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 چکیده

ورزشگاه  در حضور برايها آن اشتیاق میزان بر رفتارها این یرتأث و هواداران اجتماعی و شناختی رفتارهاي هدف از پژوهش حاضر، بررسی
ي سازمدلمبستگی قرار دارد و مبتنی بر ه -ي توصیفیهاپژوهش دستهبود. روش پژوهش، به لحاظ هدف کاربردي و از حیث نوع در 

راساس بهاي تیمی و انفرادي ایران، هاي برتر رشتههاي ورزشی لیگنفر از تماشاگران تیم 384. در این خصوص، استمعادالت ساختاري 
ي هادادهي آورجمعآماري انتخاب شدند. براي  نمونه عنوان بهطور تصادفی، بهي نامعلوم و با استفاده از جدول مورگان و جامعهحجم 

، و رفتارهاي )2005)، رفتارهاي اجتماعی (تریل و همکاران، 2014هواداران (یوشیدا و همکاران،  استاندارد اشتیاق پرسشنامه 3پژوهش، از 
نشان داد  هادادهوتحلیل یهتجزده شد. استفا )2012همکاران،  و احساسات، تریل ؛ بروز2011شناختی (عواطف مثبت، مازودیر و همکاران، 

داري یمعن وي مثبت ي آن با اشتیاق هواداران و بین رفتارهاي اجتماعی با اشتیاق هواداران رابطههامؤلفهرفتارهاي شناختی و  که بین
)05/0P< بینی اشتیاق یشپتوانایی  46/0و  36/0)، وجود دارد. همچنین، مشخص شد که رفتارهاي شناختی و اجتماعی به ترتیب به میزان

واداران ههواداران را دارند. در نهایت، مدل معادالت ساختاري متغیرهاي پژوهش نشان داد که رفتارهاي شناختی و اجتماعی، بر اشتیاق 
توان گفت یمش . در نهایت، با توجه به نتایج پژوهاستیرگذار بوده و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار تأثبراي حضور در ورزشگاه 

ین افراد ایر داشته و موجب بازگشت و حضور مجدد تأثها براي حضور در ورزشگاه که رفتارهاي شناختی و اجتماعی هواداران بر اشتیاق آن
 شوند.یمبراي تماشاي مسابقات ورزشی در ورزشگاه، 
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 مقدمه

، گسترده و بیانگر یکی از 1فتار هواداران ورزشیر

. از خرید استهاي اوقات فراغت جامعه یتفعالترین یجهان

بلیت یا کاال گرفته تا نوشتن در خصوص عملکرد تیم در 

یک هوادار با تیم محبوبش باعث  رابطهي اجتماعی، هارسانه

شود. در بیشتر موارد، یمایجاد رفتارهاي بسیار متنوعی 

هاي یک یاستسمستقیم بر  طوربهرفتار هواداران که 

بسیاري از  توجه موردگذارد، یمیر تأثسازمان ورزشی 

 ). 17، 3پژوهشگران صنعت ورزش، قرار گرفته است (

هاي سنتی یوهشي ورزشی هاسازمانکه براي یدرحال

قطع  ورط بهمصرف، اهمیت بیشتري دارد، هواداري ورزشی 

در سایر اشکال از جمله تشریفات اجتماعی، رفتارهاي 

خصمانه با خانواده، دوستان و رقبا و ایجاد یک کانون 

هاي یمت). این رفتارها، براي 29، 25، 7هواداري وجود دارد (

ورزشی از اهمیت زیادي برخوردار است، زیرا فرصتی براي 

ت و پرورش افزایش یا حفظ تعامل و مشارکت هواداران، تقوی

خدمات و در  توسعهجوامع تیمی، تولید محصول جدید و 

بازي از نزدیک را فراهم  مشاهدهي تجربهنهایت، افزایش 

). با این حال، میزان شور و اشتیاق رفتار مربوط 1آورند (یم

به تیم در بین هواداران ورزشی، بسیار متفاوت است، زیرا 

هاي ورزشی، منجر یمتهیجانات و اشتیاق مرتبط با هواداري 

براي  گاهبهگاهبه وابستگی شدید براي بعضی از افراد و روابط 

). در نتیجه، بازاریابان و مدیران 36، 28شود (یمدیگران 

ورزشی، مجبور به خلق سطوح مختلف مصرفی و فراهم 

آوردن فرصت تعامل با برند براي انواع مختلف مشتریان 

توان رفتار یک هوادار یمفعلی یا بالقوه هستند. حتی 

یی را بسته به تعداد متغیرها از جمله انتظارات تیم، تنهابه

ي بنددستهي خود فرد از آرام تا شدید وخوخلقنتایج تیم و 

                                                           
1. Sports Fans Behavior 
2. Fandom 
3. Hills 
4. Spectator 

). بنابراین، درك تمامی اشکال رفتار هواداري 27، 5کرد (

 فردمنحصربهي هاخواستهین مداوم نیازها و تأم منظوربه

). در همین رابطه، 8( استنیز بسیار مهم  مشتریانِ بالقوه

 3، دشوار است. هیلز2ي تعریفی دقیق از هواداريارائه

ي هانگرشدارد که هوادار کسی است که یم)، بیان 2002(

ي به موضوعی خاص دارد. مفهوم ادانهنمهیجانی و عالقه

نیز متفاوت است. یک تماشاچی، الزاما  4هوادار با تماشاچی

)، 1979( 5). اسلوان13هوادار یک تیم خاص نیست (

ي غیر هوادار، هاگروهبینندگان مسابقات فوتبال را به 

یا تماشاچیان و در نهایت، هواداران  کنندگانمشاهده

 6). جیمز و ریدینگر30کند (یمي بندطبقهمتعصب 

هواداران  عمدهسه گروه )، هواداران فوتبال را به 2002(

وفادار، هواداران وفادار و تماشاچیانی که هوادار  شدتبه

)، 2002). جیولیانوتی (14کنند (یمي بندطبقهنیستند، 

 عالقهداند که داراي شکلی از یمهوادار فوتبال را فردي 

 استشدید یا عشق به یک باشگاه یا بازیکنان خاص آن 

)10 .( 

ي مردم استفاده نحوه)، بر 0220( 7جفرس و همکاران

ي انجام دادند و امطالعهبراي مصرف ورزش  هارسانهاز 

، تماشاي ورزش از هارسانهدریافتند که بین استفاده از 

 عنوان بهتلویزیون و عالقه به شرکت در میدان مسابقه 

داري وجود دارد. هواداري، تابع یک یمعن رابطههوادار، 

شده یمتقسیی هاگروه. هواداران به )15است ( مراتبسلسله

یک است. تفکقابلیی هابخشهواداري به  مراتبسلسلهو 

از سطح آگاهی، میزان هواداري،  عبارتند هابخشاین 

 مراتبسلسله). 10دسترسی به عمق آگاهی و رهبري (

آگاهی به جایگاه هوادار در باشگاه هواداران از نظر میزان 

 مراتبسلسلهآگاهی او در مورد تیم و بازیکنانش اشاره دارد. 

5. Sloan 
6 . James & Ridinger 
7 . Jeffresm et al. 
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هواداري به میزان شرکت هوادار در باشگاه هواداران، میزان 

ي رنگ تیم محبوب هالباسحضور در مسابقات، پوشیدن 

ق آگاهی به دسترسی به عم مراتبسلسلهو... اشاره دارد. 

پردازد که یک هوادار تا چه حد افرادي را که از یماین امر 

دوستانه  رابطه هاآنشناسد و با یمکنند، یمتیم هواداري 

رهبري به کسوت هوادار  مراتبسلسلهدارد. در نهایت، 

گردد؛ یعنی اینکه چه کسی بیش از سایرین در باشگاه یبرم

گذار باشگاه یانبنی هواداران عضویت داشته است؟ چه کس

بوده است؟ چه کسی بیش از همه از تیم حمایت کرده 

) نشان داد که 2004( 1است؟ نتایج پژوهش کیل و رایلی

هوادار نقشی  عنوانبهبسیاري دارند تا  عالقههواداران، 

ی در مورد تیم و بازیکنان، رساناطالعداشته باشند، نظیر 

هاي هواداران، همراهی یتفعالي سازهماهنگیزي و ربرنامه

تیم محبوب با ایجاد انگیزه در هواداران براي تشویق بیشتر 

)، نشان دادند که 2001( 2). وان و همکاران16و امثال این (

. استهواداري حاصل ترکیبی از عوامل داخلی و محیطی 

هاي شخصیتی فرد اشاره دارد و یژگیوعوامل داخلی به 

). 37اعی مربوط است (ي اجتمهامحركعوامل محیطی به 

)، نشان داد که هواداران تمایل زیادي به 2007( 3فورنی

ي یادبودهاي تیم محبوب خود داشته و از این آورجمع

طریق، پیام و باورهاي تیم و بازیکنان را در اجسام فیزیکی 

) نیز نشان داد 2003( 4). پژوهش هافمن9دانند (یمهمراه 

هاي یروزيپادآوري لذت که هواداران به دالیلی مانند ی

تیم، اقدام به  یخچهتاري آورجمعگذشته، احساس آرامش، 

). تاجفل 12کنند (یمي یادبودهاي تیم محبوبشان آورجمع

بیان علل هواداري افراد از  منظوربه)، 2004( 5و ترنر

هویت اجتماعی را ارائه کردند. این  یهنظرهاي ورزشی، یمت

ردي به دنبال کسب هویت دارد هر فیمنظریه، بیان 

                                                           
1 . Kahle & Riley 
2 . Wann et al. 
3 . Forney 
4 . Hoffmann 

اجتماعی مثبت بوده است، هویت اجتماعی مثبت از 

شود، در صورت یمعضویت و تعلق به گروه حاصل 

بخش نبودن هویت اجتماعی، فرد از گروهی که در یترضا

پیوندد که یمآن عضویت دارد جدا شده و به گروه دیگري 

ي نسبت به گروه قبلی باشد ترمثبتهاي یژگیوداراي 

)31 .( 

 و تعریفدر حال  همواره ،هاباشگاه سرسخت هواداران

 بقیه تا سعی دارند هستند وشان موردعالقه تیم از تمجید

 شاد تیم پیروزي با. بپیوندندها آن به که کنند ترغیب هم را

شوند. شاید طبق یمو غمگین  آن، سرخورده باخت با و

)، بیان داشتند، کسب هویت 2004آنچه تاجفل و ترنر (

اجتماعی و تعلق به گروه، موجب احساس یگانگی و یکی 

شود و به همین دلیل، نتایج عملکرد تیم یمبودن با گروه 

) نیز نشان داد 2004( 6یر مستقیم دارد. چنتأثبر هواداران 

ه باشگاه خود به که هواداران به دلیل احساس وابستگی ب

مناسبی براي  یلهوسآن وفادار و معتقد بودند که باشگاه 

). 4ست (هاآندستیابی به اهداف و ایجاد تعادل در زندگی 

برخی از پژوهشگران، انگیزه را عامل مهمی در ایجاد 

)، برخی دیگر، 38، 32، 20، 6وفاداري هواداران ذکر کردند (

، 2را مشخص کردند (سطوح مختلفی از هواداران وفادار 

)، برخی از پژوهشگران نیز معتقدند که هیجانات و 33

ین متغیرهاي اثرگذار بر ترمهمتعیین هویت اجتماعی، 

). در همین راستا، 19، 18وفادار شدن هواداران هستند (

مبانی  توسعه)، با 2020( 7مسترومارتینو و همکاران

ي خاص، به این نتیجه رسیدند هاورزشهواداري در بازار 

یا  هارسانهیرات ناشی از قرار گرفتن در معرض تأثکه 

خانواده، در اجتماعی شدن هواداران نقشی نداشته که نشان 

5 . Tajfel & Turner  
6 . Chen 
7 . Mastromartino et al. 
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و رهایی  هاورزشي این امنطقهبودن بازار  فردمنحصربهاز 

 ).21از باروها و اعتقادات سنتی دارد ( هاآن

اصطالح  دو شتباهااوقات، ا در همین راستا، اغلب

ي یکدیگر جابه "تماشاگر ورزشی"با  "هوادار ورزشی"

 ورزشی تماشاگر )2001(شوند. وان و همکاران استفاده می

 ورزشکار یک یا و تیم ورزش، به معرفی کردند که را افرادي

. کنندمی دنبال هستند و اخبار و اتفاقات آن رامند عالقه

طور به که هستند ديافرا ورزشی که هوادارانیدرحال

 رویداد یک شاهد جديطور به ايرسانه طریق از یا حضوري

 با ورزشی هواداري گیري). شکل37هستند ( ورزشی

 گیريشکل در که عواملی به و شودمی آغاز شدن اجتماعی

-می نامیده پذیريجامعه عوامل کند،می کمک فرد هویت

 درك و زندگی براي یادگیري فرایند پذیريجامعه. شوند

 ها،ارزش کردن درونی طریق ازفرهنگ خرده یا فرهنگ یک

فرهنگ خرده یک .است آن هنجارهاي و هانگرش اعتقادات،

 آمار تاریخچه، عقبه، یادگیري شامل است ممکن ورزشی

 ورزش در مشارکت و حضور. باشد تیم فلسفه و بازیکنان

 منجر و کند آغاز را ورزش یک به شخص وابستگی تواندمی

 .شود تیم یا و لیگ ورزش، یک به مدتیطوالن تعهد یک به

 1مکفرسون مطالعه در این خصوص، هاپژوهش اولین از یکی

 دالیل یافتن براي کانادایی نوجوانان مورد در )1976(

 عامل چهار داد نشان که بود ورزش هواداران به شدنیلتبد

 دارد وجود اجتماع و مدرسه همساالن، خانواده، یعنی اصلی

 هنجارهاي و هانگرش اعتقادات، ها،ارزش آموزش یفهوظ که

یابی داراي هویت . هوادارانِ)26بر عهده دارد ( را ورزشی

 رفتارهاعنوان به را کنبازی یا تیم هايو نگرش رفتارها باال،

هواداران . دهندمی انطباق یا درونی خودشان هايو نگرش

شود احساس خوبی شان برنده مییابی باال وقتی تیمبا هویت

 کنند.پیدا کرده و با باخت تیم احساس نامطلوبی پیدا می

 خود علت شود کهیم عاطفی دلبستگی به یابی منجرهویت

                                                           
1. McPherson 

 و تیم به عملکرد واکنش وکننده مصرف رفتارهاي

رفتن  شامل حمایتی رفتارهاي. است بازاریابی هايیتفعال

 تیم با مرتبط کاالهاي خرید پیگیري رویدادها، و هابازي به

 درآمد اصلی منبع که است تیمی هايرسانه مصرف و

یابی هرچه سطوح هویت .هستند ورزشی هايسازمان

 عنوان بهیابی هویتبر میزان  مختلفی عوامل تر باشد،متنوع

 انجام با ورزشی هواداران. گذاردمی هوادار ورزشی تأثیر

 یا ورزش به مربوط که مصرفی تکراري و حمایتی رفتارهاي

 خود هویت هستند، آن بهمند عالقه بسیار که است تیمی

 یک یابی). هویت23کنند (یم تقویت هوادارعنوان به را

 یا و بازیکن تیم، به یبستگدل معناي به ورزشی هوادار

 پوشیدن و خرید با اغلب هویت این. است ورزش از ايجنبه

صحبت و  و تیم، آن هايرسانه مصرف تیم، آن هايلباس

 از دیدگاه. همراه است تیم آن درباره دیگران مناظره با

-می مشتق عقیده این از اولیه، هویت اجتماعی روانشناسی

نحوه  اساس بر را خود اقدامات است ممکن افراد که شود

دوست داشتن دیگران،  چنین نحوهشان و هميمندعالقه

رفتارهاي شناختی هواداران شامل اشتیاق . دهند قرار مبنا

ی بستگدلارتباط و  عنوانبهیابی با تیم یتهوهواداري، 

توسط هوادار به یک تیم ورزشی، عواطف مثبت،  شدهادراك

اجتماعی و  رفتارهايبروز احساسات، مدیریت مشارکت، 

تیم  با مرتبط محصوالت اشتیاق بهعنوان به عملکرد تحمل

 خرید شامل تواندمی مصرفی ) و رفتارهاي35، 39است (

 يهارسانه در مشارکت تیمی، کاالهاي خرید ها،يباز یتبل

 در بازي تماشاي نوشتاري، يهارسانه خواندن اجتماعی،

 به منحصر اما باشد،رادیو  به دادن گوش حتی و تلویزیون

، و اهمیتی که ذکرشدهنیست. حال با توجه به موارد ها آن

هواداران براي رشد و توسعه و حفظ جذابیت صنعت ورزش 

دارند، در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به بررسی 

یر این تأثپرداخته و  هاآنرفتارهاي شناختی و اجتماعی 
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را  هاورزشگاهضور در براي ح هاآنرفتارها بر میزان اشتیاق 

 مشخص نمود. 

 
 تحقیق روش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزء پژوهش کاربردي و 

ي توصیفی همبستگی قرار هاپژوهش دستهاز نظر نوع، در 

ي شده و آورجمعمیدانی  صورتبهي آن هادادهدارد که 

. در این استي معادالت ساختاري سازمدلمبتنی بر 

هاي هاي ورزشی لیگتماشاگران تیمنفر از  384خصوص، 

هاي تیمی و انفرادي (تیمی: فوتبال، فوتسال، برتر رشته

والیبال و بسکتبال؛ انفرادي: شطرنج، کشتی بدمینتون) 

ي نامعلوم و با جامعه، براساس حجم 1398ایران در سال 

 عنوانبهتصادفی،  صورتبهاستفاده از جدول مورگان و 

ي هادادهي آورجمعشدند. براي ي آماري انتخاب نمونه

 یوشیدا( هواداران اشتیاق استاندارد پرسشنامه 3پژوهش، از 

 همکاران، و تریل( اجتماعی رفتارهاي ،)2014 همکاران، و

 و مازودیر مثبت، عواطف( شناختی رفتارهاي و ،)2005

) 2012 همکاران، و تریل احساسات، بروز ؛2011 مرونکا،

لیکرت تنظیم شده بود، استفاده  ارزشی 7که براساس طیف 

کرد که براي توزیع  خاطرنشانشد. همچنین، باید 

 مربوطههاي الزم با مسئولین یهماهنگابتدا  هاپرسشنامه

ي آورجمعبرگزاري مسابقات انجام و سپس اقدام به توزیع و 

 هاپرسشنامهشد. در همین راستا، روایی محتوایی  هاآن

ادان مدیریت ورزشی قرار گرفت تن از است 10مورد بررسی 

اعمال  هاپرسشنامهنظرات ایشان در  هاآنکه پس از بررسی 

با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ  هاپرسشنامهشد و پایایی 

 7/0یعنی  قبول موردأیید شد و همه مقادیر باالتر از مقدار ت

-داده وتحلیلیهتجز). در نهایت براي 1به دست آمد(جدول 

هاي آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) شاخصها، 

ي آمار استنباطی مانند چولگی و کشیدگی هاشاخصو نیز 

ي انمونه، آزمون تی تک هادادهبراي تعیین نرمال بودن 

مورد بررسی، آزمون  نمونهبراي تعیین وضعیت متغیرها در 

و  زمانهمي یوهشهمبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون به 

ي معادالت ساختاري با رویکرد حداقل مربعات سازدلم

 مطالعه این در ینچنهمجزئی به کار گرفته شد. 

و  26نسخۀ  SPSSافزار نرم از طریق هاداده وتحلیلیهتجز

 .انجام شد 3نسخۀ  Smart Pls افزارنرم

 

 پرسشنامه يرهایمتغ ییو روا ییایپا. 1جدول 

 

 هاي پژوهشیافته
شده با استفاده يآورجمعدر پژوهش حاضر، اطالعات 

هاي آماري توصیفی و استنباطی مورد از روش

وتحلیل قرار گرفتند که در ادامه نتایج آن ارائه یهتجز

مشخص شد که  هاي پژوهش،شود. بر اساس یافتهیم

سال با انحراف استاندارد  26 موردمطالعهمیانگین سن افراد 

-سال و جوان 62ترین هوادار به دست آمد که مسن 87/7

ها نشان داد که تعداد سال بودند. همچنین، یافته 15ترین 

ی را مرد بررس مورددرصد) از هواداران  59نفر (حدود  227

ها را زنان تشکیل آندرصد) از  41نفر (حدود  157و تعداد 

 ضریب آلفاي کرونباخ بار عاملی ضریب پایایی ترکیبی شاخص روایی همگرا لوأستعداد  متغیر

 70/0 <4/0 88/0 71/0 12 اشتیاق هواداران
 76/0 <4/0 93/0 81/0 3 اجتماعی
 89/0 <4/0 94/0 85/0 6 شناختی



 1400، پاییز 34 مارةش، 9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          90

 

هاي این پژوهش، بیشتر دادند. بر اساس یافتهمی

نفر (حدود  289در این پژوهش با تعداد  کنندگانشرکت

درصد) را افراد  25نفر (حدود  95درصد) مجرد و تعداد  75

متأهل تشکیل دادند. بررسی توزیع فراوانی وضعیت 

نه تعداد تحصیلی هواداران نشان داد که از بین افراد نمو

یپلم (حدود دفوقنفر داراي مدرك تحصیلی دیپلم یا  128

نفر داراي مدرك تحصیلی  156درصد)، تعداد  33

نفر داراي مدرك  83درصد)، تعداد  41کارشناسی (حدود 

 17درصد) و تعداد  22تحصیلی کارشناسی ارشد (حدود 

درصد) بودند.  4نفر داراي مدرك تحصیلی دکتري (حدود 

حاضر از میان  از مطالعه آمدهدستبههاي فتهبراساس یا

ها داراي نفر از آن 65نفر هوادار مورد بررسی، حداکثر  384

 25/7و انحراف استاندارد  24/7ورزشی با میانگین  سابقه

کشیدگی به  و چولگی بودند. در ادامه، با استفاده از وضعیت

 به جهتو پرداخته شد که با هادادهبررسی نرمالیتی توزیع 

 قرار ±2 بازة از خارج کشیدگی و چولگی نتایج، مقادیر

 متغیرهاي يهاداده توزیع بودن از نرمال حاکی لذا ندارد،

 بررسی براي ي پارامتریکهاآزمون از . بنابراین،است تحقیق

در ادامه با توجه به نُرمال بودن  .شودیم استفاده هایهفرض

ي به بررسی انمونه، با استفاده از آزمون تی تک هادادهتوزیع 

ي مورد بررسی نمونهوضعیت متغیرهاي پژوهش در 

که یناپرداخته شد. الزم به ذکر است که با توجه به 

، استارزشی لیکرت  7ي پژوهش داراي طیف پرسشنامه

 .  است 4ي معیار در این آزمون نمرهلذا 

 

4ي معیار نمرهپژوهش براساس  يرهایمتغ تیوضع یبررس. 2جدول   
 انحراف معیار میانگین متغیرهاي تحقیق

 43/1 92/3 مشارکت تیریمد
 43/1 74/3 یاجتماعمطلوب  يرفتارها

 70/1 44/4 عملکرد تحمل
 14/1 92/3 هواداران اقیاشت

 65/1 54/4 شناختی
 64/1 17/4 اجتماعی

 

هاي و مقایسۀ میانگین 2به نتایج جدول با توجه 

شود که )، مشاهده می4با میانگین فرضی ( آمدهدستبه

ي مدیریت مشارکت و هامؤلفههواداران و  میزان اشتیاق

اجتماعی از میانگین فرضی کمتر بوده و  رفتارهاي مطلوب

ي تحمل عملکرد باالتر از میانگین فرضی مؤلفهتنها مقدار 

کنندگان شرکت ي میزان پایین اشتیاقندهدهنشاناست که 

 آمدهدستبههاي . همچنین با توجه به اینکه میانگیناست

بیشتر از  2در جدول  ذکرشدهمربوط به سایر متغیرهاي 

میانگین فرض شده است، نتایج حاکی از میزان باالي 

کنندگان در رفتارهاي شناختی و اجتماعی در میان شرکت

. در ادامه با استفاده از آزمون همبستگی استاین مطالعه 

ي رفتارهاي شناختی و اجتماعی رابطهپیرسون، به بررسی 

 با اشتیاق هواداران پرداخته شده است. 

 

 . آزمون همبستگی بین رفتارهاي شناختی با اشتیاق هواداران  3جدول 
 يداریمعنسطح  همبستگی پیرسون متغیر

 001/0 61/0   هواداران اشتیاق با شناختی رفتارهاي
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بین  شودیممشاهده  3که در جدول  طورهمان

ي مثبت و رابطه هواداران اشتیاق با شناختی رفتارهاي

)، بطوریکه همبستگی بین >01/0Pمعناداري برقرار است (

در ادامه با استفاده از  در حد مطلوب گزارش شد. هاآن

ی متغیر اشتیاق هواداران توسط نیبشیپآزمون رگرسیون، 

 رفتارهاي شناختی مورد بررسی قرار گرفت.

ي دوربین واتسون آماره، مقدار 4با توجه به نتایج جدول 

آمد.  دست به 61/1باشد،  5/2تا  5/1که باید عددي بین 

ین نمره همچنین میزان ضریب همبستگی و ضریب تبیین ب

مشخص شده است  هواداران اشتیاق و شناختی رفتارهاي

و ضریب  61/0که در آن چون ضریب همبستگی برابر با 

درصد از  36گفت که  توانیم، است 36/0تبیین برابر با 

مربوط به رفتارهاي شناختی  تغییرات اشتیاق هواداران

 .است

 

 . آزمون رگرسیون4جدول 

 
 . ضرایب مدل 5جدول 

 
   استانداردشدهضرایب  ضرایب استاندارد نشده

B SE Beta t sig 
 001/0 177/2  529/0 216/1 ثابت

 001/0 930/7 612/0 114/0 902/0 رفتارهاي شناختی

 

نوشتن فرمول معادله رگرسیونی  منظوربه، 5جدول 

-استفاده می اشتیاق هواداران براساس رفتارهاي شناختی

 ي اشتیاقمحاسبهشود. با توجه به این جدول، فرمول 

 باشد:به این صورت می هواداران

 شناختی) * (رفتارهاي 612/0+  216/1=  هواداران اشتیاق
 

 

 . آزمون همبستگی بین رفتارهاي اجتماعی با اشتیاق هواداران  6جدول 
 يداریمعنسطح  همبستگی پیرسون متغیر

 001/0 68/0   هواداران اشتیاق با اجتماعی رفتارهاي

 

بین  شودیممشاهده  6که در جدول  طورهمان
ي مثبت و رابطه هواداران اشتیاق با اجتماعی رفتارهاي

)، بطوریکه همبستگی >01/0Pمعناداري برقرار است (
       در حد مطلوب گزارش شد. هاآنبین 

ی نیبشیپدر ادامه با استفاده از آزمون رگرسیون، 
مورد  متغیر اشتیاق هواداران توسط رفتارهاي اجتماعی

 بررسی قرار گرفت.
ي دوربین واتسون آماره، مقدار 7با توجه به نتایج جدول 

آمد. همچنین میزان ضریب همبستگی و  دست به 69/1

R 2R 2R يداریمعنسطح  آماره دوربین واتسون خطاي معیار ضریب تبیین شدهلیتعد 
61/0 37/0 36/0 56754/0 61/1 001/0 
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 اشتیاق و اجتماعی ضریب تبیین بین نمره رفتارهاي

مشخص شده که در آن چون ضریب همبستگی  هواداران

، پس است 46/0و ضریب تبیین برابر با  70/0برابر با 

 درصد از تغییرات اشتیاق هواداران 46گفت که  توانیم

  . است مربوط به رفتارهاي اجتماعی

 . آزمون رگرسیون7جدول 
R 2R 2R يداریمعنسطح  آماره دوربین واتسون خطاي معیار ضریب تبیین شدهلیتعد 
70/0 49/0 46/0 52090/0 69/1 001/0 

 

 . ضرایب مدل 8جدول 

 
   استانداردشدهضرایب  استاندارد نشدهضرایب 

B SE Beta t sig 
 001/0 -759/3  723/0 -717/2 ثابت

 001/0 946/3 326/0 144/0 569/0 رفتارهاي اجتماعی

 

ی نوشتن فرمول معادله رگرسیون منظوربه، 8جدول 

-استفاده می اشتیاق هواداران براساس رفتارهاي اجتماعی

 ي اشتیاقمحاسبهشود. با توجه به این جدول، فرمول 

 به این صورت است: هواداران

اجتماعی) * (رفتارهاي 326/0+  -717/2=  هواداران اشتیاق  
در ادامه به برازش مدل معادالت ساختاري متغیرهاي 

 ادامه، ) و در2و  1ي هاشکلپژوهش پرداخته شده است (

 .شودمی ارائه مدل کیفیت کلی معیارهاي

 
 ردرفتارهاي شناختی و اجتماعی بر میزان اشتیاق هواداران در حالت استاندا ریتأث. مدل معادالت ساختاري 1شکل 

 

 
 T يآماره حالت رفتارهاي شناختی و اجتماعی بر میزان اشتیاق هواداران در ریتأث. مدل معادالت ساختاري 2شکل 
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 تعیین ضریب . معیار9جدول 
 شدهیلتعد 2R 2R متغیرها

 70/0 71/0 اشتیاق هواداران
 32/0 33/0 رفتارهاي اجتماعی

 

، مقدار شاخص ضریب تعیین 9براساس نتایج جدول 

، 19/0رش که مالك پذی است 33/0و  70/0 آمدهدستبه

به ترتیب ضعیف، متوسط و قوي است. با  67/0و  33/0

شود این ، مشاهده میآمدهدستبهتوجه به ضرایب تعیین 

 . استمعیار از برازش متوسط و قوي برخوردار 

ي اثر اندازه، مقدار شاخص 10براساس نتایج جدول 

 35/0و  15/0، 02/0با توجه به مالك پذیرش  آمدهدستبه

 هر زیاد متوسط و ي اثر کوچک،اندازه بیانگر ترتیب که به

). نتایج 1988است (کوهن،  ي دیگريسازه بر سازه

از  آمدهدستبهاثر  ياندازهپژوهش، حاکی از آن است که 

 وضعیت زیاد برخوردار هست.  

 ضریب اثر . معیار10جدول 
 رفتارهاي شناختی رفتارهاي اجتماعی اشتیاق هواداران متغیرها

 - - - اشتیاق هواداران
 - - 39/0 رفتارهاي اجتماعی
 - 50/0 64/0 رفتارهاي شناختی

 

 )2Q( بین پیش تناسب . معیار11جدول 
 Q² متغیرها

 540/0 اشتیاق هواداران
 369/0 رفتارهاي اجتماعی
 454/0 رفتارهاي شناختی

 

که توسط استون و گیسر  )11(جدول  معیاراین 

هاي مدل در سازه ینیبشیپمعرفی شد، قدرت  )1975(

هایی که ها مدلکند. به اعتقاد آنزا را مشخص میدرون

هستند، باید قابلیت  قبولقابلداراي برازش ساختاري 

زاي مدل را داشته باشند. بدین بینی متغیرهاي درونپیش

 یدرستبهها معنی که اگر در یک مدل، روابط بین سازه

کافی بر یکدیگر گذاشته و  ریتأثها تعریف شده باشند، سازه

تائید شوند. هنسلر و همکاران  یدرستبهها از این راه فرضیه

قدرت  عنوانبهرا  35/0و  15/0، 02/0) سه مقدار 2009(

. با توجه به اندنمودهکم، متوسط و قوي تعیین  ینیبشیپ

توان گفت که این معیار در تمام ، می11نتایج جدول 

متغیرها از میزان قوي برخوردار است. همچنین براي بررسی 

 بهشود. براي استفاده می GOFبرازش مدل از شاخص 

ا باید مقدار اشتراکی متغیر آوردن برازش مدل در ابتد دست

) و سپس مقدار ضریب 38/0وابسته (اشتیاق هواداران) را (

) را در نظر 89/0( هواداران) تعیین متغیر وابسته (اشتیاق

 گرفت و سپس این مقادیر را در فرمول زیر گذاشت.  
GOF=�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 
GOF=√0.38 × 0.89 = 
GOF=√0.338 
GOF=0.581 

 

که  581/0برابر است با  GOFدر نتیجه مقدار شاخص 

 عنوانبه 41/0، و 25/0، 01/0این عدد با توجه به سه مقدار 

، حاکی از برازش GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي 

 کلی قوي است. 
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 افزارنرمبرازش مدل تحقیق در  منظوربهدر نهایت، 

PLS  زش مدل ، معیارهاي جدیدي براي بررسی برا3نسخۀ

 مربعات ي میانگینشهیرارائه شده است. شاخص 

ي استاندارد، جدیدترین شاخصی است که در ماندهیباق

شود و براساس نظر استفاده می PLS افزارنرم 3نسخۀ 

 از کمتر شاخص این )، اگر مقدار2014هنسلر و همکاران (

شده و مدل از برازش  قلمداد باشد، مناسب 08/0 یا 1/0

برخوردار است. بنابراین، با توجه به نتایج جدول مطلوبی 

توان گفت که مدل تحقیق از برازش مطلوبی ، می12

 محاسبههاي برازش مدل نیز . سایر شاخصاستبرخوردار 

 .  اندشده

 هاي برازش مدل. خالصه شاخص12جدول 
 مدل برآورد شده هاشاخص

 SRMR( 079/0( هاستانداردشد ماندهیباق مربعات میانگین ریشه
d_ULS 072/1 

d_G 301/0 
 Chi-Square( 926/659خی دو (

 NFI( 722/0برازندگی ( شده نرم شاخص
 

 گیري بحث و نتیجه

هاي پژوهش، مشخص شد که میانگین با توجه به یافته

که با توجه به  استسال  26سنی هواداران مورد بررسی، 

درصد) مجرد هستند،  75اینکه بسیاري از این افراد (

توان گفت که این افراد از فراغت بیشتري برخوردار بوده یم

خود، زمان کافی براي  تأهلو با توجه به سن و وضعیت 

ها از نزدیک را يبازي مشاهدهو  هاورزشگاهحضور در 

ه پژوهش ) دارند، کترمسنو  متأهل(نسبت به افراد 

این یافته  کنندهید تائ) نیز 1390یان و همکاران (ساعتچ

دارند که هرچه سن افراد بیشتر، میزان یمبیان  هاآنبوده و 

در ورزشگاه کمتر و هرچه سن افراد کمتر باشد،  هاآنحضور 

یابند. ضمن اینکه نتایج یمحضور  هاورزشگاهبیشتر در 

 سابقه، خود ورزشکارند و نشان داد تعداد اندکی از این افراد

دهند تا یمترجیح  هاآنورزشی دارند، بنابراین بیشتر 

ي پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی، به تماشاي آن جابه

هوادار بپردازند. همچنین، نتایج این پژوهش و  عنوانبه

دهد که افراد فارغ از جنسیت، یمي دیگر نشان هاپژوهش

ا و تماشاي مسابقات ورزشی هتمایل به حضور در ورزشگاه

ها موجب ایجاد ارتباطات را دارند. حضور افراد در ورزشگاه

با تیم و ایجاد تعامالت مناسب  هاآنیابی اجتماعی و هویت

 آمدهدستبههاي مقایسۀ میانگین. در ادامه، )13(شود می

هواداران و  با میانگین فرضی نشان داد که میزان اشتیاق

اجتماعی  ي مدیریت مشارکت و رفتارهاي مطلوبهامؤلفه

تحمل  مؤلفهاز میانگین فرضی کمتر بوده و تنها مقدار 

ي دهندهنشانعملکرد باالتر از میانگین فرضی است که 

. همچنین با استکنندگان شرکت میزان پایین اشتیاق

مربوط به سایر  آمدهدستبههاي توجه به اینکه میانگین

بیشتر از میانگین فرض  2در جدول  ذکرشدهمتغیرهاي 

شده است، نتایج حاکی از میزان باالي رفتارهاي شناختی 

 .استکنندگان در این مطالعه جتماعی در میان شرکتو ا

دارند یم)، بیان 1390یان و همکاران (ساعتچدر این رابطه، 

 مؤثرعوامل  ازجملهکه هیجانات مثبت و اجتماعی شدن، 

ها بوده يبازبراي تماشاي  هاورزشگاهدر حضور هواداران در 

که عواطف  است راستاهمهاي پژوهش حاضر که با یافته

یابی با تیم از یتهومثبت و بروز احساسات و همچنین 

ی برخوردار بررس موردوضعیت مناسبی در بین هواداران 

 بودند. 



 
 95                                                ...یر این رفتارها بر میزان اشتیاقتأثبررسی رفتارهاي شناختی و اجتماعی هواداران و 

 

 

، مشخص شد که رفتارهاي آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

یر مثبتی بر مدیریت مشارکت هواداران ورزشی تأثشناختی، 

تارهاي ، عواطف مثبت (رف)2011( زودیر و مرونکاامدارند. 

دانند که هیجاناتی شناختی) را حالت احساسی مثبتی می

نظیر شادي، لذت و سرخوشی را هنگام تماشاي رویدادهاي 

کند. لذا، بر این اساس، حاالت مثبت ورزشی منعکس می

سبب تمایل بیشتر براي  موردعالقههواداران نسبت به تیم 

خدمات مرتبط با مسابقات ورزشی و ارائه  ارائهمشارکت در 

شود. تحقیقات پیشین حاکی از آن یمتر بازخوردهاي مثبت

 کهیهنگام ورزشگاه کیدر  یطیمح يهامحركاست که 

بر  یمثبت ری، تأثباشدباالتر  میتهواداران نسبت به  يوفادار

همچنین، افرادي که . دارد يو رفتار یعاطف يرهایمتغ

، در وفادار هستندخود ي موردعالقه میت نسبت بهشدت به

 خود میت تیو انتظار موفقکرده شرکت  يشتریب يهايباز

). همچنین همسو با این بخش از 26( دارند ندهیرا در آ

) نشان دادند که عواطف 2014پژوهش، یوشیدا و همکاران (

یر مثبت و معناداري دارد. تأثمثبت بر مدیریت مشارکت 

دهد که رفتارهاي از تحقیق نشان می دهآمدستبهاطالعات 

شناختی بر رفتارهاي مطلوب اجتماعی هواداران ورزشی، 

 2001همکاران و ان وپژوهش  تأثیر مثبت و معناداري دارد.

الت هیجانی مثبتی دارند وقتی هواداران از حابیان می )1(

نظیر شادي، لذت و سرخوشی در هنگام تماشاي رویدادهاي 

یلشان براي حضور در تماورزشی برخوردار باشند، احتماال 

اجتماعات طرفداران در حین بازي و حتی بعد از مسابقه 

) 2014کند. اما یوشیدا و همکاران (افزایش پیدا می

ب اجتماعی دریافتند که عواطف مثبت بر رفتارهاي مطلو

-یی میسوناهمیر معناداري ندارد. از دالیل احتمالی این تأث

 توان به تفاوت فرهنگی موجود بین جوامع آماري اشاره کرد.

ي پیشین مشخص شد هاپژوهشدر همین رابطه، در 

شدن  یاجتماع تیباعث تقو یمیت يوفادار توسعهکه 

ه حاضر هاي مطالع). یافته23( شودمیدر ورزشگاه هواداران 

یابی با تیم (رفتارهاي اجتماعی) بر نشان داد که هویت

رفتارهاي مطلوب اجتماعی هواداران داراي تأثیر مثبت و 

هاي شخصی و معناداري است. هوادار، براساس ارزیابی

کند و حاالت روحی خود با یک تیم ورزشی هویت پیدا می

ردها و کند که این شرایط را پایدار نگه دارد، در بتالش می

ها در کنار تیم مورد عالقه خود باشد و با حضور در باخت

اجتماعات هواداران به تیم محبوب خود کمک کند. بنابراین 

یابی باالتري باشند، میزان زمانی که هواداران داراي هویت

-نیز افزایش پیدا می هاآنرفتارهاي مطلوب اجتماعی در 

یوشیدا و همکاران هاي این بخش، کند. در راستاي یافته

یابی با تیم بر رفتارهاي )، نشان دادند که هویت2014(

یر مثبت و معناداري دارد. با توجه به تأثمطلوب اجتماعی 

احساسات  نتایج پژوهش حاضر، مشخص گردید که بروز

یر مثبت تأث(رفتارهاي شناختی) بر مدیریت مشارکت داراي 

 میزان کنندهمنعکس شناختی داري است. رفتارهايو معنی

 افراد با طرفدارانموردنظر  تعامل و گروه هواداري سطح

 پشتیبانی نیز خود عالقه مورد ورزشی تیم از که است دیگر

عنوان به را موضوع این )2013(داهرتی  .)39کنند (می

 که این امر یا گفتگو در بین طرفداران تعریف کرد شدت

 از استفاده با یا هوادارانمستقیم با تعامل بین  صورتبه

هاي این در راستاي یافته .شوندانجام می صفحات اجتماعی

 ) نشان دادند که بروز2014بخش یوشیدا و همکاران (

تأثیر مثبت و معناداري دارد.  مدیریت مشارکت بر احساسات

احساسات بر رفتارهاي  ، بروزآمدهدستبهبر اساس نتایج 

معناداري دارد.  یر مثبت وتأثمطلوب اجتماعی در سطح 

-، وقتی هواداران در زمان)2016( ستاندر و ده برا طبق نظر

حمایت  منظوربهرا  وفادارگونه رفتارهاي یز،برانگچالش هاي

 دادن دهند، حاکی از تأثیر مثبت نشانمی از باشگاه نشان

ورزشی است.  هواداران رفتارهاي اجتماعی بر احساسات

) 2014شیدا و همکاران (هاي این بخش یوبرخالف یافته

یر تأث عملکرد تحمل بر احساسات نشان دادند که بروز
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-یی نتایج میسوناهممعناداري ندارد. از دالیل احتمالی این 

ده رویتر توان به تفاوت جامعۀ آماري تحقیقات اشاره کرد. 

کنند که ي خود اذعان میمطالعه، در )2000( و وتزلس

تیم  با مرتبط محصوالت اشتیاق به تحمل عملکرد موجب

شوند. این  ناامید تیم عملکرد از اگر هواداران گردد، حتیمی

به دلیل نتایج  صرفاًبدان مفهوم است که هواداران ورزشی 

تیم در طول فصل مسابقات، براي تماشاي مسابقات تیم 

هاي این فرضیه با شوند. یافتهه شان حاضر نمیموردعالق

) همسو است. 2014همکاران (نتایج تحقیق یوشیدا و 

ي حاضر حاکی از آن است که تحمل هاي مطالعهبررسی

 طوربهشود. عملکرد موجب حضور هواداران در ورزشگاه می

هاي توان نتیجه گرفت که انگیزهکلی از این پژوهش می

ها و ها در ورزشگاهتواند باعث حضور آنمثبت هواداران، می

 کهینا به توجه خود شود. با موردعالقهحمایت از باشگاه 

هستند،  ورزشی هايموفقیت سازمان کلید وفادار تماشاگران

 نشان را مداوم حضور و یتبلخرید  تکرار مثل رفتارهایی

 رساند. اگرمی سود هاي ورزشیسازمان به که دهندمی

 داده توسعه و شناخته است، وفاداري موثر این بر که عواملی

-می فراهم ورزشی هايبراي سازمان رقابتی مزیت شود،

یکی از تحقیقات  عنوانبهرو، پژوهش حاضر آورند. از این

ي کاربردي براي ادست نامه عنوانبهتواند کاربردي می

هاي ورزشی، نقشه راهی مفید باشد مدیران بازاریابی باشگاه

 توسعههاي تا با شناسایی و فراهم ساختن زیرساخت

و بهبود تعامل با هواداران از یکسو  هاهاي باشگاهفعالیت

تر سازند و از بتوانند در زمینه درآمدزایی باشگاه را فعال

خدمات متنوع منجر به افزایش و بهبود  ارائهسوي دیگر با 

شده و بر جذب  محبوبشاناشتیاق هواداران به تیم 

حداکثري تماشاگران به ورزشگاه و ایجاد اشتیاق در آنان 

 رزشگاه، مفید واقع شوند.براي حضور در و

 
 
 

 تقدیر و تشکر

ي دورهتحقیقاتی  نامهیانپااین مقاله حاصل بخشی از 

بدنی است که با ریزي در تربیتدکتري مدیریت و برنامه

هاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب حمایت

وسیله کمال قدردانی و تشکر ینبدو نویسندگان  شدهانجام

 دارند. حمایت در اجراي این پژوهش اعالم میخود را براي 
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Abstract 
 This study was aimed to investigate the cognitive and social behaviors of fans and the 
effect of these behaviors on their enthusiasm to attend the stadium. The research method 
is applied in terms of purpose and terms of type in the category of descriptive-
correlational research and is based on structural equation modeling. In this regard, 384 
spectators of the sports teams of the top leagues of the team and individual disciplines 
in Iran based on the size of the unknown community and using Morgan table and 
randomly selected as a statistical sample. To collect data, 3 standard questionnaires of 
fan enthusiasm (Yoshida et al., 2014), social behaviors (Trail et al., 2005), and cognitive 
behaviors (positive emotions, Mazodier et al., 2011; emotion expression, Trail and et 
al., 2012) were used. Data analysis showed that there is a positive and significant 
relationship between cognitive behaviors and its components with fan enthusiasm and 
between social behaviors and fan enthusiasm (P <0.05). Also, it was found that 
cognitive and social behaviors have the ability to predict the enthusiasm of fans by 0.36 
and 0.46, respectively. Finally, the model of structural equations of research variables 
showed that cognitive and social behaviors affect the enthusiasm of fans to attend the 
stadium and the research model has a good fit. Finally, according to the results of the 
research, it can be said that the cognitive and social behaviors of the fans affect their 
enthusiasm to attend the stadium and cause them to return and re-attend to watch sports 
matches in the stadium.  
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