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  آهن اصفهان بندي عوامل انگيزشي هواداران تيم فوتبال باشگاه ذوب بررسي و اولويت

 

  3زاده، مهدي نمازي 2انيمستحفظينا م، 1انيظفركتايون 

 تربيت بدني، اصفهان، ايرانخوراسگان)، دانشكده اصفهان (واحد  دانشگاه آزاد اسالمي، -1

  استاد يار دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد -2
 خوراسگان)اصفهان (دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد -3

  
  چكيده

والويت بندي عوامل انگيزشي هواداران تيم فوتبـال باشـگاه ورزشـي ذوب آهـن      يبررس تحقيق حاضر با هدف.
آمـاري   جامعـه  .باشـد  يمـ تحقيق حاضر از لحاظ هدف تحقيق كاربردي و ازلحاظ نوع توصيفي  .اصفهان انجام شد

بودند كه  1394 ورزشي ذوب آهن اصفهان در سال باشگاه تيم فوتبال،. هواداران .كليه مورد مطالعه در اين پژوهش،
ـ  372فرمول كوكران  بوده است كه از بين آنها بر اساس نفر 11000تعداد آنها. عنـوان نمونـه آمـاري انتخـاب      هنفرب

 كـه  استفاده شد. )2008حمايتي هواداران جالي ( يزهانگ به منظور گردآوري اطالعات از پرسشنامه استاندارد. شدند.
از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفته، اين ضريب براي پرسشـنامه   سؤاالت .، پاياييييدتأپس از 

استفاده ازفنون آمار توصيفي همچون فراواني درصد فراوانـي آمارهـاي ميـانگين     با ن تحقيق./. برآورد گرديد.. اي93
هـاي آمـاري و بـا ا سـتفاده از      انحراف معيار وواريانس وضريب همبستگي پيرسون ورگرسيون چند متغيره وتحليل

گرديـد. سـطح معنـا دار     بسته نرم افزاري در علوم اجتماعي وجهت الويت بندي عوامل از آزمون فريـدمن اسـتفاده  
جمـع اوري شـده، حـاكي از آن     يها داده) در نظر گرفته شده است. نتايج تحليل p=>05/0فرضيات (براي آزمون 

 غـرور  /.,54 يسـرگرم  /.,53هويت تيمي باضريب همبسـتگي  وهواداران (است كه بين عوامل انگيزشي تماشاگران 
وحمايت تماشاگران و هواداران رابطه معنـا داري  حضور  ) و/.53 يرونيب درك /.51اجتماعي  تعامل /.,51 ياجتماع

اجتمـاعي كمتـرين اثـر گـذاري را بـر حمايـت        وجود دارد كه در اين ميان عامل هويت تيمـي بيشـترين و تعامـل   
 ورزشـي,  يهـا  باشـگاه درديگـر   توان يمتماشاگران هواداران تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان دارد. ازنتايج اين تحقيق 

  اطالعاتي بازاريابان واسپانسرها استفاده كرد. يها بانك فوتبال, يونفدراس
  باشگاه ذوب آهنحمايت تماشاگر، انگيزش، هواداران فوتبال، هويت تيمي،  واژگان كليدي:
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  مقدمه:
فوتبـال باعـث    ايـن ركـن اساسـي در مسـابقات     وجـود  بدون شك تماشاگران از اركان اساسي فوتبـال هسـتند.  

فوتبـال   عنصر تماشاگر از مسـابقات  اگر شود. در بازيكنان و مربيان مي يا افزايش انگيزه كاهش ،يتجذاب ،حساسيت
هـاي   ). بررسي انگيـزه 1383گرفته خواهد شد (جليليان، و زيبايي از فوتبال يزهانگ ،يتجذاب ،يتحساس حذف شود،

ارزش افـزوده در ايـن    بلكـه  مـالي مهـم اسـت،   نه تنها از نظـر   حضور و حمايت هواداران به ويژه هواداران فوتبال
شـود   مـي  حمايت طرفـداران وفـادار سـبب    ين) همچن1،2006ورزش به حضور هواداران بستگي دارد (نيل و فانك

هاي تجاري در وضعيت رقابتي مسـاعدي قـرار بگيرنـد و حضـور مسـتمر       در مقايسه با شركت هاي ورزشي باشگاه
دهنــد  ت و توليـدات ورزشــي و حتـي غيــر ورزشــي را افـزايش مــي   فــروش محصــوال هـا  ورزشــگاههـواداران در  

محقق در اين تحقيق بر آن است تا به بررسي و اولويت بندي عوامل انگيزشي هـواداران   لذا )،2،2003ريچاردسون(
  فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان بپردازد.

 بيشماري دارنـد،  يها نقصو  ودهاكمبدر گذشته تحقيقات بيشماري در اين مورد صورت گرفته است كه مطمعنا 
شـدن ورزش در جهـان و تـاثيرات     يا حرفـه ي  . با توجه بـه پديـده  ميپرداز يمبه بيان چند مورد  اختصاراًدر اينجا 

 و برگـزاري  هـا  يبـاز  به سوي تغيير قوانين و مقررات هاي ورزشي بين المللي ونيفدراس دوسويه اقتصاد و ورزش،
به افزايش تماشـاگران در مسـابقات مختلـف دوختـه شـده       ها نگاهو در اين ميان  اند برداشتهگام  ها رقابت تر جذاب
 بلكـه  نه تنها از نظر مالي مهـم اسـت،   هاي حضور و حمايت هواداران به ويژه هواداران فوتبال انگيزه يبررس است.

 حمايـت طرفـداران   نيچنـ هم) 3،2006به حضور هواداران بستگي دارد (نيـل و فانـك   در اين ورزش ارزش افزوده
هاي تجاري در وضعيت رقابتي مساعدي قرار بگيرنـد   در مقايسه با شركت هاي ورزشي شود باشگاه مي وفادار سبب

را افـزايش   ورزشـي و حتـي غيـر ورزشـي     فروش محصوالت و توليدات ها ورزشگاهو حضور مستمر هواداران در 
 و بسياري از كشورهاي ديگر است. در ايران ها ورزش). فوتبال يكي از پرطرفدارترين 4،2003ريچاردسون( دهند مي
بـا حضـور    تماشـاگران  هاي متنوعي را پيدا كرد. انگيزه توان يمها،  هزار تماشاگر در ورزشگاه ها دهوراي حضور  در

 نيتـأم هـاي تـيم را    يط بخشي از هزينهبا خريد بل ها آن پردازند. ي خود به حمايت مادي و معنوي از تيم مي گسترده
براي به دست گرفتن حاميـان   ها شركتيابد و  افزايش مي ها باشگاهارزش معنوي  ها آنعالوه با حمايت  به كنند. مي

). امـروزه  5،2008ولفـار ( كنند تيم با هم رقابت كرده و منابع مادي زيادي را براي استفاده تبليغاتي سرمايه گذاري مي
و  كشور ما نيز فوتبـال بيشـترين تعـداد ورزشـكار     در ترين ورزش در جهان است. رفدارترين و محبوبفوتبال پرط
راه حل مناسـبي بـراي بسـياري از     ها ورزشگاه). جذب افراد به 1388اسدي دستجردي و همكاران،( داردهوادار را 
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برخـي تحقيقـات    ).6،2004آرمسـترانگ ( اسـت  ها باشگاهمنظور افزايش درآمد و متفاوت شدن از ديگر  به ها باشگاه
را بررسـي   شـان  عالقـه تـيم مـورد    و حمايت از هاي ورزشي در رقابت حضور هواداران هاي مختلف از تمايل جنبه
 متغير حضـور  از طريق حمايت ورزشي براي اندازه گيري ترين رويكرد متداول اما ).7،2006(ون و همكاران اند كرده

در خصـوص   و شرايط جوي سياسـت گـذاري   ) موقعيت زماني8،2006نيل( وميتاداسكه وضعيت  شود مي هواداران
) را در 10،2003كانيگهام( محبوباز تيم  و حمايت هواداران و خانواده دوستان ريتأث )،9،2002بهاي بليط (دسچريور

افـرادي هسـتند كـه از    از  هواداران آن دسته نياثرگذارتر هر باشگاه، از ديدگاه ارزش اقتصادي نيهمچن گيرد. بر مي
و  كوكـو  ).11،2005شـانك ( رونـد  منابع اصلي در آمدزايي باشگاه به شـمار مـي   چون كنند، تيمي خاص حمايت مي

هاي خانگي تـيم و متغيرهـاي ديگـري     كنند كه حمايت از باشگاهي خاص با حضور در بازي ) بيان مي1997( جونز
 اسـت هاي خـاص باشـگاه مـرتبط     و همچنين ويژگي شهر تيجمع درآمد هواداران، زانيم هاي فردي، مانند ويژگي

بـر   مـؤثر و عوامـل   هـا  زهيانگها، شناخت  باشگاه هواداران چندگانه همين علت توجه به اهميت به ).12،1997كوكو(
در  از تماشـاچيان  هـا  ورزشـگاه لبريز بـودن   در بيشتر كشورهاست. هاي تحقيقاتي اولويت از ها آن جذب و حمايت

 پخـش تلويزيـوني،   از بيننـدگان چندصـد ميليـوني    ها رقابتو برخورداري  و جهاني يا قاره ،يمل خلي،ديدارهاي دا
 ها ورزشترين و پرطرفدارترين  در ايران نيز از رايج فوتبال ورزش جهان تبديل كرده است. ترين را به مردمي فوتبال

 داده اسـت.  را بـه خـود اختصـاص    تماشـاچيان ورزشـكاران و   ها، بيشترين تعداد است كه در مقايسه با ساير رشته
يابند اهميت خاصي براي هر ليگ ورزشي  حضور مي ها ورزشگاهدر  كه براي تماشاي مسابقات ورزشي يانيتماشاچ
هـاي ورزشـي هويـت     روند زيرا عالوه بر اينكه بـه ليـگ   به شمار مي يا حرفههاي  باشگاه ترين سرمايه و مهم دارند
 هاي ورزشي دارنـد. از طـرف ديگـر،    در كسب درآمد براي ليگ يا برجستهط مسابقات نقش خريد بلي با بخشند، مي

شود و حتي بخشي از جذابيت  بيشتر تماشاچيان در مسابقات باعث افزايش جذابيت در فضاي ورزشگاه مي حضور
 باعـث  ايـن مهـم،  كنـد كـه    ايجاد مـي  ها ورزشگاهدر  به دليل فضايي است كه حضور تماشاچيان ها رسانهفوتبال در 

  ).13،2005آرمسترانگ( شود مي ها باشگاهافزايش تمايل اسپانسرها براي حمايت از 
ـ يكي از عوامل بسيار مهم بر كيفيت رويدادها و مسابقات ورزشـي، طرفـداران     ).1380رحيمـي، هسـتند (  هـا  يمت

برعملكرد  ياثرمثبت ي باشگاه هستند كه با ايجاد احساس غرور و انگيزه در ورزشكاران، ترين سرمايه مهم تماشاگران
هاي اخيـر ايـن حضـور پرشـور      ). متاسفانه در سال14،2009پير و ژانگگذاشت (ها خواهند  ورزشكاران و نتايج تيم
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 هـواداران  بازيهـاي مهـم باشـگاهي نيـز،     شده است و بيشتر اوقات شاهد اين واقعيت هستيم كه حتي در تر كمرنگ
كننـدگان   يـت حما كننـد.  ي خود در استاديوم حضور پيدا مـي  كمتري براي تماشا و حمايت از بازي تيم مورد عالقه

را  و وفاداري به باشگاه يا تيمي خـاص  بيان اظهار هيجان حمايت در فوتبال يراز فوتبال فقط مشتريان سنتي نيستند،
بـراي   طـرف ديگـر تصـميم    از با وفاداري به آرم يا نشان متفاوت است. و باشگاه طه بين هوادارو راب شود شامل مي

اين امـر را بايسـتي در    علل از فروشگاهي خاص متفاوت است. با تصميم براي خريد كامالًحمايت از تيمي خاص 
هويت ( يزشيانگشامل عوامل  باشد هاي هوادران جستجو كردانگيزه هايي كه در اين تحقيق مد نظر محقق مي انگيزه
)، عامل هويـت  2008جاالي و همكاران،باشد ( ي) ماجتماعي و درك بيروني تعامل اجتماعي، غرور ،يسرگرم تيمي،
 عامـل  هـاي تـيم،   را هوادار پروپاقرص دانستن و الزام بـه حضـور در بـازي    خود شامل: احساس تعلق به تيم،تيمي 

پنداشتن حضور در ورزشـگاه جهـت مشـاهده     مهم هاي تيم توسط هوادار، ي نزديك بازي سرگرمي شامل: مشاهده
از تيم شهر خود يا ارتبـاط   حمايت غرور اجتماعي شامل: حس حمايت هوادار از شهر خود، عامل تيم مورد عالقه،

با ساير افراد  رابطه ي آشنايي با افراد جديد، گيزهتعامل اجتماعي شامل: تماشاي بازي با ان عامل با ساير افراد جامعه،
تيم مورد عالقـه   بودن رهبر)،( ليدرو ارتباط با ساير هواداران، عالقه به آرم تيم مورد عالقه و حس افتخار به جهت 

آمار به دست آمده از باشگاه ذوب آهن علي رغم تبليغـات گسـترده جهـت جـذب هـواداران       براساس .باشد ميو...
گونه كه بايد  آن ي طوالني مدت اين تيم در اصفهان و همينطور در داخل كشور، ضور در ورزشگاه و عقبهجهت ح
موجـب   هـايي  يزهانگي اصلي تحقيق اين است كه چه  مساله .باشد ينمتيم توسط هواداران مشهود  يتحما و شايد،

جهت استفاده مديران باشگاه به منظـور   و اولويت بندي اين عوامل انگيزشي ؟شود حضور هواداران در استاديوم مي
ايجاد راهكارهاي جلب هر چه بيشتر تماشاگران ودر نتيجه هواداران معنوي ومادي بيشتر براي باشـگاه ذوب آهـن   

  اصفهان بوده است.
بررسي و اولويت بنـدي عوامـل انگيزشـي هـواداران فوتبـال باشـگاه ذوب آهـن        هدف اصلي ما در اين تحقيق، 

  به اين خاطر موارد زير را مورد بررسي قرار داديم:اصفهان است و 
  وجود دارد. رابطه حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان، بين عامل هويت تيمي با -1
  وجود دارد. رابطه بين عامل سرگرمي با حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان، -2
  وجود دارد. رابطه ي با حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان،بين عامل غرور اجتماع -3
  وجود دارد. رابطه بين تعامل اجتماعي با حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان، -4
  طهراب بين عامل درك بيروني هواداران با حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان،-5

هـاي فوتبـال و حضـور پرشـور تماشـاگران در شـهرهاي        ورزشـگاه  تر يشبجذابيت فوتبال در ايران سبب رونق 
از اين سرمايه با  اين رو الزم است براي تداوم حضور پرشور هواداران و استفاده هر چه بهتر از مختلف شده است،

هاي حضور  افزايش دانش و آگاهي از انگيزه اًضمن را شناسايي كرد. ها آنهاي اصلي حضور و حمايت  ارزش انگيزه
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 ينچنـ  بسـيار مفيـد اسـت.    هـاي مـرتبط   و ساير بخـش  يونفدراس ها، سازمان ليگ، و حمايت هواداران براي باشگاه
 ضـمناً  كانون هـواداران را سـازماندهي كننـد.    ها يزهانگكند تا با شناخت اين  كمك مي ها باشگاهاطالعاتي به مديران 

توانند  نيز مي ها رسانهپي خواهند برد و  ها يزهانگبه اهميت نقش خدمات در حفظ و افزايش اين  ها ورزشگاهمديران 
ماننـد   هـواداران  واقـع شـوند،   مـؤثر را تقويت و جهت دهي كننـد و در كـاهش رفتارهـاي نابهنجـار      ها يزهانگاين 

 هـاي ورزشـي بسـيار مهـم اسـت.      رقابـت  در هـا  آنورزشكاران از مشتريان اصلي ورزش هستند كه انگيزه حضور 
 هـاي فوتبـال ليـگ برتـر     ي حضور و حمايت هواداران تـيم  باتوجه به نبود تحقيقي جامع كه بر هر دو جنبه ينبنابرا

اصفهان با قريب نيم قرن سـابقه حضـور    آهنرشي ذوب رزباشگاه فرهنگي و. يما پرداختهاين مهم  به ايران بپردازد،
المللي نقش بي بديلي در عرصه ورزش كشور ايفا نموده است تاسيسـات ورزشـي باشـگاه     در ميادين داخلي و بين

مانند واليبـال و كشـتي    ييها رشتهگرديده, اين باشگاه پيش از انقالب عالوه بر تيم داري در  يستأس 1347در سال 
رتمند داشته است پس از ودووميداني و هندبال در تمام ادوار جام تخت جمشيد با تيم فوتبال خود نيز حضوري قد

 انقالب نيز تيم فوتبال ذوب آهن با كسب سه دوره قهرماني جام حذفي فوتبال باشگاههاي كشور و يك دوره نايب
كه در پشـت زمينـه سـوابق خـود      باشد يمشناخته شده و برتر كشور  هاي يمتقهرماني فوتبال باشگاههاي آسياجزو 

 11000باشگاه به لحاظ برخـورداري از قريـب    ينا بازي كرده است.هميشه نقش مهمي در فوتبال و ورزش كشور 
دليـل جـوان و    هوادار فهيم و پرو پا قرص كه همواره در رقابتهاي داخلي و خارجي مشوق تيم خود بوده انـدو بـه  

يـل  نوپا بودن در حوزه مديريت هواداري همواره با مشكالتي در اين زمينه روبرو بوده است كه به زعم حقير بـه دل 
با نگاه علمي كه به واسطه وجـود   ينكا عدم اگاهي و اشراف كامل به خواست و انگيزه هواداران بوجود آمده است.

همواره مشتاق كسـب اطالعـات    مديريت وكادر اجرايي ورزشي وتحصيلكرده در باشگاه ذوب آهن بوجود آمده كه
تحقيق حاضر با هدف بررسي  نجام گرديده است.در اين راستا اين تحقيق ا باشند يمصحيح و روشني در اين حوزه 

  و اولويت بندي عوامل انگيزشي هواداران وتماشاگران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان انجام شده است.
و در ادامه مقاله به مواد و  پردازيم يممتغيرهاي تحقيق بصورت عملياتي  بيشتر در اين قسمت از مقدمه به توضح

بـه   اسـخگويي اسـت كـه از پ   يا نمـره مـالك  هويت تيمـي،   .پردازيم يمنتها به بحث و نتيجه گيري ا، و در ها روش
سـرگرمي،   به دست آيد. هست براي هر فرد گويه 4داراي  كه ،)2008جاالي و همكاران،( يميتپرسش نامه هويت 

هسـت   گويه 3كه داراي  ،)2008جاالي و همكاران،( يسرگرمبه پرسش نامه  است كه از پاسخگويي يا نمرهمالك 
 ياجتمـاع به پرسـش نامـه غـرور     است كه از پاسخگويي يا نمرهمالك غرور اجتماعي،  به دست آيد. براي هر فرد

 يا نمـره مـالك   . تعامـل اجتمـاعي،  به دست آيـد  هست براي هر فرد گويه 3كه داراي  ،)2008جاالي و همكاران،(
هست براي هر  گويه 3كه داراي )، 2008جاالي و همكاران،( ياجتماعبه پرسش نامه تعامل  ويياست كه از پاسخگ

جـاالي و  ( يرونـي بش نامـه درك  بـه پرسـ   اسـت كـه از پاسـخگويي    يا نمرهمالك . درك بيروني، به دست آيد فرد
  .به دست آيد هست براي هر فرد گويه 3كه داراي )، 2008همكاران،
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  روش تحقيق:
اصـفهان   بندي عوامل انگيزشي هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهـن با توجه به هدف تحقيق كه بررسي و اولويت 

باشد، به معرفي روند انجام پژوهش، چگونگي گردآوري اطالعات و معرفي جامعه و نمونه آمـاري و چگـونگي    مي
از آنجايي كه در اين پژوهش بررسي و اولويت بندي عوامل انگيزشي . ميپرداز يمنمونه گيري و تعيين حجم نمونه 

 –اداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت، روش پژوهش ازحيث اجرا از نوع توصـيفي  هو
ي هـواداران باشـگاه فوتبـال ذوب آهـن      جامعه آماري اين پـژوهش كليـه  همبستگي و از بعد هدف كاربردي است. 

باشگاه فوتبال ذوب آهـن حـوزه تحقيـق را     از آنجا كه هوادارانباشند.  مي نفر 11000اصفهان هستند كه تعداد آنها 
گـردد و بـا دشـواري     موجب اتالف وقت و هزينه مي دهد، دسترسي به كسب اطالعات از همه هواداران تشكيل مي

پردازيم، به عبارتي بـا   هاي پژوهشي مي زياد مواجه است، لذا با استفاده از روش نمونه گيري مناسب به تقليل واحد
نفـر بـرآورد شـده     372نفر، حداقل حجم نمونه مورد نياز برابر  11000كران با جامعه به حجم استفاده از فرمول كو

كه  نفر از هواداران تيم فوتبال ذوب آهن 375است، بنابراين با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس به انتخاب 
اري آنهـا از طريـق تكميـل    شدو ضمن توضيح هدف تحقيق بـا همكـ   پرداخته در استاديوم ورزشي حضور داشتند،

 99پرسشنامه بر گشت داده شد. كه اين برگشت  372مبادرت گرديد كه از اين بين  ها دادهپرسشنامه به جمع آوري 
وبا  در جامعه هواداري بوسيله حمايت مسولين باشگاه ذوب آهن از انجام تحقيق در ورزشگاه ها پرسشنامه يدرصد

وهمچنـين تعيـين جـوايزي     هـا  پرسشنامهليدرهاي هواداري در جمع آوري  ياريهم اعالم در بلندگوهاي ورزشگاه,
 توسط محقق وهمچنين باشگاه صورت پذيرفته است. نحوة ها پرسشنامهجهت پاسخگويي صحيح وتحويل به موقع 

فوتبـال  انگيزشي هواداران  محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران قابل مشاهده است. براي ارزيابي عوامل
پرسشـنامه (جـاالي و   ايـن پرسشـنامه بـا اقتبـاس از      باشگاه ذوب آهن اصفهان؛ از ابـزار پرسشـنامه اسـتفاده شـد.    

در تعيين  از خيلي كم تا خيلي زياد تدوين گرديده است. 5تا  1طيف ليكرت با امتيازات  قالب در ،)2008همكاران،
نفـر از   8اهي از اسـتاد راهنمـا تهيـه شـد و سـپس بـراي       روايي اين تحقيق در ابتدا پرسشنامه پژوهش با نظـر خـو  

ارسال وروايي پرسشنامه از نظر آنها مورد تأييـد واقـع شـد. در ايـن تحقيـق       مديريت ورزشي، متخصصان در زمينه
آلفاي كرونباخ استفاده شده است. بـر اسـاس نتـايج حاصـله پرسشـنامه       ميزان پايايي از روش ضريب براي محاسبه
  يت اعتماد (پايايي) كافي برخوردار است.تحقيق از قابل

 دركنار هم استفاده شده است: يدانيو م يا كتابخانههاي  اطالعات از روش يگرد آور يبرا در مطالعه حاضر،
، ها گزارش ياز كتب و مقاالت مرتبط و بررس يبردار شيشامل مطالعه و ف :يا كتابخانهاطالعات  يجمع آور

  و مدارك. ييهاي اجرا مستندات، روش
 اتيـ ادب برامتيازي مبتني  5 كرتيل وهيبسته و به ش سؤاالتپرسشنامه محقق ساخته با توزيع : شامل يدانيم روش
در بين هواداران  هاي عميق و كيفي با كارشناسان و خبرگان و مصاحبه يا كتابخانهاز مطالعات  يريو بهره گپژوهش 
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اي گردآوري اطالعات؛ در سـه مسـابقه انجـام گرفتـه توسـط تـيم       باشد، محقق بر تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان مي
در نزديكي در ورودي تماشاچيان به اتفاق دو (استاديوم ورزشي  با ساير رقيبان در فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان

تـيم   مسابقه بـين هـواداران   و بعد از اتمام همكاري داشتند)، حضور يافته ها پرسشنامههمراه مرد كه در جمع آوري 
 پاسخگويان مربوطه؛ پرسشنامه را توزيع نموده و ضمن توضيح هدف تحقيق با درخواست رعايت دقت و صراحت

ازدحام جمعيت و عجلـه برخـي از افـراد     نموده؛ الزم به ذكر است در تكميل پرسشنامه اطالعات الزم را گردآوري
همـراه   طالعات را بـا دشـواري مضـاعف   پاسخگو و عدم وجود شرايط مناسب جهت تكميل پرسشنامه، گرداوري ا

اسـتفاده شـده؛ از فنـون آمـار      يا گسـترده در اين تحقيق از هر دو روش آمار توصيفي و استنباطي به طـور  ساخت. 
فراواني، آمارهاي ميانگين، انحراف معيار و واريـانس و آماراسـتنباطي نظيـر ضـريب      درصد توصيفي چون فراواني،

 يرتـأث و رگرسـيون چنـد متغيـره بـراي بررسـي       زان شدت همبستگي فاكتورهـا همبستگي پيرسون براي سنجش مي
هـاي آمـاري بـا اسـتفاده از      تحليـل  همزمان متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته استفاده شده است، الزم به ذكر اسـت 

گردد،  مي جهت اولويت بندي عوامل انگيزشي از آزمون فريدمن استفاده و شود. انجام مي spssنرم افزار  19نسخه 
  فرض شده است. %5ي نوع اول (آلفا) برابر  % و سطح خظا95الزم به ذكر است كه مقدار ضريب اطمينان برابر 

  
 بحث و نتيجه گيري:

 هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصـفهان و حضور و حمايت  عوامل انگيزشي آزمون فرضيه اصلي تحقيق: بين
  رابطه معنادار وجود دارد.

بر متغير وابسـته   متغير مستقل در چند بعد)(گذاري عوامل انگيزشي  تأثيراز آنجا كه در اين فرضيه هدف بررسي 
بوده از روش رگرسـيون خطـي چنـد متغيـره بـا متـد       هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصـفهان حضور و حمايت 

)Enter( هـاي همبسـتگي و رگرسـيوني آمـارة      صاستفاده نموديم. در اين روش رگرسيوني عالوه بر محاسبه شاخ
  دوربين واتسون محاسبه شده است.

  
  ضريب همبستگي و شدت رابطه در روش رگرسيون چند متغيره )1(جدول 

ــين   ــارة دوربـ آمـ
  واتسون

ــاي  خطــــــ
 استاندارد

ــين   ــريب تعي ض
 تعديل شده

 ضريب تعيين
ضــــــــــريب 

 همبستگي

2.11 0.59 0.4 0.41 0.64 

  
موجـود بـين عوامـل انگيزشـي و حمايـت       )R( يهمبسـتگ ضـريب   دهـد كـه   مي) به خوبي نشان 1باال (جدول 
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را گـزارش   )Rيـا همـان   باشد و مقدار واريانس تبيين شده (ضريب تعيين مي 0.64هواداران به طور همزمان برابر 
دهد، اما با توجه به عـدم درنظـر گيـري درجـات      نشان مي را به صورت همزمان يرهامتغشدت رابطه بين اين  شده

گردد. مقدار اين  براي افزايش دقت از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي معموالًآزادي در محاسبه ضريب تعيين، 
كه حمايت هواداران بر حسب ابعـاد و عوامـل انگيزشـي بـه      شده است و بيانگر اين مطلب است 0.4 ضريب برابر

تـا   1.5شده لـذا در دامنـه مطلوبيـت     2.11 زمون برابرشود. مقدار آمارة دوربين واتسوندر اين آ تبيين مي %40 اندازه
  خطي وجود دارد. قرار دارد و امكان استفاده از روش رگرسيون 2.5

  
 ) آزمون معناداري رگرسيون2(جدول 

SIG F  ــانگين ميـــ
 مربعات

ــوع  درجه آزادي مجمـــ
 مربعات

 منبع تغييرات

 رگرسيون  92.32 5 18.46 51.6 0

 باقيمانده 130.97 366 0.35  

 كل 223.3 371   

**p<%1 

  
 Fمقـدار آمـارة آزمـون     ) انجام گرفته،Fكنيم آزمون معناداري مدل رگرسيون ( مالحظه مي )1با توجه به جدول (

 تـر  كوچـك % 1 يخطـا %، همچنـين از  5شده كـه از خطـاي    0باشد، سطح معناداري اين آزمون برابر  مي 51.6برابر 
0باشد، مي %1 

توان اظهار نمود كه مدل رگرسيوني مورد نظر، مدلي معنادار است بـه عبـارتي    % مي99بنابراين با ضريب اطمينان 
به خوبي قدرت پيش  درك بيروني و شامل هويت تيمي، سرگرمي، غرور اجتماعي، تمايل اجتماعي عوامل انگيزشي

  را دارد. اصفهان فوتبال باشگاه ذوب آهنبيني حضور و حمايت هواداران تيم 
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  ) ضرايب بتاي استاندارد و غير استاندارد3(جدول 
ــرايب    ضـــ

  استاندارد
  ضرايب غير استاندارد

SIG t Β خطاي معيار B 
 مقدار ثابت 0.76 0.22  3.38 0.001

 هويت تيمي 0.22 0.07 0.19 3.11 0.002

 سرگرمي 014 0.068 0.14 2.17 0.03

ــرور  0.13 0.057 0.13 2.41 0.016 غـــــــ
 اجتماعي

تعامـــــــــل  0.16 0.057 0.16 2.89 0.004
 اجتماعي

 درك بيروني 0.15 0.06 0.14 2.34 0.02

  
شـود   مالحظه مـي  Enter)، با توجه به نتايج حاصل از كاربست روش رگرسيون چند متغيره با متد 3در جدول (

تيمي، سرگرمي، غرور اجتماعي، تمايـل  شامل هويت  بي اثر بودن عوامل انگيزشي فرضيه كه سطح معناداري آزمون
 حضور و حمايت از فوتبال باشگاه ذوب آهن اصـفهان انجـام گرفتـه اسـت.     درك بيرونيبر متغير مالك و اجتماعي

بـر   باشد به عبـارتي عـالوه   % مي1براي تمام متغيرهاي تحقيق كوچكتر از خطاي  سطح معناداري حاصل از آزمون؛
شـامل هويـت تيمـي، سـرگرمي، غـرور       دهد عوامل انگيزشـي  اين جدول نشان مي معناداري مدل رگرسيوني ييدتأ

معنـادار دارد، لـذا بـا توجـه بـه پارامترهـاي        يرتـأث  هـواداران  درك بيروني بر حمايـت  و اجتماعي، تمايل اجتماعي
  باشد: پيش بيني به صورت زير مي مدل ،يبرآورد

+(هويـت تيمـي)   0.14+(سـرگرمي)  0.13+ (غـرور اجتمـاعي)    0.16 )+ (تعامـل اجتمـاعي  0.15 )(درك بيروني
  =حمايت هوادارن0.22+0.76

متغير مـالك   با مثبت است و اين نشان از رابطه مثبت عوامل انگيزشي تمام موارد در عالمت ضريب استاندارد بتا
حضـور هـواداران    افـزايش عوامـل انگيزشـي، حمايـت و     دارد، به عبارتي در صورت )حضور و حمايت هواداران(

% از 19 رگرسـيوني حـاكي از ايـن مطلـب اسـت كـه       يجنتا شود، همچنين،. بيشتر مي فوتبال تيم ذوب آهن اصفهان
 % توسـط تعامـل  16غرور اجتمـاعي و   % توسط13سرگرمي، % توسط14هويت تيمي،  توسط هاي هواداران حمايت

بـا توجـه بـه مقـدار بتـا       باشد. مي 0.76برابر  شود كه در مجموع بر حسب درك بيروني توجيه مي %14اجتماعي و 
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  شود. توجيه مي هويت تيمي بيشترين اثر گذاري بر حمايت هواداران به موجب
  اول: آزمون فرضيه

وجـود   رابطـه  حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصـفهان،  بين عامل انگيزشي هويت تيمي با 
  دارد.

  
  حضور و حمايت هواداران متغير هويت تيميو ) ضريب همبستگي پيرسون4جدول (

  متغير مالك
  متغير پيش بين

ضريب همبستگي 
)R(  

 R( SIGضريب تعيين (

حضور و حمايت 
  هواداران

  0  0.28  0.53  هويت تيمي

  
باشدو سطح   مي 0.53 كه برابر با توجه به مقدار ضريب همبستگي پيرسون، بين هويت تيمي و حمايت هواداران

بـين هويـت    %99گيريم كه بـا احتمـال    باشد، نتيجه مي % مي1باشد و كمتر از خطاي  مي 0آزمون كه برابر معناداري 
 28دهد شدت اين رابطه  و معنادار وجود دارد. مقدار ضريب تعيين نشان مي رابطه مستقيم تيمي و حمايت هواداران

  باشد. مي درصد
  

  آزمون فرضيه دوم:
  وجود دارد. رابطه حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان، بين عامل انگيزشي سرگرمي با

  حضور و حمايت هواداران ) ضريب همبستگي پيرسون متغير سرگرمي و5جدول (
  متغير مالك

  متغير پيش بين
ضـــــــــــريب 

  )Rهمبستگي (
ضـــريب تعيـــين 

)R(  SIG 

حضور و حمايت 
  هواداران

  0  0.29  0.54  سرگرمي

  
باشـدو    مـي  0.54 كـه برابـر   مقدار ضريب همبستگي پيرسون، بين بعد سرگرمي و حمايت هـواداران با توجه به 

بـين   %99گيـريم كـه بـا احتمـال      باشد، نتيجه مي % مي1باشد و كمتر از خطاي  مي 0سطح معناداري آزمون كه برابر 
دهد شدت اين رابطه  ين نشان ميو معنادار وجود دارد. مقدار ضريب تعي رابطه مستقيم سرگرمي و حمايت هواداران

  باشد. مي درصد 29
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  آزمون فرضيه سوم:
وجود  رابطه حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان، بين عامل انگيزشي غرور اجتماعي با 

  دارد.
  

  حضور و حمايت هواداران ) ضريب همبستگي پيرسون متغيرغرور اجتماعي و6جدول (
  متغير مالك

  پيش بينمتغير 
ضـــــــــــريب 

  )Rهمبستگي (
ضـــريب تعيـــين 

)R(  SIG 

حضور و حمايت 
  هواداران

  0  0.26  0.51  غرور اجتماعي

  
باشدو سطح   مي 0.51 كه برابر با توجه به مقدار ضريب همبستگي پيرسون، بينغرور اجتماعي و حمايت هواداران

بـين غـرور    %99گيريم كـه بـا احتمـال     نتيجه ميباشد،  % مي1باشد و كمتر از خطاي  مي 0معناداري آزمون كه برابر 
دهد شدت اين رابطه  و معنادار وجود دارد. مقدار ضريب تعيين نشان مي رابطه مستقيم و حمايت هواداران اجتماعي

  باشد. مي درصد 26
  
  فرضيه چهارم: آزمون 4

وجـود   رابطه آهن اصفهان،حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب  بين عامل انگيزشي تعامل اجتماعي با
  دارد.
  

  حضور و حمايت هواداران ) ضريب همبستگي پيرسون متغيرتعامل اجتماعي و7جدول (
  متغير مالك

  متغير پيش بين
ضـــــــــــريب 

  )Rهمبستگي (
ضـــريب تعيـــين 

)R(  SIG 

حضور و حمايت 
  هواداران

  0  0.25  0.5  تعامل اجتماعي

  
باشـدو    مـي  0.5 كـه برابـر   اجتماعي و حمايت هـواداران  تعاملبا توجه به مقدار ضريب همبستگي پيرسون، بين 

بـين   %99گيـريم كـه بـا احتمـال      باشد، نتيجه مي % مي1باشد و كمتر از خطاي  مي 0سطح معناداري آزمون كه برابر 
دهـد شـدت    و معنادار وجود دارد. مقدار ضريب تعيين نشان مـي  رابطه مستقيم و حمايت هواداران تعامل اجتماعي
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  باشد. مي درصد 25 رابطه اين
  

  پنجم: آزمون فرضيه
وجـود   رابطـه  بين عامل انگيزشي درك بيروني با حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصـفهان،  

  دارد.
  

  حضور و حمايت هواداران ) ضريب همبستگي پيرسون متغير درك بيروني و8جدول (
  متغير مالك

  متغير پيش بين
ضـــــــــــريب 

  )Rهمبستگي (
ضـــريب تعيـــين 

)R(  SIG 

حضور و حمايت 
  هواداران

  0  0.28  0.53  درك بيروني

  
باشـدو    مـي  0.5 3 كـه برابـر   درك بيروني و حمايت هـواداران  با توجه به مقدار ضريب همبستگي پيرسون، بين

بين  %99احتمال  ا 3ب گيريم كه  باشد، نتيجه مي % مي1باشد و كمتر از خطاي  مي 0سطح معناداري آزمون كه برابر 
دهد شـدت ايـن    و معنادار وجود دارد. مقدار ضريب تعيين نشان مي رابطه مستقيم و حمايت هواداران درك بيروني

  باشد. مي درصد 28 رابطه
 بر حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان مؤثراولويت بندي عوامل انگيزشي  

عوامل انگيزشي بر حضور و حمايت هـواداران، در ايـن قسـمت از پـژوهش بـا       معنادار اثر گذاري تأييدبعد از  
  از روش آزمون فريدمن استفاده شده است. هدف اولويت بندي فاكتورهاي انگيزشي

  
  ) آزمون فريدمن9جدول (

S  درجه آزادي آمارة  تعداد
ig 

  نتيجه

372  22/27  5  0  
ــذاري يكســان   ــر گ ــر اث ــل از نظ عوام

 نيستند.

  
واحد آماري  372و با مشاركت  5نمايان است مقدار آمارة آزمون فريدمن با درجه آزادي  )9در جدول (آنچه كه 

است. بنا براين فـرض   تر كوچك% 1% و 5است كه از خظاي  0شده است و سطح معنادار آزمون برابر  27.22برابر 
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شود. اولويت اثـر گـذاري عوامـل     مي صفر مبني بر يكسان بودن اثر گذاري عوامل انگيزشي بر حمايت هواداران رد
  صعودي به صورت زير است: انگيزشي به ترتيب

  
  اولويت بندي عوامل انگيزشي )10جدول (

  متوسط رتبه  عوامل انگيزشي
  2.73 تعامل اجتماعي

  2.97 سرگرمي
  3.02 غرور اجتماعي
  3.1 درك بيروني
  3.19 هويت تيمي

  
شود، هويت تيمي بيشترين اثر وتعامل اجتماعي كمترين اثرگذاري را بـر   ميمالحظه  )10همانطور كه در جدول (

  حمايت هواداران تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان دارد.
  

 حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگاه ذوب آهـن اصـفهان،   بين عامل انگيزشي هويت تيمي با ي اول: فرضيه
  رابطه وجود دارد.

 0.53، مقدار ضريب همبستگي پيرسون، بين هويت تيمي و حمايت هواداران برابـر  )4با توجه به جدول شماره (
دهد  و معنادار وجود دارد. مقدار ضريب تعيين نشان مي رابطه مستقيم هويت تيمي و حمايت هواداران ينب ،باشد يم

را پـيش   بخشي بـه تـيم   يتهو )،2010(15باشد. در همين خصوص پارك وهمكاران مي درصد 28شدت اين رابطه 
هـواداران   بررسـي عوامـل انگيزشـي    با )،2006(16دانند. وون و كيتامورا  مي ي مهم براي حضور هواداران بيني كننده

 يشپ دادند كه هويت تيمي و تعامل اجتماعي، ) نشانكي ليگكره (ليگ برتر فوتبال ژاپن (جي ليگ) و ليگ فوتبال 
 6/18 يـز ن )،2006فونـك ( و  يـل ن ).2006وون،بودنـد (  هـا  يبـاز در اين  فراواني حضور قوي براي ييها كنندهبيني 

و تعامـل   يسرگرم به بازيكنان، عالقه را از طريق عوامل هويت تيمي، هاي حضور تماشاگران درصد واريانس انگيزه
بسـيار مهـم    نيز مانند هويت تيمي ورزشكاران هويت تيمي هواداران احساس ).17،2006نيلنمودند (اجتماعي تبيين 

دهد هويت تيمي هم به عنـوان فرآينـدي درونـي در تـيم و هـم بـه عنـوان         و اين موضوع به خوبي نشان مي است
 هـواداران  طـرف ديگـر،   از كمك كنـد.  دروني و بيروني تيم تواند به انسجام مي فرآيندي بيروني در ميان تماشاگران

                                                 
15Park etal 
16 Won etal 
17 Neale 
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  كنند. مي تيم تلقي از و خود را بخشي شناسند ايراني هويت خود را با تيم محبوبشان مي
 حضور و حمايت هـواداران فوتبـال باشـگاه ذوب آهـن اصـفهان،      عامل انگيزشي سرگرمي با ينب ي دوم: فرضيه

  وجود دارد. رابطه
 0.54، مقدار ضريب همبستگي پيرسـون، بـين بعـد سـرگرمي و حمايـت هـواداران برابـر        )5جدول (با توجه به 

و معنادار وجود دارد. مقدار ضريب تعيـين   رابطه مستقيم حمايت هوادارانگيريم بين سرگرمي و  ، نتيجه ميباشد يم
داد عامل انگيزشـي   نشان ي دوم، ي حاصل از آزمون فرضيه يجهنت باشد. مي درصد 29دهد شدت اين رابطه  نشان مي

لـذت و سـرگرمي در ميـان هـواداران      يزهانگ ي مستقيم و معنادار دارد. سرگرمي با حمايت و حضور هواداران رابطه
ارزشمند براي حضـور در   يعامل دهد، كه بيشتر نوجوانان و جوانان را تشكيل مي ها آنايراني با توجه به گروه سني 

 در دروني و فردي است، اي يزهانگ صرفاً و سرگرمي ي جالب توجه اين است كه انگيزه لذت نكته باشد. ها ورزشگاه
 يدشـا  )،2007(18توجه به نظرات كوريـا و اسـتيو   با و بيروني دارند. بيشتر جنبه اجتماعي ها هيزانگصورتي كه ساير 

لذت از تماشـاي بـازي    چون هاي هواداري باشد، از انگيزه تر يچيدهپبسيار  سرگرمي و لذت حاصل از تماشاي بازي
 ).2007و استيو،كوريا است (بيشتر نتيجه اتحاد تماشاگر با تيم و پيروزي آن و شكست تيم رقيب 

حضـور و حمايـت هـواداران فوتبـال باشـگاه ذوب آهـن        عامل انگيزشي غرور اجتماعي بـا  ينب ي سوم: فرضيه
  وجود دارد. رابطه اصفهان،

 0.51 برابـر  مقدار ضريب همبستگي پيرسون، بين غـرور اجتمـاعي و حمايـت هـواداران     ،)6(با توجه به جدول 
ي  يجـه نت و معنـادار وجـود دارد.   رابطـه مسـتقيم   و حمايـت هـواداران   اجتماعيبين غرور  گيريم مي يجهنت ،باشد يم

داد عامل انگيزشي غـرور اجتمـاعي بـا حمايـت و حضـور هـواداران رابطـه         نشان ي سوم، حاصل از آزمون فرضيه
 ،يرشـه  هـاي محلـي،   نـه تنهـا هويـت    هاي ورزشي مورد عالقـه  با هواداري از تيم هواداران مستقيم و معنادار دارد.

آن را در نمادهاي ظاهري و پذيرفته شده اجتمـاعي در حـال    بلكه كنند، و جغرافيايي خود را بازآفريني مي يا منطقه
بـه تـيم گفتگـو     شـهر و تعلقـات ديگـر اجتمـاعي     از روند، و به غم فرو مي كنند آن شادي مي يبرا بينند، مي تحقق
بررسـي   بـا  )،2006( يتـامورا كيا فقط فوتبـال اسـت. وون و    كنند و اين موضوع چيزي فراتر از عالقه به بازيكن مي

در جمـع   حضـور  ،يشـرفت پ هويـت تيمـي،   ده عامـل  كي ليگ و جـي ليـگ   فوتبال هاي حمايت تماشاگران انگيزه
بـه ورزشـكار و    عالقه پردازي، يالخ ،يسرگرم اجتماعي، غرور فيزيكي بازيكنان، مهارت اجتماعي، تعامل خانواده،

 يتهو اجتماعي، غرور عامل وفاداري تيمي، هشت )،2008( يجاال چنين، هم را شناسايي كردند. فرار از مشكالت
حمايـت   هـاي  را از انگيـزه  مندي به فوتبال و رفتار آينده عالقه بيروني تيم، ادراك اجتماعي، تعامل ،يسرگرم تيمي،

اجتمـاعي و نيازهـاي خويشـاوندي را     غـرور  ،اقتصاد به بازيكنان، عالقه )،2008( يسنورو  يوه معرفي كرده است.
  و در ارتباط با كيفيت زندگي آنان معرفي كردند. يا حرفههاي اصلي تماشاگران ورزش  انگيزه

                                                 
18Correia&Esteves 
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حضور و حمايـت هـواداران فوتبـال باشـگاه ذوب آهـن       عامل انگيزشي تعامل اجتماعي با ينب ي چهارم: فرضيه
  وجود دارد. رابطه اصفهان،

 0.5برابـر   اجتمـاعي و حمايـت هـواداران    قدار ضريب همبستگي پيرسون، بـين تعامـل  ، م)7(با توجه به جدول 
و معنادار وجود دارد. مقدار ضـريب   رابطه مستقيم و حمايت هواداران بين تعامل اجتماعي گيريم مي يجهنت ،باشد يم

داد عامـل   نشان چهارم،ي  ي حاصل از آزمون فرضيه يجهنت باشد. مي درصد 25رابطه دهد شدت اين  تعيين نشان مي
بـاالي تعامـل    يـت اولو ي مسـتقيم و معنـادار دارد.   انگيزشي تعامل اجتماعي با حمايت و حضـور هـواداران رابطـه   

ايـن انگيـزه    چـون  دهـد،  ورزش را نشان مي و كاركردهاي اجتماعي نقش يتاهم هواداران فوتبال كشور، اجتماعي
به هـم   هاي ورزشي تيم هاي هوادار گروه ه مند به ورزش در قالبگروهي از نوجوانان و جوانان عالق شود سبب مي
 مندي به بازيكنان، عالقه نيابتي، يروزيپ )،2006فونك (و  يلن سود ببرند. و از روابط و تعامالت اجتماعي بپيوندند
 )،2006( مورايتـا كو  وون دانند. بر حضور تماشاگران مي مؤثرپاياپاي و تعامالت اجتماعي را عوامل  يباز ،يسرگرم

در  حضـور  ،يشـرفت پ هويـت تيمـي،   ده عامل كي ليگ و جي ليگ فوتبال هاي حمايت تماشاگران بررسي انگيزه با
بـه   عالقـه  پـردازي،  يـال خ ،يسـرگرم  اجتمـاعي،  غـرور  فيزيكي بازيكنـان،  مهارت اجتماعي، تعامل جمع خانواده،

 غـرور  عامـل وفـاداري تيمـي،    هشـت  )،2008( يجاال چنين، هم ورزشكار و فرار از مشكالت را شناسايي كردند.
را از  منـدي بـه فوتبـال و رفتـار آينـده      عالقه بيروني تيم، ادراك اجتماعي، تعامل ،يسرگرم تيمي، يتهو اجتماعي،

  حمايت معرفي كرده است. هاي انگيزه
 اه ذوب آهن اصـفهان، حضور و حمايت هواداران فوتبال باشگ عامل انگيزشي درك بيروني با ينب ي پنجم: فرضيه

  وجود دارد. رابطه
 0.5 3برابـر  درك بيرونـي و حمايـت هـواداران     مقدار ضريب همبسـتگي پيرسـون، بـين   )، 8(با توجه به جدول 

و معنـادار وجـود دارد. مقـدار ضـريب      رابطه مستقيم و حمايت هواداران گيريم بين درك بيروني مي يجهنت ،باشد يم
داد عامـل   نشـان  ي پنجم، ي حاصل از آزمون فرضيه يجهنت باشد. مي درصد 28ابطه دهد شدت اين ر تعيين نشان مي

عامـل   هشـت  )،2008( يجـاال  ي مستقيم و معنادار دارد. انگيزشي درك بيروني با حمايت و حضور هواداران رابطه
مندي به فوتبال و  عالقه بيروني تيم، ادراك اجتماعي، تعامل ،يسرگرم تيمي، يتهو اجتماعي، غرور وفاداري تيمي،

  حمايت معرفي كرده است. هاي را از انگيزه رفتار آينده
بر حضـور   مؤثركه جهت اولويت بندي عوامل انگيزشي  رسيم يمنگاهي به آزمون آزمون فريدمن به اين نتيجه  با

ز آن است كـه  اين آزمون حاكي ا يجنتا فريدمن انجام پذيرفت. آزمون و حمايت هواداران باشگاه فوتبال ذوب آهن،
بيروني و هويت تيمي منجر بـه حضـور    درك اجتماعي، غرور ،يسرگرم به ترتيب عوامل انگيزشي تعامل اجتماعي،

  گردد. و حمايت هواداران باشگاه از تيم فوتبال ذوب آهن مي
اساسـي را   گردد نه فقط ايـن انگيـزه بسـيار    ي اول، باشد به مديران باشگاه پيشنهاد مي فرضيه ييدتأبا توجه به -1
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حفظ كنند بلكه بايد با تمهيدات مختلف و برنامه ريزي آن را ارتقاء دهند و از اين عامل انگيزشـي جهـت انسـجام    
با ايجاد جلسات پي درپي با زمان مشخص جهت  گردد يمدروني و بيروني هرچه بيشتر تيم استفاده نمايند. پيشنهاد 

ليدرها وبه رسميت شناختن هواداران به عنوان بخشي از اركان تصميم گيري در باشـگاه وايجـاد جـو تعلـق خـاطر      
  آنهابه هويت بخشي آنها در اين حوزه كمك رساني كند

بازمينـه سـازي مناسـب جهـت      ددگـر  ي دوم، به مديران باشگاه ذوب آهن پيشنهاد مي فرضيه ييدتأبا توجه به -2
و به اصطالح فـراهم نمـودن    شوند يمپركردن اوقات فراغت جوانان كه بخش عمده هواداران اين باشگاه رو شامل 

 تعطيـل،  يروزهـا  سرگرمي مناسب براي آنان با استفاده از تمهيداتي هم چون برگزاري مسـابقات در اواخـر هفتـه،   
بـين هـواداران ايـن باشـگاه      يا دورهنهاي ورزشي براي هواداران ومسابقات جوي صميمانه و دوستانه در زمي يجادا

تورهاي سياحتي وزيارتي  ييبرپا در نيمه بازيها جهت هواداران, يا برنامهسرگرمي ميان هاي  برنامه ,ها باشگاهوديگر 
  جهت هواداران,.... به اين بخش نگاهي تازه داشته باشند.

 ،منطقـه  گردد با تبليغات گسترده در سطح شهر، مديران ورزشي پيشنهاد مي به م،،ي سو فرضيه ييدتأبا توجه به -3
و...هواداران را به تشويق تيم شهر خود فراخوانند و اين تعلق خاطر را نسبت به تيم شـهر خـود در هـواداران     محله

ي  مار آورند و اين نكتهبه ش شان عالقهايجاد نمايند و حضور و حمايت آنان را عاملي مهم جهت موفقيت تيم مورد 
مهم را به هواداران متذكر گردند كه موفقيت و شكست تيم بـه مثابـه پيشـرفت و يـا شكسـت اجتمـاعي شهرشـان        

آرم ونماد باشـگاه ذوب آهـن در سـطوح مختلـف      يمعرف ليدرها وبرجسته سازي برند باشگاه, يسامانده باشد. مي
  باشگاه در ميان ديگر گروههاي هواداري.جهت احساس غرور هوادار  اي ينهزمجامعه وايجاد 

شـرايط   گردد قبل از شروع بازي در استاديوم مديران ورزشي پيشنهاد مي به ي چهارم، فرضيه ييدتأبا توجه به  -4
خود بپردازنـدو   مباحثه آزاد را براي هواداران فراهم نمايند تا هواداران باهم به بحث و مناظره در ارتباط با تيم مورد

هـاي دانـش    روزهاي ويژه و خـاص از گـروه   در ي بسترسازي مناسب جهت تعامالت اجتماعي فراهم گردد،به نوع
آموزي و دانشجويان جهت تماشاي بازي استقبال به عمل آورند تا فرصت باهم بودن بيشتر را براي هواداران فراهم 

 .ازيكنـان وعوامـل باشـگاه و ديگـر اركـان     سازي تورهاي ويژه هواداران جهت بازيد وتعامل بيشتر با ب بابرپا سازند.
ارتباطات صحيح و كالسه بندي شده در كانون هواداران و ديگـر اركـان باشـگاه و توسـعه ايـن ارتبـاط بـه         يجادباا

درايـن   هاي جمعي و دخيل كردن تماشاچيان در خلق تصاويروديده شدن هوادار در اين راستاتعامل اجتماعي رسانه
  حوزه گسترش دهند.

باارتقاسـطح ليـدرها از نظـر تحصـيالت      گردد مديران ورزشي پيشنهاد مي به ي پنجم، فرضيه ييدتأبا توجه به -5 
در پيروزي و موفقيت تيم مهم وارزشمند بنمايانند وايـن مهـم    درمورد توجه و نقش آنان ليدرها را ها آنوفيلترينگ 

نـه يـك عامـل     شود يمن يك منبع انساني بسيار سود آور ديده را به آنان القا نمايند كه از نظر باشگاه هواداربه عنوا
  هزينه بر.
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