد مشخص ادامه، در

 و Cohen (2017)، Yildiz (2016) یهاپژوهش جینتا با افتهی نیا که دارد وجود یمعنادار تفاوت

Fasnaghari et al (2017) نه،یزم نیهم در. باشد یم همسو Cohen (2017) رابطه که افتیدر 

 که یهواداران که گفت توان یم لذا دارد، وجود یمیت تیهو و جامعه به تعهد نیب یمعنادار و مثبت

 یم نهیزم نیا در مستمر تیفعال یدارا زین و اند درآمده خود باشگاه هواداران کانون در تیعضو به

 محسوب باال درجه با یهوادار تیهو با یافراد ده،خانوا و دوستان جمله از انیاطراف یسو از باشند،

 به را شانیا خود هواداران کانون یسامانده با تا است یضرور تهران استقالل باشگاه بر لذا. شوند یم
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 تیهو شیافزا جهینت در که را باال تیهو با هوادار تا درآورده خود باشگاه هواداران کانون تیعضو

   .ندینما جذب رسد، یم سطح نیا به انیرافاط از یریپذ ریتاث و یاجتماع

 تیهو ،یهوادار تیهو یها اسیمق خرده یبند تیالو با که شد مشخص ها افتهی طبق ن،یهمچن

 نیا که گرفت قرار زین تهران استقالل باشگاه هواداران دگاهید از اول رتبه در 99/2 نیانگیم با خود

 افراد که داد نشان Yildiz (2016) راستا، نیهم در. است همسوYildiz (2016)  یهاافتهی با افتهی

 یتخلف هرگونه مرتکب و آورده یرو یتبان به شان میت تا دارند یکمتر لیتما باال، تیهو یدارا

 قائل یادیز اریبس ارزش آن یبرا نیبنابرا و دانند یم خود تیهو را میت تیهو افراد نیا رایز گردد،

 کی عنوان به را خود اول درجه در تهران استقالل باشگاه ارانهواد که گفت توان یم نیبنابرا. هستند

 کنار در دوم درجه در و دهد یم لیتشک را شانیا یزندگ از یمهم بخش یهوادار و رفتهیپذ هوادار

 نظر در با و گرید طرف از. هستند زین شیخو وجود اثبات دنبال به خود عالقه مورد میت از یطرفدار

 تیهو یها اسیمق خرده انیم در سوم رتبه کسب و یاجتماع تیهو 01/1 رتبه نیانگیم گرفتن

 به خود انیاطراف نگرش و فکر طرز به نسبت تهران استقالل هواداران که کرد انیب توان یم یهوادار

 جامعه یسو از کشور در یهوادار که جا آن از. ندارند یمطلوب و مثبت دگاهید شیخو بودن هوادار

 نیا از. دینما یم جلوه یمنطق افتهی نیا لذا ندارد، یگاهیجا و ستین رشیپذ مورد شغل کی عنوان به

 خود فیوظا ریسا کنار در توانند یم تهران استقالل ژهیو به و رانیا فوتبال برتر گیل یهاباشگاه رو

 رییغت یبرا ،یجمع ارتباط مختلف یهارسانه از استفاده با و مدت بلند یزیر برنامه با هواداران، قبال در

 .بکوشند زین یورزش یهوادار نهیزم در جامعه افراد نگرش

 به و یهوادار تیهو یهااسیمق خرده که دیگرد مشخص پژوهش یهاافتهی هیپا بر راستا، نیهم در

 جینتا با افتهی نیا که ستندین برخوردار زین یمناسب تیمطلوب درجه از یورزش هواداران تیهو یکل طور

Aminuddin et al (2008) مناسب ستمیس نبود به توانیم افتهی نیا لیدال از لذا،. دارد یهمخوان 

 تیهو یارتقا و یهوادار نظام نهیزم در یراهبرد یزیربرنامه عدم ها،باشگاه یسو از یهوادار

 و هاساخت ریز در ضعف ،یجمع ارتباط یها رسانه و ربطیز یهاارگان غفلت ،یورزش هواداران
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 نیا آمدن دست به لیدال از تواند یم جامعه یاعضا هیکل نامطلوب نگرش تیانه در و یورزش اماکن

  .باشد افتهی

 به یریپذ ریتاث بعد در یورزش هواداران تیهو داریمعن تفاوت به توجه با و هاافتهی هیبرپا ن،یبنابرا

 بروز ای و یریپذ ریتاث زانیم که کرد عنوان توانیم تهران استقالل هواداران درآمد سطح کیتفک

 و هاآن درآمد سطح زانیم به تواندیم خود عالقه مورد میت به نسبت هواداران تعصبات و احساسات

 نیا یایگو افتهی نیا. باشد داشته یبستگ زین جامعه در شانیا یمال و یاجتماع طیشرا زانیم یحت ای

 کی عنوان به هاآن یریرپذیتاث زانیم در افراد درآمد سطح بودن نییپا ای باال که است مهم مطلب

 به ترقیدق طور به یپژوهش قیتحق کی انجام با شودیم شنهادیپ نجایا در. است رگذاریتاث اریبس هوادار

 را شانیا تیهو زانیم بر هواداران ییتوانا و درآمد سطح یرگذاریتاث علل و پرداخت مهم یافتهی نیا

 .شد ایجو

 یم تهران استقالل یها باشگاه که گرفت جهینت توانیم شد، انیب که یمطالب به توجه با تینها در

 در یاتیعمل و یکاربرد یها یزیر برنامه و نموده تالش خود هواداران تیهو توسعه نهیزم در ستیبا

 استقالل هواداران جامعه در یاتیح مولفه نیا که هیپا نیا بر. دهد قرار خود کار دستور در را نهیزم نیا

 شیب کشور فوتبال در یهوادار نهیزم در ستیبا یم که شود یم احساس ازین نیا ست،ین مطلوب تهران

 باشگاه، در یهوادار تیهو یها مولفه شناخت. ردیپذ صورت باشگاه یسو از یجد پرداخت شیپ از

 شبکه در مداوم حضور استقالل، باشگاه یهوادار سامانه یانداز راه و هواداران تیریمد نظام نیتدو

 کانون مطلوب تیریمد و یانداز ه را هواداران، ازین و هدف جامعه قیدق صیتشخ ،یاجتماع یها

 از شیب ها آن به اقدام که است تهران استقالل باشگاه یاتیعمل اقدامات جمله از...   و یهوادار یها

 .دینما یم جلوه یضرور شیپ
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