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Introduction: The aim of this study was to investigate the sociological predictors
of fan motivation. Fan motivation has been one of the most important topics in fan
field studies. In the present study, after examining the research background, three
sociological variables of individual values, team identity and ethnic identity were
selected as predictors of motivation for Tabriz Traktorsazi football fans. The team
quality variable was also considered as a moderator.
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Methods: For this purpose, based on the Cochran sampling method, 384 club fans
voluntarily and online in the 1397-98 season of the Premier League football, The
completed questionnaires individual value Kaheli (1983), Team Identity Ahmad
Baba (2003), Etnic Identity Fini (2016), Team Quality of Zhang et al. (1997) and the
motivation of fans Al-Tibetan (2004).
Results: The results of SEM showed that fan motivation was significantly affected
by team quality β=0.345), individual values (β=0.25), team identity (β=0.186) and
ethnic identity (β=0.177).
Conclusion: The results of the present study showed a very high motivation of the
fans of the tractor team. According to the results, club managers can relate to
variables: team quality, use of star players and professional coaches, individual
values by providing more security, team identity, distribution of clothes and flags,
racial identity, use of cultural records, and Develop and implement programs and
ethnic customs to increase the motivation of the fans.
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Extended Abstract
Introduction
The increase in fans is the most important factor in professional sports
development. (Sargeant & Berkowitz, 2014). Fan motivations affect
people's decision to attend a sporting event and their sports
consumption (Gargone, 2016). In light of the significance of fan
motivation, it is crucial to identify the predictors of this crucial and
fundamental variable in sports marketing. For a person who identifies
himself with a sports role, sports identity confers a measure of power
and exclusivity (Zahed et al. 2013). Fans who psychologically feel a
sense of belonging to a club or team are said to have a team identity
(Luke et al., 2014). Erin et al. (2018) reached the conclusion that
people perceive the racial identity of others as a shift in social context
and distinct prejudices. Values represent the principles that are
considered superior behavior from an individual and social
perspective, as well as a person's unwavering faith and conviction
(Garibgorgani et al. 2013). In spite of the influence of team quality,
sociological variables such as team and racial identity and individual
values have been measured infrequently in research. What is the
motivation of Tractor FC fans? one of the questions that has
preoccupied football researchers in recent years. Are sociological
variables like racial, individual, and team values more influential than
sports variables like technical performance and team quality? In this
study, therefore, the variables of individual values, team identity, and
racial identity were examined as sociological predictors of the
motivation of Tractor Sazi Club fans, and the variable of team quality
was examined as a moderator of the relationship between the three
variables above and motivation.

Methods
The method is descriptive-correlational using the structural equation
modeling methodology. Fan motivation (as the dependent variable),
individual values, team identity, and racial identity (as three predictor
variables), and team quality constituted the research variables (as
moderator and predictor). The population was all Tractor FC fans
during the 2018-19 Iranian Premier Football League season. Based on
Cochran's formula, 384 people were considered due to the population
and uncertainty of the exact number of population. In this situation, a
non-random sampling method was employed. The questionnaires of
Kahli's personal values, Ahmadbaba's team identity, Finney's racial
identity, Zhang et al's team quality, and Al-Tibiti fans motivation were
used to measure the variables. There was a five-point Likert scale for
the questions. It should be noted that the questionnaires were translated
using Burlingame et al's three-step. method (2010). All required steps
for validating the content, form, and structure of all tools have been
taken. Exploratory and confirmatory factor analysis methods were
used to examine the construct validity, composite reliability and
Cronbach's alpha for the reliability, the binomial test to determine the
status of each variable, and software-based structural equation

modeling to analyze the data. Using partial least squares data,
the main effects of predictor variables on the criteria and the
moderating role of team quality were determined.

Results
The number of married people with 197 people (51,3 percent) was
greater than of single people with 187 people (40 percent) (48.7
percent). 35.7% of all participants belonged to the age bracket between
26 and 33 years (equivalent to 137 people). The highest concentration
of individuals with a bachelor's degree was discovered in the
respondents' educational level study. 160 respondents were
independent contractors and 88 were students. Examining the
employment status of these two categories of respondents reveals that
over two-thirds, or 64.6%, of the total volume of respondents fall into
these two categories.
KMO statistic was utilized for exploratory factor analysis, and
Bartlett's test for sphericity was utilized to ensure the data's fitness for
factor analysis. The results indicated that the sample size was relative
for exploratory factor analysis (KMO = 0.911) and Bartlett's sphericity
test indicated that the correlation matrix between research variables is
not a unit matrix (P .05); thus, it is possible to identify and define the
structure (exploratory factor analysis) based on the correlation
between variables. To determine the normality of the test data,
Kolmogorov Smirnov and coefficients of skewness and kurtosis were
used, and the majority of the variables in the current study are not
normal. Consequently, non-parametric tests were utilized to test the
research hypotheses, and the partial least squares method was utilized
to model the structural equations.
Cronbach's alpha coefficient and the composite reliability method or
structural reliability of questionnaires were used to evaluate the
internal consistency of questionnaires in the section on questionnaire
reliability evaluation. The obtained results for both statistical tests
were appropriately evaluated. The reason for using the combined
reliability method in addition to the Cronbach's alpha coefficient is that
the Cronbach's alpha coefficient considers the weight of all items
related to a variable to be the same; therefore, the combined reliability
method is proposed in order to estimate the reliability of the items
related to the variables that are used with the structural equation
modeling approach. The acceptable cutoff point for the combined
reliability index and Cronbach's alpha coefficient, according to
Henseler, Hubona, and Ray (2016), is greater than 0.7.

Conclusion
The results indicated a very high motivation of the fans from
the Tractorsazi team, Individual values have a significant effect
on the motivation of tractor FC fans, and there is a significant
causal relationship between team identity and the motivation of
tractor FC fans, as indicated by the findings of it is important
for them to demonstrate their team loyalty and happiness,
which will ultimately motivate them to support their favorite
team. The research has a singular focus on fans and does not
distinguish between fanatical and moderate fans. Also, given
that some Tractor FC fans are female, it is suggested that this
issue be investigated in the future, or that the effect of gender
be investigated as a moderator in the research model. In
addition, this study was restricted to four predictive variables:
team quality, individual values, team identity, and racial
identity. The sum of these variables could account for
approximately 42% of the variance in the dependent variable
(fan motivation). Therefore, it is recommended that other
researchers investigate the predictive function of other variables,

such as social interaction, team loyalty, social pride, entertainment,
exteroception in relation to fan motivation.
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نوع مقاله :مقاله پژوهشي

مقدمه :هدف از پژوهش حاضر بررسي عوامل پيشبينيکنندههای جامعهشناختي انگيزش هواداران بود .انگيزش هوادار
از مو ضوعات با اهميت در مطالعات حوزۀ هواداران ا ست .در پژوهش حا ضر ،پس از برر سي پي شينۀ تحقيق سه متغير
جام عهشننن ناختي ارزش های فردی ،هو يت تيمي و هو يت نژادی بهعنوان پيشبين های انگيزش هواداران فوت بال
تراکتورسازی تبريز انتخاب شدند .همچنين متغير کيفيت تيم بهعنوان تعديلکننده مَدنظر قرار گرفت.

تاریخ دریافت1399/5/27:
تاریخ بازنگری1399/10/22:
تاریخ پذیرش1399/12/12 :
تاریخ انتشار1401/06/25 :

کلیدواژهها:

ارزشهای فردی،
کيفيت تيمي،
هواداران وفادار،
هويت تيمي،
هويت نژادی

روش پژوهش :به اين منظور برا ساس روش نمونهگيری کوکران  384نفر از هواداران با شگاه به صورت داوطلبانه و
آنالين در فصل  1398 -1397مسابقات ليگ برتر فوتبال پرسشنامههای ارزشهای فردی کاهلي ( ،)1983هويت تيمي
احمدبابا ( ،)2003هويت نژادی فيني ( ،)1992کيفيت تيمي ژانگ و همکاران ( )1997و انگيزش هواداران اَلتيبيتي
( )2004را تکميل کردند.

یافته ها :نتايج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد انگيزش هواداران بهصورت معناداری تحت تأثير کيفيت
تيمي ( ،)β=.345ارزشهای فردی ( ،)β=.25هويت تيمي ( )β=.186و هويت نژادی ( )β=.117بوده است .با
اين حال اثر تعديلکنندگي کيفيت تيمي معنادار نبود.
نتیجه گیری :نتايج حاکي از انگيزۀ بسيار باالی هواداران از تيم تراکتورسازی بود .با توجه به نتايج بهدستآمده مديران
با شگاه ميتوانند در خ صوص متغيرهای کيفيت تيمي ا ستفاده از بازيکنان ستاره و مربيان حرفهای ،ارزشهای فردی با
فراهم کردن امنيت بيشتر ،هويت تيمي توزيع لباس و پرچم ،هويت نژادی استفاده از سوابق فرهنگي و تاريخچه و رسم
و رسوم قومي ،برنامههايي برای افزايش انگيزش هواداران تدوين و اجرا کنند.
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تراکتورسازی) .نشريه مديريت ورزشي. 95-81 ،14 )2( ،
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مقدمه

در عصر فراغت ،شاهد پيشرفت پويای رشتههای ورزشي هستيم .اين پيشرفت در سطح کيفي و کمي رخ داده است (مالچروويچ
ماسکو و مانسترز .)2018 1،همچنين صنعت ورزش رشد زيادی را در دهۀ گذشته تجربه کرده است و تخمينزده ميشود اين صنعت
ساالنه ميلياردها دالر درآمد داشته باشد (پالنکت .)2008 2،مهمترين عامل در رونق ورزش حرفهای ،افزايش تعداد هواداران است.
هواداران برای نشان دادن اشتياق خود به ورزش ،گاهي مسافتهای طوالني تا محل برگزاری مسابقه طِي ميکنند .آنها افزونبر
اينکه با خريد بليت مسابقات بهصورت مستقيم درآمدهايي را برای باشگاهها و ليگهای حرفهای ايجاد ميکنند ،با پيروزی تيم
محبوب خود فرياد شادی سَر ميدهند و در اندوه شکست آن ميگريند (سارجنت و برکوويتز .)2014 3،هواداران هر سازمان ورزشي
را بايد سرمايههای کليدی آن سازمان دانست .بهترين نمايندگان هر باشگاه ورزشي بيشَک هواداران آن هستند؛ کساني که
همواره از خوبيهای تيم خود برای ديگران سخن ميگويند و حمايت خود را بدون توجه بهنتايج تيم از آن دريغ نميدارند (هاپ
وود .)2012 4،انگينزههنای حضور و حمايت هواداران بهويژه هواداران فوتبال نهتنها از نظنر منالي مهنم اسنت ،بلکنه ارزش افنزوده
در اينن ورزش به حضور هواداران بستگي دارد (نيل و فانک .)2006 5،صفحۀ معتبر و رسمي بازار نقل و انتقاالت در سال 2019
پرهوادارترين تيمهای جهان از لحاظ ميانگين حضور هواداران در ورزشگاه را اعالم کرد .بر اين اساس باشگاه تراکتور با توجه به
اينکه هواداران زيادی دارد ،بعد از تيمهايي همچون دورتموند ،بارسلونا ،بايرنمونيخ ،منچستريونايتد و آرسنال در ردۀ پنجم دنيا قرار
دارد (ترانسفرمارکت.)2019 6،
حضور باالی هواداران در ورزشگاه همانند هر رفتار ديگری نشأتگرفته از يک سری انگيزههاست .جيمز و راس )2004( 7و
شي يو )2009(8معتقدند که سه مجموعۀ کلي از انگيزههای هواداری جود دارد :انگيزۀ لذت بُردن (سرگرمي و فرار از روزمرگي)،
انگيزۀ فردی (موفقيت و وابستگي به تيم) و انگيزۀ جامعهپذيری (تعامل اجتماعي و خانواده) .آنها اذعان کردند که نقش رويدادهای
ورزشي باعث ايجاد انگيزه برای هواداران ميشود .انگيزههای هوادار ،همان عواملي است که بر تصميم افراد برای حضور در يک
رويداد ورزشي و همچنين مصرف ورزش در هر دو سطح غيرحرفهای و حرفهای تأثير ميگذارد (گارگون .)2016 ،9با توجه به
اهميت انگيزۀ هواداران ،مهم است که پيشبينيکنندههای اين متغير مهم و اساسي در بازاريابي ورزشي شناسايي شود .محققان
مختلف پيشبينهای مختلفي را برای انگيزۀ هواداران ورزشي بيان کردهاند (ريحاني و همکاران1392 ،؛ ظفريان و همکاران.)1394 ،
با اين حال برخي متغيرها بهويژه متغيرهای جامعهشناختي هواداران کمتر بررسي شدهاند .مردم داليل مختلفي برای مصرف
ورزش دارند و انگيزههای مختلف ،انتخاب مردم را برای حضور در يک بازی ،خريد کاالهای مربوط به يک تيم و تماشای بازی از
تلويزيون تحت تأثير قرار ميدهد (يانگ.)201510،
انگيزش به فرايندهايي مانند نياز ،شناخت ،هيجان و رويدادهای بيروني گفته ميشود که به رفتار ،نيرو و جهت ميدهند (مارشال
ريو  .)2009 11،نيازها با شرايط دروني فرد که برای ادامۀ زندگي و رشد و سالمتي ضروری است ،مرتبطاند .شناخت ،عقايد ،باورها
1.
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و رويدادهای ذهني ،انتظارات و خودپنداره را شامل ميشود که شيوۀ انديشه را بيشتر نشان ميدهد .هيجان ،بهصورت پديدههای
ذهني ،زيستي ،هدفمند و اجتماعي و چندبُعدی است .همچنين رويداد بيروني ،مشوقهايي است که رفتار فرد را نيرومند ميسازد و
به سمت رويدادهايي هدايت ميکند ،اگرچه ممکن است اين رويدادها از پيامدهای مثبت يا آزاردهنده خبر دهند (مارشال ريو،
.)2009
انگيزش را بهطور معمول به سه شيوۀ رفتار ،فيزيولوژی و گزارش شخصي نشان ميدهند .رفتارهای با انگيزه شامل تالش،
نهفتگي ،پايداری ،انتخاب ،احتمال پاسخ ،جلوههای صورت و حالتهای بدن است .فعاليت دستگاه عصبي مرکزی و هورموني که
برای درک شالودۀ زيستي انگيزش و هيجان (که اطالعات بيشتری را در اختيار ما ميگذارند) ،فيزيولوژی انگيزش را بيان ميکند.
در نهايت ،گزارش شخصي از طريق مصاحبه و پرسشنامه ،اندازهگيری ميشود (رابينز .)2015 1،ون2و همکاران ( )2008هشت عامل
انگيزشي را در تماشاگران  13رشتۀ ورزشي بررسي کردند و در مجموع انگيزههای سرگرمي ،هيجان ،اجتماعي شدن ،زيبايي،
عزتنفس ،گُريز ،بودن با خانواده و عوامل اقتصادی بهترتيب رايجترين انگيزهها بودند .رشتههای ورزشي مانند کشتي ،فوتبال ،گلف
و ژيمناستيک در انگيزههای زيبايي ،اقتصادی ،هيجان ،پيوستن به گروه و سرگرمي متفاوت بودند .همچنين ريحاني و همکاران
( )1392در تحقيقي شش عامل وفاداری تيمي ،غرور اجتماعي ،هويت تيمي ،لذت سرگرمي ،تعامل اجتماعي و ادراک بيروني تيم را
بهعنوان خُردهمقياسهای انگيزشي هواداران که سبب حضور و حمايت آنها ميشود ،بيان کردند .يکي ديگر از عوامل مؤثر بر
انگيزۀ طرفداران برای حضور در مسابقات ورزشي ،جذابيت بازی است .جذابيت بازی به ارزش و اهميت درکشده اشاره دارد (شانک
و ليبرگر.)2014 3،
هويت ورزشي برای شخصي که هويت خود را با نقش ورزشي شناسايي ميکند ،مانند درجهای از قدرت و انحصارطلبي عمل
ميکند (زاهد-بابالن و معنيکيا .)1392 ،هويت تيمي هواداران اينگونه تعريف شده است :هواداری که از نظر رواني ،احساس
تعلق به يک باشگاه يا تيم داشته باشد (الک4و همکاران .)2014 ،تحقيقات نشان داده است افراد با هويت تيمي باال برای حضور
در بازیها ،پرداخت برای بليت ،خريد محصوالت حاميان مالي تيم ،و خريد کاالی تيم تمايل بيشتری نشان ميدهند (مادريگال5
1995،؛ ويکفيلد .)1995 6،غفراني ( )1394نشان داد که انگيزش هواداران رابطۀ معناداری با هويت تيمي دارد و متغيرهای تعامل
اجتماعي ،سرگرمي ،وابستگي تيم ،موفقيت و خانواده توانستهاند پيشبين قوی و معناداری برای هويت تيمي باشند .همچنين
رشيدلمير و همکاران ( )1397در تحقيقي روی هواداران فوتبال به اين نتيجه رسيدند که هويت تيمي بر وفاداری هواداران تأثير
مثبت و معناداری دارد .آنها گزارش کردند هواداران با هويت باالی تيمي به احتمال زياد در بازیهای خارج از خانۀ تيم محبوب
خود نيز مشارکت ميکنند.
جنسر )2015(7در تحقيقي به بررسي ارتباط بين هويت تيمي و درک کيفيت خدمات در فوتبال حرفهای از ديدگاه تماشاچيان
فوتبال پرداخت .نتايج اين تحقيق که از تماشاچيان فوتبال سه تيم مختلف که تيمهايشان در يک استاديوم بازی ميکردند ،بهدست
آمده است ،نشان داد که درجۀ منفي کمي از ارتباط بين هويت تيمي و درک کيفيت در محيط فيزيکي وجود دارد .تفاوت تعيينشده
در کيفيت محيط فيزيکي بين تماشاچيان از سه تيم مختلف که تيمهايشان در يک استاديوم بازی ميکردند ،بسيار چشمگير بود.

Rabinz
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موريسون1و همکاران ( )2018در پژوهشي به بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت و شناسايي تيم در رفتار تماشاچي در هاکي
جوانان پرداختند .هدف پژوهش بررسي تأثير هويت تيمي بر رفتار تماشاگران در ليگ هاکي جوانان بود ،نتايج نشان داد که هويت
تيمي ،در رابطۀ بين ارزيابي عاطفي و آگاهي شناختي تماشاگران بر رفتارهای حمايتي آنان از تيم ،تکرار خريد ،مصرف رسانهای،
خريد کاالهای مربوط و تبليغ دهان به دهان ،نقش واسطهای دارد .براساس نظريۀ هويت اجتماعي ،خودپندارۀ افراد از دو بخش
هويت فردی و هويت اجتماعي تشکيل ميشود .وقتي ميزان هويتبخشي در گروهي قویتر باشد ،افراد بيشتری برای معرفي خود
برحسب عضويت در آن گروه تمايل خواهند داشت .از اينرو هويت تيمي بهعنوان بخش اجتماعي خودپندارۀ افراد به متغير اصلي
برای تبيين انگيزه و سپس رفتار مصرفکننده در ورزش ،تبديل شده است .از اينرو محققان هويت تيمي را تعهد شخصي و
وابستگي عاطفي فرد با يک تيم ورزشي توصيف کردهاند که جنبههای روانشناختي و رفتاری را بههم پيوند داده است (احمدآبادی،
.)1395
هويت نژادی مجموعۀ ويژگيها و سبک زندگي اعضای يک گروه است که خود را با کمک برداشتها و احساساتشان دربارۀ
نمادها ،ارزشها و تاريخ مشترک خود بهعنوان يک گروه مشخص معرفي ميکنند .هريک از اين اعضا احساس فردی ،نگرشها و
رفتارهای خاصي دربارۀ خود بهعنوان يکي از افراد قوم معين دارد (نظری .)1392 ،افراد از طريق تعامل اجتماعي با ديگران ،هويت
قومي خود را توسعه ميدهند (التيبيتي .)2004 2،اسميت )1991( 3يک گروه نژادی را بهعنوان گروه مرجع فراخواندهشده توسط
افرادی که تاريخ و فرهنگ مشترک دارند ،تعريف کرد .هويت نژادی بهعنوان بخشي از هويت اجتماعي در نظر گرفته ميشود و
توسط تاجفل )1981(4تعريف شده است ،بخشي از خودپندارۀ فرد است که از ارزشها ،دانش و احساسات مهم مرتبط با اين گروه
نشأت ميگيرد .مطالعۀ هويت نژادی بسيار مهم است ،زيرا اين پايه و اساس چيزی است که يک فرد نسبت به خودش باور دارد
(التيبيتي .)2004 ،رشد يک هويت نژادی نيازی اساسي برای هر انساني است که بهوسيلۀ آن ميتواند يک احساس مشترک تاريخي
و احساس تعلق در خود ايجاد کند (نظری .)1392 ،احمدبابا( )20035در پاياننامۀ خود با عنوان «بررسي تأثير ارزشهای فردی و
هويت نژادی بر رفتار مصرفي ورزش دانشآموزان سياهپوست» به نتايجي همچون وجود رابطۀ معنادار بين هويت نژادی و ارزشهای
فردی دست يافت.
همچنين نتايج توصيفي نشان داد که مهمترين ارزش فردی ،عزتنفس است .نتايج حاصل از يِکسری رگرسيون چند متغيره
نشان داد که تأثير ارزشهای فردی بر اولويتها و تکرارهای مصرفي ورزش شرکتکنندگان ،بهطور معمول ناچيز است .در مقابل،
ابعاد هويت نژادی بهطور چ شمگيری بر اولويتها و تکرارهای م صرف ورز شي تأثير ميگذارد .همب ستگي معنادار بين اولويتهای
مصرف و تکرارهای مصرف مشاهده شده نشان ميدهد که اين متغيرها اقدامهای خوبي برای رفتار مصرف واقعي است (احمدبابا،
 .)2003ارين6و همکاران ( )2018در تحقيقي در مورد هويت نژادی به اين نتيجه ر سيدند که مردم هويت نژادی همديگر را همانند
تغيير در زمينۀ اجتماعي و تعصبات مجزا درک ميکنند.
ارزشها نمايانگر اصولياند که از نظر فردی و اجتماعي نوعي رفتار برتر محسوب مي شوند و نشاندهندۀ ايمان و اعتقاد راسخ
يک شخص هستند .همچنين ميتوان گفت ارزشها در درون خود رَگههايي از عنصر داوری دارند که حامل نظرها و عقايد فردی
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ا ست (غريبگرگاني و ح سنزاده .)1394 ،اين ارزشها تحميل نمي شوند ،بلکه از طريق اَنبا شت تجارب زندگي و تعامل با ساير
اعضای جامعه ساخته ميشوند (احمدآبادی.)1395 ،
همانطورکه تاجفل ( )1978اظهار کرد ،شناسايي يک گروه نژادی به معنای تأييد و تثبيت آندسته از ارزشهای جمعي است.
از اين مَنظر بهنظر ميرسد ،اگرچه ارزشها و هويت نژادی از ساختارهای متمايزی ه ستند ،ممکن است بهطور چ شمگيری با هم
ارتباط دا شته با شند (احمدآبادی .)2016 ،لي و ليو )2016(1بيان کردهاند که تحقيقات زيادی ن شاندهندۀ تأثير ارزشهای فردی
بر تمام ابعاد زندگي افراد بودهاند .يکي از عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ،کيفيت تيمي شامل درصد بردهای تيم ،باکيفيت بودن
تيم ،بازيکن سنننتاره ،جايگاه خوب تيم در جدول ردهبندی ،تاريخچۀ خوب تيم و باکيفيت بازی کردن با تيم حريف اسنننت (ديل2و
همکاران 2005 ،؛ دی شننرايور و جنسننن2002 3،؛ يوسننف45و همکاران .)2008 ،در محيطهای ورزشنني کيفيت تيمي به رضننايت
هواداران کمک ميکند .بهدليل ناکارامدی در اجرای رويداد ،شکست در ترويج بازاريابي و نبود متخصصان مديريت رويداد ،مديران
همي شه نميتوانند درآمد کافي ک سب کنند ،بهويژه اگر فروش بليت جريان ا صلي ک سب درآمد با شد .حفظ م شتريان مهمترين
وظيفۀ مديران خواهد بود .به همين علت متغير کيفيت تيم و عملکرد فني تيم همواره جزو متغيرهای پيشبينيکنندۀ انگيزش
هواداران بودهاند (کو.)2009 5،
طاهریکيا و همکاران ( )1397در تحقيقي به اين نتيجه دست يافتند که کيفيت تيمي بر وفاداری نگرشي تأثير دارد و اينکه
ميتوان با جذب بازيکنان و مربيان نامي ،ارائۀ مسابقات جذاب و مواردی از قبيل وفاداری هواداران زن را افزايش داد .همچنين
نتايج تحقيق موسوی ( )1391نشان داد ميان کيفيت تيمي و ميزان وفاداری هواداران مرد دو باشگاه استقالل و پرسپوليس رابطۀ
معناداری وجود دارد ،اما با توجه بهمقدار ضريب تعيين آنها اين رابطه ضعيف است.
با وجود اهميت موضوع انگيزش هواداران تحقيقات زيادی در اين زمينه انجام گرفته است ،اما تاکنون کمتر مشاهده شده که
در تحقيقي متغيرهای جامعهشناختي چون هويت تيمي و نژادی و ارزشهای فردی بهخصوص با وجود تأثير کيفيت تيم سنجيده
شده باشد .همچنين يکي از پرسشهايي که در سالهای اخير ذهن محققان و دستاندرکاران حوزۀ فوتبال را بهخود مشغول داشته،
اين است که انگيزۀ باالی هواداران تراکتورسازی نشأتگرفته از چيست؟ متغيرهای جامعهشناختي مانند ارزشهای نژادی ،فردی و
تيمي در اين ميان مؤثرترند يا متغيرهای ورزشي مانند عملکرد فني و کيفيت تيم؟ از اينرو در اين تحقيق سه متغير ارزشهای
فردی ،هويت تيمي و هويت نژادی بهعنوان پيشبينيکنندههای جامعهشناختي انگيزش هواداران باشگاه تراکتورسازی تبريز انتخاب
شدند و مَدنظر قرار گرفتند ،سپس متغير کيفيت تيمي بهعنوان تعديلکننده در رابطۀ سه متغير مذکور با انگيزش بررسي شد.
چارچوب نظری تحقيق حاضر بهصورت شکل  1ارائه شده است .در اين چارچوب سعي شده است روابطي متضمن و بر پايۀ پيشينۀ
تحقيقات گذشته در نظر گرفته شود .بنابراين اين تحقيق ميتواند راهنمای عمل مديران باشگاه تراکتورسازی تبريز در آينده باشد.
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شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر يک تحقيق توصيفي -همبستگي بود که با رويکرد مدل سازی معادالت ساختاری انجام گرفت .متغيرهای تحقيق
شنننامل انگيزش هواداری (متغير مالک) ،ارزشهای فردی ،هويت تيمي و هويت نژادی (بهعنوان سنننه متغير پيشبين) و کيفيت
تيمي (بهعنوان تعديلکننده و نيز پيشبين) بود .جامعۀ آماری پژوهش تمامي هواداران باشنننگاه تراکتورسنننازی تبريز در فصنننل
مسنننابقاتي ليگ برتر فوتبال ايران در سنننال  1398-1397بود .بهدليل حجم باال و نامشنننخص بودن تعداد دقيق جامعۀ آماری،
براساس فرمول کوکران تعداد جامعۀ آماری  384نفر در نظر گرفته شد .بهدليل وجود برخي محدوديتها در دسترسي به فهرست
ا سامي هواداران و کمبود پايگاه دادۀ منا سب در اين زمينه از روش نمونهگيری غيرت صادفي ا ستفاده شد .بهمنظور رعايت م سائل
اخالق در تحقيق به مشارکتکنندگان اطمينان کافي از محرمانه بودن اطالعات داده شد و آنها داوطلبانه به تکميل پرسشنامهها
پرداختند .برای اندازهگيری متغيرها از پرسننشنننامههای ارزشهای فردی کاهلي )1983(1شننامل  9گويه ،پرسننشنننامۀ هويت تيمي
احمدبابا ( )2003شامل  8گويه ،پر س شنامۀ هويت نژادی فيني )1992(2شامل  8گويه ،پر س شنامۀ کيفيت تيمي ژانگ3و همکاران
( )1997شامل  6گويه و پرسشنامۀ انگيزۀ هواداران التيبيتي ( )2004شامل  24گويه ،استفاده شد .سؤاالت پرسشنامهها به صورت
طيف ليکرت پنجارزشي بود .برای مثال از مشارکتکنندگان خواسته مي شد که به سؤال «تيم تراکتورسازی برای من مهم است»
در قالب  5گزينۀ از هرگز تا تقريباً همي شه پا سخ دهند .شايان ذکر ا ست پر س شنامهها به شيوۀ سهمرحلهای ترجمه شد .برای
اطمينان از در ست ترجمه شدنِ پر س شنامهها از پروتکل سهمرحلهای بورلينگيم و بلچک )2010(4ا ستفاده شد .مراحل الزم برای
اعتباريابي محتوايي ،صننوری و سننازه ،همۀ ابزارها انجام گرفت .بهمنظور تحليل دادهها از روش تحليل عاملي اکتشننافي و تأييدی
برای بررسنني روايي سننازۀ ابزار ،پايايي ترکيبي و آلفای کرونباخ برای پايايي ابزار ،از آزمون دوجملهای بهمنظور بررسنني وضننعيت
هريک از متغيرها و مدلسننازی معادالت سنناختاری با اسننتفاده از نرمافزار دادههای حداقل مربعات جزئي بهمنظور تعيين تأثيرات
اصلي متغيرهای پيشبين بر مالک و بررسي نقش تعديلکنندگي کيفيت تيمي استفاده شد .تمامي تحليلهای آماری با استفاده از
نرمافزارهای  SPSSو  Smart-PLSانجام گرفت.
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یافتههای پژوهش

در بررسي وضعيت تأهل پاسخگويان ،همانگونهکه مشاهده ميشود ،متأهالن با  197نفر ( 51/3درصد) نسبت به سهم  187نفری
( 48/7درصد) مجردان از تراکم بيشتری برخوردار بودند .همچنين بيشترين تراکم درصدی مشارکتکنندگان مربوط به بازۀ سني
 26تا  33سال با  35/7درصد (معادل  137نفر) بود .در بررسي وضعيت تحصيلي پاسخگويان براساس نتايج بيشترين تراکم درصدی
متعلق به افرادی بود که دارای سطح تحصيلي کارشناسي بودند .در خصوص بررسي وضعيت اشتغال پاسخگويان ميتوان گفت که
بهترتيب  160و  88نفر از پاسخگويان در دستهبندی شغلي آزاد و دانشجو قرار داشتند .بررسي اين دو دسته وضعيت اشتغال
پاسخگويان نشان ميدهد که بيش از دوسوم معادل  64/6درصد از حجم کل پاسخگويان متعلق به اين دو دسته از پاسخگويان
است.
برای تحليل عاملي اکتشافي از آمارۀ( )KMO1و برای اطمينان از مناسب بودن دادهها برای تحليل عاملي از آزمون کرويت
بارتلت2استفاده شد .نتايج نشان داد حجم نمونهها جهت تحليل عاملي اکتشافي متناسب بوده است ( )KMO =0/911و آزمون
کرويت بارتلت ن نيز بيانگر اين بود که ماتريس همبستگي بين متغيرهای تحقيق ماتريس واحدی نيست ()P<0/5؛ بنابراين،
امکان شناسايي و تعريف ساختار (تحلیل عاملی اکتشافی) براساس همبستگی متغیرها وجود دارد .برای سنجش نرمال
بودن دادهها از آزمون کولموگروف اسميرنوف3و ضرايب چولگي و کشيدگي استفاده شد که بيشتر متغيرهای پژوهش حاضر از
وضعيت نرمال برخوردار نيستند .از اينرو بهمنظور بررسي فرضيات پژوهش از آزمونهای ناپارامتريک و بهمنظور مدلسازی معادالت
ساختاری از روش حداقل مجذورات جزئي استفاده شد.
در بخش ارزيابي پايايي پرسشنامهها از دو روش آماری ضريب آلفای کرونباخ بهمنظور ارزيابي همساني دروني پرسشنامهها و
روش پايايي ترکيبي يا پايايي سازه پرسشنامهها استفاده شد .نتايج هر دو آزمون آماری مناسب ارزيابي شد .دليل استفاده از روش
پايايي ترکيبي در کنار ضريب آلفای کرونباخ اين بود که ضريب آلفای کرونباخ وزن تمام آيتمهای مربوط به يک متغير را يکسان
در نظر ميگيرد؛ از اينرو بهمنظور برآورد پايايي آيتمهای مربوط به متغيرهايي که با رويکرد مدلسازی معادلۀ ساختاری استفاده
ميشوند ،روش پايايي ترکيبي نيز پيشنهاد شده است (هيرجونيو4و همکاران .)2014 ،برای شاخص پايايي ترکيبي و ضريب آلفای
کرونباخ براساس نظر (هنسلر5و همکاران )2016 ،نقطۀ برش مورد قبول بيشتر از  0/7در نظر گرفته شده است.
جدول  .1شاخصهای مربوط به اعتبار بیرونی مدل اندازهگیری و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
1

2

3

 .1ارزشهای فردی

1

 .2کيفيت تيمي

**0/299

1

 .3انگيزۀ هواداری

**0/383

**0/484

1

 .4هويت تيمي

**0/290

**0/334

**0/410

4

1

5

AVE

CR

α

0/556

0/918

0/90

0/658

0/920

0/896

0/523

0/923

0/908

0/589

0/895

0/861

1.

Kaiser-Mayer-Olkin
Bartlett's Test of Sphericity
3. Kolmogorov-Smirnov Test
4.
Hair Jr
2.

Henseler

5.
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 .5هويت نژادی

**0/251

**0/155

**0/277

**0/244

1

0/458

0/882

0/902

در بخش مربوط به روايي همگرای متغيرهای اين پژوهش نيز از شاخص ميانگين واريانس استخراجشده استفاده شد .نقطۀ
برش شاخص موردنظر براساس نظر هنسلر و همکاران بيشتر از  0/5برآورد شده است (هنسلر و همکاران .)2016 ،براساس نتايج
بهدستآمده در خصوص ارزيابي اين شاخص در بين مؤلفههای اين پژوهش از بين پنج مؤلفۀ در نظر گرفتهشده ،چهار مؤلفه براساس
نقطۀ بُرش اعالمشده از وضعيت مطلوبي برخوردار بودند و تنها يک مؤلفه (هويت نژادی) با بهدست آوردن مقدار  0/458نتوانست
در ارزيابي اين شاخص نمرۀ قابل قبولي کسب کند .با توجه به مقدار بهدستآمده و نزديکي اين مقدار به حداقل نقطۀ برش ميتوان
با ارفاق روايي همگرای اين مؤلفه را نيز قابل قبول دانست .در بخش ارزيابي روايي واگرای1متغيرهای پژوهش بهمنظور اطمينان
از اعتبار مميز ،بايد ميانگين واريانس استخراجشدۀ هريک از متغيرهای مکنون بيشتر از همبستگي آن متغير با ديگر متغيرهای
مکنون باشد (ريچتر 2و همکاران)2016 ،؛ از اينرو برای بررسي اين عامل از معيار فورنل و الرکر 3استفاده شد که اين شرط در
تمامي متغيرهای پنهان رعايت شد و اعتبار مميز يا بهعبارتي ديگر روايي واگرای متغيرهای تحقيق مناسب برآورد شدند که نتايج
آن در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  .2نتایج ارزیابی روایی واگرا متغیرهای پنهان (مؤلفهها)
4
3
2
1
0/746
 .1ارزشهای فردی
0/723
0/464
 .2انگيزۀ هواداری
0/767
0/466
0/311
 .3هويت تيمي
0/677
0/379
0/353
0/292
 .4هويت نژادی
0/291
0/526
0/515
0/290
 .5کيفيت تيمي

5

0/811

با توجه به نرمال نبودن توزيع دادهها بهمنظور تعيين وضعيت هريک از متغيرهای پژوهش از آزمون دوجملهای استفاده شد.
برای انجام اين آزمون ابتدا بايد مقادير دادهها را به دو گروه طبقهبندی کرد؛ ازاينرو براساس طيف اندازهگيری استفادهشده در
پرسشنامهها ،پاسخهای خيلي کم ،کم و يا متوسط ،در گروه اول (عدم اهميت از نظر شرکتکنندگان) و پاسخهای زياد و خيلي
زياد ،در گروه دوم (دارای اهميت از نظر شرکتکنندگان قرار گرفتند (جدول .)3
جدول  .3نتایج آزمون دوجملهای بهمنظور بررسی وضعیت متغیرهای اصلی تحقیق
متغیرها
ارزشهای فردی
هويت تيمي
هويت نژادی
کيفيت تيمي

دستهبندی
گروه اول
گروه دوم
گروه اول
گروه دوم
گروه اول
گروه دوم
گروه اول
گروه دوم

تعداد
11
373
11
373
26
358
8
376

احتمال مشاهدهشده
0/03
0/97
0/03
0/97
0/07
0/93
0/02
0/98

احتمال آزمون

سطح معناداری

0/5

0/000

0/5

0/036

0/5

0/000

0/5

0/000

1.

Discriminant Validity
Richter

2.

Fornell-Larcker

3.
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انگيزۀ هواداری

گروه اول
گروه دوم

13
371

89
0/03
0/97

0/000

0/5

براساس نتايج جدول  3با اطمينان  99درصد برای چهار متغير اول و با اطمينان  95درصد برای متغير پنجم (هويت تيمي)
ميتوان گفت از نظر شرکتکنندگان تمامي متغيرهای ارزشهای فردی ،هويت تيمي ،هويت نژادی ،کيفيت تيمي و انگيزۀ هواداری
بهطور معناداری از مقدار متوسط باالترند .اين معناداری بيانگر مطلوب بودن تمامي اين متغيرها در بين مشارکتکنندگان در تحقيق
حاضر است.
گام بعدی ارزيابي ضرايب مسير و معناداری روابط بين متغيرهاست .بدينمنظور شرح کاملي از نتايج مربوط به روابط بين
متغيرهای پژوهش در جدول  4آورده شده است .مطابق با نتايج حاصل از بررسي روابط بين متغيرهای پژوهش مندرج در جدول ،4
ميتوان گفت هر چهار مسير مستقيم بين متغيرهای پژوهش بهصورت مثبت و معنادار بهدست آمدهاند .در ميان متغيرهای پيشبين
کيفيت تيمي بر انگيزۀ هواداری در بين ساير مؤلفهها از شدت تأثير بيشتری برخوردار بود ( .)P= 0/001 ،β = 0/34ساير نتايج نيز
نشان داد ارزشهای فردی ( ،)P= 0/01 ،β = 0/25هويت تيمي ( )P= 0/001 ،β = 0/18و هويت نژادی (0/05 ،β = 0/11
= )Pبر انگيزۀ هواداری تأثير معناداری داشتهاند.
جدول  .4نتایج ارزیابی روابط بین متغیرها
تأثیرات مستقیم
Β

s.d

T

P

ارزشهای فردی> انگيزۀ هواداری

0/250

0/067

3/750

0/000

هويت تيمي> انگيزۀ هواداری

0/184

0/065

2/831

0/005

هويت نژادی> انگيزۀ هواداری

0/117

0/059

1/976

0/048

کيفيت تيمي> انگيزۀ هواداری

0/343

0/072

4/760

0/000

اثر تعدیلگر
ارزشهای فردی * کيفيت تيمي> انگيزۀ هواداری

-0/071

0/060

1/188

0/235

هويت نژادی * کيفيت تيمي> انگيزۀ هواداری

0/004

0/066

0/064

0/949

هويت تيمي * کيفيت تيمي> انگيزۀ هواداری

0/020

0/053

0/336

0/714

نتايج بررسنني فرضننيات اثر تعديلگری کيفيت تيمي در ارتباط بين متغيرهای ارزشهای فردی (،)P< 0/05 ،β = -0/071
هويت تيمي ( )P< 0/05 ،β = 0/020و هويت نژادی ( )P< 0/05 ،β = 0/004با انگيزۀ هواداری تأييد نشد.
در نهايت با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری حداقل مجذورات جزئي به بررسي مدل مفهومي پژوهش پرداخته شد
(شکل  .)2نتيجۀ تحليل مسير نيز نشان ميدهد که تأثيرات ارزشهای فردی ،هويت تيمي ،هويت نژادی و کيفيت تيمي بهصورت
مستقيم بر انگيزۀ هواداران تراکتورسازی تبريز معنادار است .اما همزمان در مدل نهايي نقش تعديلکنندگي کيفيت تيمي بر رابطۀ
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بين ارزشهای فردی ،هويت نژادی و هويت تيمي با انگيزش هواداری تأييد نشد .بدينمعنا که کيفيت تيم تراکتورسازی تبريز
نتوانسته است رابطۀ سه متغير مذکور با انگيزش هواداران را تعديل (کم يا زياد) کند.

شکل  .2مدل ساختاری روابط عِلی تأثیر پیشبینها بر انگیزۀ هواداری

بحث و نتیجهگیری

ارزيابي عوامل مؤثر بر ارتقای انگيزش هواداران امری مهم برای باشگاههای ورزشي محسوب ميشود .تعيين اين عوامل ميتواند
در برنامهريزی مديريت جذب و توسعۀ هواداران بهکار رود .از اينرو پژوهش حاضر به يکسری از مؤلفههای تأثيرگذار بر انگيزش
هواداران متمرکز شده است .در واقع تمرکز کلي اين پژوهش اين بود که آيا متغيرهای پيشبينيکنندۀ ارزشهای فردی ،هويت
تيمي و هويت نژادی ميتوانند انگيزۀ هواداران را پيشبيني کنند .در کنار آن به نقش احتمالي تعديلکنندگي کيفيت تيم نيز توجه
شد.
نتايج پژوهش حاضر حاکي از انگيزۀ بسيار باالی هواداران از تيم تراکتورسازی بود .اولويت باالی بهدستآمده برای انگيزههای
غرور و تعامل اجتماعي هواداران فوتبال ،اهميت نقش و کارکردهای اجتماعي ورزش را نشان ميدهد .نکتۀ جالب توجه اينکه انگيزۀ
لذت و سرگرمي صرفاً انگيزهای دروني و فردی است ،درصورتيکه ساير انگيزهها بيشتر جنبۀ اجتماعي و بيروني دارند؛ بهعبارت
ديگر ،بهنظر ميرسد اين موضوع بايد بيشتر با فرايندهای مختلف اجتماعي مانند هويت  ،هويت نقش و تعامالت اجتماعي و غيره
تبيين شوند.
يافتهها نشان داد ارزشهای فردی بر انگيزۀ هواداری تيم تراکتورسازی تبريز تأثير معناداری دارد .يافتههای مرتبط با اين فرضيه
همسو با نتايج تحقيقات لي و ليو ،)2016(1احمدبابا جاتونگ ( )2003و بيگينيا و همکاران ( )1391است .برای نمونه بيگينيا و
همکاران ( )1391در تحقيقي با عنوان «رابطۀ ارزشهای فردی و سازماني با تعهد سازماني کارکنان شرکت آلومينيوم اَلمهدی

Lee & Lyu

1.
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استان هرمزگان » نشان دادند ارزشهای فردی نوعي انگيزش و تعهد برای افراد ايجاد ميکند .بهنظر ميرسد عواملي همانند
هيجان ،ارتباط گرم با ديگران ،امنيت ،سرگرمي و لذت در استاديومها و بهخصوص احساس موفقيت باعث انگيزه و تجربۀ مثبت در
هواداران ميشود .در اين زمينه برای ايجاد هيجان و حس موفقيت در تماشاگران افزونبر بازی جذاب ،مسئوالن نيز ميتوانند با
ارائۀ موارد سرگرمکننده و هيجانانگيز همانند قرعهکشي و جوايز به هواداران انگيزۀ بيشتری دهند .همچنين با فراهم کردن امنيت
بيشتر به هواداران اين ديدگاه و انگيزه را بدهند که برای آنها ارزش و جايگاه خاصي از سوی باشگاه داده ميشود.
نتايج نشان ميدهد بين هويت تيمي و انگيزش هواداران تراکتورسازی رابطۀ عِلي معناداری وجود دارد .نتايج پژوهشهای پری،
جونس و وان ،)2014( 1يوشيدا ،گوردان ،ناکازاوا و بيسکايا ،)2014(2کو ،کيم و لي ،)2010( 3رشيدلمير و همکاران ( )1397و
ريحاني و همکاران ( )1391با يافتههای تحقيق مذکور هَمسو است .برای مثال در نتايج تحقيق پری و همکاران ( )2014با عنوان
«بررسي آزمون ورزش در انگلستان :تجزيهوتحليل مقايسهای رفتارهای هواداران» ،فرايندهای اجتماعي شدن و شناسايي تيم،
ارتباط معناداری بين هويت تيمي و فرآيند اجتماعيشدن با رفتارهای هواداران (تماشای مسابقات در ورزشگاه ،تماشای رويدادهای
ورزشي از تلويزيون ،شنيدن برنامههای ورزشي راديو ،پيگيری اخبار ورزشي از اينترنت ،بحث و گفتوگو با دوستان در مورد ورزش)
وجود داشت .هويت تيمي ،ميتواند تأثير برد و باختها را بر حمايت هواداران کاهش دهد و به هواداران کمک کند صرفنظر از
عملکرد تيم و برد و باختهای آن وفاداری خود را حفظ کنند .بنابراين هويت تيمي برای تيمهای ورزشي اهميت فراواني دارد و
بايد با استفاده از طرحها و راهبردهای ايجاد تصوير مناسب در ذهن هواداران ،به ايجاد و باال بردن سطح هويت تيمي مصرفکنندگان
اقدام کنند تا بتوانند از اين طريق از مزايا و پيامدهای هويت تيمي هواداران ،مانند وفاداری ،حضور بيشتر در ورزشگاهها و فروش
بليت بهرهمند شوند .بهطور کلي ،انگيزه از مهمترين عوامل در ايجاد و حفظ وفاداری تماشاگران است و عاملي کليدی در شکلگيری
نيّات آيندۀ تماشاگران بهشمار ميرود .مديران ورزشهای حرفهای بايد نيازهای انگيزشي (تعامل اجتماعي ،سرگرمي ،وابستگي
تيمي ،موفقيت و خانواده) تماشاگران را شناسايي و در جهت تأمين آن نيازها اقدام کنند تا با اين عمل زمينۀ دلبستگي و هويت
تيمي فراهم شود.
نتايج نشان ميدهد که هواداران رابطۀ احساسي قوی با تيم تراکتورسازی برقرار کردهاند .همچنين برای هواداران مهم است که
تَعلق خاطر به تيمشان را نشان دهند و حسِ خوشحالي کنند که اين حس خوب در نهايت باعث انگيزۀ بيشتر هوادار به حمايت از
تيم محبوب خود ميشود که اين موارد نشان از افزايش هويت تيمي دارد .مسئوالن ميتوانند با ارائۀ خدماتي همچون پرچم و لباس
تيم بين هواداران که نشان از هويت تيم تراکتورسازی دارد ،احساس تعلق خاطر هواداران را باال ببرند تا در ادامه انگيزۀ آنها هم
برای حمايت از تيم باال رود.
يکي از اصليترين اهداف شکلگيری اين تحقيق بررسي اين موضوع بود که آيا انگيزۀ باالی هواداران تراکتورسازی تحت تأثير
هويت نژادی آنها قرار ميگيرد يا خير؟ نتايج تحقيق حاضر حاکي از پاسخ مثبت به اين پرسش بود .به بيان ديگر ،رابطۀ عِلي
هويت نژادی و انگيزۀ هواداران تراکتورسازی بهصورت مثبت و معنادار بهدست آمد .پژوهشهای دوستي و همکاران ( )1395و
احمدبابا جاتونگ ( )2003نيز نتايجي تقريباً همسو با تحقيق حاضر بهدست آوردند .برای مثال دوستي و همکاران ( )1395در تحقيقي
با عنوان «بررسي مليگرايي هواداران تيم ملي فوتبال ايران» به اين نتيجه رسيدند که غرور ملي ،هويت ملي و تعلق ملي ،ارتباط
با ديگر هموطنان از عوامل مهم در حضور هواداران تيم ملي در ورزشگاههاست .در مجموع ميتوان گفت تعصب نژادی و منطقهای
سبب جذب هواداران ورزشي برای حمايت از تيم ميشود .احساس وابستگي و افتخار به گروههای قوميتي در هواداران اين حس را
1.

Parry & et al
Yoshida & et al
3. Ko
2.
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به آنها ميدهد که با انگيزش بيشتر از تيم مورد عالقۀ خود طرفداری کنند .در بين هواداران تيم تراکتورسازی احساس تعلق خاطر
به قوميت تُرک و آذری بسيار باالست .بنابراين مسئوالن ميتوانند برای باال بردن انگيزش هواداران به گروههای قوميتي توجه
بيشتری کنند و استفاده از شعارها و نوشتههای به زبان تُرکي و آذری و همچنين استفاده از مواردی چون تاريخچه ،رسم و رسوم
قوميتي برای يکپارچه کردن هواداران استفادۀ بهينه کنند ،از اينرو بهتر است هواداران را متوجه معنايي عضويت در گروههای
قوميتي و سوابق قومي و فرهنگي که ميتواند افتخار هر هواداری باشد ،کَرد و مسئوالن ميتوانند آنها را در فعاليتهای فرهنگي
قوميتي خود ،از جمله موسيقيهای سنتي تُرکي و آذری شرکت دهند.
نتايج نشان داد بين کيفيت تيم و انگيزش هواداران تراکتورسازی رابطۀ معناداری وجود دارد .پژوهشگراني چون رنجبر (،)1395
طاهریکيا و همکاران ( ،)1397موسوی ( ،)1391احمدی يزدی ،سجادی و حميدی ( )1391و يوسف و لي ( )2008نتايج نسبتاً
همسو و مشابهي را در اين زمينه بهدست آوردهاند .در تحقيق رنجبر ( )1395بين کيفيت ادراکشده ،هويت تيمي ،رضايتمندی و
تمايالت رفتاری تماشاگران تيم فوتبال تراکتورسازی تبريز رابطۀ مثبتي مشاهده شد .از اينرو داشتن تيمي باکيفيت و در کنار جايگاه
خوب تيم در جدول همواره به هواداران انگيزۀ بيشتری برای حمايت همهجانبه از تيم خود ميدهد .بازيکنان ستاره در تيم
تراکتورسازی باعث انگيزش باالی هواداران ميشود ،بنابراين مسئوالن ميتوانند با خريد و استفاده از بازيکنان با کيفيت باال انگيزۀ
هواداران را در اين زمينه باال ببرند .همچنين برای باال بردن کيفيت تيم و در نهايت کيفيت مسابقه ميتوان با اتخاذ راهبردهای
خاصي مانند استخدام مربيان حرفهای به افزايش کيفيت رويداد کمک کرد .هرچند تأثير مستقيم کيفيت تيمي بر انگيزۀ هواداران
مثبت و معنادار بود ،اما بررسي نقش تعديلکنندگي کيفيت تيمي نشان داد اين متغير بر شدت رابطۀ بين ارزشهای فردی ،هويت
تيمي و هويت نژادی با انگيزۀ هواداری طرفداران تيم تراکتورسازی تبريز نقش تعديلکنندهای ايفا نميکند.
در تبيين عوامل مذکور ميتوان گفت که تيمها و باشگاههای ورزشي کشور برای داشتن هواداراني پرشور ،وفادار و با هويت
تيمي قدرتمند ،نهتنها از عامل تصوير تيم در ذهن هواداران ،غافل نشوند ،بلکه موارد مذکور در اين تحقيق را بهکار گيرند .بنابراين
توصيه ميشود مديران ورزشي کشور با ديدگاهي بلندمدت و با استفاده از الگوهای مديريت راهبردی در حوزۀ برند بهويژه
تصويرسازی و هويتبخشي ،تداعيها و تصاوير مثبت و جذابي را برای هواداران در طراحي الگوهای هويت برند خود مَدنظر قرار
دهند.
بدون شک هواداران از ارکان اساسي فوتبال هستند .وجود اين رکن اساسي در مسابقات فوتبال موجب حساسيت ،جذابيت،
کاهش يا افزايش انگيزه در بازيکنان و مربيان ميشود .اگر عنصر هوادار از مسابقات فوتبال حذف شود ،حساسيت ،جذابيت ،انگيزه
و زيبايي از فوتبال گرفته خواهد شد .احساس هويت تيمي و نژادی هواداران مانند هويت تيمي و نژادی ورزشکاران بسيار مهم
است و اين موضوع بهخوبي نشان ميدهد که هويت تيمي و نژادی بهعنوان فرايند دروني در تيم و فرايندی بيروني در ميان
تماشاگران ميتواند به انسجام دروني و بيروني تيم کمک کند .از طرف ديگر هواداران ايراني هويت خود را با تيم محبوبشان
ميشناسند و خود را بخشي از تيم تلقي ميکنند.
اين تحقيق نيز مانند هر پژوهش ديگری با محدوديتهايي روبهرو بوده است .پژوهش حاضر هواداران را بهصورت يکجا مَدنظر
قرار داده و بين انواع هواداران متعصب و ميانهرو تفاوتي قائل نشده است .اين مورد ميتواند در پژوهشهای آتي بررسي شود .در
حقيقت پژوهشگران آينده ميتوانند مدل تحقيق حاضر را بهصورت جداگانه در دو دسته هواداران متعصب و ميانهرو آزمون کرده و
با يکديگر مقايسه کنند .ديگر محدوديت تحقيق حاضر به تکجنسيتي بودن مشارکتکنندگان بازميگردد .با توجه به اينکه بخشي
از هواداران تراکتورسازی را زنان به خود اختصاص دادهاند ،پيشنهاد ميشود اين موضوع مدنظر تحقيقات آتي قرار گيرد يا تأثير
جنسيت بهعنوان يک تعديلکننده در مدل تحقيق بررسي شود .همچنين اين تحقيق از نظر موضوعي محدود به چهار متغير پيشبين
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 درصد42  مجموع اين متغيرها توانست چيزی در حدود. هويت تيمي و هويت نژادی بود، ارزشهای فردی،اعم از کيفيت تيمي
 از اينرو به ساير پژوهشگران پيشنهاد ميشود نقش پيشبينيکنندۀ سایر.تغييرات متغير مالک (انگيزش هواداری) را تبيين کند
 ادراک بیرونی و غیره را برای انگیزه هواداری، سرگرمی، غرور اجتماعی، وفاداری تیمی،متغیرها مانند تعامل اجتماعی
.بررسی کنند
تقدیر و تشکر

 از داوران محترم به. تشکر و قدرداني ميشود،از تمامي هواداران باشگاه تراکتورسازی که ما را در انجام اين تحقيق ياری رساندند
.خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمي سپاسگزاری ميشود
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