
Research of Sponsorship, Management and Sport Marketing  گری، مدیریت و بازاریابی ورزشیهای حامیپژوهشعلمی  فصلنامه 

Vol 1, No 2, Summer 2020  9911 تابستان  – دومشماره  – اولدوره 
 

 استان های فوتبال لیگ برتری درتیم تقاضای بازار بر مؤثربررسی عوامل 

 شرقیآذربایجان

 4 ینوروز محسن ،*9 یاحمد فاطمه ،2 یگوهررستم درضایحم، 9 نژادیرمضان میرح

 29/99/9911دریافت مقاله: 

 91/15/9911پذیرش مقاله: 
 

Received: 10/02/2020  

Accepted: 31/07/2020  

    چکیده

 استان برتر لیگ فوتبال هایتیمابقات در مس برای حضور تماشاگران تقاضای بر مختلفی عوامل      

 میت سه هواداران هیکلاز میان  بررسی این عوامل، منظوربه؛ لذا گذاردیماثر شرقی آذربایجان

 پرسشنامه مورگان جدول بر اساس نفر 914 ،یسازنیماش و فوالد گسترش ،یتراکتورساز

 یسازمدل روش از. کردند لیتکمرا Byon, Zhang & Connaughton, (2010) شده ینیبازب

 داد نشان جینتا. شد استفاده ابعاد یدیتائ یعامل لیتحل جهت ،PLS فزارانرم در یساختار معادالت

 یهایژگیو ،یرساناطالع همان،یم و زبانیم میت یهایژگیو مسابقات، یبندزمان ملاع هفتهر  که

 یبرتر گیل یهامیت بازار یتقاضا بر یقوم تیهو و یکیزیف و یمال مالحظات فوتبال، یعموم

 و گیل تیریدم گرددیم شنهادیپ ن،یبنابرا .داشتند یداریمعن ریتأث یشرقجانیآذربا فوتبال

 یبرگزار تیریمد ،یباز تیفیک بر ربازا یتقاضا شیافزا و تماشاگر جذب یبرا فوتبال یهاباشگاه

 .ندینما یشتریب توجه مسابقه یبندزمان و گیل
 

 .برتر گیل فوتبال، تماشاگر، استادیوم، بازار، یتقاضاها: هواژ دیکل

                                                           
 ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ایرانیاستاد مدیریت ورزش .9

 ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ایرانیمدیریت ورزش استادیار .2

 رانیا ،مشهد ،(س) الزهرا یفن آموزشکده ،یرضو خراسان یا حرفه و یفن دانشگاه ،یورزش تیریمد یدکتر .9

 Email: fa_ahmadi1357@yahoo.com                                                                       نویسنده مسئول: *

 ایران دانشگاه گیالن، رشت،، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، یزشکارشناسی ارشد مدیریت ور  .4
 

 

 75-57صفحات: 



25 فوتبال یهامیت بازار یتقاضا بر مؤثر عوامل یبررس ... 
  

 مقدمه  

 شدهیلتبد مهم یاجتماع روند کی به یورزش یدادهایرو در تماشاگران حضور      

 به ورزش . (Talebpoor, Rajabi, Mosali Nejad, Sahebkaran & Samsami, 2016)است

 ورزش انیمشتر و نفعانیذ نیترمهم ازو  دارد را مخاطب نیشتریب خود خاص یهاتیجذاب علت

 مدرسه سطح یزشور یدادهایرو از که یافراد ؛هستند تماشاگران دهند،یم معنا و تیهو آن به که

 حالدر .Rajabzadeh, Talebpoor & Mirzapour, 2017)) کنندیم استقبال یالمللنیب تا

 و زنده یورزش یدادهایرو یتماشا ،یورزش یکاالها دیخر ورزش، در شرکت یبرا تقاضا حاضر،

 و نیترنندهیپرب پرطرفدارترین، از زین فوتبال. استافتهی گسترش مسابقات پخش یبرا تقاضا

 ,Almiri, Naderian) دارد را یژگیو نیا که شودیم محسوب ورزشی یهارشته نیزتریانگجانیه

(Hosseini, Esfahani & Rahimi, 2009. مهمی یدرآمد منابع به هواداران و تماشاگران حضور 

 یهانسازما ،روینازا. دارد باشگاه یبرا یمنافع ،میرمستقیغ و میمستق شکل به که استشده یلتبد

 مطالعه لیدل نیهم به و کنند برآورده یورزش یدادهایرو در را انیمشتر نیا انتظارات دیبا یورزش

 .(Masoumi, 2009) است یورزش ابانیبازار فیوظا عمده از کنندگانمصرف یازهاین کشف و

 هر در عوامل سایر و قیمت به توجه با که است خدمتی یا کاال مقدار برای خرید قدرت  ،تقاضا

 Zhang, Pease, Hui & Michaud, 1995; Zhang, Piatt, Ostroff) شودیم خریداری دوره

& Wright, 2005).  

 فیتعر محصول یهایژگیو به نسبت تماشاگران خاص انتظارات عنوانبه را بازار یتقاضا     

 یتقاضا. کند ارائه خود یآت و یفعل کنندگانمصرف به تواندیم یورزش میت کی که اندکرده

 کی به دیبا تماشاگران نخست،. دارد وجود شکل سه به یورزش مسابقات یتماشا یبرا میمستق

 و است جهینت از نانیاطم عدم تقاضا، دوم جنبه. برسند یباز هر در تیفیک از ییباال استاندارد

 در تماشاگراند. باشیم یورزش ستارگان ای خاص کنندگانشرکت حضور یبرا زین سوم یتقاضا

 حضور برای متنوعی یهازهیانگ درواقع اما شوند،یم ورزشگاه راهی مسابقات تماشای برای ظاهر،
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 . (Saat chian, Alizadeh, Dehghan, Ghahfarokhi & Elahi, 2011)یافت توانیم هاآن

 ,Parsamehr) را فوتبال هواداران و تماشاگران رفتاری یهاتفاوت و هاشباهت دیبا ،روینازا

Niknejad & Rasouli Nejad, 2014)قاتیتحق ورزش، یاصل انیمشتر نیا تیاهم لیدل. به 

 که است گرفتهانجام تماشاگران حضور یهاتیمحدود و موانع ای علل و هازهیانگ درباره یفراوان

ت اقیتحق مثالً،. اندکرده یبررس یورزش یدادهایرو در را آنان یتقاضا میرمستقیغ طوربه

Masoumi, (2009) و  Ramazani Nejad, Zomorod, Asadi & Hojabri, (2013) یرو 

 یهاتیاولو ،یباز تیجذاب ،یاقتصاد ،یفرد عوامل دهدیم نشان یورزش مختلف یهارشته

 ها،میت در ستاره کنانیباز وجود ،یبندرده جدول در میت مکان الت،یتسه و امکانات تماشاگران،

 شیآسا و رفاه و کنندهسرگرم و یحیتفر یهاتیفعال وجود ت،یبل متیق مسابقات، یزیربرنامه

 .گذارندیم ریتأث تماشاگران حضور بر تماشاگران

 انیمشتر جذب یبرا را یمشابه یشب و کم موارد باًیتقر زین Benar & Emami, (2016) تحقیق 

 بازار لیتحل یبرا تقاضا مفهوم از طور ضمنیبه قاتیتحق نیا. اندبرشمرده یورزش یدادهایرو

 جذب یاصل یهاکنندهنییتع از را مسابقات یفن عملکرد عامل و اندکرده استفاده یورزش مسابقات

 & Ahmadi, Boroumand قیتحق جینتا. اندبرشمرده تماشاگران حضور حفظ و

Ramzaninejad, (2018)  رتبه نیانگیم بیترت به زن تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل داد نشان 

 جینتا ،یاقتصاد عامل با ارتباط در. دارد قرار یاجتماع و یفرهنگ ،یتیامن ،یتیریمد لعام 4 در

 که یتماشاگران داد نشان Kim, Greenwell, Andrew, Lee & Mahony, (2008) پژوهش

 درآمد یدارا بودند، افتهی حضور ورزشگاه در اول فصلمین در مسابقه سه از کمتر یتماشا یبرا

در  .است داشته یمهم نقش هاآن حضور به لیتما در یاقتصاد عامل و بوده یکمتر خانوار ماهانه

 امکانات، عوامل که نمودند عنوان زین  Raeisi, Alam & Khodayari, (2013) تحقیقی دیگر

 و فوتبال تماشاگران حضور بر یاقتصاد - یاجتماع عوامل و یباز تیجذاب تماشاگران، تیاولو

 ,Rahimi, Amiratash & Khabariچنین. همباشدیم مؤثر گاهورزش در البرز پایسا باشگاه بالیوال
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 Masoumi, (2009)؛ هاومیاستاد در سیسرو و خدمات کیفیت امکانات، عامل ؛(2002)

 و تماشاگران به خدمات ،یاپایپا یباز ،یپیروز فوتبال، به علم ،یباز هیجان تیم، به یمندعالقه

 Almiri ؛یاقتصاد عوامل و ورزشگاه یالتتسه Fallahi, Asadi & Khabiri, (2009) ؛میسرگر

& et al, (2009) ؛تسهیالت و امکانات و تماشاگران یهاتیاولو ،یباز جذابیت ،یاقتصاد عوامل 

Saat chian & et al, (2011)  هیجان و فوتبال ییبایز فوتبال، به عالقه تیم، از تیحما یهازهیانگ 

 بر را یفرهنگ و یاجتماع عوامل ریتأث Nemati, Tojari, Zarei & Ganji, (2012) و یباز

 زیبایی فوتبال، به عالقه تیم، از حمایت یهازهیانگ. اندکرده ییشناسا تماشاگران حضور یهازهیانگ

 با نیز( ییگراشهر) خود شهر تیم به عالقه و دارند رابطه حضور میزان با بازی هیجان و فوتبال

 یبندجمع و لیتحل در Benar & Emami, (2016) . در همین راستااست همراه زیادی استقبال

 از مسابقات یفن عملکرد که دادند نشان 2199 سال تا 9115 سال از مختلف قاتیتحق جینتا

 تیفیک نقش نظرانصاحب یتمام باًیتقر و است تماشاگران حضور حفظ و جذب یهاکنندهنییتع

سویی از  .انددانسته مؤثر را آن تداوم و رانتماشاگ حضور در خوب بازی و ورزشکاران عملکرد

 ورزش در یگذارهیسرما ریتأث بر  Rostamzadeh, sadeghi, assari & yavary, (2015)دیگر

 رشد و یورزش مخارج یبررس به  Kalashi, Hoseini & Rajaii, (2016) و یاقتصاد رشد بر

 قرار یموردبررس ار رانیا کل یاقتصاد رشد بر یورزش مخارج نقش که شدند متمرکز یاقتصاد

 یتقاضا تابع نیتخم با برسی  Sadeghi, Asgharpour & Gholchinfar (2009)البته .اندداده

 و فوتبالی یرهایمتغ از یامجموعه که دندا نشان 14-15 فـصل در رانیا فوتبال برتر گیل یتماشا

 مؤثر عوامل Peel & Thomas, (1992) بر اینعالوه  .مؤثرند مسابقات تقاضای تعیین در اقتصادی

 و نمودند لیتحل را 9111-18 فصل در انگلستان فوتبال گیل دسته چهار در مسابقات یتقاضا بر

 یبرگزار و یمنف اثر یدارا هارقابت جدول در هامیت گاهیجا زبان،یم میت برد احتمال که دادند نشان

 با Welki & Zlatoper, (1991) چنینهم .است مثبت اثر یدارا لیتعط یروزها در مسابقات

 یرهایمتغ 9119 فصل طول در کایآمر فوتبال گیل در تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل یررسب



  22 9311 تابستان، دوم شماره، اولدوره                  ...          یگریحام یهاپژوهش یعلم فصلنامه

 متیق دادند نشان هاآن. گرفتند نظر در یحیتوض یرهایمتغ عنوانبه را یباز تیفیک و یاقتصاد

 مهم یعامل زبان،یم میت برد درصد نیهمچن و گرددیم تماشاگران تعداد کاهش باعث ت،یبل یباال

 یبرا را تقاضا تابع Wilson & Sim, (1995)  در تحقیقی دیگر است. تماشاگران تعداد نییعت در

 یبرا بازار ابعاد که کردند مشخص و یبررس 9119 تا 9111 فصل سه یبرا یمالز فوتبال برتر گیل

 و فصل مسابقه نیاول و هستند تقاضا بر مؤثر عوامل ازجمله ستاره کنانیباز حضور و زبانیم میت

 & Rahmani حوزه والیبالدر  .دهد شیافزا را تماشاگران تعداد واندتیم زین شهرآورد

Amirtash, (2016)  مقابل، میت ،یداخل میت که افتندیدر رانیا بالیوال برتر گیل بازار یبررس با 

 برتر گیل بازار در تقاضا جادیا عوامل نیترمهم بیترت به ج،یترو و یزیربرنامه ،یاقتصاد مالحظات

 به را بازار یتقاضا در مؤثر یرهایمتغ Zhou & Zhang, (2017)  ورزش چیندر  .هستند بالیوال

 یمعرف درآمد سرانه و ارتقا نهیهز ،یعموم رفاه صندوق فروش،خرده یهارسانه تعداد ب،یترت

 نخست، عامل عنوانبه تیجذاب عوامل دادند نشان نیز Falah Kazemi & et al, (2017)  .دکردن

 یبعد رتبه در یاقتصاد عوامل و داد اختصاص خود به را یوزن بیضر نیشتریب تماشاگر جذب در

 در .آوردند دست به را چهارم و سوم یهارتبه زین مشوق عوامل و یزیربرنامه عوامل. گرفت قرار

 بازار یتقاضا در مؤثر عوامل یبررس با  Khatibi & Gholi Poor, (2019) دیجد قیتحق کی

 عملکرد باشگاه، تجهیزات ،یفرد یامتیازها عامل فته دادند نشان بانوان، یتکواندو یهاباشگاه

 بازار یتقاضا بر باشگاه یفضا و کره فرهنگ با ییآشنا ،یمرب رفتار ،یمرب دانش باشگاه،

 .هستند تأثیرگذار بانوان یتکواندو یهاباشگاه

 یبررس مانند ورزش یابیبازار و اقتصاد خرد ابعاد یبرخ خصوص در قات،یتحق ینا وجود با    

 برتر گیل کهیدرصورت. است نشدهانجام یقیتحق رانیا فوتبال گیل در ژهیوبه انیمشتر یاضاتق

 نیا شهرها و هامیت یبرخ در و دارد را تماشاگر نیشتریب که است ییدادهایرو از رانیا فوتبال

 سائلم از یکی. باشدیم یضرور اریبس آن ابعاد یبررس که است پرشور و ادیز یااندازهبه یهوادار

 شرکت یورزش یدادهایرو در که است یکسان تقاضا نوع برآورد در ورزش، تیریمد در مهم
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 گروه نیتربزرگ و یورزش کنندگانمصرف از یمیعظ بخش رانیا فوتبال تماشاگران. کنندیم

-جانیآذربا استان حاضر فوتبال یهامیت کهینا ژهیوبه روند؛یم بشمار یورزش کنندگانمصرف

 و یفرهنگ ابعاد جانیه و شوق همهینا و هستند پرشور یتماشاگران یدارا برتر گیل در یشرق

 و هاباشگاه ییدرآمدزا بر هم و مسابقات تیجذاب بر هم موضوع نیا. است داکردهیپ هم یاسیس

 یراهبردها دیبا زیتبر فوتبال یهاباشگاه ن،یبنابرا کند؛یم کمک کشور در فوتبال صنعت رشد

. ندینما فراهم شتریب ییدرآمدزا و خود تماشاگران یازهاین برآوردن یبرا را یثرمؤ یابیبازار

 و مالکان برای هم و مسئوالن برای هم مسابقات این تقاضای بر رگذاریتأث عوامل شناخت ،روینازا

 بر مؤثر عوامل یبررس با تا است درصدد محقق اساس نیهم بر. است ضروری هامیت مدیران

 بهتر چه هر در رانیمد به بتواند زیتبر شهر در برتر گیل فوتبال مسابقات یبرگزار رد بازار یتقاضا

 یطورکلبه. کند کمک هاآن فروش بازار شیافزا و تماشاگران جذب مسابقات، کردن برگزار

 و دارد ریتأث فوتبال یهامیت بازار یتقاضا بر یعوامل چه که است نیا قیتحق یاصل سؤال

  است؟ چگونه عوامل نیا یبندتیاولو

 

 روش تحقیق

 هیکل شامل قیتحق یآمار جامعه. است یشیمایپ – یفیتوص قاتیتحق نوع از حاضر، پژوهش       

 استان( یسازنیماش و فوالد گسترش ،یتراکتورساز) یاحرفه باشگاه سه فوتبال تماشاگران

 تماشاگران از و نفر 914 مورگان جدول اساس بر قیتحق نیا یآمار نمونه. بودند یشرق جانیآذربا

 احتمال با. گرفت انجام یاطبقه یتصادف صورتبه یریگنمونه روش. شدند انتخاب مذکور میت سه

 یهاقسمت در تماشاگران نیب پرسشنامه 451 نمونه افت احتمال و هاپرسشنامه کردن پر در خطا

  .شد عیتوز ومیاستاد مختلف

 استفاده & et al, (2010)  Byon هیاول پرسشنامه از هاداده یگردآور یبرا پژوهش، نیا در    

 خاص طیشرا به توجه با و کردند یسازیبوم موجود طیشرا اساس بر را ابزار نیا محققان. شد

 هیگو 52 شامل ابزار کل و شد افزوده هیگو هفت با یقوم تیهو عامل ،یزیتبر یهامیت از یهوادار
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 یتقاضا عوامل ماندهیباق هیگو 42 و شدند حذف 41/1 از ترکم یعامل بار لیدل به هیگو 91 که بود

 ییروا یبرا یورزش تیریمد و یورزش کارشناس 91 نظرات از. دیسنجیم را هاباشگاه بازار

 کم اریبس تا( 5 ازیامت) ادیز اریبس از کرتیل یارزش 5 اسیمق در و استفاده ابزار یصور و یمحتوا

 یبرگزار از قبل که بود یاگونهبه هاداده یآورجمع و هارسشنامهپ عیتوز روش. شد میتنظ( 9 ازیامت)

 و قیتحق یمحتوا به کامالً  که یهمکاران وم،یاستاد مسئوالن با الزم یهایهماهنگ از پس و مسابقه

 بودند،شده انتخاب قبل از که ومیاستاد مختلف یهابخش در بودند آگاه پرسشنامه اهداف

 کان،یپ -فوالد گسترش تهران، استقالل -یتراکتورساز) برتر گیل از یباز سه در هاپرسشنامه

 ییایپا نییتع یبرا. شد یآورجمع و عیتوز تماشاگران نیب در( خوزستان فوالد -یسازنیماش

 با و شد انتخاب یتصادف صورتبه پرسشنامه 91 تعداد شده،عیتوز یهاپرسشنامه انیم از پرسشنامه،

 دست به 18/1 آن یدرون ثبات ای ییایپا کرونباخ، یآلفا روش از و SPSS20 افزارنرم از استفاده

 فیتوص یبرا SPSS20 افزارنرم از. بود ریمتغ 199/1 تا 899/1 نیب آن ابعاد یدرون ثبات و آمد

 لیتحل و پژوهش سازه ییروا دییتأ جهت PLS3 افزارنرم از و هاهیگو یاکتشاف یعامل لیتحل هاداده

 .شد استفاده رهایمتغ نیب روابط ریمس

 

 هایافته

سال سن  22تا  91شناختی نشان داد که اغلب افراد نمونه بین ی جمعیتهایژگیوتوصیف      

 4/91درصد و  1/21سال به ترتیب  91تا  91سال و  21تا  29افراد سنین  درصد( و 2/91داشتند )

و این  ن از قشر نوجوانان و جوانان هستندبنابراین بیشتر تماشاگرا درصد تماشاگران را تشکیل دادند؛

تا  کندها را بیشتر میهای آنریزی مناسب برای برآورد نیازها و خواستهموضوع ضرورت برنامه

ها عنوان تماشاگر تداوم یابد. این اقدام باعث درآمدزایی برای باشگاهها بهها در استادیومحضور آن

سطح تحصیالت اغلب  شود.برای تماشاگران محسوب می کنندهعنوان یک فعالیت سرگرمو هم به

و باالتر  سانسیلفوقدرصد( و  4/92) سانسیل و پلمیدفوقدرصد(،  1/91افراد نمونه در حد دیپلم )

 2/91درصد دارای شغل آزاد،  2/21درصد دانشجو،  8/91شغلی نیز  ازنظردرصد( بودند.  2/1)



25 فوتبال یهامیت بازار یتقاضا بر مؤثر عوامل یبررس ... 
  

 9/42درصد افراد نمونه مجرد و  1/58. دادندیمتشکیل را  آموزدانشدرصد  1/91درصد کارمند و 

درصد زیر  1/1درصد افراد درآمدی بین یک تا دو میلیون و  8/44میزان درآمد  ازنظربودند.  متأهل

 1/91درصد افراد نمونه عضو کانون هواداران نبودند و  2/19 درآمد داشتند. همچنین ونیلیمکی

 درصد عضو این کانون بودند.

از معیار کایزر، میر،  هانمونهاطمینان از کافی بودن  منظوربهیش از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، پ    

نتایج نشان داد استفاده شد.  2یرها از آزمون بارتلتمتغ( و برای تعیین همبستگی بین KMO) 9الکین

( در سطح 11/1915ها برای تحلیل عاملی کافی است. همچنین نتایج آزمون بارتلت )تعداد نمونه

های داخل هر عامل همبستگی باالی وجود دهد بین گویهدار است که نشان میمعنی 15/1خطای 

شود.   در گونه همبستگی مشاهده نمیهای عامل دیگر، هیچهای یک عامل با گویهدارد و بین گویه

گویه، تعداد  52 از بنابراین تعیین شد؛ 4/1قبول برای هر سؤال پژوهش حاضر حداقل بار عاملی قابل

های تیم ها در هفت بعد ویژگیحذف و مابقی گویه 4/1گویه به دلیل بار عاملی کمتر از  91

رسانی و مالحظات های عمومی فوتبال، اطالعهای تیم میزبان، هویت قومی، ویژگیمهمان، ویژگی

استفاده از آلفای کرونباخ  ضمناً ثبات درونی یا پایایی پرسشنامه با بندی شدند.مالی و فیزیکی طبقه

دهد ، نشان می9ها بر اساس میانگین امتیازات در جدول ترین گویهدست آمد. بررسی مهم به 11/1

اولویت عوامل ، طورکلیبه اند.بندی مسابقه و تیم میزبان بودهها در عوامل زمانترین گویهکه مهم

های تیم بندی مسابقات، ویژگی، زمانها به ترتیبتقاضای تماشاگران از دیدگاه کل آزمودنی

های عمومی فوتبال انی و ویژگیرسمیزبان و مهمان، هویت قومی، مالحظات مالی و فیزیکی، اطالع

 ند.بود

 

 

                                                           
1.Kaiser-Meyer-Oklin measure of sampling adequace 

2.Bartlett’s test of sphericity 
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  فوتبال آذربایجان هایهای تقاضای بازار تیمترین گویهمهم .9جدول 

نمیانگی ± استاندارد انحراف گویه عامل  

هبندی مسابقزمان سابقه در روز مناسبی از هفتهانجام م   19/9± 19/9  

هبندی مسابقزمان وهوای مناسبشرایط جوی و آب   12/9 ± 12/9  

انگیز تیم موردعالقه بازی هیجان تیم میزبان  11/9 ± 19/9  

هبندی مسابقزمان 15/9 ± 11/9 فاصله محل برگزاری مسابقه   

19/9 ± 11/9 رتبه تیم مهمان در لیگ تیم مهمان  

میزبان تیم 11/9 ± 91/9 سابقه تیم موردعالقه در لیگ   

 85/9 ± 11/1 تماشا و لذت از مهارت بازیکنان  تیم میزبان

هبندی مسابقزمان 85/9 ±11/1 ساعت مناسب بازی در روز                  

82/9 ± 91/9 شهرت تیم موردعالقه  تیم میزبان  

یم مهمانمقابل ت قبل هایهای تبریزی در بازیشکست تیم تیم میزبان  92/9 ± 82/9  

هبندی مسابقزمان 89/9 ± 11/1 ساعت مناسب بازی در روز   

 پایایی از ساختاری معادالت سازیمدل روش گیری دراندازه مدل برازش سنجش جهت     

در تحقیق حاضر ضرایب پایایی در هردو  .گردید استفاده واگرا روایی و همگرا روایی شاخص،

 اگر است و AVE بودن یا ، مطلوبمتغیر بود. معیار روایی همگرا 11/1 الی 89/1 شاخص بین

دهد که در تحقیق حاضر این ضریب از همگرا را نشان می باشد رواییمی 5/1 از باالتر و مساوی

 برای AVE میزان که است قبولی قابل سطح در وقتی واگرا روایی ضمناً متغیر بود. 58/1الی  59/1
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 نتایج بر اساس .باشد مدل در دیگر هایسازه و سازه آن بین اشتراکی واریانس از ربیشت سازه هر

 تأیید مورد الکر و فورنل معیار ازنظر سازه سطح در مدل واگرای روایی AVE جذر و هاهمبستگی

 اعداد ،(ساختاری بخش) مدل در هاسازه بین رابطه سنجش برای معیار ترینابتدایی و اولین باشد.می

 و هاسازه بین رابطه صحت از نشان شود، بیشتر 11/9 از مقدار این اگر .است t-values داریعنیم

 مسیرهای همه است که در تحقیق حاضر %15 اطمینان سطح در پژوهش هایفرضیه تأیید درنتیجه

 هایمدلپس از بررسی برازش است. دارمعنی و 11/9 از تربزرگ پژوهش هایمؤلفه بین روابط

 هایفرضیهبه بررسی و آزمون  ها،مدلگیری و مدل ساختاری و داشتن برازش مناسب دازهان

 استانداردشده، ضریب هافرضیهبرای هر یک از  داریمعنینتایج حاصل از ضرایب ، پژوهش

 (.2 جدول) شده استها پرداختهفرضیهها و نتایج بررسی مسیرهای مربوط به هر یک از فرضیه

 ها با عامل اصلیعامل از هریک روابط (t-values) داریعنیم ضریب .2جدول 

 T Statistics هاها با زیر عاملروابط هریک از عامل

(|O/STDEV|) 

P Values 

 P≤19/1 842/95 تقاضای بازار در فوتبال <--ویژگی تیم میزبان

 P≤19/1 959/92 تقاضای بازار در فوتبال <--ویژگی تیم مهمان

 P≤19/1 991/94 تقاضای بازار در فوتبال <--یرساناطالع

 P≤19/1 915/91 تقاضای بازار در فوتبال <--بندی مسابقهزمان

 P≤19/1 512/5 تقاضای بازار در فوتبال <-- هویت قومی 

 P≤19/1 514/21 تقاضای بازار در فوتبال <-مالحظات مالی و فیزیکی

 P≤19/1 911/5 التقاضای بازار در فوتب<--های عمومی فوتبالویژگی
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داری بر تقاضای بازار فوتبال شود که هر هفت بعد تأثیر معنیمشخص می ،9اساس شکل  بر     

بندی مسابقه و مالحظات مالی و فیزیکی به ترتیب های تیم مهمان، زماندارند. بر این اساس ویژگی

ر فوتبال هستند و بعد دارای بیشترین تأثیر بر تقاضای بازا 181/1و  119/1، 8/1 با ضریب مسیرهای

های عمومی های قومیتی و ویژگیرسانی، ویژگیهای تیم میزبان، اطالعهای ویژگیها مؤلفهاز آن

داری بر تقاضای دارای تأثیر معنی 95/1و  45/1، 51/1، 15/1فوتبال به ترتیب با ضریب مسیرهای 

 بازار فوتبال هستند.

 

 کلی پژوهشضرایب ابعاد و متغیرها در مدل  .9 شکل
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 گیریبحث و نتیجه

شرقی را نوجوانان و جانیآذربا ی فوتبالهامیتی پژوهش نشان داد، بیشتر تماشاگران هاافتهی       

بنابراین شاید با برگزاری ؛ یا دانشجو هستند آموزدانش هاآنکه اغلب  دهندیمجوانان تشکیل 

 هاورزشگاهن فرصت مناسبی را برای جذب این قشر به رویدادها یا مسابقات در روزهای تعطیل بتوا

 دفعات تعداد و سن بین ندداد نشان  Saat chian & et al, (2011) که طورهمان ؛به وجود آورد

از افراد نمونه فاقد درصد  2/19 ،نیا باوجود. دارد وجود منفی و داریرابطه معن ورزشگاه در حضور

عضویت و پیروی از اهداف و  کهیدرصورت ؛ندبود هاباشگاه عضویت در کانون هواداران

باشد و با  مؤثردر جهت حفظ و ارتقای انگیزه هواداران  تواندیم هاباشگاهی این هابرنامه

گام  هاآنی هاخواستهدر جهت برآوردن نیازها و  یراحتبه هاباشگاه، هاآنی رفتار دهسازمان

 ها را برآورده کنند.ی آنتقاضاهابردارند و 

وتبال لیگ ی فهامیتنتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل مؤثر بر تقاضای بازار     

 ,Byon, Zhang کهیدرصورت .ی کردبندطبقهعامل  8در  توانیمشرقی را برتری استان آذربایجان

& Connaughton, (2010) و مهمان، مالحظات اقتصادی، ی تیم میزبان هایژگیو املشش ع

  Theodorakis, Alexandris, Nikolaos & Serafim, (2013) ؛برنامه و ارتقای بازی راحتی

ترسی به ورزشگاه، هفت عامل مربوط به اعتماد، ایمنی، وضعیت استادیوم، کیفیت خدمات، دس

پنج عامل  زین Neale & Funk, (2006)  و های حاضر در مسابقاتکیفیت مسابقه و عملکرد تیم

عوامل  عنوانبهی پایاپای و اجتماعی شدن را باز ی،سرگرم ی به بازیکنان،مندعالقهپیروزی نیابتی، 

  Asadiهاییافته طبق .اندکرده معرفیاصلی مؤثر بر تقاضای تماشاگران فوتبال در استرالیا 

Dastjerdi, Khabiri & Fallahi, (2009)  ،وابستگی به تیم، تسهیالت ورزشگاه، عوامل اقتصادی

 نتایج .سرگرمی و تفریح و مشوق از عوامل مؤثر بر تقاضای تماشاگران لیگ برتر فوتبال است

 علل حضور گیریاندازه جهت را عامل هفت Ramazani Nejad & et al, (2013)املی ع تحلیل

 ,Hong, McDonald, Yoon & Fujimoto کهدرصورتیکرد.  معرفی کشتی تماشاگران
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 پنج  Neale & Funk, (2006) ،عامل شش  Won & Kitamura, (2006) ،عامل هس (2005)

 هشت Wann, Grieve, Zapalac & Pease, (2008) ،عامل هشت Jallai, (2008) ،عامل

 ،عامل چهار Almiri & et al, (2009) عامل، چهار Trail, Anderson & Fink, (2009) ،عامل

Falah Kazemi & et al, (2017)   و عامل هفت  Nemati & et al, (2012) عامل را چهار 

 رسدیم نظربه ضمناً. دارند همپوشانی یکدیگر با عوامل این موارد برخی در کردند. البته شناسایی

ی جدید و تعداد رهایمتغدلیل ی مختلف ممکن است بههاپژوهشی عوامل در بندطبقهدر  تفاوت

 تأثیری ورزشی مختلف باشد. البته نباید هارشتهو یا ماهیت  هاعاملرسشنامه، تنوع پ سؤاالت

 .های فرهنگی را در این تمایزات نادیده گرفتعامل

شرقی به ترتیب وتبال لیگ برتری استان آذربایجانهای فعوامل مؤثر بر تقاضا بازار تیم نیترمهم    

ی قومی، مالحظات هایژگیوی تیم میزبان، هایژگیو، ی تیم مهمانهایژگیومسابقه،  بندیزمان

نظر گرفتن اولویت عوامل با بدون در ،نتایج تحقیق حاضر بودند که  ی رساناطالعمالی و فیزیکی و 

 باشدیمسو هم Green (1995)و  Fallahi & et al (2009)؛ Byon & et al (2010) اتتحقیق

یی بین نتایج تحقیقات مشاهده هاتفاوت ،ترتیب یا اولویت عوامل مؤثر بر تقاضا ازنظرضمن اینکه 

ی با تقاضای بازار داریمعنعاملی بود که رابطه  نیترمهم، اولین و مسابقه بندیزمانامل ع .شودیم

، به ترتیب انجام مسابقه در روز مناسبی از هفته، شرایط جوی و گریدعبارتبه .شتهای فوتبال داتیم

و ی مناسب، مسافت مناسب محل زندگی یا کار تا محل برگزاری مسابقه و داشتن وقت وهواآب

 دهدیاین نتیجه نشان مدارد.  هامیتمثبتی بر تقاضای بازار  تأثیرزمان آزاد برای حضور در استادیوم 

برای تماشای مسابقات لیگ برتر فوتبال بیشتر و این  که در شرایط یکسان، انگیـزه مردم

 ,Peel & Thomasو Allan, (2004) تحقیقات بوده است. ، بدیهی و مطابق انتظاریریگجهینت

برگزاری  ،. از طرف دیگراندداده نشاناثر مثبت برگزاری مسابقات در تعطیالت را  نیز  (1992)

دارد و طبیعی است که با توجه مسابقه در طول هفته ، امکان کمتری برای حضور در استادیوم وجود 

 شرایط سایر اگر البته. ابدییمبه فراغت بیشتر در ایام آخر هفته، احتمال حضور تماشاگران افزایش 
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جوی نامطلوب را نیز با شرایط  توانندیها مباشد، آنداشته  وجود تیفیکمانند  تماشاگران مطلوب

 Gibson, Wilmingو Byon & et al, (2010) هایهای پژوهش حاضر با یافتهیافته .تحمل نمایند

& Holdnak, (2003)  ولینیست رییتغقابلی توسط مدیران آسانبهالبته، این متغیر  باشدیمسو هم ، 

و  و زمان مسابقات از قبلی اصولی و منطقی و با مشخص نمودن مکان زیربرنامهبا یک  توانیم

  انتخاب زمان مناسب، امکان حضور تماشاگران در ورزشگاه را بیش از بیش تسهیل ساخت. ژهیوبه

-به ترتیب مواردی هم داری با تقاضای بازار فوتبال داشت کهنیز رابطه معنی ی تیم مهمانهایژگیو

کیفیت کلی کنان تیم مهمان، چون کیفیت کلی تیم مهمان، کیفیت بازی تیم مهمان، جاذبه بازی

های تبریزی با تیم مهمان و رتبه تیم مهمان در جدول ی تیمچشمهمکری و بازیکنان تیم مهمان، 

 ,Braunsteinاین محققان  هاییافته با این یافته. داشتهای فوتبال مثبتی بر تقاضای تیم تأثیرلیگ 

Zhang, Trail & Gibson, (2005)  وMacpherson, Ron & Kay, (2004) و Sadeghi & et 

al, (2009) و Almiri & et al, (2009) تعادل رقابتی در کنار سایر  ،رونیا از .خوانی داردهم

قب آن رشد ی فوتبال و متعاهاگیلو  هاباشگاهبه بهبود درآمدزایی  تواندیم رگذاریتأثعوامل 

 صنعت فوتبال کمک کند. 

داری با وجود رابطه معنی دهندهنشان ی تیم میزبانهایژگیوهای پژوهش در مورد عامل یافته   

 زیانگجانیهبه ترتیب بازی  که باشدشرقی میآذربایجانهای لیگ برتری فوتبال تقاضای بازار تیم

 رتبه یم میزبان،، شهرت تیم میزبان، وجود بازیکنان ستاره در تموردعالقه، سابقه تیم موردعالقهتیم 

ی فوتبال هامیتدر جدول مسابقات و تعداد برد یا باخت تیم میزبان بر تقاضای بازار  موردعالقهتیم 

نشان داد که ارائه بازی تهاجمی توسط تیم   Almiri & et al, (2009) تحقیق د.ت داشتنمثب تأثیر

 ,Zhang & et al  چنینهم أثیر را بر حضور تماشاگران در ورزشگاه دارد.موردعالقه بیشترین ت

ر مثبتی روی تقاضای مسابقات های تیم میزبان تأثیدر تحقیقات خود نشان دادند که ویژگی (1995)

نشان دادند که وجود بازیکنان ستاره، کیفیت   Braunstein & et al, (2005) در این راستا دارد.

لیگ بسکتبال در  باشد.تقاضای تماشاگران تأثیرگذار میبر تیم میزبان  زیانگجانیهبازیکنان و بازی 
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بر به این نتیجه رسیدند که برد تیم میزبان بیشترین تأثیر را   Zhang & et al, (1995) آمریکا نیز

در بررسی عوامل اثرگذار بر  Falah Kazemi & et al, (2017) نتایج اساس برداشت. حضور 

 به را وزنی ضریب بیشترین نخست، عامل عنوانبه جذابیت املعحضور تماشاگران نشان دادند 

 عوامل و ریزیبرنامه عوامل گرفت قرار بعدی رتبه در اقتصادی عوامل و داد اختصاص خود

 د.آوردن دست به را چهارم و سوم هایرتبه نیز زا مشوق

 که طورهمان داری دارد.با تقاضا رابطه معنی مالحظات مالی و فیزیکیداد که نشان  هاافتهی   

Braunstein & et al, (2005)  وجود صندلی خوب و مناسب در استادیوم و قیمت  نشان دادند

نیز   Allan, (2004) تحقیق .شودیمها مناسب بلیت باعث حضور بیشتر تماشاگران در ورزشگاه

افزایش کیفیت  استادیوم با حضور و  است ریتأثیبنشان داد که قیمت بلیت بر تقاضای مسابقات 

 و امکاناتهم  Hall, OMahony & Vieceli, (2010)؛ داری داردران رابطه مثبت و معنیتماشاگ

 بنابراین؛  عنوان کردند هااستادیوم در حضور دالیل ترینمهم از را هاورزشگاه در موجود هیجانات

 ,lee تحقیقات در تماشاگران جذب بر پیشرفته تجهیزات و امکانات با ورزشگاه وجود تأثیر

 قرارگرفته تأیید موردPatton & Burlington, (2004) Won & Kitamura, (2006 ;( ؛(2000)

 در را تماشاگران چه بیشتر هر راحتی و آسایش تا اندنموده زمجه را خودها است و ورزشگاه

های ی در ویژگیمؤثر طوربهنقش خود را  توانندیم بنابراین مدیران ورزشی؛ کنند فراهم ورزشگاه

ی مهم مربوط به استادیوم هامؤلفهعوامل و  اکردنیمهمعنا که با  نیبد ؛مربوط به استادیوم نشان دهند

در تمامی تحقیقات صورت گرفته  باًیتقر را فراهم آورند. هاومیاستادگران در زمینه حضور تماشا

است. بررسی  شدهگرفتهعوامل استادیوم در نظر  نیترمهم وجز هایصندلراحتی و مناسب بودن 

ی مناسب و هارساختیزکه به دلیل نبود  دهدیمهای لیگ برتر فوتبال ایران نشان اجمالی باشگاه

و بخش اعظم  کندیم نیتأمرا  هاباشگاهی منبع ناچیزی از درآمد فروشتیبل، هااشگاهبدولتی بودن 

ی کالن کنفدراسیون هااستیساما ؛ شودمی نیتأمی دولتی هادستگاهها توسط ی باشگاههانهیهز

بنابراین ؛ مالی است ازنظر هاآنیی خودکفاها و فوتبال آسیا در جهت خصوصی شدن باشگاه
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افزایش درآمدهای  تیدرنهایی را برای جذب تماشاگران بیشتر و راهکارهاناگزیرند که ها باشگاه

های فوتبال استان بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته، باشگاه؛ خود پیدا کنند

خود به امکانات مناسب و همچنین با در نظر گرفتن  هاورزشگاهبا تجهیز  توانندیمشرقی  جانیآذربا

برای بلیت مسابقات، تماشاگران بیشتری را جذب کنند که هم باعث جذابیت  ت مناسبقیم

 .شودیمها و هم درآمدزایی بیشتر برای باشگاه هارقابت

آمیخته خاصی  عنوانبهاست که  یرساناطالع به آن اشاره کرد عامل توانیمموضوع دیگری را که 

برای شرکت در رویدادها یا مصرف  کنندگانفمصری بازاریابی برای متقاعد کردن از ابزارها

های تحقیق در مورد متغیر یافته. (Kotler & Armstrong, 1996) استشده فیتعرکاالها 

باشد. این نتیجه با این متغیر با تقاضای مسابقات می داریمعنوجود رابطه  دهندهنشانی رساناطالع

 اگرچهو همسو است. دارد  خوانیهم ;Seo & Green, (2008)  Zhang et al, (2005) هاییافته

 تواندیمولی ورزش ، دانست دوطرفهرا مفید تلقی کرد یا آن را  هارسانهرابطه ورزش با  توانینم

به همان اندازه در جهت اشاعه ورزش  هارسانهلبته اینکه کمک کند .ا هارسانهدر جلب مخاطب به 

یا نه جای تردید دارد. ورزش به دلیل اینکه دارای  کنندیمدرست و ترویج فرهنگ ورزش فعالیت 

دلیل این .ها بر روی تجارت جهانی اثرگذار است یا بیشتر از آن هارسانه اندازهبهزبان جهانی است، 

به سمت  هارسانهکرد: تجارت گرایی ورزش و گرایش  وجوجست تحول را در دو عامل باید

، بازی اندجذاببازی  به دنبالبرای جذب مخاطبان بیشتر  هارسانهورزش قهرمانی. در حقیقت 

ی که وبیمعجذاب به ورزشکار ماهر و ورزشکار ماهر به حمایت مالی نیاز دارد. بدین ترتیب چرخه 

ی ارهیزنجمالی با  کنندگانتیحما، ورزش و هارسانهشود ب می، موجگرفتهناممثلث طالیی ورزش 

به نام سود )پول( به یکدیگر متصل شوند معنی و نتیجه این چرخه وابستگی هر چه بیشتر این عوامل 

 توانیمبنابراین ؛ انگیزه مردم و سرانجام دور شدن مخاطبان خواهد بود شدنفراموشبه یکدیگر و 

ی ارتباطی مناسب با تماشاگران و هواداران هاکانالبا ایجاد  توانندیمها نتیجه گرفت که باشگاه
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شوند  هاورزشگاهی مناسب در مورد مسابقات باعث جذب تماشاگران بیشتر به رساناطالعخود و 

  شود.می هاباشگاهو هم باعث درآمدزایی بیشتر برای  دیافزایمکه این امر هم بر جذابیت مسابقه 

داری وجود رابطه معنی دهندهنشان های عمومی ورزش فوتبالویژگیحقیق در مورد نتایج ت        

 یرهایعنوان متغبه ورزشی عمومی هایویژگی از یاگسترده باشد. طیفبا تقاضای بازار آن می

 سطح بازی،زمان  مدت ورزشی، تیم محبوبیت رقابت، نزدیکی شامل که اندشدهییشناسا مؤثر

حاضر با  هایو یافته جینتا باشد.بازی می سرعت ورزش و یک بازیکنان بهترین مهارت، از باالیی

 یک ورزش را عمومی هایویژگی ست کها سوهم  Braunstein et al, (2005) تحقیق نتایج

 بازار در تقاضا که رسیدند نتیجه این هبو  دانندیم تماشاگران ی حضورریگمیتصم برای مهم عامل

 البته است. ارتباط در بازی در حضور با مثبت طوربه ورزش مصرف با ارتباط در یطورکلبه

Ferreira & Armstrong, (2004)   ورزش، محبوبیت رویداد،زمان  مدت قبیل از متغیرهای 

وتبال یک ف بپذیریماگر  .قراردادندرا مورد تأکید  بازیو سرعت  مهارت از باالیی سطح شینما

 جانبههمهپس این ویژگی عمومی و  پدیده فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و باالخره اجتماعی است،

به ورزشگاه  اقتصادی و اجتماعی ،افراد بسیاری را با انگیزه و اهداف متفاوت سیاسی  تواندیم

زیبا و اجتماعی مهیج  یدهییک پد عنوان یک ورزش واندازه فوتبال بهبه زیچچیشاید ه. بکشاند

خود اختصاص دهد، فضاهای بیشتری ه ها را ببیشتری از عمر انسان یهاکه زمان خواهدیمو  نیست

 & Ferreiraنیچنهم .ها شوداز جوامع را به خود اختصاص دهد تا بخشی از زندگی انسان

Armstrong, (2004)  دانشجویان بود متغیرهایی  حضور ریتأثهای بازی که تحت با مطالعه ویژگی

رویداد، محبوبیت ورزش، نمایش سطح باالیی از مهارت و سرعت بازی را  زمانمدتاز قبیل 

 وامل مؤثر بر بازی شناسایی کردند.ع عنوانبه

های لیگ برتری فوتبال و تقاضای بازار تیم هویت قومیبین  دهدیمهای تحقیق نشان یافته   

 طریق از استان مردم فرهنگ داری وجود دارد که به ترتیب شناساندنرابطه معنی ،آذربایجان شرقی

 شهریان، کمکهم دیگر با عاطفی احساس آذربایجان، ایجاد منطقه به نسبت تعلق فوتبال، احساس
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 و درک بهو کمک  آذربایجان منطقه مردم دیگر زبانی، شناخت و قومی همبستگی ایجاد به

یکی از عوامل  شکیب. باشندیمترک دارای تأثیر مثبتی روی تقاضا  یکعنوان به من شناخت

 خصوصبههای تبریزی جذابیت لیگ برتر و فوتبال ایران در چند سال اخیر حضور دوباره تیم

باشد که با هواداران پرشور و متعصب خود شناخته طح اول فوتبال ایران میی در ستراکتورساز

در چند  .انددهیبخشی به فوتبال ادوبارهشود و با آمدن دوباره به سطح اول فوتبال کشور شور می

است، بیشتر در باب مسائل قومی  دادهرخهای تبریزی سال اخیر اتفاقات و مسائلی که در اطراف تیم

یی که با هانوشته، بنرها یا پارچه دهندیمها سر یی که تماشاگران در ورزشگاهشعارها. بوده است

، همه نشان از این دارد که بحث قومیت یکی از عوامل اصلی حضور برندیمها خود به ورزشگاه

ی اجنبهباشد. در عصر حاضر ورزش تنها، فقط ها میتماشاگران فوتبال آذربایجان در ورزشگاه

ی افراد امنطقهی بومی و هاخواستهتی و سالمتی ندارد، بلکه به ابزاری برای تحقق حقوق و تندرس

شود سر داده می هاومیاستادی در شعارهای که در خوببه توانیماست که این را  شدهلیتبدجامعه 

ر مربوط بیشت اندبودهی فوتبال تبریزی درگیر آن هامیتمشاهده نمود. حواشی که در چند سال اخیر 

چون سابقه،  خاص در مواردی هم طوربههای ورزشی هویت تیم اگرچه باشد.به بحث قومیت می

 عوامل تمام تواندمی که ایاصلی مشخصهمعنا پیدا کند.  تواندمیمحبوبیت و سطح افتخارات 

ست؛ ورزشی اهای رهنگی بین تماشاچیان و تیمف تطابق و ارتباط دهد، قرار تأثیر تحت را مذکور

. به نظر (Nemati et al, 2012) تیم ورزشی جزئی از فرهنگ گروهی از مردم شود کهطوریبه

از طریق هواداری از یک ورزش شناخته شود.  تشانیهو خواهندیم تماشاگرانبرخی از  رسدیم

Nixon & Frey, (2000)  واکنش ورزشی یدادهایرو مقابل در نژادی یهاگروه که بودند مدعی 

 .اندمتفاوت بغال فرهنگ یک در شانیکپارچگی میزان و معانی در و دهندینم نشان یکسانی

ها، فراتر از یک شهر یا حتی استان، قومیتی را نمایندگی باشگاه برخی از رسدیمبه نظر          

با توجه به پراکندگی  .ها در ایران، باشگاه تراکتورسازی تبریز است، نمونه بارز این باشگاهکنندمی

رکجا بازی کند هوادارانی باشگاه تراکتورسازی ه معموالً ایرانیان آذری در سراسر کشور، 
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الگوی قومی توانسته است به رونق مسابقات باشگاهی ایران کمک شایانی بکند،  .دارد توجهقابل

اند که ها کشاندهلرستان انبوهی از جمعیت را به ورزشگاه دورود گهرهای تراکتورسازی تبریز و تیم

ید گذرشان هرگز به یک استادیوم فوتبال ها نبود شاترک و لر به این باشگاهاقوام اگر احساس تعلق 

، در بازی گهر با تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی هشت هزار نفر این تیم را حمایت افتادینم

 نیترو معروف نیترکردند، درصد عظیمی از این جمعیت برای نخستین بار بود که به این بزرگ

 و تراکتورسازی باشگاهروزافزون  گرفتن تقدر اخیر، یهاسال در .گذاشتندیورزشگاه ایران پا م

 استفاده است، کرده ایران فوتبال در ییگراقوم رشد نگران را بسیاری جدول، برتر یهارتبه کسب

 و تراکتورسازی هواداران یهایریدرگ تشبیه و تفسیر ،طلبهیتجز یهاجنبش و افراطی ناسیونالیسم

است  هواداری گونهنیا یهابیازجمله آس غیرهو  نژادی و قومی درگیری به دیگر هایتیم

Bagheri, 2010) .(Kazemi, 2012در تحقیقی Blanchard, (2008) های معتقد است باشگاه

و مانع تعامل  هادرگیریعامل تشدید  فقط نه کنندمیورزشی که هویت قومی خاصی را نمایندگی 

های ورزشی قومی، سد راه تشکیل تیم“: کنندمیقومی را تلطیف  هایرقابت اتفاقاًبلکه شوند، نمی

و مناسب برای تبادالت بین فرهنگی است و شده تعامل و همگرایی نیست، برعکس محیطی کنترل

گاهی به نظر  .”با هم داشته باشند یترشود نژادها و اقوام مختلف برخورد مناسبموجب می

شود، گرا که داعیه تشکیل ارتش ملی دارد با یک تیم فوتبال ارضاء مییک جنبش قوم رسدیم

که در  دهدیشایندی به هواداران مکسب یک قهرمانی یا موفقیت در زمین فوتبال چنان احساس خو

گرایی در ایالت رابطه فوتبال و محلی بررسینتیجه  !کنندینیاز خود به داشتن ارتش ملی تردید م

ها شوند، آنچه آندولت( صاحب ایالت ) خواهندینم هاکاتاالند نشان داکاتالونیای اسپانیا 

هستند که ثابت کنند مردمانی جدا هستند.  ییهاها خواهان سمبلن است؛ آنتر از ایمهم خواهندیم

کاتالونیا را با درخواست  یهابارسلون بسیاری از مهمانان خارجی پرچم کیالمپ یهایدر حین باز

 کردیها مردم را ارضا مهمان پرچم درواقعکه در بارسلون آویخته بود دیدند، اما  یطلباستقالل

  .(Cooper, 2010) یک ملت است یهاسمبل خواهندیها مکاتاالنتمام آنچه 
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 شناسایی، برای تبریز برتری لیگ هایتیم برای شدهشناسایی بازار اضایتق ابعاد به توجه با     

دلیل  همچنین به .داد انجام بیشتری میدانی و تجربی تحقیقات ابعاد این دقیق تعیین و بندیاولویت

 شدن مشخص منظوربه تا شودمی پیشنهاد کشور مختلف شهرهای بین موجود فرهنگی هایتفاوت

 مختلف هایقومیت دارای که دیگری شهرهای در مطالعه این قومیت، مانند فرهنگی عامل تأثیر

 و مسابقات بندیزمان مهم عامل که نقشی به توجه شود و در انتها با انجام نیز هستند

 زمینه این بهتری در  تحقیقات که شودمی پیشنهاد دارند، تقاضا تبیین در آن هایزیرمجموعه

 .شود معین یشترب عامل این نقش تا گیرد صورت
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