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  چكيده
. فوتبال ايران استهاي حاضر در ليگ برتر  هدف از تحقيق حاضر، تعيين سهم نسبي هويت تيمي از عوامل مديريتي باشگاه

حجم . جامعة آماري تحقيق هواداران ليگ برتر فوتبال ايران بود. پيمايشي و از نوع تحقيقات كاربردي است –اين تحقيق توصيفي
دو پرسشنامة عوامل مديريتي گيري  ابزار اندازه. دست آمد نفر به 865نمونه با استفاده از فرمول آماري تخمين زده شد و تعداد 

اين تحقيق  منظور اجراي بهكه اعتبار و روايي آن بود ) 1993(كومب  و پرسشنامة هويت تيمي ون و برانس) 2007(چن باشگاه 
هاي  براي تحليل داده. )78/0و در مقياس هويت تيمي  86/0در مقياس عوامل مديريتي باشگاه  ضريب آلفاي كرونباخ(شد آزمون 

هاي آماري از جمله همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي و  شد و با استفاده از آزموناستفاده  15نسخة  SPSSافزار  حاصل از نرم
نتايج نشان داد كه بين پنج عامل مديريتي باشگاه با ميزان هويت تيمي هواداران همبستگي . دست آمد رگرسيون چندگانه نتايج به

ترين رابطه را با هويت تيمي هواداران بيشترين و قوي ؛ از بين اين عوامل، عامل جذابيت)P=  01/0( مثبت و معناداري وجود دارد
كنندة خوبي از  همچنين، براساس نتايج آزمون رگرسيون چندگانه عوامل جذابيت، رسانه و وابستگي مديريت باشگاه پيشگويي. دارد

براين . اند ه را تبيين كردهدرصد از تغييرات متغير وابست 40طور كلي بيش از  اين عوامل به. ميزان هويت تيمي هواداران بودند
. كنند كه اين ابعاد عامل حصول موفقيت در جهت حفظ و ايجاد هواداران با هويت تيمي باال هستند اساس، محققان اظهار مي

ها هستند و مزاياي زيادي از جمله كسب درآمد ها براي باشگاهعبارت ديگر، اين عوامل كليدهاي اساسي تشخيص بهترين راهبرد به
  . دارند... تر، جذب سرمايه، فروش بليت بيشتر وبيش
  

  هاي كليدي واژه
  .باشگاه فوتبال، عوامل مديريتي، ليگ برتر، هواداران، هويت تيمي 
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  مقدمه
صنعت ورزش را يازدهمين ) 1997( 1ميك. صنعت ورزش طي چند دهة اخير شاهد رشد چشمگيري بوده است

است  تحقيقات ديگر حاكي از آن. آورد شمار مي الر سود ساليانه بهبيليون د 152بخش بزرگ در بازار آمريكا با 
براساس اعالم ). 17(شود  هاي پرطرفدار صرف ميبيليون دالر براي ورزش 4/5اي معادل طور تقريبي هزينه كه به

ون بيلي 1/10براي شركت در مسابقات ورزشي پرطرفدار،  2001دفتر آمار اياالت متحده، مردم آمريكا در سال 
  ).35(دالر هزينه كردند 

هاي معتبر اند، در كشورهاي مختلف ليگ اي و پرطرفدار نيز موجب رشد صنعت ورزش شدههاي حرفهورزش
اند كه وجود آمده هاي جديدي نيز بهوجود دارد، حتي ليگ.... هاي فوتبال، بيسبال، بسكتبال وو معروفي در رشته

 . شده استموجب توسعه و پيشرفت ورزش در جامعه 

يكي از . آيددست مي مدت به هاي ورزشي در طوالنيها و تيمدر صنعت ورزش، موفقيت تجاري براي باشگاه
هاي مديران، مسئلة هواداران و تماشاچيان ورزشي است، چراكه هواداران وفادار منبع درآمد مشكالت و نگراني

كند و در چند لي كه مديران را در اين راستا كمك مياز طرفي، يكي از مسائ. مدت باشگاه هستند مداوم و طوالني
 . اند، موضوع هويت تيمي و هويت تيم هوادار است اي به آن نشان داده سال اخير، محققان توجه ويژه

اي داشته و سعي در المللي و معروف، امروزه به مسئلة هويت خود توجه ويژههاي بينها و شركتسازمان
هاي مطرح و بزرگ اروپايي و آمريكايي نيز از باشگاه. ود در بين مشتريان خود دارندنشان دادن هويت مناسب خ

 . انداند و چند سالي است كه به اين موضوع پرداختهاين قافله عقب نيفتاده

هاي كشور از يك طرف با توجه به تغييرات بنابراين با توجه به مطالب ذكرشده، مديران و مسئوالن باشگاه
سازي و كسب درآمد و و از طرف ديگر با توجه به فرايندهاي خصوصي )AFC( 2فوتبال آسياكنفدراسيون 

 . همچنين جذب و حفظ هوادار وفادار، بايد به اين موضوع توجه داشته باشند

هاي حاضر دنبال تعيين سهم نسبي هويت تيمي از عوامل مديريتي باشگاه بنابراين محققان در اين پژوهش به
  .  فوتبال ايران در نيم فصل اول ليگ يازدهم هستنددر ليگ برتر 

 

                                                           
1. Meak  
2. Asian Football Confederation 
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  هويت تيمي

احساسي و هويت تيمي را در  تواند سطوح بااليي از وابستگيورزش، نوع خاصي از محصول سرگرمي است كه مي
هواداري كه از نظر رواني احساس : كند گونه تعريف مي هويت تيمي را اين) 1997( 1ون. هواداران ايجاد كند

 ). 40(ل شدن به يك تيم دارد متص

اند محققان ديگر، هويت تيمي را تعهد شخصي فرد و درگيري احساسي با يك سازمان ورزشي توصيف كرده
كند هويت اظهار مي) 1997(همچنين، ون ). 1، 31(آميزد شناختي و هم رفتاري را در مي هاي روانكه هم جنبه

مردمي ). 40(شناختي به تيمي وابسته است  طور روان كند بهمي اي كه يك هوادار احساسعبارت است از درجه
كنند و تمايل به توصيف خود در شرايط شوند، با تيم احساس همبستگي ميشدت با يك تيم همسان مي كه به

تر باشد، افراد بيشتري خواهان آنند كه خود را در شرايط  هرچه هويت در گروه قوي). 34(تيمي دارند 
و سطوح باالي تعهد شخصي و وابستگي احساسي را با گروه به نمايش ) 7(گروه توصيف كنند عضويتشان در 

  ). 11(، همچنين رفتار حمايتي و پشتيباني از گروه نشان دهند )34(بگذارند 
. كنند كه هويت تيمي يكي از عوامل مهم و مؤثر در نشان دادن رفتار استاز بعد رفتاري محققان بيان مي

كنند تا زمان و پول بيشتري براي ناخت و هويت سطح بااليي دارند، در يك تيم ورزشي تالش ميافرادي كه ش
رفتارهاي عادي و معمولي هواداران شامل همراهي با رويدادهاي ). 2، 32(تيم مورد عالقة خود صرف كنند 

از بعد ). 7(شود مي... هاي جمعي، مصرف محصوالت حامي مالي وورزشي، مصرف كاالها، استفاده از رسانه
گردد، تا آنجا كه حتي ممكن شناختي كه فرد نسبت به تيم و گروه دارد، برمي نگرشي هويت تيمي به تعهد روان

 ).31(است موجب به حداقل رساندن تأثير عملكرد تيمي در درون زمين و موفقيت اقتصادي بلندمدت شود 

ناپذير بازي محسوب كنندگان جداييرند، بلكه شركتگيهواداران ورزشي، خود را فقط تماشاچي در نظر نمي 
هواداران ورزشي، . محققان در تحقيقي، تفاوت و تمايز هواداران و تماشاچيان را بيان كردند). 23(كنند مي

كه  درحالي. كنندمندند و فعاليت آنها را دنبال مي افرادي هستند كه به يك ورزش، تيم يا ورزشكاري عالقه
ها به تماشاي وقايع ورزشي طور فعال، شخصاً يا از طريق برخي رسانه شي، افرادي هستند كه بهتماشاچيان ورز

دريافتند كه هويت تيمي بر رفتار مصرفي تماشاچيان تأثيرگذار ) 1993( 2ون و برانس كومب ).41(پردازند مي

                                                           
1. Wann 
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كنند و گزارش كردند كه ميهاي خانگي بيشتر شركت است، و بيان كردند كه هواداران با هويت باال در بازي
. هاي خارج از خانه نيز نسبت به افراد با هويت پايين شركت كننداحتمال بيشتري وجود دارد كه در بازي

هاي فصل، منظم، همچنين نتايج تحقيق آنها نشان داد كه افراد با هويت باال پول بيشتري را براي خريد بليت
رضايت  - نسبت به افراد با هويت پايين -عالوه افراد با هويت باال  به كنند؛هاي نهايي و قهرماني خرج ميبازي

  ).38(بيشتري براي گذراندن زمان و ايستادن در صف براي خريد بليت دارند 
تحقيقات قبلي كه به بررسي عوامل مؤثر بر هواداران پرداختند، نشان دادند كه پيروزي و برد پيشگوكنندة 

با اين حال هيچ كس از دستيابي به موفقيت در ميدان مطمئن ). 22، 27( مهم نگرش به سمت يك تيم است
بنابراين هويت . گذاردطور مستقيم بر موفقيت در ميدان ورزش تأثير نمي نيست و بيشتر وظايف مديريتي به
ل، تيم براي مثا. ها را بر حمايت هواداران كاهش دهدتواند تأثير برد و باختتيمي مفهوم مهمي است، چراكه مي

هاي ها داشته است و همچنين عدم موفقيت در رقابتشيكاگو كابز برخالف سابقة عملكردي ضعيفي كه طي سال
بنابراين تيم ). 3(ها هوادار وفادار بوده است  طور پايدار و مداوم داراي ميليون تا به حال، به 1908جهاني، از سال 

  .حفظ هوادار وفادار صرف نظر از عملكرد و اجراي تيم دانستتوان نمونة مناسبي از جذب و شيكاگو كابز را مي
  

  عوامل مديريتي
ها، محققان متعددي در اين زمينه عواملي را با توجه به بررسي تحقيقات پيشين در مورد عوامل مديريتي باشگاه

و همكاران  2و ساتون) 2001(و همكاران  1اندروود توان به تحقيقات اند كه از آن جمله ميشناسايي كرده
هاي دخيل در مديريت باشگاه كه اين مطالعات هر يك بر برخي از عوامل و مؤلفه درحالي. اشاره كرد) 1997(

طور جامع  ها را بهبندي نتايج تحقيقات پيشين، پنج عامل مديريتي باشگاهبا جمع) 2007( 3اند، چنتأكيد كرده
عبارتند از  اين عوامل. ها كمك كننديشرفت و توسعة باشگاهتوانند مديران را در پبيان كرد كه اين عوامل مي

اي است كه از طريق چهار مؤلفة فرعي  سازمان عامل اوليه. سازمان، جذابيت، وابستگي، رسانه و سنت و تاريخچه
: عامل جذابيت حاوي دو مؤلفة فرعي است. شودشامل تعهد به برتري، روابط عمومي، استاديوم و سابقه تعيين مي

عامل وابستگي شامل دو مؤلفة فرعي، وابستگي هواداران و وابستگي اجتماعي . ملكرد تيم و مهارت بازيكنانع

                                                           
1. Underwood  
2. Sutton  
3. Chen 
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در نهايت عامل سنت و تاريخچه . عامل رسانه نيز شامل دو مؤلفة فرعي رسانة گروهي و فضاي مجازي است. است
  .تي استنيز شامل دو مؤلفة فرعي باورها و اعتقادات و اعمال آييني و تشريفا

 واژة سازمان در اينجا مربوط به اعتبار مالكيت تيم و مديريت تيم است كه از تعهد آن به برتر: سازمان. 1
در زمين و تجارب در  بودن كه به استخدام مربيان و بازيكنان خوب، روابط عمومي با جامعه، سابقة پيروزي

تواند تأثير بيان كردند كه مديريت تيم مي) 2002( 1كگالدن و فان). 31(شود ها بستگي دارد، ناشي مياستاديوم
  .عامل سازمان خود شامل چهار مؤلفه است). 12(زيادي بر ادراكات مشتريان تيم داشته باشد 

تعهد به برتر بودن به اين معناست كه مديريت تمايل دارد تا براي جذب و حفظ مديران،  :تعهد به برتر بودن
خواهد تصوير سازمان را از طريق ارائة ، همچنين مي)31(گذاري كند ستاره سرمايه مربيان و بازيكنان معروف و

  ). 12(محصوالت و كاالهاي با كيفيت و مناسب براي رضايت هواداران بهبود بخشد 
خواهد خود را در انجام دادن رابطة خوب با جامعة اطراف به اين معني است كه سازمان مي :روابط عمومي
تواند تصوير سازماني خود را كنند كه يك شركت ميمحققان بيان مي. براي جامعه درگير كند خدمات اجتماعي

اي از اين نمونه). 4، 30(با افزايش منافع از طريق ارائة خدمات به بازارهاي غيرقابل سوددهي بهبود بخشد 
دند تا به كشورهاي فقير هاي دارويي است كه قيمت داروهاي ضد ايدز خود را كاهش داموضوع مربوط به شركت

  ).7(آفريقايي در مبارزه عليه اين بيماري كمك كنند 
عرضة خدمات به بازارهاي غيرقابل سوددهي ممكن است منافع مالي بزرگي براي سازمان نداشته باشد، ولي 

خدماتي هاي تواند فعاليت يك سازمان ورزشي مي). 30(تواند بسيار زياد باشد منافع ارتباطات عمومي آن مي
- تواند با تعامل و ارتباط مستمر با باشگاهاي ميبراي مثال، يك باشگاه ورزشي حرفه. مختلفي به جامعه ارائه دهد

ها و راهكارهاي صحيح، دادن تجهيزات و هاي كوچك به آنها در رسيدن به اهدافشان از طريق دادن راهنمايي
  . مورد نياز كمك كندهاي امكانات ورزشي استاندارد و ايجاد شرايط آموزش

ها فضايي را براي هاي ورزشي مكان عرضة محصول ورزش هستند، اين مكانها و سالناستاديوم :استاديوم
انگيز و به كنند تا تجربة گروهي و هويت اجتماعي داشته باشند، همچنين لحظات خاطرههواداران مهيا مي

سياري بيان كردند كه عواملي مانند طراحي مناسب تحقيقات ب). 7(كنند يادماندني بسياري را ايجاد مي

                                                           
1. Geladen & Funk 
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تواند بر تماشاچيان در هاي راحت و مناسب مياستاديوم، تغذية مناسب، پخش ويدئويي تصاوير و صندلي
  ). 36، 37(استاديوم تاثير بگذارد و موجب جذب آنها شود 

ها و تيم). 24(است ) تيم(شگاه سابقة تيم يكي از كاتاليزورهاي حياتي وفاداري و پيوستگي با با :سابقه
بخشي را ايجاد  توانند براي هوادار خود خاطرات و دقايق لذت هايي با سابقة طوالني موفقيت در زمين، ميباشگاه

  ). 7(اش را تقويت كند تواند حس هويت هوادار با تيم مورد عالقهكنند كه اين مي
ابيت را داشته باشد، و دليل اصلي تماشاچيان براي خود ممكن است بيشترين جذ خودي بازي به: جذابيت. 2

). 21(هاست، چرا كه عامل اصلي ورزش براي تماشاچيان جذابيت است ها و تيمحمايت و دنبال كردن ورزش
  .عامل جذابيت شامل دو مؤلفة عملكرد تيم و مهارت بازيكنان است

تجارب تماشاچيان با حضور و ). 28(نشدني است  بيني ورزش، رويدادي نامحسوس و پيش :عملكرد تيم
- محققان بيان كردند كه هواداران مي). 7(ها بر ادراكات آنها از كيفيت محصول تأثيرگذار است شركت در بازي

كه نتيجة بازي  درحالي. هاي برنده جهت باالبردن وجهه و اعتماد به نفس شريك بدانندخواهند خودشان را با تيم
هاي ديگري از بازي را براي ارزيابي تيم مورد شود، هواداران ممكن است جنبهميمعيار اصلي ارزيابي محسوب 

شود، اين است كه هواداران ممكن است كيفيت اي كه اينجا مطرح مينكته). 18(شان مدنظر داشته باشند  عالقه
برنده يا بازنده باشد  شان در نظر بگيرند، جدا از اينكه تيمبازي را معياري براي ارزيابي كردن تيم مورد عالقه

براي مثال، برخي از هواداران فوتبال ممكن است دوست داشته باشند كه تيمشان دفاعي بازي كند، ). 10(
  . دهند تيم سبك تهاجمي داشته باشدكه برخي ديگر ترجيح مي درحالي

ور آنها در مسابقات بازيكنان از عوامل مؤثر وابستگي هواداران و تماشاچيان به تيم و حض :مهارت بازيكنان
در تحقيقي دريافتند كه بازيكنان ماهر يكي از عوامل مهم و مورد توجه ) 1996( 1ون، تاكر و شرادر. تيم هستند

هاي ديگر نيز نشان داد كه بازيكنان ستاره جذابيت زيادي به  نتايج پژوهش). 39(هواداران و تماشاچيان است 
  ).14، 15، 19(دهند رويدادهاي ورزشي مي

). 39(حس بازي تيمي و گروهي نقش مهمي در حمايت و پشتيباني هواداران از يك تيم دارد : وابستگي. 3
عامل وابستگي . مورد عالقة خود كه به آن وابستگي دارند، ابراز هويت كنند) تيم(هواداران سعي دارند با باشگاه 

  .نيز شامل دو مؤلفة وابستگي هواداران و وابستگي اجتماعي است
                                                           

1. Tucker & Schrader 
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. هواداران ورزشي همراه با ديگر هواداران احساس تعهد و وابستگي به تيم خاصي دارند :وابستگي هواداران
همچنين از عاليق مشترك و هيجانات و احساساتي مشترك نسبت به تيمشان آنها به وقايع، تعهدي تصورناپذير دارند، 

اداران همان تيم همچون اعضاي يك باند يا گروه كنند با ديگر هوبرخي از هواداران تصور مي). 20(برخوردارند 
كه هواداري با ديگر هواداران تيم  بنابراين هنگامي. كنندهستند و هواداران تيم حريف را غريبه و ناآشنا قلمداد مي

  ).34(كند طور ناخودآگاه و ذاتي برضد هواداران تيم مقابل سوگيري مي احساس همبستگي و تعهد داشته باشد، به
ها شامل عاليق، هيجانات و احساسات هاي مشابهي برخوردارند كه اين مشخصهداران يك تيم از مشخصههوا

زنند يا كشند، جيغ ميزنند، فرياد ميهواداران دست مي). 20(مشتركي است كه به تيم مورد عالقة خود دارند 
اسات و عواطف خود را نسبت به دهند تا از اين طريق بتوانند احسهمگي با همديگر حركات منظم انجام مي

  ).7(بازي، تيم و بازيكنان نشان دهند و در نهايت از بازي لذت ببرند 
تواند وجود آمده است، مي مفهوم و معناي وابستگي كه از هواخواهي هواداران بازي به :وابستگي اجتماعي

ها و شود مردم از عاليق و پايبنديتماشاي ورزش موجب مي). 9(ها از كوچك تا بزرگ را در بر گيرد تمامي گروه
هاي مختلف را در بين يك اي مناسب كه بتواند گروهشور و شوق مشتركي برخوردار شوند، بنابراين اتخاذ شيوه

  ).7(رود شمار مي اجتماع در مقابل تيم حريف متحد كند، امري مهم به
به سخنان  1كارپ و يولز). 39(م دارند دو عنصر جامعه و موقعيت جغرافيايي نقش مهمي در هواداران يك تي

هاي ورزشي نمايندگان شهرهاي گوناگون هستند و نمادها و كنند كه بيان كرد تيماشاره مي) 1968( 2استون
توان گفت كه اند، بنابراين ميهمراه دارند، نماد واضحي از شهر و اجتماعي است كه از آن آمده عالئمي كه به

  ).16(مثبتي در كل شهر خواهد داشت  موفقيت تيم ورزشي بازتاب
هاي مكتوب، ابزارهاي هاي كابلي و رسانههاي تلويزيوني ملي و محلي، شبكههايي مانند شبكهرسانه: رسانه. 4

ترين اينترنت سريع). 8(سازي مردم در مورد رويدادهاي ورزشي هستند  مهمي براي انتقال سريع اطالعات و آگاه
حضور  .، همچنين ابزار بازاريابي باارزشي براي هر سازمان و رويداد ورزشي است)31(رسانه در حال رشد است 

ها نيز كند، ولي با گسترش رسانهشان كمك شاياني ميواقعي مردم به درگير شدن در مسائل تيم مورد عالقه
). 31(شنا شوند وجود آمده است تا با تيم و بازيكنان تيمشان بيشتر آ هاي بسياري براي هواداران بهفرصت

                                                           
1. Karp and Yoels 
2. Stone 
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. شود، لذت ببرندهاي تلويزيوني پخش ميهايي كه از طريق شبكهراحتي از بازي توانند بههواداران يك تيم مي
توانند اطالعات هواداران را تا حد زيادي گسترش دهند و همچنين سيل عظيمي از هواداران ها مياين شبكه

  .ه شامل دو مؤلفة رسانة گروهي و فضاي مجازي استعامل رسان). 34(جديد را براي يك تيم جذب كنند 
هاي تلويزيوني و راديويي هايي همچون شبكهمردم در گوشه و كنار دنيا از رسانه :هاي جمعي و گروهيرسانه

هايي چون راديو و هاي چاپي نيز مانند رسانهرسانه). 25(كنند عنوان منابع خبري و تفريحي استفاده مي به
ها و مجالت از طريق روزنامه. منابع خبري و تفريحي هستند و تأثير بسزايي در نگرش مردم دارند تلويزيون، جزء

همچنين اطالعاتي ). 5(كنند رساني مي ها اطالعها و نظرهاي افراد گوناگون به هواداران تيمبيني ها، پيشتحليل
ورد زندگي خصوصي قهرمانان و اطالعات هاي گوناگون تيم، نظر مسئوالن تيم، اطالعاتي در مدر مورد فعاليت

  ). 7(دهند مربوط به حواشي تيم از جمله اخبار هواداران را نيز ارائه مي
سرعت در حال رشد است و از اين طريق فرصت زيادي براي ارتباط  اينترنت در تمام دنيا به :فضاي مجازي

بزاري حياتي و ارزشمند براي همة وب سايت، ا). 5(با هواداران ورزش ايجاد شده است ) تيم(باشگاه 
روزشده شامل آمار، بيوگرافي، ركوردهاي تيم و تصاويري از  توانند اطالعات بهها ميوب سايت. هاست سازمان

  ). 8(ها را منتشر كنند بازي
سنت و تاريخچه كاتاليزورهاي مهمي براي تقويت هويت هواداران و درگيري عاطفي : سنت و تاريخچه. 5

اي از سنت محققان در زمينة ورزش معتقدند كه وجود پيشينه). 12، 34(هاي ورزشي هستند با سازمان هواداران
شود هواداران از لحاظ همچنين اين پيشينه موجب مي. كند و تاريخچه روند آشنايي هواداران با تيم را تسريع مي

اريخچه نيز شامل دو مؤلفة باورها و عامل سنت و ت). 12، 34(احساسي بيشتر با نهادهاي ورزشي همراه شوند 
 .اعتقادات؛ و اعمال آييني و تشريفاتي است

وارد سنت و ) تيم(باورها و اعتقادات در اينجا به معناي افكاري هستند كه يك باشگاه  :باورها و اعتقادات
توانند ان ميمدير. دهد تا موجب تمايز آن از رقيبان شودهايي ميكند، كه به تيم ويژگيتاريخچة خود مي

طور مثال توجه به اصول انضباط،  كاركردهاي مثبت يا اعتقادات مثبت را وارد سنت و تاريخچة تيم خود كنند؛ به
صورت خودآگاه، اين اعمال يا عقايد مثبت را  توانند بهها ميپس تيم). 7(هماهنگي و يك رفتار كاري هدفمند 

هاي متمايز را ايجاد كنند و موجب درك كند تا ويژگيمك ميها كوارد سنت و تاريخچة خود كنند كه به تيم
  ). 34(مثبت مردم از آنها شود 
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. گرفته در استاديوم است اعمال در اينجا به معناي رفتارهاي تشريفاتي انجام :اعمال آييني و تشريفاتي
دهد كه در نشان مي شود و الگوهاي عملكردي راهاي داراي تماشاچي، موجب ايجاد سنت ميتشريفات در ورزش

براي بسياري از اين تماشاچيان، تشريفات در وقايع ورزشي به خاطره . ها و در طول زمان وجود دارنداستاديوم
دهند كه تشريفات ابزار مؤثري براي خدمات بازار هستند و شامل تحقيقات قبلي نشان مي. تبديل شده است

  ). 34(شود كنندگان در صنعت ورزش نيز مي شركت
، "كنندة ورزش رابطة برند و مصرف"در تحقيقي پيمايشي با عنوان ) 2009( 1سون، دوناون و كاميسكيلكار

گرايي در ميان فروشي و مشتريهاي ورزشي با پيامدهاي هويتي، خردهبه بررسي رابطة بين ويژگي برند تيم
هاي دو بعد نشان داد كه ويژگي آمده از تحليل مدل معادالت ساختاري دست نتايج به. تماشاگران پرداختند

. بيني ميزان احساس هويت مشتريان با تيم استاي براي شهرت تيم و پيشموفقيت و جذابيت برند واسطه
هاي دو بعد تداعي تصوير و پيوستگي برند در ميزان احساس هويت با تيم مؤثر است و مشتريان همچنين ويژگي

  ). 6(كنند خود احساس هويت ميو افزايش بازديد با تيم  فروشي ردن در خردهمعموالً از طريق شبه برند تيم، هزينه ك
رابطة بين احساس هويت با تيم و تمايل هواداران بر ارتكاب به اعمال ) 2001(2ون، هانتر، ريان و رايت

نوني براي اين اعمال شامل تدارك مواد غيرقا. شان را بررسي كردندمنظور كمك به تيم مورد عالقه غيرقانوني به
هاي آنها از رابطة مثبت بين احساس هويت با يافته. ورزشكاران يا كمك به آنها براي تقلب در مسابقاتشان بود

دست آمد و تفاسير اين  تيم و تمايل هواداران به تقلب حمايت كرد، كه نتايج با استفاده از تحليل همبستگي به
كارگيري  نشان دادند بيشتر افراد متمايل به قبول مسئوليت در بهكه ) 1996(3ها با نتايج راسئل و بونينگر يافته

نتيجه اينكه هواداران با احساس هويت باال . شده و پوشيده هستند، مطابقت دارد اعمال غيرقانوني تحت نام حفظ
 ).42(داشت شان خواهند  هاي مورد عالقههاي غيرقانوني براي كمك به تيمتيم تمايل زيادي براي استفاده از روش با

نيز نشان داد هواداراني كه پيوستگي بيشتري با تيم دارند، به احتمال زياد ) 2003(4هاي گوينر و سونسونيافته
- شود كه مياي منجر مياين امر به نتيجه. دهندگري از خود بروز مينتايج و پيامدهاي مثبتي در رابطه با حامي

بندي بازار تماشاگران ورزشي مطابق با ميزان احساس هويت با بخشگري مؤثرتري را از طريق تواند نتايج حامي

                                                           
1. Carlson, Donavan & Cumiskey  
2. Hunter, Ryan & Wright 
3. Russel & Boninger  
4. Gwinner & Swanson 
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هاي ورزشي اين مفهوم براي بازاريابان و مديران صنعت ورزش بسيار مهم است كه بدانند در تيم. تيم ايجاد كند
وجه هاي مؤثري را با تتوانند راهبردبنابراين حاميان مي. گري استاحساس هويت با تيم عنصر مهم بحث حامي

ويژگي مثبت اين تحقيق احساس هويت با تيم است كه بخش مهمي در . به احساس هويت با تيم توسعه دهند
به بررسي  "وفاداري به تيم و تفكر فروش"در مقالة خود با عنوان ) 2007(1اسكرودر ).13(گري است بحث حامي

براساس گفتة وي، طبق نظر دانشمندان . داليل روي آوردن افراد به ايجاد پيوستگي با يك تيم ورزشي پرداخت
هاي همتا، مجاورت شده با برند شامل اسرار برند، اهميت گروه كنندة احساس هويت شناخته بينيچهار بعد پيش
هاي همتا و اسرار شود، اهميت گروهكه مجاورت و شهرت فقط به احساس هويت منجر مي حالي در. و شهرت است

همچنين خانواده و . انجامدها ميها و بليتها، كالهشرتدو عامل به فروش تي شود و اينبرند موجب تعهد مي
  ).26(دوستان بر احساس هويت هوادار با تيم و پيوستگي عاطفي با آن مؤثرند 

در تحقيقي به بررسي ارتباط بين هويت تيمي و درك كيفيت خدمات در فوتبال ) 2010( 2تيمئكين جنسر
- تيم مختلف كه تيم 3نتايج اين تحقيق كه از تماشاچيان فوتبال . چيان فوتبال پرداختاي از ديدگاه تماشاحرفه

دست آمده است، نشان داد كه درجة منفي كمي از ارتباط بين هويت  كردند، بههايشان در يك استاديوم بازي مي
بين تماشاچيان  شده در كيفيت محيط فيزيكي تفاوت تعيين. تيمي و درك كيفيت در محيط فيزيكي وجود دارد

  ).33(هايشان در يك استاديوم بازي كردند، بسيار چشمگير بود تيم مختلف كه تيم 3از 
گروهي در ميان هواداران گروهي و برونهاي مغرضانة دروندر تحقيقي به بررسي ارزيابي) 2010(3ون و گريو

هاي داخل خانه ازنده و هواداران تيمهاي بآنان اعتقاد دارند كه هواداران تيم. رويدادهاي ورزشي پرداختند
گروهي را طور خاص سطوح بااليي از تبعيض درون تهديداتي را در هويتشان تجربه خواهند كرد، در نتيجه، به

اند كه سطح هويت تيمي نقشي حياتي در كه محققان پيشين نشان داده همچنين از آنجا. نشان خواهند داد
خانه بيني كردند بيشترين مقدار تبعيض توسط هواداران تيمي كه در پيش ادراك اجتماعي دارد، محققان حاضر

هاي بسكتبال دو تيم  تماشاگر بازي 148درنهايت، با بررسي . شكست خورده است، نشان داده خواهد شد
  ). 43(دهند هاي برنده بيشترين تعصب را نشان ميدانشگاهي در آمريكا مشخص شد كه هواداران تيم

                                                           
1. Schroder 
2. Ramazan Timucin Gencer 
3. Grieve 
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نتايج از . در تحقيقي به بررسي تأثير هويت تيمي بر تداعيات برند هاكي پرداختند) 2009(ران و همكا 1راس
با تعيين . تداعيات برند را نشان داد نفري از دارندگان بليت فصل تأثيرات چشمگير هويت تيم بر 349يك نمونة 

هاي خاص تيم كه نيازمند تقويت تصوير ژگيتوانند بر منافعي از وياثر وفاداري بر تداعيات، مديران و بازاريابان مي
) مشتري(گرفته، نقش هوادار وفادار  با توجه به تحقيقات انجام ).29(تصوير است، تمركز كنند ) وجهه(يا افزايش 

- تيم(هاي تواند مديران و مسئوالن باشگاهشود و يكي از راهكارهايي كه ميتر ميهر روز در هر صنعتي پررنگ

ورزشي ) تيم(در جهت حفظ و جذب هوادار وفادار كمك كند، توجه به عوامل مديريتي باشگاه ورزشي را ) هاي
هاي حاضر سهم نسبي هويت تيمي از عوامل مديريتي باشگاهرو پژوهش حاضر درصدد است كه  ازاين. خود است

  . را تعيين كند) 1390-91(فصل اول ليگ يازدهم  در ليگ برتر فوتبال ايران در نيم
  

  تحقيقروش 
هاي حاضر در از آنجا كه محققان در اين تحقيق قصد داشتند سهم نسبي هويت تيمي از عوامل مديريتي باشگاه

فصل اول ليگ يازدهم را تعيين كنند، اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر  ليگ برتر فوتبال ايران در نيم
  .م گرفتصورت پيمايشي انجا ماهيت از تحقيقات همبستگي است كه به

  جامعه و نمونة آماري
) 1390-91(فصل اول ليگ يازدهم  جامعة آماري اين تحقيق شامل كلية هواداران ليگ برتر فوتبال ايران در نيم

اي انجام دادند و براساس آن و با استفاده از  دست آوردن حجم نمونة مناسب مطالعة اوليه محققان براي به. است
    .دست آمد فر بهن 865فرمول آماري حجم نمونه 

865=
)05/0(

)75/0)(96/1(== 2

22

2

22

D
SZn  

اي بود، بدين معنا كه از بين هجده تيم حاضر در ليگ گيري طبقهگيري از نوع نمونههمچنين روش نمونه
طور تصادفي  هاي منتخب بهبندي جغرافيايي انتخاب شدند و از بين هواداران تيم برتر، هفت تيم بر اساس منطقه

ها بين آنها مسابقه تيم مورد عالقة خود به استاديوم آمده بودند، انتخاب شدند و پرسشنامههواداراني كه در روز 

                                                           
1. Ross  
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پرسشنامه  805هاي مورد نظر، شده در بين هواداران تيم پرسشنامة توزيع 865درنهايت، از . توزيع و گردآوري شد
رسازي تبريز، پرسپوليس تهران، داماش گيالن، تراكتو: هاي منتخب عبارتند ازتيم(مورد استفاده قرار گرفت 

  ).استقالل تهران، سپاهان اصفهان، صنعت نفت آبادان و مس كرمان
  گيريابزار اندازه

كه اعتباريابي و روايي آنها را محققان ) 1993(و ون و برانس كومب ) 2007(در اين تحقيق از دو پرسشنامة چن 
براي . وتحليل شد ها  تجزيهتوصيفي و استنباطي داده هاي آمارياند، استفاده شد و از طريق روش تأييد كرده

بدني و مديريت  هاي تأييدشده از سوي تعدادي از استادان گروه تربيتها، ابتدا پرسشنامهتعيين پايايي پرسشنامه
سپس ضريب پايايي يا . آوري شدهاي مورد نظر توزيع و جمعنفري از هواداران تيم 30ورزشي، در بين نمونة 

 SPSSافزار  وسيلة نرم آمده با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به دست هاي بهدروني پرسشنامه براساس دادهثبات 
  .دست آمد به 78/0و در مقياس هويت تيمي  86/0محاسبه شد كه مقدار آن در مقياس عوامل مديريتي باشگاه 

  

  هاي تحقيقيافته
سال  5/23سال قرار دارد و ميانگين سني آنان  56تا  14ن بين دهندگا سن پاسخ، 1هاي جدول  براساس داده

توان گفت بيشترين بر اين اساس مي. سال است 22گي و ميانة سني نيز سال 20بيشترين فراواني مربوط به . است
  . هستند) سال 25كمتر از (هاي فوتبال متعلق به گروه سني جوانان تعداد هواداران تيم

  ير سنهاي آماري متغشاخص. 1جدول 
 حداكثر حداقل دامنهواريانسانحراف استاندارد)مد(نما ميانه ميانگين

5/23  22 2032/772/5342 14 56 

  
: صورت زير است دهندگان در پنج عامل مديريت باشگاه و هويت تيمي به، نمرة پاسخ2با توجه به جدول 

انحراف معيار (دست آمد  به 04/65ها برابر با  مرهقرار داشته، ميانگين ن 87تا  38ها در عامل سازمان بين  نمره
ها برابر  ميانگين نمره. قرار دارد 35تا  17دهندگان در رابطه با عامل جذابيت نيز بين  نمرة پاسخ). 31/8برابر با 

و بيشترين و  01/18هاي حاصل براي عامل وابستگي  ميانگين نمره. است 03/4و انحراف معيار معادل  04/26با 
هاي آمده از پاسخ دست است، انحراف معيار به 25و  8ترتيب  دهندگان در اين عامل به رين نمرة پاسخكمت
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تا  24ها بين  بوده، نمره 79/46آمده براي عامل رسانه برابر با  دست همچنين ميانگين به. است 50/3هواداران نيز 
در عامل سنت و . بوده است 17/1ر با رابدهندگان ب هاي پاسخ شده از نمره بوده، انحراف معيار محاسبه 65

 20/4ها  و انحراف معيار پاسخ 32/29ها  بوده، ميانگين نمره 40و حداكثر  15هاي هواداران حداقل  تاريخچه نمره
قرار داشته و ميانگين حاصل از  50و  22دهندگان در مقياس هويت تيمي بين  در نهايت نمرة پاسخ. بوده است

  ). 91/5انحراف معيار برابر با (است  12/39دهنده برابر با  هاي هواداران پاسخ نمره
  

  نتايج توصيفي متغيرهاي پژوهش. 2جدول 
  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  متغيرها

  87  38 31/8 04/65 عامل سازمان
  35  17 03/4 04/26 عامل جذابيت
  25  8 50/3 01/18 عامل وابستگي
  65  24 17/7 79/46 عامل رسانه

  40  15 20/4 32/29 عامل سنت و تاريخچه
  50  22 91/5 12/39 هويت تيمي

  
ها، به بررسي روابط دومتغيره ميان عوامل مديريت باشگاه با هويت تيمي با وتحليل داده در ادامة تجزيه

دهندة وجود رابطة  نشان) 3جدول (آمده  دست ضرايب به. استفاده از ضريب همبستگي پيرسون پرداخته شد
با هويت تيمي ) سازمان، جذابيت، وابستگي، رسانه، و سنت و تاريخچه( نادار بين تمامي عوامل مديريت باشگاه مع

شود، عامل جذابيت بيشترين همبستگي را با ميزان هويت تيمي هواداران طوركه مالحظه مي همان. هواداران است
گانة مديريتي  در ميان عوامل پنج. اندر گرفتههاي بعدي قرادارد و عوامل رسانه، وابستگي و سازمان در رتبه

  .  ترين رابطه نيز مربوط به عامل سنت و تاريخچة باشگاه استباشگاه، ضعيف
بوده، جهت رابطه نيز مثبت است، كه ) r=560/0(رابطة عامل جذابيت با شاخص هويت تيمي بسيار قوي 

-عالوه، رابطة عامل رسانه به. يابداران نيز افزايش ميدهد با افزايش عامل جذابيت تيم، هويت تيمي هوادنشان مي

دو عامل . است كه حكايت از رابطة قوي و مستقيم بين دو متغير دارد =503/0rها با شاخص هويت تيمي معادل 
. ، رابطة معناداري با متغير مورد نظر دارند442/0و  443/0ترتيب با ضريب همسبتگي  وابستگي و سازمان نيز به

طوركلي  به). =328/0r(اي معنادار و در سطح متوسط با هويت تيمي دارد يت، متغير سنت و تاريخچه رابطهدر نها
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توان گفت كه بين عوامل مديريتي باشگاه با ميزان هويت آمده مي دست با توجه به معناداري ضرايب همبستگي به
  . تيمي هواداران رابطه وجود دارد

 
  پيرسون ميان عوامل مديريتي باشگاه و هويت تيمي نتايج آزمون همبستگي . 3جدول 

  شاخص هويت تيمي  ضرايب و سطح معناداري  متغير مستقل

  عامل سازمان
  442/0**  ضريب همبستگي پيرسون

  000/0  سطح معناداري

  عامل جذابيت
  560/0**  ضريب همبستگي پيرسون

  000/0  سطح معناداري

  عامل وابستگي
  443/0**  ضريب همبستگي پيرسون

  000/0  سطح معناداري

  عامل رسانه
  503/0**  ضريب همبستگي پيرسون

  000/0  سطح معناداري

  عامل سنت و تاريخچه
  328/0**  ضريب همبستگي پيرسون

  000/0  سطح معناداري
  .معنادار است 01/0همبستگي در سطح  **

  
رگرسيون خطي به روش گام به  بيني هويت تيمي براساس عوامل مديريت باشگاه از تحليل منظور پيش به

نتايج بيانگر آن است كه از بين پنج عامل مديريتي باشگاه، سه عامل جذابيت، رسانه و وابستگي . گام استفاده شد
مقدار خطاي . اما عوامل سازمان و سنت و تاريخچه وارد معادله نشده است. اندوارد معادلة رگرسيون شده

دهندة رابطة معنادار  نشان 01/0اين آزمون در سطح معناداري  ،است 000/0شده در آزمون فيشر  پذيرفته
همچنين  .، بنابراين معادلة رگرسيون معنادار استاست وابستهمانده در معادله با متغير  مجموعه متغيرهاي باقي

) R2ضريب تعيين يا (و مجذور ضريب همبستگي  639/0معادل ) R(در اين مطالعه ضريب همبستگي چندگانه 
اند معادله در نهايت توانسته  اين يافته بدين معناست كه متغيرهاي واردشده به. گزارش شده است 408/0رابر با ب

 393/0يافته نيز برابر با  ضريب تعيين تعديل. درصد از واريانس تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند 40بيش از 
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پنج عامل مديريتي  از طريق هويت تيمينس متغير از واريا باالييكه درصد  توان گفتدر مجموع مي. است
  . شودن مييتبي باشگاه
 

  بيني هويت تيمي براساس عوامل مديريتي باشگاه ضريب و مجذور همبستگي چندگانة پيش. 4جدول 
ضريب همبستگي   

 )R(چندگانه
مجذور ضريب 
 همبستگي

مجذور ضريب همبستگي 
  شده تعديل

خطاي 
  معيار

  99/4  331/0  337/0  581/0  مرحلة اول
  83/4  372/0  383/0  619/0مرحلة 
  75/4  393/0  408/0  639/0مرحلة 

  
  آزمون معناداري رگرسيون چندگانه. 5جدول 

  F Sig 
 000/0 472/58 مرحلة اول
 000/0 424/35 مرحلة دوم
 000/0 008/26 مرحلة سوم

  
بنابراين، . ر بوده، معادلة رگرسيون معنادار استمعنادا >P 01/0شده در سطح  مشاهده Fبا توجه به اينكه 
  : توان معادلة رگرسيوني استاندارد را چنين نوشتبا توجه به نتايج ، مي

)وابستگي)(180/0) + (رسانه)(231/0) + (جذابيت)(371/0= (هويت تيمي  
ويت تيمي كنندة ه بينيكه بهترين عوامل پيشتوان گفت مي، βو با توجه به ضريب  6براساس جدول 

  . هستند عوامل رسانه و وابستگيجذابيت تيم و سپس  عامل ترتيب به
كه با  طوري از ميان عوامل مورد آزمون، عامل جذابيت بيشترين رابطه را با متغير وابسته داشته است، به

 371/0اندازة ، ميزان هويت تيمي هواداران به )هاتيم(ها  افزايش يك واحد انحراف استاندارد در جذابيت باشگاه
در هويت  231/0همچنين با افزايش يك واحد انحراف استاندارد در عامل رسانه، شاهد افزايش . يابدافزايش مي

  . تيمي هواداران خواهيم بود
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اما عوامل سازمان و . شودبه هويت تيمي آنان افزوده مي 180/0همچنين با يك واحد افزايش در وابستگي، 
ابطة معناداري با متغير هويت تيمي نداشته و خارج از معادلة رگرسيون قرار گرفته سنت و تاريخچة باشگاه ر

   .است
  بيني متغير هويت تيمي براساس ابعاد مديريت تيم پيش. 6جدول 

  
  گيري بحث و نتيجه

در ميان هواداران ليگ هويت تيمي هدف تحقيق حاضر تعيين ارتباط و سهم نسبي عوامل مديريت تيم با ميزان 
چن مدنظر در اين تحقيق كه با اقتباس از مدل ) باشگاه فوتبال(عوامل مديريتي باشگاه . برتر فوتبال ايران بود

ها، و سنت و سازمان باشگاه، جذابيت، وابستگي، رسانه: بررسي شد، شامل پنج عامل است كه عبارتند از) 2007(
ها حاكي از آن است كه دارا بودن هر يك از اين عوامل و مؤلفه هاي آن براي باشگاه در يافته. تاريخچة باشگاه

توانند با تكيه بر هر يك از اين ها ميبراين مبنا باشگاهراستاي ايجاد احساس هويت تيمي در هواداران مؤثر است، 
عوامل به جذب و همچنين حفظ هواداران داراي هويت بپردازند و بدين طريق از مزاياي داشتن هواداران متعهد 
كه از آن جمله كسب درآمد حاصل از افزايش تعداد هواداران و تماشاچيان در استاديوم، فروش بليت بيشتر و 

  .مند شوند دار باشگاه، جذب سرمايه و همچنين افزايش قيمت سهام باشگاه است، بهرهخريداران محصوالت آرم افزايش
ترين رابطه را با احساس هويت تيمي هواداران آمده، عامل جذابيت بيشترين و قوي دست براساس نتايج به

، )2007( چنمحققاني مانند . شده است اين عامل خود از دو مؤلفة عملكرد تيم و مهارت بازيكنان تشكيل. دارد

   ستاندارداضرايب   ضرايب غيراستاندارد    
T  

 
sig  Β خطاي معيار  β  

مرحلة 
  اول

 ضريب ثابت

  جذابيت
699/16  
860/0  

95/2 

112/0  
  

581/0  
65/5 

64/7  
000/0 

000/0  

مرحلة 
  دوم

 ضريب ثابت

 جذابيت

  رسانه

976/11 

646/0 

220/0  

28/3 

131/0 

075/0  

  
436/0 

259/0  

64/3 

92/4 

92/2  

000/0 

000/0 

004/0  

مرحلة 
  سوم

 ضريب ثابت

 جذابيت

  رسانه
  وابستگي

879/9 

549/0 

197/0  
320/0  

36/3 

137/0 

075/0  
146/0  

  
371/0 

231/0  
180/0  

932/2 

02/4 

62/2  
19/2  

004/0 

000/0 

010/0  
030/0  



  در ليگ برتر فوتبال ايران هاي حاضر تعيين سهم نسبي هويت تيمي از عوامل مديريتي باشگاه

 

125

، هيل، مادورا )1996(، ون، تاكر و شرادر )2002(2، فينك، ترايل و آندرسون)2003( 1ماتسوكا، چالدوراي و هارادا
هاي عامل جذابيت  مؤلفه) 2009( سون، دوناون و كاميسكي لو كار) 1976(5مدوف) 1984(4، جونز)1982(3و زوبر

هاي تيم، سبك بنابراين جذابيت و كيفيت بازي. انداس هويت تيمي هواداران ذكر كردهرا عوامل مرتبط با احس
هاي معروف و ستاره، موجب ها، برنده يا بازنده بودن تيم، و حضور بازيكنان ماهر و چهرهدفاعي يا تهاجمي بازي

  ).6 ،7، 10، 14، 15، 18، 19، 39(افزايش احساس هويت تيمي هواداران باشگاه خواهد شد 
هاست كه خود از دو دومين عامل مرتبط با احساس هويت تيمي از ميان عوامل مديريت باشگاه، عامل رسانه

ها، اين عامل رابطه و همبستگي براساس يافته. هاي گروهي و فضاي مجازي تشكيل شده استمؤلفة رسانه
هاي ها از انواع و اقسام رسانهپيش تيممعناداري با احساس هويت تيمي دارد، بدين معنا كه با استفادة بيش از 

در مسائل تيم شود تا ها، اين امكان براي هواداران فراهم ميگروهي و مجازي، عالوه بر امكان پخش مستقيم بازي
شان درگير شوند، با تيم و بازيكنان تيمشان بيشتر آشنا شوند و اطالعات خود را در اين مورد گسترش مورد عالقه

ها و مجالت با روزنامههمچنين . ن سيل عظيمي از هواداران جديد را براي يك تيم جذب كننددهند و همچني
همچنين . كنندرساني مي ها اطالعها و نظرهاي افراد گوناگون به هواداران تيمبينيها، پيشاستفاده از تحليل

اطالعاتي در مورد زندگي خصوصي ، نظر مسئوالن باشگاه، )تيم(هاي گوناگون باشگاه اطالعاتي در مورد فعاليت
اينترنت و فضاي مجازي . دهندقهرمانان و اطالعات مربوط به حواشي تيم از جمله اخبار هواداران را نيز ارائه مي

 هاي فوتبال با هواداران ورزش ايجاد كرده است و تيم) هاتيم(ها نيز فرصت چشمگيري را براي ارتباط باشگاه

روزشده شامل آمار، بيوگرافي، ركوردهاي تيم و  ها، اطالعات بههاي مرتبط با باشگاهايتتوانند از طريق وب سمي
، برايانت و )2001(6، آندروود، باند و بائر)1997(تحقيقات ساتون و همكاران . ها را منتشر كنندتصاويري از بازي

هاي گروهي بر احساس نههمگي بر نقش و تأثير رسا) 1998(8و دلپي و بوستي) 2007(، چن )1997(7مكوري
  ). 5، 7، 8، 31، 34(هويت تيمي هواداران تأكيد دارند كه با نتايج تحقيق حاضر مطابقت دارند 

                                                           
1. Matsuoka, Chelladurai & Harada  
2. Fink, Trail & Anderson 
3. Hill, Madura & Zuber 
4. Jones 
5. Medoff 
6. Bond & Baer 
7 Bryant & Mcelroy 
8. Delpy & Bosetti 



 1393بهار ، 1شمارة ، 6دورة ية مديريت ورزشي، نشر                                                                                         

 

126

آمده، رابطة مثبت و قوي بين عامل وابستگي با ميزان هويت تيمي هواداران  دست همچنين با توجه به نتايج به
شامل دو مؤلفة ) به معناي حس بازي تيمي و گروهي(، عامل وابستگي )2007(برمبناي مدل چن . مشاهده شد

هويت تيمي ها موجب افزايش ميزان  وابستگي هواداران و وابستگي اجتماعي است و ارتقاي هر يك از اين مؤلفه
 . شودميهواداران 

، )2001(، آندروود، باند و بائر )1993(1، ملينك)1996(ون، تاكر و شرادر هاي محققان ديگر از جمله يافته
عامل وابستگي با ميزان هويت تيمي در ميان  نيز بر وجود ارتباط بين؛ )1990(و كارپ و يولز ) 2007(چن 

  ).7، 16، 20، 34، 39(هواداران و مشتريان ورزش تأكيد داشتند 
وابستگي هواداران، ايجاد احساس تعهد و (عامل وابستگي باشگاه يا تيم  توان گفتبا توجه به موارد مذكور مي

هاي مقابل؛ وابستگي اجتماعي تيم به جامعه، شهر يا موقعيت همبستگي ميان هواداران و تمايز در مقابل تيم
ويژه توجه به اين مسئله كه  به. ها هستندهاي مرتبط با ميزان هويت هواداران باشگاهبخشي از مؤلفه) جغرافيايي

دن نمادها و عالئمي كه نمادي از شهر و اجتماعي هستند تيم يا باشگاه برآمده از متن جامعه و مردم باشد، دارا بو
؛ همچنين فراهم كردن )تيم(شده در شهر يا منطقة باشگاه  اند، توجه به آداب و رسوم پذيرفتهكه از آن برآمده

كنندة عامل  بخشي آنان بخشي از عناصر فراهم گروهي هواداران و انسجام گروهي و بين شرايط براي ارتباطات درون
تك اين  هاي كشور ما بايد به تكهاست، كه مديريت باشگاهبستگي و به تبع آن هويت تيمي هواداران باشگاهوا

ها توجه كنند و از آنها در جهت حفظ و افزايش احساس هويت تيمي در ميان هواداران مقياس ها و خرده مؤلفه
  .وردار شوندببرندتا از امتيازات حاصل از اين روند برخ  هاي خود بهرهباشگاه

ها نشان داد كه همبستگي معناداري مطالعة رابطة عامل سازمان تيم با ميزان هويت تيمي هواداران باشگاه
توان گفت عامل سازمان تيم با ميزان براين اساس، مي. با ميزان هويت تيمي در هواداران وجود دارد بين اين عامل

مثبت بودن . طه بعد از عوامل جذابيت، رسانه و وابستگي قرار داردهويت تيمي هواداران رابطه دارد، هرچند اين راب
در توضيح اين . دهندة تأثير افزايشي عامل سازمان تيم بر ميزان هويت تيمي هواداران است اين همبستگي نشان

تعهد اعتبار مالكيت تيم و مديريت آن است و به چهار مؤلفة مطلب بايد گفت كه سازمان تيم در اينجا به معناي 
ها بستگي ها در زمين و تجارب در استاديومبودن، روابط عمومي خوب و مناسب با جامعه، سابقة پيروزي به برتر

، ويكفيلد و )2007(، چن )1997(، ساتون و همكاران )2002(براساس نظريات و تحقيقات گالدن و فانك . دارد
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هر يك از اين عوامل سازماني و ) 1997(،3وفو پاسيك) 1996(و اسلوان 2، ويكفيلد، بلودگت)1995(1اسلوان
  ). 7، 12، 24، 31، 36، 37(ها داشته باشد تيمهويت تيمي طرفداران تواند تأثير چشمگيري بر مديريت تيم مي

ويژه با  تر به هريك از اين عوامل، بهتوانند با توجه افزونهاي فوتبال در ايران نيز ميبدين ترتيب، باشگاه
ارتباط و تعامل با افزايش در راستاي جذب و حفظ مديران، مربيان و بازيكنان معروف و ستاره؛ گذاري  سرمايه

- خصوص با طراحي و مديريت استاديوم هاي خيريه؛ بهجامعة اطراف و درگير شدن در خدمات اجتماعي و فعاليت

هاي راحت و مناسب، صندلي صورت ويدئويي و هاي ورزشي از نظر ارائة تغذية مناسب، پخش تصاوير بهها و سالن
. انگيز و به يادماندني در آنها براي هواداران، هويت تيمي هواداران را افزايش دهندو خلق لحظات خاطره

تواند در شكل دادن هويت كند كه مياي را ايجاد ميخوبي مديريت شود، فضاي دوستانه استاديومي كه به
  . هواداران مؤثر باشد

ا و تاريخچه همبستگي معنادار و مثبتي با هويت تيمي داشته، اما در آخرين مرتبه و هدر نهايت عامل سنت
در اين تحقيق براساس مدل چن عامل سنت و تاريخچه به دو مؤلفة باورها . پس از ديگر متغيرها قرار گرفته است

عامل فوق با ميزان هويت و اعتقادات، و اعمال آييني و تشريفاتي تقسيم شد و از طريق اين دو مؤلفه رابطة بين 
  . تيمي در هواداران بررسي شد

) 2007(و چن ) 2002(، گالدن و فانك )2001(آندروود، باند و بائر هاي هاي اين بخش تحقيق با يافتهيافته
اين محققان نيز وجود رابطة مستقيم بين عامل سنت و تاريخچه با ميزان هويت تيمي هواداران، . مطابقت دارد

هاي فوتبال ايران از طريق با توجه به نتايج ذكرشده، باشگاه. گان و مشتريان ورزش را گزارش كردندكنند مصرف
شده و سبب تمايز ) تيم(افكاري كه وارد سنت و تاريخچة يك باشگاه (توجه بيشتر به دو مؤلفة باورها و اعتقادات 

دات مثبت مانند توجه به اصول انضباطي، ؛ همچنين با تأكيد بر كاركردهاي مثبت يا اعتقا)آن از رقيبان شود
ها و استفاده از برنامهها، هماهنگي و رفتار كاري هدفمند؛ همچنين با اجراي اعمال آييني و تشريفاتي در استاديوم

هاي متنوع پيش از شروع مسابقات، در جهت افزايش تعامل با هواداران و ارتقاي وجهه و اهميت باشگاه، بر مراسم
تيمي هواداران بيفزايند و در راستاي مديريت موفق باشگاه و كسب توفيق در آن راهگشا و مؤثر  ميزان هويت

صورت خودآگاه، اين اعمال يا عقايد مثبت را وارد سنت و  توانند بهها ميتيمعبارت ديگر، مديران  به. باشند
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كنند و موجب درك مثبت مردم از هاي متمايزي ايجاد كند تا ويژگيها كمك ميتاريخچة خود كنند كه به تيم
  ). 7، 12، 34(آنها شوند 

نسبت بااليي  ترتيب عامل جذابيت به توان گفت كه بهعالوه، براساس نتايج تحليل رگرسيون چندگانه، مي به 
ميزان هويت تيمي ) 180/0(نسبت كمتري  و در نهايت عامل وابستگي به) 231/0(، سپس عامل رسانه )371/0(

. انددرصد از ميزان هويت تيمي را تبيين كرده 40رفته  هم عالوه، اين سه عامل روي به. تبيين كردند هواداران را
توان گفت اين موضوع بيانگر اهميت اين سه عامل در اثرگذاري بر ميزان هويت تيمي در هواداران است و مي

ين تأثير را بر ميزان هويت تيمي داشته ها شامل دو مؤلفة مهارت بازيكنان و عملكرد تيم بيشترعامل جذابيت تيم
متشكل از وابستگي هواداران و وابستگي (هاي بعدي، عامل رسانه و عامل وابستگي  همچنين در مرتبه. است

اما دو عامل سازمان و سنت و تاريخچة باشگاه رابطة معنادار با متغير . بر ميزان هويت تيمي تأثيرگذارند) اجتماعي
  .اندرو وارد معادلة رگرسيون نشده ازاين اند ووابسته نداشته

گرفته در خارج از كشور، بعد سنت و تاريخچه و سازمان،  شايان ذكر است كه در بيشتر تحقيقات صورت
قدرت  عوامل كه در كشور ما اين اند، درحالي عوامل مؤثري در تبيين ميزان هويت تيمي هواداران بوده

ها در همين عوامل توان در ضعف همة باشگاهه علت اين امر را مياند، ككنندگي چشمگيري نداشته تبيين
عالوه نبود  اند، بهآميزي در سطح جهاني نداشتهها سابقه و تاريخچة موفقيتوجو كرد، بدين معنا كه باشگاه جست

وپايي، هاي ارها، نبود محصوالت تجاري مشابه با كاالها و محصوالت تجاري باشگاهاستاديوم اختصاصي باشگاه
توجهي به آرم باشگاه، عدم جذابيت لوگوي باشگاه، نداشتن نوآوري و خالقيت در محصوالت و كاالها،  همچنين بي

ها و ديگر  هاي مدرن و مؤثر در جذب و حمايت از هواداران، مديريت سنتي و كالسيك باشگاه نداشتن برنامه
هايي نباشند و ها داراي چنين ويژگي ه باشگاهشود كها موجب ميهاي مديريت باشگاهها در راهبردكاستي

هاي اجتماعي و احساسي هاي معروف،  يا وابستگيدليل جذابيت باشگاه، بازيكنان و چهره هواداران نيز تنها به
كه در  درحالي. ها دليل مديريت برتر يا سازمان باشگاه هاي محبوب خود هستند، نه بهها و تيم هوادار باشگاه
ها و نحوة ارائة خدمات در آنها ساالنه موجب پايي و آمريكايي وجود ابتكارات در معماري استاديومكشورهاي ارو

هاي بازاريابي همچنين وجود محصوالت تجاري متعلق به باشگاه، فعاليت. شودافزايش جذب هزاران هوادار مي
دار باشگاه، مبناي ها و ساير اشياي آرماجتماعي و نوين، ارائة خدمات متنوع به هواداران، فروش يادبودها، پيراهن
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متأسفانه از اين موارد در كشور ما غفلت شده و وجود چنين پتانسيل سرشاري . كسب درآمد و جذب هوادار است
  .تا به امروز ناديده گرفته شده است

، در نظر توان گفت كه در حفظ و ايجاد هواداران و تماشاچيان با هويت تيمي باالبنابر مطالب مذكور مي
عبارت ديگر، اين عوامل كليدهاي اساسي براي تشخيص  به. شودگرفتن اين ابعاد عامل حصول موفقيت قلمداد مي

گذاري  ها هستند كه نقاط سرمايهها براي باشگاهمشيمدت و اتخاذ خط هاي كوتاهريزيها، برنامهبهترين راهبرد
توانند به مديران و مسئوالن كنند؛  در نتيجه ميجهت كسب درآمد و افزايش هويت تيمي را آشكار مي

  . هاي فوتبال كشور در تخصيص منابع محدود خود براي كسب بيشترين سود ياري رسانند باشگاه
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