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Introduction: The aim of this study was to investigate the sociological predictors of 
fan motivation. Fan motivation has been one of the most important topics in fan field 
studies. In the present study, after examining the research background, three 
sociological variables of individual values, team identity and ethnic identity were 
selected as predictors of motivation for Tabriz Traktorsazi football fans. The team 
quality variable was also considered as a moderator. 
 
Methods: For this purpose, based on the Cochran sampling method, 384 club fans 
voluntarily and online in the 1397-98 season of the Premier League football, The 
completed questionnaires individual value Kaheli (1983), Team Identity Ahmad 
Baba (2003), Etnic Identity Fini (2016), Team Quality of Zhang et al. (1997) and the 
motivation of fans Al-Tibetan (2004). 

Results: The results of SEM showed that fan motivation was significantly affected 
by team quality β=0/345), individual values (β=0/25), team identity (β=0/186) and 
ethnic identity (β=0/177). 

 
Conclusion: The results of the present study showed a very high motivation of the 
fans of the tractor team. According to the results, club managers can relate to 
variables: team quality, use of star players and professional coaches, individual 
values by providing more security, team identity, distribution of clothes and flags, 
racial identity, use of cultural records, and Develop and implement programs and 
ethnic customs to increase the motivation of the fans. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
 The increase in fans is the most important factor in 
professional sports development. (Sargeant & Berkowitz, 
2014). Fan motivations affect people's decision to attend a 
sporting event and their sports consumption (Gargone, 2016). 
In light of the significance of fan motivation, it is crucial to 
identify the predictors of this crucial and fundamental variable 
in sports marketing. For a person who identifies himself with 
a sports role, sports identity confers a measure of power and 
exclusivity (Zahed et al. 2013). Fans who psychologically feel 
a sense of belonging to a club or team are said to have a team 
identity (Luke et al., 2014). Erin et al. (2018) reached the 
conclusion that people perceive the racial identity of others as 
a shift in social context and distinct prejudices. Values 
represent the principles that are considered superior behavior 
from an individual and social perspective, as well as a person's 
unwavering faith and conviction (Garibgorgani et al. 2013). In 
spite of the influence of team quality, sociological variables 
such as team and racial identity and individual values have 
been measured infrequently in research. What is the 
motivation of Tractor FC fans? one of the questions that has 
preoccupied football researchers in recent years. Are 
sociological variables like racial, individual, and team values 
more influential than sports variables like technical 
performance and team quality? In this study, therefore, the 
variables of individual values, team identity, and racial identity 
were examined as sociological predictors of the motivation of 
Tractor Sazi Club fans, and the variable of team quality was 
examined as a moderator of the relationship between the three 
variables above and motivation. 
 
Methods 
The method is descriptive-correlational using the structural 
equation modeling methodology. Fan motivation (as the 
dependent variable), individual values, team identity, and 
racial identity (as three predictor variables), and team quality 
constituted the research variables (as moderator and 
predictor). The population was all Tractor FC fans during the 
2018-19 Iranian Premier Football League season. Based on 
Cochran's formula, 384 people were considered due to the 
population and uncertainty of the exact number of population. 
In this situation, a non-random sampling method was 
employed. The questionnaires of Kahli's personal values, 
Ahmadbaba's team identity, Finney's racial identity, Zhang et 
al's team quality, and Al-Tibiti fans motivation were used to 
measure the variables. There was a five-point Likert scale for 
the questions. It should be noted that the questionnaires were 
translated using Burlingame et al's three-step. method (2010). 
All required steps for validating the content, form, and 
structure of all tools have been taken. Exploratory and 
confirmatory factor analysis methods were used to examine 
the construct validity, composite reliability and Cronbach's 
alpha for the reliability, the binomial test to determine the 
status of each variable, and software-based structural equation 
modeling to analyze the data. Using partial least squares data, 
the main effects of predictor variables on the criteria and the 
moderating role of team quality were determined. 
 

 
 Results  
The number of married people with 197 people (51,3 percent) 
was greater than of single people with 187 people (40 percent) 
(48.7 percent). 35.7% of all participants belonged to the age 
bracket between 26 and 33 years (equivalent to 137 people). 
The highest concentration of individuals with a bachelor's 
degree was discovered in the respondents' educational level 
study. 160 respondents were independent contractors and 88 
were students. Examining the employment status of these two 
categories of respondents reveals that over two-thirds, or 
64.6%, of the total volume of respondents fall into these two 
categories. 
KMO statistic was utilized for exploratory factor analysis, and 
Bartlett's test for sphericity was utilized to ensure the data's 
fitness for factor analysis. The results indicated that the sample 
size was relative for exploratory factor analysis (KMO = 
0.911) and Bartlett's sphericity test indicated that the 
correlation matrix between research variables is not a unit 
matrix (P .05); thus, it is possible to identify and define the 
structure (exploratory factor analysis) based on the correlation 
between variables. To determine the normality of the test data, 
Kolmogorov Smirnov and coefficients of skewness and 
kurtosis were used, and the majority of the variables in the 
current study are not normal. Consequently, non-parametric 
tests were utilized to test the research hypotheses, and the 
partial least squares method was utilized to model the 
structural equations. 
Cronbach's alpha coefficient and the composite reliability 
method or structural reliability of questionnaires were used to 
evaluate the internal consistency of questionnaires in the 
section on questionnaire reliability evaluation. The obtained 
results for both statistical tests were appropriately evaluated. 
The reason for using the combined reliability method in 
addition to the Cronbach's alpha coefficient is that the 
Cronbach's alpha coefficient considers the weight of all items 
related to a variable to be the same; therefore, the combined 
reliability method is proposed in order to estimate the 
reliability of the items related to the variables that are used 
with the structural equation modeling approach. The 
acceptable cutoff point for the combined reliability index and 
Cronbach's alpha coefficient, according to Henseler, Hubona, 
and Ray (2016), is greater than 0.7. 
 
Conclusion 
The results indicated a very high motivation of the fans from 
the Tractorsazi team, Individual values have a significant 
effect on the motivation of tractor FC fans, and there is a 
significant causal relationship between team identity and the 
motivation of tractor FC fans, as indicated by the findings of it 
is important for them to demonstrate their team loyalty and 
happiness, which will ultimately motivate them to support 
their favorite team  . The research has a singular focus on fans 
and does not distinguish between fanatical and moderate fans. 
Also, given that some Tractor FC fans are female, it is 
suggested that this issue be investigated in the future, or that 
the effect of gender be investigated as a moderator in the 
research model. In addition, this study was restricted to four 
predictive variables: team quality, individual values, team 
identity, and racial identity. The sum of these variables could 
account for approximately 42% of the variance in the 
dependent variable (fan motivation).  
 
 
 



  

 
 

 
Therefore, it is recommended that other researchers 
investigate the predictive function of other variables, such as 
social interaction, team loyalty, social pride, entertainment, 
exteroception in relation to fan motivation. 
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شناختی انگیزش هواداران بود. انگیزش هوادار هاي جامعهکنندهبینیعوامل پیش هدف از پژوهش حاضر بررسی: مقدمه
ضوعات   ست. در  تیاهم بااز مو شینۀ       در مطالعات حوزة هواداران ا سی پی ضر، پس از برر سه تپژوهش حا متغیر  حقیق 

عه    ناختی جام ــ یت  فردي، يها ارزش شـ به  تی هو و یمیت هو بال  هواد انگیزش يها نیبشیپعنوان نژادي  اران فوت
 کننده مدنظر قرار گرفت.عنوان تعدیلتراکتورسازي تبریز انتخاب شدند. همچنین متغیر کیفیت تیم به

ساس روش نمونه  این بهروش پژوهش:  شگاه به ب هواداران از نفر 384گیري کوکران منظور برا صورت داوطلبانه و  ا
 میتی هویت ،)1983(کاهلی  فردي هايارزش يهاپرسشنامه   فوتبالات لیگ برتر مسابق  1398 -1397فصل   آنالین در
با     با یت  ،)1992(فینی  نژادي هویت  ،)2003(احمد نگ  تیمی کیف ی تیبیتاَل ادارانهو انگیزش و) 1997(همکاران   و ژا

 کردند. را تکمیل) 2004(

 معناداري تحت تأثیر کیفیتصورت انگیزش هواداران به داد نشان سازي معادالت ساختارينتایج مدل ها:  یافته
با  .بوده است )117β.=نژادي ( هویت ) و186β.=تیمی ( )، هویت25β.=فردي ( يهاارزش )،345β.=تیمی (

  ی کیفیت تیمی معنادار نبود.کنندگلیتعداین حال اثر 

مدیران  آمدهدستبهه به نتایج حاکی از انگیزة بسیار باالي هواداران از تیم تراکتورسازي بود. با توجنتایج گیري:  نتیجه
شگاه   ستاره و مربیان حرفه     توانندیمبا ستفاده از بازیکنان  صوص متغیرهاي کیفیت تیمی ا هاي فردي با اي، ارزشدر خ

ی و تاریخچه و رسم  گفرهنویت نژادي استفاده از سوابق   فراهم کردن امنیت بیشتر، هویت تیمی توزیع لباس و پرچم، ه 
 .یی براي افزایش انگیزش هواداران تدوین و اجرا کنندهابرنامهو رسوم قومی، 

 
 

(مطالعه موردي: باشگاه  ش هواداران فوتبالشناختی انگیزبینی جامعه. پیش)1401یزدي، حسین (نقده، هادي؛ و اکبريالهی، علیرضا؛ نوري: استناد 
  .143-127، 14) 2، (نشریه مدیریت ورزشیتراکتورسازي). 

                 2021.304156.2501JSM./10.22059DOI: http//doi.org/    
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  مقدمه

ماسکو و  ویچرولچما(داده است  رخ کمی و کیفی سطح در پیشرفت هستیم. این ورزشی هايرشته پویاي شاهد پیشرفت فراغت، عصر در
0Fمانسترز

میلیاردها  ساالنه صنعت این شودیم زدهنیتخم و است کرده تجربه گذشته دهۀ را در زیادي رشد ورزش صنعت . همچنین)2018، 1
1Fپالنکت(باشد  داشته درآمد دالر

 دادن است. هواداران براي نشان هواداران تعداد یشافزا ي،احرفهورزش  رونق در عامل ترین). مهم2008، 2
 مسابقات بلیت یدخر با ینکها برافزون هاآن کنند.می طی مسابقه برگزاري محل تا طوالنی هايمسافت گاهی ورزش، به خود اشتیاق

 و دهندمیسر  شادي فریاد خود محبوب تیم پیروزي با کنند،ایجاد می ياحرفه هايیگل وها باشگاه يبرا را ییدرآمدها یممستق صورتبه
2Fسارجنت و برکوویتز(گریند می آن شکست اندوه در

 دانست سازمان آن کلیدي هايسرمایه باید را ورزشی سازمان هر هواداران. )2014، 3
 گویندخود براي دیگران سخن می تیم هايخوبی همواره از که کسانی هستند؛ آن هواداران کشَیب ورزشی باشگاه هر نمایندگان بهترین.
3Fهاپ وود(دارند نمی دریغ آن از تیم نتایجبه توجه بدون را خود حمایت و

 هواداران ژهیوبه هواداران تیحما و حضور يهـاـزهی. انگ)2012، 4
4Fو فانک لین(دارد  یبستگ هواداران حضور به ورزش ـنیا در افـزوده ارزشبلکـه  اسـت، مهـم یمـال نظـر از تنهانه فوتبال

 صفحۀ .)2006، 5
 .کرد اعالم را ورزشگاه در هواداران حضور نیانگیم لحاظ از جهان هايیمت نیپرهوادارتر 2019بازار نقل و انتقاالت در سال  یرسممعتبر و 

مونیخ، منچستریونایتد هایی همچون دورتموند، بارسلونا، بایرنیمتتوجه به اینکه هواداران زیادي دارد، بعد از  با تراکتور باشگاه اساس نر ایب
5Fترانسفرمارکت( دارد قرار دنیا پنجم ةرد درو آرسنال 

6 ،2019(. 

7راس و جیمزهاست. گرفته از یک سري انگیزهحضور باالي هواداران در ورزشگاه همانند هر رفتار دیگري نشأت
F6 )2004(  7شی یووF

8 
انگیزة فردي  ،)روزمرگی از فرار و سرگرمی(لذت بردن  انگیزة: دارد هاي هواداري جودانگیزه از کلی مجموعۀ سه که معتقدند )2009(
 ایجاد باعث ورزشی نقش رویدادهاي که کردند اذعان هاآن .)خانواده و اجتماعی تعامل(ي ریپذجامعه انگیزة و) تیم به وابستگی و موفقیت(

 همچنین و ورزشی رویداد یک در حضور براي افراد تصمیم بر که است عواملی همان هوادار، هايانگیزه .شودمی هواداران براي انگیزه
8Fگارگون(گذارد می تأثیر ياحرفه اي وغیرحرفه سطح دو هر در ورزش مصرف

 که است مهم هواداران، انگیزة اهمیت به توجه با. )2016،  9
 انگیزة براي را مختلفی يهانیبشیپ مختلف محققان. شود شناسایی ورزشی بازاریابی در اساسی و مهم متغیر این يهاکنندهبینیپیش

 .)1394ظفریان و همکاران،  ؛1392و همکاران،  ریحانی(اند کرده بیان ورزشی هواداران

یل مختلفی براي مصرف ورزش مردم دال .اندشناختی هواداران کمتر بررسی شدهویژه متغیرهاي جامعهبا این حال برخی متغیرها به
 هاي مربوط به یک تیم و تماشاي بازي از تلویزیون تحتیک بازي، خرید کاال ضور درهاي مختلف، انتخاب مردم را براي حدارند و انگیزه
9Fانگی( دهدتأثیر قرار می

10 ،2015.( 

10Fمارشال ریو(دهند می جهت و نیرو رفتار، به که شودمی گفته بیرونی رویدادهاي هیجان و شناخت، نیاز، مانند فرایندهایی به انگیزش

11 

 رویدادهاي و باورها عقاید، شناخت،. اندمرتبط است، ضروري سالمتی و رشد و زندگی ادامۀ براي که فرد درونی شرایط با نیازها. )2009  ،
 هدفمند زیستی، ذهنی، هايپدیده صورتبه هیجان،. دهدمی نشان بیشتر را اندیشه شیوة که شودمی شامل را خودپنداره و انتظارات ذهنی،
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 هدایت رویدادهایی به سمت و سازدمی نیرومند را فرد رفتار که است هاییمشوق بیرونی، همچنین رویداد است. چندبعدي و اجتماعی و
 .)2009ریو، مارشال (دهند  خبر آزاردهنده یا مثبت پیامدهاي از رویدادها این است ممکن اگرچه کند،می

 نهفتگی، تالش، شامل با انگیزه رفتارهاي. دهندمی نشان شخصی گزارش و فیزیولوژي رفتار، شیوة سه به طور معمولبه را انگیزش
 شالودة درك براي که هورمونی و مرکزي عصبی دستگاه فعالیت. است بدن هايحالت و صورت هايجلوه پاسخ، احتمال انتخاب، پایداري،
 شخصی گزارش نهایت، در. کندمی بیان را انگیزش فیزیولوژي ،)گذارندمی ما اختیار در را بیشترياطالعات  که(هیجان  و انگیزش زیستی

11Fرابینز(شود می گیرياندازه پرسشنامه، و مصاحبه طریق از

12Fون .)2015، 1

 13را در تماشاگران  یزشیعامل انگ هشت )2008و همکاران (2
بودن با خانواده و عوامل  یز،رنفس، گُعزت یبایی،ز ،اجتماعی شدن یجان،ه هاي سرگرمی،یزهدر مجموع انگ و کردند یبررس یورزش ۀرشت

 ي،اقتصاد یبایی،ز يهازهیدر انگ کیمناستیفوتبال، گلف و ژ ی،مانند کشت یورزش يهارشته .بودند هایزهانگ ترینیجرا یبترتبه ياقتصاد
شش عامل وفاداري تیمی، غرور در تحقیقی  )1392( ریحانی و همکاران. همچنین متفاوت بودند سرگرمی گروه و به یوستنپ یجان،ه

سبب حضور  که انگیزشی هوادارانهاي مقیاسردهعنوان خُبه را اجتماعی، هویت تیمی، لذت سرگرمی، تعامل اجتماعی و ادراك بیرونی تیم
. است بازي جذابیت ورزشی، مسابقات در حضور براي طرفداران انگیزة بر عوامل مؤثر از دیگر د، بیان کردند. یکیشوها میو حمایت آن

13Fبرگریشانک و ل(دارد  اشاره شدهدرك اهمیت و ارزش به بازي جذابیت

3، 2014(. 

کند یمعمل  انحصارطلبی و قدرت از يادرجهمانند  کند،یم شناسایی ورزشی نقش با را خود هویت که شخصی براي ورزشی هویت
 باشگاه یک تعلق به احساس ی،روان نظر از که ي: هواداراست شده یفتعر گونهینا یمی هوادارانت یتهو .)1392کیا، معنیبابالن و -زاهد(
14Fالك(باشد  داشته یمت یا

 براي پرداخت ،هايباز در حضور براي باال تیمی هویت با افراد است داده نشان تحقیقات .)2014، و همکاران4
15Fگالیمادر( دهندیمتمایل بیشتري نشان  تیم کاالي خرید و تیم، مالی حامیان محصوالت خرید بلیت،

16Fلدیکفیو ؛1995، 5

 غفرانی   .)1995، 6
نشان داد که انگیزش هواداران رابطۀ معناداري با هویت تیمی دارد و متغیرهاي تعامل اجتماعی، سرگرمی، وابستگی تیم، موفقیت  )1394(

داران در تحقیقی روي هوا )1397( رشیدلمیر و همکارانهمچنین  .بین قوي و معناداري براي هویت تیمی باشنداند پیشو خانواده توانسته
هواداران با هویت باالي کردند  ها گزارشآن ي هواداران تأثیر مثبت و معناداري دارد.وفادارین نتیجه رسیدند که هویت تیمی بر به افوتبال 

 .کنندیمتیم محبوب خود نیز مشارکت  خانۀ از خارج هاييباز در احتمال زیاد به تیمی

17Fجنسر

 فوتبال یانتماشاچ یدگاهد از ياحرفه فوتبال در خدمات یفیتو درك ک یمیت یتهو ینب ارتباط یبررس به یقیتحق در )2015( 7
 است، آمده دستبه کردند،یم يباز یوماستاد یک در هایشانیمکه ت مختلف یمت سه فوتبال یانتماشاچاز که  یقتحق ینا یج. نتاپرداخت

 یطمح یفیتک در شدهیینتع تفاوت. دارد وجود یزیکیف یطمح در یفیتدرك ک و یمیت یتهو ینب ارتباطاز  یکم یمنف درجۀکه  داد نشان
18Fموریسونبود.  یرچشمگ یاربس ،کردندمی يباز یوماستاد یک در هایشانتیمکه  مختلف یمت سه از یانتماشاچ ینب یزیکیف

و همکاران  8
پژوهش  هدف. پرداختند جوانان هاکی در تماشاچی رفتار در تیم شناسایی و شرکت اجتماعی مسئولیت به بررسی تأثیر پژوهشی در )2018(

 و یعاطف یابیارز ینب رابطۀ در یمی،ت یتکه هو نشان داد نتایج بود، جوانان یهاک یگل در تماشاگران رفتاربر  یمیت یتهو تأثیر بررسی
 دهان، به دهان یغتبل و مربوط يکاالها یدخر ي،ارسانه مصرف ید،تکرار خر یم،ت از آنان یتیحما يرفتارها بر تماشاگران یشناخت یآگاه
 وقتی. شودیم تشکیل اجتماعی هویت و فردي بخش هویت دو از افراد خودپندارة اجتماعی، هویت نظریۀ براساس. دارد ياواسطه نقش
 روینا ازداشت.  خواهند تمایل گروه آن در عضویتبرحسب  خود معرفی براي بیشتري افراد باشد، تريقو گروهی در بخشیهویت میزان
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2. Wann 
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8. Morrison 
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 شده تبدیل ورزش، درکننده مصرف انگیزه و سپس رفتار تبیین براي اصلی متغیر عنوان بخش اجتماعی خودپندارة افراد بههویت تیمی به
 شناختیروان هايجنبه که اندکرده توصیف ورزشی تیم یک با فرد عاطفی وابستگی شخصی و تعهد را تیمی رو محققان هویتینا . ازاست

 .)1395احمدآبادي، (است  داده پیوند همبه را رفتاري و

 نمادها، دربارةاحساساتشان  و هابرداشتکمک  با را خود که است گروه یک اعضاي زندگیسبک  و هایژگیو مجموعۀ نژادي هویت
 خاصی رفتارهاي وها نگرش فردي، احساس اعضا این از هریک .کنندمی معرفی مشخص گروه یک عنوانبه خود مشترك تاریخ وها ارزش

 توسعه را خود قومی هویت دیگران، با اجتماعی تعامل طریق از افراد ).1392(نظري، دارد  معین قوم افراد از یکی عنوانبه دربارة خود
19Fالتیبیتیدهند (یم

20Fاسمیت .)2004، 1

 فرهنگ و تاریخ که افرادي توسط شدهفراخوانده مرجع گروه عنوانبه را نژادي گروه یک )1991( 2
21Fتاجفل و توسط شودیم گرفته در نظر اجتماعی هویت از بخشی عنوانبه نژادي کرد. هویت تعریف دارند، مشترك

تعریف شده  )1981( 3
 بسیار نژادي هویت گیرد. مطالعۀیمنشأت  ، دانش و احساسات مهم مرتبط با این گروههاارزشاز  که فرد است خودپندارة از بخشی است،
 یاساس یازينژادي ن یتهو یکرشد  .)2004التیبیتی، دارد ( باوربه خودش  نسبت فرد یک که است چیزي اساس و پایه این زیرا است، مهم

 .)1392نظري، ( کند یجادو احساس تعلق در خود ا یخیتار شتركاحساس م یکتواند آن می یلۀوساست که به یهر انسان يبرا
22Fاحمدبابا

 »پوستسیاه آموزاندانش ورزش مصرفی رفتار بر نژادي هویت و فردي هايارزش تأثیر بررسی« عنوان با خود نامۀیانپا در )2003(4
 یافت. دست فردي هايارزش و نژادي هویت بین معنادار وجود رابطۀ همچون یجیبه نتا

 داد نشان چند متغیره رگرسیون  یِکسري  از حاصل  است. نتایج  نفسعزت فردي، ارزش ینترمهم که داد نشان  توصیفی  نتایج همچنین
 هویت ابعاد مقابل، در. اســت ناچیز طور معمولبه ،کنندگانشــرکت ورزش مصــرفی تکرارهاي و هااولویت بر فردي يهاارزش تأثیر که

  تکرارهاي و مصرف  هاياولویت بین دارمعنا همبستگی . گذاردیم تأثیر ورزشی  مصرف  تکرارهاي و هااولویت بر چشمگیري  طوربه نژادي
صرف  شاهده  م شان   شده م صرف  رفتار براي خوبی هاياقدام متغیرها این که دهدیمن ست (  واقعی م 23Fارین .)2003احمدبابا، ا

و همکاران 5
ند تغییر در زمینۀ اجتماعی و             به ا در تحقیقی در مورد هویت نژادي   )2018( یدند که مردم هویت نژادي همدیگر را همان ــ ین نتیجه رسـ

 کنند.تعصبات مجزا درك می

صول  یانگرنما هاارزش     سوب  برتر رفتار ینوع یاجتماع و يفرد نظر ازکه  اندیا شان  و شوند می مح سخ  اعتقاد و یمانا ةدهندن یک  را
ــتند.  ــخص هس ــر از ییهاگهر خود درون در هاارزش گفت توانیم ینهمچن ش ــت يفرد یدعقا و نظرها حاملکه  دارند يداور عنص  اس

سن غریب( شت  طریق از بلکه شوند، ینم تحمیل هاارزشاین  .)1394زاده، گرگانی و ح ضاي  سایر  با تعامل و تجارب زندگی اَنبا  جامعه اع
 .)1395احمدآبادي، شوند (یم ساخته

سایی    کرد، اظهار )1978(تاجفل  کهطورهمان     سته آن تثبیت و تأیید معناي به نژادي گروه یک شنا ست  جمعی يهاارزش از د  این از .ا
سد، یم نظربه منظر ستند،  متمایزي ساختارهاي از  نژادي هویت وها ارزش اگرچه ر ست  ممکن ه شمگیري  طوربه ا شته  ارتباط هم با چ  دا

شند (  24Fلیو و لی .)2016احمدآبادي، با

شان  زیادي تحقیقات که اندکرده بیان )2016( 6  زندگی ابعاد تمام بر فردي يهاارزش تأثیر ةدهندن
شاگران،  حضور  بر مؤثر عوامل از . یکیاندبوده افراد شامل  کیفیت تما صد  تیمی   جایگاه ستاره،  بازیکن تیم،بودن  یفیتباک تیم، بردهاي در
ــت  حریف تیم با  کردن بازي  یفیت باک  و تیم خوب تاریخچۀ   ي،بند رده جدول  در تیم خوب ــرا يد؛ 2005،  و همکاران 25F7لی د(اسـ و  وریشـ

سن  26Fجن

سف ؛ 2002 ،8 27Fیو

شی  هايیطمح در .)2008و همکاران، 95 ضایت  به تیمی کیفیت ورز  در ناکارامدي دلیلبه. کندیم کمک هواداران ر
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ست    رویداد، اجراي صان    نبود و بازاریابی ترویج در شک ص شه  مدیران رویداد، مدیریت متخ سب  کافی درآمد توانندینم همی  ویژهبه کنند، ک
صلی  جریان بلیت فروش اگر سب  ا شد  درآمد ک شتریان  حفظ. با بود. به همین علت متغیر کیفیت تیم و  خواهد مدیران وظیفۀ ینترمهم م

28Fکو(اند کنندة انگیزش هواداران بودهبینیعملکرد فنی تیم همواره جزو متغیرهاي پیش

1، 2009(. 

 تواناین نتیجه دست یافتند که کیفیت تیمی بر وفاداري نگرشی تأثیر دارد و اینکه می بهدر تحقیقی  )1397کیا و همکاران (طاهري 
 موسويتایج تحقیق همچنین ن .مسابقات جذاب و مواردي از قبیل وفاداري هواداران زن را افزایش داد ائۀبا جذب بازیکنان و مربیان نامی، ار

اما با توجه ، داري وجود داردامعن طۀنشان داد میان کیفیت تیمی و میزان وفاداري هواداران مرد دو باشگاه استقالل و پرسپولیس راب )1391(
 .ها این رابطه ضعیف استتعیین آن مقدار ضریببه

که در تحقیقی  شده مشاهدهمتر وجود اهمیت موضوع انگیزش هواداران تحقیقات زیادي در این زمینه انجام گرفته است، اما تاکنون ک با 
مچنین با وجود تأثیر کیفیت تیم سنجیده شده باشد. ه خصوصهاي فردي بهرزششناختی چون هویت تیمی و نژادي و امتغیرهاي جامعه
خود مشغول داشته، این است که انگیزة باالي را به حوزة فوتبال اندرکاراندستي اخیر ذهن محققان و هاسالهایی که در یکی از پرسش

یا  ندترؤثرمفردي و تیمی در این میان ي نژادي، هاارزششناختی مانند معهگرفته از چیست؟ متغیرهاي جاهواداران تراکتورسازي نشأت
عنوان به نژادي هویت و تیمی هویت فردي، هايارزش متغیر تحقیق سه این رو درمتغیرهاي ورزشی مانند عملکرد فنی و کیفیت تیم؟ از این

 کیفیت متغیر سپس ار گرفتند،قردنظر م تبریز انتخاب شدند و تراکتورسازي باشگاه هواداران انگیزش شناختیهاي جامعهکنندهبینییشپ
 شده ارائه 1 شکل صورتبه تحقیق حاضر نظري وبچارچ. شد بررسی انگیزش با مذکور متغیر سه رابطۀ در کنندهعنوان تعدیلتیمی به

تواند ابراین این تحقیق میگرفته شود. بن در نظردر این چارچوب سعی شده است روابطی متضمن و بر پایۀ پیشینۀ تحقیقات گذشته  .است
 تراکتورسازي تبریز در آینده باشد.   باشگاهراهنماي عمل مدیران 

 
 

 
پژوهش مفهومی چارچوب .1 شکل  

 

 شناسی پژوهش روش

ضر  پژوهش صیفی  تحقیق یک حا ستگی  -تو شامل  . گرفت انجام ساختاري  معادالت يساز مدل رویکرد بود که با همب متغیرهاي تحقیق 
ــه متغیر پیشي فردي، هویت تیمی و هویت نژادي (به   ها ارزشانگیزش هواداري (متغیر مالك)،  عنوان بین) و کیفیت تیمی (به  عنوان سـ

                                                 
1. Koo 
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فوتبال فصـل مسـابقاتی لیگ برتر    در تبریز تراکتورسـازي  باشـگاه  هواداران تمامی پژوهش آماري بین) بود. جامعۀکننده و نیز پیشیلتعد
 آماري جامعۀ تعداد کوکران فرمول براساس آماري، جامعۀ حجم باال و نامشخص بودن تعداد دقیق دلیلبه. بود 1398-1397ایران در سال 

سامی  فهرست  به دسترسی   در هایتمحدود برخی وجود دلیلبه. شد  گرفته نظر در نفر 384  این در مناسب  دادة پایگاه کمبود و هواداران ا
ــادفی یريگنمونه روش زا زمینه ــد غیرتص ــتفاده ش ــائل اخالق در تحقیقبه. اس ــارکت به منظور رعایت مس  از کافی اطمینان کنندگانمش

 يهاارزش يهاپرسشنامه از یري متغیرهاگاندازه براي. پرداختندها پرسشنامه تکمیل به داوطلبانه  هاآن و شد داده اطالعات بودن محرمانه
29Fکاهلی فردي

30Fفینی نژادي پرســشــنامۀ هویت گویه، 8 شــامل )2003(احمدبابا  تیمی هویت پرســشــنامۀ گویه، 9 شــامل )1983( 1

2 )1992(  
شنامۀ   گویه، 8 شامل  س 31Fژانگ تیمی کیفیت پر

شنامۀ انگیزة   گویه و 6 شامل  )1997(و همکاران  3 س  24 شامل  )2004(التیبیتی هواداران  پر
شد که به سؤال   یمخواسته   کنندگانمشارکت بود. براي مثال از  ارزشی پنج لیکرت طیف صورت بهها پرسشنامه   سؤاالت  شد.  استفاده  گویه،

ست  « سازي براي من مهم ا ست       5در قالب » تیم تراکتور شایان ذکر ا سخ دهند.  شه پا شنامه  گزینۀ از هرگز تا تقریباً همی س شیوة   هاپر به 
شد. براي اطمینان از  امرحلهسه  ست ي ترجمه  شنامه    شدنِ ترجمه در س 32Fو بلچک گیمبورلیني امرحلهسه از پروتکل  هاپر

ستفاده   )2010( 4 ا
ــد. مراحل ــوري محتوایی، اعتباریابی  براي الزم شـ ــازه، و صـ  عاملی تحلیل  روش ازها داده تحلیل  منظوربه. گرفت انجام  ابزارها همۀ  سـ

شافی  سی  براي تأییدي و اکت سی  منظوربه يادوجمله آزمون از ابزار، پایایی براي کرونباخ آلفاي ترکیبی و پایایی ابزار، سازة  روایی برر  برر
 تأثیرات تعیین منظوربه جزئی مربعات حداقل يهاداده افزارنرم از اسـتفاده  با سـاختاري  معادالت يسـاز مدل و متغیرها از هریک وضـعیت 
ــلی ــی نقش پیش متغیرهاي اص ــتفاده کنندگی کیفیت تیمییلتعدبین بر مالك و بررس ــد اس ــتفاده از تمامی تحلیل .ش هاي آماري با اس

 گرفت. انجام Smart-PLSو  SPSSافزارهاي نرم

 

 هاي پژوهش یافته

 7/48نفري ( 187 سهم به نسبت درصد) 3/51( نفر 197با  متأهالن شود،می مشاهده کهگونههمان پاسخگویان، تأهل وضعیت بررسی در
 با سال 33 تا 26 سنی بازة به مربوط کنندگانمشارکت درصدي تراکم بیشترین همچنین. بودند برخوردار بیشتري تراکم ازمجردان  درصد)

 که بود افرادي به تعلقم درصدي تراکم بیشترین نتایج براساس پاسخگویان تحصیلی وضعیت بررسی در. بود) نفر 137 معادل( درصد 7/35
 از نفر 88 و 160 ترتیببه که گفت توانمی پاسخگویان اشتغال وضعیت بررسی خصوص در. کارشناسی بودند تحصیلی سطح داراي

 از بیش که دهدمی نشان یانپاسخگو اشتغال وضعیت دسته دو این بررسی. داشتند قرار دانشجو و آزاد شغلی بنديدسته در پاسخگویان
 .است پاسخگویان از دسته دو این به متعلق پاسخگویان کل حجم از درصد 6/64 معادلدوسوم 

 6بارتلت کرویت آزمون از عاملی تحلیل براي هاداده بودن مناسب از اطمینان براي و) KMO(5آمارة از اکتشافی عاملی تحلیل براي
     بارتلت کرویت آزمون و) = 911/0KMO( است بوده متناسب اکتشافی عاملی تحلیل جهتها نمونه حجم نتایج نشان داد. شد استفاده
 تعریف و شناسایی امکان بنابراین، )؛>5/0Pنیست ( واحدي ماتریس تحقیق متغیرهاي بین همبستگی بود که ماتریسبیانگر این  ن   نیز
 کولموگروف آزمون از هاداده بودن نرمال سنجش براي .دارد وجود متغیرها همبستگی براساس) اکتشافی عاملی تحلیل( ساختار

 منظوربه روینا . ازنیستند برخوردارپژوهش حاضر از وضعیت نرمال  بیشتر متغیرهاي که شد استفاده کشیدگی و چولگی ضرایب و 7اسمیرنوف
 جزئی استفاده شد. مجذورات ساختاري از روش حداقلمنظور مدلسازي معادالت و به ناپارامتریک هايآزمون از پژوهش فرضیات بررسی

                                                 
1. Kahle 
2. Phinney 
3. Zhang,  
4. Burlingame & Blaschko 
5. Kaiser-Mayer-Olkin 
6. Bartlett's Test of Sphericity 
7. Kolmogorov-Smirnov Test 
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 روش و هاپرسشنامه درونی همسانی ارزیابی منظوربه کرونباخ يآلفا ضریب آماري روش دو از هاپرسشنامه پایایی ارزیابی بخش در
 ترکیبی پایایی روش از استفاده دلیل. شد ارزیابی مناسب آماري آزمون دو هر نتایج. شد استفاده هاپرسشنامه سازه پایایی یا ترکیبی پایایی

 روینا از گیرد؛می نظر در یکسان را متغیر یک به مربوط هايآیتم تمام وزن کرونباخ آلفاي ضریب که بود این کرونباخ آلفاي ضریب کنار در
 نیز ترکیبی پایایی روش شوند،می استفاده ساختاري معادلۀ سازيمدل رویکرد با که متغیرهایی به مربوط هايآیتم پایایی برآورد منظوربه

36Fهیرجونیو(است  شده پیشنهاد

37Fهنسلرنظر ( براساس کرونباخ آلفاي ضریب و پایایی ترکیبی شاخص يبرا .)2014و همکاران،  1

و همکاران،  2
 در نظر گرفته شده است. 7/0 از بیشتر مورد قبول برش نقطۀ )2016

 اسپیرمن همبستگی ضریب آزمون و گیرياندازه مدل بیرونی اعتبار به مربوط هايشاخص. 1جدول 
 1 2 3 4 5 AVE CR α 

 90/0 918/0 556/0     1 فردي هايارزش. 1

 896/0 920/0 658/0    1 299/0** تیمی کیفیت. 2

 908/0 923/0 523/0   1 484/0** 383/0** هواداري انگیزة. 3

 861/0 895/0 589/0  1 410/0** 334/0** 290/0** تیمی هویت. 4

 882/0 902/0 458/0 1 244/0** 277/0** 155/0** 251/0** نژادي هویت. 5

 
 شاخص برش نقطۀ. شد استفاده شدهاستخراج واریانس میانگین شاخص از نیز پژوهش این متغیرهاي همگراي روایی به مربوط بخش در

 خصوص درآمده دستبه نتایج براساس. )2016هنسلر و همکاران، (است  شده برآورد 5/0 از بیشتر همکاران و هنسلر نظر براساس موردنظر
 وضعیت ازشده اعالم برش نقطۀ براساس مؤلفه چهار شده،گرفته نظر در پنج مؤلفۀ بین از پژوهش این هايمؤلفه بین در شاخص این ارزیابی
 قبولی قابل نمرة شاخص این ارزیابی در نتوانست 458/0 مقدار آوردن دستبه با) نژادي هویت( مؤلفه یک تنها و بودند برخوردار مطلوبی

 قابل نیز رامؤلفه  این همگراي روایی ارفاق توان بامی برش نقطۀ حداقل به مقدار این نزدیکی وآمده دستبه مقدار به توجه با کند. کسب
 شدةاستخراج واریانس میانگین باید ممیز، اعتبار از اطمینان منظوربه پژوهش متغیرهاي 3واگراي روایی ارزیابی بخش دانست. در قبول

39Fریچتر( باشد مکنون متغیرهاي دیگر با متغیر آن همبستگی از بیشتر مکنون متغیرهاي از هریک

 بررسی براي روینا از )؛2016و همکاران،  4
 روایی دیگر عبارتیبه یا ممیز اعتبار و شد رعایت پنهان متغیرهاي تمامی در شرط این که شد استفاده 5الرکر و فورنل معیار از عامل این

 .است مشاهده قابل 2 جدول در آن نتایج که شدند برآورد مناسب تحقیق متغیرهاي واگراي

 )هامؤلفه( پنهان متغیرهاي واگرا روایی ارزیابی نتایج. 2 جدول
 1 2 3 4 5 

     746/0 فردي هايارزش. 1
    723/0 464/0 هواداري انگیزة. 2
   767/0 466/0 311/0 تیمی هویت. 3
  677/0 379/0 353/0 292/0 نژادي هویت. 4

 811/0 291/0 526/0 515/0 290/0 تیمی کیفیت. 5

                                                 
1. Hair Jr  
2. Henseler  
3. Discriminant Validity 
4. Richter  
5. Fornell-Larcker 
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 انجام براي. شد استفاده يادوجمله آزمون از پژوهش متغیرهاي از هریک وضعیت تعیین منظوربه هاداده توزیع نبودن نرمال به توجه با 
 يهاپاسخ ،هاپرسشنامه در شدهاستفاده یريگاندازه طیف براساس روازاین ؛کرد يبندطبقه گروه دو به را هاداده یرمقاد باید ابتدا آزمون این

 اهمیت داراي(دوم  در گروه یاد،ز یلیخ و یادز يهاپاسخ و )کنندگانشرکت نظر از اهمیت عدم(اول  گروه در متوسط، یا و کم ،کم یلیخ
 ).3جدول (گرفتند  قرار کنندگانشرکت نظر از

 تحقیق اصلی متغیرهاي وضعیت بررسیمنظور به يادوجمله آزمون نتایج. 3 جدول
 داريمعنا سطح آزمون احتمال شدهمشاهده احتمال تعداد بنديدسته متغیرها

 فردي هايارزش
 03/0 11 گروه اول

5/0 000/0 
 97/0 373 گروه دوم

 تیمی هویت
 03/0 11 اولگروه 

5/0 036/0 
 97/0 373 گروه دوم

 نژادي هویت
 07/0 26 گروه اول

5/0 000/0 
 93/0 358 گروه دوم

 تیمی کیفیت
 02/0 8 گروه اول

5/0 000/0 
 98/0 376 گروه دوم

 هواداري انگیزة
 03/0 13 گروه اول

5/0 000/0 
 97/0 371 گروه دوم

  

 توانمی) تیمی هویت( مپنج متغیر براي درصد 95 اطمینان با و اول متغیر چهار براي درصد 99 اطمینان با 3 جدول نتایج براساس
 معناداري طور به هواداري انگیزة و یتیم کیفیت نژادي، هویت تیمی، هویت فردي، يهاارزش متغیرهاي تمامیکنندگان شرکت نظر از گفت

 .است تحقیق حاضر درکنندگان مشارکت بین در متغیرها این تمامی بودن مطلوب بیانگر معناداري این. باالترند متوسط مقدار از

 متغیرهاي بین روابط به مربوط نتایج از کاملی شرح منظورین. بدمتغیرهاست بین روابط معناداري و مسیر ضرایب ارزیابی بعدي گام
 هر گفت توانمی ،4 ولجد در مندرج پژوهش متغیرهاي بین روابط بررسی از حاصل نتایج با مطابق. است شده آورده 4 جدول در پژوهش

 انگیزة بر تیمی کیفیت بینپیش متغیرهاي میان دراند. آمدهدست به معنادار و مثبت صورتبه پژوهش متغیرهاي بین مستقیم مسیر چهار
 فردي هايارزش نیز نشان داد نتایج سایر). =β ، 001/0 P = 34/0(بود  برخوردار بیشتري تأثیر شدت از هامؤلفه سایر بین در هواداري

)25/0 = β ، 01/0 P=(، تیمی هویت )18/0 = β ، 001/0 P= (نژادي هویت و )11/0 = β ، 05/0 P= (معناداري  تأثیر واداريه انگیزة بر
 .اندداشته

 متغیرها بین روابط ارزیابی نتایج. 4 جدول
 تأثیرات مستقیم 

Β s.d T P 

 000/0 750/3 067/0 250/0 انگیزة هواداري >فردي هايارزش

 005/0 831/2 065/0 184/0 هواداري انگیزة >تیمی هویت

 048/0 976/1 059/0 117/0 هواداري انگیزة >نژادي هویت

 000/0 760/4 072/0 343/0 هواداري انگیزة >تیمی کیفیت

  تعدیلگر اثر

 235/0 188/1 060/0 -071/0 هواداري انگیزة >تیمی کیفیت*  فردي هايارزش
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 949/0 064/0 066/0 004/0 هواداري انگیزة >تیمی کیفیت*  نژادي هویت

 714/0 336/0 053/0 020/0 هواداري انگیزة >تیمی کیفیت*  تیمی هویت

 

، هویت )β ، 05/0 >P = -071/0( ي فرديهاارزشمتغیرهاي  بین ارتباط در تیمی کیفیت تعدیلگري اثر فرضـــیات بررســـینتایج  
 . نشد تأیید با انگیزة هواداري )β ، 05/0 >P = 004/0( و هویت نژادي) β ، 05/0 >P = 020/0( تیمی

). 2 شکل(شد  داختهپر پژوهش مفهومی مدل بررسی به جزئی مجذورات حداقل ساختاري معادالت يسازمدل از استفاده با نهایت در
 انگیزة بر مستقیم صورتبه میتی کیفیت و نژادي هویت تیمی، هویت فردي، يهاارزش یراتتأث که دهدیم نشان نیز مسیر تحلیل نتیجۀ

 فردي، يهاارزش بین رابطۀ بر یتیم کیفیت کنندگییلتعد نقش نهایی مدل در همزمان اما. است معنادار تبریز يتراکتورساز هواداران
 متغیر سه رابطۀ است نتوانسته تبریز تراکتورسازي تیم کیفیت که معنابدین. نشد ییدتأ هواداري انگیزش با تیمی هویت و نژادي هویت
   .کند زیاد) یا (کم تعدیل را هواداران انگیزش با مذکور

 

 

 هواداري  انگیزة بر هانیبشیپ تأثیر علی روابط ساختاري مدل. 2شکل 

 

 ي ریگجهینتبحث و 

تواند در یمتعیین این عوامل . شودمی محسوب ورزشی هايباشگاه براي مهم امري هواداران انگیزش ارتقايبر  مؤثر عوامل ارزیابی
هواداران  انگیزش بر یرگذارتأث يهامؤلفه از به یکسري حاضر پژوهش روینا ازکار رود. یزي مدیریت جذب و توسعۀ هواداران بهربرنامه

 نژادي هویت و تیمی هویت فردي، هايارزش کنندةبینییشپ متغیرهاي آیا که بود این پژوهش نای کلی تمرکز واقع در. است شده متمرکز
   .شد توجه نیز تیم کیفیت کنندگییلتعداحتمالی  نقش به آن کنار در. کنند بینییشپ راهواداران  انگیزة توانندیم
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 و غرور هايانگیزه آمده برايدستباالي به تراکتورسازي بود. اولویتنتایج پژوهش حاضر حاکی از انگیزة بسیار باالي هواداران از تیم 
 سرگرمی و لذت انگیزة اینکه وجهت جالب نکتۀ. دهدیم نشان را ورزش اجتماعی کارکردهاي و نقش اهمیت فوتبال، هواداران اجتماعی تعامل

 این رسدیم نظربه دیگر، عبارتبه رند؛دا بیرونی و اجتماعی جنبۀ بیشتر هایزهانگ سایر کهیدرصورت است، فردي و درونی ايیزهصرفاً انگ
 شوند. تبیین غیره و اجتماعی تعامالت و نقش هویت ، هویت مانند اجتماعی مختلف فرایندهاي با بیشتر باید موضوع

 همسو فرضیه این با مرتبط هايیافته .دارد معناداري تأثیر تبریز تراکتورسازي تیم هواداري انگیزة بر فردي هايارزش داد نشان هایافته
41Fلی و لیوتحقیقات  نتایج با

) 1391نیا و همکاران (یگیب نمونه رايب .است )1391نیا و همکاران (یگیبو  )2003احمدبابا جاتونگ ( )،2016( 1
نشان دادند »  لمهدي استان هرمزگانم اَوازمانی کارکنان شرکت آلومینیسهاي فردي و سازمانی با تعهد ارزش ۀرابط«در تحقیقی با عنوان 

هیجان، ارتباط گرم با دیگران، امنیت، رسد عواملی همانند نظر میبهکند. یمي فردي نوعی انگیزش و تعهد براي افراد ایجاد هاارزش
شود. در این زمینه براي ایجاد احساس موفقیت باعث انگیزه و تجربۀ مثبت در هواداران می خصوصها و بهسرگرمی و لذت در استادیوم

کشی انگیز همانند قرعهو هیجان کنندهسرگرمتوانند با ارائۀ موارد بر بازي جذاب، مسئوالن نیز میهیجان و حس موفقیت در تماشاگران افزون
ها و جوایز به هواداران انگیزة بیشتري دهند. همچنین با فراهم کردن امنیت بیشتر به هواداران این دیدگاه و انگیزه را بدهند که براي آن

 شود.ارزش و جایگاه خاصی از سوي باشگاه داده می

پري، جونس هاي نتایج پژوهش. دارد وجود علی معناداري رابطۀ اکتورسازيتر هواداران انگیزش و تیمی هویت بین دهدمی نشان نتایج
42Fو وان

43Fیوشیدا، گوردان، ناکازاوا و بیسکایا )،2014( 2

44Fکو،  کیم و لی )،2014( 3

ریحانی و همکاران و  )1397همکاران (رشیدلمیر و ، )2010( 4
 در ورزش آزمون بررسی«با عنوان  )2014پري و همکاران ( تحقیق نتایج براي مثال در .ستهمسو ا هاي تحقیق مذکوریافته با )1391(

 و یمیت یتهو ینب يمعنادار ارتباط تیم، شناسایی و اجتماعی شدن فرایندهاي ،»هواداران رفتارهاي ايمقایسه وتحلیلیه: تجزانگلستان
 يهابرنامه یدنشن یزیون،تلو از یورزش یدادهايرو يتماشا ورزشگاه، در مسابقات ي(تماشاهواداران  يرفتارها باشدن یاجتماع آیندفر

 و برد تأثیر تواندیم تیمی، هویت .داشت وجود) ورزش مورد در ندوستا با وگوگفت و بحث ینترنت،ا از یورزش اخبار یگیريپ یو،راد یورزش
 حفظ را خود وفاداري آن هايباخت و برد و تیمعملکرد  ازنظر صرف کندکمک  هواداران به و دهدکاهش  هواداران حمایت بر را هاباخت
 ذهن در مناسب تصویر ایجاد راهبردهاي و هاطرح از استفاده با باید و دارد فراوانی اهمیت ورزشی هايتیم براي تیمی هویت بنابراین. کنند

 تیمی هویت پیامدهاي و مزایا از طریق این از بتوانند تا کنند اقدامکنندگان مصرف تیمی هویت سطحباال بردن  و ایجاد به هواداران،
 حفظ و ایجاد در عوامل ینترمهم از انگیزه کلی، طورشوند. به مندبهره بلیت فروش و هاورزشگاه در بیشتر حضور وفاداري، مانند هواداران،
 نیازهاي باید ايحرفه هايورزش مدیران. رودمی شماربه تماشاگران آیندة نیات گیريشکل در کلیدي عاملی است و تماشاگران وفاداري

 با تا کنند اقدام نیازها آن تأمیندر جهت  و شناسایی را تماشاگران) خانواده و موفقیت تیمی، وابستگی سرگرمی، اجتماعی، تعامل(انگیزشی 
 .شود تیمی فراهم هویت و دلبستگی زمینۀ عمل این

اند. همچنین براي هواداران مهم است که تَعلق دهد که هواداران رابطۀ احساسی قوي با تیم تراکتورسازي برقرار کردهنتایج نشان می
ه حمایت از تیم محبوب بی کنند که این حس خوب در نهایت باعث انگیزة بیشتر هوادار خاطر به تیمشان را نشان دهند و حِس خوشحال

توانند با ارائۀ خدماتی همچون پرچم و لباس تیم بین هواداران شود که این موارد نشان از افزایش هویت تیمی دارد. مسئوالن میخود می
مایت از تیم باال ها هم براي حة آنهواداران را باال ببرند تا در ادامه انگیزکه نشان از هویت تیم تراکتورسازي دارد،  احساس تعلق خاطر 

 رود.

                                                 
1. Lee & Lyu 
2. Parry & et al 
3. Yoshida & et al 
4. Ko  

https://mri.modares.ac.ir/article-19-141-fa.pdf
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یري این تحقیق بررسی این موضوع بود که آیا انگیزة باالي هواداران تراکتورسازي تحت تأثیر هویت گشکلترین اهداف یاصلیکی از 
اسخ مثبت به این پرسش بود. به بیان دیگر، رابطۀ علی هویت نژادي و گیرد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاضر حاکی از پها قرار مینژادي آن

 )2003احمدبابا جاتونگ ( و )1395(دوستی و همکاران هاي دست آمد. پژوهشصورت مثبت و معنادار بهانگیزة هواداران تراکتورسازي به
گرایی یملبررسی «در تحقیقی با عنوان  )1395دوستی و همکاران (دست آوردند. براي مثال حاضر به تحقیق نیز نتایجی تقریباً همسو با

ی، هویت ملی و تعلق ملی، ارتباط با دیگر هموطنان از عوامل مهم در لغرور مبه این نتیجه رسیدند که » هواداران تیم ملی فوتبال ایران
 حمایت براي ورزشی هواداران جذب سبب ايمنطقه و يتعصب نژاد گفت توانمی . در مجموعهاستتیم ملی در ورزشگاه حضور هواداران

دهد که با انگیزش بیشتر از تیم مورد ها میهاي قومیتی در هواداران این حس را به آناحساس وابستگی و افتخار به گروه .شودمی تیم از
بین هواداران تیم تراکتورسازي احساس تعلق خاطر به قومیت تُرك و آذري بسیار باالست. بنابراین مسئوالن عالقۀ خود طرفداري کنند. در 

هاي به زبان تُرکی و آذري هاي قومیتی توجه بیشتري کنند و استفاده از شعارها و نوشتهبه گروه هوادارانتوانند براي باال بردن انگیزش می
رو بهتر است ینا ازاستفادة بهینه کنند،  ن تاریخچه، رسم و رسوم قومیتی براي یکپارچه کردن هوادارانو همچنین استفاده از مواردي چو

افتخار هر هواداري باشد، کَرد و مسئوالن  تواندهاي قومیتی و سوابق قومی و فرهنگی که میهواداران را متوجه معنایی عضویت در گروه
 هاي سنتی تُرکی و آذري شرکت دهند.ی قومیتی خود، از جمله موسیقیهاي فرهنگها را در فعالیتتوانند آنمی

 ،)1395(رنجبر پژوهشگرانی چون . دارد وجود معناداري رابطۀ تراکتورسازي هواداران انگیزش و تیم کیفیت بین نتایج نشان داد
همسو و  نسبتاًنتایج  )2008(لی  و یوسف و )1391(یزدي، سجادي و حمیدي  ياحمد )،1391موسوي (، )1397کیا و همکاران (طاهري

 رفتاري تمایالت و منديرضایت تیمی، هویت ،شدهادراك کیفیت بین )1395رنجبر ( تحقیق اند. دردست آوردهمشابهی را در این زمینه به
رو داشتن تیمی باکیفیت و در کنار جایگاه خوب تیم در جدول ینا ازمشاهده شد.  مثبتی رابطۀ تبریز تراکتورسازي فوتبال تیمتماشاگران 

ستاره در تیم تراکتورسازي باعث انگیزش باالي  دهد. بازیکنانجانبه از تیم خود میهمواره به هواداران انگیزة بیشتري براي حمایت همه
را در این زمینه باال ببرند. همچنین  هوادارانتوانند با خرید و استفاده از بازیکنان با کیفیت باال انگیزة شود، بنابراین مسئوالن میهواداران می

اي به افزایش کیفیت هاي خاصی مانند استخدام مربیان حرفهتوان با اتخاذ راهبردکیفیت تیم و در نهایت کیفیت مسابقه می باال بردنبراي 
کنندگی کیفیت تیمی تأثیر مستقیم کیفیت تیمی بر انگیزة هواداران مثبت و معنادار بود، اما بررسی نقش تعدیل هرچند رویداد کمک کرد. 
 تبریز تراکتورسازي تیم طرفداران هواداري انگیزة با نژادي هویت و تیمی هویت فردي، هايارزش بین رابطۀ شدت بر نشان داد این متغیر

 کند. اي ایفا نمیکنندهیلتعدنقش 

 تیمی هویت با و وفادار ،شورپر هوادارانی داشتن برايکشور  ورزشی هايباشگاه و هاتیم که گفت توانمی مذکور عوامل تبیین در
 شودمی توصیه بنابراین. گیرندکار به را قتحقی این درمذکور  مواردبلکه  نشوند، غافل هواداران، ذهن در تیم تصویر عامل از تنهانه قدرتمند،
 بخشی،هویت و تصویرسازي ویژهبه برند حوزة در راهبردي مدیریت الگوهاي از استفاده با وبلندمدت  دیدگاهی باکشور  ورزشی مدیران
  .دهند قرار مدنظر خود برند هویت الگوهاي طراحی در هواداران براي را جذابی و مثبت تصاویر و هاتداعی

 یا کاهش جذابیت، ،حساسیت موجب فوتبال مسابقات در اساسی رکن این وجود .هستند فوتبال اساسی ارکان از هواداران شک بدون
 فوتبال از زیبایی و زهانگی جذابیت، حساسیت، شود، حذف فوتبال مسابقات از هوادار عنصر اگر .شودمی مربیان و بازیکنان در انگیزه افزایش
 یخوببه موضوع این و است مهم بسیار ورزشکاران نژادي و تیمی هویت مانند هواداران نژادي و تیمی هویت احساس. شد خواهد گرفته
 و درونی انسجام به تواندمی ماشاگرانت میان بیرونی در فرایندي و تیم در  درونی فرایند عنوانبه نژادي و تیمی هویت که دهدمی نشان

 .کنندمی تلقی تیم از بخشی را خود و شناسندمی محبوبشان تیم با را خود هویت ایرانی هواداران دیگر طرف از. کند کمک تیم بیرونی

صورت یکجا مدنظر قرار رو بوده است. پژوهش حاضر هواداران را بههایی روبهاین تحقیق نیز مانند هر پژوهش دیگري با محدودیت
هاي آتی بررسی شود. در حقیقت تواند در پژوهشرو تفاوتی قائل نشده است. این مورد میداده و بین انواع هواداران متعصب و میانه

رو آزمون کرده و با یکدیگر مقایسه صورت جداگانه در دو دسته هواداران متعصب و میانهتوانند مدل تحقیق حاضر را بهپژوهشگران آینده می
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گردد. با توجه به اینکه بخشی از هواداران تراکتورسازي یبازم کنندگانمشارکتجنسیتی بودن کنند. دیگر محدودیت تحقیق حاضر به تک
کننده در عنوان یک تعدیلشود این موضوع مدنظر تحقیقات آتی قرار گیرد یا تأثیر جنسیت بهاند، پیشنهاد میاختصاص داده به خودرا زنان 

هاي فردي، بین اعم از کیفیت تیمی، ارزشمدل تحقیق بررسی شود. همچنین این تحقیق از نظر موضوعی محدود به چهار متغیر پیش
درصد تغییرات متغیر مالك (انگیزش هواداري) را تبیین  42رها توانست چیزي در حدود هویت تیمی و هویت نژادي بود. مجموع این متغی

 غرور تیمی، ی، وفاداريتعامل اجتماعسایر متغیرها مانند  کنندةبینیشود نقش پیشرو به سایر پژوهشگران پیشنهاد میکند. از این
 بررسی کنند. بیرونی و غیره را براي انگیزه هواداري ادراك سرگرمی، اجتماعی،

 

 تقدیر و تشکر

خاطر  از داوران محترم به شود.یاز تمامی هواداران باشگاه تراکتورسازي که ما را در انجام این تحقیق یاري رساندند، تشکر و قدردانی م
 شود.ارائه نظرهاي ساختاري و علمی سپاسگزاري می
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