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Abstract 

The positive reputation of the sport teams is the most important intangible asset that 

somewhat determines their success.  Therefore, the purpose of this study was to investigate 

the influence of the dimensions of sport team reputation on team identification and the 

spectators’ attendance intention. The research method is descriptive - correlation. The 

population and sample of the study included the members of the Persepolis team's 

telegram channel (1337926), 525 of whom were randomly selected. To measure the 

study’s variables, several questionnaires were used. The content validity and internal 

consistency of questionnaires were confirmed by the experts and Cronbach's alpha, 

respectively. In addition, the structural equation model was used to test hypothesis. The 

results showed that team performance (0.82), team social responsibility (0.76), spectator-

orientation (0.70), team tradition (0.44), management quality (0.37), and financial stability 

(0.26) had the most impact on team identity of the audience, and team identity with a 

regression coefficient of 0.80 affected the attendance intention.  Therefore, sport teams 

can focus on the dimensions of the reputation of the teams by formulating and designing 

necessary and new strategies and programs, not only to achieve reputation but also to 

create team identity, and finally to increase the spectators’ intention of attendance.  

 

Keywords: Attendance Intention, Spectators, Sports Team Reputation, Team 

Identification. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
The definition of fame and its management is not a new issue, but using these 

concepts in sport area is ignored (Bilings, 2018; 150). Hence, the studies on sport 

teams’ fame in sport management literature is very limited (Vargas et al, 2019; 

9), and only in recent years, the process of making and managing fame is paid 

attention by the researchers in sport marketing and management area (Malts et al., 

2017; 90). Jung et al. (2015) presented the first sport team fame’s apprehensionby 

using a more top rank model.  

While recent measurement theory suggests that multiple structures be reviewed at 

the levels of dimension because this method is a clear, potential and concrete way 

for research models (Lee & Codogan, 2013, 80). For this reason, researchers 

should use reflective standards in structural equation model as much as they can 

(Lee & Chamberlain, 2016, 106).  

In this regard, the present study was done with the purpose of recognizing the 

effects of sport team’s fame dimensions, by presenting a first rank model and their 

returning in team identity and the spectators’ intention to attend.  

 

Materials and Methods 
The research method is descriptive - correlation. The population and sample of 

the research includes members of the Persepolis team's telegram channel 

(1337926). In order to measure sports team  reputation, Jang et al. (2015)’s 

questionnare with 18 questions, Wu et al. (2012)’s team identification 

questionnare with 3 questions, and Rocha and Fleury’s attendance intention 

questionnare with 5 questions (2017) in 5-point Likert scale  ( I totally disagree = 

1 to I totally agree = 5) were used. Experts’ and specialists’ opinions were used 

for its face validity, and Cronbach’s alpha test was used for its stability. 
Confirmatory factor analysis was also applied for construct validity. The 

questionnare was designed in online form and its link was sent to the Perspolis 

club official Telegraph channel officer and asked to be included in the channel . 

After about a month, 525 questionnares were returned, and 16 questionnares were 

not analyzed because of not being legible. So 509 questionnares were analyzed. 

By considering 509 intact questionnares, the answer rate was 96 percent. Since 

the answer rate has been more than 85 percent, the so-called illegible 

questionnares are no threat for the present study ( Jordan et al, 2011; 234). The 

advantages of using online questionnare are the time reduction of data collection, 

saving money, enough time for the respondents, fast and useful publishing, etc. 

(Marticotte & Arcand, 2017, 2). In order to organize and summarize the raw data, 
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descriptive statistics, and in inferential section, structural equations model test 

were used. Data’s analysis was done by the use of SPSS and Amos softwares.  

 

Findings 
In description statistics section, in gender variable, the mostfrequency (370 

(76/70) belongs to male, based on the variable of university degree, the most 

frequency (252 (44/20) belongs to bachelor’s degree, and in age variable, the most 

frequency (211 (41/45) belongs to the ages of 20-30. The result of Cronbach’s 

alpha test showed that the degree of similarity of questionnares’ questions were 

team performance (0.88), team tradition (0.90), team social responsibility (0.86), 

spectator-orientation (0.85), management quality (0.78), financial stability (0.81), 

team identification (0.84), and attendance intention (0.80). Since inner degree of 

conformity in the questionnares are all above 0.70, it can be stated that the 

variables have a suitable inner conformity. The result of conformity factor 

analysis of the productsshowed that all of the questions have a factor load more 

than 0.6, so none of the questions were deleted. Moreover, the correlation test 

among research’s model variables showed that the most correlation is between the 

team identification and attendance intention variables (0/585), and less correlation 

is between team identification and financial stability variables (0/115). In 

addition, the results of research model’s fitness indicators showed that X2/df ratio 

indicators ( less than 3), and equal to 2.901 are suitable, and CFI, IFI, TLI, GFI, 

RFI, NFI indicators are all more than 0.9, RMSEA indicator is less than 0.08 and 

equal to 0.06, and are in an ideal level. That means that the present study’s model 

has an ideal fitness and the factor structure considered for that is acceptable, i.e., 

the research data support and approve the study’s theoretical model. On the other 

hand, the results of paths and regression coefficients of research model 

assumptions are presented as below. 
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Table1. Regression Coefficients of Research Model Paths 

Path 
Regression 

Weights 
S.E. C.R P 

Team 

Performance 
---> 

Team 

Identification 
.820 .037 7.505 *** 

Team Tradition ---> 
Team 

Identification 
.459 .078 5.125 *** 

Team social 

Responsibility 
---> 

Team 

Identification 
.772 .044 6.616 *** 

Spectator-

Orientation 
---> 

Team 

Identification 
.700 .041 6.338 *** 

Management 

Quality 
---> 

Team 

Identification 
.368 .083 5.003 *** 

Financial 

Stability 
---> 

Team 

Identification 
.263 .097 4.460 *** 

Team 

Identification 
---> 

Attendance 

Intention 
.803 .022 8.521 *** 

 

The findings show that sports team reputation features, including respectively, team 

performance (0/82), team social responsibility (0/77), spectator-orientation (0/70), 

team tradition (0/46), management quality (0/37), and financial stability (26), have 

the most effect on fans’ team identification. Furthermore, team identification has 

been effective on football spectators’ attendance intentions with a regression 

coefficient of 0.80.  

 

Conclusion and Implications 
This study can provide a coherent view in the management of sport team’s fame 

features and also present a wide range of needed management actions for a better 

management of the team’s fame, expansion of fans’ team identity, and using its 

advantages, for sport managers and athletes. Considering sport team’s fame 

dimensions, the sport managers can improve their team’s fame in an effective 

way. Therefore, the sport marketing managers should present the effective ways 

of helping the teams to make and develop their own fame. On the other hand, the 

way of creating, developing and managing fame should be taught to their 

managers in order to provide the opportunity of creation and development of one 

of the most important results of fame, namely team identity. This study has been 

based on academic knowledge in the field of football sport teams’ fame, and has 

considered the theoretical importance of elements such as; sport team fame and 

team identity from the spectators’ viewpoint. Using sport team’s fame model from 

the spectators’ viewpoint can lead to a clear understanding of effective elements 

on sport team’s fame for sport politicians, team and gyms’ managers and sport 
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marketing managers.  Finally, it can increase the spectators’ attendance in 

stadiums by creating team identity.  
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 مقالة پژوهشی

 1تأثیر ابعاد شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران فوتبال  

 مورد مطالعه: تیم فوتبال پرسپولیس(  ۀ)نمون
 

 3، فریده محمودیان2، سعید صادقی بروجردی 1عابد محمودیان

 

 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران .  1

 مسئول(   ۀ)نویسند ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایراناستاد مدیریت  .  2

 ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراندانشجوی کارشناسی .  3
 

 14/08/1398تاریخ پذیرش:                          10/03/1398تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

  ؛کندنامشهودی است که تاحدودی موفقیت آنان را تعیین میترین دارایی های ورزشی مهمشهرت مثبت تیم 

شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران   شناسایی تأثیر ابعاد  ، هدف پژوهش حاضر   روازاین

بود.   توصیفیفوتبال  پژوهش  بود.ه–روش  پرسپولیس  مبستگی  تیم  تلگرامی  کانال  = )  اعضای  تعداد 

برای  انتخاب شدند.  عنوان نمونه به از آناننفر    525  که  دادندمیتشکیل  جامعة آماری پژوهش را    (1337926

تأیید    را  روایی صوری و محتوایی آنمتخصصان  استفاده شد که    از پرسشنامهگیری متغیرهای پژوهش  اندازه

از مدل معادالت    هاهو برای آزمون فرضی  همسانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید  کردند. همچنین

گیری  (، جهت76/0)  (، مسئولیت اجتماعی تیم82/0)  عملکرد تیم  ، ها نشان داد د. یافتهشساختاری استفاده  

بیشترین تأثیر را بر    ترتیب( به26/0)  ( و ثبات مالی37/0)  (، کیفیت مدیریت44/0)  (، سنت تیم70/0)  تماشاگر

  ؛ بر قصد حضور تأثیر داشت  80/0و هویت تیمی با ضریب رگرسیون برابر با  داشتند  هویت تیمی تماشاگران  

ها های ورزشی با تدوین و طراحی برنامهتوانند با توجه و تمرکز بر ابعاد شهرت تیمهای ورزشی میبنابراین تیم

بلکه ایجاد هویت تیمی و درنهایت افزایش قصد حضور    ، رسیدن به شهرت  زمینةتنها نه  ، های الزم و استراتژی

 تماشاگران را فراهم آورند. 

 

 .هویت تیمی، قصد حضور شهرت تیم ورزشی، ، ان تماشاگر :کلیدي واژگان
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 مقدمه 
اما  کارگیری این مفاهیم در حوزه ورزش هب  از  مفهوم شهرت و مدیریت آن موضوعی جدید نیست، 

های ورزشی در  شهرت تیمها دربارۀ  پژوهش  هکطوریهب  ؛ (150،  2018،  1)بیلینگس   است   غفلت شده

و تنها در چند سال   (9  ،2019،  2زو وارگاس و  -آلوارادو(است  ادبیات مدیریت ورزشی، بسیار محدود  

حوزه مدیریت و بازاریابی ورزشی قرار گرفته   پژوهشگرانمدنظر  شهرت  یند ساخت و مدیریت  ااخیر، فر

مزایای بالقوه ایجاد و  چندین مطالعه مدیریت ورزشی،  (.  90  ،2017،  3پریوتو  ، پونزف  )مالتس  است

تیم شهرت  را  مدیریت  ورزشی  میه  کطوری به  ؛اند کرده  مشخصهای  جذب  شهرت  موجب  تواند 

)والکر و   رویدادهای ورزشی، افزایش عملکرد مالی و افزایش سودآوریتماشاگران و حامیان مالی به  

وارگاس -آلوارادو(  ؛415  ،2017،  5)لوک و هیر   هاادیومتافزایش تعداد تماشاگران در اس ،  (2009،  4کنت

،  والش) سطح اعتبار و اعتمادافزایش ، (2019وارگاس و همکاران، افزایش توانایی تیم ) ،(2019، و زو

،  2016، 7، پریوه، رانفت، زینکو، استونر، بروئر و الیرد)فریز مزیت رقابتی پایدار، (2009، 6بایتی و شیو

مرتبط با تیم شود.  (  136،  2007،  8والش و بایتی )و خرید محصوالت  شفاهی  تبلیغات    افزایش  ( و119

تیم برای  شهرت  تماشاچی  مزایای  متغیرهای  افزایش  باعث  ورزشی  تیمی،  های  هویت  مانند  محور 

   (. 200،  2015،  9د تاولمس-، جائه کو و چان)جانگ  شودمیغیره    ندی وماعتماد به تیم، وفاداری، رضایت

 ای از ادراکاتعنوان مجموعه به( شهرت را  2007)  با توجه با ادبیات مدیریت ورزشی، پارنت و فورمن

  زمان سازمان دارند و همچنین انباشت تصاویر مثبت از سازمان در مدت  بارۀ نفعان خارجی درکه ذی

می  ،طوالنی شهرت  .  کنندتعریف  میهمچنین  تعریف  صورت  این  کهبه  کلیدی  شود  ترین  چگونه 

را میهای خارجی ذیگروه تصور مینفع سازمان  و  راستا، 4،  2007،  10)لیونز  کنندبینند  این  در   .)
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نفعی(  )ذی  ها تمرکز کنند؛ زیرا هر فردی نفعهای متفاوت ذیها باید برای شهرت خود بر دغدغهسازمان

 (.  136، 2007؛ والش و بایتی، 106، 2005)چان،  ادراک متفاوتی از یک سازمان خاص دارد

سنجی باید ماهیت چندبعدی  گیری روان مقیاس اندازههای ورزشی، با انتقال این مفاهیم به حوزه تیم

های مختلف خود و با توجه تواند براساس نیازها و موقعیتشهرت را در بر بگیرد؛ زیرا هر تماشاگر می

ها  ریک از این جنبهولویت و اهمیت متفاوتی برای ه، افردی، اجتماعی و اقتصادی خود  های به دیدگاه

انجام مطالعات  به  توجه  با  شود.  مدیریت دانش  ،شدهقائل  اهمیت  به  ورزشی  مدیریت  حوزه  پژوهان 

به تماشاگران  تیمادراک  کلیدی  نماینده  کردهعنوان  اشاره  ورزشی  استدالل  های  مطالعات  این  اند. 

بنابراین  ؛  از تیم ورزشی است  انآن   کننده ادراکورزشی، تعیین  با تیم  اند که تجربه تماشاگرنکنمی

ک تیم عنوان ادراک کلی از یبهرا    1بر تماشاگر ( شهرت تیم ورزشی مبتنی2015)  جانگ و همکاران

براساس واکنش تماشاگ با فعالیتورزشی  قبلی  به تمام تجارب متقابل  تیم ورزشی تعریف  ران  های 

تیم، مسئولیت اجتماعی تیم،    عملکرد تیم، سنت  معتقدند که شش بعد    . جانگ و همکارانکنندمی

 دهند.  شهرت تیم ورزشی را تشکیل میثبات مالی  کیفیت مدیریت وگیری تماشاگر، جهت 

،  2001،  2)کزن  شودمعادل با کیفیت محصول شناخته می  یدر یک تیم ورزشی، عملکرد تیم مفهوم

از عملکرد تیم14 تیم ورزشی    ، (. منظور  از کیفیت عملکرد  به است  ادراک تماشاگران  با توجه  که 

تیم    دربارۀ(. ادراک تماشاگران  201،  2015)جانگ و همکاران،    گیردموفقیت تیم ورزشی شکل می

به است  تحتممکن  عملکرد  شدت  بگیرد  تیم تأثیر  درواقع34:  6200،  3)رس  قرار  زمینه   ، (.  در 

  کنندای مهم در شهرت تیم یاد میعنوان مسئلهتماشامحور، تماشاچیان از عملکرد تیم بههای ورزش 

پاستورکوجائه  ) از  2016)  (. فریز و همکاران318،  2015،  4، ژانک، کاتانی و  ( عملکرد تیم را یکی 

های  فعالیتشدن تمام  تر، شهرت از انباشته به معنای وسیع  ؛ کنندعوامل ایجادکننده شهرت قلمداد می

کنند اگر شرکتی شهرت  ( ادعا می2005)  5اوغلودر طول تاریخ ایجاد شده است. ملوار و عثمان  شرکت

توان شهرت آن را از بین برد. دومین بعد شهرت تیم ورزشی، تاریخ و سنت  سختی میداشته باشد، به

عنوان بعد مهمی از  ا به( تاریخ و سنت شرکت ر2000)  6چیکوپ و کاروانا   ،تیم است. در این راستا

های  ادراک تماشاگران از همه دستاوردها و موفقیت  ، اند. منظور از سنت تیمشهرت شرکت معرفی کرده
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های ورزشی شهرت چیزی است در تیم  .(203،  2015)جانگ و همکاران،    تیم ورزشی در گذشته است

)سزارنیزکی و   گذشته ایجاد شده استهای تیم در  که براساس عملکرد تیم در طول تاریخ و موفقیت

تیم   ؛(12  ،2002،  1ستادمن تماشاگران شهرت  ادراک  است  بنابراین  ممکن  نیز  ورزشی   توسط های 

،  امر  (. همگام با این210،  2015)جانگ و همکاران،    شودها در گذشته ایجاد  های آنسطح موفقیت 

های  های نامشهود تیمان و همچنین از داراییسنت تیم یکی از ابعاد مهم و تأثیرگذار بر ادراک تماشاگر

 (.  25، 2002، 2)گالدن و فانک  ورزشی است

شرکت اجتماعی  مسئولیت  اخیر،  مطالعات  شرکت ،  ها در  شهرت  کلیدی  است بعد  شده  شناخته   ها 

گذاری مهم استراتژیک محسوب  (. مسئولیت اجتماعی تیم نیز سرمایه40، 2015چمنی و ویسی، )راه

(. منظور 2009)واکر و کنت،    های ورزشی داردهای فراوانی برای تیممزیت  ابعاد  و از بسیاری  است  شده

مشارکت در  و  ادراک تماشاگران از تعهد تیم ورزشی برای برقراری ارتباط ، از مسئولیت اجتماعی تیم

اعی و  های اجتمهای شفاف مسئولیت(. سیاست210،  2015)جانگ و همکاران،    توسعه جامعه است

اخالقی   اثرگذاربرفتارهای  ایجاد شهرت شرکت  و  (. شرکت800،  2015،  3)گولدرینگ  ندهست  ر  ها 

مسئولیتسازمان می ها  تجاری  استراتژی  نوعی  را  اجتماعی  میهای  باعث  که  فضای  بینند  در  شود 

  یابد  افزایشها در بازار رقابتی  بر شهرت و اعتبارشان افزوده شود و سهم آن  ،شدت رقابتی امروزبه

های  مسئولیت  ید افشاهست  ( معتقد2012)  4تراسالسو    ، کاوانا(. بایوند39،  2015چمنی و ویسی،  )راه

سازمان با شهرت  معناداری  و  مثبت  ارتباط  در  اجتماعی  نوین  مبحثی  اجتماعی  مسئولیت  دارد.  ها 

عنوان  توان آن را بهمی  است.وارد حوزه مدیریت ورزشی شده    تازگیبهوکار امروزی است که  کسب

شود میکه هم موجب بهبود رفاه جامعه  تعریف کرد    تعهد و تکلیف مدیریت حوزه ورزش برای اقداماتی

را در ورزشی  منافع سازمان  )ناصری،    و هم  دارد  به89،  2014بر  با  های ورزشی  تیم  ،طور خاص(. 

  ، تنها باعث ایجاد برقراری روابط قوی با هواداران خود هستندهای اجتماعی نهدرگیرشدن در مسئولیت 

ها در طول زمان  های اجتماعی تیمهای مسئولیتدرنتیجه، فعالیت  ؛کنند بلکه به جامعه نیز کمک می

  گذاردتأثیر مثبت میتماشاگران    از سویشده  و اعتقاد بر این است که بر شهرت درک  شودمیانباشته  

های خود در حیطه  ها و تالشهای ورزشی از فعالیت(. تیم758،  2010،  5دران و    ، هیر، پارنت)واکر
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های اجتماعی برای ایجاد تصویر مطلوب، افزایش شهرت، افزایش تعداد تماشاگران، وفاداری مسئولیت 

 پژوهش ناصری  نتایج(.  100،  2012،  1)جونگ  کنند بیشتر هوادران و  افزایش سود و درآمد استفاده می

ده و رفتار  شارزش ادراک   بامسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس رابطه معناداری  ، نشان داد  (2014)

دار تماشاگرانش  فعالیت د؛خرید  مسئولیتبنابراین  تیمهای  اجتماعی  میهای  ورزشی  بر  های  تواند 

 (.  202، 2015همکاران، )جانگ و  ها تأثیر بگذاردشهرت آن 

کوشد برای که یک تیم ورزشی می  است  ادراک تماشاگران از میزانی  ،گیری تماشاگرمنظور از جهت 

)جانگ    ها در تعامل باشد ها را در مرکز توجه خود قرا دهد و با آنو آن  شودخود اهمیت قائل    هواداران

های ورزشی هستند؛ زیرا عملکرد فعان تیمنترین ذیتماشاگران یکی از مهم (.  203،  2015و همکاران،  

،  )کایناک  استوابسته    به هزینه تماشاگران )مانند فروش بلیط و غیره(   چشمگیریطور  مالی تیم به

عنوان ارزش  گیری تماشاگر بههای ورزشی باید به جهتبنابراین تیم  ؛ (20،  2008،  2سلمان و تاتوغلو 

ها تأثیر خواهد  شهرت تیم  برها درنهایت  داشته باشند. ٍاین تالشای  مرکزی سازمان خود توجه ویژه

افزایش وفاداری و اعتمادبه ؛  35،  2006)رس،    نفس منجر خواهد شدگذاشت و به اهدافی همچون 

 (.  127، 2007والش و بایتی، 

شهرت ابعاد  از  دیگر  مدیریت    ،یکی  که  کیفیت  استاست  شده  شناخته  شرکت  شهرت  مهم   بعد 

ادراک تماشاگران از کیفیت مدیریت   ،(. منظور از کیفیت مدیریت255،  1990،  3)فومبران و شانلی

ها است. یک سیستم مدیریت مؤثر عالی و دیدگاه استراتژیک یک تیم ورزشی در مقایسه با سایر تیم

)جانگ و همکاران،    های ورزشی کمک کند تا شهرت قوی و مثبتی را ایجاد کنندنیز ممکن است به تیم

های  استراتژی  بارۀکلیدی اداری در  های( دریافتند که تصمیم1990(. فومبران و شانلی ) 198، 2015

برنامه و  تأثیر میشرکتی  بر شهرت شرکت  تجاری  مهارتهای  نیز  ورزشی  تیم  های  گذارد. در یک 

برای ساخت تیم های خود بسیار مهم  عنوان رهبران در لیگهای ورزشی بهرهبری مدیران کلیدی 

می تعیین  را  تماشاگران  ادراک  تیم،  کلی  کیفیت  و  مدیریت  هوکناف)دی  کنداست.  وان  دی و    ، 

  عد مهمی از شهرت شرکت شناخته شده است(. در ادبیات مدیریت، ثبات مالی ب74ُ، 2004، 4بوسچر 

تماشاگران از ثبات و سودآوری مالی (. منظور از ثبات مالی، ادراک  126،  2009  )والش و همکاران،

های مالی قوی برخوردار باشند،  ها از دارایی(. وقتی شرکت2015)جانگ و همکاران،    تیم ورزشی است
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ارائه خدمات به مشتری صرف کنندمی بیشتری را برای توسعه محصوالت و  )والش و    توانند منابع 

به127،  2009همکاران،   مشابه(.  ورزشیتیم  ،طور  دا  های  می  شتنبا  مالی  بهبود  قدرت  در  توانند 

کارگیری مربیان توانا و بازیکنان ستاره  هد در میدان بازی با بارتباطات بازاریابی خود و افزایش عملکر

تیم برتر   20د  ن دهنشان می  هاپژوهش(.  194،  2015)جانگ و همکاران،    گذاری بیشتری کنندسرمایه

درصد از درآمد ساالنه خود را از حضور تماشاچیان در روز مسابقه کسب    20  در فوتبال اروپا تقریبا  

دارند تا بتوانند درآمد  نیاز  ها به جذب و حفظ تماشاگر  (. همچنین تیم 195،  2014،  1)دیلویت  کنندمی

  ؛ (92،  2016،  2، دویل و برلین)کانکل  داشته باشند کافی برای حفظ و پایداری خود در صحنه رقابت  

)جانگ و    ها تأثیر بگذاردهای ورزشی بر شهرت آن است که ثبات مالی تیم  پذیربینیبنابراین پیش

 (.  200، 2015همکاران، 

ترین پیامدهای شهرت تیم ورزشی، ایجاد هویت تیمی در تماشاگران ورزشی  از طرف دیگر، یکی از مهم

میلیون ماه  هر  چراکه  مراست؛  در  جهان  سراسر  در  تماشاگر  می  اسمها  شرکت  این ورزشی  کنند. 

پرچممصرف ورزشی،  ورزشگاهکنندگان  به  خود  با  رنگارنگی  میهای  آهنگها  در  برند،  را  خود  های 

  دهند و حتی تالشرا ارائه می  حرکات موزونهای دیدنی و جذابی از  خوانند، شکلکها میورزشگاه

ها بکشانند. این روابط روانی بین حمایت از تیم مورد عالقه خود به ورزشگاه  برایکنند مخالفان را می

، تسیگیلیس، اون، لیانوپولوس و  )تئودوراکیس  نام دارد  «هویت تیمی»هواداران و یک تیم ورزشی،  

به    ویژه  یحوزه مدیریت بازاریابی ورزشی توجه  پژوهشگران  1990از سال    (.180،  2016،  3امادی   -ال

مشخص شده است که هویت تیمی بر متغیرهای متعددی    .اندعلل و پیامدهای هویت تیمی داشته 

روان سالمت  ورزشگاهازجمله  در  حضور  برند،  ویژه  ارزش  افزایش  عزتشناختی،  افزایش  نفس،  ها، 

؛ روچا و  87؛  2017،  5بارنهیلو    ، گیپسونلی؛  88؛  2016،  4)لوک و فانک   افزایش جذب تماشاگران

و    تیم  کاالهای مربوط به  و  میدان، افزایش فروش بلیت  حمایت بازیکنان در  (490  ،2017،  6فلوری 
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خشونت تیآلون  -)تودر  کاهش  روسنستریچ -،  و  گیلوز  ورزش (،  235  ،2018،  1هاراری،   مصرف 

 اثر مثبت دارد. ( 2009)تئودراکیس و همکاران، 

مند  عالقههای ایجاد و توسعه هویت تیمی  بینبازاریابان و مدیران ورزشی همیشه به شناسایی پیش

ند  هست  ( معتقد2015)  جانگ و همکاراندر این راستا،  (.  232  ،2018آلون و همکاران،  -)تودر  هستند

هویت تیمی    هاآن آیند کلیدی هویت تیمی تماشاگران فوتبال است.  شهرت تیم ورزشی مقدمه و پیش

( سه دسته عوامل 2006)  2دانند. وان بر تماشاگر میمبتنی  ۀگیرندترین متغیرهای نتیجهرا یکی از مهم

ترین عوامل ایجادکننده هویت تیمی  روانی، عوامل محیطی و عوامل مربوط به تیم ورزشی را از مهم

یند افر  مشتمل بر  عوامل محیطیاست.    وابستگی و تمایز  ،عوامل روانی مشتمل بر نیاز تعلقداند.  می

از عوامل مربوط به تی  است.تیم حریف    برشدن و برتری  اجتماعی های مثبت تیم،  ویژگی  م،منظور 

  ، نصراصفهانی،حسینیتصویر و سابقه تیم، موفقیت و عملکرد تیم، بازیکنان تیم و غیره است. سلطان

بلکه باعث    ،تنها موجب شهرت تیم( عملکرد تیم و مهارت بازیکنان را نه2014)  نصراصفهانی و جابری

نشان  نیز  ( 2015) . نتیجه پژوهش جانگ و همکارانانددانسته افزایش احساس هویت تیمی هواداران 

 بود.   69/0ضریب تأثیر شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی تماشاگران برابر با ، داد

،  2017،  فلوری)روچا و    استهای مصرف ورزش  کلیدی در همه مدل  عنصری  هویت تیمی   ،درواقع

دلیل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر رفتارهای مصرف ورزش مانند حضور تماشاگران در  ( و به14

)تئودوراکیس و    ستاکننده ورزشی  در ادبیات رفتار مصرف  شدهبیشترین حوزه مطالعهها،  استادیوم

ند هست  ( معتقد2017)  ( و روچا و فلوری2017)  براین، لی و همکارانعالوه  (.178،  2016همکاران،  

اساسی و تأثیرگذار   از عوامل مهم،  های ورزشی  ر حضور تماشاگران در استادیومبهویت تیمی یکی 

کمیت  به   ایحرفه   ورزشاست.   به  وابسته  شدت  تماشـاگران  تعداد  حفظ.  استحضـور  افزایش    و 

تواند  میکه  است  ورزش    ای و صنعتهای اصلی در فوتبال حرفهز دغدغهها یکی اتماشاگران در ورزشگاه

،  ، نادریان جهرمی، خزایی پول و سلیمی)جابری  کندها ایجاد  را برای درآمدزایی باشگاه  ظرفیت بسیاری

ای خواهد توانست با سرعت  ورزش حرفه   ها ایش تعداد تماشاگران در استادیومبا افززیرا    ؛(188،  2011

افزایش د  را  میزان درآمد خود  از  هد کافی  بتواند  برآیدعهده هزینه  و  ، )المیری  های روزافزون خود 

ها به جذب و  همچنین تیم(.  70:  2009،  نادریان جهرمی، سلطان حسینی، نصراصفهانی و رحیمی

پایداری خود در صحنه رقابت داشته  نیاز  حفظ تماشاگر   دارند تا بتوانند درآمد کافی برای حفظ و 
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آگاهی    (.90،  2016)کانکل و همکاران،    باشند بازاریابان ورزشی  عوامل مؤثر بر حضور   دربارۀبرای 

تماشاگران  تواند سبب افزایش تعداد کسب این آگاهی به مرور زمان میضروری است؛ زیرا    تماشاگران

تماشاگران    ی عواملی که بر حضوری شناسا(.  100،  2011،  خبیریو    ، اسدی )فالحی  شودها  ورزشگاه  در

ریزی جامع و مسئوالن فوتبال کشور برنامهها  باشگاهکه  شود  میموجب    ،گذارند فوتبال تأثیر مثبت می

ها، فدراسیون و درنتیجه افزایش درآمد باشگاه  ها در استادیوم  را   هاآن  بیشترتا زمینه حضور هرچه   کنند

 .  (70، 2009و همکاران،  )المیری  فراهم کنند کشور  و رونق فوتبال

بنابراین ؛  ازپیش شده استعنوان مشتری ورزش بیشبا افزایش توجه به ورزش، تأکید بر تماشاگر به

.  دشوهای ورزشی میورزش و تیمسمت  که موجب تشویق تماشاگر بهمدنظر قرار داد  باید عواملی را  

های ورزشی برای جذب تماشاگران شدیدتر از اهمیت تماشاگران ورزشی، رقابت میان تیم گسترشبا 

استراتژی   ، به همین دلیل  ؛همیشه است برای جذب تماشاگرانتوسعه  برای ،  های مؤثر  اول  اولویت 

در مطالعه حاضر سهم ابعاد شهرت تیم ورزشی در قصد حضور های ورزشی تبدیل شده است. سازمان

های  تیم  ایجاد و مدیریت شهرت.  شده است تماشاگران فوتبال از طریق متغیر هویت تیمی آنان بررسی  

 کمتری   توجه  در ادبیات مدیریت بازاریابی  که است  علمیهای پژوهش از  جدیدی  نسبتا   ۀورزشی رشت

جدید نیست، اما شهرت   یشهرت در مدیریت موضوع   (. 2019،  وارگاس و زو -آلوارادو() است  به آن شده

است. در  دانشگاهی    هایپژوهشظهور در  درحال   یهای ورزشی موضوع یژه تیمودر صنعت ورزش به 

از شهرت تیم ورزشی    دو( یک مدل مرتبه  2015جانگ و همکاران )ترین پژوهش در این زمینه،  مرتبط

اندازهدرحالی  کردند؛ ارائه   کند ساختارهای چندگانه باید در  پیشنهاد می  1کالسیکگیری  که نظریه 

ابعاد بررسی    و  سطح  باالتر  در سطح  برای   شوند؛نه  عینی  و  بالقوه  روشن،  مفهومی  این روش  زیرا 

اگر شهرت تیم در سطح  رسد  رو به نظر میازاین ؛  (2013،  2است )لی و کودوگان   پژوهشیهای  مدل

طرف دیگر،  از  عاد شهرت تیم و هویت هواداران بهتر خواهد بود.  بدرک ما از ارتباط اابعاد بررسی شود،  

)ادوارد اندازه اشتباه است  پژوهشگران    زیرا  ؛(385،  2011،  3گیری کلی در مدل معادالت ساختاری 

،  2013گیری بدانند )لی و کودوگان،  دازهتوانند تفاوت و سهم متغیرهای پنهان )مکنون( را در اننمی

گیری اندازه  ،ند که در مدل معادالت ساختاریهست  ( معتقد2013)  4کارکوس و بوربونعالوه،  به(.  240
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  جایی کهباید تا    پژوهشگران  دلیل،  به همین  ؛زمانی درست است که متغیرها از نوع بازتابنده باشند 

،  2016،  1)لی و چامبرلیان  ساختاری از شاخص بازتابنده استفاده کنندتوانند در مدل معادالت  می

دانش محدو117 به  توجه  با  در(. همچنین  ما  کدامبارۀ  د  اباینکه  از  بیشتر یک  تیمی  هویت  به  عاد 

مشخص  خواهد شد، ضرورت تمرکز بر ابعادهای شهرت تیم ورزشی  منجر  تماشاگران نسبت به تیم  

و   بر هویت تیمیتأثیر ابعاد شهرت تیم ورزشی    بررسی  پژوهش،  این   اصلی  هدف  وراین  از  شود؛می

فوتبال تماشاگران  د  کهزمانی  ؛است  قصد حضور  ورزشی  تیم    عملیاتی   ابعاد  سطح  رمقیاس شهرت 

 . شودمی

های ورزشی و  های مؤثر بر شهرت تیما ارزیابی مؤلفهتا ب  آن است  درپی   پژوهشگر  ،در این پژوهش

  ، هاهای ورزشی فوتبال، راهکارهایی را برای مدیران باشگاهادراک تماشاگران از شهرت تیمدرک بهتر از  

افزایش   منظوربههای ورزشی  ال و مدیران بازاریابی ورزشی در مدیریت شهرت تیمبهای ورزشی فوتتیم

آنان    ایجاد هویت تیمی در  ها به هواداران وتبدیل آن  ،افزایش تعداد تماشاگران خود  ،سطح شهرت

  هاو قوت  هاهای ورزشی، ارائه ضعف هایی را برای مدیریت بهتر شهرت تیممشی. همچنین خط دهدارائه  

های ثر برای بهبود مدیریت شهرت در آینده برای تیمؤهای متوسعه سیاست  ،ها در ابعاد شهرت تیم

شناسایی  ،  بنابراین هدف پژوهش حاضر ؛کردافزایش تعداد تماشاگران معرفی    منظوربه ورزشی فوتبال  

 . بودهای ورزشی بر هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران فوتبال تأثیر ابعاد شهرت تیم

 
1. Lee and Chamberlain 
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

Figure 1- The Conceptual Model of the Research 

 

 پژوهش روش

تیم پرسپولیس   عضای کانال تلگرامی رسمیهمۀ ا.  بودتوصیفی از نوع همبستگی  پژوهش،    این  روش

گیری شهرت تیم  ندازهبرای اعنوان جامعه آماری پژوهش حاضر انتخاب شدند.  نفر به  1337926با  

مبتنی پرسشنامه    برورزشی  از  و همکارانؤسهیجدهتماشاگر  جانگ  اندازه (،  2015)  الی  گیری برای 

پ  از  اندازه(  2012)  1، تسای و هوانگسؤالی وو سه  ۀرسشنامهویت تیمی  از    گیریبرای  قصد حضور 

  ها پرسشنامهروایی صوری و محتوایی  برای استفاده شد. ( 2017) روچا و فلوریالی ؤسپنج ۀپرسشنام

ها از روش ترجمه و بازترجمه، برای روایی سازه  از طریق  نفر از اساتید مدیریت ورزشی  8  هایاز نظر

شمارۀ    )جدول  ها از آلفای کرونباخ استفاده شدآزمون تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی پایایی آن

به    هالینک پرسشنامه  وصورت آنالین طراحی  به  هاپرسشنامهپردازش،  (. با استفاده از سایت کافهیک

 
1. Wu, Tsai & Hung 
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. دهدر کانال قرار د  تاخواسته شد    ویو از  ه  فرستاد  رسمی باشگاه پرسپولیسکانال تلگرامی  مسئول  

به  16تعداد    کهپرسشنامه برگشت داده    525تعداد   و    شد  دلیل مخدوشی کنار گذاشتهپرسشنامه 

پرسشنامه انجام گرفت. براساس قانون معادالت ساختاری که برای هر    509یند تجزیه و تحلیل با  افر

، این تعداد پرسشنامه برگشتی  (2010،  1، آندرسون، بابین و بالک هایر)  مونه الزم است ن  15تا    10ال  ؤس

  درصد بود.  96نرخ پاسخ    ،پرسشنامه سالم   509. با احتساب  استال پرسشنامه مطلوب  ؤس  26برای  

( هیچ تهدیدی  04/0)  های مخدوش مذکور، تعداد پرسشنامهبود  درصد  85نرخ پاسخ بیشتر از  که  ازآنجا 

(. نتیجه آزمون تحلیل عاملی  220،  2011،  2، والکر، کنت و آینوس)جوردن  بودند حاضر ن  پژوهشبرای  

با توجه به نتایج .  داشتند(  6/0از    بیشتر )بار عاملی    بار عاملی مناسبیها  تمامی سؤال،  تأییدی نشان داد

آلفای کرونباخ که در تمامی شاخص از  ها مقدار آن  آزمون  اذعان  می  ،بود  8/0بیشتر  که   کردتوان 

  بود و ابزار اندازگیری از همسانی درونی خوبی برخوردار  داشت ها پایایی مناسببرای شاخص هاسؤال 

های خام از آمار توصیفی  داده  کردنبندی و خالصههدادن، طبقمنظور سازمان(. بهشمارۀ یک  ول)جد

استفاده پژوهش  و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادالت ساختاری برای بررسی برازش مدل  

انجام      23نسخه    4و ایموس  3اس اسپیاسافزارهای آماری  ها با استفاده از نرمد. تجزیه و تحلیل دادهش

 . شد
 

 نتایج 
 شده است. ذکر  1 ۀدر جدول شمار  پژوهشهای  شناختی نمونه های جمعیتویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Hair, Anderson, Babin & Black 

2. Jordan, Walker, Kent & Inoue 
 

3. SPSS  

4. AMOS  
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 پژوهش گنندگان در شناختی شرکتهای جمعیتویژگی -1جدول 

Table 1- Demographic Characteristics of the Participants in the Research 

 
 

جدول   یک،  براساس  فراوانیشمارۀ  مربوط  70/76)  بیشترین  جنسیت  متغیر  براساس  مردان، به  ( 

فراوانی به20/44)  بیشترین  مربوط  تحصیلی  مقطع  براساس  فراوانیمقطع    (  بیشترین   کارشناسی، 

( مربوط  45/41)  در متغیر سن بیشترین فراوانی،  ( براساس وضعیت تأهل مربوط به مجردها47/62)

( براساس وضعیت شغلی مربوط به وضعیت  69/50)  بیشترین فراوانی  وسال    30تا    20سنی    ۀبه رد

 .  بودآموز و دانشجو دانش
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 هاپرسشنامهو میزان همسانی درونی  هاپرسشنامه ها، منابعشاخص -2جدول  

Table 2- Indicators, Sources of Questionnaires and the Degree of Internal 

Consistency of Questionnaires 

 Indicators/  شاخص
 تعداد گویه 
Number 

of Items 

 هامنابع پرسشنامه 
Sources of Questionnaires 

آلفای  

 کرونباخ

α 
 Team Performance 3 / عملکرد تیم

 ( 2015جانگ و همکاران )

 
Jang et al (2015) 

0.88 

 Team Tradition 3 0.90/  سنت تیم

 Team Social /مسئولیت اجتماعی تیم

Responsibility 
3 0.86 

-Spectator / گیری تماشاگرجهت

Orientation 
3 0.85 

 Management /کیفیت مدیریت

Quality 
3 0.78 

 Financial Soundness 3 0.81 /ثبات مالی 

 Team Identification 3 / هویت تیمی
 Wu et al/   ( 2012وو و همکاران )

(2012) 
0.84 

 Attendance Intentions 5 /قصد حضور 
 & Rocha  /(2017) روچا و فلوری 

Fleury (2017) 
0.80 

  
خطـی  هـم  نبودها و  بودن دادهنرمال  ،استفاده از مدل معادالت ساختاری  ضفردو پیش  کهبا توجه به این

داده   ،است برای  آزمون  دو  بدین  پژوهش های  این  شد.  تحلیل ظونمانجام  از  تکر  و  های  متغیره 

ارزیابی تحلیل تکدادهبودن  نرمالبرای بررسی    چندمتغیره ،  متغیره نشان دادها استفاده شد. نتایج 

چندمتغیره با استفاده  بودن  نرمال  ،نبود. درنهایت  ±  1بیشتر از  هـا، مقادیر کشـیدگی و کجـی سـؤال

  67/12شاخص ماردیا برابر با  مقدار  ،  شد. نتایج نشان دادبررسـی  و نسبت بحرانی     ماردیـاضریب  از  

عنوان تخطی از فرض  به   58/2از  تر  مقادیر نسبت بحرانی بزرگ.  بود  32/1و مقدار نقطه بحرانی برابر با  

بودن فرضیه نرمال  توان نتیجه گرفت کهمیبا توجه به نتایج  .  شودبودن چندمتغیره تلقی مینرمال

   .استچندمتغیره با تقریب مناسب رعایت شده 

یک از متغیرهای مستقل  چمدل معادالت ساختاری این است که هی دادنهای انجامضفراز دیگر پیش

دهد که یک متغیر  خطی وضعیتی را نشان میآزمون همداشته باشند.    نباید رابطه خطی با همـدیگر

  زیاد بین متغیرهای مستقل همبستگی    ، اقعدرومستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است.  
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ن زابرای تشخیص می  2تورم واریانس و عامل   1وجود نداشته باشد؛ بنابراین از دو آماره ضریب تحمـل 

خطی )تولرانس و عامل  اگر هر دو آماره هماستفاده شد.  خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل  هم

یک عدد  به  نزدیک  بسیار  مستقل  متغیرهای  برای  واریانس(  نشانگر    تورم  و  هم  نبودباشد،  خطی 

در بین    تولرانسمیزان آماره  ،  مطابق نتایج دهنده برآورد خوبی از ضریب رگرسیونی مربوط است.نشان

بود و  مربوط تولرانس به متغیر ثبات مالی  و حداقل مقدار آماره   بود 4/0متغیر مستقل بیشتر از  شش

 توسط دیگر متغیرهای مستقل   هویت تیمیدرصد از واریانس متغیر    06حدود  بود؛ یعنی    60/0برابر با  

( تبیین نشده  مدیریتگیری تماشاگر و کیفیت  عملکرد تیم، سنت تیم، مسئولیت اجتماعی تیم، جهت)

دیگر  .است می  ،از طرف  نشان  مستقل نتایج  متغیر  برای شش  واریانس  تورم  عامل  مقدار  که  دهد 

خطی چندگانه در بین متغیرهای مستقل وجود  دهد رابطه همنشان میکه  بود    5/2پژوهش کمتر از  

به مقادیر    بـا  (.2011،  ـارانکی و همق)صـاد   شتندا و ضریب تحمل در  مل تورم واریانس  عاتوجه 

خطی  همنبود    ضدرنتیجه فر  شت؛دان خطی بین متغیرهای مستقل وجود  همرابطه    سه،  ۀجدول شمار

 .  چندگانه محقق شد

یابی  مدل  کارگیری رویکرد متغیرهای مکنون در الگویهای بهشرط   از پیشدیگر  یکی    از طرف دیگر،

تحلیل همبستگی   منظوربدین.  وجود همبستگی میان متغیرهای پژوهش است  ، معادالت ساختاری

ارائه شده است.    همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهشدر جدول شمارۀ سه، نتایج    .انجام شد  نپیرسو

( و کمترین همبستگی بین  585/0)  قصد حضور و هویت تیمی  یبیشترین همبستگی بین متغیرها

 .است( 115/0) ثبات مالیمتغیرهای هویت تیمی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Tolerance (TOL) 

2. Variance Inflation Factor (VIF) 
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 شده در مدل پژوهشضرایب همبستگی بین متغیرهای مشاهده  -3جدول 

Table 3- Correlation Coefficient between Variables Observed in the Research 

Model 

 
05/0 * P ≤، 01/0  ** P ≤ 

 

(  بار عاملی) شده، الزم است معناداری وزن رگرسیونیپیش از ارزیابی مدل ساختاری ارائه   براین،عالوه

گیری و  های اندازهبرازندگی مدل  تا از  ودها بررسی شگویهبینی  های مختلف پرسشنامه در پیشسازه

ا استفاده از  ب  امراطمینان حاصل شود. این    هاگیری سازهها در اندازهودن نشانگرهای آنب  قبول  قابل

  CFAانجام شد. با توجه به اینکه در مدل    ایموس افزارنرم  ( وCFA)  تکنیک تحلیل عاملی تأییدی

متغیبرازش  تمامی  رگرسیونی  پیش  رها یافته، وزن  گویهدر  اطمینان  بینی  پرسشنامه، در سطح  های 

یند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته نشدند.  اها از فریک از گویههیچ  داشت،تفاوت معنادار با صفر    99/0

مقدار  بود و    91/0تا    52/0  در دامنهها  املی گویهع  دامنه بار،  نشان دادنتایج تحلیل عاملی تأییدی  

اندازهبرازش مطلوب مدل  دهندۀنشانبرازش   هایشاخص   استگیری متغیرهای مدل پژوهش  های 
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(670/684    =χ2  ،932/0    =GFI   ،92/0    =IFI  ،93/0    =TLI  ،95/0    =CFI  ،97/2   =   χ2/d، 

230 = DF ،06/0  =RMSEA  .) 

متغیرها را    یافته است و شدت روابط بیندهنده مدل معادالت ساختاری برازششانن  ۀ دو شمار  شکل

غیرمعنادار، نسبت   اسکوئرکایشاخص  . در الگوی معادله ساختاری مطلوب، الزم است  کندمشخص می

از  کای کمتر  آزادی  درجه  به  و شاخص،  3اسکوئر  هنجارشده  برازش  برازش  های  برازش   و  نیکویی 

های مدل  باشد. شاخص  08/0تر از  عات باقیمانده کوچکبمر  میانگین  ریشه  و  90/0تر از  بزرگ  تطبیقی

 ارائه شده است.  ۀ چهارپژوهش حاضر در جدول شمار

 

 مدل پژوهش  -2شکل 

Figure 2- Research Model 
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 شاخص های برازش مدل پژوهش -4جدول 

Table 4- Fit Indices of the Research Model 

 

است  دو به درجه آزادی مناسب  های نسبت خیشاخص  دهد کهۀ چهار نشان مینتایج جدول شمار

  RMSEAو شاخص    90/0از  بیشتر    CFIو    NFI  ،RFI  ،GFI  ،TLI  ،IFI  های( و شاخصسه  )کمتر از

از   برازش مطلوب  پژوهشمدل    ؛ یعنیدر حد مطلوب قرار دارند  08/0کمتر  و ساختار    دارد  حاضر 

مدل   پژوهش،  شده درگردآوری های داده ، عبارتیبه  ؛قبول استشده برای آن قابلعاملی درنظر گرفته

پژوهش، ضرایب رگرسیونی استاندارد،   هایه . همچنین فرضیکنندرا حمایت و تأیید می  مطالعهنظری  

نشان داده شده است. اطالعات  پنج    ۀها در جدول شمارخطای برآورد، نسبت بحرانی و معناداری آن 

 . شدندپژوهش پذیرفته   هایه فرضی همۀویای این است که گجدول این 
 

 مسیرها و ضرایب رگرسیونی مدل پژوهش -5جدول 

Table 5- Paths and Regression Coefficients of the Research Model 

 Path /مسیر

وزن  

 رگرسیونی 
Regression 

Weight 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 

نسبت 

 بحرانی 
Critical 

Ratio 

 معناداری 
Significant 

 عملکرد تیم

Team 

Performance 
<--- 

 هویت تیمی 

Team 

Identification 
0.820 0.037 7.505 0.001 

 سنت تیم

Team 

Tradition 
<--- 

 هویت تیمی 

Team 

Identification 
0.459 0.087 5.125 0.001 

مسئولیت اجتماعی  

 تیم 

Team Social 

Responsibility 

<--- 
 هویت تیمی 

Team 

Identification 
0.772 0.044 6.616 0.001 

گیری  جهت

 تماشاگر 

Spectator-

Orientation 

<--- 
 هویت تیمی 

Team 

Identification 
0.700 0.041 6.338 0.001 

       

X2 DF X2/DF NFI IFI CFI RMSEA TLI GFI 

684.67 236 2.90 0.93 0.92 0.96 0.06 0.94 0.95 
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 مسیرها و ضرایب رگرسیونی مدل پژوهش  -5جدول ادامة 

Table 5- Paths and Regression Coefficients of the Research Model 

 Path /مسیر

وزن  

 رگرسیونی 
Regression 

Weight 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 

 نسبت بحرانی 
Critical 

Ratio 

 معناداری 
Significant 

 /مسیر
Path 

وزن  

 رگرسیونی 
Regression 

Weight 

 کیفیت مدیریت 

Management 

Quality 
<--- 

 هویت تیمی 

Team 

Identification 
0.368 0.083 5.003 0.001 

 ثبات مالی 

Financial 

Soundness 

<--- 
 هویت تیمی 

Team 

Identification 
0.263 0.097 4.460 0.001 

 هویت تیمی 

Team 

Identification 
<--- 

 قصد حضور 

Attendance 

Intentions 
0.803 0.022 8.521 0.001 

 

ضریب تعیین نیز شاخص دیگری است که    ۀ چهار،های برازش مدل در جدول شماربر شاخصعالوه

این ضریب میزان تبیین واریانس .  مدنظر قرار دهند دل معادالت ساختاری  مباید در گزارش  پژوهشگران  

  ضریب تعیینبراین،  عالوهد.  دهیا تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهای مستقل را نشان می

شود. ضریب  متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین میهد که چند درصد از تغییرات  د نشان می

  ؛اند سازی معادالت ساختاری استفاده کردهاست که از مدل  هایی پژوهشترین شاخص در  تعیین مهم

ضرایب در این راستا، در پژوهش حاضر  .  دهد را برای همین منظور انجام می  پژوهش  زیرا اساسا  محقق

حدود   که  است  آن  از  حاکی  واریانس  55مدل  از  تعیین(ینتبی  درصد  )ضریب  تیمی   شده    هویت 

  از طریق   قصد حضور تماشاگرانواریانس    از  درصد   64و حدود    ابعاد شهرت تیم ورزشیأثیر  تتحت

.  است  شدنیبینیپیش  )هویت تیمی(  و میانجی  ابعاد شهرت تیم ورزشی()  مجموع متغیرهای مستقل

فرمول آزمون .  شدآمون سوبل، اثر میانجیگری متغیر هویت تیمی بررسی  فرمول    همچنین با استفاده از

 :از استعبارت سوبل 

𝑧 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑎 × 𝑏

√(𝑏2 × 𝑠𝑎2) + (𝑎2 × 𝑠𝑏2) + (𝑠𝑎2 × 𝑠𝑏2)
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sa :هایخطای استاندارد مسیر میان متغیر 

 مستقل و میانجی 

aهای: مقدار ضریب مسیر میان متغیر  

 مستقل و میانجی 

sb :هایخطای استاندارد مسیر میان متغیر 

 وابستهو  میانجی

b : هایمقدار ضریب مسیر میان متغیر  

 میانجی و وابسته

 

آزمون    z  ۀآمار،  نتایج نشان داد  ذکرشده در باال، ( در فرمول  پنجگذاری اعداد )جدول شماره  با جای

تیم عملکرد  مسیر  برای  تیمی-سوبل  با  -هویت  برابر  حضور  تیم24/18قصد  سنت  مسیر  هویت –، 

، 34/17قصد حضور برابر با  - هویت تیم–، مسیر مسئولیت اجتماعی تیم48/6قصد حضور برابر با  –تیمی

–هویت تیمی-، مسیر کیفیت تیم03/16قصد حضور برابر با  –هویت تیمی–گیری تماشاگرمسیر جهت 

حال با  است.    88/2قصد حضور برابر با  –ت تیمیهوی- و مسیر ثبات مالی  59/4قصد حضور برابر با  

توان گفت  می  است،بیشتر    ±96/1از  در همه مسیرهای غیر مستقیم    z-valueتوجه به اینکه مقدار  

 . استمعنادار  قصد حضور تماشاگرانبر  ابعاد شهرت تیم ورزشیاثر غیرمستقیم 

شده  ۀ شش ارائه  اثرات کل مسیرهای مدل پژوهش، در جدول شمار  و  غیرمستقیمتأثیر  تأثیر مستقیم،  

هویت تیمی و  –مسیر عملکرد تیمبیشترین تأثیر مستقیم به    شمارۀ شش،است. با توجه به جدول  

 است.مربوط هویت تیمی -کمترین تأثیر مستقیم به مسیر ثبات مالی 
 

 متغیرهای پژوهش تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و  اثرات کل  -6جدول 

Table 6- Direct, Indirect and Total Effects of Research Variables 

 مسیر 

Path 

 ضرایب اثر در حالت استاندارد 

Effect Coefficients in Standard Mode 

 اثر غیر مستقیم
Indirect 

Effect 

 اثر مستقیم
Direct 

Impact 

 اثر کل 
Total 

Effect 

 عملکرد تیم

Team Performance 
<--
- 

 هویت تیمی 

Team 

Identification 

0.000 0.820 0.820 

 سنت تیم

Team Tradition 
<--
- 

 هویت تیمی 
Team 

Identification 

0.000 0.459 0.459 

 مسئولیت اجتماعی تیم
Team Social 

Responsibility 

<--
- 

 هویت تیمی 
Team 

Identification 

0.000 0.772 0.772 
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 تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و  اثرات کل متغیرهای پژوهش -6جدول ادامة 

Table 6- Direct, Indirect and Total Effects of Research Variables 

 مسیر 

Path 

 ضرایب اثر در حالت استاندارد 

Effect Coefficients in Standard Mode 

 اثر غیر مستقیم
Indirect 

Effect 

مستقیماثر   

Direct 

Impact 

 اثر کل 
Total 

Effect 

گیری تماشاگر جهت  

Spectator-

Orientation 

<--
- 

 هویت تیمی 
Team 

Identification 

0.000 0.700 0.700 

 کیفیت مدیریت 
Management 

Quality 

<--
- 

 هویت تیمی 
Team 

Identification 

0.000 0.368 0.368 

 ثبات مالی 

Financial 

Soundness 

<--
- 

 هویت تیمی 

Team 

Identification 

0.000 0.263 0.263 

 هویت تیمی 

Team 

Identification 

<--
- 

 قصد حضور 

Attendance 

Intentions 

0.000 0.803 0.803 

 عملکرد تیم

Team Performance 
<--
- 

 قصد حضور 

Attendance 

Intentions 

0.323 0.000 0.323 

 سنت تیم

Team Tradition 
<--
- 

 قصد حضور 
Attendance 

Intentions 

0.209 0.000 0.209 

 مسئولیت اجتماعی تیم
Team Social 

Responsibility 

<--
- 

 قصد حضور 
Attendance 

Intentions 

0.281 0.000 0.281 

گیری تماشاگر جهت  

Spectator-

Orientation 

<--
- 

 قصد حضور 
Attendance 

Intentions 
0.249 0.000 0.249 

 کیفیت مدیریت 
Management 

Quality 

<--
- 

 قصد حضور 
Attendance 

Intentions 

0.186 0.000 0.186 

 ثبات مالی 

Financial 

Soundness 

<--
- 

 قصد حضور 

Attendance 

Intentions 

0.142 0.000 0.142 
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 گیريبحث و نتیجه 
ایران و درآمدهای کالن آن به حضور تماشاگران  عنوان پرطرفدارترین ورزش دنیا و  ماندگاری فوتبال به

آیند و  های ورزشی به حساب میکلیدی موفقیت تیم  یها بستگی دارد. تماشاگران از اجزا در ورزشگاه

تأثیر  بررسی  شود. هدف این پژوهش،  حضور تماشاگران بیشتر موجب جذب حامیان مالی بیشتری می

 حضور تماشاگران تماشاگران فوتبال بود.   ابعاد شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی و قصد

می تماشاگران  بیشتر  جذب  موجب  تیم  عالی  )ترکفر،  عملکرد  کارلسون2009شود  و  (.  داناوان   ،

بینی میزان ای برای شهرت تیم و پیشند که عملکرد موفق تیم واسطههست  ( معتقد2009)  1کانسکای 

(  2017)  2، لوک، فانک، فیلو و مک دونالد یلاحساس هویت تیمی تماشاگران با تیم است. همچنین دو

  دهدمیهای این مطالعه نشان  یافتهبخشی تیمی است.  کلیدی برای هویت   ،عملکرد تیم  کردند بیان  

کننده هویت تیمی  بینیترین پیشترین و قویعملکرد تیم مهم  ،از میان ابعاد شهرت تیم ورزشیکه  

بعد  که    دهدمینشان  پژوهش حاضر  نفعان تیم یعنی تماشاگران است. نتایج  ترین ذیاز دیدگاه کلیدی

( بر هویت تیمی تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس  82/0)  زیادعملکرد تیم با ضریب رگرسیونی نسبتا   

(، جانگ و  2009های کارلسون و همکاران )های پژوهشنتایج این پژوهش با یافتهتأثیرگذار است.  

( 2017( و دویل و همکاران )2016فریز و همکاران ) (،2015کو و همکاران )  (،  2015همکاران )

ا  مبنی افزایش سطح شهرت آنان و تقویت هویت تیمعالی  عملکرد موفق و    ینکهبر  های ورزشی بر 

در  را  های ورزشی عملکرد بهتری  هرچه تیم  ، درواقع  .دارد  ی، همخواناستتیمی تماشاگران اثرگذار  

شود؛  ها بیشتر میها و مسابقات لیگ از خود نشان دهند، ادراک تماشاگران ورزشی از شهرت آن بازی

برای  تماشاگران شهرت تیم ورزشی را براساس عملکرد تیم )  ،(2015ن )به اعتقاد جانگ و همکارازیرا  

نوان ع ویژه تیم پرسپولیس بهها بهمدیران تیم  بنابراین  ؛ ندکنمینسبت برد به باخت( ارزیابی    مثال،

سازی توانند با برجسته های مدعی قهرمانی در لیگ برتر، میو یکی از تیم  1397قهرمان لیگ برتر سال  

برنامههای خود در رسانهموفقیت تبلیغاتی نهها و  افزایش شهرت خودهای  سبب بلکه    ،تنها موجب 

شمار مثبتی را برای تیم و باشگاه خود  و پیامدهای بی  وندتیمی تماشاگران خود نیز شتقویت هویت  

 به ارمغان آورند.  

توسعه  کشورهای  باشگاهیدر  برجسته افته  با  فوتبال  بزرگ  ورزشی  و   کردنهای  خود  تاریخچه 

و از این    تندهس  آفرین باشگاه خودریادآور تاریخچه غرو  ،های گذشته خودداشتن آداب و سنت نگهزنده

 
1. Carlson, Donavan & Cumiskey 

2. Doyle, Lock, Funk, Filo & McDonald 
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پایگاه هوها بهسنت  ابزاری برای تقویت شهرت و  اداری خود و ایجاد هویت تیمی تماشاگران عنوان 

بعد    دهد کهمی(. نتایج پژوهش حاضر نشان  180،  2014کنند )جابری و همکاران،  خود استفاده می

 تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس تأثیر بر هویتی تیم    46/0سنت تیم با ضریب رگرسیونی به میزان  

أثیر ارزیابی کلی از تاریخچه تیم و  تاست تحتهای ورزشی ممکنشهرت تیم  ، طور خاصگذارد. بهیم

تیم در گذشته باشد موفقیت ند که میراث هست  ( معتقد2006)  1تهیل و وینسن  ،برای مثال  ؛های 

نچستر یونایتد کمک کرده است تا این تیم  بلندمدت، پرسابقه و دستاوردهای گذشته تیم ورزشی م

یافته پژوهشحاضر  نتایج پژوهش  داشته باشد.    کنونی خودشهرت خوبی در میان هواداران   های  با 

مبنی بر اینکه سنت و تاریخچه تیم بر افزایش   ( 2014جابری و همکاران )  و   (2015جانگ و همکاران )

اثرگذار   تیم  شهرت  سطح  میموجب  و    استادراک  تماشاگران  تیمی  است. هویت  همخوان  شود، 

توانند با توجه و تأکید بیشتر های ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران ازجمله تیم پرسپولیس تهران میتیم

کردن ایهای باشگاه خود و رسانهها و سنتحیای ارزش ا  ،ها قدمت تیم و باشگاه  ،ها بر نمادها، سنت

ها و دستاوردهای گذشته خود جایگاه و شهرت خود را در فوتبال کشور  موفقیت  ،سابقه طوالنی   ، قدمت

 .   کنندتماشاگرانشان تقویت  بین ایران حفظ کنند و حس هویت تیمی را در

های  ها و تیمو نتایج سازمانی آن، شرکتدر چند سال اخیر با اهمیت روزافزون مسئولیت اجتماعی  

های  ها و شبکهگیری از رسانه و با بهره  اندکردهاقدام  های خود در آن زمینه  ورزشی به گسترش فعالیت

بخشی به تماشاگران خود هستند. یک شرکت برای رسیدن کردن شهرت و هویتاجتماعی درپی جهانی

(. نتایج پژوهش حاضر  2015،  2مهای اجتماعی است )هل فعالیتبه شهرت نیازمند توجه و مشارکت در  

به میزان   زیاد بعد مسئولیت اجتماعی شهرت تیم ورزشی با ضریب رگرسیونی نسبتا   که  دهد  نشان می

چمنی و  راههای های پژوهشاین نتایج با یافته گذارد. بر هویت تیمی تماشاگران خود تأثیر می، 77/0

  ( 2012جونگ ) (،2012بایوند و همکاران )  (،  2015)هلم  (،  2015جانگ و همکاران )(،  2015ویسی )

شود  میمبنی بر اینکه مسئولیت اجتماعی تیم موجب افزایش ادراک سطح شهرت تیم  (  2010واکر )و  

ها  ها و باشگاهبنابراین مدیران تیم  ی دارد؛گذارد، همخوانو بر هویت تیمی تماشاگران فوتبال اثر می

عنوان نوعی استراتژی بازاریابی برای بهبود شهرت های اجتماعی بهباید از فعالیت در زمینه مسئولیت 

درواقع  کنند.  استفاده  خود  تماشاگران  تیمی  هویت  افزایش  و  تقویت  و  خود  ورزشی  های  تیم  ،تیم 

می بهرورزشی  با  فناوریهتوانند  از  درست  اینترنتگیری  ازجمله  روز  شبکهرسانه   ،های  و  های  ها 

 
1. Hill & Vincent 
2. Helm 
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تالش فعالیتاجتماعی  و  خود  ها  مسئولیترا  های  زمینه  دیدگان در  جلوی  اجتماعی  های 

بلکه تماشاگران   ،و بهبود دهند کنند  تنها شهرت خود را حفظ  کنندگان ورزش قرار دهند تا نهمصرف

 .  کنندو در آنان هویت تیمی ایجاد   کردهرا به هوادار تبدیل 

نشان می  ۀمطالع تیم  که  دهد  حاضر  ورزشی  تماشاگر در محیط  ارزیابی  است.   درخورفرایند  توجه 

می ورزشی  تیم  یک  کلی  فعالیتارزیابی  براساس  خدمات،  تواند  کاالها،  با  رابطه  در  تماشاگر  های 

مطالعه   این   های(. یافته129،  2007بایتی،    های ارتباطی تیم و تعامالت با تیم باشد )والش وفعالیت

بر هویت تیم تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس   70/0گیری تماشاگر به میزان  بعد جهت  کندبیان می

( و  2007(، والش و بایتی )2015های جانگ و همکاران )ها با نتایج پژوهشهاین یافتگذارد.  اثر می

و    شودمیاشاگر موجب افزایش سطح ادراک شهرت تیم  گیری تم( مبنی بر اینکه جهت2006رس )

شود که بنابراین پیشنهاد می  است؛  افزایش هویت تیمی تماشاگران آنان را به دنبال دارد، همخوان

های ورزشی مخاطبان را در مرکز توجه خود قرار دهند تا بتوانند به ایجاد و حفظ شهرت مدیران تیم

هویت   حس  افزایش  درنتیجه  باشگاهو  مدیران  کنند.  کمک  خود  تماشاگران  در  تیمتیمی  و  ها  ها 

های باشگاه ازجمله نظرسنجی ها و فعالیتدادن تماشاگران و هواداران در برنامهتوانند با مشارکتمی

گرفتن بازیکنان، برگزاری مراسم برای هواداران خدمتبه  بارۀدر انتخاب سرمربی تیم، نظرسنجی در

پایگ ایجاد  اتاق خود،  ایجاد  کانون هواداری،  و  ارزش اه  و  اهمیت  آنان،  با  تعامل  افزایش  و  های چت 

این    دادنچراکه انجام  ؛ گیری تماشاگر را نشان دهند و درک جهت  نند تماشاگران برای تیم را بازگو ک

رفتارها پیامدهای مثبت فراوانی ازجمله افزایش شهرت، ایجاد و تقویت هویت تیمی و بسیاری دیگر  

 دارد.    همراههای فوتبال به این پیامدها را برای تیم از

بر    چشمگیریکیفیت مدیریت یک سازمان تأثیر  دهند که  نشان میحوزه مدیریت    هایپژوهش  بیشتر

(. در پژوهش حاضر نیز بعد کیفیت مدیریت با  122،  2007روند ارزیابی شهرت دارد )والش و بایتی،  

هویت تیمی تماشاگران فوتبال اثر مثبت و معناداری داشت. در  بر    46/0ضریب رگرسیونی به میزان  

( و دید  34،  2006؛ ریچلیو و پونز،  75،  2006سنت،  نزمینه تیم ورزشی، کیفیت مدیریت )هیل و وی

ای در تعیین  کننده( ممکن است نقش تعیین127،  2007روشن از یک تیم ورزشی )والش و بایتی،  

بخشی و تمایل به حمایت از تیم داشته باشند. رت و درنتیجه هویتفرایند ارزیابی تماشاگران از شه

( 2004ناف و همکاران )دی(،  2015های جانگ و همکاران )پژوهشی  هابا یافته  پژوهش حاضرنتایج 

تنها افزایش  مبنی بر اینکه درک کیفیت مدیریت تیم از سوی تماشاگران نه  (1990فومبران و شانلی )و  

شود، همخوان  بال دارد، بلکه موجب تقویت و توسعه هویت تیمی آنان نیز میدرک شهرت را به دن

اینکه مدیران چگونه تیم ورزشی خود را مدیریت می  ،درواقعاست.   از  کنند )مثل  درک تماشاگران 
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قرارداد با بازیکن( و چگونگی دستیابی به اهداف تیم ممکن است بر درک   دربارۀمدیریت  هایتصمیم

های ورزشی  بنابراین به مدیران تیم   ؛تماشاگران از شهرت تیم و هویتی تیمی آنان تأثیر داشته باشد

  بگیرند وتیم    ربارۀدرستی د  های تصمیم  کنند شود سعی  فوتبال ازجمله تیم پرسپولیس پیشنهاد می

مله در جذب و قرارداد سرمربی، مربیان، بازیکنان، اردوها و غیره شفافیت داشته جاز  هاآن  هایتصمیم

 باشد.  

اند که ثبات مالی یک بعد کلیدی شهرت شرکت است )والش و بایتی،  مطالعات متعددی استدالل کرده

ا به لحاظ  تواند شهرت تیم ربا توجه به ادبیات گذشته، تماشاگر می (. 2،  2004؛ شوایگر،  125،  2007

(. نتایج پژوهش حاضر نشان  127،  2007های مالی ارزیابی کند )والش و بایتی،  نحوه مدیریت دارایی

بر هویت تیمی تماشاگران ،  26/0  به میزان  دهد که بعد ثبات مالی با ضریب رگرسیونی نسبتا  پایینمی

( و والش 2015نگ و همکاران )های جاگذارد. این یافته با نتایج پژوهشتیم فوتبال پرسپولیس اثر می

ای(  2009و همکاران ) افزایش  که درک ثبات مالی تیم از سوی تماشاگران نهنمبنی بر  تنها موجب 

های ورزشی بنابراین تیم  ؛شود، همخوان استبلکه موجب توسعه هویت تیمی آنان نیز می،  شهرت تیم

با صرف هزینهمیزیاد  با قدرت مالی   را  استراتژی توانند شهرت خود  بازاریابی و  های  های کالن در 

شدن نیازهای تماشاگران و همچنین افزایش کارایی و عملکرد خود با جذب و  تبلیغاتی برای برآورده

های  به مسئوالن و مدیران تیمرو  ؛ ازاینارگیری بازیکنان ستاره و مربیان سرشناس، افزایش دهندکبه

ها از  های مالی قوی و افزایش کسب درآمد برای تیمپایگاهشود با ایجاد  ورزشی فوتبال پیشنهاد می

باشگاه خود،  تهای مخطریق روش برای محصوالت  بازاریابی  ازجمله جذب حامیان مالی بزرگ،  لف 

غیرهسرمایه و  بازیکن  فروش  و  استعدادپروری  بورس،  و  بخش خصوصی  در  افزایش   زمینۀ  ، گذاری 

مدهای آن ازجمله تقویت و توسعه هویت تیمی برخوردار شوند.  تا از پیا  ندشهرت تیم خود را فراهم آور

های فوتبال کشورمان تواند الگوی تیمو می  استتیم فوتبال منچستر یونایتد مثال خوبی در این زمینه  

 قرار گیرد. 

به علل و پیامدهای هویت    ویژه  یحوزه مدیریت بازاریابی ورزشی توجه  پژوهشگران  1990از سال  

سالمت   ند. اکردهتیمی   ازجمله  متعددی  متغیرهای  بر  تیمی  هویت  که  است  شده  مشخص 

نفس، افزایش تماشاگران و  ها، افزایش عزتشناختی، افزایش ارزش ویژه برند، حضور در ورزشگاهروان 

توانند با توجه و تمرکز های ورزشی میبنابراین تیم  ؛(130،  2016مثبت دارد )لوک و فانک،    یغیره اثر

رسیدن به    درتنها  نه  ،های الزمها و استراتژیهای ورزشی با تدوین و طراحی برنامهشهرت تیمبر ابعاد  
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پیامدهای مثبت هویت    ،شهرت از  تا درنهایت  ایجاد هویت تیمی تماشاگران خود شوند  باعث  بلکه 

 تیمی برخوردار شوند.  

افزایش فروش بلیت و کاالهای    حیثمیدان، بلکه از    حمایت بازیکنان در  لحاظتنها از  هویت هواداران نه 

به است  مربوط  اهمیتایناز،  تیم، مهم  به  توجه  با  و    رو  پژوهشگران  تیمی در ورزش،  عامل هویت 

ورزشی شده  بازاریابان  متمرکز  ورزش  در  متغیر  این  پیامدهای  بررسی  پیامدهااندبه  این  از  یکی   .،  

ت با    ؛ماشاگران استافزایش قصد حضور  استادیوم قصد حضور  چراکه هویت تیمی  ها تماشاگران در 

متغیر هویت تیمی با ضریب رگرسیون ،  رابطه مستقیم و مثبت دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد

ها اثرگذار است. این بر قصد حضور تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس در استادیوم  80/0  زیاد به میزان

که هویت تیمی نبر ایمبنی  (  2017( و روچا و فلوری )2017های لی و همکاران )ایج پژوهشیافته با نت

رو،  ازاین  ؛شود، همخوان استهای ورزشی میتماشاگران موجب افزایش قصد حضور آنان در استادیوم 

باید سطح    های خودتیم  هوادارانافزایش تعداد تماشاگران و  منظور  های ورزشی بهبازاریابی تیم  مدیران

. براساس نتایج پژوهش حاضر، تأکید بر ابعاد شهرت تیم یکی از دهند   را افزایش آنان    تیمی  هویت

مدیران و    دلیل،   به همین  ؛های فوتبال استترین عناصر ایجاد هویت تیمی در تماشاگران تیممهم

توانند با تأکید بر بعدهایی همچون عملکرد تیم، مسئولیت  ورزشی می  هایها و تیممسئوالن باشگاه

توانند به  گیری تماشاگران که بیشترین اثر را بر هویت تیمی تماشاگران داشتند، میاجتماعی و جهت

های  باشگاه  ها ودر راستای توسعه هویت تیمی هواداران، تیم  ،برایناین امر مهم دست یابند. عالوه

می طرح فوتبال  از  برنامهتوانند  و  همچونها  ارائه    هایی  هواداران،  اعتماد  کسب  و  اعتمادسازی 

برای تعامل بین هواداران   هایی ایجاد فرصت  هایی برای نحوه رفتار بازیکنان در خارج از زمین، راهنمایی

ارائه با سازمان  و تیم،  )وو و    کنندغیرانتفاعی، استفاده    هایاطالعاتی دقیق به هواداران و مشارکت 

 (.  94، 2012همکاران، 

گیری  ها، بهرههای اجتماعی از سوی تیمهای غیرمرتبط با محصول، پذیرش مسئولیت تقویت ویژگی

شبکه  وباز  ایجاد  بصری،  اجتماعی  اتاق سایتهای  و  غیره  ها  و  هواداران  با  تعامل  برای  چت  های 

توسعه هو می راهکارهای  از  قصد  توانند  افزایش  درنتیجه  و  فوتبال  تماشاگران  و  تیمی هواداران  یت 

افزایش  ها به دالیلی همچون ها باشند. افزایش حضور تماشاگران در استادیومحضور آنان در استادیوم

روحیه تیم مورد عالقه، واردکردن فشار روحی و روانی بر تیم حریف، افزایش هویت تیمی، کاهش  

بلی  بزهکاری در بین جوانان، افزایش فروش  از طریق  بیشتر  اجتماعی،  تدرآمدزایی  افزایش نشاط   ،

توجه به عواملی مانند ایجاد شهرت و    دلیل، به همین    دهد؛ روی میایجاد اوقات فراغت غنی و غیره  

 . داردشود، بسیار اهمیت ها ورزشی میهویت تیمی که موجب حضور بیشتر تماشاگران در استادیوم
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بتیم ورزشی  گستردهطههای  بهور  برنامهای  طراحی  استراتژی دنبال  و  و  ها  حفظ  ایجاد،  برای  هایی 

)لوک  تماشاگران خود هستند  تیمی  توسعه هویت  و  دونالد نگهداری  و مک  فانک، دویل   ،  ،2014  ،

شده    اثباتکنندگان ورزشی  اثرات و پیامدهای مثبت هویت تیمی بر رفتار مصرف  ، (. از یک طرف132

ند که شهرت  هست  ( معتقد2015جانگ و همکاران ) ،  از طرف دیگر و  (93،  2016است )لوک و فانک،  

  ،های مطالعه حاضرآیند کلیدی برای هویت تیمی تماشاگران است. یافتهتیم ورزشی مقدمه و پیش

معن نتیجه  تیم  را  اداریچندین  مدیران  برنامهبرای  تعیین  در  بازاریابی  مدیران  و  ورزشی    ایهای 

دهد. بررسی جامع ابعاد  های ورزشی ارائه میاستراتژیک برای ایجاد و حفظ شهرت مثبت برای تیم

بهبود طور مؤثر  به سازد تا شهرت تیم خود را  های ورزشی را قادر میتیم ورزشی مدیران تیم   ،شهرت

 منظور بهها  برای کمک به تیمرا  های مؤثری  به این ترتیب مدیران بازاریابی ورزشی باید راه  ؛بخشند

ها  و نحوه ایجاد، توسعه و مدیریت شهرت تیم به مدیران آن  هندایجاد و توسعه شهرت خود ارائه د

ی را ترین پیامدهای شهرت یعنی هویت تیمایجاد و توسعه یکی از مهم  زمینۀآموزش داده شود تا  

 فراهم آورند.  

و اهمیت    اقدام شدهای ورزشی فوتبال  این پژوهش به توسعه دانش آکادمیک در زمینه شهرت تیمدر  

. استفاده از  بررسی شدهایی مانند شهرت تیم ورزشی و هویت تیمی از نظر تماشاگران  نظری سازه

روشنی از عوامل اثرگذار بر شهرت تیم تواند به درک  مدل شهرت تیم ورزشی از دیدگاه تماشاگران می

ها و مدیران بازاریابی ورزشی کمک  ها و باشگاهگذاران حیطه ورزش، مدیران تیمورزشی برای سیاست

 ها را فراهم آورند.  افزایش حضور بیشتر تماشاگران در استادیوم ،درنهایت با ایجاد هویت تیمی کند تا

 

 تشکر و قدردانی 
  پاسخگویی به پرسشنامه ما را   که بامطالعه حاضر  کنندگان  از تمامی شرکت  ویسندگاننبدین وسیله  

 .  ندکنکمال تشکر و قدردانی خود را ابراز مییاری نمودند، انجام این پژوهش  در
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