
 

 
 
 
 

   ي نوين در مديريت  ورزشيهارويكرد
  1396بهار ،  16 شمارة، 5دورة 

  35 –47: ص ص 
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 چكيده

روش اين تحقيق . بود برتر فوتبال ايرانهاي ليگ بررسي ارتباط هويت برند با هويت تيمي هواداران در تيمهدف از تحقيق حاضر 
 فوتبال برتر ي ليگها تيم هواداران تمامي شامل پژوهش آماري جامعة. توصيفي از نوع همبستگي است كه به شكل ميداني انجام گرفت

گانه تقسيم و سپس اي تصادفي استفاده شد، به اين صورت كه كشور به مناطق پنجگيري خوشهدر اين پژوهش از روش نمونه. است ايران
آوري اطالعات مربوط به اي شامل چهار بخش براي جمعابزار مورد استفاده پرسشنامه. آوري شداطالعات مورد نياز تحقيق جمع

از تحليل عاملي تأييدي براي بررسي روايي سازة . روايي و پايايي پرسشنامه پيش از استفاده بررسي و تأييد شد. متغيرهاي تحقيق بود
  امه و از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط متغيرهاي تحقيق با يكديگر و از مدلسازي معادالت ساختاري با نرمپرسشن

و  39/0، 48/0ترتيب با ضريب اثر  نتايج نشان داد كه تمايز، اعتبار و تشابه هويت برند به. ليزرل، براي ارائة مدل تحقيق استفاده شد
هاي ليگ برتر فوتبال ايران دارند و جذابيت هويت برند با  تأثير را بر روي جذاب كردن هويت برند باشگاه، بيشترين و كمترين 22/0

  .، بيشترين تأثير را در ايجاد هويت تيمي هواداران داشته است82/0ضريب اثر 
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 مقدمه

 نيفوتبال در سطح جهان از ا ياحرفه يهاباشگاه

 يكاررفته برا هب يهاراهبرداز  يكيموضوع آگاهند كه 

تر، شيدست آوردن هواداران ب همندان و ب عالقه شيافزا

در صنعت ورزش به ). 8(استفاده از برند باشگاهشان است 

 ديبرند و به هواداران با كيعنوان  به ديبا يورزش يها ميت

 يورزش رانيمد زمينه نيكه در ا ستينگر يعنوان مشتر به

و  هندبرند مدنظر قرار د كيعنوان  به ديخود را با يهايمت

است  يسازمان درون يبرند عامل تيهو). 9(كنند  تيريدم

اگر ). 10(شود يبرند منجر م ةژيارزش و يكه به ارتقا

 يمطلوب يهايژگيو يدارا يورزش ميت كيبرند  تيهو

هوادارانش را برآورد  ةشد فيتعر يازهايباشد كه بتواند ن

 يالزم برا تياز جذاب ميپندارند كه آن تيهواداران م ،سازد

قدرتمند باشد،  نكهيا يبرند برا. )13( آنها برخوردار است

برند ابعاد  تيهو يبرا .خود وفادار بماند تيبه هو بايد

 زيتما:از اند عبارتاست كه شده در نظر گرفته  يمختلف

  . )13(برند  تيبرند، اعتبار برند، تشابه برند، جذاب

اعتماد، مهارت و تخصص برند  تيبرند به قابل اعتبار

مربوط  ،كه وعده داده شده است يزيهمان چ ةارائ يبرا

كاهش  سبب برند، تياعتماد هو اياعتبار . )13(شود يم

كسب  ةنيشده توسط هواداران و كاهش هز ادراك سكير

 تيهو يبعد ةلفؤم). 13( شودياطالعات توسط آنها م

باشگاه  كيبرند  تيكه هو يزمان. است تيبرند، تشابه هو

آن باشگاه  ،هوادارانش باشد تيدر راستا و مشابه با هو

. )13( برخوردار است ييباال تيهوادارانش از جذاب يبرا

 را  زيتما. است تيهو ةمؤلف نيبرند سوم تيهو زيتما

در نظر  انيجذب مشتر يهااز روش يكيعنوان  هتوان بيم

صورت كه از نظر آنها سازمان مورد نظر  نيگرفت، بد

  گريبا د سهيدر مقا يمتفاوت يهايژگيو يدارا

 تيجذاب زيبرند ن تيهو ةمؤلف نيآخر). 13(ست هاسازمان

كه افراد با  است ياريبرند در واقع مع تيهو تيجذاب. است

-يژگيكرده و از و ييسازمان را شناسا كياستفاده از آن 

 ايبا آن گروه  داريپا ةرابط كي هيتوج يآن برا يها

 قاتيبراساس تحق). 13( كننديسازمان استفاده م

 يتأثير مهم و حساس يورزش ميت كي تيجذاب گرفته انجام

با  سهيهواداران دارد و در مقا يميت تيهو يبر رو

 يهاكم، هواداران نسبت به برند تيجذاببا  ييبرندها

 يميت تيهو .خاص دارند ةرابط كيجذاب احساس 

كه از نظر  يهوادار: شده است فيتعر گونه نيهواداران ا

را داشته  ميت ايباشگاه  كياحساس متصل بودن به  ،يروان

 ياعبارت است از درجه يميت تيهو نيهمچن. )15( باشد

 ميبه ت يشناخت روان طور كند بهيهوادار احساس م كيكه 

كه  ي رادر واقع هواداران. اش وابسته استمورد عالقه

شوند و با آن احساس يهمسان م ميت كيشدت با  به

 ميخود با آن ت فيبه توص ليكنند و تمايم يهمبستگ

  ).13(برخوردارند  يميت تيتوان گفت از هويم ،دارند

رفتار هواداران نشان  در زمينة گرفته مطالعات انجام

هواداران نسبت به باشگاه،  يميت تيداده است كه هو

 نظربلكه از  ،دانيدر م كنانيتنها در رابطه با عملكرد باز نه

مربوط به  يو كاالها يتفروش بل شيمشاركت آنها در افزا

از منابع  يكيكه نيبا توجه به ا. )20( است ياتيباشگاه ح

فوتبال  ژهيو هب ،ياحرفه ياهدر باشگاه ييدرآمدزاي اصل

 يهاجنبه يميت تيهو يهوادارانشان هستند، ارتقا

 يهواداران را برا يو معنو ياقتصاد تياز حما يمختلف

 ييشناسا رو ازاين). 20( آوردها به ارمغان خواهد باشگاه

به  توانديم ،هواداران يميت تيهو شيدر افزا مؤثر عوامل

 نياز ا يكي. )13(كند  كمك هاباشگاه ييدرآمدزا شيافزا

 يطور كل هب. برند باشگاه باشد تيهو توانديعوامل م

 تيبتوانند با توجه به هو يورزش يها چنانچه باشگاه

 ،هواداران شان را باال ببرند يميت تيبرندشان سطح هو

با حداقل سطح  انهوادار شود كهيم سببموضوع  نيا

سود ببرند،  يهوادار ياياز مزا نهيهز نيمهارت و كمتر



 37                                                بررسي ارتباط هويت برند با هويت تيمي هواداران در تيم هاي ليگ برتر فوتبال ايران
 

 

خود را  يشوند، احساس اجتماع يتربزرگ ةوارد جامع

مند شوند، بهره ياجتماع يهمكار يايتوسعه دهند و از مزا

آنها  ياجتماع تينفس و شخص اعتمادبه شيبه افزا نيكه ا

كه  دهديشده نشان م مطالب عنوان). 13(كند يكمك م

له هواداران از جم يميت تيعوامل مرتبط با هو يبررس

 تيفوتبال اهم هايباشگاه رانيمد يبرند باشگاه برا تيهو

 نيا نيارتباط ب ييو شناسا ي، چراكه با بررسبسياري دارد

هواداران  يميت تيهو شيافزا يدر راستا توانيدو مؤلفه م

كشور  تبالفو هاي باشگاه تيو موفق ييدرآمدزا تينها در و

 يدر مورد بررس يقيانجام تحقرو  ازاين. گام برداشت

 هايهواداران باشگاه يميت تيبا هو رندب تيارتباط هو

نظر  به يضرور يكنون طيبرتر فوتبال كشور در شرا گيل

 در تحقيقات مختلفي نشان داده شده كه . رسد مي

هاي هويت برند بر جذابيت هويت برند و هويت مؤلفه

تيمي نقش دارد كه در دو بخش تحقيقات داخلي و 

، در )1390(همدمى  .آنها پرداخته شده است خارجي به

 ينام تجار كي تيخود نشان داد كه شخص قيتحق

را به سمت خود  انيتواند مشترياعتبار م يقدرتمند دارا

برند  كيكنند كه ياحساس م انيمشتر رايز ،سوق دهد

 .خودشان باشد ةدهند و بازتاب ندهكن يتواند تداع يمعتبر م

اجازه را  نياند كه برند معتبر اكرده انيآنها ب نيهمچن

خود را حفظ كنند و به  انيها بهتر مشتردهد تا شركت يم

 .)3( كنند يدگيرس يترشيب يبا اثربخش شانيازهاين

، در پژوهشي به اين نتيجه )1391(ابراهيمي و همكاران 

يك برند ) تمايز(فرد  هاي منحصر بهرسيدند كه ويژگي

آن برند را شناسايي  هاكننده شود كه مصرفسبب مي

خود  قي، در تحق)1393(و همكاران  يجابر ).1(كنند 

 ،ييايهمچون خاستگاه جغراف ينشان دادند كه عوامل

ستاره و  انيو مرب كنانيباز يسبك باز ،يتعامالت اجتماع

 تيجذاب وانتحت عن ميت ة معتبر و موفقخچيباسابقه و تار

 يميت تيهو ثر برؤاز جمله عوامل م ،برند باشگاه تيهو

 رانيبرتر فوتبال ا گيمحبوبشان در ل يهاميهواداران با ت

 اتيادب ي، در بررس)2004( و همكاران 1وان. )2( است

در ارتباط با تمايز  ند كهكرد انين باهوادار يميت تيهو

 م،يت بقةسا م،يت ريمثل تصو ييهايژگيوهويت برند، 

 گريبا د سهيمقا در...ستاره، لوگو و  يسرمرب و كنانيباز

جذاب شدن هويت برند و  يبر رو يترشيل تأثير بمعوا

 2بوئر، سوئر و اكسلر). 22(د ن دارناهوادار يميت تيهو

كردند  انيخود ب جيعطف به نتاشان قي، در تحق)2005(

فوتبال  يهامرتبط با محصول باشگاهريغ يهايژگيكه و

 صاحب وم،ياستاد ت،يريمد خچه،يآلمان از جمله رنگ، تار

 يهايژگيبا و سهيدر مقا ييايجغراف ةباشگاه و محدود

 ،يسرمرب م،يمرتبط با محصول باشگاه از جمله خود ت

 ميت يبايز يهايستاره و باز كنانيباز م،يت تيموفق

 تيهو جادياجذاب كردن هويت برند و در  يترشيب تياهم

 است داشتهها هواداران نسبت به باشگاه يو وفادار يميت

خود در  تحقيق در ،)2008( 3پورچيز و فرنچ نيل، .)12(

عوامل  ميان از دادند كه زمينة تشابه هويت برند نشان

مختلف تأثيرگذار بر روي جذابيت هويت برند و هويت 

 نحو بهترين به دوستان، و خانواده تيمي هواداران، تأثير

كارلسون،  .)17(كند مي تبيين را هواداران حضور واريانس

دو  ندنشان دادي ، در تحقيق)2009( 4كاميسكيدوناون و 

هواداران در  تيبعد تداعي تصوير و تشابه برند با شخص

عوامل در  نيميزان احساس هويت با تيم مؤثر است كه ا

ها و جذابيت هويت برند باشگاه شيافزا موجبمجموع 

 5جي پوآ. جو .)11(شود افزايش هويت تيمي هواداران مي

- رسيدند كه رسانه ، در تحقيق خود به اين نتيجه)2010(

هاي چاپي، تلويزيون و حتي ها، از جمله اينترنت، رسانه

روز بودن اطالعاتشان در  دليل به هاي تلفن همراه بهگوشي

                                                           
1. Wann  
2. Bauer, Sauer & Exler 
3. Neale, French & Purchase 
4. Carlson, Donavan & Cumiskey 
5. Joe J Phua 
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برقراري ارتباط معتبر با هواداران تأثير زيادي بر روي 

 ها و ايجاد هويت تيمي جذاب كردن هويت برند باشگاه

، در مطالعات خود )2011( 1يو ل يل). 18(هواداران دارند 

اظهار داشتند كه انجام در زمينة تشابه هويت برند 

 يميت تيهو ،هاباشگاه ياجتماع يهاتيمسئول يهاتيفعال

 تيتأثير مسئول ياصل ةنيدهد و زميم شين را افزااهوادار

اجازه  نين خود ااها به هواداراست كه باشگاه نيا ياجتماع

شوند،  ييعضو از باشگاه شناسا كيعنوان  هتا ب دهندميرا 

 جادياجذاب شدن هويت برند و موضوع اساس  نيكه ا

و همكاران  2شياهو .)14(است هواداران  يميت تيهو

، در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه جذاب )2012(

ها و ايجاد هويت تيمي هواداران شدن هويت برند باشگاه

لي در اعتماد نسبت به تيم محبوبشان بوده است، عامل اص

طور غيرمستقيم بر روي اعتماد  و عامل هويت بازيكني به

و  3لوك). 19(به تيم محبوبشان تأثير داشته است 

، در پژوهشي پنج بعد تأثيرگذاري، )2014(همكاران 

مشاركت رفتاري، آگاهي شناختي، ارزيابي خصوصي و 

طور كلي محققان در  به. ارزيابي عمومي را بررسي كردند

اين تحقيق به اين نتيجه رسيدند كه اين پنج بعد در 

شان را هواداران با هويت تيمي باال كه جذابيت برند باشگاه

 4موير). 15(ماند ده باشند، در طول زمان ثابت ميدرك كر

، در تحقيقي كه به بررسي ارتباط بين )2015(و همكاران 

هاي اجتماعي هويت تيمي هواداران و استفاده از كانال

شان پرداختند، نشان باشگاه براي خريد محصوالت باشگاه

دادند كه هر عاملي كه بتواند در هواداران ايجاد هويت 

هاي اجتماعي ند، بر استفادة هواداران از شبكهتيمي ك

بوك اين تيم و خريد محصوالت مربوط به باشگاه فيس

و همكاران  5وان). 16(محبوبشان تأثيرگذار خواهد بود 

                                                           
1. Lii & Lee 
2. Shih.Hao  
3. Lock  
4. Moyer  
5. Wann  

، در پژوهشي اين موضوع را كه بين هويت تيمي )2015(

هواداران با ارتباطات اجتماعي و رفاه اجتماعي آنها 

د آموريم ). 23(دارد، تأييد كردند  همبستگي مثبتي وجود

، در پژوهشي نشان دادند كه ارزش )2015( 6و د آلميدا

اي بيشتر تحت تأثير يك هاي حرفهويژة برند باشگاه

اسپانسر معتبر و مناسب قرار دارد و هويت تيمي هواداران 

هاي در مرحلة بعدي سبب افزايش ارزش ويژة برند باشگاه

- شده مي با توجه به مطالب عنوان .)6(شود اي ميحرفه

هاي ليگ برتر فوتبال توان گفت هويت تيمي در باشگاه

مسئلة اين پژوهش دربرگيرندة . ايران اهميت بسياري دارد

پرسشي كه . هاي ليگ برتر فوتبال استعملكرد باشگاه

اين پژوهش در پي پاسخ به آن است، بررسي ارتباط 

دنبال آن  ن است و بههويت برند با هويت تيمي هوادارا

هاي ليگ راستي آيا بين هويت برند باشگاه بوده تا ببيند به

برتر فوتبال ايران با هويت تيمي هواداران آنان ارتباطي 

  وجود دارد؟ 

 

  روش تحقيق
 يرهايمتغارتباط  يبررس بهاز آنجا كه اين پژوهش 

دهندگان خواسته پرداخته و از پاسخ با يكديگر پژوهش

-هاي خاص پاسخ بدهند، ميتعدادي از پرسش شده تا به

 همبستگيتوصيفي از نوع توان گفت كه كه اين پژوهش 

جامعة آماري . گرفته استبه شكل ميداني انجام  واست 

هاي ليگ برتر فوتبال ايران در  اين پژوهش هواداران تيم

با توجه به گستردگي و توزيع . بودند 94- 95فصل 

ور در اين پژوهش از روش هواداران در نقاط مختلف كش

تصادفي استفاده شد، به اين صورت  ايگيري خوشهنمونه

گانة شمال، غرب، شرق، جنوب كه كشور را به مناطق پنج

و مركز كشور تقسيم كردند و با توجه به مشخص نبودن 

تعداد دقيق هواداران ليگ برتر، از فرمول تعيين حجم 

                                                           
6. de Amorim. & de Almeida 



 39                                                بررسي ارتباط هويت برند با هويت تيمي هواداران در تيم هاي ليگ برتر فوتبال ايران
 

 

اده شد، كه نمونه براي جامعة آماري نامحدود، استف

. نفر باشد 400براساس فرمول حجم نمونة آماري بايد 

منظور اطمينان از دستيابي به حجم نمونة مورد  محقق به

پرسشنامه را در هر منطقه توزيع كرد و در  90نياز 

در نهايت محقق . پرسشنامه توزيع شد 450مجموع 

پرسشنامة قابل استفاده براي پژوهش را  422توانست 

ابزار مورد استفاده در اين تحقيق  .كندآوري جمع

بخش اول : پرسشنامه بود كه شامل چهار بخش است

شناختي جامعة آماري مانند  هاي جمعيتمربوط به ويژگي

سن، ميزان تحصيالت، تيم مورد عالقه در ليگ برتر 

فوتبال ايران، مدت هواداري، تعداد رفتن به استاديوم در 

 ط به پرسشنامة هويتشد؛ بخش دوم مربوطول فصل مي

 تشابه هويت، تمايز( هايمؤلفه بر شود كه مشتملمي برند

 اطالعات آوريجمع براي كه است، )هويت اعتبار و هويت

 پرسشنامة از برند هويت اعتبار و تمايز تشابه، دربارة

؛ بخش )7(، استفاده شده است )2003( 1سن و باتاچاريا

-جمع كه برايبرند است  هويت سوم مربوط به جذابيت

 و 2آهرن پرسشنامة اطالعات مربوط به آن از آوري

؛ بخش چهارم هم )5(شد  استفاده ،)2005( همكاران

آوري مربوط به هويت تيمي هواداران است كه براي جمع

 3برنسكامب و وان پرسشنامة اطالعات مربوط به آن از

پرسشنامة مورد ). 21(شده است  استفاده ،)1993(

اين پژوهش پيش از استفاده توسط محققان استفاده در 

پس از ترجمه و گرفتن نظرهاي مديران . ترجمه شد

تن از  9ورزشي، روايي پرسشنامة مورد استفاده به تأييد 

استادان متخصص در حوزة مديريت ورزشي رسيد،  

منظور تعيين روايي سازة پرسشنامه از تحليل  همچنين به

 تحليل عاملي كامل نتايج. عاملي تأييدي استفاده شد

. است نيامده مقاله در اختصار، رعايت دليل به تأييدي

                                                           
1. Bhattacharya & Sen 
2. Ahearne  
3. Wann & Branscomb 

ها در جامعة منظور اطمينان از پايايي پرسشنامه محقق به

ها با  آماري مورد نظر، اقدام به تعيين پايايي پرسشنامه

طوركه  همان. استفاده از روش ضريب آلفاي كرونباخ كرد

آمده در حد  دست به دهد، ميزان پايايي نشان مي 1جدول 

 .قابل قبول است

 انحراف ميانگين،( توصيفي آمار از پژوهش اين در

 يها ويژگي توصيف براي) فراواني درصد و معيار

 مورد در دهندگان پاسخ ديدگاه ارائة و شناختي جمعيت

 آمار به مربوط بخش در. شد استفاده پژوهش متغيرهاي

 هايآزمون ها ازاستنباطي، براي بررسي نرمال بودن داده

 منظور به .استفاده شد )K-S( اسميرنوف كولموگروف

 و پيرسون همبستگي متغيرها، از ضريب بين ارتباط تعيين

 متغير بين ارتباط تبيين و تحقيق مدل ارائة منظور به

 برده كار به ساختاري معادالت وابسته، مدلسازي و مستقل

 بندي،دسته وتحليل، تجزيه پردازش، براي. است شده

 اطالعات و هاپرسش به دستيابي و هاداده كردن خالصه

 .شد استفاده ليزرل و spss افزار نرم نيز از شده آوريجمع
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  هاضريب پايايي پرسشنامه. 1جدول 
  ضريب آلفاي كرونباخ    تعداد سؤاالت  عنوان پرسشنامه

  88/0  12  هويت برند
  83/0  7  هويت تيمي هواداران

 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
شناختي  در اين پژوهش در ارتباط با اطالعات جمعيت

شده،  آوريوتحليل اطالعات جمع هواداران، پس از تجزيه

- درصد پاسخ 2/37نشان داده شد كه به لحاظ ردة سني، 

-25دهندگان درصد پاسخ 9/28ساله،  26-30دهندگان 

درصد آنان  5/8ساله،  31-35درصد آنان  2/18ساله،  18

از . سال به باال بودند 40درصد آنان  1/7ساله و  40-36

نظر ميزان تحصيالت نتايج اين تحقيق نشان داد كه 

دهندگان ليسانس، درصد پاسخ 4/34مدرك تحصيلي 

درصد  3/13درصد ديپلم و  6/25 درصد  كارداني، 8/26

به لحاظ ميزان . اندآنان هم فوق ليسانس و باالتر بوده

هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال ايران، نتايج محبوبيت تيم

دهندگان درصد از پاسخ 40اين تحقيق نشان داد كه 

درصد هوادار تيم  24هواداران تيم پرسپوليس تهران، 

هاي تراكتورسازي و ر تيمدرصد هوادا 13استقالل تهران، 

هاي سپاهان و درصد هوادار تيم 3/7گسترش فوالد تبريز، 

هاي فوالد و درصد هوادار تيم 2/5ذوب آهن اصفهان، 

درصد  3/3اند، استقالل خوزستان و استقالل اهواز بوده

درصد آنان هوادار  6/2آنان هوادار تيم ملوان بندر انزلي، 

درصد آنها هم  4ة خراسان و هاي سياه جامگان و پديدتيم

هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال ايران هوادار ساير تيم

- درصد پاسخ 9/38به لحاظ مدت هواداري . اندبوده

سال در حمايت از  10اي بيشتر از دهندگان داراي سابقه

 6-10درصد داراي سابقة  4/28تيم محبوب خود بودند، 

درصد  1/11سال،  4-5درصد داراي سابقة  1/17سال، 

درصد آنها هم داراي  5/4سال و  1-3آنان داراي سابقة 

اي كمتر از يك سال در حمايت از تيم محبوب خود سابقه

به لحاظ دفعات رفتن به استاديوم در طول فصل . بودند

درصد  3/30هاي تيم محبوبشان، براي تماشاي بازي

 9/15بار،  6-10درصد  8/25بار،  2-5دهندگان  پاسخ

بار و  11- 15درصد آنان بين  6/15بار،  1آنان فقط  درصد

بار براي تماشاي بازي تيم  15درصد بيشتر از  3/12

در نهايت هم به لحاظ . روندمحبوب خود به استاديوم مي

تغيير تيم محبوب هواداران نتايج اين تحقيق نشان داد كه 

گاه تيم محبوب خود را دهندگان، هيچدرصد پاسخ 9/87

دهندگان تيم درصد پاسخ 8/11اند و فقط ندادهتغيير 

  .اندمحبوب خود را به داليل مختلف تغيير داده

هاي در اين تحقيق ميانگين و انحراف معيار مؤلفه

هويت برند شامل تشابه، تمايز، اعتبار و جذابيت هويت 

گونه است كه ميانگين  ارزشي اين 6برند، در يك مقياس 

ميان هواداران ليگ برتر فوتبال  نمرة تشابه هويت برند در

است، ميانگين تمايز  93/0و انحراف معيار آن  68/4ايران 

و انحراف معيار آن  90/4هويت برند در بين هواداران 

است، اعتبار هويت برند در ميان هواداران داراي  75/0

است، جذابيت 84/0و انحراف معيار آن  79/4ميانگين 

 79/0و انحراف معيار آن  99/4هويت برند داراي ميانگين 

ارزشي  5است و هويت تيمي هواداران كه داراي مقياس 

با . است 72/0و انحراف معيار  11/4است، داراي ميانگين 

هاي هويت توان گفت كه تمامي مؤلفه توجه به نتايج مي

برند و هويت تيمي هواداران در سطحي مطلوب و باالتر از 

وجه به اينكه در اين تحقيق با ت .سطح ميانگين قرار دارند

هاي ارتباطي از ضريب همبستگي براي بررسي فرضيه

ها با استفاده از آزمون  استفاده شد، نرمال بودن توزيع داده

 . بررسي شده است) K-S(كولموگروف اسميرنوف 
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شود، متغيرهاي مشاهده مي 2طوركه در جدول  همان

رد نظر هويت برند و هويت تيمي هواداران در جامعة مو

 .است برقرار پارامتريك آمار از استفاده شرط نرمال بوده و

  نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف. 2جدول 
  تشابه  

  هويت برند
تمايز هويت 

  برند
  اعتبار

  هويت برند
  جذابيت
  هويت برند

هويت تيمي 
  هواداران

Z K-S 267/1  121/1  143/1  091/1  076/1  
P-Value 071/0  084/0  081/0  121/0  173/0  

 

هاي مختلفي در مورد برازش در اين تحقيق شاخص

گيري و ساختاري وجود دارد كه از ميان  هاي اندازهمدل

و ريشة برآورد  )CFI(آنها شاخص برازش تطبيقي 

، بيشتر مورد توافق )RMSEA(واريانس خطاي تقريب 

 1/0بايد كمتر از  RMSEAمقدار ). 4(محققان قرار دارد 

باشد تا برازش مدل  90/0ها، بيشتر از  و ساير شاخص

مشاهده  3طوركه در جدول  همان. ها تأييد شود داده

هاي  ، برازش مدل در جامعة آماري هواداران باشگاهشود مي

 .ليگ برتر فوتبال ايران قابل قبول است

نتايج حاصل از اجراي مدل ساختاري را  3دول ج

دار متغيرهاي مستقل دهد كه حاكي از تأثير معنانشان مي

 .هويت برند بر متغير وابسته هويت تيمي هواداران است

 

  هاي برازش مدل ساختاري در جامعة آماري هواداران ليگ برتر فوتبال ايران شاخص. 3جدول 
شمعيار براز  
 مدل

ريشة برآورد واريانس 
 خطاي تقريب

شاخص برازش 
 تطبيقي

شاخص برازش 
 هنجارشده

شاخص برازش 
 نسبي

  RMSEA CFI NFI RFI  شاخص
  95/0  96/0  97/0  07/0  مقدار

 

 1و شكل  4با توجه به نتايج تحقيق كه در جدول 

 هاي ليگ برترشود، از ديدگاه هواداران تيممشاهده مي

فوتبال ايران تمايز هويت برند بيشترين ضريب اثر را در 

ها دارد، و پس از آن جذاب كردن هويت برند باشگاه

اما در كل با . ترتيب اعتبار و تشابه هويت برند قرار دارند به

، در ميان 4شده در جدول  توجه به ضريب استاندارد ارائه

ل كشور هاي ليگ برتر فوتباهاي هويت برند باشگاهمؤلفه

جذابيت هويت برند بيشترين ضريب اثر را بر روي هويت 

 .تيمي هواداران داشته است

 
 برآورد پارامترهاي مدل ساختاري در جامعة آماري هواداران. 4جدول 

 t-Value  ضريب اثر استاندارد  مسير

  41/3  22/0  تشابه هويت برند به جذابيت هويت برند

  23/5  48/0  برند به جذابيت هويت برندتمايز هويت 

  36/4  39/0  اعتبار هويت برند به جذابيت هويت برند

82/0 جذابيت هويت برند به هويت تيمي هواداران  11/12  
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شده  منظور بررسي عوامل شناسايي در اين تحقيق به

هاي ليگ برتر در ايجاد هويت تيمي هواداران باشگاه

فوتبال كشور يك مدل فرضي براساس نتايج مراحل قبلي 

در اين مدل . ارائه شده است 1طرحي شد كه در شكل 

تشابه هويت برند، تمايز هويت برند و اعتبار هويت برند 

و متغير جذابيت ) زابرون(عنوان متغير مستقل  ها بهباشگاه

عنوان متغير وابسته  هويت برند و هويت تيمي هواداران به

منظور  در واقع در اين تحقيق به. وارد مدل شدند) زا درون(

ارائة مدل تحقيق از مدلسازي معادالت ساختاري با نرم 

در مدل اوليه سه متغير تشابه . افزار ليزرل استفاده شد

عنوان  هويت برند، تمايز هويت برند و اعتبار هويت برند به

فته متغير پيش بين براي جذابيت هويت برند در نظر گر

عنوان پيش بين هويت  شد، و جذابيت هويت برند نيز به

 .تيمي هواداران وارد مدل شد

 

 

 

 

  

  
  

  

  

  
  مفهومي تحقيق مدل. 1شكل 

 

  گيري  بحث و نتيجه
ارتباط هويت برند با  هدف از تحقيق حاضر بررسي

هاي ليگ برتر فوتبال ايران  هويت تيمي هواداران در تيم

و در ادامه نتايج حاصل از تحقيق براساس هر يك از ، بود

عوامل مؤثر بر ايجاد هويت تيمي هواداران، بررسي 

  :شود مي

آمده از ضريب  دست براساس نتايج به: تمايز هويت برند

همبستگي متغيرهاي تحقيق، بين تمايز هويت برند با 

هاي ليگ برتر جذابيت هويت برند براي هواداران تيم

داري وجود دارد فوتبال ايران ارتباط مثبت و معنا

)56/0=r.( آمده از مدل  دست اين متغير با توجه به نتايج به

بيشترين تأثير را در جذابيت  48/0با ضريب اثر  تحقيق،

نتايج . هاي ليگ برتر فوتبال ايران داردهويت برند باشگاه

هاي دهد كه چنانچه مديران باشگاهاين تحقيق نشان مي

ليگ برتر فوتبال ايران بخواهند هويت برند باشگاه خود را 

براي هواداران شان جذاب كنند، بايد بيشتر بر روي آن 

-املي تأكيد و كار كنند كه از نظر هوادارانشان نشانعو

فرد آنها با ساير رقبايشان  هاي منحصربهدهندة تفاوت

فرد بودن و متمايز بودن هويت برند يك  منحصربه. است

هاي گوناگوني بر روي جذاب بودن تواند از راهباشگاه مي

در . هويت برند باشگاهشان براي هوادارانشان اثرگذار باشد

مينة متغير تمايز هويت برند يك باشگاه از نظر ز

هوادارانشان، نتايج اين تحقيق نشان داد كه عواملي از 

تر، بازيكنان جمله داشتن مديراني باتجربه، مربي كاردان

سايت جذاب و  تر، لوگويي متمايز، داشتن وبستاره

متفاوت، داشتن شبكة تلويزيوني اختصاصي، ورزشگاه 

 تيوه تيباذج82/0
 دنرب

 هويت برند هباشت

هويت برند زيامت  

 هويت برندرابتعا

22/0  

48/0  

39/0  

 يميت تيوه
 ناراداوه
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وهوا و همچنين  مناسب و خوش آب اختصاصي در مكاني

زمين تمريني متمايز و اختصاصي، كيفيت و سبك بازي 

متمايز تيم و ارائة بازي زيباتر در مقايسه با ساير رقبا را 

عنوان عوامل متمايزكنندة هويت برند يك  توان بهمي

باشگاه از ساير رقبايش دانست كه موجب جذاب شدن 

فوتبال ايران براي  هاي ليگ برترهويت برند باشگاه

نتيجة اين تحقيق در ارتباط با اين . شودهوادارانشان مي

و  وان، )1391(ابراهيمي و همكاران متغير با تحقيقات 

 6، 22( )2005(بوئر، سوئر و اكسلر  و )2004( همكاران

در ميان عوامل د ه بودنكرد انيخود ب قيدر تحق كه) 1،

هاي فوتبال آلمان، متمايزكنندة هويت برند باشگاه

ديگر با  سهيصاحب باشگاه در مقا وم،ياستاد ت،يريمد

 ،يسرمرب م،يت هاي هويت برند باشگاه شاملويژگي

 ،ميت يبايز يهايستاره و باز كنانيباز م،يت تيموفق

 تيهو جادياها و جذابيت برند باشگاهدر  يترشيب تياهم

، است تهداشها هواداران نسبت به باشگاه يو وفادار يميت

هاي حاضر در ليگ حال چنانچه تمامي باشگاه. همسوست

هاي برتر فوتبال ايران بتوانند با استفاده از اين روش

هايي كه در حد توانشان شده يا ساير برنامه داده توضيح

ها تنها خود را از ساير باشگاه است، از آنها بهره ببرند، نه

از طريق جذاب كنند، بلكه  براي هوادارانشان متمايز مي

توانند از  در نزد هوادارانشان مي كردن هويت برند باشگاه

هواداراني با هويت تيمي باال بهره ببرند كه در هر شرايطي 

توانند از نوعي از حامي تيم محبوبشان هستند؛ و نيز مي

توانند در شرايط بحراني باشگاه هواداران بهره ببرند كه مي

  .دهندة آنها باشندياري

آمده از  دست براساس نتايج به: تبار هويت برنداع

ضريب همبستگي متغيرهاي تحقيق، بين اعتبار هويت 

هاي ليگ برند با جذابيت هويت برند براي هواداران تيم

داري وجود دارد برتر فوتبال ايران ارتباط مثبت و معنا

)55/0  =r.( آمده از  دست اين متغير با توجه به نتايج به

، از نظر تأثيرگذاري 39/0داراي ضريب اثر  مدل تحقيق،

هاي ليگ برتر فوتبال بر روي جذابيت هويت برند باشگاه

براساس اين نتيجه اعتبار هويت برند در رتبة . ايران است

هاي ليگ برتر دوم از نظر جذاب كردن هويت برند باشگاه

  . فوتبال ايران براي هوادارانشان قرار دارد

دهد كه چنانچه مديران ن مينتايج اين تحقيق نشا

هاي ليگ برتر فوتبال ايران بخواهند هويت برند باشگاه

باشگاه خود را براي هوادارانشان جذاب كنند، بايد پس از 

عوامل متمايزكنندة هويت برند باشگاهشان بر روي عواملي 

شان از نظر كه باعث معتبر شدن هويت برند باشگاه

البته با توجه به نزديك . ندشود، تمركز كنهوادارانشان مي

بودن ضريب همبستگي بين اعتبار و تمايز هويت برند با 

هاي ليگ برتر فوتبال جذاب كردن هويت برند باشگاه

هاي متمايزكننده و ايران، مرز دقيقي كه بتوان مؤلفه

در واقع . دهنده را از هم جدا كرد، وجود ندارداعتبار

سبب متمايز كردن بسياري از آن دسته از عواملي كه 

شوند نيز ممكن ها براي هوادارانشان ميهويت برند باشگاه

طور مشابه موجب معتبر كردن هويت برند اين  است به

اما با توجه به نظرهاي . شان نيز شوندباشگاه براي هواداران

توان شدة اين تحقيق مي دهندگان و پيشينة مطرحپاسخ

سبب افزايش اعتبار  توانند بيشترهايي كه ميگفت مؤلفه

هاي ليگ برتر فوتبال ايران براي هويت برند باشگاه

تاريخچه و پيشينة معتبر : ند ازا هوادارانشان شوند عبارت

- هاي باشگاه، قابليت اعتمادپذيري به وعدهباشگاه، سنت

هاي مربيان و بازيكنان و مديران باشگاه، اسپانسرهاي 

اي معتبر و جايگاه همعتبر و حتي لباس تيم با آرم شركت

هاي مختلف ديداري، معتبر باشگاه در ميان ساير رسانه

توانند در واقع همة اين عوامل مي. نوشتاري و مجازي

موجب افزايش اعتبار و شهرت يك تيم در ميان 

هوادارانشان شوند كه اين خود زمينه را براي جذاب شدن 

 هاي ليگ برتر فوتبال ايران براي هويت برند باشگاه
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كند و سبب افزايش هويت تيمي  هوادارانشان فراهم مي

نتيجة اين تحقيق در ارتباط با اين متغير . شودآنها نيز مي

، موير و همكاران )2015(با تحقيقات د آموريم و د آلميدا 

و شياهو و همكاران ) 2010(جي پوآ . ، جو)2015(

  .همسوست )19و 18، 16، 12) (2012(

آمده در زمينة تأثير هر يك از  دست هبا توجه به نتايج ب

ها و ها بر روي افزايش اعتبار هويت برند باشگاهاين مؤلفه

توان گفت كه تأثير در نهايت جذابيت هويت برند آنها، مي

متغير اعتبار هويت برند بر روي جذابيت هويت برند براي 

هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال ايران و در هواداران باشگاه

افزايش هويت تيمي هواداران آنها ارتباطي دوسويه  ادامه

هاي ابتدايي اي كه با توجه به مؤلفهگونه است، به

شده در مورد اعتبار هويت برند، وقتي هويت  داده توضيح

برند يك باشگاه اعتبارش افزايش يابد، موجب جذاب شدن 

هويت برند آن باشگاه براي هوادارانش شده و وقتي در 

داد هواداران با هويت تيمي باال در يك باشگاه نتيجة آن تع

شود كه اسپانسرها و حاميان مالي افزايش يابد، موجب مي

سوي اين  هاي ورزشي معتبرتري بهها و برنامهو رسانه

باشگاه جلب شوند، كه اين اتفاق وقتي رخ دهد، خود نيز 

  .سبب افزايش اعتبار يك باشگاه خواهد شد

آمده از ضريب  دست براساس نتايج به: تشابه هويت برند

همبستگي متغيرهاي تحقيق، بين تشابه هويت برند با 

هاي ليگ برتر جذابيت هويت برند براي هواداران تيم

=  44/0(داري وجود دارد فوتبال ايران ارتباط مثبت و معنا

r.( آمده از مدل  دست اين متغير با توجه به نتايج به

، از نظر تأثيرگذاري بر روي 22/0تحقيق، داراي ضريب اثر 

براساس اين نتيجه تشابه هويت . جذابيت هويت برند است

-برند در رتبة سوم از نظر جذاب كردن هويت برند باشگاه

. هاي ليگ برتر فوتبال ايران براي هوادارانشان قرار دارد

دهد كه چنانچه مديران نتايج اين تحقيق نشان مي

هاي ليگ برتر فوتبال ايران بخواهند هويت برند باشگاه

باشگاه خود را براي هوادارانشان جذاب كنند، بايد بعد از 

عوامل متمايزكنندة هويت برند و عوامل مربوط به اعتبار 

هويت برند باشگاهشان بر روي عواملي كه موجب متشابه 

شود،  شدن هويت برند باشگاهشان با هوادارانشان مي

  . تمركز كنند

 دهندگان و پيشينةهاي پاسخبا توجه به پاسخ

هايي كه سبب افزايش تشابه هويت برند شده، مؤلفه مطرح

شود، مي هاي ليگ برتر فوتبال ايران با هوادارانشانباشگاه

هاي مورد نظر هواداران توانند ناشي از يكي بودن ارزشمي

شناختي،  هاي تيم محبوبشان، از نظر روانبا ارزش

تواند ناشي اعي، فرهنگي و حتي اقتصادي باشد، مياجتم

از يكي بودن مكان جغرافيايي، شخصيتي يا حتي در 

هاي جنسيتي و گيبرخي موارد ناشي از يكي بودن ويژ

تواند نژادي هواداران با تيم محبوبشان باشد، يا اينكه مي

هاي  ناشي از تأثير خانواده و دوستان انجمن و كانون

در برخي موارد . مل با ساير هواداران باشدهواداري و تعا

هم افراد تمايل دارند تا با توجه به تصورات مثبتي كه 

نسبت به يك تيم از لحاظ اجتماعي و رفتاري دارند، از 

هاي آن تيم يك تيم هواداري كرده، و با توجه به ويژگي

عنوان هوادار  خود را تعريف كنند، به همين دليل خود را به

كنند، و در برخي موارد هم افراد رفي ميآن تيم مع

كنند عملكرد دليل اينكه احساس مي صورت گروهي به به

مشابهي با يك تيم خاص دارند، به حمايت از آن تيم 

توان گفت در مورد متغير تشابه هويت برند مي. پردازند مي

كه آن يك متغيري است كه بيشتر شخصيت هواداران 

دهد و آنها را جذب يك رار ميها را تحت تأثير قباشگاه

در واقع اين متغير بيشتر بر عواملي تاكيد . كندباشگاه مي

مندند تا آنها را جدا از دارد كه هواداران بيشتر عالقه

نتيجه، جايگاه تيم در جدول، اسپانسر باشگاه، جايگاه آن 

در رسانه، تاريخچة باشگاه و لوگو و آرم باشگاه در تيم 

وجو كنند، و چنانچه بتوانند همه يا  مورد نظرشان جست
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يكي از عوامل ذكرشده در بند قبلي را در باشگاه مورد 

نظرشان ببينند، آن وقت هويت برند آن باشگاه برايشان 

عنوان يك هوادار جذب  جذاب خواهد شد و در نتيجه به

شده اين عوامل را  چنانچه اين افراد جذب. شوندآن تيم مي

در تيم مورد نظرشان مشاهده يا بتوانند در درازمدت 

اي جذب آن  توان گفت كه آنها به اندازهاحساس كنند، مي

عنوان يك هوادار با  توان آنها را بهشوند كه ميتيم مي

نتيجة اين تحقيق در خصوص . هويت تيمي باال شناخت

، )2005(بوئر، سوئر و اكسلر اين متغير با تحقيقات 

لوك و همكاران ، )2009(كارلسون، دوناون و كاميسكي 

وان و همكاران و  )2008( پورچيز و فرنچ نيل،، )2014(

  .همسوست) 6، 11، 14، 15، 17، 23) (2015(

آمده از  دست براساس نتايج به: جذابيت هويت برند

ضريب همبستگي متغيرهاي تحقيق، بين جذابيت هويت 

هاي ليگ برتر فوتبال برند با هويت تيمي هواداران تيم

اين  ).r=  60/0(داري وجود دارد ارتباط مثبت و معنا ايران

آمده از مدل تحقيق، داراي  دست متغير با توجه به نتايج به

، از نظر تأثيرگذاري بر روي هويت تيمي 82/0ضريب اثر 

براساس . هاي ليگ برتر فوتبال ايران استهواداران باشگاه

ايجاد  اين نتايج جذابيت هويت برند بيشترين تأثير را بر

با توجه به تأثير جذابيت . گذاردهويت تيمي هواداران مي

هاي ليگ برتر فوتبال ايران بر هويت هويت برند باشگاه

شده از اين متغير، در واقع  تيمي هواداران و نيز تعريف ارائه

توان گفت كه آن معياري است كه هواداران با استفاده مي

هاي آن و از ويژگيكنند از آن يك باشگاه را شناسايي مي

باشگاه براي توجيه رابطة پايدارشان با باشگاه محبوبشان 

با توجه به نتايج اين تحقيق در زمينة . كننداستفاده مي

هر يك از متغيرهاي هويت برند و تأثيرگذاري هر يك از 

هاي ليگ برتر آنها بر روي جذابيت هويت برند باشگاه

ي هواداران يكي از توان گفت كه زمانفوتبال ايران، مي

هاي ليگ برتر فوتبال به هواداراني با هويت تيمي باشگاه

شوند كه جذاب بودن هويت برند آن باشگاه  باال تبديل مي

وضوح در ارتباط با تمامي متغيرهاي هويت برند  را به

. احساس كنند -ولو در بعضي متغيرها بيشتر  –ها باشگاه

-اين مهم زماني براي هواداران ايجاد خواهد شد كه باشگاه

هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال ايران بتوانند تمامي 

متغيرهاي تشابه، تمايز و اعتبار هويت برند را مورد توجه 

ريزي كنند نحوي آن را سازماندهي و برنامه قرار دهند و به

وانند جذابيت هويت برند باشگاهشان را براي كه بت

هوادارانشان افزايش دهند و از هواداراني بهره ببرند كه در 

هر شرايطي پشتيبان تيم محبوبشان باشند و در مواقع 

دهندة تيم محبوبشان براي فرار از بحران  بحران ياري

نتيجة اين تحقيق در ارتباط با اين متغير با تحقيق . باشند

  .همسوست) 11( )2009( كاميسكي و دوناون ،كارلسون

آمده و  دست بندي كلي با توجه به نتايج به در جمع

هاي ليگ برتر توان گفت باشگاههاي ذكرشده مي مثال

فوتبال ايران از طريق مورد توجه قرار دادن و تقويت 

توانند جذابيت هويت برند هايشان، ميهويت برند باشگاه

براي هوادارانشان افزايش دهند و هاي خودشان را باشگاه

از اين طريق از هواداراني بهره ببرند كه در هر حالتي و 

بدون توجه به هر نتيجه و در هر زماني از فصل پشتيبان 

در واقع اين هواداران داراي هويت . تيم محبوبشان هستند

تيمي باال همان هواداراني هستند كه پيروزي تيم 

دانند، انتقاد از تيم ن ميمحبوبشان را پيروزي خودشا

دانند، تعريف و تمجيد  محبوبشان را انتقاد از خودشان مي

دانند، از تيم محبوبشان را تعريف و تمجيد از خودشان مي

هاي هاي مورد توجه خودشان را با توجه به ارزشارزش

هايي دهند، به آن ارزشباشگاه محبوبشان شكل مي

حبوبشان داراي ارزش دهند كه براي باشگاه ماهميت مي

مندي از اين نوع هواداران آرزوي در واقع بهره... . بوده و

هر باشگاهي است، كه با توجه به آنچه در بند قبل گفته 

كنندة تيم  توانند بسيار ياريگونه هواداران مي شد، اين
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هاي حاضر در ليگ  محبوبشان باشند؛ آن هم براي باشگاه

آنها در طول فصل از مشكالت برتر فوتبال ايران كه بيشتر 

گونه هواداران با  البته فوايد داشتن اين. برندمالي رنج مي

هويت تيمي باال را نبايد تنها مختص فوايد مالي آنها براي 

ها دانست و فقط فوايد مالي آنها را مورد توجه قرار باشگاه

گونه هواداران با هويت تيمي باال  داد؛ چراكه داشتن اين

پشتيبان معنوي و روحي هر تيمي چه در ليگ تواند مي

برتر فوتبال ايران يا هر ليگ ديگري باشد؛ چراكه هميشه 

شود هواداران در فوتبال يار دوازدهم تيم گفته مي

 .شوندمحبوبشان محسوب مي
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