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  چكيده
. تأسيس بود هاي ورزشيِ تازه هاي ورزشيِ باسابقه و تيم پنداري هواداران تيم هدف كلي تحقيق حاضر مقايسة عوامل مؤثر بر همذات

تعيين عوامل  ها و گردآوري داده منظور در اين تحقيق به. يشي و از شاخة تحقيقات ميداني استاين تحقيق از نوع توصيفي پيما
روايي آن را متخصصان مديريت  ساختة فرايند تحليل سلسله مراتبي كه پنداري هواداران از پرسشنامة محقق مؤثر بر ايجاد همذات

جامعة آماري . ارزيابي شد، استفاده شد 89/0براساس آلفاي كرونباخ و پايايي آن  شناسي تأييد كردند ورزشي، بازاريابي و جامعه
براساس يك . پسند اصفهان بود كه تعداد دقيق آنها مشخص نبود تحقيق كلية هواداران تيم فوتبال سپاهان و تيم فوتسال گيتي

هواداران تيم فوتبال سپاهان و يك نفري از  126مطالعة مقدماتي و با استفاده از فرمول حجم نمونة جامعة نامحدود يك نمونة 
منظور تعيين  به SPSS16 افزار از نرم. صورت تصادفي انتخاب شدند اصفهان به پسند فوتسال گيتينفره از هواداران تيم  126نمونة 

پنداري  اتهاي زوجي معيارهاي همذ ها و مقايسه وتحليل داده براي تجزيهExpert Choice افزار  پايايي و آمار توصيفي و از نرم
پسند  فوتسال گيتي تأسيس مراتبي نتايج نشان داد كه در بين هواداران تيم تازه فرايند تحليل سلسلهتكنيك براساس . استفاده شد

خاستگاه "پس از . شان است پنداري هواداران با تيم مورد عالقه ترين عامل در همذات اساسي "خاستگاه جغرافيايي "، اصفهان
ترتيب از  به "هاي تيمي سابقه و تاريخچة موفقيت"و  "تعامالت اجتماعي"، "بازيكنان و مربيان ستاره"، "بازيسبك "، "جغرافيايي

باسابقة سپاهان  فوتبال از طرف ديگر، نتايج مطالعة هواداران تيم. پنداري هواداران مطرح بود ديگر عوامل مؤثر در احساس همذات
پنداري هواداران با اين تيم با عوامل مؤثر بر ايجاد احساس  احساس همذات نشان داد كه عوامل مؤثر بر ايجاد اصفهان
بدين ترتيب كه در بين هواداران تيم . پسند اصفهان متفاوت بوده است تأسيس گيتي پنداري هواداران با تيم فوتسال تازه همذات

پنداري هواداران با تيم مورد عالقة  در همذاتترين عامل  ، اساسي"هاي تيمي سابقه و تاريخچة موفقيت"فوتبال سپاهان اصفهان 
ترتيب  نيز به "خاستگاه جغرافيايي"و  "تعامالت اجتماعي"و  "سبك بازي"، "بازيكنان و مربيان ستاره". خود محسوب شده است

 .پنداري هواداران، است هاي مؤثر در ايجاد همذات از ديگر اولويت

  
  هاي كليدي  واژه

  .پنداري، هواداران همذات ،AHPتأسيس، روش  ي تازهها هاي باسابقه، تيم تيم
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   مقدمه
هاي ورزشي است  هويتي هواداران با تيم يكي از مفاهيم كليدي در حوزة تقويت برندهاي تيمي، توسعة سطح هم

فوتبال ). 1( شوند كه در نتيجة آن هواداران از نزديك در مسائل مربوط به تيم محبوب خود درگير و سهيم مي
). 3(ترند كه تماشاگران بيشتر و وفادارتري داشته باشند  هايي موفق اشاگر جذابيتي ندارد و اغلب تيمبدون تم
عنوان مشتريان و مخاطبان  هاي مناسب براي پاسخگويي به نيازهاي رو به رشد تماشاگران به ايجاد زمينهبنابراين 

دنبال ارزيابي و ارضاي نيازهاي  ه است كه بهاي فوتبال، مديران حوزة ورزش و بازاريابي را ناگزير ساخت هسته
  ).5(پنداري و حضور آنها در رويدادهاي ورزشي را فراهم كنند  تماشاگران باشند و از اين طريق زمينة افزايش همذات

ها  هواداران اين دسته از تيم .هاي ورزشي شرايط متفاوتي دارند تأسيس در رقابت هاي باسابقه و تازه تيم
هاي متفاوتي داشته  هاي مورد عالقة خود، انگيزه پنداري با تيم اي هواداري و احساس همذاتممكن است بر

تأسيس و مقايسة اين عوامل در  هاي تازه پنداري هواداران با تيم بررسي عوامل مؤثر بر احساس همذات. باشند
تبع آن  هاي هواداري و به  ت پايگاهكنندة راهبردهاي مديريتي براي تقوي تواند فراهم هاي باسابقه مي رابطه با تيم

  .تأسيس باشد هاي تازه ويژه تيم هاي ورزشي و به توسعة برند تيم
آميز و  تاريخچة موفقيت  شوند، هاي ورزشي مي ها و ليگ تازگي وارد رقابت تأسيس كه به هاي ورزشي تازه تيم

ران و رفتارهاي آنها بدون تكيه بر سطوحي از هوادا» عالقة«ها نيازمند تقويت  اين تيم. برند شايان توجهي ندارند
رشد اقتصادي صنعت ورزش در گرو از طرف ديگر، ). 16(شود  هاي باسابقه ديده مي وفاداري هستند كه در تيم

هاي ورزشي،  كننده اقبال هرچه بيشتر عموم مردم به اين پديده است، بنابراين توجه به روابط مشتريان و مصرف
  ).23(ها داشته باشد  جايگاه مهمي در عملكرد باشگاهدر حوزة ورزش بايد 

تأسيس در ادبيات  هاي ورزشي تازه پنداريِ هواداران با تيم اطالعات مربوط به عوامل مؤثر بر ايجاد همذات
هاي  پنداري با تيم هاي موجود در مورد همذات تحقيقي موجود، بسيار اندك است و مشخص نيست كه آيا نظريه

اگرچه در تحقيقات . كنند يا خير تأسيس نيز صدق مي هاي تازه پنداري با تيم به ايجاد همذات باسابقه، نسبت
شده، عوامل   بررسي) 19(ها  شناختي با اين تيم و روابط روان )25(تأسيس  هاي تازه پنداري با تيم جديد همذات

بنابراين هدف اين تحقيق بررسي و .خصوص در ورزش ايران هرگز بررسي نشده است ها به مؤثر بر ايجاد اين رابطه
تأسيس با عوامل مؤثر بر ايجاد احساس  هاي تازه پنداريِ هواداران تيم مقايسة عوامل مؤثر بر ايجاد همذات

دنبال اين موضوع بوده  عالوه بر اين محقق در اين تحقيق به. هاي باسابقه بوده است تيمبا پنداريِ هواداران  همذات
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هاي  هاي باسابقه، دربارة تيم پنداري با تيم شده در مورد احساس همذات و نتايج ارائهاست كه آيا مطالعات 
  تأسيس نيز صدق خواهد كرد يا خير؟ تازه

عنوان چارچوب نظري اين تحقيق مورد توجه قرار  در راستاي اجراي اين تحقيق، نظرية هويت اجتماعي به
هاي  پنداري هواداران با تيم عوامل مؤثر بر ايجاد همذاتمنظور استخراج و غربال  گرفته و ادبيات تحقيقي به

  .بررسي شده است ورزشي
پنداري و تصميم هواداران به  دهد كه عوامل زيادي بر همذات مي  هاي مطرح و باسابقه نشان مطالعة تيم

املي است كه اين تحقيق در پي شناسايي و مقايسة عو. مشاركت آنها در رويدادها و مسابقات ورزشي تأثيرگذارند
هاي باسابقه احساس  و تيم) هاي باسابقه نه تيم(تأسيس ورزشي  هاي تازه شوند افراد با تيم موجب مي

  . پنداري داشته باشند همذات
هاي ورزشي و حضور در رويدادهاي  پندار شدن و ارتباط نزديك عاطفيِ افراد با تيم عوامل مختلفي بر همذات

هايي هستند تا به عزت نفس  دنبال راه براساس نظرية هويت اجتماعي افراد به ).32(گذارند  ورزشي تأثير مي
بنابراين، تصميم به ). 11،10(مثبت دست يابند و محبوبيت و شهرت خود را در بين افراد جامعه ارتقا بخشند 

طور مثبت  كه بههايي است  كنندة نياز افراد براي پيوستن به گروه هويتي با يك طبقة اجتماعي، منعكس ايجاد هم
هاي شناختي، عاطفي و قضاوتي  هاي نظري مربوط به شيوه تحليل). 31(دهندة هويت آنها باشد  و مطلوب انعكاس

هاي مربوط به  وسيلة نظرية هويت اجتماعي براي افراد ارائه شده است، تأثير زيادي بر ساختارها و مدل كه به
هاي باسابقه و  پنداري با تيم از نظر مفهومي، همذات .)30(ه است هاي باسابقه و مطرح داشت پنداري با تيم همذات

عنوان ميزان احساس رابطة عاطفي بسيار نزديك و احساس يگانگي با يك تيم يا بازيكن تعريف شده  مطرح به
هاي مورد عالقه ممكن است پيامدهاي رفتاري و رواني خاصي داشته  پنداري هواداران با تيم همذات). 34(است 

  ).37(شد با
، )15(ها و همراهي با ديگرانٍ موفق  و همچنين نقش موفقيت) 16(تأثير بازيكنان ستاره و باوفا به تيم خود 

پنداري  ، و بافت اجتماعي، از ديگر موارد تأثيرگذار بر همذات)7(ها  ، تبليغات رسانه)8(گروه همساالن و دوستان 
هاي  پنداري هواداران با تيم وركه ذكر شد، در حوزة همذاتط همان .اند و حضور افراد در رويدادهاي ورزشي

توانند مرتبط و  اما تحقيقاتي وجود دارند كه به نوعي مي. ورزشي تاكنون تحقيقات خاصي صورت نگرفته است
نشان ) 1389(نتايج تحقيق دهقان قهفرخي و همكاران  .هاي آينده در اين زمينه باشند ساز پژوهش زمينه
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فرار (گرايي، عالقه به فوتبال، زيبايي، هيجان، اجتماعي شدن، سرگرمي، گريز  قه به تيم ملي، مليدهد كه عال مي
هاي تيم  هاي حضور هواداران در بازي ترتيب بيشترين اهميت را در بين انگيزه و عالقه به بازيكن، به) از روزمرگي

گران بازي پرسپوليس و سپاهان در سال طي پژوهشي دربارة تماشا) 1387(معصومي ). 2(اند  ملي ايران داشته
به اين نتيجه رسيد كه عالقه به تيم، هيجان، علم به فوتبال، پيروزي، بازي پاياپاي، گريز از روزمرگي، ارائة  1386

ترتيب بيشترين ميانگين را در انگيزة تماشاگران و  مندي به بازيكنان، به خدمات به تماشاگران، سرگرمي و عالقه
مندي به بازيكنان، علم به فوتبال و بازي  مندي به تيم، عالقه رفاهي به تماشاگران، هيجان، عالقه ارائة خدمات
  .)4(اند  ترتيب بيشترين تأثير را بر ميزان حضور تماشاگران داشته پاياپاي نيز به

حضور پيدا  شود نيز در مسابقات دليل عالقه به نوع ورزشي كه بازي مي اند كه افراد به تحقيقات نشان داده
با ورزش يكي از ) پنداري همذات(شده  معتقدند عالقة درازمدت و دروني) 1996(و همكاران  1كاله .)12(كنند  مي

عنوان عامل  مطالعات ديگري نيز بر نقش نوع ورزش به). 22(هاست  عوامل كليدي در حضور دانشجويان در رقابت
) 2004(و جيمز  2فانك). 16(اند  و بيسبال زنان تأكيد كردهپنداري و انگيزة حضور در مسابقات بسكتبال  همذات

توانند يك عامل انگيزشي براي  هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه بازيكنان ستاره در صورتي مي در پژوهش
، هرچند اين نتايج با نتايج )15(حضور تماشاگران باشند كه نسبت به تيم خود وفاداري درازمدت نشان دهند 

هاي حضور هواداران و ايجاد  تحقيقات در زمينة انگيزه). 32(در تناقض است ) 2001( 3ل و جيمزتحقيق تري
هاي تيمي عامل  هاي مطرح و باسابقه، بر اين موضوع اجماع كامل دارند كه كسب موفقيت پنداري با تيم همذات

درازمدت در بسياري از افراد  چنين عاليقي در). 28(پنداري براي حضور هواداران است  معتبري در ايجاد همذات
هاي مطرح و باسابقه  پنداري با تيم عالوه بر اين، احساس همذات. شود دروني شده و به روية پايداري تبديل مي

  ).25(شود  ويژه جوانان و نوجوانان محسوب مي رمز موفقيت و احساس غرور براي بسياري از افراد و به
شوند كه  هويت مي هاي گروهي هم اي از ويژگي د كه افراد با مجموعهمطالعة هواداران در ليگ هاكي نشان دا

براساس تحقيقات فيشر و ويك ). 13(ها، تصوير خود را در ذهن ديگران بهبود بخشند  بتوانند براساس آن ويژگي
ح است ها مطر هاي باسابقة ليگ پنداري با تيم منزلة عامل اصلي در ايجاد همذات ، كسب موفقيت به)1998( 4فيلد
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دهد كه دستيابي به  نشان مي نيز 1انجمن ورزشي ملي دانشگاهيتحقيقات گذشته درمورد هواداران در ).13(
  ).35،33(هاي محبوب خود است  موفقيت يكي از عوامل اساسي در پيوستگي هواداران به تيم

هاي باسابقه، به  تيم پنداري با ترين داليل مؤثر بر همذات منظور شناخت مهم به) 2002(و همكاران  2فينك
براساس اين مطالعه چهار . پنداري تيمي پرداختند هاي هواداران و ارتباط اين انگيزه با همذات بررسي انگيزه

هاي باسابقه  پنداري با تيم ريزمقياس موفقيت، زيبايي، مشابهت و تعامل اجتماعي،  روابط شايان توجهي با همذات
هاي باسابقه  پنداري با تيم ، عامل موفقيت بيشترين سهم را در ايجاد همذاتها  داشتند و در بين اين ريزمقياس

  ).12(داشت 
اي در ايجاد  مرور پيشينة تحقيق حاكي از اين واقعيت است كه موفقيت تيمي، نقش بسيار برجسته

وان عاملي براي عن تواند به هاي باسابقه دارد، اما هنوز مشخص نشده است كه آيا موفقيت مي پنداري با تيم همذات
  .تأسيس نيز قلمداد شود يا خير هاي تازه پنداري هواداران با تيم همذات

هاي ورزشي  توانند به وابستگي عاطفي با تيم اند كه عوامل غيرورزشي مي بسياري از تحقيقات نيز نشان داده
مكان "و "ها و سنت آداب"و ) 26( "اجتماع"توان به اهميت عامل  ترين اين عوامل مي منجر شوند، از مهم

  .اشاره كرد) 21( "جغرافيايي
و  1997،  2000( 3جونز. يا عامل جغرافيايي در مطالعات ديگر نيز تأييد شده است "اجتماع"نقش عامل

رغم عملكرد ضعيف  علي(در مطالعة چرايي حمايت هواداران از باشگاه فوتبال شهر لوتون در انگلستان ) 1998
عامل كليدي در حمايت و  "اجتماع" به اين نتيجه رسيد كه) ايين فوتبال انگلستاناين تيم و حضور در سطح پ

  ).21،20(شود  پنداري با اين تيم قلمداد مي احساس همذات
پنداري هواداران با  گونه پژوهش جدي در زمينة بررسي عوامل مؤثر بر همذات رسد تاكنون هيچ نظر مي به

تأسيس در  هاي تازه دربارة تيم   گرفته در دنيا نيز تحقيقات انجام. رفته استتأسيس در ايران صورت نگ هاي تازه تيم
پنداري  به بررسي ارتباط عاطفي و همذات) 2002(و همكاران  4جميز. هاي باسابقه بسيار ناچيزند مقايسه با تيم

ن فصل مسابقات ها در اولي هاي فصل مسابقه در ليگ بيسبال اياالت متحده قبل از حضور تيم خريداران بليت

                                                           
1. National Collegiate Athletic Association 
2. Fink  
3. Jones 
4. James  
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ها، قبل از مشاهدة  دهندة وابستگي شناختي خريداران بليت فصل مسابقات با تيم پرداختند كه اين مطالعه نشان
نتايج اين تحقيق نشان داد كه خريداران بليت، وابستگي شناختي قدرتمندي  .ها بوده است عملكرد ورزشي تيم

نتايج تحقيق جابري و همكاران  ).19(هاي خود ايجاد كرده بودند  يمها انجام گيرند، با ت را حتي قبل از اينكه بازي
ها، بازيكنان و مربيان ستاره، سبك بازي و تعامالت  دهد عواملي همچون سابقة موفقيت نشان مي) 2012(

يج نتاعالوه بر اين، ). 17(هاي باسابقة فوتبال است پنداري با تيم هاي هواداران براي همذات اجتماعي از انگيزه
تواند بر  دهد كه مؤلفة جذابيت هويت مي دربارة هواداران ليگ برتر فوتبال ايران، نشان مي) 1391(تحقيق جابري 

 ).1(تيم مؤثر باشد- هويتي هوادار هم

پنداري  رابطة بسيار ضعيفي با همذات ")موفقيت(ارزش پيروزي "دهد كه نتايج تحقيقات اخير نشان مي
تأسيس داشته، كه اين نتيجه موجب مطرح شدن اين سؤال كليدي شده است  زهبا تيم تا) هويتي احساس هم(

پنداري هواداران  هاي باسابقه با عنوان عامل اساسيِ مؤثر بر همذات طوركه در تيم همان "موفقيت"آيا عامل : كه
  .خير؟ تأسيس نيز داشته باشد يا  هاي تازه تواند همين تأثيرگذاري را بر هواداران تيم مطرح است، مي

هاي  تأسيس با شرايط هواداري در تيم هاي تازه پنداري آنها با تيم اي، شرايط هواداري و همذات طور گسترده به
) 2009(و همكاران  1هاي جزئي كه در تحقيقات الك اما تفاوت). 25(باسابقه، مشابه و يكسان تصور شده است 

ه شد، حوزة تحقيقاتي شايان توجهي را مطرح كرد تا ئيس اراتأس هاي تازه پنداري هواداران با تيم در زمينة همذات
در اين  ).25(ندارند، ادامه دهندچنداني تأسيس كه تاريخچة  هاي تازه محققان تحقيقات خود را در زمينة تيم

پسند اصفهان  عنوان تيم باسابقه و هواداران تيم فوتسال گيتي تحقيق هواداران تيم فوتبال سپاهان اصفهان به
شان بررسي و  پنداري هواداران با تيم مورد عالقه تأسيس بررسي و عوامل مؤثر بر ايجاد همذات عنوان تيم تازه به

  . مقايسه شده است
  
  شناسي تحقيق  روش

ها و  گردآوري داده منظور در اين تحقيق به. تحقيق حاضر توصيفي پيمايشي و از شاخة تحقيقات ميداني است
پسند  هاي فوتبال سپاهان اصفهان و فوتسال گيتي پنداري هواداران با تيم د همذاتتعيين عوامل مؤثر بر ايجا

يند تحليل سلسله اساختة فر پرسشنامة محقق. فرايند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده استروش اصفهان از 
                                                           

1. Lock  
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با تيم مورد پنداري هواداران  مراتبيِ مورد استفاده در تحقيق حاضر شامل پنج عامل مؤثر بر ايجاد همذات
پنداري هواداران با تيم  عنوان عوامل مؤثر بر همذات متغيرهاي مورد استفاده در پرسشنامه كه به. شان است عالقه

سبك بازي، تعامالت اجتماعي، خاستگاه جغرافيايي، بازيكنان و : اند عبارتند از مورد عالقه خود استفاده شده
ه اين متغيرها با توجه به ادبيات تحقيقي موجود در زمينة موضوعات مربيان ستاره و سابقه و تاريخچة موفقيت، ك

روايي پرسشنامة . مرتبط با تحقيق استخراج و پس از تأييد استادان آگاه به حيطة پژوهش استفاده شدند
شناسي  ها و نظرهاي استادان متخصص در حوزة بازاريابي، ورزش و جامعه شده با استفاده از ديدگاه كاربرده به
جامعة آماري اين تحقيق شامل هواداران . ارزيابي شد 89/0ضريب آلفاي كرونباخ  اصالح و تأييد و پايايي آن با

براساس  .كه تعداد دقيق آن مشخص نيست پسند اصفهان است، تيم فوتبال سپاهان اصفهان و تيم فوتسال گيتي
نفري از هواداران تيم فوتبال  126مونة مطالعة مقدماتي و با استفاده از فرمول جامعة آماري نامحدود يك ن

صورت تصادفي انتخاب  اصفهان به پسند فوتسال گيتينفره از هواداران تيم  126و يك نمونة  اصفهان سپاهان
صورت زوجي  به سؤاالت پرسشنامه به) 9از شمارة ا تا (ارزشي  كه براساس مقياس نه) نفر 252در مجموع (شدند 

  :مونه ن حجم فرمول . پاسخ دادند

n: نمونه تعداد ،d   :دقت برآورد، S :2 ،انحراف معيار ةبرآورد اولي

z
 مقدار متغير نرمال متناظر با سطح: 

  :   به اين ترتيب حجم نمونه برابر است با. درصد استα-1(100( اطمينان

252=)
1/0
0/810×1/96(= 2n  

  .ستفاده شدا Expert Choiceو  Spssافزار  رمها از ن وتحليل داده در نهايت براي تجزيه
 دهة در است كه مديريت علوم و عمليات در تحقيق هاي حوزه از ، يكي)AHP(فرايند تحليل سلسله مراتبي 

هاي  رايانه روش كمك با. است يافته توسعه سرعت به گوناگون كاربردي هاي نيازمندي به توجه اخير با
اخير،  سال چند در خاص طور به. اند شده قبول قابل بسيار گيري تصميم رايندف هاي حوزه تمام در گيري تصميم
براي  )AHP(فرايند تحليل سلسله مراتبي  كاربرد بنابراين است، يافته افزايش بسيار رايانه از استفاده
 پيدا براي اي رويه گيري است، تصميم شده آسان بسيار اجرا در رياضي هاي پيچيدگي به توجه با كنندگان استفاده

منظور  رو در اين پژوهش نيز به ازاين .)6(موجود است  هاي گزينه اي از مجموعه ميان از گزينه بهترين كردن

2

2
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منظور تعيين پايايي و آمار توصيفي و از  به  SPSS16 افزار از نرم .بندي متغيرها از اين روش استفاده شد اولويت
  .شدپنداري استفاده  ها و مقايسات زوجي بين معيارهاي همذات ادهوتحليل د براي تجزيهExpert Choic افزار نرم
 

  ها و نتايج تحقيق  يافته
دهد كه درصد  نشان مي 1هاي دموگرافيك در هر دو گروه از هواداران در جدول نتايج تحليل توصيفي ويژگي

پسند اصفهان در استاديوم  يزيادي از هواداراني كه براي حمايت از تيم فوتبال سپاهان اصفهان و تيم فوتسال گيت
در بين هر دو گروه از . سال دارند و درصد كمتري از آنها شاغل و متأهل هستند 30شوند، كمتر از  حاضر مي

هواداران تعداد كمتري داراي مدرك باالتر از ليسانس هستند و تعداد زيادي از آنها تحصيالتي كمتر از ديپلم 
كرده، متأهل، و شاغل براي حضور در استاديوم  ل كمترِ هواداران تحصيلدارند كه اين موضوع حاكي از استقبا

از طرف . است) پسند اصفهان فوتبال سپاهان اصفهان و فوتسال گيتي هاي تيم(هاي مورد عالقة خود  براي تيم
  ).1جدول (ديگر، درآمد درصد زيادي از هواداران اين دو تيم كمتر از پانصد هزار تومان است 

 
فوتبال سپاهان و فوتسال  هاي شناختي و درصدهاي مربوط به هواداران تيم هاي جمعيت ويژگي. 1جدول 

 پسند اصفهان گيتي
پسند هواداران تيم فوتسال گيتي هواداران تيم فوتبال سپاهان اصفهان

شناختيهاي جمعيت     ويژگي  تعداددرصدشناختي هاي جمعيتويژگيتعداددرصد 

>30 سن77/7798>30 سن  12/84106 
30>23/222830>  88/2520 

وضعيت 
 اشتغال

وضعيت 36/2938شاغل
 اشتغال

 22/2228 شاغل
 78/7798 بيكار64/7089بيكار

 52/0912 دانشگاهي تحصيالت38/023 دانشگاهي تحصيالت
 48/90114 غير دانشگاهي62/87123 غير دانشگاهي

وضعيت 
 تأهل

وضعيت 19/2633متاهل
 تأهل

 28/1418 متأهل
 72/75108 مجرد81/7393مجرد

<500000)تومان( درآمد <500000)تومان( درآمد66/1621   07/1519 
>500000)تومان( >500000)تومان(34/83105   93/84107 
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پاهان اصـفهان و تـيم   هاي مربوط به هر دو گروه از هواداران تيم فوتبال سـ  وتحليل توصيفي داده نتايج تجزيه
 .آمده است 2پسند اصفهان در جدول  فوتسال گيتي

 
فوتبال  هاي هواداران تيم) پنداري همذات(هويتي  ميانگين و انحراف معيار عوامل مؤثر بر احساس هم. 2جدول 

  )=G( ، )126n( پسند و فوتسال گيتي )S(سپاهان اصفهان

عوامل مؤثر بر احساس 
پنداري همذات  

 متوسط
ر مقدا

هاي مهم درصد  
هاي  مقدار درصد

اهميت بي  
 انحراف معيار ميانگين

SGSGSG S GS G 
هاي تيمسابقه و تاريخچة موفقيت  33 2/962/121/36/79  40/4  43/1  93/0  88/0  

79/09/764/92/9 3 3 بازيكنان و مربيان ستاره  65/3  28/3  31/1  10/1  

3/778/806/84/8 3 3 سبك بازي  33/3  88/3  19/1  09/1  

1/6035/02/241/47 3 3 تعامالت اجتماعي  1/3  12/2  51/1  26/1  

2/492/956/409/3 3 3 خاستگاه جغرافيايي  60/2  43/4  55/1  93/0  

 
از  .شد وتحليل تجزيه Expert Choice افزار نرم وسيلة به ها داده، اطالعات آوري جمع از بعد

استفاده پنداري  هاي زوجي بين معيارهاي همذات ها و مقايسه وتحليل داده تجزيه براي Expert Choicافزار رمن
گيري  تصميم سيستم و كرده تركيب را رشناسانكاهاي  ارزيابي و نظرها مراتبي سلسله تحليل فرايند .شد

 منظور به حسب مقياس بر ارزيابي روش سپس .كند مي تبديل ساده مراتبي لسلهس سيستم به را پيچيده

 هاي شاخص روش اين. شود مي معيارها، استفاده از يك هر بين در زوجي هاي مقايسه نسبي اهميت بررسي

تحقيق كه براساس آن  مراتب سلسله درخت. كند مي بررسي كارامدي طور به را، كيفي همچنين و كمي
  .است 1 شكل صورت بهها انجام گرفته،  وتحليل تجزيه
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 پنداري هواداران با تيم محبوب خود ابعاد عوامل مؤثر بر همذات مراتبي لهسلس درخت. 1شكل 

 
سابقه و تاريخچة "كه عامل  است اين از حاكيآمده،  2كه در شكل  Expert Choice  رافزا نرم هاي يافته
يم مورد پنداري هواداران تيم فوتبال سپاهان اصفهان با ت عامل اصلي در ايجاد همذات ، ")A(هاي تيم  موفقيت
و  ")D(تعامالت اجتماعي "، ")C(سبك بازي "، ")B(بازيكنان و مربيان ستاره "شان است، و عوامل  عالقه

 .اند  هويتي با تيم خود ذكر شده هاي هواداران در احساس هم ترتيب از ديگر اولويت به ")E(خاستگاه جغرافيايي "

عامل اصلي در احساس  ، ")E(تگاه جغرافيايي خاس"دهد كه عامل  نشان مي 2 از طرف ديگر، نتايج شكل 
بازيكنان و "، ")C(سبك بازي "شان است، و عوامل  پسند با تيم مورد عالقه هويتي هواداران تيم فوتسال گيتي هم

ترتيب از ديگر  ، به")A(هاي تيم  سابقه و تاريخچة موفقيت"و  ")D(تعامالت اجتماعي  "و  ")B(مربيان ستاره 
 .اند هويتي با تيم محبوب خود ذكر شده اداران در احساس همهاي هو اولويت
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سپاهان و تيم فوتسال فوتبال هويتي هواداران تيم  احساس هم به مربوط اصلي معيارهاي هاي وزن .2 شكل

  پسند  با تيم محبوب خود گيتي
  
در ميان  ،3در شكل  آمده دست به اطالعات به توجه با ،)A(هاي تيم  سابقه و تاريخچة موفقيت گروه معيار در

، نتايج )A1(هاي گذشته  ، قهرماني)A4(المللي  هاي بين درخشش در بازيسپاهان، فوتبال هواداران تيم 
همچنين در  .اند بوده وزن بيشترين داراي ترتيب به ،)A3(و قهرماني در ليگ ايران ) A2(درخشان در گذشته 

 اطالعات به توجه با هاي تيم     سابقه و تاريخچة موفقيت معيارگروه  درپسند  فوتسال گيتيهواداران تيم ميان 

، نتايج درخشان در گذشته )A1(هاي گذشته  ، قهرماني)A4(المللي  هاي بين درخشش در بازي آمده، دست به
)A2 ( و قهرماني در ليگ ايران)A3( اند بوده وزن بيشترين داراي ترتيب به.  

  
سپاهان و فوتبال هواداران تيم  به مربوط )A(هاي تيم و تاريخچة موفقيت فرعي سابقه معيارهاي وزن .3 شكل

 پسند تيم فوتسال گيتي
    

دست آمد، حاكي از اين  به 4، در شكل )B(بازيكنان و مربيان ستاره گروه معيار  براي كهفرعي  هاي وزن
، مربيان باسابقه )B1(عروف ، بازيكنان م)B3(مربيان مطرح سپاهان، فوتبال هواداران تيم در ميان است كه 

)B4 (پوش  و بازيكنان ملي)B2(، فوتسال هواداران تيم اما در ميان . اند بوده وزن بيشترين داراي ترتيب به
دهد كه  دست آمد، نشان مي به )B(بازيكنان و مربيان ستاره گروه معيار  براي كهفرعي  هاي وزنپسند  گيتي

از ) B3(  و مربيان مطرح) B2(پوش  ، بازيكنان ملي)B4(، مربيان باسابقه )B1(هاي بازيكنان معروف  زيرمعيار
  .بيشترين اولويت برخوردارند
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سپاهان و تيم فوتبال هواداران تيم  به مربوط )B(بازيكنان و مربيان ستاره فرعي  معيارهاي وزن .4شكل 

  پسند فوتسال گيتي
  

، بيانگر اين است كه )5شكل (سپاهان فوتبال ن تيم هوادارادر ميان  )C(سبك بازي  معيارزير هاي وزن
، داراي بيشترين )C2(هاي متنوع تيمي  راهكارو  )C3(تهاجمي بودن تيم ، )C1( جذابيت بازي تيمترتيب  به

پسند، بيانگر اين  گيتيفوتسال هواداران تيم در ميان  )C(سبك بازي  معيارزير هاي وزنكه  درحالي. اند وزن بوده
داراي ) C2(هاي متنوع تيمي  راهكارو  )C1(جذابيت بازي تيم ، )C3(ترتيب تهاجمي بودن تيم  است كه به

 .اند بيشترين وزن بوده

 
سپاهان و تيم فوتسال فوتبال هواداران تيم  به مربوط  )C(سبك بازي فرعي  معيارهاي وزن .5 شكل

  پسند گيتي
 

فوتبال هواداران تيم  به مربوط) D(تعامالت اجتماعي  زيرمعيارهاي از كدام هر براي آمده دست به هاي وزن
مالقات با  ،)D1(آشنايي با دوستان جديد ، )D2( مالقات با دوستاناست كه  اين از حاكي، )6شكل (سپاهان 

آمده  دست هاي به اما وزن. اند بوده وزن بيشترين داراي ترتيب به ،)D4(ارتباط با هواداران ديگر  و) D3(همساالن 
پسند، نمايانگر اين است كه  گيتيفوتسال هواداران تيم  به مربوط) D(تعامالت اجتماعي  زيرمعيارهايبراي 

 مالقات با دوستان و) D4(ارتباط با هواداران ديگر  ،)D3(مالقات با همساالن ، )D1(آشنايي با دوستان جديد 
)D2(، اند بوده وزن بيشترين داراي ترتيب به.  
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سپاهان و تيم فوتسال فوتبال هواداران تيم  به مربوط )D(فرعي تعامالت اجتماعي يمعيارها وزن .6شكل

  پسند  گيتي
  

فوتبال هواداران تيم  به مربوط) E(خاستگاه جغرافيايي  زيرمعيارهاي از يك هر براي آمده دست به هاي وزن
افتخار به تيم شهر  و) E1(حمايت از تيم شهر  ،)E3(مطرح كردن نام شهر  كه دهد مي نشان، )7شكل (سپاهان 

)E2(، زيرمعيارهاي از كدام هر براي آمده دست به هاي وزنكه  درحالي .اند بوده وزن بيشترين داراي ترتيب به 
حمايت از تيم شهر بيانگر اين است كه پسند  گيتيفوتسال هواداران تيم  به مربوط) E(خاستگاه جغرافيايي 

)E1(،  افتخار به تيم شهر)E2(  ح كردن نام شهر مطرو)E3( اند بوده وزن بيشترين داراي ترتيب به. 

 
سپاهان و تيم فوتسال فوتبال هواداران تيم  به مربوط) E(فرعي خاستگاه جغرافيايي  معيارهاي وزن .7 شكل

  پسند  گيتي
 

بر ل مؤثر در مورد عوامپسند  گيتيفوتسال سپاهان و فوتبال هواداران دو تيم  هايآمده از نظر دست هب جينتا
 تيحساس ليوتحل هيتجز مورد Expert Choiceافزار  كه با استفاده از نرم) پنداري همذات(هويتي  احساس هم
  .داده شده است نشان 9و  8 هاي   شكل در ،قرار گرفتند

 عمودي هاي ستون ،اصلي معيارهاي افقي محور معيارها، نهايي هاي وزن عمودي محور ،ها شكل اين در

 طوركه همان. دهند را نشان مي زيرمعيارها وزن  شكل داخل خطوط شكست ةنقط و معيار هر زنو شكل داخل

عامل اصلي در احساس  505/0،  با وزن ")A(هاي تيم  سابقه و تاريخچة موفقيت"عامل  دهد، نشان مي 8شكل 
 ")B(ان و مربيان ستاره بازيكن"هويتي هواداران تيم فوتبال سپاهان اصفهان با تيم محبوبشان است، و عوامل  هم

خاستگاه "و  056/0با وزن   ")D(تعامالت اجتماعي "و  130/0با وزن  ")C(سبك بازي "، / 259با وزن 
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هويتي با تيم محبوب خود  هاي هواداران در احساس هم ترتيب از ديگر اولويت ، به051/0با وزن  ")E(جغرافيايي 
  .اند  ذكر شده

 
  سپاهانفوتبال هواداران تيم ي مربوط به ها داده تحساسي وتحليل تجزيه .8 شكل

 
  پسند گيتيفوتسال هواداران تيم مربوط به  ها داده حساسيت وتحليل تجزيه. 9 شكل

عامل اصلي  ،060/0با وزن  ")E(خاستگاه جغرافيايي "دهد كه عامل  نشان مي 9از طرف ديگر، نتايج شكل 
 ")C(سبك بازي "شان است، و عوامل  پسند با تيم مورد عالقه تيهويتي هواداران تيم فوتسال گي در احساس هم

و  187/0با وزن  ")D(تعامالت اجتماعي "و  216/0با وزن  ")B(بازيكنان و مربيان ستاره "، 207/0با وزن 
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 هاي هواداران در احساس        ترتيب از ديگر اولويت به 330/0با وزن  ")A(هاي تيم  سابقه و تاريخچة موفقيت"
  .اند هويتي با تيم محبوب خود ذكر شده هم

  

  گيري بحث و نتيجه
تأسيس و باسابقه در قالب مطالعة  هاي تازه پنداري هواداران با تيم در اين تحقيق عوامل مؤثر بر ايجاد همذات

ت عبار به. پسند اصفهان و تيم فوتبال سپاهان اصفهان بررسي و مقايسه شد موردي هواداران تيم فوتسال گيتي
با يك تيم ورزشي ) 34(عاطفي نزديك هواداران  -هاي اصلي و عوامل مؤثر بر ارتباط رواني ديگر، حيطه

دنبال پاسخ اين  رو محقق به ازاين. تأسيس، در مقايسه با اين عوامل در ارتباط با تيم باسابقه بررسي شدند تازه
تأسيس و تيم ورزشي باسابقه يكسانند  رزشي تازهپنداري هواداران تيم و آيا عوامل مؤثر بر همذات: پرسش بود كه

  يا خير؟
، عامل اصلي در ايجاد "هاي تيم سابقه و تاريخچة موفقيت"دهد كه عامل  نتايج تحقيق نشان مي

شان است، و عوامل  با تيم مورد عالقه) عنوان تيم باسابقه به(پنداري هواداران تيم فوتبال سپاهان اصفهان  همذات
هاي هواداران در  ترتيب از ديگر اولويت به "تعامالت اجتماعي"و  "سبك بازي"،"بيان ستارهبازيكنان و مر"

عنوان آخرين اولويت  به "خاستگاه جغرافيايي"اند و عامل  پنداري با تيم محبوب خود ذكر شده احساس همذات
پنداريِ  كليدي در همذاتعنوان عامل  به "سابقة موفقيت"گرفته،  در تحقيقات انجام .هواداران مطرح شده است

) 2002(و همكاران  1نتيجة اين تحقيق با نتايج تحقيق فينك ).12(هاي باسابقه مطرح شده است  هواداران با تيم
، ) 2005(و همكاران  3رابينسون). 27،12(هاي باسابقه مطابقت دارد  در زمينة تيم)  2006( 2و نيل و فانك

نيز بر اهميت بازيكنان و ) 2012(و جابري و همكاران ) 2010(ي، مك دونالد و شر)2010(جيمز ويوشيدا 
كالبه ). 29،26،18،17( اند پنداري هواداران با تيم محبوب خود تأكيد كرده مربيان ستاره و سبك بازي در همذات

  .)24( اند پنداري هواداران ذكر كرده نيز تعامالت اجتماعي را عامل اساسي در ايجاد همذات) 2000( 4و جيمز

                                                           
1. Fink  
2. Neale &  Funk 
3. Robinson  
4. kolbeh& James 
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كنند، سابقه، آداب و سنت و  تازگي فعاليت خود را در مسابقات مختلف شروع مي هاي ورزشي كه به تيم
در نبود . ها ندارند ها ادراك كاملي از هويت اين تيم ونه تيمپيشينة درخشاني ندارند، بنابراين هواداران اين گ

پنداري  عنوان عاملي مؤثر بر همذات تواند به مين "ها سابقة موفقيت"تأسيس،  هاي تازه چنين ادراكي نسبت به تيم
پنداري  ها بر ايجاد احساس همذات بر خالف تأكيد بر نقش موفقيت. ها توسط هواداران مطرح شود با اين تيم

، نتايج حاصل از تحقيق حاضر حاكي از اين است كه )14(هاي باسابقه در تحقيقات گذشته  هواداران با تيم
پسند اصفهان  پنداري هواداران با تيم فوتسال گيتي ترين عامل در ايجاد همذات ، كليدي"خاستگاه جغرافيايي"
پنداري  هواداران در شروع  تواند زمينه را براي همذات تأسيس، مطرح شده است و اين عامل مي وان تيم تازهعن به

تأسيس  ي هواداران با تيم تازهپندار پنج حيطه يا عامل اساسي كه موجب ايجاد همذات. فعاليت اين تيم مهيا كند
، تعامالت بازيكنان و مربيان ستاره، سبك بازي، خاستگاه جغرافيايي: ترتيب عبارتند از در اين تحقيق است، به

  .هاي تيم سابقه و تاريخچة موفقيتاجتماعي و 
ز همچون برخي ا). 17(يك تيم نقش مهمي در ايجاد پتانسيل هواداري دارد  "خاستگاه جغرافيايي"

داراي مفهوم  "اجتماع"، كه با عامل "خاستگاه جغرافيايي"، در اين تحقيق نيز عامل )24(تحقيقات گذشته 
. پسند اصفهان است تأسيس فوتسال گيتي پنداري هواداران با تيم تازه مشابهي است، عامل اصلي در ايجاد همذات

هاي باسابقه ديده  ابقه و سنت كه در تيمپسند اصفهان فاقد اين فرصت است كه بر مبناي س تيم فوتسال گيتي
بنابراين، . شود، هواداران را به سمت خود جذب و تقويت كند، زيرا اين تيم تاريخچه و موفقيت زيادي ندارد مي

پنداري و پايگاه هواداري  عنوان يك عامل كليدي در تقويت همذات تواند به مي "خاستگاه جغرافيايي"عاملي مانند 
  .كننده باشد تعيين اين تيم، كامال

هاي ورزشي مطرح بوده  پنداري با تيم عنوان يكي از عوامل مهم در ايجاد همذات به "تعامالت اجتماعي"
اند كه توجه ادبيات تحقيقي در زمينة  تجربيات، جو حاكم بر مسابقه و تعامالت اجتماعي، از جمله عواملي. است

نيز پس از  "تعامالت اجتماعي").37(اند  ي را به خود جلب كردهحضور تماشاگران و هواداران در رويدادهاي ورزش
پنداري  عنوان يكي از داليل مؤثر بر همذات به "بازيكنان و مربيان ستاره"و  "سبك بازي"، "خاستگاه جغرافيايي"

به و اين موضوع با نتايج تحقيقات كال. پسند اصفهان مطرح شده است تأسيس فوتسال گيتي هواداران با تيم تازه
را يكي از داليل مؤثر بر  "تعامالت و تجربيات محيط مسابقه"كه  )2012(جابري و همكاران و ) 2000(جيمز 
  ).24(كنند، همخواني دارد  ها مطرح مي پنداري در رويدادهاي ورزشي و همبستگي قدرتمند هواداران با تيم همذات
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پنداري با  را نيز يكي از عوامل مؤثر بر همذات"الت اجتماعيتعام"پسند اصفهان  هواداران تيم فوتسال گيتي
، در تحقيقات ديگر نيز تأكيد "تجربيات روز مسابقه"عنوان زيرشاخة  دانند، كه اين عامل به تيم محبوب خود مي

  ).9(شده است 
چون و چرايي را از طرف محققان گوناگون،  ، حمايت كامل و بي"سابقة موفقيت" گرفته در تحقيقات انجام

هواداران تيم ). 12(هاي باسابقه به خود جلب كرده است  پنداري هواداران با تيم عامل كليدي در همذات نوانع به
عنوان عامل مؤثر براي  به "سابقة موفقيت"بر ) تأسيس عنوان تيم تازه به(پسند اصفهان  فوتسال گيتي

كه بسياري از تحقيقات  اند، درحالي شتههاي اصلي تأكيدي ندا عنوان اولويت پنداري با تيم محبوب خود به همذات
  .اند  عنوان عامل كليدي ياد كرده به "تموفقي"هاي باسابقه از عامل  پنداري با تيم ديگر در زمينة همذات

هاي محبوب خود در ورزش ايران كه در حال حاضر در ابتداي  پنداري هواداران با تيم ايجاد احساس همذات
هاي  سازي در ورزش و حضور تيم با شروع خصوصي. اهميت بسيار زيادي داردمسير رشد و پيشرفت خود است، 

منظور جذب هواداران و تقويت پايگاه هواداري اين  تأسيس در عرصة فوتبال ايران، انديشيدن تدابير خاص به تازه
حاضر به ادراك نتايج حاصل از تحقيق . است ناپذير موضوعي اجتناب) ها كننده عنوان مشتريان و مصرف به(ها  تيم

نتايج حاكي از اين است .  كند تأسيس و باسابقه كمك مي هاي تازه چرايي و چگونگي جذب هواداران به سمت تيم
كه اين  شود، درحالي هاي باسابقه محسوب مي پنداري با تيم ، عامل اصلي در احساس همذات"موفقيت سابقة"كه 

اين يافته . يس عاملي براي جذب و حمايت هواداران محسوب كردتأس هاي تازه توان در شروع كار تيم عامل را نمي
از طرف ديگر، . تأسيس در زمينة تقويت پايگاه هواداريشان است هاي تازه هاي باسابقه با تيم دهندة تمايز تيم نشان

ورد توجه تأسيس م هاي تازه پنداري با تيم عنوان انگيزة كليدي در همذات به "خاستگاه جغرافيايي"عواملي مانند 
هواداران بوده است، كه اين عامل ناشي از عالقه و تعصب هواداران نسبت به شهر محل زندگي خود و توجه زياد 

پذير شدن  هاي الزم براي جامعه زندگي كردن و بزرگ شدن در كنار يك تيم فرصت. به نمادهاي شهري آنهاست
عنوان يكي از  به"تيم شهر خود"عبارتي ديگر، حمايت از  هبنابراين نزديكي جغرافيايي يا ب). 33(دهد  را افزايش مي

سبك "عواملي مانند ). 36،23(پنداري هواداران با تيم شهرشان مطرح بوده است  عوامل اساسي در ايجاد همذات
نيز از  "هاي تيم سابقه و تاريخچة موفقيت "و در نهايت  "تعامالت اجتماعي"، "بازيكنان و مربيان ستاره"،"بازي

پسند اصفهان بوده است و اين  تأسيسِ فوتسال گيتي پنداري هواداران با تيم تازه گر عوامل مهم در همذاتدي
تأسيس براي تقويت پايگاه هواداري  هاي تازه عنوان ابزارهايي در خدمت مسئوالن و مديران تيم توانند به عوامل مي
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هواداران با ) هويتي احساس هم(پنداري  ايجاد همذاتبا توجه به نوين بودن حوزة . و ترويج برند تيمي خود باشند
تر در  دنبال مطالعات عميق خصوص ورزش ايران، تحقيقات آينده بايد به تأسيس در ورزش دنيا و به هاي تازه تيم

تيم (تأسيس  ن هواداران يك تيم ورزشي تازهپنداري در بي اما مقايسة عوامل مؤثر بر همذات. اين حوزه باشند
، بيانگر اين واقعيت است كه )تيم فوتبال سپاهان اصفهان(پسند اصفهان و يك تيم ورزشي باسابقه  يتيفوتسال گ

صورت معناداري  پنداري هواداران در اين دو رشتة ورزشي با تيم محبوب خود، به عوامل مؤثر در احساس همذات
با توجه به (رفت  كه انتظار ميطور تيمي همچون سپاهان قدمت و سابقة درخشاني دارد و همان. متفاوت است

پنداري هواداران محسوب كرد، اما  توان يكي از عوامل مؤثر بر همذات ، اين سابقة موفقيت را مي)پيشينة تحقيق
تأسيس پيشينه و سابقة موفقيت شايان توجهي ندارد و  عنوان تيم ورزشيِ تازه پسند اصفهان به تيم فوتسال گيتي

در مقايسه با تيم باسابقة فوتبال سپاهان اصفهان، اولويت عوامل مؤثر بر  رفت، طوركه انتظار مي همان
نتايج اين تحقيق نشان داد كه . پسند اصفهان متفاوت بوده است تأسيس گيتي پنداري هواداران با تيم تازه همذات

تأسيس  ران با تيم تازهپنداريِ هوادا توجه به خاستگاه جغرافياييِ تيم مورد عالقه، مؤثرترين عامل در ايجاد همذات
تأسيس كه تاكنون كمتر  هاي تازه خصوص در زمينة تيم نتايج اين تحقيق به .پسند اصفهان است فوتسال گيتي

  .تواند از اهميت بيشتري برخوردار باشد اند، مي مورد توجه محققان بوده
هاي افراد در حمايت از  نگيزهپنداري و ا منظور كشف و مقايسة عوامل مؤثر بر همذات انجام تحقيقات ديگر به

تبع آن توسعة برند تيمي و افزايش كارايي  تواند بستر را براي تقويت پايگاه هواداري و به هاي ورزشي مي تيم
  .هاي ورزشي فراهم كند اقتصادي تيم

ن تري از اي هاي گسترده تواند به ارزيابي هاي ورزشي مي انجام تحقيقات در كشورها، شهرها و ديگر زمينه
  .)26(ها منجر شود  يافته

ها و جذابيت و محبوبيت  پنداري هواداران با اين تيم تأسيس در ايجاد همذات هاي تازه هر چند موفقيت تيم
تواند به شكل حمايت از خاستگاه جغرافيايي،  پنداري مي آيندة آنها بسيار اساسي و مهم است، ايجاد اين همذات

كنند  بازيكنان يا ديگر عوامل اجتماعي و ورزشي كه هواداران احساس مي تعامالت اجتماعي، سبك بازي، كيفيت
در اين راستا، نظرية هويت اجتماعي . صورت مثبت بر مبناي آنها ابراز كنند، شكل گيرد توانند خود را به مي

 پنداري و احساس دهندة چرايي تمايل افراد براي ايجاد همذات مبناي نظري شايان توجهي دارد كه نشان
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هاي ورزشي و هواداران آنها نيازمند توجهات رو به  از طرف ديگر، موضوع تيم. هاي ورزشي است هويتي با تيم هم
  .هاي آكادميك است رشد در حوزه

پنداري هواداران،  شود در تحقيقات آينده عالوه بر بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد همذات در پايان، پيشنهاد مي
هاي ورزشي ديگر و در شهرهاي ديگر بررسي شود، چراكه مطالعة  هواداري با تيم چگونگي ايجاد و توسعة هويت

عنوان مخاطبان اصلي  هاي هواداران به تواند در شناسايي اولويت انتظارات و خواسته عميق موارد ذكرشده مي
وه بر اين عال. ها تأثيرگذار باشد صنعت ورزش بسيار ثمربخش بوده و در راستاي توسعة پايگاه هواداري تيم
هاي ورزشي بسيار  پنداري با تيم تحقيقات كمي و كيفي بيشتر در عمق بخشيدن به درك چگونگي ايجاد همذات

  .مفيد است
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