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 چکیده

روش انجام باشگاه پرسپولیس است.  فوتبالهدف کلی پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای حفظ و افزایش هواداران 

 قیاز روش تحق ،سیهواداران فوتبال باشگاه پرسپول شیافزاحفظ و عوامل  ییشناسا یبرااست و  ختهیآماز نوع پژوهش 

جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ  .ه استاستفاده شد یکم  قیاز روش تحقعوامل،  یبند رتبهسنجش اهمیت و  یو برا یفیک

 ن،شکسوتایپنفر از  30در بخش کیفی شامل  یمارآ نمونۀ بودند وهواداران باشگاه پرسپولیس پیشکسوتان، تماشاگران و 
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شده  آزمون فریدمن استفاده های آماری به روش استنباطی از داده تحلیل ساخته  و در ساختاری و پرسشنامۀ محقق نیمه
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 شاگران توجه کنند.عنوان عوامل مهم در حفظ و افزایش تما این متغیرها به
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 مقدمه

عنوان یک پدیدۀ اجتماعی فراگیر با بسیاری از مظاهر زندگی اجتماعی افراد جامعه، ارتباط  ورزش به

از افراد هر جامعه به خود اختصاص داده های مرتبط با آن، زمان و انرژی فراوانی را نزدیک دارد و فعالیت

های و جایگاه مهمی در فرهنگ جوامع مختلف پیدا کرده است. امروزه پرداختن به ورزش یکی از دغدغه

آید و در دنیای امروز کمتر کسی وجود دارد که شمار می ویژه جوانان در جامعۀ معاصر به افراد و به

ای که ورزش به یکی  گونه زش در ارتباط و متأثر از آن نباشد؛ بهنحوی با ور صورت فعال یا غیرفعال به به

(. تماشای 1های مهم در گذراندن اوقات فراغت در بسیاری از جوامع تبدیل شده است )از جاذبه

های مسلط در گذراندن اوقات فراغت در جامعه امروزی است. تعداد زیادی از رویدادهای ورزشی از شیوه

دانند. ها یا تیم ورزشی خاصی میکنند و خودشان را هوادار رشتهرزشی توجه میمردم به رویدادهای و

های ورزشی در ورزشی عامل رشد لیگ مسابقاتعالقۀ مداوم و پیوسته در هواداری )همراهی و تماشا( 

نش وابسته است. هر هوادار رابه روابط با هوادا ینوع به یا ورزش حرفه تیموفق(. 2دنیا شده است )

 دیمحبوبش باشد. شا میگر برد ت و دوست دارد نظاره شتهم خود را دایت یروزیپ دنید یآرزو شهیهم

 ؛بازد یکند که مدام م یمیاز وقت و درآمد خود را صرف ت ینباشد که بخش نینفر هم موافق ا کی یحت

 ،یمال تیحما شتر،یب یفروش تیسطح باال اغلب بل یها میکه چرا ت ستین دهیچیمبهم و پ یراز نیپس ا

امروزه یکی (. 3) کنند یم افتیدر تر نییسطح پا یها مینسبت به ت یافزون یا رسانه خشو حق پ یغاتیتبل

ای، هواداران  های ورزشی را در هر جامعهریزی و توسعۀ فعالیت ها به سمت برنامه از ارکان هدایت سرمایه

ورزشی، ورزشکار یا ورزشی خاص  دهند؛ هوادار کسی است که به تیم های ورزشی تشکیل میباشگاه

( و زمان و پول خود را به سرگرمی مورد نظر خود )ورزش( 4کند ) مند است و از آن حمایت می عالقه

. میزان این حضور و حمایت از هر باشگاه، متغیری کلیدی برای درآمدزایی و (5) دهداختصاص می

می برای سایر منابع درآمدی است که به کنندۀ مه شود؛ زیرا عامل تعیین جذب حامی مالی محسوب می

فروشی( یا غیرمستقیم )از طریق فروش کاالهای مربوط به باشگاه، حامیان  شکل مستقیم )از طریق بلیت

(. اشکال زیادی از حمایت 6شود ) مالی و حتی فروش حق پخش تلویزیونی در برخی کشورها( تأمین می

(. 7ترین آنها، حضور هواداران در ورزشگاه است ) یکی از مهمها وجود دارد که و رفتار حمایتی از باشگاه

-فوتبال معروفتردید (، بی1های ورزشی که در سراسر دنیا دارای مسابقات منظم است )در بین رشته

داشتن چندین  با و (8)ای بر زندگی بشر گذاشته است  اندازه یبیر تأثکه  استترین ورزش در جهان 

ها از تماشاچیان در . لبریز بودن ورزشگاه(9است )جهان  سرتاسرترین ورزش در میلیون طرفدار، محبوب
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ها از بینندگان چند صد طرف و برخورداری رقابتای و جهانی از یک رویدادهای داخلی، ملی، قاره

ترین ورزش جهان تبدیل کرده است؛ میلیونی پخش تلویزیونی از طرف دیگر، فوتبال را به مردمی

توان گفت، تماشاگران و هواداران، جزیی از ورزش فوتبال هستند و بدون وجود آنها فوتبال یبنابراین م

دلیل فضایی است که  محصول بدون جذابیت است؛ بخش زیادی از جذابیت فوتبال، حتی تماشای آن به

 استورزش ترین و پرطرفدارترین (. فوتبال در ایران نیز رایج10)کنند تماشاگران در ورزشگاه ایجاد می

ها، بیشترین تعداد ورزشکاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است. که در مقایسه با تمامی رشته

تدریج مرحلۀ گذار  بین اقشار مختلف جامعه رو به گسترش است و به روز روزبهاین ورزش در کشور ما 

های دی به پیگیری و تماشای مسابقهمن(. عالقه11گذراند )ای را میخود از فوتبال سنتی به دنیای حرفه

رود هیچ واقعۀ علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ای است که گمان نمیفوتبال به اندازه

از عوامل مهم و . (1)ای با این وسعت، بخواهد با این شتاب، جریان وقوع آن را دنبال کند باشد که جامعه

ش هواداران با هویت باشگاه است که یکی از فواید آن یرگذار در صنعت فوتبال، جذب و افزایتأث

 طور بهای فوتبال ایران در هر فصل درآمدزایی حاصل از حضور آنهاست. بنا به آمار، سازمان لیگ حرفه

فروشی مسابقات کسب کرده، اما در مقابل، بسیاری هم میلیون تومان از محل بلیت 464میانگین، حدود 

فوتبال تنها برای افزایش سرمایۀ باشگاه مفید نیستند، بلکه نقش اجتماعی آنها  عقیده دارند که هواداران

برد: نیز مهم است؛ به هر حال باید دانست که صنعت فوتبال از هواداران خود از دو جنبۀ زیر سود می

 (.12حمایت مالی و اجتماعی )

 ویژه به هواداران، حمایت و حضور هایانگیزه است، بررسی پیچیده بسیار انگیزه موضوع هرچند 

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

 در ورزشی، یها باشگاه شود یم سبب وفادار هواداران حمایت (. همچنین،13دارد ) بستگی هواداران

ورزشگاه در هواداران مستمر حضور و گیرند قرار مساعدی رقابتی وضعیت در تجاری یها شرکت با مقایسه

 کنندگان یتحما (.14) دهد یم افزایش را غیرورزشی حتی و ورزشی تولیدات و محصوالت ها، فروش

 یا باشگاه به وفاداری و هیجان اظهار بیان فوتبال در حمایت زیرا نیستند، سنتی مشتریان فقط فوتبال

 (. 15) است متفاوت نشان یا آرم به وفاداری با باشگاه و هوادار بین رابطۀ و شود یم شامل را خاص تیمی

حضور هواداران مسابقات هایی مرتبط با بررسی علل در دهۀ اخیر رشد چشمگیری در پژوهش

ها به عوامل مؤثر بر تمایل افراد به حضور در خورد. اغلب این پژوهشمختلف ورزشی به چشم می

راهکارهای  (؛ ولی در زمینۀ12اند )های هواداران ورزشی پرداختهانگیزهورزشگاه و همچنین تعیین 
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قهقرخی و  دهقانی گرفته،جذب و افزایش هواداران، مطالعات اندکی انجام گرفته است. در تحقیقات انجام

 زیبایی، فوتبال، به عالقه گرایی، یمل ملی، تیم به عالقه کهداد  ( در تحقیقی نشان1389همکاران )

 های یزهانگ بین در را اهمیت بیشترین ترتیب به بازیکن، به عالقه و گریز سرگرمی، شدن، اجتماعی هیجان،

(، نتیجه گرفتند که علل جانبداری هواداران از 1391چیان و همکاران )(. ساعت16داشتند ) بررسی مورد

تماعی شدن، کسب هیجان، ترتیب، پیروزی نیابتی، علم فوتبال، عالقه به غیر، اج تیم محبوب خود به

که  داد ( نشان1392پژوهش ریحانی و همکاران ) تایجن(. 17) استتعلق به باشگاه و مدیریت باشگاه 

 بیرونی ادراک و اجتماعی تعامل سرگرمی، لذت تیمی، هویت اجتماعی، غرور تیمی، وفاداری عامل شش

نژاد و (. رمضانی18شود ) یم نهاآ حمایت و حضور سبب هواداران انگیزشی های یاسمق  خرده عنوان به تیم

( نتیجه گرفتند که هویت ورزشی و تیمی، پیروزی و لذت، عامل موقعیت فنی و 1392همکاران )

ترین  ترتیب مهم به ی تیمی، موقعیت اجتماعی و تعامل اجتماعی،وفادار، عالقه و دسترسی، اجرایی

نشان دادند ( 1383) ی و همکارانمیرح(. 19های حضور تماشاگران در مسابقات کشتی بود )انگیزه

 یتماشا یبرا حضور های یزهها ممکن است از انگ در ورزشگاه )زیرساختی( خدمات تیفیامکانات و ک

(، به این نتیجه دست یافتند که کیفیت 2014) 1هوجن و همکاران (.20) باشد میاز ت تیحما و ها یباز

( در مطالعۀ 2007) 2کوریا و استیوز(. 21یر معناداری بر حضور تماشاگران دارد )تأثورزشکار )ساختار( 

خود بیان کردند، عامل وابستگی به تیم که شامل زیرساختارهایی مانند بازیکن مورد عالقه، حمایت از 

دهد و موجب  ، وابستگی عاطفی و روانی هواداران را به فوتبال افزایش میاستتیم و موفقیت طلبی 

( در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که عامل رقابتی، 2014) 3لیم(. 22شود ) حضور آنها می

(. 23یر بودند )تأثپذیری و تبلیغاتی از عوامل تجهیزات و اماکن، سرگرمی، عوامل اجتماعی، هویت

ترین عامل در حضور دانشجویان در رویدادهای ورزش دانشگاهی  ات و اماکن مهمهمچنین عامل تجهیز

های ( در تحقیقی نشان دادند که عواملی مانند کیفیت و شهرت تیم2012) 4بود. ایزابری و سورجالل

ریزی زمانی و های اجتماعی و تفریحی، عوامل اقتصادی، برنامهکننده، وابستگی تیم، فعالیتشرکت

های لیگ برتر فوتبال یرگذار در حضور تماشاگران در بازیتأثشخصی به فوتبال از عوامل دلبستگی 

 (. 24آفریقای جنوبی بودند )

                                                           
1. Haugen, Hervik & Gammelsæter 

2 .Correia & Esteves 

3. Lim  

4. Isabirye & Surujlal 
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( بیان کردند که تسهیالت و 2008) 2( و یوسف و لی2002) 1محققانی مانند گرینول و همکاران

اند در جذب تماشاگر و رضایت تو ها میامکانات ورزشگاه و اماکن برگزاری مسابقات ورزشی و کیفیت تیم

های در مطالعۀ خود به این نتیجه دست یافت که شبکه (2010)3(. هادسون25، 26آنان اثرگذار باشد )

ترین عامل  هاست و نداشتن وقت نیز مهمترین انگیزش دانشجویان برای حضور در بازی اجتماعی مهم

ی پژوهشی نشان دادند که روز بازی ( ط2012) 4(. آرژیلوسکی و پریتل27برای عدم حضور بود )

یت بلترین عامل حضور در ورزشگاه بود. همچنین، قیمت باالی  )یکشنبه، جمعه یا روزهای دیگر( مهم

5تئودوراکیس(. 28یر منفی بر حضور تماشاگران نداشت )تأث
 ابعاد دادند ( نشان2011) همکاران و 

پارکینگ،  خدمات، تحویل فرایند در اعتماد تأسیسات، زیبایی و طراحی مانند خدمات کیفیت مختلف

 هواداران رضایتخوبی برای  کنندۀ بینی یشپ استادیوم از راحت خروج و ورود و گسترده ونقل حمل

ها، هنجارهای ذهنی و ای نگرش( طی پژوهشی نقش واسطه2011) 6. لو و همکاران(29هستند )

برای کنترل رفتارهای خاص را در حضور در ورزشگاه بین تماشاگران بررسی کردند  شده ادراکرفتارهای 

( 2008) 7یجاال(. 30یری در حضور تماشاگران ندارند )تأثو به این نتیجه دست یافتند که این عوامل 

 ،یمیت یوفادار ،نهاآ انیهواداران برشمرد که در م یهشت عامل را موجب حضور و رفتار جانبدار زین

به فوتبال و  یمند عالقه م،یت یرونیادراک ب ،یاجتماع تعامل ی،سرگرم ،یمیت تیهو ،یور اجتماعغر

در  1342اشگاه فوتبال پرسپولیس تهران در سال ب(. 31) عوامل بودند ینتر مهم بیترت به ندهیرفتار آ

باشگاه فرهنگی  هایزیرمجموعهو از   شدهبنیانگذاری  وسیلۀ علی عبده و به شهر تهران، پایتخت ایران

، در 1347کند و پس از سال  بازی می فارس لیگ خلیج پرسپولیس در. ورزشی پرسپولیس تهران است

بار  9از آغاز تاریخ خود،  و تحضور داشته اس لیگ فوتبال ایران تمامی ادوار برگزارشده در باالترین سطح

جام  4، جام تخت جمشید 2، ای جام منطقه 1به قهرمانی رسیده ) لیگ فوتبال ایران در باالترین دسته

و یک  جام حذفی ایران بار قهرمانی در 5؛ و از این جهت رکورددار است (فارس جام خلیج 2و  آزادگان

ر . از لحاظ داشتن هواداندهستهای مهم پرسپولیس  از دیگر قهرمانی جام برندگان جام آسیا قهرمانی در

 .استهای ایران نیز این باشگاه از پرطرفدارترین باشگاه

                                                           
1. Greenwell, Fink, & Pastore 

2. Yusof & Lee 

3. Hudson  

4. Arzhilovskiy and Priyatel 

5. Theodorakis, Alexandris, & Ko 

6. Lu, Lin, & Cheng 

7. Jallai 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
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برتر  گیحاضر در ل یورزش یهاورزش پرطرفدار در کشور ما و حرکت باشگاه نیا تیتوجه به اهم با 

 تواند یها م باشگاه یداریو پا یماندگار ،یدار که در باشگاه یترین عوامل از مهم ،یساز یبه سمت خصوص

 تیریدر مد یمهم اریهاست که نقش بس هواداران باشگاه شیباشد، توجه به جذب و افزا رسان یاری

 یها بتوانند خود را از وابستگ باشگاه نکهیا یها خواهد داشت. برا باشگاه یو فرهنگ یاقتصاد یها تیفعال

مختلف را با  یها مرتبط با رشته یورزش یها تیصورت مستقل فعال کشور رها کنند و به یبه منابع دولت

خود که  یانسان یها هیترین رکن توجه به سرما برند، مهم شیبه پ کیستماتیمنسجم و س یزیر برنامه

 یبرا انینگرش تماشاچ رییدر جهت تغ دیها باباشگاه کردیو هواداران هستند، است. رو انیهمانا تماشاچ

ر هواداران )حفظ هواداران( باشد خاط یتهواداران( و حفظ و جلب رضا شیمبدل شدن به هواداران )افزا

باشگاه  یاقتصاد یهاتیباشگاه بهره برد و فعال گاهیجا یداریثبات و پا یها تیبتواند از مز قیطر نیتا از ا

 تواند یم یدار در باشگاه یفرهنگ یها و شاخص ارهایتوجه به مع گر،ید ی. از سودکن تیهدا یخوب را به

در اجتماع است که  یا مدرسه ۀمثاب هوادار، به یباشگاه برا ؛دسازاجتماع  دیرا عا یدیمف اریتبعات بس

 شیمؤثر بر حفظ و افزا یارهای. توجه به عوامل و معبخشد یم یتر تسر کالن طیفرهنگ خود را به مح

 ها تا براساس قوت دکنباشگاه فراهم  تیریمد یرا برا یدیمف اریبس یراهکارها تواند یهواداران باشگاه، م

؛ کند تیریو مد یزیر احسن برنامه نحو بهمدنظر باشگاه را  یها تیبتواند فعال شده، ییشناسا های و ضعف

های فوتبال کشور ترین و پرافتخارترین باشگاهترین، باسابقهاز طرفی باشگاه فوتبال پرسپولیس از محبوب

استفاده از این فرصت، باید عواملی  های این باشگاه هستند و باشگاه نیز برای؛ این هواداران سرمایهاست

ریزی در زمینۀ شناسایی و حفظ هواداران شود بشناسد؛ برنامهرا که موجب حفظ و افزایش هواداران می

تواند در زمینۀ مالی و کسب درآمد و همچنین حمایت از تیم در مسابقات برای باشگاه پرسپولیس می

و  یحاضر، بررس تحقیقهدف شگاه کمک کند؛ بنابراین مختلف سودمند باشد و به پیشرفت کیفی این با

ورزشی  -فرهنگی هواداران فوتبال باشگاه  شیمؤثر بر حفظ و افزا یارهایعوامل و مع تیاولو نییتع

از طرفداران و هواداران  یمیعظ لیپرطرفدار کشور است که خ یهااز باشگاه یکیعنوان  به س،یپرسپول

باشگاه  ازین توان یبه خود اختصاص داده است. ضرورت انجام پژوهش را م رانیارا در  یورزش ۀرشت نیا

هواداران، عدم  یزدگ به علل فوتبال بردن ی پ منظور به یپژوهش نیبه انجام چن سیپرطرفدار پرسپول

 نیمحبوب خود و مانند ا میاز ت یآنها به طرفدار یو کاهش وفادار ها ومیبه حضور در استاد ادیز لیتما

بتواند با  ایموفق دن یدار باشگاه یها از نظام یریخود و الگوگ های که با تمرکز بر ضعف انستدموارد 
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بر هواداران  هیباشگاه را با تک یها تیفعال ۀو روند رشد و توسع دیکنار آ یراحت به یساز یخصوص ۀبرنام

 پرشور و وفادار خود در دستور کار قرار دهد.

 

 شناسیروش

روش تحقیق آمیخته در واقع تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام آن آمیخته است. 

ترکیب روش تحقیق کیفی و روش تحقیق کمی است. در این پژوهش روش تحقیق آمیخته از نوع 

 (. 32است که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی است ) 1اکتشافی متوالی

ی مارآ نمونۀ بودند.هواداران باشگاه پرسپولیس جامعۀ آماری پژوهش کلۀ پیشکسوتان، تماشاگران و 

نفر  383بود و در بخش کمّی شامل  و هواداران تماشاگران شکسوتان،یپنفر از  30در بخش کیفی شامل 

گیری در ونهبراساس جدول مورگان و در نظر گرفتن جامعۀ آماری نامحدود، محاسبه شده است. روش نم

بود، بدین معنا که افرادی از جامعۀ آماری که برای مصاحبه در  بخش کیفی، هدفمند در دسترس

دسترس قرار داشتند )در دسترس بودن( و قادر به ارائۀ اطالعات مورد نیاز بودند )هدفمند بودن(، 

معۀ آماری از شانس گیری تصادفی ساده بود و همۀ افراد جاو در بخش کمی، روش نمونهانتخاب شدند 

نفر، اطالعات به  30مساوی برای انتخاب شدن برخوردار بودند. در مرحلۀ کیفی پس از مصاحبه با 

 ها متوقف شد. مرحلۀ اشباع نظری رسید و مصاحبه

 ساختاریافته بود کهها برای شناسایی راهکارها در مرحلۀ کیفی، مصاحبۀ نیمهی دادهآور جمعابزار 

ها، ی دادهآور جمعدر مرحلۀ کمی، ابزار ی شد. بردار ادداشتالعات حاصل از مصاحبه، یثبت اط منظور به

ای لیکرت بود که این پرسشنامه از بررسی مبانی نظری تحقیق و گزینه 5ساخته طیف  پرسشنامۀ محقق

 ه در، پرسشنامتحقیق با توجه به بررسی سؤاالت و اهدافها، ساخته شد. شده در مصاحبه ییشناساموارد 

شناختی و راهکارهای حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه پرسپولیس  اطالعات رایج جمعیت بخش دو

 طراحی شد. 

یید شد و پایایی آن از طریق ضریب تأروایی پرسشنامه توسط استادان مدیریت ورزشی بررسی و 

ها، نظرهای مصاحبه . در مرحلۀ کیفی پس از اجرا و ویرایش(α=78/0آلفای کرونباخ محاسبه شد )

در بخش  .شدندکیفی تحلیل  صورت بهبندی و های مفهومی یکسان، کدگذاری و طبقهمختلف در گروه

آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف متغیرها در جامعۀ  از کمی

                                                           
1. Sequential Exploratory 
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فریدمن )برای  ی راهکارها از آزمونبندتحقیق استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی برای رتبه

، استفاده تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل در حفظ و جذب هواداران فوتبال باشگاه پرسپولیس(

 استفاده شد. SPSS 20 افزار نرمها از تحلیل داده منظور بهشده است. 

 

 هایافته

 شده است. های تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائهدر این بخش یافته

درصد(  3/41)26-35بیشترین افراد نمونه در بخش کمی در دامنۀ سنی دهد که نشان می 1جدول 

درصد( قرار دارند؛ همچنین افراد دارای  9/2سال ) 56 -65و کمترین تعداد آنها در دامنۀ سنی 

 3/1تعداد )درصد( و افراد دارای تحصیالت دیپلم کمترین  2/33تحصیالت لیسانس، بیشترین تعداد )

در نوع شغل نمونۀ آماری تحقیق، باالترین فراوانی مربوط به افراد با شغل آزاد  شود.درصد( را شامل می

 .استدرصد  39/3درصد و کمترین فراوانی مربوط افراد بازنشسته با  47/46با 

 

 های تحقیق. توزيع فراوانی متغیرهای توصیفی نمونه1جدول 

 کمترين فراوانی )درصد(

 

 بیشترين فراوانی )درصد(

 فراوانی      

 

 متغیر

 سن )سال( (3/41) 35-26 (9/2)65-56

 تحصیالت (2/33لیسانس ) (3/1دیپلم )

 شغل (47/46آزاد ) (39/3بازنشسته )

 

بندی فریدمن،  آزمون رتبه براساس آمده دست بهای با توجه به میانگین رتبه و 2براساس جدول 

 05/1ای ، مؤثرترین و عامل ارزشی با میانگین رتبه74/5ای طور کلی عامل اجتماعی با میانگین رتبه به

  کمترین اثر را بر حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه پرسپولیس دارا هستند.
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مؤثر بر حفظ و افزايش هواداران  عواملبندی فريدمن، برای تعیین اولويت  . نتايج آزمون رتبه2 جدول

 فوتبال باشگاه پرسپولیس

 میانگین رتبه ضريب اهمیت عامل

 74/5 1 اجتماعی

 86/4 2 زیرساختی

 74/3 3 فنی

 34/3 4 اقتصادی

 43/2 5 فرهنگی
 05/1 6 ارزشی

 
ی عامل ها مؤلفهای  کلی با توجه به میانگین رتبه طور بهشود،  مالحظه می 3که در جدول  گونه همان

، مؤثرترین و انتخاب تماشاگران نمونه از طریق 95/2 ایها با میانگین رتبهفرهنگی، جو مثبت ورزشگاه

شود. محسوب می مؤلفهترین اثر ، کم16/2ای ی با میانگین رتبهده پاداشهای  کشی و سایر مکانیزم قرعه

، 13/2ای های جذاب، با میانگین رتبهبازیی عامل ارزشی، کسب نتایج بهتر و ارائۀ ها مؤلفهاز بین 

ترین  اثر ، کم88/1ای ای برای لیدرهای با میانگین رتبه های توجیهی حرفه مؤثرترین و برگزاری دوره

ی عامل زیرساختی، ارتقای سطح کیفی امکانات و تسهیالت ها مؤلفهشود. از بین محسوب می مؤلفه

، مؤثرترین و فروش اینترنتی 38/3ای وراکی و ...، با میانگین رتبهها اعم از ایاب و ذهاب، مواد خورزشگاه

است. از بین معیارهای زیرمجموعۀ عامل اقتصادی،  مؤلفهاثرترین  ، کم24/2ای یت با میانگین رتبهبل

، مؤثرترین و کاهش قیمت 46/3ای بازی در جذب بازیکنان، با میانگین رتبه گری و دالل حذف واسطه

شده، بودند. از بین معیارهای زیرمجموعۀ  ۀ شناساییمؤلفاثرترین  ، کم75/2ای گین رتبهیت با میانبل

، مؤثرترین و تدارک و پخش 57/2ای عامل اجتماعی، قدمت و اعتبار تاریخی باشگاه، با میانگین رتبه

ای رتبهها و بین دو نیمه برای تماشاگران با میانگین های فرهنگی مناسب پیش از شروع بازی برنامه

بازی در باشگاه و تعهد  به، تعصب بودند. از بین معیارهای زیرمجموعه عامل فنی مؤلفهاثرترین  ، کم76/1

، 34/4ای های فنی و تکنیکی در بازی توسط بازیکنان، با میانگین رتبهیری از تمام قابلیتکارگ بهدر 

ای ی در تیم محبوب با میانگین رتبهبودن مدیرعامل باشگاه و داشتن سابقۀ باز مؤثرترین و فوتبالی

 بودند. مؤلفهاثرترین  ، کم67/2
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مؤثر بر حفظ  هر يك از عوامل یها مؤلفهبندی فريدمن، برای تعیین اولويت  . نتايج آزمون رتبه3 جدول
 و افزايش هواداران فوتبال باشگاه پرسپولیس

 مؤلفه عامل
 ضريب

 اهمیت 
 میانگین 

 رتبه

ی
نگ

ره
ف

 

 95/2 1 ها به لحاظ اخالقی و فرهنگیمثبت ورزشگاه جو

های ورزشی مناسب و سازنده با باشگاه -برقراری مراودات فرهنگی
 هاهای مدیریتی آن از سیستم یریالگوگمطرح دنیا جهت 

2 74/2 

 32/2 3 هاافزایش حضور تماشاگران دارای تحصیالت عالی در ورزشگاه

های  کشی و سایر مکانیزم از طریق قرعهانتخاب تماشاگران نمونه 
 سازی دهی در جهت انگیزش آنها و فرهنگ پاداش

4 16/2 

ی
زش

ار
 

 13/2 1 تیم سوی از جذاب هایبازی ۀارائ و بهتر نتایج کسب

 99/1 2 هاحذف تماشاگرنماها از حضور در ورزشگاه

منظور  به باشگاه لیدرهای برای ای حرفه توجیهی های دوره برگزاری
 هواداران به باشگاه از حمایت صحیح فرهنگ انتقال

3 88/1 

ی
خت

سا
ير

ز
 

 و  ابیاها اعم از ارتقای سطح کیفی امکانات و تسهیالت ورزشگاه
 ، مواد خوراکی و ...ذهاب

1 38/3 

های اختصاصی مجهز و دارای امکانات روز دنیا و در داشتن ورزشگاه
 شأن باشگاه پرطرفدار پرسپولیس

2 12/3 

ایجاد کانون هواداران باشگاه، متشکل از نمایندگانی از تماشاگران و 
 هواداران متعصب

3 57/2 

باشگاه با معرفی تاریخچه باشگاه، پیشینۀ  تیسا وبروزرسانی  به
 بازیکنان و وضعیت فعلی باشگاه و ...

4 32/2 

 24/2 5 یتبل اینترنتی فروش

ی
اد

ص
قت

ا
 

بازی در جذب بازیکنان فوتبال، تغییر نتایج  گری و دالل حذف واسطه
 و ... ها یباز

1 46/3 

های  وضعیت استفاده از رانت دنکر خارجسازی باشگاه و  خصوصی
 دولتی

2 21/3 

های به سمت فعالیت ها یبازحصول اطمینان از هدایت درآمد 
 داری از سوی تماشاگران باشگاه

3 94/2 

 75/2 4 هایت بازیبلکاهش قیمت 
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مؤثر بر  هر يك از عوامل يها مؤلفهبندي فريدمن، براي تعيين اولويت  . نتايج آزمون رتبه3 جدولادامة 

 حفظ و افزايش هواداران فوتبال باشگاه پرسپوليس

 مؤلفه عامل
 ضريب

 اهمیت 
 میانگین 

 رتبه

ی
اع

تم
اج

 

 57/2 1 قدمت و اعتبار تاریخی باشگاه

یی اهداف تماشاگران باشگاه و مقاصد لیدرهای باشگاه )اتحاد همراستا
 شود( در شعارها و رفتارهایی که مطرح می

2 18/2 

 دو بین و هابازی شروع از پیش مناسب های برنامه پخش و تدارک
 تماشاگران برای نیمه

3 76/1 

های ی از تمام قابلیتریکارگ بهتعصب به بازی در باشگاه و تعهد در 
 فنی و تکنیکی در بازی توسط بازیکنان

1 34/4 

-المللی همچون جام باشگاه های عرصۀ بینحضور باشگاه در رقابت

 های آسیا و ...
2 98/3 

ی
فن

 

های شاخص فوتبالی همچون علی کریمی، اشکان دژاگه  حضور چهره
 و همچنین بازیکنان خارجی در تیم محبوب

3 36/3 

مطرح دنیا با دانش علمی و تخصصی باال در رأس استفاده از مربیان 
 هدایت تیم

4 19/3 

باشگاه  کادر مدیریتی و فنی درمتخصص افراد الیق و  یریکارگ به
 پیشکسوتان باشگاه(حضور )

5 14/3 

ای( در آرایش کادر  ثبات و وحدت رویه )عدم تغییرات سلیقه
 مدیریتی و فنی باشگاه

6 25/3 

باشگاه و داشتن سابقه بازی در تیم  رعاملیمد بودن یفوتبال
 محبوبتان

7 67/2 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

ها هستند. یکی از عوامل بسیار مهم بر کیفیت رویدادها و مسابقات ورزشی، تماشاگران و طرفداران تیم

اثر شوند که با ایجاد احساس غرور و انگیزه در ورزشکاران،  ترین سرمایۀ باشگاه محسوب می آنها مهم

(. هواداران نقشی انکارناپذیر در ادامۀ حیات صنعت 19ها خواهند گذاشت )مثبتی بر عملکرد و نتایج تیم

شوند و ای محسوب میهای اصلی هر باشگاه حرفهحدی است که از سرمایه بهورزش دارند؛ اهمیت آنها 

مچنین پژوهشگران معتقدند (؛ ه12دهند )ها و لیگ ورزشی هویت میاین هواداران هستند که به باشگاه

ای برای شوند، زیرا محیط یا جو اجتماعی مستقیم و زندههواداران از ارکان صنعت ورزش محسوب می

 (.33)تواند در رقابت بازی خوبی ارائه دهد که ورزشکار بدون هوادار نمی یطور بهآورند، ورزشکاران فراهم می
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ترین  های پژوهش حاضر حاکی از این بود که بخش اجتماعی، مهم از نتایج اصلی حاصل از یافته

توان اذعان داشت که با توجه به  عامل در جذب و حفظ تماشاگران است. در تفسیر این نتیجه می

قاصد ی مربوط به عامل اجتماعی، یعنی قدمت و اعتبار تاریخی باشگاه، همراستایی اهداف با مها مؤلفه

رسد انگیزۀ لذت و سرگرمی در میان نظر می های فرهنگی پیش و پس از شروع بازی، بهباشگاه و برنامه

دهد، عاملی ارزشمند  هواداران تیم پرسپولیس، با توجه به گروه سنی آنها که بیشتر جوانان را تشکیل می

ای درونی و  انگیزه صرفاًسرگرمی،  توجه اینکه انگیزۀ لذت و ها باشد؛ نکتۀ جالب  برای حضور در ورزشگاه

نظر  دیگر، به عبارت ها بیشتر جنبۀ اجتماعی و بیرونی دارند؛ به که سایر انگیزه صورتی فردی است، در

رسد این موضوع باید بیشتر با فرایندهای مختلف اجتماعی مانند هویت، هویت نقش، تعامل اجتماعی  می

ایزابری و (، 23( )2014ز پژوهش با نتایج تحقیق لیم )های این بخش او غیره تبیین شوند. یافته

(، 17( )1391چیان و همکاران )(، ساعت18()1392ریحانی و همکاران )(، 24( )2012سورجالل )

( همخوان است؛ 16()1389قهفرخی و همکاران ) ( و دهقانی19()1392نژاد و همکاران )رمضانی

بندی عوامل مؤثر بر حضور همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عامل زیرساختی در اولویت

-ی این عامل، ارتقای کیفی امکانات، داشتن ورزشگاهها مؤلفههواداران در رتبۀ دوم قرار دارد. با توجه به 

روزرسانی سایت باشگاه، ایجاد  روز دنیا و در شان باشگاه و بههای اختصاصی مجهز و دارای امکانات 

که با  ی درصدد کسب هویت از تیم محبوبشان هستندنوع بهتوان گفت تماشاگران کانون هواداران، می

گرینول و  (،20()1383ی و همکاران )میرح(، 19()1392نژاد و همکاران )نتایج تحقیق رمضانی

( و هوجن و 24()2012(، ایزابری و سورجالل )26()2008لی ) (، یوسف و34()2002همکاران )

بخشی به تیم  ( هویت2011)1همین خصوص پارک و همکاران ؛ در( همخوان است21()2014همکاران )

دانند. احساس هویت تیمی هواداران نیز مانند هویت  کنندۀ مهمی برای حضور هواداران می بینی را پیش

عنوان فرایندی  دهد هویت تیمی هم به ی نشان میخوب بهت و این موضوع تیمی ورزشکاران بسیار مهم اس

تواند به انسجام درونی و بیرونی تیم  عنوان فرایندی بیرونی در میان تماشاگران می درونی در تیم و هم به

شناسند و  دیگر، هواداران تیم پرسپولیس هویت خود را با تیم محبوبشان می طرف   (. از34کمک کند )

های تحقیق نیز با نتایج تحقیق تئودوراکیس و کنند. این بخش از یافته را بخشی از تیم تلقی می خود

( همخوان است. یک 18()1392ریحانی و همکاران ) (،23()2014(، تحقیق لیم )29()2011همکاران )

ی های ورزشجنبۀ مهم در ارتقای سطح کمی و کیفی عملکردهای ورزشی، وجود امکانات و زیرساخت

                                                           
1. Park, Mahony, & Greenwell 
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یافته است. همچنین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بخش فنی رتبۀ سوم  مناسب و توسعه

(. 35، 36تأثیرگذاری بر حفظ و افزایش تماشاگران باشگاه پرسپولیس را به خود اختصاص داده است )

کادر ی ثبات و وحدت رویه در انتخاب ها مؤلفهتوان اذعان داشت با توجه به در تفسیر این نتیجه می

بودن مدیرعامل و  های شاخص فوتبالی، استفاده از مربیان مطرح، فوتبالیمدیریتی و فنی، حضور چهره

برای طرفداران باشگاه پرسپولیس تیم پرسپولیس  مسئلهترین  رسد مهمنظر می کارگیری افراد الیق به به

یری ندارد؛ البته تأثها در ورزشگاهو باشگاه است و تغییر افراد در باشگاه بر میزان طرفداری و حضور آنها 

یاط تعمیم داده بااحتهای بیشتری است و باید نتایج این بخش رسد این یافته مستلزم پژوهشنظر می به

کنندۀ  ( نیز یکی از عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران را عوامل جذاب2006) 1شود که وون و کیتامورا

-های پیچیده و دارای ویژگیفوتبال یکی از ورزش(. 35ند )بازی مانند حضور بازیکنان ستاره بیان کرد

 هستندتغییر است و بازیکنان موظف به انطباق با شرایط جدید  در حالمداوم  صورت بههایی است که 

فوتبال، آشنایی با فوتبال  اندرکاران دستو  از طریق آموزش صحیح و اصولی مربیان، معلمان(. 37)

توان فوتبال هوادار اندازی مراکز پژوهشی و آکادمی فوتبال می افراد الیق و راهیری کارگ بهعلمی روز، 

کنند و با نمایش پسندی را ارائه کرد و از این طریق باشگاه و بازیکنان در جهت صحیح توسعه پیدا می

 از دیگر نتایج پژوهش حاضر، کسب رتبۀ چهارمشوند. های بهتر موجب جذب هواداران بیشتری میبازی

توسط بخش اقتصادی از نظر اثرگذاری بر حفظ و افزایش تماشاگران باشگاه پرسپولیس بود. در تفسیر 

سازی، بازی، خصوصی گری و داللی این عامل، مبنی بر حذف واسطهها مؤلفهاین نتیجه، با توجه به 

ولیس برای دیدن رسد هواداران باشگاه پرسپنظر می ها و کاهش قیمت، بهحصول اطمینان از درآمد بازی

هایی که باید متحمل شوند توجهی ندارند و در شان، به هزینه یمند عالقهسبب  بازی تیم محبوبشان به

ها با نتایج تحقیق ایزابری و سورجالل دهند. این بخش از یافتهواقع وفاداریشان به باشگاه را نشان می

و وان و  (35()2006)2. وون و کیتاموراهمخوان است (28()2012(، آرژیلوسکی و همکاران )24()2012)

دانند. یکی از عوامل ( نیز عوامل اقتصادی را از موارد مؤثر بر حضور تماشاگران می36()2008) 3همکاران

یرگذار در صنعت فوتبال جذب و افزایش هواداران با هویت باشگاه است که از فواید آن تأثمهم و 

درآمدزایی حاصل از حضور آنهاست؛ در مقابل بسیاری هم عقیده دارند که هواداران فوتبال تنها برای 

وهش (. نتایج دیگر پژ12افزایش سرمایه باشگاه مفید نیستند، بلکه نقش اجتماعی آنها نیز مهم است )

                                                           
1. Won & Kitamura 

2. Won & Kitamura 

3. Wann, Grieve, Zapalac, & Pease 
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حاضر نشان داد که عامل فرهنگی در اولویت بعدی در تأثیرگذاری بر حفظ و افزایش تماشاگران دارد. در 

های این بخش، تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس به توان گفت که با توجه به مؤلفهتفسیر این یافته می

این یافته با توجه به فراوانی  سازی در بین تماشاگران باشگاه نیستند کهعوامل جانبی مرتبط با فرهنگ

ارشد بود، نکتۀ  ها دارای مدرک تحصیلی کارشناسیدرصد آزمودنی 30کرده که بیش از  افراد تحصیل

دلیل جو حاکم در ورزشگاه احتماالً توجه به مسائل  توان گفت که بهرسد؛ البته مینظر می جالبی به

د که عامل ارزشی، آخرین اولویت را در حفظ و یت، پژوهش حاضر نشان دانهافرهنگی دشوار است. در 

ی این ها مؤلفهتوان اذعان داشت که با توجه به افزایش تماشاگران باشگاه دارد. در تفسیر این نتیجه می

های جذاب از سوی تیم، حذف تماشاگرنماها از حضور در عامل، مبنی بر کسب نتایج بهتر و ارائۀ بازی

انتقال فرهنگ صحیح  منظور بهای برای لیدرهای باشگاه  توجیهی حرفههای  ورزشگاه و برگزاری دوره

شده توسط  رسد طرفداران تیم پرسپولیس فراتر از نتیجۀ کسبنظر می حمایت از باشگاه به هواداران به

( و یوسف و لی 25()2002گرینول و همکاران )یمشان ارتباط دارند که با نتایج تحقیق تتیم با 

( نیز یکی از 2006؛ وون و کیتامورا )ر کیفیت بازی تیم در مسابقات، همخوان بود( مبنی ب26()2008)

(. 35کنندۀ بازی مانند کیفیت بازی تیم بیان کردند ) عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران را عوامل جذاب

نتایج این پژوهش بیانگر این است که برای حفظ و افزایش هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس عوامل 

ترین موارد هستند که باید مورد توجه  ترتیب مهم ی آنها بهها مؤلفهاجتماعی، زیرساختی و اقتصادی و 

پیشبرد اهداف در زمینۀ  منظور بهتوان گفت که ارائۀ راهکارهای عملیاتی معین و دقیق قرار گیرند و می

ت. توجه به موارد فرهنگی، حفظ و افزایش هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس، بسیار مفید و اثربخش اس

شده در این تحقیق برای این باشگاه در زمینۀ ارزشی، زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی و فنی شناسایی

مسئوالن باشگاه مدیران و تواند مفید باشد. در مجموع، افزایش وفاداری و گرایش هواداران جدید، می

عوامل پراهمیت و  قرار دادنتحقیق و با هدف  توانند با استفاده از نتایج اینفوتبال پرسپولیس می

ها و مشکالت هواداران خود گام بردارند و از طریق ریزی و عملی کردن آن در جهت رفع دغدغهبرنامه

جذب و حفظ هواداران، از فواید حضور آنها برای پیشبرد اهداف خود در موارد مختلف اقتصادی، 

شود که مسئوالن و مدیران براساس نتایج پیشنهاد می مند شوند. همچنینفرهنگی و اجتماعی بهره

کنند؛ سعی در  روز بههای باشگاه را باشگاه برای حفظ و افزایش هواداران باشگاه پرسپولیس، زیرساخت

های تماشاگرپسند، جذب سازی باشگاه داشته باشند؛ بازیکنان باکیفیت را برای انجام بازیخصوصی

 ناسب را برای هر مسابقه در نظر بگیرند.های فرهنگی مکنند و برنامه
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