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تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر نیات هدف از پژوهش حاضر بررسی 
 رفتاری هواداران استقالل با مالحظه نقش میانجی هويت تیمی است. روش

 مطالعات  نوع  از  هدف  اساس  بر  و  بوده  پیمايشی  –  توصیفی  حاضر  پژوهش
 و  داوطلبانه  غیراحتمالی،   صورت  نیز به  گیرینمونه  روش.  باشدمی  کاربردی

 نمونه حجم برآورد که بود استقالل باشگاه هواداران از متشکل دردسترس
 و اهداف بر مبتنی SPSS Sample power افزار نرم از استفاده با آن

 شدند  گرفته نظر در نفر 303 نهايت در پذيرفت،  صورت پژوهش فرضیات
شده مسئولیت اجتماعی در ورزش  استفاده استاندارد هایپرسشنامه به تا

( و نیات رفتاری 2019هويت تیمی )کیم و همکاران، (، 2012)ژانگ، 
شايان   .دهند پاسخ  تحقیق فرضیات بررسی ( جهت2007)کانزل و ياسیم، 

 روايی از اعم مختلف هایبخش قالب ذکر است اعتبار و پايايی ابزارها در
 نیز و ورزش مديريت یحوزه صاحبنظران منظر از محتوايی و صوری
يکسان،  خصیصه – متفاوت خصیصه نسبت همچون آماری هایآزمون

ترکیبی مورد تأيید  پايايی و کرونباخ آلفای شده،  استخراج واريانس متوسط
و   SPSS 22های آماری نیز با استفاده از دو نرم افزار قرار گرفت. تحلیل
Smart PLS 3 و مثبت اثرگذاری از حکايت هاانجام پذيرفتند. يافته 

 رفتاری نیات بر هواداران تیمی هويت و باشگاه اجتماعی مسئولیت معنادار
 باشگاه  اجتماعی  مسئولیت  تأثیر  تحت  نیز  تیمی  هويت  همچنین.  داشت  آنان
 به جزئی میانجی عنوان به تیمی هويت نقش نیز طرفی از. داشت قرار

 .گرفت قرار تأيید مورد معنادار صورت

 هاي کليديواژه 
در ورزش  یاجتماع  تیمسئول ، یهواداران ورزش  ،یمیت  تيهو  ، یرفتار  اتین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose of this study is to investigate the effect of 

club social responsibility on the behavioral intentions 

of Esteghlal fan's considering the mediating role of 

team identification. The methodology of this study is 

descriptive-survey, and by purpose, it is a type of 

applied research. The sampling method was non-

probability, voluntary, and accessible, consisting of 

Esteghlal fans. The sample size was estimated using 

SPSS Sample power software based on research goals 

and assumptions; finally, 303 were taken into account 

to respond to the standard questionnaire designed -

social responsibility in sport (Jung, 2012), team 

identification (Kim et al., 2019) and behavioral 

intentions (Kuenzel, and Yassim, 2007)- to examine the 

hypotheses of the research. It is worth mentioning that 

the validity and reliability of the tools confirmed in the 

form of the face and content validity from the 

perspective of sports management experts as well as 

statistical tests such as the Heterotrait-Monotrait ratio, 

Average Variance Extracted, Cronbach's Alpha, and 

Combined Reliability. Statistical analyzes performed 

using SPSS 22 and Smart PLS 3 software. The findings 

indicated a positive and significant effect of social 

responsibility and team identification of Esteghlal on 

their behavioral intentions. The club's social 

responsibility also influenced the team's identification. 

On the other hand, the role of team identification as a 

partial mediator significantly confirmed.. 
Keywords 

Behavioral Intentions, Team Identification, Sports 

Fans, Social responsibility in sport. 
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 مقدمه  
محققان   یکه از سو  یعوامل  نياز مهمتر  یک يبتوان گفت    ديشا

برخوردار است، مفهوم   یقابل توجه تیدر بستر ورزش از اهم
مفهوم   نياست. ا یکنندگان ورزشرفتار مصرف ینیبشیپ

است که   ی گوناگون یو اجتماع یروان یندهايفرا یرندهیدربرگ
 محصوالت،و مصرف    ديمربوط به خر  یهاتیقبل و بعد از فعال

  ی ورزش یدادهايحضور و مشارکت در رو ا يو  ی خدمات ورزش
حضور و مشارکت در  نياز اشکال ا یکي. دهدیرخ م

 . باشدی در قالب تماشاگران و هواداران م یورزش یدادهايرو
 دهندی م ل یرا تشک یاز مخاطبان ورزش یاديدرصد ز هواداران

  اس یبزرگ و چه در مق اس ی)چه در مق ی ورزش یدادهايو رو
روند  کيبه  ليدر حال تبد زی( ن-گیمسابقات ل-کوچک 

رو به رشد در جهت پر کردن اوقات فراغت افراد   یاجتماع
 نده،يمملو از رقابت فزا طیمح نيدر ا رو،نيااست؛ از 

به طور روزافزون به   ،یا حرفه یخدمات ورزش دهندگانائه ار
به    دادهايحضور در رو  یکنندگان برا/ مصرف  انيمشتر  قيتشو

 نیو همچن یهوادار یهادر گروه تيعنوان تماشاگر، عضو
  ی هواداران . تماشاگران و پردازندیمحصوالت و خدمات م ديخر

  گاه در ورزش کياز نزد یمسابقات ورزش یتماشا یکه برا
  ی ورزش گیهر ل یبرا یخاص تیاز اهم ابنديیحضور م

هر  یهاه يسرما نيتربرخوردار بوده و از آن به عنوان مهم
  ی رفتار هوادارن ورزش  اتی(؛ لذا درک ن32شده است )  اديباشگاه  

 یهات یقرار دادن موفق ریبه جهت تحت تأث نیب نيدر ا
  نظر به  تیحائز اهم یورزش یهاباشگاه یاجتماع ،یاقتصاد

 . رسدیم
که فرد برنامه آگاهانه خود   یدر قالب عمل یرفتار اتین مفهوم
و به   ندهيمشخص در آ یندادن رفتارها ايانجام دادن  یرا برا

  ی زش یانگ یکه منجر به عمل یاز پردازش ذهن یاجه یعنوان نت
 ی آت یهابر رفتار فرد در برنامه  یرگذاریو تأث یدر دگرگون

مفهوم   ،یورزش  قاتیحق(. در ت35شده است )  فيخواهد شد، تعر
حضور   یهدف مطلوب برا  کيهوادارن به عنوان    یرفتار  اتین

جهت   گرانيمثبت به د هیو توص ندهيآ یهایمجدد در باز
در نظر گرفته شده است؛ در واقع   داديبه حضور در رو بیترغ

 یاز رفتارها يیهارفتار خاص هواداران، جنبه  ايامر و  نيا
 کندی است که به اشکال مختلف بروز م  داديدر قالب رو  یتيحما

طور خاص در  دارد که به  ی ابعاد گوناگون یرفتار اتی(. ن41)
از دو بعد شناخته شده آن در    توان یم  یورزش  یدادهايرو  نهیزم

( و قصد حضور  یمنف ايدهان به دهان  )مثبت  غاتیقالب تبل
 اتیکرد. رفتار نامطلوب ن اديمجدد  هوادران )تماشاگران( 

در مورد   ی همچون گفتن موارد منف يیهاشامل جنبه  یرفتار

 جه یمجدد که نت ديو عدم حضور و خر یتيباشگاه، ابراز نارضا
درآمد سازمان )باشگاه( مربوطه باشد؛    زانیهش مکا  تواندیآن م

خدمات آن به   هیمطلوب توص یرفتار اتیمقابل ن یدر نقطه 
  داد يدر رو دبه حضور مجد ليماندن و تما ی وفادار باق گران، يد

 یرفتار اتیکه با ن يیرهایاز متغ یکي(. 4) شودیرا شامل م
صورت  ( مرتبط بوده و به یکنندگان )هواداران ورزشمصرف

  یاجتماع تیآن قرار داشته مفهوم مسئول ریتحت تأث میمستق
 است. 
  توان ی است که م يیهاتیفعال رنده یدر برگ یاجتماع تیمسئول
کرد   ادي  نفعانيارتباط با ذ  یبرقرار  یهاها به عنوان کانالاز آن

 یهابه عنوان محرک  یدار يپا و یسودآور ژهيطور و(. به 1)
(. امروزه  25) شوند یقلمداد م یاجتماع تیمسئول یکاربرد
و  کنندیم تیفعال ریمتغ وپرابهام  ا،يپو یطیها در محنسازما
. از  زنندی کنندگان بقای سازمان را رقم م/ مصرف انيمشتر
نسبت به انتظارات و   توانندینم گريها دسازمان یطرف

باشند؛ چرا که تنها منبع  تفاوتیخود ب انيهای مشترخواسته 
  ط یاقتصادی، مح طيهستند. شرا انيمشتر ه،يبازگشت سرما

بر    یهمگ  یکيتکنولوژ  هایشرفتیپ  و  یمقررات دولت  ،یکيزیف
 هایيی کنندگان و تواناو مصرف انيو انتظارات مشتر ازهاین

ها با  تر از همه سازمانگذارند و مهم ریشرکت و رقبای آن تأث
 هایوه یسو و رفتار به ش کيابقاء سودآوری از  ندهيفشار فزا

بتوان از   دي(؛ شا2مواجه هستند ) گريمعقول جامعه از سوی د
  ن یمهم جهت برون رفت از چن یبه عنوان مهمل ورزش

ها به  اشگاهدر ب یاجتماع تیمسئول یتوسعه  زیو ن یتیوضع
  ی کرد؛ چراکه ورزش دارا ادياهداف خود  شبردیجهت پ

 یهامنحصر به فرد به جهت متحد کردن گروه یهايی توانا
از   یعیوس فیدر قالب ط یآگاه ش ياز افراد و افزا یمتنوع

 (. 23خواهد شد ) یتماعمسائل اج
  ی اجتماع تی( خاطر نشان کرده که مسئول2010)  والکر

کمتر به آن  یورزش تيرياست که در مباحث مد یمفهوم
ورزش   طه یدر ح یاجتماع تی(. مسئول37پرداخته شده است )

 يیهای ژگيصنعت و نيا  را يمتفاوت است؛ ز هاطه یح گر ياز د
 زيهای تجاری متماها و بخشسازمان  گر يدارد که آن را از د

  ، یستارگان ورزش رگذارییتأث يیبه عنوان مثال توانا کند؛یم
با جوامع خاص دارند و سطوح   ی ورزش هایمیکه ت یارتباطات

 شودی کنندگان صنعت ورزش حاصل ماثرگذاری که با مصرف 
(3.) 
 یهاتیمسئول رندةیکه دربرگ یهايتیدر فعال یورزش هایمیت

شامل  هاتیفعال نيهستند، مشارکت دارند. ا یمتنوع یاجتماع
 ،یهای آموزشداوطلبانه ورزشکاران، طرح هایتیفعال

های جامعه، طرح شرفتیهای انسان دوستانه، پکمک
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و    یهای مربوط به سالمتاز طرفداران، طرح   یقدردان  ،یاجتماع
مشارکت  گر يد ی. از سوباشدیم یطیمحستياصول ز تيرعا

متفاوت  نيبرحسب عناو توانی م ز یها را نهباشگا  یاجتماع
  ، یاجتماع ، یورزش ،یآموزش یهاتیها در قالب فعالبرنامه 
 یبندطبقه  هيریخ یهاو برنامه یسالمت ،ی خانوادگ ،یفرهنگ
 (.3کرد )

 تیاز مسئول یمتعدد یهاطول چند دهه گذشته، جنبه  در
محققان بوده است.   یرسو بر قیموضوع مورد تحق یاجتماع
و دامنه آن همچنان نامعلوم است   تیکه اگر چه ماه یمفهوم

 یهاتیاند تا مسئولمحققان تالش کرده حالنيباا یول
 یمتنوع یهامختلف را خالصه و در قالب بخش یاجتماع
 يیهایبندبه دسته  توانی م راستانيکنند. در ا یندبطبقه 

)کارول ،   یدوستانسان  ، یاخالق ، یحقوق ،یهمچون اقتصاد
اثرات   ،یدوستانسان  ،یقانون  -ی(؛ اخالق2000؛ 1998؛ 1979

(؛ منافع  2005بوسکه ، )سالمونز، کرسپو و  یطیمحستيز
  وم منافع بلند مدت، ارتقاء به نفع عم ،یمنافع شخص ،یتجار
و نوع   یاخالق ،یحقوق ،ی(؛ اقتصاد2000،  یو بر ینلي)راند
 ت يتنوع، حما ،یاجتماع تي(؛ حما2001)النتوس ،  یدوست

  ، ی(؛ اجتماع1999و همکاران ،    ندری)ک  یطیمحستيکارکنان، ز
 (.13( اشاره کرد )2007،  ندلي)و یو اقتصاد یطیمحستيز
  ی عامل 4وجود امروزه توافق حاصل شده که مدل  نيا با

  تواند ی، م(1991ارائه شده توسط کارول ) یاجتماع تیمسئول
افراد   یاجتماع  تیبرجسته مسئول  یهاجنبه   شتریب  فیتوص  یبرا

 یهادر پژوهش  زیمدل ن  ني(؛ و از ا28)  ردیمورد استفاده قرار گ
،  18،  13،  3،  2)  تاساستفاده شده  یورزش  یهانهیمختلف در زم

19 ،28 ،31 .) 
 یاجتماع  تیاز ابعاد مسئول  ی کيبه عنوان    یاقتصاد  تیمسئول  از
مورد نظر با هدف   یهات یشده که در آن اقدامات و فعال ادي

(.  3شده است ) اديبه سازمان )باشگاه(  دن یمنفعت بخش
  ت يکنندگان، رعاحقوق مصرف تيشامل رعا یقانون تیمسئول

 ،یطیمحستيز یاستانداردها تيرعا نفع،يذ یهاحقوق گروه 
باتوجه به   یاخالق تی. مسئولشودی م رهیو غ یبهداشت
  ، یجامعه همچون درستکار یو اجتماع یاسیس یهاارزش

 تیو مسئول ردیگیها شکل مصداقت و احترام به ارزش 
است که   یو تعهدات فيمجموعه وظا  رندةیدربرگ یدوستانسان

در جهت حفظ و کمک به جامعه با   ديسازمان )باشگاه( با
 (. 28همه جانبه آن را مدنظر قرار دهد ) یش نگر
خود  یهاموجود محققان مختلف در پژوهش اتیاساس ادب بر
  مورد  ورزش بستر در را – یاجتماع تیمسئول -مفهوم  نيا

نقش آن در  یمختلف به واکاو هایقالب در و داده قرار توجه

اند پرداخته یورزش یورزشکاران و باشگاها ها،میها، تسازمان
از    ی کيمونه در  (؛ به عنوان ن43،  42،  38،  36،  34،  31،  14،  6)
نظامند به   یکرديرو ی( با طراح2018ها چانگ  )پژوهش نيا

  ی در بستر ورزش پرداخت. و  یاجتماع  تیمفهوم مسئول  یبررس
 ی چارچوب یها و ارائه چالش یخود را معطوف به بررس دیتأک

در بستر   یاجتماع  تی)مسئول  قینظامند و مرتبط با موضوع تحق
و  میک گر يد یق یدر تحق اي(. 6ورزش( معطوف کرده بود )

  ی اجتماع  تینسبت به مسئول  یعموم  دگاهي( د2018همکاران  )
در   سبالیبرتر ب گیدر ل یمورد یدر بستر ورزش )مطالعه

پرداختن به   ی قرار دادند. از طرف ی ( را مورد بررسکايامر
 یرفتار اتیکننده ن نییبه عنوان تع یاجتماع تیمسئول

هواداران که   یمیت تيآن بر هو ی(؛ و اثرگذار36هواداران )
  ز یآنان را داشته است، ن  یدر قصد رفتار  ليبد  یمؤثر و ب  ینقش

 (. 13، 12قرار گرفته است ) زیمحققان ن ريمورد توجه سا
که  کنندی تمرکز م یافراد ن یبر تعامل ب ت يپردازان هو هينظر

. از  باشدیها مآن  نیفتار نقش  در بشکل دهندة ر یبه نوع
  ن يا ی به بررس  یاجتماع تيهو پردازانه ينظر گر،يد یسو

منجر به   یگروه تيکه چگونه عضو  پردازندیمسأله م
خواهد شد   يیهامشترک و ارزش اتیخصوص یگذاراشتراک

(. 22را فراهم خواهد آورد )  یرفتار هنجار یبرا يیمبنا هک

نهاد /  کيبا  ی گانگي"به عنوان  تيمفهوم گسترده هو

  ی است که در آن فرد خود را از نظر درونشناخته شده   "سازمان
دو نوع    ی(. افراد دارا20)  شودی م  فيتعر  داند،ی از آن م  یعضو

  مل شا ی شخص ت ي. هویو اجتماع یهستند؛ شخص تيهو
که  ی( بوده؛ در حالهايی)همچون؛ توانا زيمتما یهایژگيو

 یمهم گروه یهادسته یرنده یدربرگ یاجتماع تيهو
  ت يهو گر يد یان ی(. به ب7( است )یسازمان تي)همچون؛ عضو

 کندی م ان یب ه ينظر نيدارد؛ ا یاجتماع تيهو هيدر نظر شهير
 یبنددسته  يیهارا در گروه  گرانيدارند خود و د  ليکه افراد تما

 (.20) ندينما سهيمقا گر يکديو با 
در قالب ادراک افراد از   یم یت  تيهو  ت،ياز هو  یعنوان شکل  به

و  هاتیموفق رغمیعل ،ی ورزش میخود و ت نیرابطه ب
  ف يتعر یشخص اتیدر بستر تجرب میت یاحتمال یهاشکست 

به عنوان نوع  یمیت تيورزش، از هو نه ی(. در زم7) شودیم
فرد از نظر    کيو ارتباط    وندیپ  زان یدر قالب م  ت، ياز هو  یخاص
و  یذهن یریو درگ ی(؛ تعهد شخص20) میت کيبا  یروان

  ی گانگياز    ی ( و به عنوان ادراک36محبوب خود )  میبا ت  یعاطف
 (. 15) شودیم ادي میت کيهمراه با  یاحساس روان اي

مختلف  یهادر بستر ورزش در قالب نقش  تيهو مفهوم
قرار گرفته است.    یمحققان مورد بررس  یاثرگذار و متأثر از سو
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( 2018)  ويو ر یها لپژوهش نياز ا ی کيبه عنوان نمونه در 
 تیمسئول ریتحت تأث یمیت ت يخاطر نشان کردند که هو

و   نگ چا گريد یپژوهش اي(؛ و 19باشگاه قرار دارد ) یاجتماع
  ی رفتار اتیرا اثرگذار بر ن یمیت ت ي( هو2018ان  )همکار

( 2020و همکاران  ) سني(. مور5تماشاگران گزارش کردند )

را دوست دارم به   ممیمن ت"جمله  یدر مطالعه خود به بررس 

. پرداختند  "مشغول است  یاجتماع  یهاتیکه به فعال  لیدل  نيا

هواداران    یمیت تيکه هو  افتنديخود در  ق تحقی  خالل  در  ها¬آن
 نیدارد. همچن یارتباط معنادار یاجتماع تیبا مقوله مسئول

تماشاگران و   یشناخت یاظهار داشتند که عواطف و آگاه

  ¬مقوله با شان¬مورد عالقه میآنان از ت یتيحما یرفتارها

  ن ی(. همچن44دارد ) یرابطه معنادار یاجتماع های¬تفعالی
  ی میت تيمقوله هو گريد ی( از نگاه2014و همکاران  ) یپار

  ی اثرگذار زان یم بررسی  با  ها¬قرار دادند؛ آن ی را مورد بررس
  جه ینت  نيتماشاگران به ا  تيبر هو  یو انفراد یمیت یهاورزش

تماشاگران را   یمیت تيهو  یگروه های¬که ورزش دندیرس
(. 45)  دهد¬یتحت شعاع قرار م  یانفراد  های¬از ورزش  شتریب

در مطالعه خود اظهار داشتند که   زین( 2011سارتور و والکر  )
هرچه   یموجب خوش نام تيو هو یاجتماع تیتعامل مسئول

 نيتعامل ا نیهمچن شود؛¬یم یران لیمسابقات اتومب شتریب

 غاتیبلکه بر تبل  کند¬یدو مقوله نه تنها به برند باشگاه کمک م
از  شتریو استفاده ب یدهان به دهان، مصرف محصوالت ورزش

 (. 46خواهد گذاشت ) دار¬یمثبت و معن ریأثت زیرسانه ن
تعداد حضور تماشاگران و هواداران به   شي بتوان از افزا ديشا

کرد.  ادياز عوامل مهم و اثرگذار بر رونق ورزش  یکيعنوان 
 تيکه با حما  هستند  یورزش  یهام یهواداران ت  نيا  قت، یدر حق

اعم از حضور   یموارد متعدد  سازنه یمورد نظرشان زم  میخود از ت
مشهور در   ان یحضور ستارگان و مرب ، یمال انیپر رنگ حام

که در   یخواهند شد؛ هواداران یورزش یهاو باشگاه هامیت
و مشکالت   ی سخت جو طي مختلف و گاهاً شرا یهاتیموقع

که با آن مواجه هستند به جهت داشتن  اجتماعی – یاقتصاد
 یهاخود مسافت محبوب میاز ت تيو حما اقیشور و اشت

محبوب   میعملکرد ت گرنظاره  کيتا از نزد مودهیرا پ یطوالن
 یهاباشگاه رانياساس ضرورت دارد مد نیخود باشند؛ بر هم

خود واقع گشته و نسبت  یهاتیاز مسئول یابه جنبه  یورزش
  ی باشگاه خود که همانا هواداران ورزش هيسرما نيتریبه اصل

 یمقتض  یهاتیمناسب را در موقع  داتیآن باشگاه هستند، تمه 
  ران يمناسب، مد ماتیمنظور اتخاذ تصم ه. طبعاً ب ندياقدام نما

الزم   یهواداران خود آگاه  یاحتمال  ینسبت به رفتارها  یستيبا
 یهااست یآن و همراستا با س یتا بتوانند بر مبنا کنند دایرا پ

 نيلذا ا  ند؛ينما  یسازادهیرا پ  یاتیعمل  یباشگاه راهبردها  یاصل
  اشگاه رفتار هواداران ب ات ین ینیبش یپژوهش به منظور پ

  ت يباشگاه و هو  یاجتماع  تیاستقالل متأثر از دو مفهوم مسئول
و با الهام گرفتن  یشکل گرفت تا بتوان به صورت تجرب یمیت

باشگاه )نمونه    ران يرا به مد  یاتیعمل  یراهکارها  ینظر  یاز مبان
  ه يمورد مطالعه( در جهت درک روابط مناسب و متقابل دو سو

 کرد. شنهادیبا هواداران خود پ

 ق یتحق اتیپژوهش برگرفته از ادب یمدل مفهوم .1 شکل

 
 قیتحق روش
بوده و بر  یشيماپی – ی فیپژوهش حاضر توص یشناسروش

پژوهش   ني. در اباشدیم  یاساس هدف از نوع مطالعات کاربرد
  ی مبتن قیتحق اتیبرآورد حجم نمونه بر اساس اهداف و فرض

 SPSS Sampleبا استفاده از نرم افزار  یبر توان آمار

power لحاظ  یهافرض  شیانجام شد. با درنظرگرفتن پ
و اندازه اثر    90/0  ی؛ توان آمار01/0  یبر سطح آلفا  یبنشده م

با استفاده از   يیحجم نمونه مورد نظر نها تم،يهر آ یبرا 05/0
نفر برآورد و به صورت   303 یراحتمالیغ یریگروش نمونه 

شده   یطراح یکیدردسترس و داوطلبانه به پرسشنامه الکترون
پرسشنامه  زین شپژوه نيپاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در ا

 یهااز پرسشنامه بیمنظور به ترت نيدر نظر گرفته شد؛ بد
(  2019و همکاران ) میسؤال، ک 28( مشتمل بر 2012ژانگ )

سؤال برگرفته از پژوهش کانزل و   6سؤال و  3مشتمل بر 
 تیمسئول یابيور ارز( در قالب دو بعد به منظ2007) میاسي

استفاده شد   یرفتار اتی و ن ی میت تيدر ورزش، هو یاجتماع
مورد نظر پس  یهاذکر است پرسشنامه اني(. شا16، 15، 13)

و  یصور يیروا یابيجهت ارز  یااز انجام ترجمه سه مرحله 
  ی ورزش  تيريمد  طهیتن از صاحبنظران ح  7  اریدر اخت  يیمحتوا

 یحاو یفرم نیدر ورزش قرار گرفت؛ همچن یو رفتار سازمان
  رامون یجهت برآورد اطالعات پ  هب  زین  یشناختت یاطالعات جمع

 و مورد استفاده قرار گرفت.   یطراح زیمورد نظر ن یآمار نمونه 
. بخش نخست با  رفتيدر دو بخش صورت پذ افتهي لیتحل

نمونه   یختشناتیجمع تیوضع ،یفیاز آمار توص یریگبهره
قرار گرفت؛ در بخش مربوط به آمار  یمورد بررس یآمار

ها، با  داده لیو تحل یجهت بررس ز ی)بخش دوم( ن یاستنباط
در  یمعادالت ساختار یسازمدل کرديتوجه به استفاده از رو

  ی ( و مدل درونیریگ)مدل اندازه یرون یب دو بخش مدل  ره
 صه یهمچون نسبت خص يیها(، از شاخص ی)مدل ساختار
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(؛   زیاعتبار مم صی)جهت تشخ کساني صهخصی –متفاوت 
اعتبار همگرا    صیاستخراج شده  )جهت تشخ  انس يمتوسط وار

  ی )جهت برآورد همسان   یبیترک  يیايکرونباخ و روش پا  ی(؛ آلفا
مدل   یابيها( در بخش ارزپرسشنامه یهاه يگو يیايو پا یدرون

)جهت  انس يهمچون عامل تورم وار يیهاو از شاخص  ی رونیب
 نیی)جهت تب نییتع بيها(؛ ضرعامل  نیب یهمخط یبررس

توان  یابي)جهت ارز سريروابط(؛ شاخص استون گا
 یکنندگن ییمدل( و اندازه اثر کوهن )توان تب  یکنندگینیبشیپ

انجام شده با   یهایابيذکر است ارز انيشد؛ شا استفادهمدل( 
و اسمارت    22اس اس   نسخه    یاستفاده از دو نرم افزار اس پ

 . رفتيصورت پذ 3ال اس  نسخه  یپ

 

 پژوهش  یهاافته ی
 یاز اطالعات بدست آمده  یفیبخش مربوط به آمار توص در

 یشناختتیدر قالب سؤاالت مندرج در فرم جمع  یآمار  ینمونه 
 بدست آمد.  ليبه شرح ذ ی اطالعات
کننده مشارکت 303از مجموع  ليجدول ذ یهاافته يبا  مطابق

سال   39تا  30 یهواداران بازة سن یتراکم سن ق،یتحق نيدر ا
درصد بود. در   3/2تا  18کمتر از  یدرصد و بازة سن 3/37

به دارندگان   بازه نيشتری هواداران ب التیسطح تحص ی بررس
و   رصدد 1/52( با سانسی)ل یمربوط به مدرک کارشناس

درصد   3تنها با    پلميسهم متعلق به دارندگان مدرک د  نيکمتر
در  نیکنندگان اختصاص داشت. همچناز حجم کل مشارکت

مشارکت و حضور هواداران در ورزشگاه در   زانیخصوص م
درصد از هواداران تجربه   67در حدود  یزیفصل چ کيطول 

خود   بمحبو  میت  یباز  دنيبار در ورزشگاه و د  6از    شیحضور ب
درصد   94از    شیب  زین  یداشتند؛ از طرف  کي)استقالل( را از نزد
محبوب خود را در   میت یهایها بازرسانه  قياز هواداران از طر

در  یلیاصالعات تکم رياند؛ سا کرده یریگیفصل پ کيطول 
 ( آورده شده است.  1جدول )

 ی طراح  یهااز تعداد گام   يی: جدایمعادالت ساختار  یسازمدل
  ن يگام(، ا 5) یمعادالت ساختار یسازانجام مدل یشده برا

)مدل   یریگبر دو مرحله مدل اندازه  یمبتن  ژهيطور و  به   کرديرو
روابط   ی( به جهت بررسی)مدل درون ی( و مدل ساختاریرونیب
( جهت 2016)  نو همکارا ریها است. به زعم هسازه نیب

محققان   اریدر اخت يیهامراحل شاخص  نياز ا کيهر  یابيارز
 یریگمیمدل تصم یابينسبت به ارز  توانند ی قرار گرفته که م

 (.8) ندينما
 

 شناختی هواداران ورزشی های جمعیت ويژگی . 1 جدول

 
 

 سازی معادالت ساختاری مدل

سازی های طراحی شده برای انجام مدل جدايی از تعداد گام 
طور ويژه مبتنی بر   گام(، اين رويکرد به 5معادالت ساختاری )

  ی مدل ساختارو  (یرونی)مدل ب یریگمدل اندازهدو مرحله 
به زعم    .استها  سازه  نیروابط ب   یبررس  به جهت(  ی)مدل درون

( جهت ارزيابی هر يک از اين مراحل  2016) 1هیر و همکاران 

 
1. Hair et al 

توانند نسبت  هايی در اختیار محققان قرار گرفته که میشاخص
 (.8گیری نمايند )به ارزيابی مدل تصمیم

 یرونی مدل ب لیتحل

 ی عامل یبارها
 یهاشاخص یمحاسبه مقدار همبستگ قياز طر یعامل یبارها

و   ریکه طبق گفته ه شوندی سازه با آن سازه محاسبه م کي
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حد  7/0ز ا شتریب ايمقدار برابر و  ني( اگر ا2016) همکاران
مطلب   ن يا  ديشود مؤحد مطلوب برآورد    6/0ايدئال؛ و بیشتر از  

  انس يآن از وار یهاسازه و شاخص نیب انسياست که وار
  به عبارتی هرچه و يا  دهبو  شتریآن سازه ب یریگ اندازه یخطا

 مشخص سازه يک با رابطه در شاخص يک عاملی بار مقدار
  ايفا  سازه آن تبیین در بیشتری سهم شاخص آن  باشد، بیشتر

جهت معناداری هر يک از مقادير نیز   نیهمچن  (.8)خواهد کرد  

ای که نقطه برش مورد نظر آن  گرفته شد؛ آماره  بهره  tاز آماره  
باشد. شرح کاملی از مقادير بدست آمده در جدول  می -+96/1

 . اشاره شده است 2شماره 

 

 نتايج تحلیل مدل بیرونی : 2جدول 

 
 

(E  ،برابر با مؤلفه اقتصادیL  ،برابر مؤلفه قانونیET  ،برابر با مؤلفه اخالقیF دوستی، برابر با مؤلفه انسانTI  نشانگر هويت
 نشانگر مؤلفه قصد حضور مجدد( Rنشانگر مؤلفه تبلیغات دهان به دهان و  Wتیمی، 

 
 

 

 یارهایمع نيدترياز جد یکي  زیاعتبار مم یابيبه منظور ارز
متفاوت    صهینسبت خص  اریمحور، مع  انس يوار  کرديدر رو  یابيارز
 سيبر اساس ماتر ليجدول ذ جياست. نتا کساني صهیخص -

( 2015و طبق نظر هنسلر و همکاران ) هاصهیها و خصروش

هر   یبرا 9/0 اي 85/0بر نقطه برش مطلوب کمتر از  یمبن
  ی واگرا  يی روا  یابيدر هر بلوک، در بخش مربوط به ارز  صهیخص
 (.   10د ) ها مناسب برآورد شدنمؤلفه یتمام
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 هادر سطح مؤلفه زیاعتبار م یابيارز .3 جدول

 

از   یکيها )اعتماد پرسشنامه تیقابل یابيدر بخش مربوط به ارز

 یآلفا بيضر ی( از دو روش آماریرونیمدل ب ديیالزامات تأ

ها و روش  پرسشنامه یدرون  یهمسان یابيکرونباخ جهت ارز

 لیها استفاده شد. دلسازه پرسشنامه يیايپا اي یبیترک يیايپا

کرونباخ   یآلفا بيدر کنار ضر یبیترک يیاياستفاده از روش پا

مربوط به    یهاتميکرونباخ وزن تمام آ  یآلفا  بيبود که ضر  نيا

جهت برآورد   رونيازا رد؛یگی در نظر م کسانيرا  ریمتغ کي

 یسازمدل  کرديکه با رو يیرهایمربوط به متغ یهاتميآ يیايپا

  ز ین یبیترک يیايروش پا شوند،یاستفاده م یمعادالت ساختار

هر    ی(. نقطه برش در نظر گرفته شده برا8)  ستشده ا  شنهادیپ

 جيزده شده که با توجه به نتا نیتخم 7/0دو شاخص حدآستانه 

 نانیها اطماعتماد مؤلفه  تینسبت به قابل توان ی بدست آمده م

 حاصل کرد.

بدان اشاره شده است شاخص   4که در جدول  یگريد شاخص

شاخص   نيکه ا شودی م دهیشده ناماستخراج  انسيمتوسط وار

ها مورد مؤلفه  ی( همگرايیر )روااعتبا تیقابل یابيبه منظور ارز

. نقطه برش شاخص موردنظر بر اساس  ردیگیاستفاده قرار م

شده است    وردبرآ 5/0از  شتری( ب2016نظر هنسلر و همکاران  )

 ليجدول ذ جيامر و با توجه به نتا نيبه ا تي(. لذا با عنا9)

قرار داد. ديیها را مورد تأمؤلفه  یشرط اعتبار همگرا  توانیم

  

 هااعتماد مؤلفه تیبرآورد اعتبار همگرا و قابل یهاشاخص  یابيارز .4جدول 
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 ( ی)مدل ساختار یمدل درون
  بعدی  گام بیرونی، مدل اعتماد قابلیت تأيید از پس
  بررسی  شامل  امر اين  که  است ساختاری  مدل نتايج ارزيابی
  با  که  هاست؛سازه بین روابط  و مدل بینیپیش هایقابلیت
  اساس  بر گام 5 قالب در نظامند رويکرد يک از استفاده
  گام   پنج  اين.  گیردمی   انجام (  2016)  همکاران   و  هیر  پیشنهاد
های در مدل عاملارزيابی همخطی بین ( 1: از عبارتند

بین   ضرايب مسیر و روابط  معناداری ارزيابی( 2 ساختاری؛
سطح ضريب تعیین  ارزيابی( 3 ساختاری؛ مدل در متغیرها

  اثر  اندازه ارزيابی( 4؛ 2Rها به جهت تبیین روابط بین سازه 

2f2  کنندگی مدل بینیپیش  ارزيابی( 5 و ؛Q 

های از شاخص  عاملبه منظور ارزيابی همخطی بین 
عامل تورم واريانس استفاده شد. بر اساس نظر هیر و  

ی تحمل در نظر  آستانه 5( نقطه برش 2016همکاران )
گرفته شده برای برآورد و تشخیص میزان همخطی بین  
متغیرها در نظر گرفته شده است. هر چند در بعضی از منابع  

ظور شده من  5/2گیرانه و در حد  اين نقطه برش اندکی سخت 
ی سخت  است؛ با اين وجود مقادير بدست آمده در هر دو بازه

 گیرانه مطلوب برآورد شد. و سهل

 

 هاعامل نیب یهمخط یابيارز. 5جدول 

 
 

 نیروابط ب یو معناادر ریمسااا  بيا ضااارا یابيا ارز یگاام بعاد
گام  نيا  یابيحاصل از ارز  جياست. نتا  یدر مدل ساختار رهایمتغ

 .( به صورت کامل آمده است6) ليدر جدول ذ

 نتايج ارزيابی ضرايب مسیر و بررسی فرضیات پژوهش. 6جدول 

 
 

 حکايت پژوهش فرضایات  بررسای راساتای در فوق جدول نتايج
 سااه هر برای آمده  بدساات  رگرساایونی ضاارايب که دارد  آن از

 جهت در مسااتقیم غیر مساایر نیز  و مسااتقیم صااورت  به مساایر
 رگرسایونی مسایر  بین اين در.  اسات شاده  گزارش معنادار و مثبت

 اسااتقالل  باشااگاه  هواداران  تیمی هويت  بر اجتماعی مساائولیت
  مساائولیت مساایر و( 682/0) تأثیر ضااريب بیشااترين دارای

(  264/0) تأثیر ضااريب کمترين دارای رفتاری نیات  بر اجتماعی
 نقش ارزيابی  خصاوص در.  باشاندمی 001/0 معناداری  ساطح در

 مسااائولیات بین علّی ارتبااط در هواداران تیمی هويات میاانجی

 مجموع دادن قرار مادنظر اسااااس بر رفتااری نیاات و اجتمااعی
 آزمون از اساااتفااده باا و مساااتقیم و مساااتقیم غیر کال، اثرات
توان بیان کرد که نقش و مقادير بدست آمده می  استراپینگبوت

متغیر هويات تیمی باه عنوان میاانجی جزئی مورد تاأيیاد قرار 
 گرفت.

  هایگام ،(دوم گام) ساختاری مدل مسیر ضارايب ارزيابی  از پس
 (2016) همکاران و هیر سایساتماتیک پروتکل  از پنجم  تا ساوم

  معیار  ساااه  برگیرنده در سااااختاری مدل ارزيابی خصاااوص در
  سااختاری مدل بینیپیش  توان و کوهن اثر  اندازه تعیین، ضاريب
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 و 7 جدول در معیار  سااه اين برآورد  از آمده  بدساات نتايج.  بود
 .است مشاهده قابل 6 جدول در آن از بخشی
 2f اثر  اندازه  شااخص ارزيابی  به  مربوط 6 جدول نتايج  از بخشای

 از هريک که کندمی تعیین  شااخص اين.  اسات( اثرکوهن اندازه)
 بزرگ در  انادازه چاه تاا رگرسااایونی مادل در بینپیش متغیرهاای

 توان معیار  اين عبارتی  به.  دارند  نقش تعیین  ضاريب يک  شادن
 نظر طبق .دهادمی قرار بررسااای مورد را مادل کننادگیتبیین
 35/0 و 15/0 ،02/0  شاادهگرفته  نظر در مقادير( 1988) کوهن

 ساااازه يک قوی و  متوساااط ضاااعیف، اثر هایاندازه  ترتیب  به
 مسااایر 6 جادول نتاايج باا مطاابق(. 27) اسااات ديگر برساااازه

 اندازه يک دارای  تیمی هويت  بر اجتماعی مسائولیت  رگرسایونی
 بر اجتماعی مساائولیت  رگرساایونی مساایر ؛(469/0)  بزرگ اثر

 رگرسایونی مسایر  و( 145/0)  متوساط اثر  اندازه يک رفتاری نیات
  بااال  باه رو متوساااط اثر انادازه ياک رفتااری نیاات  بر تیمی هويات

 .است شده زده تخمین( 237/0)
( ضااارياب تعیین و ياا باه عباارتی 2016باه زعم هیر و همکااران )

2R  های اصااالی در خصاااوص ارزيابی مدل يکی از شااااخص
گیری  ی تصمیمسااختاری در رويکرد واريانس محور اسات. دامنه

در خصااوص ارزيابی ضااريب تعیین برای هر متغیر مالک سااه 
(. بر اين 8در نظر گرفته شاده اسات ) 75/0و  5/0، 25/0ی بازه

د توان بیان کر( می7های جدول ذيل )اساااس و مطابق با يافته
درصاااد از وارياانس هويات تیمی توساااط  47چیزی در حادود 

درصاد از واريانس  45مسائولیت اجتماعی و همچنین نزديک به  
نیاات رفتااری توساااط متغیرهای مسااائولیات اجتمااعی و هويت  
تیمی قابل تبیین بوده و با اساااتناد به نقطه برش در نظر گرفته 

رو به توان از آن به عنوان يک ضاريب تعیین متوساط  شاده می
 پايین ياد کرد. 

( 1)اسااتون گايساار  2Qبینی کنندگی مدل، توان پیشهمچنین 
معیار ديگری جهت ارزيابی مدل سااختاری اسات. اين شااخص 

کنندگی مدل را مشاخص بینیکند که توان پیشبه ما کمک می
رو همچون معیارهای ديگر نقاط برشاای جهت  اين(. از27کنیم )

هنساالر و نظر گرفته شااده اساات.  ارزيابی اين شاااخص نیز در 
را برای  35/0و  15/0، 02/0 نقطاه برش  3( 2009همکااران )

های مطابق با يافته(. 11اند )ارزيابی اين شاااخص در نظر گرفته
توان چنین بیاان کرد کاه توان ( می7بادسااات آماده )جادول 

 
1. Stone Geisser’s  
2. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 

کنندگی برای هويت تیمی توساط مسائولیت اجتماعی بینیپیش
( و توان 287/0متوساااط رو باه بااال ) باه عنوان ياک توان

کننادگی نیاات رفتااری توساااط دو متغیر مسااائولیات  بینیپیش
اجتمااعی و هويات تیمی باه عنوان توان متوساااط رو باه پاايین  

 شود.( تخمین زده می253/0)

 های ارزيابی مدل ساختاری )درونی(شاخص. 7جدول 

 
 

های متعدد در خصوص ارزيابی در نهايت پس از بررسی شاخص
سااازی معادالت ساااختاری )اعم از های مدلهر يک از بخش

( جهات 2016مادل بیرونی و مادل درونی( هیر و همکااران )
اين يکی از (. 8هاايی را معرفی کردناد )معیاار ارزياابی کلی مادل

عادالت ساازی ماصالی نیکويی برازش در مدل شااخصمعیارها، 
ساااختاری در رويکرد واريانس محور اساات که در اصااطالح به 

( 2SRMRريشااه میانگین مربعات باقیمانده اسااتاندارد شااده )
در نظر  08/0مرساوم اسات. نقطه برش در اين شااخص کمتر از  

اسات؛   RMS_thetaگرفته شاده اسات. معیار بعدی شااخص  
اتريس ی میانگین مربعات باقیمانده ماين شاااخص بنام ريشااه

ی شاود. دامنههای مدل بیرونی شاناخته میکوواريانس باقیمانده
اين شاااخص از صاافر تا يک متغیر اساات و هر چه به صاافر 

ی برش برای اين شاخص کمتر تر باشد بهتر است. نقطهنزديک
در نظر گرفته شاده اسات. با توجه به نتايج در خصاوص  12/0از 

توان بیاان کرد کاه یارزياابی کلی مادل تجربی در اين پژوهش م
های برازش و ارزيابی کنترل کیفیت در عالوه بر تأيید شاااخص

هاای تجربی در هاای مختلف، باه صاااورت کلی نیز دادهآيتم
پژوهش حااضااار مادل نظری و مفرض را مورد تاأيیاد و حماايات  

 قرار داد.

 ارزيابی کنترل کیفیت کلی مدل معادله ساختاری. 8جدول 
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 Smart PLS 3با استفاده از نرم افزار  یمدل معادله ساختار ی خروج. 2شکل 

 یریگجهیتبحث و ن
 قالب در محصول از خاصی نوع ورزش، تماشای

  است  سرگرمی و فراغت اوقات  گذراندن جهت به هايیفعالیت

  بیانی  به يا و احساسی وابستگی از بااليی سطوح تواندمی که

  و  شور با که دهد شکل هوادارانی بین در را تیمی هويت ديگر

  رسانده  بازی  محل  را  خود  طوالنی  هایمسافت  از  گاهاً  و  اشتیاق

  از  دست اين طبعتاً باشند؛ خود محبوب تیم عملکرد گرنظاره تا

  اين و کرده برقرار را  نزديکی و  روانی  ارتباط خود تیم با افراد

 احتمالی رفتار دهندةشکل  زيادی حد  تا تواند می  ارتباط برقراری

  را  حاضر پژوهش اصلی محوريت که موضوعی باشد؛  آنان آتی

 مفهوم دو طريق از شد سعی پژوهش اين است. در داده شکل

 از پازل قطعه دو- تیمی هويت و باشگاه اجتماعی مسئولیت

 رفتاری نیات -افراد گیریتصمیم بر متعدد اثرگذار عوامل

 مطالعه  مورد  نمونه   عنوان  به   را  استقالل  باشگاه  ورزشی  هواداران

بدين منظور با مرور ادبیات موضوعی و   . گیرد قرار  بررسی  مورد

انجام پژوهشی پیمايشی به وسیله ابزاری همچون پرسشنامه در  

بستر جامعة هوادار باشگاه صورت پذيرفت که در اين بخش به  

 های برآمده از آن پرداخته خواهد شد. بحث در خصوص يافته 

ها و برازش مدل ساختاری از نتايج حاصل از تحلیل يافته

ای که براساس  پیشینه پژوهش حمايت کرد؛ به گونه  الگو و 

فرضیات طراحی شده تمامی روابط به صورت مثبت و معنادار  

گزارش و همراستا با پیشینه پژوهشی به تأيید رسیدند؛ همچنین  

نقش میانجی هويت تیمی نیز در ارتباط علّی بین مسئولیت 

انجی جزئی  اجتماعی باشگاه و نیات رفتاری هواداران به عنوان می

 تأيید شد. 

يکی از فرضیات مورد بررسی در اين پژوهش اثرگذاری 

اجتماعی باشگاه بر نیات رفتاری هواداران باشگاه  مسئولیت

توان از دو منظر مورد بررسی قرار  استقالل بود. اين فرضیه را می 

ی ديگر داد. يک جنبه آن بررسی اثر مستقیم اين رابطه و جنبه 

های برآمده باشد؛ به استناد يافتهاين رابطه می آن بررسی اثر کل  

از نمونه آماری مورد مطالعه در هر دو مسیر مستقیم با ضريب  

توانستند نیات  582/0و اندازه اثر کل با ضريب  264/0تأثیر 



 یمیت تیهو  یانجیواسطة نقش مباشگاه به یاجتماع تیهواداران استقالل متأثر از مسئول یرفتار اتین ینیبشیپ 63

 

 

 

رفتاری هواداران را در جهت مثبت و معنادار تحت تأثیر خود قرار 

در اين بین شدت  ای دهد؛ هر چند بدلیل وجود متغیر واسطه

 ها متفاوت بوده است؛ با اين وجود در مجموع اين يافتهاثرگذاری

های )اثرگذاری در جهت مثبت و معنادار( به نوعی در پژوهش 

 ،1همکاران و اينوی)پیشین نیز مورد تأيید قرار گرفته است 

  ؛ 2019 ،3همکاران  و لیو ؛2015 ،2همکاران  و لیسی ؛2017

  و  والکر  ؛ 2015 ،4لیسی و  شینبام  ؛ 2020 همکاران،  و موريسون

(؛ و در عین حال  36، 30، 29، 24، 21، 17، 12) (2009 ،5کنت

های اين پژوهش بوده است.  نیز مهر تأيیدی در حمايت از يافته

( به بررسی ارتباط سه  2017به عنوان مثال اينوی و همکاران )

ی در بین  مفهوم هويت تیمی، مسئولیت اجتماعی و وفادار

ای در کره جنوبی پرداختند و به  تماشاگران لیگ فوتبال حرفه 

اين نتیجه دست يافتند که بین متغیرها ارتباط مثبت و معناداری 

های انجام شده اما  (. از طرفی علی رغم پژوهش12برقرار است )

ها صرفاً به همین ضريب مسیر اکتفا کرده و اندازه اين پژوهش

بطه را به نوعی ناديده گرفته بودند؛ مفهومی  اثر حاصل از اين را 

تری از روابط موجود  که شايد بتوان بر اساس آن تفاسیر صحیح

ارائه داد و به لحاظ آماری نیز از آن به عنوان معیاری برای  

شود؛ بر  های رگرسیونی ياد میمدل کنندگیتبیین  ارزيابی توان

م شده و  های انجاهمین اساس با توجه به تجزيه و تحلیل

های بدست آمده، اندازه اثر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر  يافته

به   145/0نیات رفتاری هواداران در مدل رگرسیونی با مقدار 

عنوان يک اندازه اثر متوسط قلمداد شده و اين مقدار در کنار 

به تنهايی قادر به تبیین واريانسی به   582/0ضريب تأثیر کل 

اری بوده است. اين مقدار حکايت از  از نیات رفت 33/0مقدار 

اهمیت پرداختن به مسئولیت اجتماعی باشگاه از سوی مديران  

دهی رفتار آتی هواداران را بازگو  امر و تأثیرگذاری آن بر جهت

طور  )و به  ورزش همچون خدماتی  صنايع کند. در حقیقت درمی

  دارد،  ضرورت  باشگاه با موثر ارتباط يک خاص فوتبال( تقويت

 صنايع ساير که در آنچه ورای تواندمی اجتماعی مسئولیت لذا

اين ارزش  .  کند  ايجاد  باشگاه  برای  زيادی  ارزش  شودمی  مشاهده

مالی، های مختلف اعم از حمايتتواند در قالب طرح می

 
1. Inoue et al 
2. Lacey et al 
3. Liu et al 

درآمدزايی، استعداديابی، توسعه و موارد متعدد ديگر نمود پیدا  

  با  ارتباط ستاره، رزشکاران و تاثیرگذاری  و قدرت مثال کند. برای

  سطوح   و  دارند  خود  پیرامون  جهان  با  ورزشی  هایتیم  که  نفوذی

ورزش   صنعت  متعدد  نفعانذی  و  کنندگانمصرف  با  که  اثرگذاری

 صنايع ساير از را ورزش و رشته ورزشی فوتبال شود،می حاصل

 پیش را  قابل توجه و تأملی هایجنبه  تواندمی و ساخته متمايز

  باز  های مختلف آنانمديران در جهت آگاهی از مسئولیت روی

های مبتنی بر فرضیه بررسی  کند. بر اين اساس و با توجه به يافته 

مسئولیت اجتماعی  -شده در جهت اثرگذاری اين مفهوم 

بر نیات رفتاری هواداران و همسويی با نتايج ساير  -باشگاه

مديران باشگاه  شود کههای انجام شده، پیشنهاد میپژوهش

استقالل در راستای حفظ و جذب هواداران خود که به نوعی  

های باشند بر حسب جنبه ترين سرمايه باشگاه نیز می اصلی

مختلف مسئولیت اجتماعی اعم از قانونی، اقتصادی، اخالقی و  

دوستی اقدامات عملیاتی همچون ارائه تسهیالتی برای  انسان

های هوادارای، در نظرگیری حقوق  هوادارن وفادار، ارائه کارت

های مختلف اعم از های ذينفع، برقراری ارتباط با سازمانگروه

نمودن قراردادهای بازيکنان، احترام    ها، شفاف مدارس و دانشگاه 

به قوانین فدراسیون و سازمان لیگ، احترام ويژه به داوران،  

هم داخلی   ها، قرارداد با اسپانسرهایمربیان و بازيکنان ساير تیم

)به جهت کمک به رونق اقتصاد ملی( و هم خارجی )به جهت  

ارزآوری مناسب از قِبَل آن برای باشگاه(، مدنظر قرار دادن  

های تخصصی با  اقدامات فرهنگی همچون برگزاری نشست

جامعه دانشگاهی، ساماندهی کانون هواداران، فراهم کردن  

ت از پیشکوستان  های برای کمک به نهادهای خیريه، حمايبازی

های پايه در هايی برای توسعه تیم باشگاه و در نظر گرفتن برنامه

بیش از پیش مسئولیت   جهت توسعه باشگاه به منظور ارتقاء 

اجتماعی باشگاه خود مبذول داشته که نتیجه اين امر بدون شک  

دهی تواند ضمن ارتقاء مسئولیت اجتماعی باشگاه بر جهت می

ران نیز مؤثر واقع گردد و در نگاه هواداران اين  نیات رفتاری هوادا

تر  باشگاه به عنوان يک ارزش افزوده در راستای تداوم و عمیق 

4. Scheinbaum, & Lacey 
5. Walker, & Kent 
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توان به عنوان يک  شدن رابطه با هواداران منجر شده و حتی می

 ها نیز قلمداد گردد.الگو مناسب برای ساير تیم 

فرضیه بعدی مبنی بر اثرگذاری مسئولیت اجتماعی بر  

تیمی هواداران بود. اين فرضیه با بدست آوردن ضريب   هويت

ترين ضريب مسیر نسبت  توانست به عنوان قوی 682/0مسیر 

به ساير ضرايب و روابط مورد بررسی در اين پژوهش شناخته  

شده و طبعاً اندازه اثر کسب شده آن نیز يک اندازه اثر بزرگ  

اين شاخص  گزارش خواهد شد؛ کما اينکه مقدار بدست آمده از 

های پیشین اين گزارش شده است. در پژوهش 469/0برابر با 

نکته مورد توجه قرار گرفته بود که مسئولیت اجتماعی بر هويت 

،  1جانگ  ؛ 1394تیمی هوادار اثرگذار است )بخشنده و همکاران، 

، 3؛ پارک و همکاران 2020؛ موريسون، 2018، 2؛ لی و ريو 2012

(؛ به عنوان نمونه موريسون و  26، 24، 19، 13، 3( )2018

( خاطر نشان کردند که هويت تیمی هواداران با  2020همکاران )

(؛ و يا اينکه 24مقوله مسئولیت اجتماعی ارتباط معناداری دارد )

های ( به بررسی درک مسئولیت اجتماعی باشگاه 2018لی و ريو )

ای در لیگ بیسبال کره با هويت و خوشنامی باشگاه حرفه

ختند؛ که ماحصل اين پژوهش حکايت از اثرگذاری مسئولیت پردا

ای که (. نتیجه 19اجتماعی بر هويت و خوشنامی باشگاه داشت )

در اين پژوهش نیز بدست آمد و به نوعی بر پیشینه پژوهش  

 موضوعی نیز صحه گذاشت.  

  محققان،  ورزشی هواداران  تیمی هويت حقیقت، در

 هوادارن  رفتار  تشريح  ضمن  تا  سازدمی  قادر  را   بازاريابان  و  مديران

  از  (؛ و20نمايند ) آنان احتمالی رفتار بینیپیش  به  اقدام  ورزشی

  نسبت  رفتاری  و  روانی  وابستگی  يک  عنوان  به  مفهوم  اين  آنجاکه

  پیوند   به  منجر  تواند( می39)  شودمی   شناخته  خود  محبوب  تیم  به

 خود امر اين ( و7گرديده ) هواداران ديگر با عاطفی يا احساسی

(؛ لذا  20شد ) خواهد موجب را آنان بلندمدت وفاداری ساززمینه

شود که های اين فرضیه پژوهش پیشنهاد میبر اساس يافته 

مديران باشگاه استقالل هر از چندگاهی در راستای ارتقاء  

مسئولیت اجتماعی باشگاه خود به جهت تقويت هويت تیمی  

های دوستانه  ه اقدام به برگزاری بازیهواداران اين باشگا

نوستالژيک و از پیشکسوتان خود دعوت نموده که نتیجه اين  

 
1. Jung 
2. Lee, & Ryu 

اقدام ضمن تحت پوشش قرار دادن مسئولیت اجتماعی خود، 

تجديد خاطره اين حس نوستالژيک از منظر روانی بر هوادار  

احتماالً تا حد زيادی اثرگذاشته و موجبات رضايت خاطر و 

را موجب خواهد شد. همچنین مديران باشگاه به  وفاداری وی 

توانند از بازيکنان و  جهت تقويت هويت تیمی هواداران خود می

مربیان مشهور و پرطرفدار نیز به عنوان راهکار ديگر عملیاتی در 

 اين خصوص استفاده نمايند. 

فرضیه ديگری در اين پژوهش نیز مبنی بر اثرگذاری 

واداران مطرح و مورد بررسی قرار  هويت تیمی بر نیات رفتاری ه

( از آن  2017گرفت. مفهومی که به زعم کانینگام و همکاران )

ياد  هواداران رفتاری قصد اصلی کنندهتوان به عنوان تعیین می

  شده  پذيرفته منظر  اين از  گسترده طور  به  (. اين موضوع7کرد )

 ورزش کنندگانمصرف رفتار و نگرش  در مهمی نقش تا است

(؛ به همین خاطر است که زمانیکه صحبت از جذب  20)  کند  ايفا

آيد های بزرگ ورزشی به میان می رضايت خاطر هواداران باشگاه 

خواه ناخواه پیکان توجهات به سمت اتخاذ تصمیمات راهبردی 

شود که تقويت نگرش هواداران به تیم محبوب خود  معطوف می

ه رفته است؛ به صورت کاربردی يکی از را در جهت مثبت نشان

های هدف مختلف و  راههای تقويت اين مسأله شناسايی گروه

ريزی بر مبنای آن است که بايستی از سوی مديران و برنامه 

های ورزشی صورت پذيرد. به عنوان مثال بر  بازاريابان باشگاه 

شناختی اين پژوهش هواداران های بخش جمعیتاساس يافته

کرده سال و عمدتاً تحصیل 39تا  30ی سنی ه در بازه جوانی ک

توانند به عنوان بازار هدف در نظر گرفته شده و بر  بودند می 

مبنای آن اقدامات مقتضی بر حسب نیازهای خاص اين گروه مد 

  اند هر چه سطح ها نشان دادهنظر قرار گیرد. چراکه پژوهش 

توان به عنوان  افزايش يابد از آن می  تیم يک هوادارن هويت

(. 20شاخصی جهت وفادار ماندن هواداران آن باشگاه ياد کرد )

بینی صحیح نیات رفتاری اين وفاداری قاعدتأ مستلزم پیش

هواداران بوده و نیات رفتاری خود نیز متأثر از درگیر شدن نگرش  

هوادار در جهت مثبت و تقويت هويت تیمی وی خواهد بود؛ از  

های اين توان خاطر نشان کرد که يافتهرو، در پايان می اين

فرضیه نیز همچون فرضیات پیشین همراستا با ساير  

3. Park et al 
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های انجام شده به لحاظ جهت و معناداری اثرگذاری پژوهش

هويت تیمی هواداران را بر نیات رفتاری آنان مورد تأيید قرار داده 

؛  2015؛ لی و همکاران، 2018است )چانگ و همکاران، 

،  1؛ تئودوراکسیس و همکاران 2020اران، موريسون و همک

 (. 40، 33، 24، 20، 5( )2015؛ يوشیدا و همکاران، 2017

توان پیشنهاد کرد در همین راستا نیز به محققان آتی می

تر از واکاوی نیات رفتاری هواداران،  که به جهت درک عمیق

ساير متغیرهای روانشناختی از قبیل انگیزه و درگیری ذهنی را  

توانند رضايت احساسی  بررسی قرار دهند؛ همچنین میمورد 

بین نیات رفتاری آنان مورد بررسی  هواداران را به عنوان پیش 

 .قرار دهند
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