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 چکیده 
ایران در مسابقات جام جهانی ر حضور هواداران فوتبال تیم ملی  عوامل مؤثر دبررسی  این پژوهش با هدف  

نظریة2018 براساس  مصرفارزش  ،  نوع    پژوهش، روش  .  انجام شده استشده  هاي  از  از    تحلیلیتوصیفی  و 

بود  لحاظ هدف،   بهکاربردي  اجرا  صورتکه  آماري    .شد  میدانی  ایرانی    همةشامل    پژوهشجامعة  هواداران 

س جدول  اساها، براز تعداد آن  آمار دقیقبا توجه به نبود    که  ندبود  روسیه  2018فوتبال    جهانیحاضر در جام  

جامعة براي  مورگان  و  پژوهش  عنوانبهنفر    384  نامعلوم،   کرجسی  روش    نمونة  دردسترس  گ نمونهبه  یري 

شدند.   پژوهشدادهآوري  جمعابزار  انتخاب  پژوهشگرپرسش  هاي  که  ساختهنامة  بود  و  اي  صوري  روایی 

  نفر(  10ن )نظرخواهی از اساتید و متخصصاپس از  بر بررسی دقیق متون و ادبیات پژوهش، عالوه آن  یایمحتو

تحلیل  و( محاسبه شد. براي تجزیه 84/0با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ )  آنپایایی    ، یید شد. همچنین تأ

روش داده از  وها  )میانگین  توصیفی  آمار  و    هاي  استاندارد(  )ضریب  روشاز  انحراف  استنباطی  آمار  هاي 

نتایج پژوهش   ل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدي مرتبة دوم( استفاده شد.همبستگی پیرسون، تحلی

، 98/0ترتیب شامل عامل احساسی با بار عاملی  ه، بهعلل حضور هواداران در ورزشگاترین  مهم  که  نشان داد

و عامل   85/0/، عامل شرطی با بار عاملی  91، عامل شناختی با بار عاملی  94/0بار عاملی  عامل اجتماعی با  

عوامل حضور هواداران در مسابقات تیم ملی در سطوح جهانی    مورددر  بودند.  64/0عملکردي با بار عاملی  

پایین سطوح  به  که    ترنسبت  گفت  ملی ارزشباید  و  احساسی  بههاي  دیگر  گرایی  از  هاي  ارزشمراتب 

بُ  شودمی  . این امر موجببودندمؤثرتر  شده توسط هواداران  مصرف عد مسافت، تا هواداران موانعی همچون 

و همواره حضور در ورزشگاه   بگیرندو شرایط اسکان را نادیده    وهوایی، قیمت بلیتعد اقتصادي، شرایط آببُ

 . شوداجتماعی  غرور ملی و وجهةایجاد ها موجب براي تماشاي مسابقات جام جهانی در آن
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 مقدمه 
صنعت این    از ایعمده بخش  ورزشی  هواداراننیاست که  د در صنایع ترینبزرگ  از یکی ورزش صنعت

  تدرآمد حاصل از فروش بلی  ،دالر  میلیارد 17 حدود  2008  سال  در   کهطوری هب  شوند؛می  محسوب

آمریکایی  به و    برای  تماشاگران  ورزشگاه  در  ،  1)پالنکتاست    بوده  ورزشی  رویدادهای  دیدنحضور 

،  2014،  2بلیت )گزارش مالی فیفا   3144613  ، 2014در جام جهانی فوتبال    ،. همچنین(78،  2008

  بیشتر موارد عدد  (  15،  2018،  3جام جهانی روسیه  فیفا)  2296172،  2018( و در جام جهانی  40

،  )بادنهسناست    بوده  حیاتی  یاحرفه  ورزشی  های سازمان  موفقیت  برایحضور هواداران در ورزشگاه  

ای، افزایش تعداد  ترین عامل در رونق ورزش حرفهمهم  براین،(. افزون 99،  2007،  4ازانیان و ستیمی

 (. 17، 1992، 5گاوتیرتماشاگران است )هانسن و 

قرارگرفتن  گذشته،   ةده  چند  در   مطالعة  به  گرایش  بازاریابی،   مفاهیم  بیشتر  محور  در  مشتری  با 

 بوده  توجه  درخور  و  پررنگ  بسیار  کنندهمصرف  رفتار  ةحیط  و  بازاریابی  در  اساسی وی  نقش  و  انسان

  ،ورزشی فرد یا گروهی است که از ورزش  کنندةمصرف(.  3639،  2010،  6)لین، وانگ و هوانگاست  

، حسینیکند )سلطانپرداخت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می  ازای محصول یا خدمت ورزشی به 

حاجی و  عموزاده  نصراصفهانی،    رفتار  از  درست  درك  داشتن(.  67،  2017،  زادهزبردست، 

موفقیت    ،کنندهمصرف در  مهم  عامل  است    راهبردیک  رفتار  (.  63،  2011،  7)فایل بازاریابی 

جو، سفارش، خرید، استفاده  وکنندگان ورزش در جست ورزشی رفتاری است که مصرف  کنندةمصرف

نشان از خود  ،  کندمین  هایشان را تأ و ارزیابی محصوالت و خدماتی که انتظار دارند نیازها و خواسته

)سلطانمی همکاران،  دهند  و  الکساندر(.  67،  2017حسینی  مک  یسفانک،  با  2016)  8دونالد و   )

برجای آثار  روانبررسی  از  شکلمانده  با  آشنایی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  اجتماعی  گیری شناسی 

کننده  که در وفاداری مصرفرا  سازد عواملی  کننده، بازاریاب ورزش را قادر مینگرش یا دید مصرف

  گویی پاسخ  و  کنندگانمصرف  گوناگون  نیازهای بر کردنتمرکز  ،بنابراین  ؛ بشناسدبهتر    دارند، نقش  
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خواسته  موقعبه   و  درست وظیفةضروری  ،ها آن   هایبه  آن   منظوربه بازاریابان    ترین  اهداف  ها  تحقق 

 (.  287، 2011، 1)تان و فریدی شود محسوب می

دستةمصرف چهار  به  ورزش  مصرفمصرف  کنندگان  ورزشی،  کاالی  خدمات  کنندگان  کنندگان 

و حامیان  ،کنندگانورزشی، شرکت تقسیم و  ،  ورزشی  داوطلبان  )پشتیبانان(  و هواداران  تماشاگران 

)سلطانمی و همکاران،  شوند    از  رفتار حمایتی   و   حمایت  از  زیادی  هایشکل(.  67،  2017حسینی 

است )دیتز، هریک و    ورزشگاه   در  هواداران  حضور  ها، آن  ترینمهم  از  یکی   که  دارد  وجود   ها باشگاه

انگیزه223،  2000،  2جاکیومت پیامدهای  بررسی  تیم  حمایت  و  حضور  های(.    فوتبال  هایهواداران 

دارد    بستگی  حضور هواداران  به  ورزش  این  در  افزوده  ارزش  بلکه  است،  مهم  بسیار  مالی  نظر  از  تنهانه

 نگهداری و  حفظ درك،  ،ورزشی های باشگاه  مستمر رشد  بنابراین، برای  (؛ 309، 2006، 3)نیل و فانک 

 حمایت  همچنین،  (.141،  2014،  ، خبیری، حلبیان، احمدی و بخشندهاست )بهنام  ضروری  هواداران

  رقابتی  وضعیت  در   تجاری  هایشرکت  با  مقایسه  در  ورزشی  هایباشگاه  شودمی  سبب  وفادار  هواداران

  تولیدات  و  محصوالت  ها، فروشورزشگاه  در  مستمر هواداران  حضور  این امر  و   گیرندب  قرار  مساعدی

)ریچاردسونمی  افزایش  را  غیرورزشی  حتی  و  ورزشی اُدیور   دهد  عالوه45،  2003،  4و  این،  بر(. 

های  لیگ  و  هاباشگاه  برای  را  درآمدهایی  مستقیم صورتها بهتنمسابقات نه  بلیت  خرید   با   تماشاگران

  مالی   حامیان  جذب  راه  از  درآمدزایی  در  ایعمده  سهمنیز    غیرمستقیم  صورتدارند، بلکه به  ایحرفه

تلویزیونی  حق  فروش  و )ا  جنبی  خدمات  و  پخش  نادریانمیریلدارند  سلطان  ،  و جهرمی،  حسینی 

 (. 62، 2009، نصراصفهانی

حضور در محل   ،... تلویزیون، رادیو، اینترنت و  همچون تماشای مسابقه از    متفاوتهای  گزینه  بیندر  

ورزشی   روشنیز  رویداد  از  تصمیمیکی  برای  های  هواداران  به  تماشایگیری  میرویداد  آید.  شمار 

تصمیم معنفرایند  به  ورزشگیری  گزینش  برآورده  ی  برای  ورزشگاه  در  حضور  و  و  نیازها  کردن 

همکاران،    دستیابی و  )بهنام  است  آن  مزایای  فرا(.  136،  2014به  طول  تصمیمدر   گیری  یند 

یند دارند  متغیرهای تصمیم و عوامل بیرونی تأثیر مستقیمی بر نتایج نهایی فراورزشی،    کنندةمصرف

همکاران،  )سلطان و  رفتار   که است ورزشی بازاریابی   نقش  این(.  75،  2017حسینی  شناسایی  با 

مشخص و  ورزشگاه، د  مؤثر  علل  کردنهواداران  در  آنان  حضور  و هچهر  حضور  برای  را  راه ر  بیشتر 

الهی، ناظمی و علیزادهچیانبهتر آنان فراهم کند )ساعتهرچه    رفتار  بین،   این   در(.  138،  2012،  ، 
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،  2001،  1رابرت )هوبر، فرانک و   است   اجتماعی گوناگونی  و  روانی  فرایندهای  شامل  هواداران فوتبال

و   و  (44 متخصصان  فرایند   ورزشی، بازاریابی پژوهشگرانچالش  کلیدی  عناصر  شناسایی 

براساس  (.  428،  1997،  2کایو مک  نکرومپت)د  گذارمی تأثیررفتارها    این  بر  گیری است کهتصمیم

 وجود  همچون عواملی   ، علل حضور تماشاگران در ورزشگاه  های گذشته در زمینةپژوهش  های یافته

ورزشگاه،  تفریحی هایفعالیت   ، هواییوآب  مساعد  شرایط  بلیت، توزیع شیوة و مناسب  قیمت در 

  د ندار  فوتبال  تماشاگران  حضور  بر   را  تأثیر  تسهیالت، بیشترین  و  امکانات   وجود  و  استادیوم  طراحی

  کیفیت که    کردند  ( گزارش2002)  4نیوبری  و  فیندلی   دونینهو،  . (26،  2004،  3برلینگتون  و )پاتون

  در   تماشاگران  حضور  بر   ،مسابقه  زمان  و  مکان  به  عامل مربوط بلیت و چندین  متوسط  قیمت  بازی،

 مسابقه   روز برگزاری  همچون  ( عواملی1985)  5اشتاین  و   گذارند. مارکوممی  مثبت  تأثیر  ها ورزشگاه

  بلیت، جذابیت  قیمت  بودنمناسب  ورزشگاه،  در  تفریحی  هایفعالیت  نوع  حریف،  نوع  هفته،  امیا  در

و نتایج  ندانمیمؤثر   تماشاگران  حضور  در  را  موردنیاز  تسهیالت  و  امکانات  وجود  بازی    مطالعة د. 

( و همکاران  نشان 2009المیری   وجود   و  تماشاگران  هایاولویت  بازی،  جذابیت  عامل  سه  که  داد  ( 

بر  و  امکانات نیز  دیگر    هایپژوهشد.  ندار  مثبت  تأثیر  هاورزشگاه  در  تماشاگران  حضور  تسهیالت 

 شرایط  و   موقعیت زمانی  ،(10،  2002،  6استادیوم )تریل، فینک و اندرسون   عواملی همچون وضعیت

)دیب  بهایمورد  در  گذاریسیاست جوی جنسن لیت  و    و   دوستان  تأثیر  و  (315،  2002،  7شریور 

   د. نگیربرمی  در ( را142،  2003، 8محبوب )کانینکام و وون تیم از هواداران  حمایت و خانواده

عقالنیت    الگوی  براساس  انسانی   هایتصمیم  و   رفتار  ها، کنش   همة  ، انسانی  علوم  و   بازاریابی  ادبیات  در

این   ابزاری  عقالنیت.  (64،  2004،  9کوانت   و  جیمز)  است یعنی    کنندهمصرف که است  مفهومبه 

 برای وسیله بهترین انتخاب و محاسبه اطالعات،  آوریجمع  به خود مین نیازهایتأ  منظوربه  ،هواداران

) رفع و   شرایط  برحسب  هدف(  به  دستیابی نیاز  آید برمی خود  وضعیت سازیبهینه قصد  با  محیطی 

-ها موجوداتی منطقی، انسان11فیشباین و آژزن براساس نظریة(. 8، 2010 ،10، نیومن و گراسشث )
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همة از  و  میدراطالعات    اند  استفاده  خود  و    کنند دسترس  (؛  1439،  2005،  1استینکمپ )الرس 

  شود بینی میخوبی پیشآن رفتارها بهدادن  ها برای انجاماهداف آن  از طریق، رفتار افراد  اساسبراین

تالش برای نیز    دادن این پژوهشاز انجام  هدف اصلی   ،واقعمنطقی است. در  یکه خود آن نیز موضوع 

  متعلق به  «2شده های مصرف»ارزش  نظریةاساس  در مسابقات فوتبال، بر  هواداران  حضورعلل  توضیح  

( همکاران  و  به کنندهمصرف  انتخاب معیار بر  مستقیم طوربه  هاارزش.  است  (1991شث   طورو 

بر وودسایت   گذارندمی تأثیر کنندهفمصر  خرید رفتار و مقاصد ها،نگرش غیرمستقیم  و  ، 3)پیت 

در39،  1983 مصرف  با  مستقیم  طوربه   هاارزش  ،واقع(.   طریق   زا  اما  نیستند،  مرتبط  کنندهرفتار 

مصرفزندگی   سبک  و  هانگرش  باورها،   گیریشکل رفتار  )گلداسمیت، شوند  می  مرتبطکننده  به 

  میزانی  درمورد  مشتری  باور  عنوانبه  را  شدهكادرا   ارزش  پژوهشگران(.  85،  1989،  4استیت و وایت

،  2008،  5کنند )کیم، فرین و راوومی  تعریف  شد،  خواهد  منتفعمحصول    یک  خرید   هنگامدر  او   که

گراس  شث(.  547 و  نیومن  اقتصاد،    از  شدهمشتق  مفهومی  چارچوب  یک  برمبنای  (1991)، 

 شامل   ارزش  پنج  که  کردند  ادعا   کنندهمصرف  رفتارو    بازاریابی  شناسی،جامعه  شناسی،روان 

بر  و   شناختی   احساسی،  اجتماعی،   کارکردی،   هایارزش    تأثیرکننده  مصرف  انتخاب  فرایند  مشروط 

می  ایشدهادراك  مطلوبیت  عنوانبه  عملکردییا    6کارکردی  ارزش .گذارند می  از   که   شودتعریف 

برخوردار  قیمت و دوام اطمینان، همچون محصول فیزیکی یک عملکرد  یا  سودگرایی   کاری،  ظرفیت

 یا یک با ارتباط از آمدهدستبه ادراکی سودمندی  7اجتماعی  ارزش  . (8،  2010،  شث و همکاران)  است

اجتماعی چند ) گروه  همکارانخاص  و  بینبهبود    ،(1991،  شث  احساس  روابط   وجهة فردی، 

دیگران   خوب  احساس  ایجاد  و  مورداجتماعی  مؤلفه  ،خریدار  در  اجتماعی  از  ارزش    هستندهای 

 آگاهانه فایدة یا سودمندی  8احساسی ارزش (.  178،  2017)منصوری، کردنائیج و خداداد حسینی،  

برانگیختن تحریک برای همکاران)است   افرادعاطفی  و    خلقی   های حالت و احساسات  و  و  ،  شث 

حس   تحریک برای بدیل یک توانایی  از آمدهدستبه  ادراکی سود،  9شناختی  ارزش(.  163،  1991

 مطلوبیت  نیز  10مشروط  ارزش .است  دانش به تمایل کردندهبرآور  و   تازگی  ایجاد کنجکاوی،

 
1. Laros   & Steenkamp 

2. Theory of Consumption Values 

3. Pitts & Woodside 

4. Goldsmith, Stith & White 

5. Kim, Ferriin, & Rao  

6. Functional Value 

7. Social Value 

8. Emotional Value 

9. Epistemic Value 

10. Conditional Value 
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نتیجه به بدیل  یک وسیلةبه آمده دستبه شدةادراك   از مجموعه  یک یا خاص موقعیت از ایعنوان 

   (.349، 2005، 1رسون )پتروست روبه  آن با کنندهانتخاب  که  است شرایط

  کنندگانمصرف رفتار چگونگی و چرایی درك باورزشی  موفق در مسابقات   ورزشی بازاریابی ازآنجاکه

را نندگانکمصرف رفتار و ترجیحات رد مؤثر عوامل درك شود،آغاز می مخاطبان ورزشی و  ورزش 

تصمیم  توانمی برای  همکاران، )سلطانکرد   قلمداد ورزشی  کنندةمصرف  هایزیربنایی  و  حسینی 

امکان فناوری  پیشرفت    ، طرفیاز  (.81،  2017 تلویزیون،  و  اینترنت  همچون  وسیعی  امکانات  و 

روید به تماشای  را  فراهم کرده ادهای ورزشی در سراسر جهان  آنالین  ازاست  صورت  رو، حضور این؛ 

است که    روسیه برای تماشای مسابقات، موضوعی   2018هواداران تیم ملی در مسابقات جام جهانی  

گفته  مطالب  به  توجه  با  زیاد،  است؛  بررسی  درخور  ورزشی  بازاریابی  در شدهدر  هواداران  حضور   ،

نه عامل ورزشگاه  تیم  یتنها  برای  بلکه  های ورزشی محسوب می حیاتی  از داشتن درك  شود،  درست 

یند  شناسایی عناصر کلیدی در فرا  موجبکنندگان محصوالت ورزشی،  عنوان مصرفرفتار هواداران به 

 با توجه به  ،همچنین  مزیت رقابتی خواهد شد.و کسب    در ورزشگاه  مجددحضور  برای    گیریتصمیم

،  کنندهی شرکتثیر آن بر ابعاد سیاسی و اجتماعی کشورهات جام جهانی فوتبال و تأ مسابقااهمیت  

اهمیت نیز  حضور مجدد در ورزشگاه    منظورها بهبررسی علل حضور هواداران و حفظ و نگهداری آن 

بازی  هایپژوهشدر    دارد. یا  باشگاهی  سطوح  در  هواداران  حمایت  بررسی  به  داخلی  گذشته  های 

در  ز کشور و  به بررسی حضور هواداران در خارج احاضر    در پژوهشحال اینکه    پرداخته شده است؛

نظریة یک  براساس  جهانی  جام  تصمیممبتنی  بازاریابی  سطح  شرایط  در  عقالنیت  الگوی  گیری بر 

اساس الگوی  کنندگان برگیری منطقی مصرفبا توجه به تصمیم  شود؛ بنابراین،پرداخته میمنطقی  

ب در  پژوهشعقالنیت  این  هدف    ازاریابی،  ایرابا  ملی  تیم  فوتبال  علل حضور هواداران  در   نبررسی 

جهانی   جام  بر2018مسابقات  »ارزش،  مدل  مصرفاساس  )از  شده«  های  همکاران  و  ( 1991شث 

 . انجام شده است

 

 پژوهش شناسي روش
به  بود  تحلیلی-توصیفی  ،حاضر  پژوهشروش   هدف  وشد  ا  اجر  میدانیصورت  که  لحاظ  جزو    از 

ها  جهانی روسیه که آمار دقیقی از آنهواداران ایرانی حاضر در جام  همة    .بودکاربردی    هایپژوهش

نبود،    در آماری  دسترس  دادند؛  را    پژوهشجامعة  براساس بنابراینتشکیل  نامعلوم  جامعة  برای   ،

انتخاب یری دردسترس  گنمونه به روش    نمونة پژوهش  عنوانبه نفر    384جدول کرجسی و مورگان،  

پژوهش  گاندازهابزار  شدند.   م  ایساختهپژوهشگرنامة  پرسشیری  همکاران  ث  ش  العةط برمبنای  و 

 
1. Peterson 
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برای  1991) پرسش(  بود.  ورزشگاه  در  هواداران  حضور  علل  و بود    سؤال  18  حاوی  نامهشناسایی 

نامه در طی سه بازی تیم ملی  این پرسش  گذاری شده بود.نمرهلیکرت    یادرجه اساس طیف پنج بر

  پس از هماهنگی با   انیا و پرتغال، قبل از شروع بازی وهای ملی مراکش، اسپفوتبال کشورمان با تیم

به برگزاری،  آماری توزیع شمقامات  روایی پرسشد.  صورت حضوری بین نمونة  از  برای بررسی  نامه 

بر بررسی دقیق متون  ایی استفاده شد. در بررسی روایی صوری و محتوایی عالوهروایی صوری و محتو

عنوان  هال بسؤ  25و نظرخواهی از اساتید و متخصصان،    رزشگاهحضور در ومورد  و ادبیات پژوهش در

نامه تهیه پرسش  نویس اولیة، پیشها ضور هواداران در ورزشگاه طرح شد. پس از طرح سؤال علل ح

بودن، وضوح مرتبطنفر( قرار گرفت تا    10ن علوم ورزشی )دوباره در اختیار اساتید و متخصصاو  شد  

ب سؤال  هر  سادگی  شودو  متخصصاررسی  و  اساتید  نظرهای  بررسی  از  بعد  و.  شاخص بر  ن  اساس 

نامه  در پرسش  کردند، را کسب    79/0  که ضریب بیشتر از  السؤ  18  ، (45،  1981)  1والتس و باسل

پسماندندباقی   پرسش  .  مرحله،  این  اختیار  از  در  پاسخ  30نامه  از  پایایی  نفر  و  گرفت  قرار  گویان 

برخوردار  (  87/0)  از پایایی زیادی  نامهپرسشکه در این مرحله    بررسی شدنامه  و کل پرسش  هاسؤال 

-های ارزشلفهمؤشده بود،    بنا(  1991)  و همکارانث  شپژوهش  نامه براساس  پرسش  کهازآنجا.  بود

شدن  سازی آن، برای مشخص ولی با توجه به بومی  ،شده توسط مشتریان مشخص بودندهای ادراك

  یهاداده  تحلیلویهبرای تجزشد.  ها از تحلیل اکتشافی استفاده  لفههریک از مؤهای مربوط به  سؤال 

روش  پژوهش توصیفی  یهااز  معیار(  آمار  انحراف  و  میانگین  درصد،    استنباطی  آمار  و  )جداول، 

توسط ها  یلتحلوتمام تجزیه  .دو مدل عاملی مرتبة دوم( استفاده ش  2وف ناسمیر  -)آزمون کلموگروف

 . انجام شد  4فزار لیزرل امو نر 22نسخة  3.اس.اس.پی.اس افزارنرم

 

 نتایج 
بررسی   منظوربه   توصیفی  از آمار  ابتدا  شدهآوریجمع  هایداده  وتحلیلتجزیه  برای  حاضر،  پژوهش  در

  استفاده شد. نتایج آن در جدول شمارة ... و  سن جنسیت، شامل پژوهش شناختیجمعیت متغیرهای

 ذکر شده است.   یک
 

 

 

 

 
1. Waltz & Bausell 

2. Kolmogorov-Smirnov 

3. SPSS   

4. Amos & Lisrel 
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 پژوهش آماري شناختی نمونةیتمتغیرهاي جمع -1جدول 

 فراوانی درصدي  سطوح متغیرها  شناختی تغیرهاي جمعیتم

 سن 

 سال  20کمتر از 

 سال  30-20

 سال  40-31

 سال  40از   بیشتر

3/12 

8/61 

8/15 

1/10 

 وضیعت تأهل 
 مجرد 

 هل متأ

3/20 

7/79 

تعداد دفعات حضور در ورزشگاه برای  

 تماشای بازی تیم ملی 

 بازی   6کمتر از 

 بازی  10-6

 بازی  10بیش از 

9/18 

6/48 

5/32 

 مدرك تحصیلی 

 کمتر از کاردانی 

 کاردانی و کارشناسی 

 و دکتری  ارشد کارشناسی

36/27 

57/54 

07/18 

 جنسیت
 مرد

 زن 

4/67 

6/32 

 

از    ،سپس عاملی  تحلیل  انجام  برای  نمونه  بررسی کفایت حجم   1اولکین   -مایر  -کایسر  آزمونبرای 

شد.   در  ارائه نتایج  براساس  استفاده  دو،  جدول  شده  عاملی  شمارة  تحلیل  انجام  برای  نمونه  حجم 

 توانکه میطوریه؛ بپذیر استامکان های پژوهش روی دادهانجام تحلیل عاملی  و  داردکفایت الزم را 

دهد که  نشان می  2نتایج آزمون بارتلت   براین،افزونعامل زیربنایی تقلیل داد.  ای  ها را به مجموعه داده

 وجود دارد. ها داری بین متغیرها وجود دارد و امکان کشف ساختار جدید در داده ارتباط معنا
 

 و بارتلت اولکین  -مایر -کایسرنتایج آزمون  -2جدول  

 اولکین -مایر -گیري کایسرشاخص کفایت نمونه آزمون بارتلت 

 1799/ 447 دوخی

 153 آزادی  درجة 86/0

 001/0 داری معنا

 

 
1. Kaiser-Mayer-Oklin 

2. Bartlett's Test of Sphericity 
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سه    جدول دهد.  می نشان واریماکس چرخش از بعد را  متغیرها از هریک عاملی  بارهایشمارة 

بود. این  بیشتر(  653/1و    782/1،  882/1،  713/2،  720/5یک ) عامل ازرزش ویژة پنج  ا  درمجموع،

 کردند. درصد از واریانس کل را تبیین  80/58عامل، پنج 

بودن، سه شاخص براساس جدول شمارة سه مشخص شد که پنج شاخص مربوط به مؤلفة احساسی

مر علل شناختی، سه شاخص  مؤلفة  به  به مربوط  مربوط  اجتماعی، سه شاخص  علل  مؤلفة  به  بوط 

 مؤلفة علل شرطی و سه شاخص مربوط به مؤلفة علل عملکردی هستند.

 
علل حضور هواداران در  » نامةهاي پرسشنتایج تحلیل عاملی اکتشافی و بارهاي عاملی گویه -3جدول 

 «ورزشگاه

 عملکردي علل  علل شرطی  علل اجتماعی  علل شناختی  علل احساسی گویه 

1 692/0     

2 799/0     

3 638/0     

4 650/0     

5 607/0     

6  620/0    

7  771/0    

8  589/0    

9   669/0   

10   410/0   

11   774/0   

12   599/0   

13    602/0  

14    748/0  

15    650/0  

16     754/0 

17     648/0 

18     733/0 

 

درارائه  نتایج  باهم علل حضور هواداران در ورزشگاه دهد کهز نشان می نی  جدول شمارةچهار شده 

 دارند.  معناداری  رابطة
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 نامه هاي پرسشمقیاسخرده بین همبستگی و پایایی ضرایب استاندارد،  انحراف میانگین،  -4 جدول

 دالیل 
تعداد  

 گویه
 میانگین 

 انحراف 

 استاندارد 

 ضریب

 پایایی

 علل

 احساسی 

 علل

 شناختی 

 علل

 اجتماعی 

 علل

 شرطی

 علل

 عملکردي 

علل 

 احساسی 
5 57 /3 727 /0 77 /0 1 55 /0 50 /0 54 /0 57 /0 

علل 

 شناختی 
3 82 /3 857 /0 78 /0  1 69 /0 43 /0 53 /0 

علل 

 اجتماعی 
4 70 /3 730 /0 77 /0   1 52 /0 61 /0 

علل 

 شرطی
3 83 /3 864 /0 78 /0    1 58 /0 

علل 

 عملکردي 
3 35 /3 855 /0 82 /0     1 

علل 

 حضور
18 65 /3 094 /0 82 /0      

 

مشخص  از  ،سپس برای  دوم  مرتبة  عاملی  ورزشگاه  تحلیل  در  تماشاگران  حضور  علل  بار  کردن  و 

است. مدل زیر نیز روایی  شده    نشان داده  در شکل شمارة یککدام از علل استفاده شد که  عاملی هر

 کند )شکل شمارة یک(. ابزار پژوهش را تأیید میسازة 

 
 علل حضور هواداران در ورزشگاه عاملیمقیاس پنج  دشدةاستاندار  مدل ضرایب -1شکل 
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پنج،  شمارة  جدول  برازششاخص  در  مقتصد  های  و  تطبیقی  پژوهش  مطلق،  ابزار  برای  ذکر   مدل 

   شده است.

آزادی    درجة  هنجار شده بهدو  های نسبت خیشاخص  شمارة پنج،جدول  شده در  ارائهنتایج  براساس  

با   باقی،  98/1برابر  مربعات  میانگین  از  مانده  ریشة  شاخص05/0کمتر  تطبیقی،  برازش  و   های 

ریشة و    76/0برابر با  شاخص برازش مقتصد هنجارشده  ،  90/0بیشتر از  افزایشی    های برازششاخص

پژوهش در سطح قابل  ، 087/0برابر با  میانگین مربعات خطای برآورد     قبولی قرار دارند؛ یعنی مدل 

 قبول است.شده برای آن قابلو ساختار عاملی درنظرگرفتهدارای برازش مطلوبی است 
 

 هاي برازش مدل ابزار پژوهششاخص -5جدول 

 شاخص 
 وضعیت  مقدار مطلوب  مقدار 

 نماد معادل فارسی

 - - 2 31/457 دوخی

90/0مساوی یا بیشتر از   GFI 92/0 شاخص نیکویی برازش   مطلوب  

90/0مساوی یا بیشتر از   AGFI 93/0 شده شاخص نیکویی برازش تعدیل  مطلوب  

90/0مساوی یا بیشتر از   NNFI 91/0 نشده شاخص برازش هنجار   مطلوب  

90/0مساوی یا بیشتر از   NFI 90/0 شده شاخص برازش هنجار   مطلوب  

 مطلوب  90/0مساوی یا بیشتر از   CFI 92/0 شاخص برازش تطبیقی 

 مطلوب  90/0مساوی یا بیشتر از   IFI 92/0 شاخص برازش افزایشی 

 مطلوب  05/0کمتر از  RMR 043/0 مانده میانگین مربعات باقی ریشة 

 مطلوب  50/0از   بیشتر PNFI 76/0 شده هنجار شاخص برازش مقتصد

 مطلوب  1/0 از  کمتر RMSEA 087/0 برآورد خطای  مربعات  میانگین ریشة 

 مطلوب  3تا  1بین  CMIN/DF 64/1 شده ی بهنجاردوخی

 

استاندارد  ، در جدول شمارة همچنین عاملی  بار  شده و سطح معناداری متغیرهای مدل نشان  شش 

 داده شده است.
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 شده و سطح معناداري متغیرهاي مدل بارهاي عاملی استاندارد -6جدول 

 
 

 

 

 

 

 ردیف 
متغیر 

 پنهان

معرف 

در  

 مدل

 دالیل 

بار عاملی  

استاندارد 

 شده

انحراف 

 استاندارد 
 معناداري  تی

1 

ی 
اس
حس

ل ا
عل

 

S1 

احساساتم به    حضور در ورزشگاه، هنگام

بلیت و دیگر    قیمت بیشتر از  تیم ملی

 . است  مهم ها هزینه

1 - - - 

S2 

خاطر احساساتم به  من حاضرم تنها به

درنظرگرفتن دیگر  تیم ملی بدون 

 مسائل در ورزشگاه حضور یابم. 

43/0 77/1 35/5 001/0 

S3 
حضور در ورزشگاه موجب نشاط و  

 شود. سرخوشی من می
59/0 74/0 36/6 001/0 

S4 

لذت و هیجان حضور در ورزشگاه  

بیشتر از تماشای آن از طریق تلویزیون  

 است. 

55/0 11/1 08/6 001/0 

S5 

تماشای مسابقات تیم ملی  وقتی برای 

کنم  روم، احساس میبه ورزشگاه می

 ام.برای کشورم کار مفیدی انجام داده 

59/0 17/1 27/6 001/0 

2 

ی 
خت
شنا

ل 
عل

 
S6 

برای حضور در ورزشگاه، شناخت کادر  

تیم ملی، بازیکنان و تاکتیک بازی مهم  

 است. 

1 - - - 

S7 

حضور در ورزشگاه نسبت به تماشای  

طریق تلویزیون جالب و  آن از 

 آورتر است. شگفت

76/0 94/0 68/6 001/0 

S8 

های حضور در ورزشگاه برای  تجربه

تماشای مسابقات تیم ملی همواره  

تر از تماشا از طریق  جدید و متفاوت

 تلویزیون است.

71/0 41/1 57/6 001/0 
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 معناداري متغیرهاي مدلشده و سطح بارهاي عاملی استاندارد -6جدول ادامه 

 ردیف 
متغیر 

 پنهان

معرف 

در  

 مدل

 دالیل 

بار عاملی  

استاندارد 

 شده

انحراف 

 استاندارد 
 معناداري  تی

3 
 

ی 
ماع

جت
ل ا

عل
 

S9 

ی حضور در ورزشگاه عالقه و  برا

بودن با اطرافیانم برایم مهم  همراه

 است. 

1 - - - 

S10 

بودن تیم رقیب و  در صورت قوی

  ه،در ورزشگاحضور افراد مهم 

بیشتر برای رفتن به ورزشگاه  

 شوم. راغب می

47/0 42/1 51/6 001/0 

S11 

برای حضور در ورزشگاه شهرت و  

ها  تیم ملی در بین بقیه تیم رتبة

 . برایم حائز اهمیت است

45/0 29/1 32/6 001/0 

S12 

شود  حضور در ورزشگاه موجب می

در بین دوستان و تماشاگران  

 . خوبی داشته باشماحساس 

66/0 98/0 06/8 001/0 

4 
 

ی 
رط
 ش
ل
عل

 

S13 
علت حمایت از تیم ملی به  من به

 روم. ورزشگاه می
1 - - - 

S14 
در مسابقاتی که تیم ملی میزبان  

 .رومبیشتر به ورزشگاه می  ،است
67/0 13/1 77/9 001/0 

S15 

هایی که  برای تماشای رقابت

تر  مهمآن برای تیم ملی نتیجة 

 .رومبیشتر به ورزشگاه می  ،است

64/0 27/1 46/9 001/0 

5 

ی
رد
لک
عم
ل 
عل

 

S16 

حضور در ورزشگاه برای تماشای  

مسابقه موجب یادبودهایی از آن  

 شود.مسابقه می

1 - - - 

S17 

ای  حضور در ورزشگاه برای تماش

مسابقات تیم ملی موجب  

-ام میشدن نیازهای روانیبرآورده

 شود.

56/0 14/1 73/7 001/0 

S18 

حضور در ورزشگاه برای تماشای  

مسابقه موجب یادآوری لذت  

 شود.های گذشته میپیروزی

74/0 24/1 71/8 001/0 
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 بیانگر(  دهند. پارامتر گاما )ها را نشان میها یا همان عاملای گاما و المدا ارتباط بین سازهپارامتره

تغیر پنهان درونی و  ارتباط بین م( بیانگر  ارتباط بین متغیر پنهان بیرونی و درونی و پارامتر المدا )

ها که با استفاده از مقدار اساس این ضرایب و مقدار معناداری آن شدة درونی است. برمتغیر مشاهده

در جدول    بندی کرد. بهرترا    یک از علل حضور هواداران در ورزشگاه توان هرگیرد، میانجام می  تی

بندی علل حضور هواداران در ورزشگاه نشان داده شده  شده و رتبهشمارة هفت بار عاملی استاندارد

در  ارائهنتایج    است. هفت  جدول  شده  میشمارة  ع مهمکه  دهد  نشان  در ترین  هواداران  حضور  لل 

ترتیب عامل  ، به است. بعد از آن  98/0عاملی( عامل احساسی با بار عاملی    اساس بارهایورزشگاه )بر

و عامل   85/0/، عامل شرطی با بار عاملی 91، عامل شناختی با بار عاملی 94/0اجتماعی با بار عاملی 

 قرار دارند.   64/0عملکردی با بار عاملی  

 
 ر حضور هواداران در ورزشگاهبندي عوامل مؤثر درتبه -7جدول 

 عامل ردیف 
عاملی  بار 

 استاندارد شده 
 رتبه معناداري  تی انحراف استاندارد 

 001/0 1 00/7 21/0 98/0 احساسی  1

 001/0 3 75/6 20/0 91/0 شناختی 2

 001/0 2 00/9 24/0 94/0 اجتماعی  3

 001/0 4 88/10 35/0 85/0 شرطی 4

 005/0 5 97/7 45/0 64/0 عملکردی 5

 

 گیری بحث و نتیجه
ادبیات   انسانیدر  علوم  و  رفتکنش   همة  ،بازاریابی  تصمیمها،  و  برارها  انسانی  الگوی   اساسهای 

بنا   امروزه  نهادهعقالنیت  با وجود فناریشده است.  فراگیر،  و  اینترنتهای جدید  تلویزیون  شدن   ، و 

و رویدادهای  تماشای  ازامکان  است؛  شده  مهیا  جهان  سراسر  در  در اینرزشی  هواداران  حضور  رو، 

مسابقات  ورزشگاه تماشای  برای  است  ها  است؛ موضوعی  بررسی  درخور  ورزشی  بازاریابی  در  که 

نیت در بازاریابی، این  اساس الگوی عقالکنندگان برگیری منطقی مصرفبا توجه به تصمیم  بنابراین،

هدف   با  نیز  ایراپژوهش  ملی  تیم  فوتبال  هواداران  حضور  علل  جهانی  بررسی  جام  مسابقات  در  ن 

 . انجام شده است( 1991و همکاران ) ث شاز های مصرف شده« »ارزش نظریةاساس ، بر2018

ب از دیدگاه نمونةدستهطبق نتایج  ترین علت حضور مهم  های احساسیشارز،  پژوهش  آماری  آمده 

 ترغیب در یا خدمت، محصول توانایی عنوانبه  احساسی  ارزش  ،حقیقتدر.  نددر ورزشگاه بود  هواداران
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می عاطفی حاالت و  احساسات سرگرم توصیف  همچون  مواردی  شامل  و  ،  بودنکنندهشود 

هیجان  بودنبخشلذت )منصوریمی  انگیزبودنو  همکاران  شود  پژوهش(.  178،  2017،  و  ،  وان  در 

، زیبایی،  (هیجان)مثبت   استرس  سرگرمی،عشق و عالقه به تیم،  (،  2008)  1پیس و    گریو، زاپاالس

رایجنفس،  عزت اقتصادی،  عوامل  و  خانواده  با  بودن  در   هایانگیزهترین  گریز،  حضور   احساسی 

ورزشگاه  هواداران   پژوهش بوددر  نتایج  علیقهفرخی  دهقان  ند.  خضری،  و  ،  قهفرخی  دوست 

  هیجان،  زیبایی،   فوتبال،   به  عالقه  گرایی، ملی  ملی،   تیم  به  عالقه  که  داد   ( نشان2010)  طلبحمایت

 های انگیزه  بین  در  را  اهمیت  بیشترین  ترتیببه  بازیکن،   به  عالقه  و  گریز  سرگرمی،،  شدناجتماعی

گرایی در مسابقات تیم ملی وجود دارد که در مسابقات سطوح  واقع، حس ملیداشتند. در شدهبررسی

مؤ کمتر  هواداران  حضور  در  ارزشباشگاهی  همین  است.  میثر  موجب  احساسی  که  های  شوند 

هان، مسائل و مشکالتی همچون بُعد مسافت، بُعد اقتصادی و  کشور و ج  هواداران در نقاط گوناگون

بدون هزینه و دیگر مشکالت از طریق    ،جای تماشای مسابقات را با عشق و عالقه بپذیرند و به  غیره

 به هواداران  که  داد ( نشان2004)  2چ ن   نتایج پژوهش.  اینترنت به ورزشگاه مراجعه کنندتلویزیون یا  

در زمینة تأثیر قیمت   حاضر  نتایج پژوهشهستند.   باشگاه خود وفادار به احساسی و وابستگی دالیل

)هواداران  حضور    بر  بلیت نظری  و  قاسمی  کشگر،  پژوهش  نتایج  با  ورزشگاه،  همخوانی  (  2014در 

م در  آنط ندارد.  گران   است  تأثیرگذار  تماشاچیان  حضور  بر  بلیت  گرانی  ها،العة  صورت  در  شدن  و 

یابند.  حضور  ورزشگاه  در  هواداران  از  نیمی  حدود  حتی  که  دارد  وجود  کمی  احتمال    در  بلیت، 

)  دهقانپژوهش   و همکاران    با   فوتبال  زیبایی  و   فوتبال  به  عالقهعوامل    ، تنهانیز  (  2010قهفرخی 

  تیم   طرف   از  هیجانی  پایاپای و   بازی  ارائة  خواهان  افراد  بیشتر  ،داشتند. همچنین  رابطه  حضور  میزان

  هایی انگیزه  فوتبال   زیبایی   و   فوتبال  به  عالقه  اما  اند، ملی  تیم  بهترهرچه  بازی  خواهان  و   نیستند  ملی

 کشاند. می  استادیوم به را باشگاهی هایبازی هوادارانهم   و ملی هایبازی هواداران  همکه  است

ب نتایج  نمونةدستهطبق  دیدگاه  از  اجتماعیپژوهش   آماری  آمده  عامل  احساسی    ،،  عامل  از  پس 

حضور  مهم علت  بود.ترین  ورزشگاه  در  شدطورانـهم  تماشاگران  ذکر   یـادراک ودمندیـس  ،که 

اجتماعی چند یا یک با ارتباط  از  آمدهدستبه بین  گروه  روابط  بهبود  وجهة خاص،  احساس   فردی، 

درمورد خریدارو  اجتماعی   دیگران  احساس خوب در  مؤلفه  ،ایجاد  اجتماعی هستنداز  ارزش  .  های 

پژوهش  ترنر  نتایج  و  که  2004)  3تاجفل  بود  این  از  حاکی  با(  و    محبوبشان  تیم  همراهی  افراد 

  است،  محبوبش  تیم  از  شدهتقلمن   هایارزش  از  برگرفته  که  خود  اجتماعی  هویت  بر  آن  از  هواداری

  یگانگی   احساس  موجبگروه    به  تعلق   و   اجتماعی   هویت  کسبکه    کردند   بیان ها  آند.  نگذارمی  صحه

 
1. Wann, Grieve, Zapalac & Pease 

2. Chen 

3. Tajfel & Turner 
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ارزش اجتماعی، عامل  های  در بین گویه،  حاضر  های پژوهشطبق یافته  .شودمی  گروه  با  بودنیکی  و

همراهی  درواقع،  .  ران بیشترین بار عاملی را داشتعلت همراهی با دوستان و تماشاگاحساس لذت به

اجتماعی، احساس    احساسی خوب و وجهةر ایجاد  بند که عالوهبود  بودن، عاملی با دوستان و درجمع

تقویت  میهن نیز  را  مصاحبهمیپرستی  طبق  انجامکرد.  نمونةهای  با  توزیع   شده  هنگام  آماری 

بیشترپرسش بودند.  نامه،  رفته  مسابقه  تماشای  به  دوستان  با  یا  خانواده  با  پژوهش    هواداران  نتایج 

ندارد. همخوانی ( 2010)قهفرخی و همکاران  دهقان پژوهششدن با در زمینة انگیزة اجتماعیر ضحا

شدن رابطة معکوس دارد، اما در  دفعات حضور در استادیوم با انگیزة اجتماعیتعداد    ها، العة آنطدر م

  این  و   بود  بیشتر  کمتر  سن  با   تماشاگران  در  شدناجتماعی  ، انگیزة(2008)  1هوی و لیلیس   العةطم

  .داشتندتمایل بیشتری    دیگران  با  ارتباط  برقراری  و  دیگران  و  دوستان  با  خود  وقت  ندنگذرا  به  افراد

 صورت است: به این    هامقایسه با دیگر پژوهشهای اجتماعی در  ارزش  زمینةدر    ر ضحا  نتایج پژوهش 

 بخشی   نوانع به   هواداران  از  درصد  90  که  دریافت   انگلیس  فوتبال  هوادارانمطالعة  با  (  2000)  2جونز 

 هاآن  به   ها که نشانگر دلبستگی به تیم بود، نمایش جمعی آن  و   اندرفته  ها بازی  تماشای   به  از گروه

گروه  به ( پیوستن2008وان و همکاران )،  العاتط. در دیگر مداده است رفاقت  پذیری وتعلق  حس

جیمز2008)  3جاالی ،(شدن)اجتماعی و  فانک  تیمی،  هویت  و  اجتماعی  غرور  تیمی،  وفاداری   )4 

اجتماعی2006) و(  )نیابتی،   پیروزی شدن  وون  و  خانواده2003کانینکام  و  دوستان  تأثیر   ) ،

)ساعت همکاران  و  اجتماعی1391چیان  و(  ریحانیباشگاه به تعلق شدن  رمضانی ،  عیدی،  نژاد،  ، 

تعامل  ( غرور2013)  عباسی و    میرزایی و   داری و حضور رین علل جانبترا مهم اجتماعی اجتماعی 

ز عوامل اجتماعی  ( نی2012چیان و همکاران )ساعتالعة  طدر م  .اندتماشاگران در ورزشگاه بیان کرده

 . ندعوامل میانی حضور تماشاگران در ورزشگاه بود از نظر اهمیت جزو

بود که از نظر    91/0، بار عاملی ارزش شناختی برابر با  آماری  پژوهش از دیدگاه نمونةمطابق با نتایج  

طریق  از تواندمی شناختی ارزش سوم قرار داشت.    حضور هواداران در ورزشگاه در رتبةاهمیت علل  

 عنوانبه  شناختی  ارزش  .(8،  2010،  و همکارانث  شآید ) دستبه متفاوت و جدید چیزهای ایجاد

کنجکاوی  بتواند  محصول  که  شودمی  تعریف  ایشدهادراك  مطلوبیت نوآوری،   را  مشتری  حس  با 

 درمورد محصول تحریک بیشتر آگاهی به نیاز احساس جدید وآور، تجربة  موضوعات جالب و شگفت

نتایج و کیفیت مسابقةبینیپیش(. درواقع،  3239،  2012،  5)لین و هانگ  کند ورزشی   ناپذیر بودن 

 
1. Hoye & Lillis 

2. Jones 

3. Jallai 

4. Funk & James 

5. Lin & Huang 
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حسینی و همکاران،  کند )سلطانمیایجاد  ننده جذابیت  کی از ذات ورزش است که برای مصرفجزئ

هاست. برگزاری بودن آن ناپذیرذخیره  ،های محصوالت و مسابقات ورزشیاز دیگر ویژگی  .(38،  2017

  براساس نتایج این پژوهش،های خاص خود را دارد.  و تجربیات و تفاوت  فرد استمنحصربه هر رویداد  

های حضور و تجربه  انگیزتر استتر و هیجانها جذابتماشای مسابقات با حضور در ورزشگاه برای آن

تر از تماشا از طریق تلویزیون  همواره جدید و متفاوت  ، در ورزشگاه برای تماشای مسابقات تیم ملی

پژوهش   .است با  یافته  همکاران  این  و  همخوانی 2014)  کشگر  پژوهش   (  با  و   1هوگنبرگ  دارد 

 وسیلة به مسابقه تماشایبا   های ورزشیهوگنبرگ، هواداران تیم  العةطمدارد. در  نهمخوانی  (  2008)

 . آورنددست میگاه بهتلویزیون، لذتی معادل افراد حاضر در ورزش

که   کرد  اذعان  میوبه زمانی شرطی  ارزشباید    وضعیت   یا  شرایط  با  کنندهانتخاب  که  پیونددقوع 

 محیطی (. متغیرهای موقعیتی منتسب به شرایط162،  1991،  و همکارانث  شاست )  مواجه  خاصی

می  مربوط  هایپاسخ  هایشانخواسته  و   نیازها   به  اساس   آن  بر  که  هستند افراد و  را  )سوینی  دهند 

با    اینکه یا  هاهیجان  ةتخلی  مانند  کنند،  احساس  خود  در  را  نیاز  نوعی  افراد  اگر(.  207،  2001،  2سواتر 

  این موضوعات  ،های دشواردر رقابت  یا بازیکنان  تیم  به  کردنکمک  مانند شرایط خاصی مواجه باشند  

حاکی از ( 2002) 3ریدینگر جیمز و  العةطمنتایج  . کند  بینیورزشگاه پیش  در را هاآن حضور تواندمی

  طرفبی  تماشاچی  و  وفادار  هواداران  متعصب،  هواداران   هایگروه  به   فوتبال  تماشاچیان  این بود که

نتایج ممی  تقسیم مقایسة  آنضالعة حاطشوند. در  پژوهش  با   بیشتر   که  گرفت  نتیجه  توانمی  ،ها ر 

درمطالعه  جامعة طبقه   هواداران  یعنی  سوم،  طبقة  در  حاضر  پژوهش   شده  شوند؛  می  بندیمتعصب 

  زمان   در  ورزشگاه  در  حضور  از  اجتناب  یا  تیم   ترك  به  حاضر  شرایطی  هر  در  متعصب  هواداران،  چون

پژوهش محبوبشان تیم مسابقة  برگزاری این  در  و  را    یهایگویه  نیز  نیستند  ورزشگاه  که حضور در 

شدند،  به  ،کردندمیمشروط   حذف  کم  عاملی  بار  پژوهشاما  علت  همکاران   نهودونی  هایدر  و 

از ن2014)کشگر و همکاران    و(  2004برلینگتون ) و پاتون  ،(2002) وع هواداران وفادار ( هواداران 

ثیرگذار  ها در ورزشگاه تأ بر حضور آن وهوایی و ... بودند؛ زیرا، عواملی همچون گرانی بلیت، شرایط آب

حا  .ندبود پژوهش  نتایج  براساس  تنها  ر،  ضهمچنین،  شرطهواداران  اوقات  به    درفراغت  پرکردن 

های مشروط در این عوامل مهم از ارزشکنند و حمایت از تیم ملی یکی از  ورزشگاه حضور پیدا نمی

ابود  پژوهش همکارساعت  العةطم  هاییافتهبا    یافتهین  .  و  )چیان  در 2012ان  دارد.  همخوانی   )

  کنند.کارهای روزمره و خستگی روزانه در ورزشگاه حضور پیدا نمی  از  فرار  برای  مردم  ها،العة آنطم
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قوی برای    ی پیشگوهای   ، پیروزی نیابتی   تیم و   از  که حمایت ( نیز نشان دادند  2006)  1وون و کیتامورا

 حضور هواداران در ورزشگاه هستند. 

یافته حاضر،طبق  پژوهش  عملکردارزش  های  داشتندهای  را  عاملی  بار  کمترین  ارزشی  های  . 

همعملکردی   مواردی  برآوردهبه  استفاده،  سهولت  نیازهای  چون  مناسبکردن  و  بودن مشتریان 

نیازها شامل نیازهای  این  (.  178،  2017)منصوری، کردنائیج و خداداد حسینی،    خدمات اشاره دارند

می  فیزیولوژیک تعلق  و  روانی  نیازهای  مانند  باالتر  سطوح  همکاران)  شوند و  و    .(8،  2010،  شث 

آرامش    احساس   های گذشته،پیروزیهواداران به دالیل یادآوری لذت    که  داد   ( نشان2003)  2هافمن 

جمع به  آوریو  محبوبشان    یادبوهای  آوری جمع  تاریخ،  ازمیاقدام  تیم  و    و  پیام  طریق  این  کنند 

می همراه  فیزیکی  اجسام  در  را  بازیکنانش  و  تیم  )فورنیباورهای  نتایج  2007،  3دانند  همچنین،   .)

تیم2010)  4یو  پژوهش طرفدار  هواداران  که  بود  این  از  حاکی  لباس(  پوشیدن  با  فوتبال  های  های 

احساس محبوبشان  تیم  و  یافته  به  توجه  با   دارند.  بیشتری  نفستعز  رنگ  فراهانی  پژوهش  های 

ند کاالهای مربوط به باشگاه مانند  هست  مند گفت که تماشاگران عالقه  توان( می2013ایرجی نقندر )

پوشاك و یادبود    تهیة ها حضور پیدا کنند. ها در ورزشگاه و همراه با آن  را بخرند   غیره  و   لباس، کفش

 محبوب  تیم با لباس وقتی و بدانند وابسته باشگاه به را خود اهآن  که  شودمی سبب تماشاگران برای

از    ،واقع  درکنند.  می پیدا تیم بهو وفاداری    دلبستگی  نوعی  ، شوندمی  حاضر  ورزشگاه  در  خود یکی 

آن هم به تیم   سیلةوبخشی تیم است که بهی حضور هواداران در ورزشگاه هویتهای عملکردارزش 

می هویت  خود  میمحبوب  هویت  آن  از  هم  و  پژوهش دهند  نتایج  ناکازاوا،  ماهونی   گیرند.  فانک،   ،

کهنیز  (  2002)  5گالدنو    جیمز داد  حضور تأثیرگذار عوامل از یکی  تیم، بخشیتهوی نشان   بر 

  6کاندن، آنال و اریکهمچنین، ها نیز خواهد شد. که موجب وفاداری آن  ورزشگاه است در تماشاگران

کنندگان موجب وفاداری و تکرار رفتار ده توسط مصرفشهای مصرف( نشان دادند که ارزش2013)

 ها خواهد شد. در آن 

حضور هواداران در مسابقات تیم ملی در سطوح جهانی نسبت   عواملکه در    باید اذعان کرد  در پایان

از دیگر ارزشگرایی بههای احساسی و ملی تر، ارزشبه سطوح پایین شده  های مصرفمراتب مؤثرتر 

هستند هواداران  می.  توسط  موجب  امر  بُع  شوداین  همچون  موانعی  هواداران  بُعد  تا  مسافت،  د 
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آب شرایط  باقتصادی،  قیمت  نادیده    لیتوهوایی،  را  اسکان  شرایط  در   بگیرندو  حضور  همواره  و 

 .  ها موجب غرور ملی و وجهة اجتماعی شودورزشگاه برای تماشای مسابقات جام جهانی در آن
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Abstract 
The present study aims at investigating the factors affecting the attendance of Iran 

National Football Team fans in 2018 FIFA World Cup based on the “consumed values” 

theory. The method was analytically descriptive and applied from objective perspective 

which was conducted in the field. The population included all Iranian fans attending the 

Russia during the 2018 FIFA World Cup. Due to lack of accurate statistics on them, 384 

persons were selected randomly by accessible sampling technique based on the table 

developed by Krejcie and Morgan for unknown population. The measurement tools 

included a researcher-made questionnaire of which the validity and reliability was 

confirmed through taking the professors and experts (10 persons) opinions while 

reviewing closely the context and literature. Its reliability was also calculated by 

Cronbach’s alpha (0.84). To analyse the data, descriptive statistics (mean, SD) and 

inferential statistical methods (Pearson correlation coefficient, exploratory factor analysis 

and second order confirmatory factor analysis) were used. Results showed that the most 

important reason for attendance of fans in stadiums are emotional, social, cognitive, 

conditional and functional factors with load factors of 0.98, 0.94, 0.91, 0.85, 0.64, 

respectively. Emotional values and nationalism are among the factors that explain the 

presence of fans in national team matches globally, far more than other values used by 

fans at lower levels. This has led fans to neglect obstacles such as distance, economic size, 

weather conditions, ticket prices and housing conditions, and to attend the stadium to 

attend the World Cup in these places is synonymous with pride national and social image. 
 

Keywords: Fans, Pattern of Rationality, FIFA World Cup, Consumer Behavior, 

Consumed Values. 
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