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 مقدمه
 نه و ورزش تماشاي ازاي در که دارد مشتریانی زیرا ،استورزش موضوعی خاص  جهانی، تجارت حوزة در

هاست ین ورزشیدادهاي ورزشی، فوتبال از پرهوادارتررودر بین  ).13پردازند (می هزینه آن مصرف یا خرید

نابع مالی زیادي را میدادهاي مهم فوتبال مانند جام جهانی، روکند. یمو بیش از هر ورزشی درآمد تولید 

ها، یژگیوکنند. با توجه به این یمي نیز توجه هواداران را جلب احرفههاي یگلآورند و یم وجودبه

هاي بازاریابی هواداران بیشتري را جذب یزيربرنامهي ورزشی به دنبال این هستند که از طریق هاباشگاه

ند. در این را به خود اختصاص دهند و درآمد مالی بیشتري کسب کن هارسانهم بیشتري از کنند تا سه

ي هاپاسخمیمات و باید تمهیداتی را در پیش بگیرند که بتوانند تص هاباشگاهخصوص مدیران و بازاریابان 

ه گذشته ب نسبت ).25را نه در زمان برد، بلکه در مواقع شکست نیز مدیریت کنند ( هوادارانرفتاري 

مالی  مبادالتي در معرض احرفهکه فوتبال طوريآمده است، به وجودبهتغییراتی در رشتۀ ورزشی فوتبال 

ري هاي اقتصادي کالن، خرید و فروش وسایل با برند باشگاه، قرار گرفتن در بازار بورس و بسیایهسرمابا 

 .)20ها ایفا کرده است (یگلري از موارد دیگر، نقش مهمی را در توسعۀ اقتصادي فوتبال در بسیا

 خدمات کاال، از هاگروه ای افراد آن در که گیردیبرم در را مطالعۀ فرایندهایی رفتاري، يهاپاسخرفتار و 

 فیزیکی، هايیتفعال کنند ویم استفاده هاخواسته و نیازها ینتأم و رضایت ایجاد منظوربه هایدها یا

خدمات  و کاال انداختن دور استفاده، خرید، انتخاب، هنگام مشتریان که شودیمدرونی را شامل  و احساسی

 بر برند ویژة ارزش اثر مورد در همکاران و بویل .دهندیم انجام خود يهاخواسته و نیازها ارضاي جهت در

 بیشتر قیمت تپرداخ به . عالقه1گرفتند:  نظر را د رفتاري پاسخ چهار مشتریان، يهاواکنش و هاپاسخ

به  اینجا تمایل برند. در نیت خرید و . قصد4برند،  ترجیح و . انتخاب3 برند، گسترش . ارتقا و2برند،  براي

 را بیشتري پول مقدار خواهدیم و دارد عالقه مشتري که است میزانی ةدهندنشان بیشتر قیمت پرداخت

  .)6کند ( هزینه ي دیگر،برندها سایر یکسان و مشابه منافع با مقایسه در خاص، برند یک براي

ی تقسیم اجتماع رفتارهاي و اقتصادي شامل رفتارهاي دسته رفتاري به دو يهاپاسخاز سوي دیگر  

 بر مایلت مجدد، خرید رفتار همچون مالی يهاجنبه بر که هستند مواردي اقتصادي شوند. رفتارهايمی

 بر که هستند رفتارهایی اجتماعی نیز، يرفتارها. گذارندیم اثر مشتري سهم افزایش و بیشتر پرداخت

 به دهان غاتتبلی و شکایت ي رفتاري مانندهاپاسخشامل  و دارند تأثیر موجود و بالقوه مشتریان واکنش

 ).5شوند (یم …و دهان
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 هايیژگیو به و است متفاوت افراد بین در تبلیغات و غیرپولی ترفیعات به نسبت ي رفتاريهاپاسخ

. در شود گرفته درنظر دخری رفتار و نگرش قصد، صورتبه تواندیم ي رفتاريهاپاسخ دارد. بستگی مختلفی

 ).12( دارد اشاره آتی خرید قصد و حال در خاص محصول به خرید خرید، رفتار واقع

که  ستا شاخصی و ي حمایتیرفتارها یربنايزي رفتاري هاپاسخیکی از  عنوانبهحمایت نیز  قصد

 ترك را وشگاهفر یا ماند خواهند باقی کرد، خواهند دیدن محصوالت از مجدداً آیا مشتریان دهدیم نشان

مشتریان  تاررف منظور سنجشابزاري به عنوانبه را حمایت قصد توانندیم ). محققان17کرد ( خواهند

 وجودبه هاآن در مثبت برند تعهد نوعی دارند، مثبتی خرید قصد مشتریان کهیهنگامقرار دهند.  مدنظر

 ). 15کند (یم هدایت واقعی خرید انجام سمت به را آنان که آیدیم

ي هاپاسخاي نشان دادند که عوامل فرهنگی بر رفتار و ) در مطالعه2016( 1الوکپارنا و جرمون

یر ندارد، بلکه عوامل موقعیتی مانند پسوند نام تجاري، سازة دانش برند و روابط قیمت تأث کنندگانمصرف

توانند براي یافتن یمها یاببازار ).3یرگذار است (تأثبا کیفیت محصول بر پاسخ و رفتارهاي مشتریان 

طالعاتی شود، تحقیقات و میمکه مطرح  کنندهمصرفیی دربارة نوع خرید، مقدار و محل خرید هاپاسخ

یا خریدار چندان ساده نیست، بازاریابان  کنندهمصرفي رفتار هاعلتانجام دهند، ولی گاهی اطالع یافتن از 

ي کارامدي را براي فروش محصوالت هاروشتوانند یم، کنندگانمصرفبر رفتار  اثرگذاربا شناخت عوامل 

یرگذارند که شناخت آنها اهمیت بسیاري تأث کنندگانمصرفبیابند. عوامل درونی و برونی بسیاري بر رفتار 

) در پژوهشی نشان دادند که درآمدهاي 2016و همکاران ( 2). تامی2دارد ( کنندگانمصرفدر درك رفتار 

با رفاه مالی باال  کنندگانمصرفکه طوريیر گذاشته است؛ بهتأثبر رفتار خرید آنان  کنندگانمصرفمالی 

عنوان معیاري ي اقتصادي بههاشاخصشده دارند. در این پژوهش یزيرامهبرناحتمال بیشتري براي خرید 

) به بررسی چگونگی تبدیل شدن افراد به هوادار 2017و همکاران ( 3یانگ ).16از رفاه مالی بررسی شد (

 .اندنشدهکه موفق کنند، حتی زمانییمها پشتیبانی یمتورزشی پرداختند و توضیح دادند که چرا افراد از 

بر عوامل سیاسی و اجتماعی، عوامل هوادار ورزشی نشان دادند که عالوه 17سري مصاحبه با آنها با یک

یرگذار است و اینکه یک شهر از لحاظ اقتصادي محروم باشد تأثاقتصادي در جامعه بر درگیري هواداران 

 ).26گذارد (یمیر تأثیا نباشد، بر توسعۀ هواداري 

                                                           
1. Alokparna & Jermon 
2. Tommy 
3. Yong 

http://digitalcommons.kennesaw.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Hsu%22%20author_fname%3A%22Tommy%22&start=0&context=835011


 1399بهار ، 1، شمارة 12دیریت ورزشی، دورة م                                                                                               104

 

 

دو باشگاه فوتبال رم و التزیو نشان دادند که  سهامدارانبررسی هواداران و  ) در2017( 1آندر و یوگو

یر متقابل بر روي استقبال بر سهام باشگاه و میزان اشتیاق هواداران براي دریافت سهام تأثنتایج مسابقات 

ام باشگاه و که اگر نتایج مسابقه مورد قبول هواداران باشد، استقبال از سهطوريباشگاه در بورس دارد؛ به

) در نتایج حاصل از 2017و همکاران ( 2). در همین زمینه رابرت11یابد (یممیزان هواداري افزایش 

هاي ورزشی يواگذارهاي بازار سهام براي یکتکنهاي ورزشی نشان دادند که استفاده از یگلبررسی 

 ). 22ت لیگ داشته باشد (ي هواداران براي دنبال کردن مسابقاهانگرشتواند بازدهی مثبتی بر یم

بر تصمیمات رفتاري، نشان  مؤثر) با پردازش اطالعات مربوط به عوامل 2016و همکاران ( 3ساندري

گیري خرید در سطوح طبقاتی پایین از نظر یمتصمیرگذار بر تأثدادند که قیمت و تخفیف قیمت از عوامل 

یت مسابقۀ فوتبال را بر تقاضا براي بلپژوهشی اثر قیمت  در ) نیز2017( 4). سندر و تیام23( استدرآمد 

کند یمهاي امنیتی روندي را آغاز ینههزیت در یک محیط پویا را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که اخذ بل

 ).24شود (یمکه به کم کردن تعداد هواداران و حامیان در مسابقات منجر 

تبال تخمین تابع تقاضاي تماشاي لیگ برتر فو«ن ) در پژوهشی با عنوا1388صادقی و همکاران (

معنا که تقاضاي مسابقات در دارد. بدینننشان دادند که درآمد اثر معکوس بر تقاضاي مسابقات » ایران

تر دارند، بیشتر است و برعکس. همچنین دیگر نتایج نشان داد که نرخ بیکاري یینپامناطقی که درآمد 

ي اثرگذارده است. این که با افزایش بیکاران، تعداد تماشاگران کاسته شيطورهبرابطۀ مثبت با تقاضا دارد؛ 

 ).1از لحاظ آماري معنادار نبود (

 و بیان مطالعه ژاپن در کشور را ياحرفه فوتبال سازيیادهپ و ایجاد نحوة )2006( 5سودرمن و دالز

، هاباشگاه مالی توسعۀ براي مهم منبع پنج ازژاپن  فوتبال ياحرفه لیگ آغاز در و تأسیس فرایند در که کردند

هواداران فوتبال نقش شایان توجهی در توسعۀ  ینهمچن. کنندیمهواداران و حامیان نقش مهمی را ایفا 

رو توجه به این ي ورزشی داشته و خواهند داشت. ازاینهاباشگاهیراقتصادي غهاي اقتصادي و یتظرف

 ).9تواند راهگشا باشد (یم هاباشگاهارتقاي تقویت منابع اقتصادي  در جهتشاخص استراتژیک 
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نابراین ، باستپیشرفت اقتصادي ورزش در رابطه با استقبال هرچه بیشتر هواداران به این پدیده  

). 18داشته باشد ( هاهباشگاو هواداران ورزش باید جایگاه مهمی در عملکرد  کنندگانمصرفتوجه به رفتار 

 مالی، گذاريیهسرما به مندعالقه افراد هايیزهانگ در مورد کمی مطالعات تاکنون ورزش، اهمیت وجود با

 که عواملی مطالعۀ روزاینا است؛ گرفته پردازند، صورتیم ورزش تماشاي و کردن دنبال که به ... و عاطفی

 عملی و نظري زةحو در مهم مسائل جمله از شود،یم ورزش از هواداري بر مؤثر هايیزهانگ شناخت موجب

صمیمات یرگذار بر تتأثشناخت و آگاهی از عوامل اقتصادي ). 4( است ورزشی امور در پژوهشگران براي

و  هاباشگاه. مدیران باشدتواند یکی از مباحث مهم در تحلیل بازاریابی ورزشی یمرفتاري هواداران فوتبال 

گیري یمتصمتوانند به ینم جانبههمهاطالعات صحیح و یري از گبهرهلیگ فوتبال بدون  برگزارکنندگان

ي واقعی بنیان هادادهاي مستند از ینهزمي اکتشافی که بر امطالعهصحیحی دست بزنند، بنابراین انجام 

ش تبیین و ارائۀ مدلی از عوامل این پژوه ازرو هدف اصلی ینازارسد. یم نظربهنهاده شده باشد، ضروري 

 بنیاد بود.استفاده از رویکرد نظریۀ داده باي رفتاري هواداران فوتبال هاپاسخبر  مؤثراقتصادي 

 

 ی پژوهششناسروش

 به توانیم کیفی، تحقیق انجام لزوم دالیل از است. شده استفاده کیفی تحقیق پارادایم از حاضر تحقیق در

 يهاروش به آنها ارائۀ که هایییدهپد از تريیقدق جزییات توانندیم کیفی يهاروش که کرد اشاره نکته این

یا نظریۀ مبنایی  1بنیادي مختلف کیفی از نظریۀ دادههاروشبین  از دهند. دستبه است، مشکل کمی

ي نظري هاچارچوبکند که پژوهشگر به یماین امکان را فراهم  هادادهاستفاده شد. نظریۀ برخاسته از 

آید. در این روش  نائلآمده از تجربۀ واقعی در موقعیت خاص حاصلاي یهنظرقبلی بسنده نکند و به فهم 

جاي سیر از جزئیات به کلیات یا سیر از کلیات به جزئیات، با کنش ذهنی خالق و عمل پژوهشگر به

و اکتشافی براي توزیع  مندنظاماي یهنظرشود که یمرود. با این روش تالش یمي پیش ترگستردهمعرفتی 

 راهم آید. پدیدة پژوهش ف

 نظري اشباع معیار از استفاده با و روش به که است کیفی مطالعات یريگنمونه نوع از یريگنمونه روش

 باشند تکراري آمدهدستبهي هاداده کهیوقت تا گرفت. این روش انجام آماري جامعۀ از یريگنمونه به نسبت

گفته  نظري اشباع شاخص آن در اصطالح به که کندیم پیدا ادامه نیاید، دستبه بیشتري اطالعات و

                                                           
1. Grounded Theory 
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 شامل استادان یديکلو مطلعان  نظرانصاحب از نفر 20 پژوهش، این کنندگانِمشارکت). 14شود (یم

 هدفمند یريگنمونه روش به و اندشدهمشخص  1که در جدول  بودند دانشگاهی و مدیران اجرایی ورزش

 پژوهش زمینۀاسؤال در آثاري از برخورداري شوندگان، مصاحبه انتخاب معیار شدند. انتخاب برفیگلوله و

 درخواست شوندگانمصاحبه از نبود، موجود افراد این فهرست از کاملی اطالعات اینکه به توجه با و است بوده

 داده شرکت مصاحبه در تا کنند معرفی شناسند،یم شدهمطرح معیار براساس را دیگري فرد چنانچه شد،

 عمیق و یريپذانعطاف که شد استفاده ساختاریافتهنیمه مصاحبۀ روش از نیز هاداده يآورجمع براي شوند.

 .است ي کیفیهاپژوهش مناسب و بوده آن بارز هايیژگیو از بودن

 
 مشخصات اعضاي نمونه .1جدول 

 تعداد مصاحبه تعداد افراد محوري پژوهشنوع ارتباط با پدیده
 6 5 فوتبال دولتی و خصوصیي هاباشگاهمدیران ارشد 

اعضاي هیأت علمی دانشگاه در زمینۀ بازاریابی و مدیریت 
 ورزشی 

8 10 

 3 2 ي فوتبالهاباشگاهبازاریابی  زانیربرنامهمدیران و 
 4 5 فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال  ارشدمدیران 

 23 20 جمع
 

 ،هاروشاستفاده شده است که با توجه سایر  مندنظامدر این مطالعه متناسب با هدف پژوهش از روش 

 بنیاد، بر ضرورت استفاده از چندگانۀ مشخصپردازي دادهیهنظرتر است و رهیافت منتخب به یزيتجو

 که در پایان بر 3و گزینشی 2، محوري1ي بازکدگذاراز:  اندعبارتکند که یمکمک  هادادهمنظور تحلیل به

 هادادهنظریۀ برخاسته از شود. یمید تأکیدشده تولارتقاي یک الگوي پارادایمی یا تصویري واضح از الگوي 

 ي محوري) و ارائۀ یککدگذار( هامقولهي اطالعاتی (کدگذاري باز)، توسعۀ هامقولهاي را براي توسعۀ یهرو

 ي ازامجموعهکند و با یمي گزینشی) آماده کدگذاربا یکدیگر ( هامقولهداستان براي مرتبط ساختن 

 یکدیگر از جدا را کدگذاري نوع سه این نباید البته ).7رسد (یمهاي تئوریکی و استداللی به پایان یهقض

 مختلف يهاروش ینهاا در واقع آورد؛ حساببه بررسی فرایند در متفاوت مراحلی زمانی، از لحاظ یا پنداشت،

 هم با یا جا، جایگزینجابه را آنها نیاز صورت در پژوهشگر که هستند آمدهدستبهي هاداده با کار براي

                                                           
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
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 انتهایی مراحل به شدن نزدیک با شود ویمشروع  باز کدگذاري با هادادهبررسی  فرایند کند.یم ترکیب

 شود.یم مطرح بیشتر هايینشگز ي،کدگذار تحلیل فرایند

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 بنیادداده ۀنظری. مدل پارادیمی 1شکل 
 

شده، سعی شد يکدگذاري هادادههاي برخاسته از و شماتیک از یافته مندنظاممنظور ارائۀ مدلی به

ي و بندطبقه) استفاده شود. نحوة 1990و کوربن ( اشتراوسیشنهادشده توسط پ 1مدل پارادایمیکه از 

 مشخص شده است.  1در شکل  هادادهنظام حاکم بر مدل پارادایمی برخاسته از 

 

 ي پژوهشهاافتهی

 گرفت شکل فرعی مقولۀ 27 مفاهیم این يبندطبقه با که مشخص شد مفهوم 89 باز، کدگذاري از طریق

 هاداده مدیریت فرایند 2در شکل  .شدند يبندطبقه مقولۀ اصلی 13 حول محوري، کدگذاري مرحلۀ در و

 کدگذاري مشخص شده است. مرحلۀ سه در

                                                           
1. Logic Paradigm 

 شرایط علّی مقوله محوري راهبردها پیامدها

 اي  شرایط واسطه

 اي  شرایط زمینه
 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله
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 مرحلۀ کدگذاري سه در هاداده مدیریت . فرایند2شکل 

 

 انجام طریق از هاداده در آنها ابعاد و هایژگیو کشف و يبندطبقه مفاهیم، ينامگذار و تحلیل فرایند

 بررسی، سطر به سطر محتوا تحلیل روش از استفاده با هامصاحبه پژوهش این در است. مداوم ايیسهمقا
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 مفاهیم باز، کدهاي بین مشترك خصوصیات و مفهومی ارتباط مشابهت، براساس يبندمقوله ي،پردازمفهوم

 مربوط يهامقوله ادامه در شد. استخراج کد 89 نهایت در که شدند مشخص مفاهیم) از ياطبقه( مقوالت و

 .است شده ارائه مربوط پیامدهاي و راهبردها محوري،پدیده میانجی، اي،ینهزم علی، شرایط به

 یعلّشرایط 

 گیردیبرم در را رویدادهایی است. شرایط علی یعل ، شرایطاندشدهمشخص  1در جدول  که شرایط این

شود و اغلب یمانجامد. شرایط علی شرایط پیشگام نیز خوانده یم ايیدهپد گسترش و رشد یا وقوع به که

 موردنظر، اتفاقاتی که از نظر زمان بر پدیدة هادادهمحوري و نگاهی منظم به توان با توجه به پدیدهیم

 مقدم است، شرایط علی را مشخص کرد.

 علی شرایط به مربوط يهامقوله و باز . کدهاي1 جدول

 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی مفاهیم

لّی
ط ع

رای
ش

 

داکثر حی باشد که حضور صورتبهیت رویداد باید بلگذاري یمتق
 تماشاچیان را در استادیوم تضمین کند.

گذاري یمتق
 یت رویدادبل

هاي ینههز
شده پرداخت

توسط 
 هواداران

ادراك از عادالنه بودن قیمت براي تماشاي مسابقه و قیمت 
تواند بر حضور حداکثري یمشده در داخل استادیوم خدمات ارائه

 یرگذار باشد.تأثهواداران 

ادراك از عادالنه 
بودن قیمت 

 شدهخدمات ارائه

شده ییشناسایت مسابقه همراه با تخفیف بین هواداران بلتوزیع 
تواند بر توسعه یمباشگاه و یا ارائۀ خدمات همراه با تخفیف 

 یرگذار باشد.تأثي رفتاري مثبت هاپاسخي و ایجاد هوادار

یت و بلتوزیع 
خدمات همراه با 

تخفیف به 
 هواداران

کنند و یمبه فوتبال زمانی از یک باشگاه هواداري  مندانعالقه
دهند که در منافع اصلی و یمي رفتاري مناسب نشان هاپاسخ

ته جانبی باشگاه سهیم باشند و احساس تعلق نسبت به باشگاه داش
 باشند.

سهیم بودن در 
منافع اصلی و 
 جانبی باشگاه

اختصاص 
امتیازات 

اقتصادي به 
 هواداران

باطی با اینکه منافع باشگاه در تبلیغات، خدمات باشگاه و... چه ارت
ي رفتاري هواداران ردهابرخوتواند برقرار کند در یمهواداران 

 یرگذار است.تأث

برقراري ارتباط 
ین منافع باشگاه ب

 هوادارانبا منافع 

ایرین ساینکه در توزیع سهام باشگاه بین هواداران واقعی باشگاه و 
اران تمایز وجود داشته باشد و امتیازاتی در توزیع سهام به هواد

 یرگذار است.تأثداده شود بر نیات رفتاري آنان 

تمایز در توزیع 
سهام باشگاه بین 

هوادار و 
 غیرهوادار

آورند یم دستبههواداران آن لذتی را که از تماشاي یک رویداد 
را با آن چیزي که بابت این لذت باید از دست دهند مقایسه 

کنند و اگر در این مقایسه میزان لذت از میزان هزینه بیشتر یم
باشد، قصد حضور در استادیوم براي تماشاي رویداد افزایش 

 یابدیم

مقایسۀ لذت 
در  آمدهدستبه

مقابل هزینۀ 
شده پرداخت

براي تماشاي 
 رویداد

مقایسۀ فایده 
 و هزینه
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 محوريپدیده

 ربط پیدا آن به دیگر اصلیِ يهامقوله تمامی و شود ظاهر هاداده در همواره که است محوري يامقوله

 داشته محوریت دبای موردنظر شود. پدیدة انتخاب مطالعه موضوع با متناسب باید محوريمقوله نام کنند.

 نمایان شوند. هاداده در تکرار به و شوند داده ارتباط آن به بتوانند دیگر يهامقوله تمام به این معنا که باشد؛

 کنند،یم شارها مفهوم آن به که دارند وجود ییهانشانه موارد همۀ یا تقریباً همه در کهبه این مفهوم 

 زور به ياداده گاهیچه و است محکم و منطقی کند،یم پیدا رشد هامقوله دهیربط با تدریجبه که توضیحی

 محوري مشخص شده است.دهپدی به مربوط يهامقوله و باز کدهاي 2شود. در جدول ینم استخراج

 مقوله محوري به مربوط يهامقوله و باز يکدها. 2 جدول
 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی مفاهیم

ري
حو

ه م
قول

م
 

 براي مصرف در نزد افراد جامعه ووجود پول و نقدینگی 

ینه که بتوانند در فضاي ورزش هزطوريهواداران فوتبال، به

 کنند

 وجود نقدینگی

عوامل 

 اقتصادي

یت رویداد و خدمات بلایجاد خدماتی همچون تخفیف در 

 شدهورزشی ارائه
 خدمات اقتصادي

ورس ترازهاي مالی مثبت باشگاه و اینکه سهام باشگاه در ب

 داراي سود باشد

سودآوري سهام 

 باشگاه

 سازيیخصوص بودن هواداران سهامدارها و یمتتوزیع مالکیت 

 
 يانهیزم شرایط

 که است شرایط محیطی از عواملی بیانگر شود،یم شناخته نیز ايینهزمي هامقوله به که شرایط این

 .دهدیم قرار یرتأث تحت را راهبرد
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 ايینهزمشرایط  به مربوط يهامقوله و باز يکدها .3 جدول
 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی مفاهیم

ط 
رای

ش
زم

نه
ی

 اي

نگین ي اقتصادي در جامعه از جمله اینکه میاهاشاخصتوسعۀ 
ن را درآمد جامعه در حدي مناسبی باشد که بتوانند بخشی از آ

تواند در یمیت و حضور در ورزشگاه قرار دهند بلبراي خرید 
 باشد. مؤثرحضور هواداران در ورزشگاه 

مطلوبیت 
میانگین درآمد 

 جامعه

مطلوبیت 
 درآمد جامعه

ران براي بر هزینه کردن هوادا هاخانوادهمتوسط درآمد ناخالص 
 یرگذار است.تأث شانعالقهتماشاي رویداد تیم مورد 

متوسط درآمد 
ناخالص 

 هاخانواده
که طوريداراي درآمد باالیی باشند، به مناطقاینکه شهرها و 

نه هزی محبوبشانهواداران بتوانند براي حمایت از برند تیم 
 یرگذار است.تأثکنند بر توسعۀ هواداري 

شهر و مناطق 
داراي درآمد 

 باال
ه ینگی در فضاي اقتصادي کشور باعث افزایش رفانقدافزایش 

ز با خیالی عمومی جامعه خواهد شد و طرفداران فوتبال نی
رود و یا یمبه تماشاي مسابقات تیم محبوب خود  ترآسوده

 کند.یمبراي حمایت از تیم خود هزینه 

افزایش 
نقدینگی در 

 فضاي اقتصادي

تواند نشان از یک یمترازهاي مالی مثبت یک باشگاه ورزشی 
نها آباشگاه قوي در نزد هواداران باشد و این احساس را بین 
دارد  ایجاد کند که به لحاظ اقتصادي تیم در شرایط خوبی قرار

و همین امر موجب حضور هواداران در استادیوم و حمایت 
 خود شود. محبوبمثبت از برند تیم 

ترازهاي مالی 
مثبت یک 

 باشگاه ورزشی
 سودآور

گذاران یهسرمابودن سهام یک باشگاه خصوصی براي  سودآور ودن باشگاهب
ي هابه صورتنفع، برند تیم خود را يذشود که افراد یمسبب 

ر مختلف تبلیغ کنند و براي حمایت از تیم در ورزشگاه حضو
 یابند.

بودن  سودآور
سهام یک 

باشگاه 
 خصوصی

مالی و اقتصادي در وص فساد هاي ورزشی در خصیمتاینکه از 
ز جامعه خبري منتشر نشود و هواداران نیز ادراك مناسبی ا

یات و تی باشگاه داشته باشند بر نیفضاي اقتصادي سالم و مدیر
 یرتأثي رفتاري مثبت براي حمایت از تیم محبوب هاپاسخ

 گذارد.یم

ادراك هواداران 
از فضاي 

اقتصادي سالم 
 باشگاه

فضاي سالم 
اقتصاد 
 باشگاه

 
 ياواسطهشرایط 

 راهبرد که است خاص شرایط از عواملی بیانگر است، معروف هم میانجی يهامقوله به که شرایط این

 يهاواکنش با راهبرد بر و پردازدیم یعل عوامل یلو تعد جرح به ياواسطه دهد. شرایطیم قرار تأثیر تحت را

 موردنظر خاص زمینۀ رد با راهبرد محدودیت یا تسهیل راستاي در گرمداخله شرایط گذارد.یم اثر متقابل

 کنند.یمعمل 
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 ياواسطهشرایط  به مربوط يهامقوله و باز . کدهاي4 جدول

 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی مفاهیم

ط 
رای

ش
طه

اس
و

 يا

ي فوتبال هاباشگاهي اقتصادي براي توسعۀ هابرنامهایجاد 
 هارسانهز همچون برنامۀ ایجاد درآمد از برند باشگاه، استفاده ا

د این که هواداران بتواننطوريبه …براي ایجاد ارزش افزوده و
 ست.ایرگذار تأثۀ هواداري بر توسعرا درك کنند  هابرنامه

درك هواداران 
ي هابرنامهاز 

اقتصادي 
ي هابرنامه باشگاه

اقتصادي 
ی که هواداران صورتبهي اقتصادي باشگاه هابرنامهیزي رطرح باشگاه

اشته باشد مشارکت و حضور فعاالنه د هابرنامهبتوانند در این 
 یرگذار است.تأثدر توسعۀ هواداري 

مشارکت 
هواداران در 

ي هابرنامه
اقتصادي 

 باشگاه
 اگر برگزاري رویدادهاي ورزشی در یک شهر آثار اقتصادي

هاي یوماستادمثبت براي شهروندان یا افراد نزدیک به محوطۀ 
ز تیم ورزشی داشته باشد این خود دلیلی بر حمایت آن افراد ا

 آن شهر است.

آثار اقتصادي 
ي برگزارمثبت 

رویداد براي 
 شهروندان

آثار 
اقتصادي 

مثبت 
 رویداد

 
 امدهایپراهبردها و 

 راستا در رموردنظپدیدة  بهتر کردن محقق و رساندن انجام به کردن و اداره راهبردها انجام از مقصود

 با گیرند؛ بنابراین،یم صورت علتی به و شوندیم انتخاب شکلی دقیق به راهبردها این است. زمینۀ حاکم و

 ةدهندشانن پوشاند. همچنین راهبردها عمل جامۀ محوريبه پدیده توانیم راهبردها یري ازگبهره

 واقع، مسیر در دهند.یمنشان  خود از شرایط خاص آن در کنشگران که شودیم ارتباطاتی از يامجموعه

 افتد. یماتفاق  محوريپدیده با همراستا خاص هايیتموقع و به رویدادها پاسخ در هاکنش

جبات علی شرایطی باشد، پس مو داشتهها وجود ینهزمي مناسب و متناسبی با شرایط و هاکنشاگر 

که در طورهمانیامدها و نتایج، پمقولۀ  یامدها و نتایج خواهیم بود. درپآورند و آنگاه شاهد یم وجودبهرا 

یغات دهان تبل ملهجي رفتاري مثبت هواداران از هاپاسخیامدها شامل پشود، یم مالحظهالگوي مفهومی 

 عاطفی بود. به دهان، حضور مجدد در استادیوم، خرید محصوالت مرتبط با برند باشگاه، وفاداري و تعهد
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 راهبردها به مربوط يهامقوله و باز . کدهاي2 جدول

 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی مفاهیم

ها
رد

هب
را

 

ه را در خصوصی بودن باشگاه و اینکه افراد بتوانند سهام باشگا
ز اختیار داشته باشد موجب هواداري و رفتارهاي حمایتی ا

 شود.یمهاي ورزشی یمت

خصوصی بودن 
بودن  سهامدارو 

 هوادار

 سازيیخصوص

 به دولت موجب هاباشگاهوابسته نبودن مالی و حقوقی 
هواداران شکل بگیرد از این ز نفعان باشگاه ايذشود که یم

جهت براي توسعۀ برند باشگاه محبوب خود تالش خواهند 
 کرد

وابسته نبودن 
مالی و حقوقی 

به  هاباشگاه
 دولت

شود ساختارهایی یمي فوتبال سبب هاباشگاهتوزیع مالکیت 
نفعان توزیع يذها بین تمامی گیريیمتصمایجاد شود که 

ان توسعه و حمایت از تیم عالقه نششود و هر کدام نیز به 
کار هبدهند و تمام توان خود را براي هواداري و موفقیت تیم 

 گیرند

توزیع مالکیت 
 هاباشگاه

 با افرادي ویژهبه افراد خرید قدرت بر تأثیر دلیلبه تورم
و  دارد فقر بر شایان توجهی تأثیر شاغل یا درآمدهاي ثابت

دارند نهواداران که توانایی مالی ي از اعدهممکن است براي 
 حضور در استادیوم را با مشکل همراه سازد.

یر تورم بر تأث
 کنترل تورم قدرت خرید

بازیکنان  دنبالبهي ثروتمند با توجه به توان مالی هاباشگاه
مطرح و توانمندند که حضور چنین بازیکنانی موجب توجه 

 شود.یمهاي باشگاه يبازتماشاگران به 

ثروتمند بودن 
منابع مالی  باشگاه

 هاباشگاه ها ویمتیی درآمدزااقتصادي و  يهاشاخص تقویت باشگاه
 اشد.بر حمایت و حضور هواداران نقش داشته ب تواندیم

تقویت منابع 
 اقتصادي باشگاه

 

رسد. در این مرحله یم ي محوريکدگذار به نوبت باز، يکدگذاربراساس مفاهیم شدن مشخص از بعد

ه این کار نیازمند صرف کي و مقایسه کنند بنددستهرا  هادادهاز  شدهاستخراجگروه پژوهش باید عناوین 

این مرحله گروه  ، چندان آشکار نیست، در واقع درآنهادر ابتدا ارتباط بین  چراکهوقت و دقت بسیار است، 

یوندها پدر این مرحله  ند که ارتباط چندانی با هم ندارند، اماهست روهروبي خام هادادهپژوهش با انبوهی از 

شوند. در این مرحله مفاهیم مختلف با همدیگر مقایسه یممشخص خواهند شد و مفاهیم نهفته آشکار 

ي مفاهیم مشابه در قالب بندطبقهکه امکان طوريروشن شد، به آنهاهاي مشترك میان ینهزمشدند و 

ص به خود جاي میسر شد و هر کدام از مفاهیم مشترك در یک طبقه مخصو هاي یکسانيبندطبقه

 گرفتند.
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 کوشدیم سپس و پردازدیم آنها هايیژگیو و هامقوله پدید آوردن به گروه پژوهش باز، کدگذاري در

 ،هامقوله محوري، ريکدگذا کند. دریم تغییر شدهیینتع ابعاد طول در هامقوله چگونه که کند مشخص

 نیست اصلی يهامقوله هنوز ینهاا حال، این با شود.یم داده پیوند هایرمقولهز با و یابدیم بهبود مندنظام

گزینشی  و کدگذاري سازيیکپارچه فرایند شود، یکپارچه تربزرگ نظري آرایش تشکیل براي نهایت در که

 شدهاستخراجي هامقولهست که مفاهیم و هامقوله کند، بهبود پیدا نظریه شکل پژوهش نتایج کهطوريبه

 پردازيیهنظر اصلی مرحلۀ گزینشی، کدگذاري مشخص شده است. 2ي پژوهش در جدول هادادهاز 

 .پردازدیم نظریه ارائۀ به محوري و کدگذاري باز نتایج براساس محقق که است بنیادداده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل پارادایمی پژوهش2شکل 

 

 که کردندبیان  بعضی پژوهشگران وجود دارد. مختلفی مواضعکیفی  مطالعات ییروا بحث خصوص در

 و یشناسشناخت فرضیات چون و ندارد ارتباطی هیچ کیفی تحقیق با کمی سنتی معیار عنوانبه روایی

 گذاشته کنار کیفی مطالعات در نیز روایی مفهوم باید است، متفاوت کیفی و کمی یکردهايرو شناسییهست

 امانتدار و دفاع قابل باورپذیري، همچون مفاهیمی به معموالً کنند،یم اشاره روایی به وقتی هم ايعده شود.
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حداکثر  براي راهبردهایی ارائۀ و کیفی تحقیق در روایی مفهوم خصوص در تفکر بنابراین .ید دارندتأک بودن

 آزمون هیچ کیفی مطالعات بین که در شایان توضیح است است. مهم و مالحظه قابل آن، در روایی ساختن

 تعدیل و جرح و مشخص پژوهشگر توسط تحقیق ماهیت و ندارد وجود یین رواییتع براي استانداردي

 و تحقیق اهداف ،کنندگانمشارکتبازنمایی  به کیفی مطالعات در روایی مفهوم ماهیت شود. در نتیجهیم

وتحلیل ارائۀ این الگو با توجه به رسیدن به اشباع نظري و تجزیه در .دارد بستگی فرایندها بودن مناسب

و خبرگان دانشگاهی در  نظرانصاحبو اینکه نظرهاي اصالحی جمعی از  هادادهي آورجمعهمزمان با 

توان گفت روایی محقق شده است. از ممیزي پژوهش یممراحل کدگذاري باز و محوري اعمال شده است، 

معنا که سازگاري فرایند و محصول ي کیفی استفاده کرد. بدینهاروشتعیین پایایی در توان براي یمنیز 

پذیرد و از آنجا که از نظر خبرگان دانشگاهی و اجرایی در تمامی  صورتپژوهش توسط داوران و خبرگان 

برآورده شده خوبی توان گفت که پایایی مورد قبول بهیمیندهاي این تحقیق استفاده شد، فرامراحل و 

 است.

 

 يریگجهینتبحث و 

آیند که از طریق حضور در استادیوم یم حساببههاي فوتبال یگلین عوامل درآمدزایی ترمهمهواداران از 

توانند براي باشگاه ارزش مالی ایجاد کنند. بدیهی است یمیا خرید محصوالت مرتبط با برند باشگاه 

حیط بازاریابی مهمچنین در یی که هواداران بیشتري جذب کنند، فواید بیشتري نیز خواهند برد. هاباشگاه

بر  مؤثرقتصادي یین فرایندي بپردازد که عوامل اتبمندي که به و نظام جانبههمهورزش کشور دیدگاه 

رو ینازا، مشاهده نشد. هاي موجود در فرایند را بازنمایی کندیچیدگیپرا با همۀ  هواداراني رفتاري هاپاسخ

اداران فوتبال ي رفتاري هوهاپاسخبر  مؤثرین پژوهش تبیین و ارائۀ مدل عوامل اقتصادي اهدف اصلی از 

 بنیاد بود.استفاده از رویکرد نظریۀ داده با

از عوامل گوناگونی است که در شرایط علی،  متأثریج پژوهش نشان داد که پدیدة عوامل اقتصادي، نتا

مشخص  2براساس شکل  شدهاستخراجي است که در مدل پارادایمی بندطبقهاي قابل ینهزمي و امداخله

شده است. در این پژوهش وجود نقدینگی، خدمات اقتصادي، سودآوري سهام باشگاه و خدمات اقتصادي 

) در نتایج 2017و همکاران ( 1رابرت. در همین زمینه اندشدهي اصلی اقتصادي شناسایی هامؤلفهعنوان به

                                                           
1. Robert 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923617300775#!
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هاي يواگذارهاي بازار سهام براي یکتکنهاي ورزشی نشان دادند که استفاده از یگلحاصل از بررسی 

 ي هواداران براي دنبال کردن مسابقات لیگ داشته باشد. هانگرشتواند بازدهی مثبتی بر یمورزشی 

شده توسط هواداران (ادراك از عادالنه ي پرداختهاینههزنتایج حاصل از مدل پارادایمی نشان داد که 

یت و خدمات همراه با تخفیف)، اختصاص بلیت رویداد، توزیع بلگذاري یمتقشده، بودن قیمت خدمات ارائه

امتیازهاي اقتصادي به هواداران (سهیم بودن در منافع اصلی و جانبی باشگاه، برقراري ارتباط بین منافع 

ران و تمایز در توزیع سهام باشگاه بین هوادار و غیرهوادار) و مقایسۀ فایده و هزینه باشگاه با منافع هوادا

عنوان شرایط علی به شده براي تماشاي رویداد)در مقابل هزینۀ پرداخت آمدهدستبهمقایسۀ لذت (

رویداد و یت بلشناسایی شدند. این یافته به این نکته اشاره دارد که تخفیف دادن و کاستن از قیمت 

ي هواداران هاپاسختواند بر توسعۀ رفتارها و یمکه هواداران براي خرید ترغیب شوند، طوريخدمات به

 مؤثر) با پردازش اطالعات مربوط به عوامل 2016و همکاران ( 1یرگذار باشد. در همین زمینه ساندريتأث

گیري خرید در یمتصمیرگذار بر تأثبر تصمیمات خرید نشان دادند که قیمت و تخفیف قیمت از عوامل 

ي بر روي هواداران امطالعه) نیز در 2016و همکاران ( 2. مومجواستسطوح طبقاتی پایین از نظر درآمد 

اند که قصد مصرف کاالها و خدمات ورزشی نشان دادند که هیجان و قیمت سرگرمی دو ویژگی برجسته

یت رویداد و قیمت بلاز قیمت  شدهادراكبتوانند ارزش کند. اگر بازاریابان ورزشی یمبینی یشپورزشی را 

شده توسط ی که نحوة ارتباط قیمت و هزینۀ پرداختصورتبهمحصوالت مرتبط با باشگاه را افزایش دهند، 

توان انتظار داشت که این ارزش، منافع یمبیاید،  به نظرشود متناسب یمهواداران با مزایایی که دریافت 

این یافته به این نکته اشاره دارد که اگر  همراه داشته باشد. همچنینبراي باشگاه بهرفتاري مثبتی را 

ي فوتبال سهیم باشند و ارتباط بین منافع باشگاه با منافع هاباشگاههواداران در منافع اصلی و جانبی 

و بر تصمیمات رفتاري جهت تقویت  شودیمهواداران برقرار شود، احتماالً احساس تعلق به باشگاه ایجاد 

گذارد. در نتیجه اگر سازوکارهاي توزیع سهام و منافع باشگاه ایجاد شود، یمیر مثبت تأثمنافع باشگاه 

که در توزیع سهام باشگاه بین هواداران واقعی باشگاه و سایرین تمایز وجود داشته باشد و امتیازاتی يطوربه

 ي رفتاري مثبت را ایجاد کرد. هاپاسختوان عوامل ایجاد یمه شود، در توزیع سهام به هواداران داد

مطلوبیت درآمد جامعه (مطلوبیت میانگین درآمد جامعه، نتایج حاصل از مدل پارادایمی نشان داد که 

، شهر و مناطق داراي درآمد باال و افزایش نقدینگی در فضاي اقتصادي)، هاخانوادهمتوسط درآمد ناخالص 

                                                           
1. Sunardi 
2. Mumcu 
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م اقتصاد باشگاه (ادراك هواداران از فضاي اقتصادي سالم باشگاه) و سودآور بودن باشگاه فضاي سال

اي شناسایی شدند. ینهزمعوامل  عنوانبه) باشگاهبودن سهام  سودآوري مالی مثبت باشگاه ورزشی و ترازها(

یانگین درآمد جامعه ي اقتصادي در جامعه از جمله اینکه مهاشاخصاین یافته به این نکته اشاره دارد که 

یت و حضور در ورزشگاه قرار دهند بلدر حد مناسبی باشد که هواداران بتوانند بخشی از آن را براي خرید 

یرگذار باشد. تأثدر استادیوم  مجدداًتواند بر توسعۀ رفتارهاي هواداران براي خرید و حضور یماحتماالً 

. ست) همراستا2016و همکاران ( 2تامی و )2017و همکاران ( 1یقات یانگتحقنتایج این بخش با بخشی 

که یانگ و همکاران به بررسی چگونگی تبدیل شدن افراد به هوادار ورزشی پرداختند و توضیح طوريبه

سري ، آنها با یکاندنشدهها موفق یمتکه کنند، حتی زمانییمها پشتیبانی یمتدادند که چرا افراد از 

بر عوامل سیاسی و اجتماعی، عوامل اقتصادي در جامعه هوادار ورزشی نشان دادند که عالوه 17مصاحبه با 

یرگذار است و اینکه یک شهر از لحاظ اقتصادي محروم باشد یا نباشد، بر توسعۀ تأثنیز بر درگیري هواداران 

 کنندگانمصرفمالی گذارد. تامی و همکاران نیز در پژوهشی نشان دادند که درآمدهاي یمیر تأثهواداري 

با رفاه مالی باال احتمال بیشتري براي  کنندگانمصرفکه طوريیر گذاشته است، بهتأثبر رفتار خرید آنان 

عنوان معیار از رفاه مالی بررسی شد. ي اقتصادي بههاشاخصشده دارند. در این پژوهش یزيربرنامهخرید 

ینگی در فضاي اقتصادي کشور سبب افزایش رفاه عمومی جامعه خواهد شد و هواداران نقدافزایش واقع  در

روند و یا براي حمایت از تیم خود یمبه تماشاي مسابقات تیم محبوب خود  ترآسودهفوتبال نیز با خیالی 

 کنند.یمهزینه 

ي هابرنامههواداران از ي اقتصادي باشگاه (درك هابرنامهنتایج حاصل از مدل پارادایمی نشان داد که 

ي اقتصادي باشگاه) و آثار اقتصادي مثبت رویداد (آثار هابرنامهمشارکت هواداران در ي باشگاه و اقتصاد

شناسایی شدند. این یافته به  گرمداخلهعوامل  عنوانبهرویداد براي شهروندان) اقتصادي مثبت برگزاري 

 هابرنامهی که هواداران بتوانند در این صورتبهي اقتصادي باشگاه هابرنامهیزي رطرحاین نکته اشاره دارد که 

یرگذار است. همچنین اگر برگزاري رویدادهاي تأثمشارکت و حضور فعاالنه داشته باشد، در توسعۀ هواداري 

هاي ورزشی یوماستادورزشی در یک شهر آثار اقتصادي مثبت براي شهروندان یا افراد نزدیک به محوطۀ 

داشته باشد، این خود دلیلی بر حمایت آن افراد از تیم آن شهر است. با توجه به نتایج حاصل این بخش 

ورزشی باید شرایطی را فراهم آورند که شهروندان بتوانند به لحاظ مالی  یدادهايرویزان ربرنامهمدیران و 

                                                           
1. Yong 
2. Tommy 

http://digitalcommons.kennesaw.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Hsu%22%20author_fname%3A%22Tommy%22&start=0&context=835011
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درآمد  هامغازهو خرید از  ونقلحملشده مانند هتلداري، از برگزاري و حواشی مسابقات یا از خدمات ارائه

ران ی که هواداصورتبهي اقتصادي باشگاه هابرنامهیزي رطرحتوانند با یمداشته باشند. مدیران ورزشی 

 مشارکت و حضور فعاالنه داشته باشند، توسعۀ هواداري را فراهم آورند. هابرنامهبتوانند در این 

بودن هواداران،  سهامدار سازي (خصوصی بودن ویخصوصنتایج حاصل از مدل پارادایمی،  براساس

باشگاه (ثروتمند بودن  ها)، منابع مالییمتبه دولت و توزیع مالکیت  هاباشگاهوابسته نبودن مالی و حقوقی 

یر تورم بر قدرت تأثهاي مالی)، و کنترل تورم (یبدهباشگاه، تقویت منابع اقتصادي باشگاه و نداشتن 

اره دارد که این یافته به این نکته اشمحوري شناسایی شدند. بر پدیده مؤثري راهبردها عنوانبهخرید) 

ی که صورتبه هاباشگاهکیت سازي و توزیع مالیخصوصي اقتصادي همچون راهبردهایري کارگبه

نفعان توزیع شود، احتماالً يذهاي مربوط به باشگاه بین تمامی گیريیمتصمایجاد شود که  ییساختارها

سازي و وابسته نبودن یخصوصبا  واقعدر  .شته باشدیر مثبت داتأثتواند بر تصمیمات رفتاري هواداران یم

تواند از هواداران شکل بگیرد که این یمباشگاه،  سهامداراننفعان و يذ، دولتبه  هاباشگاهمالی و حقوقی 

از باشگاه  ی براي تالش بیشتر آنان براي توسعۀ برند و حمایتعاملتوزیع سهام در بین هواداران خود 

دهان، هان به ي رفتاري مثبت هواداران همچون تبلیغات دهاپاسخشده، همچنین در مدل ارائه خواهد شد.

 عنوانبهحضور مجدد در استادیوم، خرید محصوالت مرتبط با برند باشگاه، وفاداري و تعهد عاطفی 

ردهاي حاصل از که با ارتقاي راهبيطوربهبر هواداران شناسایی شدند.  مؤثریامدهاي عوامل اقتصادي پ

توان یمسازي یا میزان منابع مالی که در اختیار باشگاه قرار دارد، یخصوصیمی پژوهش همچون پارادامدل 

 ا داشت.ي رفتاري مثبتی همچون وفاداري و دلبستگی به باشگاه رهاپاسختصمیمات و  بروزانتظار 

هواداران را در میزان توسعۀ اقتصادي نشان  پررنگي فوتبال نقش هاباشگاهدرآمدي  منابعبررسی 

عنوان یکی از یازها و دیدگاه هواداران بهنیزان اقتصادي و بازاریابی فوتبال باید با رفتار، ربرنامهدهد. یم

ي خود را با توجه به نگرش هواداران تنظیم هابرنامهي اقتصادي ورزش آشنا باشند و هاپشتوانهین ترمهم

توجه به نتایج حاصل از مدل ي رفتاري هواداران را مدیریت کنند. با هاپاسخ، مؤثریزي ربرنامهکنند و با 

ي فوتبال هاباشگاهیزان ربرنامهي رفتاري هواداران به مدیران و هاپاسخیمی این پژوهش، جهت تقویت پارادا

بر ی توزیع شود که عالوهصورتبهمسابقات و نتایج مثبت باشگاه  ازشود که مزایاي حاصل یمپیشنهاد 

شوند. همچنین  مندبهرهنفعان خارجی نیز از منافع حاصل يذمالکان و بازیکنان و مربیان، هواداران و سایر 

توان با ایجاد تمایز در توزیع سهام باشگاه بین هواداران واقعی و سایرین و امتیازاتی که در توزیع سهام یم

سازي یخصوصیرگذار بود. همچنین با تأثفوتبال ي رفتاري هواداران هاپاسخشود، بر یمبه هواداران داده 
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تواند از هواداران شکل یمباشگاه  دارانسهامنفعان و يذ، دولتبه  هاباشگاهو وابسته نبودن مالی و حقوقی 

ی براي تالش بیشتر آنان براي توسعۀ برند و حمایت عاملبگیرد که این توزیع سهام در بین هواداران خود 

ي هاپاسخیرگذار بر تأثیت از عوامل علی بلد. با توجه به اینکه قیمت خدمات و قیمت از باشگاه خواهد ش

ها ضامن حضور حداکثري هواداران و حداکثر بازدهی گذاريیمتقشود یمرفتاري هواداران است، توصیه 

پرداخت  گذاري همراه با انصاف باشد و هواداران احساس کنند که قیمتی کهیمتقکه طوريدرآمد باشد. به
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