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 چکيده
آماری  جامعة .بود هانفس جمعی آنعزت بر فوتبال هواداران یابیهویتاثر بررسی  پژوهشاین هدف 

نتایج  .عنوان نمونه انتخاب شدندبه نفر 842اد تعد ل تراکتورسازی تبریز بود کهشامل هواداران تیم فوتبا
 دلالت دارند.ساختاری  بر تأیید مدلبرازش های صشاخ یندکه برانشان داد مدل معادلات ساختاری 

همچنین،  .تأثیرگذار است هاس جمعی آننفعزت برفوتبال هواداران یابی هویتکه ها نشان داد یافته
نفس نفس جمعی خصوصی، عزتنفس جمعی عمومی، عزتعزت ابعاد بر ترتیببههواداران یابی ویته

ران هوادایابی هویتکه توان نتیجه گرفت می. گذاردمیتأثیر نفس جمعی هویت جمعی عضویت و عزت
ه باشد داشت های فوتبالتیم نفس جمعی هوادارانقای عزتتواند نقشی اساسی در ارتعلاقه میبا تیم مورد
 تأثیر قرار دهد.نفس جمعی را تحتو ابعاد عزت

 

 ، فوتبال، هوادارجمعی نفسعزت ،یابیهویت :هاکليدواژه
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 مقدمه
دانش فرد است که او  ایمعنهویت اجتماعی به نظریة

عواطف و  توجه به های اجتماعی خاص بارا به گروه
. دسازمی ابستهو گروهیا  فردبرای های مهم ارزش
س هویت منجر به ایجاد وابستگی گذاری حاشتراکبه
شود و افراد را به تقویت هویت مثبت گروه می به

فس نعزت کهصورتیبهکند؛ میبرای گروه تحریک 
های برجسته مانند تیم فوتبال به هویت گروه در افراد
کاسیدی، کامیس، برسلین و ) ها وابسته استآنمثبت 
عنوان یک ویژگی به 8نفسعزت. (8114، 1استرینگر

از فرایند انتخاب  و عنصری قوی استاحساسی مطرح 
ذاری بر ظرفیت تأثیرگکه  استکنندگان مصرف

بادرینارایانان و سیررا و ) داردواکنش رفتاری مشتریان 
است که  امعنبدین نفسعزت ۀواژ .(8112، 3تائوته
 یهاهای خود را به روشو توانایی هایژگیافراد و

نفس میزان ارزش و عزت. کنندمیمتفاوتی ارزیابی 
های مختلف اعتباری است که یک فرد در زمینه

های خانوادگی، اجتماعی، یژه در زندگیوبهزندگی 
نی و هوش برای خود قائل است. لی، جسماتحصی
نفس عبارت است از قضاوت و نگرشی که عزت

ی خودش هاارزشمداوم و پیوسته از  طوربهشخص 
. این کندحفظ میها را آنو معمولاً  دهدانجام می

شود و نگرش معمولاً از دوران کودکی آغاز می
شود. یر فرهنگ، جامعه و خانواده تقویت میثأتتحت
دهد که خود را می را توانایی این ین احساس به ماا

یت بدانیم و بااهمیمان هاشکستو  هاباوجود اشتباه
 .(8112، 4کاتسورثا و کانروی) قبول و تأیید کنیم

 عنوانبهخودارزیابی شخصی  5نفس جمعیعزت

                                                 
1.Cassidy, Cummins, Breslin & 

Stringer 

2. Self - Esteem 

3. Sierra, Badrinarayanan & Taute 

4. Coatswort & Conroy 

5. Collective Self - Steam 

ی اجتماعی است و میزان ارزش و هاگروهعضوی از 
 احترامی است که یک شخص برای خود متصور است

کنندۀ افکار، یینتعین عامل ترمهم عنوانبهو 
بایلیس و )احساسات و رفتارهای شخصی است 

نفس انگیزۀ عزت .(8112، 2چیپرفیلد و هلگاسون
نفس مطرح است که تمایل دارند عزتمورد افرادی در

بودن به بسیاری از  خود را ارتقا دهند. هوادار فوتبال
یک خودپندارۀ مثبت کمک  حفظافراد برای ایجاد و 

شود، هواداران یمکه یک تیم پیروز یهنگامکند. یم
موفقیت و رسیدن به پیروزی  آن تیم احساس

ت که افراد نفس احساس ارزشمندی اسکنند. عزتیم
آورند. هوادارانی که با یمدست از هواداری فوتبال به

 شانةموردعلاقی که به پیروزی تیم امسابقهدیدن 
 .اندبرندهکنند خودشان یمشود، احساس یمختم 
دانند یمجزئی از تیم برنده  عنوانبهخود را  ،درواقع

شاخص . (8114، نژادنژاد و رسولینیکپارسامهر و )
ر اعتبا -الف :نفس جمعی دارای چهار بعد استعزت

 تةخودارزیابی از اینکه افراد چقدر شایس :7عضویت
نفس جمعی عزت -ب ؛عضویت در گروه خود هستند

قضاوت و ارزیابی افراد دیگر از گروه  :2عمومی
 :9نفس جمعی خصوصیعزت -ج ؛اجتماعی فرد

 -د ؛بودن گروه اجتماعی فردخودارزیابی از خوب
گروه اجتماعی  اهمیت عضویت در :11اهمیت هویت

  .(8114، 11فانک و جیمز)فردی  ۀد برای خودپندارفر
شود که ای از معانی گفته میبه مجموعه 18هویت

 نظریةکه طورندهند. هماافراد به خودشان ربط می
رده است، این معانی شامل کهویت اجتماعی فرض 

های اجتماعی اجتماعی است که به نقش یعنصر

                                                 
6. Bailis, Chipperfield & Helgason 

7. Membership Esteem 

8. Public Collective Self-Esteem 

9. Private Collective Self-Esteem 

10. Importance to Identity 

11. Funk & James 

12. Identity  
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او با جامعه  هویتیهمشده توسط یک شخص و وضع
، 1کارلایا و گویلن) اجتماعی مربوط است ةیا طبق
ی عنصری از امعنهویت اجتماعی به .(8114

در  حقیقیخودپنداره است که از عضویت ادراکی یا 
هویت  است. نظریة آمده دستهای اجتماعی بهگروه

 نظریة؛ یعنی آن یافتةصورت توسعهاجتماعی و 
که  این موضوع اشاره دارد به بندی اجتماعیطبقه

هویت شخصی )هویت  هویت ترکیبی از دو عنصر
د( و هویت مرتبط با احساس فردی شخص به خو

هایی که فرد هویت گروه اجتماعی )هویت مرتبط با
وایت و ) باشدمیاست( به آن وابسته متعلق به آن یا 

 هاییجنبه از اجتماعی یکی هویت. (9811، 8آرگو

دارد؛  مهمی نقش ورزشی ایجاد هواداری در که است
 و رفتاری به روانی وابستگی فرد معناکه هرگاهبدین

هویتی هم به شروع سطح معینی در کند، پیدا یک تیم
 بسیار هویتیهم این سطحابتدا کند. می تیمآن  با

افزایش یابد.  ندتوامی مرور زمانبه اما است؛ پایین
 برای هوادار عنوانبه را خود این طریق از فرد درواقع،

 روش این فرد کشد و ازنظرتصویر میبه دیگران

 را خود هواداری تواندکه می ای استهشیو بهترین
 دهد نشان به اطرافیان نظرمورد تیم به نسبت
تیمی  هویتیهم .(8112، 3دیموک و گوچیاردی)

طرفداران معنا است که افراد تا چه اندازه خود را بدین
رابطه با دانند، با تیم رابطه دارند، در یک تیم می

عنوان بخشی از عملکرد تیم نگران هستند و تیم را به
 به هویتی تیمی شبیهکنند. همهویت خود معرفی می

بیشتر بر ارتباط  وجود،ت. بااینی سازمانی اسهویتهم
 یابیهویت. (8115، 4چن) دبین ورزش و تیم تأکید دار

های نقش مهمی در اثربخشی برنامه مشتریان
 کند؛ یعنیایفا می هاسازمانمسئولیت اجتماعی 

                                                 
1. Karelaia & Guillén 
2. White & Argo 
3. Dimmock & Gucciardi 
4. Chen 

برای  یهای اجتماعی مدونهایی که برنامهسازمان
اند افراد اند و توانستهجذب مشتریان خود داشته
هویتی همهویت سازند، بیشتری را با سازمان خود هم

های ها را برای اجرای برنامهآینده آن تواند درمی
 . (8115، 5لوک و هینز) اجتماعی بیشتری ترغیب کند

فی و ورزش در فراخوانی سطوح بالای وابستگی عاط
 ؛است از دیگر منابع سرگرمیمتفاوت  یابیهویت

 ،زیرا ؛است یمهم مفهوم 2هوادار یابیهویتبنابراین، 
در را موفقیت مالی  برکرد تیم ممکن است اثر عمل

ساتون، مک دونالد، مولین و ) کاهش دهدمدت بلند
به کالاها و  کنندگانمصرف. (1997، 7سیمپرمن

ها و هواداران با تیم کهیدرحال ؛خدمات وفادار هستند
تداوم ی امعنبهوفاداری  .شوندهویت میهماشخاص 

توسط ستفاده از یک کالا یا خدمات در خرید و ا
نسبت  وفادار ۀکنندیک مصرف که استکننده مصرف
یا  برندو یک  استت حساس متفاو هایبرندبه 

ها ترجیح برنددیگر ها را نسبت به برنداز  ایمجموعه
دهد که یک فرد می ویزمانی ر یهویتهمدهد. می

دهد، نسبت به وقایعی که برای تیم یا بازیکن روی می
واکنشی نشان دهد که گویی آن اتفاق برای خود او 

 خودش را در دارهویتروی داده است. یک هوادار 
ی توصیف اگونههوادار تیم به البقحضور دیگران در

او خود بخشی از کند احساس می گویی که کندمی
یک مشتری  کههنگامی .(8117، 2ویکفیلد) تیم است

حس  ،شدهمانندسازی  یطور عمیقبا یک سازمان به
شخصیت  د و فردآیوجود میهی و ارتباط بگیکپارچ
. (1998، 9مائل و آشفورث) گیردخود میبهرا سازمان 

سازی اجتماعی معتقدند که سطح همانند پژوهشگران
با یک سازمان به عواملی مانند رضایتمندی  هویتیهم

                                                 
5. Lucke & Heinze 
6. fan identification  
7. Sutton, McDonald, Milne & 

Cimperman 
8. Wakefield 
9. Mael & Ashforth 
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از سازمان، شهرت سازمان، تکرار ارتباط و نسبت 
های محصول و ویژگی .وابستگی و تعلق مربوط است

سازمان به درک اعضا از سازمان اصلی و محصولات 
ندی از مزایای متژه شهرت سازمان و رضایویهآن ب

های تعلق و وابستگی است. ویژگی مربوط عضویت
های عضویت فرد مانند مدت زمان ی ویژگیامعنبه

 هایعضویت، گستردگی عضویت و تعداد سازمان
-باشد. ویژگیمی ،ها استمشابه که فرد مشتری آن

 حمانند سطو ی الگوهای رفتاریامعنهای فعالیت به
مان تباط با سازمان و اختصاص منابع مالی به سازار

 یابیهویت .(1995، 1، رائو و گلینبهاتاچاری) است
شود: یبندی مح توصیفی زیر تقسیمور به سطهوادا
 یابیهویتپایین )هواداران اجتماعی(،  یابیهویت
ا )هواداران بال یابیهویت( و )هواداران کانونی متوسط
هوادار منجر به دو مزیت  یابیهویتهمچنین، (. قطعی
ت به قیمت و کاهش حساسی یعنی ؛توجه مدیریتیقابل

ساتون ) شودمی ردیعملک ةکاهش حساسیت به نتیج
بت به تیم نس هواداران مطمئناً. (1997و همکاران، 

 یابیهویتاما  هستند؛مانند روند تداوم خرید وفادار 
ای که پایه داردتر عمیق یشناختارتباط روانهواداران 

کند. نفس او را تعیین میبرای هوادار است که عزت
هایی برای دنبال راهبهاغلب  بالا هویتیهم هواداران با

نسبت به دیگر  علاقة خودمورد تیم توسعه و رونق
 8وهتانن و کروکرل .(8117ویکفیلد، ) ها هستندتیم
 اشاره دارند که بعضی از موضوع نیز به این (1998)

ه بتجررا در جریان زندگی نفس جمعی افراد عزت
مبنای نفس خود را برعزتت دارند دوس ،زیرا د؛کننمی
های معین به گروه های اجتماعی مانند تعلقهویت
افرادی که در سطح بالایی با تیم  ریزی کنند.پایه

احساسات و عواطف  ،اندشده هویتهمورزشی 
با  و در مقایسه دهندمیشدیدی از خود نشان 

                                                 
1. Bhattacharya, Rao & Glynn 
2. Luhtanen & Crocker 

هویت شده همبا تیم هواداری که در سطح پایینی 
 گیردقرار میتأثیر تحتبیشتر  اونفس عزت ،است
 . (8115، 3لانتر و بلکبرن)

 خصوص فوتبالهو ب ورزش بنابراین با توجه به اینکه
سطوح  ةواسطبه است که های سرگرمیاز حوزهیکی 

ها از دیگر حوزهبالای برانگیختگی عاطفی و شناختی 
گیری های فوتبال در شکلباشگاه ،متفاوت است

گیری هواداران به هویت اجتماعی و میزان جهت
های فوتبال نقشی اساسی دارند. حضور در استادیوم
در حضور  یشگرف ال که تأثیرهای فوتبیکی از باشگاه
سازی باشگاه فوتبال تراکتور ،داشته استهواداران 
از باشگاه یکی این است که آمارها حاکی  تبریز است.

 آسیاو  ایرانهای فوتبال در پرهوادارترین باشگاه

طی ؛ اما به دلایل مختلفی آمار هواداران آن است
م چه در سطح ملی و چه در های اخیر این تیبازی

نتایج رو بوده است. هالمللی با کاهش روبسطح بین
بی یاهویتکه گذشته نشان داده است  هایپژوهش

 ،های ورزشیها با تیمهواداران و همانندسازی آن
حضور هواداران  کنندۀتعیینکه است یکی از عواملی 
باشگاه فوتبال  ،روورزشی است؛ ازاین هایدر استادیوم

تراکتورسازی تبریز برای غلبه بر این مشکل نیاز دارد 
نفس ، میزانی از عزتکه احساس بودن با تیم و درواقع

در  ،بنابراین بین هواداران خود ایجاد کند؛جمعی را در
چگونگی ارتباط بین سعی بر آن است که  پژوهشاین 
نفس جمعی آنان بررسی هواداران و عزتیابی هویت
 یابیهویتتأثیر  ، دربارۀ نحوۀو همچنین شود

 . نفس جمعی کاوش شودابعاد عزت هواداران بر
 

 پژوهششناسي روش
طرح آن ربردی و حیث هدف، کاپژوهش حاضر از

انجام پیمایشی صورت ازنوع همبستگی است که به
 . شده است

                                                 
3. Lanter & Blackburn 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
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 کنندگانشرکت
جامعة هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز  همة

صورت ند که بهتشکیل دادآماری این پژوهش را 
های ی آسیا بین تیمهاباشگاهحضوری در بازی جام 

ضور ح 8/8/1393تراکتورسازی و لخویا قطر در تاریخ 
یابی معادلات شناسی مدلدر روش ،کلیطوربهداشتند. 
مشاهده  15تا پنج تواند بین حجم نمونه می ،ساختاری

 ،بنابراین ؛تعیین شود نامهسؤال پرسشازای هر به
 آماری پژوهش نمونة عنوانبهنامه پرسش 871تعداد 

با استفاده از فرمول تعیین  ساده و به روش تصادفی
 95( در سطح اطمینان 1922ه از فادی )حجم نمون

نامة پرسش 842تعداد  ،نهایتند. دردرصد توزیع شد
 .نهایی تحلیل شدند

 هاگردآوری داده ةو شيوابزار 
متغیر مستقل و  ،هوادار یابیهویتدر این پژوهش 

یر وابسته هستند. ابزار نفس جمعی و ابعاد آن متغعزت
مه بود. برای ناپرسش هاوری دادهگردآبرای اصلی 

 ایگویه 87 نامةهای پژوهش از پرسشسنجش مؤلفه
ضریب پایایی مجدد شده است.  استفاده( 8111) 1فوا

محاسبه  79/1راهنما  نامه در یک مطالعةاین پرسش
برای اطمینان از روایی سازه از تحلیل عاملی شد. 

و آمده دستهمنظور تأیید ساختار عاملی بتأییدی به
ید. یک از متغیرها استفاده گردم هرمعناداری سه
-گیری سازه را نشان میپارامترهای اندازهجدول یک 

 طلاعات این جدول دهد. با توجه به ا
 حاظ آماری معنادار است. ازل آمدهدستضرایب به

                                                 
1. Phua 

ها، ر استانداردشده برای هریک از سؤالمقادیر پارامت
های دهندۀ قدرت بار عاملی برای عاملنشان
نفس جمعی هواداران است. و عزت ابییهویت
نظر با توان نسبتًا ورداساس این مقادیر، متغیرهای مبر
نفس جمعی و عزت یابیهویتهای لفهؤی مبالای

های شاخصکنند. گیری میرا اندازهفوتبال هواداران 
 ،اسکوئر نسبی، برازش تطبیقی و همچنینکای

مانده دوم میانگین مربعات باقی ریشةشاخص 
شده ده این نتیجه هستند که مدل تدوینکننأییدت

نهایت، نتایج بیانگر این درقبول است. تاحدزیادی قابل
مربوط به سؤال نامه حاوی پنج است که پرسش
پژوهش متغیرهای اصلی  سؤال 81متغیرهای فردی و 

 14و  یابیهویتمتغیر مربوط به سؤال شامل شش 
ز سطح ا ،نفس جمعیمتغیر عزت مربوط به سؤال
  (.اسبی از روایی سازه برخوردار است )جدول یکمن

 هاهای پردازش دادهروش
بندی از آمار توصیفی برای طبقه در این پژوهش

های شاخص ها و محاسبةفراوانی نمرات خام، محاسبة
طریق انحراف معیار ازو پراکندگی نظیر میانگین 

برای استفاده شد.  8اسی آماری اس.پی.اس.هابرنامه
 ردهواداران فوتبال  یابیهویتطراحی مدل نقش 

ی معادلات ساختاری سازمدلنفس جمعی آنان از عزت
استفاده شده  3ی آماری آموسهابرنامهبا استفاده از 

 است.

                                                 
2. SPSS 
3. Amos 
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 نفس جمعی هواداران فوتبالو عزت یابیهویتيری متغيرهای گاندازهپارامترهای الگوی  .7جدول 

 متغير
 ارامترپ

 سؤال
وزن  برآورد

 7رگرسيونی

وزن برآورد 
رگرسيونی 
 3استانداردشده

انحراف 
 2معيار 

نسبت 
  8یبحران

سطح 
 معناداری 

 
ت
هوی

ی
یاب

 

 1 325/1 594/1 312/1 321/4 111/1 
 8 945/1 419/1 849/1 213/3 111/1 
 3 421/1 219/1 333/1 391/4 111/1 
 4 211/1 333/1 839/1 342/3 111/1 
 5 215/1 388/1 842/1 874/3 111/1 
 2 788/1 417/1   111/1 

ت
عز

عی
جم
س 
نف

 

 7 589/1 558/1 341/1 495/4 111/1 
 2 812/1 432/1 892/1 128/4 111/1 
 9 242/1 311/1 851/1 328/3 111/1 
 11 945/1 335/1 827/1 537/3 111/1 
 11 717/1 857/1 848/1 928/8 113/1 
 18 322/1 182/1 885/1 232/1 118/1 
 13 389/1  512/1 313/1 325/4 111/1 
 14 879/1  432/1 314/1 172/4 111/1 
 15  411/1  492/1 387/1 317/4 111/1 
 12  254/1 839/1 838/1 215/8 111/1 
 17 791/1 893/1 843/1 849/3 115/1 
 12 893/1  423/1 312/1 194/4 111/1 
 19 499/1  539/1 332/1 457/4 111/1 
 81 1 322/1   111/1 

 
 نفس جمعیو عزت یابیهویتهای گيری مؤلفهی برازش الگوی اندازهی نيکویهاشاخص .3جدول 

 نفس جمعیعزت یابیهویت هامؤلفه

 949/1 821/1 5اسکوئر نسبیکای

 794/1 925/1 2شاخص برازش افزایشی

 757/1 978/1 7لویس-شاخص توکر

 218/1 922/1 2شاخص برازش تطبیقی

 128/1 138/1 9ماندهانگین مربعات باقیشاخص ریشة دوم می

 

                                                 
1. Estimate of Eegression Weight 
2. Estimate of Standardized Regression Weight 
3. Standard Wrror (S.E) 
4. Critical Ratio (C.R.) 
5. CMIN/DI 
6. Incremental Fit Index (IFI) 
7. Tucker – Lewis Index (TLI) 
8. Comparative Fit Index (CFI) 
9. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 ها یافته
شناختی نمونة موردمطالعه که در اطلاعات جمعیت

دهد که بیشترین یمنشان سه آمده است،  جدول
سال قرار  82تا  19درصد بین  52یعنی  ؛درصد نمونه

 در سطح تحصیلاتدارای  درصد افراد 39دارند. 
عضو کانون درصد  41 ،همچنین بودند. کارشناسی

 هواداران باشگاه بودند.

 شناختی نمونهاطلاعات جمعيت .2جدول 
 درصد تعداد سن

 1/2 15 سال 12کمتر از 
 52 139 سال 82تا  19
 2/84 21 32تا  89
 1/2 81 42تا  39
 4/4 11 52تا  49
 2/1 8 سال 59از  بیشتر

   سطح تحصیلات
 1/11 85 تریینپاسیکل یا 
 4/83 52 دیپلم
 3/13 33 کاردانی
 1/39 97 کارشناسی
 1/14 35 و بالاتر ارشدکارشناسی

   عضویت در کانون هواداران باشگاه
 1/41 118 بلی
 9/52 142 خیر

 
از ماتریس  پژوهشبرای بررسی ارتباط بین متغیرهای 
یج نشان داد که رابطة همبستگی استفاده شد و نتا

ن و میانگی ،د. همچنینوجود داربین متغیرها  دارمعنا
 چهار آمده است. جدولانحراف استاندارد متغیرها در 

 

 متغيرهای پژوهشبين  ماتریس همبستگیميانگين، انحراف استاندارد و  .8جدول 

 0 1 8 2 3 7 انحراف معيار ميانگين متغيرها

      1 18/4 17/12 یابیهویت
     1 22/1 51/7 11/41 نفس جمعیعزت
    1 79/1 53/1 94/8 73/11 جمعی خصوصینفس عزت
   1 51/1 72/1 53/1 71/8 29/11 نفس جمعی عمومیعزت
  1 41/1 35/1 29/1 42/1 87/8 22/2 نفس جمعی عضویتعزت
 1 37/1 35/1 39/1 22/1 41/1 18/8 72/2 نفس جمعی هویتعزت

 
 یابیهویتدهندۀ مدل ساختاری تأثیر یک نشان شکل

جمعی آنان است. طبق نفس عزت بر تبالفو هواداران
، مقدار سه در ارتباط با مدل ذکرشده نتایج جدول
برازش تطبیقی، توکر لویس، برازش  هایشاخص

دوم میانگین مربعات  شاخص ریشةافزایشی و 
آمده دستهای بهارزشند که نشان دادمانده باقی
که  هستند 172/1و  278/1، 911/1، 911/1 ترتیببه

 هاشاخصبرآیند  ،ح مناسبی قرار دارند؛ بنابرایندر سط
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 سبب تأیید مدل معادلةبر تأیید مدل دلالت دارند. به
 مدل ،ساختاری و نیز معناداری ضرایب رگرسیونی

 شوددرصد تأیید می 99در سطح معناداری  پژوهش
 (.پنج)جدول 

 

 

 فوتبال هواداران یابیهویتتأثير ی برازش الگوی ساختاری های نيکویشاخص .1جدول 

 آناننفس جمعی عزت بر 
 211/79 اسکوئرکای

 38 درجة آزادی

 494/8 اسکوئر نسبیکای

 911/1 شاخص برازش افزایشی

 278/1 لویس-شاخص توکر

 919/1 شاخص برازش تطبیقی

 172/1 ماندهشاخص ریشة دوم میانگین مربعات باقی
 

 

 آناننفس جمعی عزت بر وادارانه یابیهویتمدل ساختاری تأثير  .7شکل 

 
متغیره برای همچنین، نتایج آزمون رگرسیون تک

طریق متغیر نفس جمعی ازبینی ابعاد عزتبررسی پیش
تواند می یابیهویتنشان داد که متغیر  یابیهویت
نفس جمعی عزت داری برای مؤلفةمعنا کنندۀبینیپیش

داد که نتایج نشان  ،همچنین(. 533/1خصوصی باشد )

 کنندۀبینیتوانسته است پیش یابیهویتمتغیر 
نفس جمعی عمومی معناداری برای متغیرهای عزت

و ( 421/1)نفس جمعی عضویت ، عزت(535/1)
  (.شش باشد )جدول (412/1)نفس جمعی هویت عزت

 
 



 37                                                                                            یابی هواداران فوتبال بر عزت نفس ... اثر هویت

 فوتبال انهوادار نفس جمعیعزتبر ابعاد  یابیهویتاثر  یرگرسيونتأثير ضرایب  .0جدول 

 نفس جمعیو ابعاد عزت یابیهویت
وزن برآورد 

 رگرسيونی

انحراف 
 معيار 

وزن برآورد 
رگرسيونی 

 استانداردشده

سطح 

 معناداری

 هواداریابی هویت

 111/1 533/1 132/1 321/1 نفس جمعی خصوصیعزت

 111/1 535/1 135/1 /358 نفس جمعی عمومیعزت

 111/1 421/1 131/1 853/1 نفس جمعی عضویتعزت

 111/1 412/1 131/1 814/1 نفس جمعی هویتعزت

 

 یریگجهینتبحث و 
و نقشش آن  یابیهویتشماری ساختار بی پژوهشگران

 یهویتهم. اندکردهبررسی  ن ورزشیرا در رفتار هوادارا
تشیم ورزششی ی ارتباط روانی هواداران بشا یشک امعنبه

ها به گذاری هواداران در تیم، آنایهبه سرم بستهاست. 
عی، کششانونی و قطعششی سششه گششروه هششواداران اجتمششا

هشا سشطوح کدام از این گروهشوند. هربندی میتقسیم
دهند که هشواداران را نشان می هویتیهماز ناگونی گو

افششزایش  و هششویتیهششمسششطوح بالششایی از  ،قطعششی
هند. دمالی و عاطفی در تیم را نشان می گذاریسرمایه
در واکنش هوادار ممکن است نقش مهمی  یابیهویت

شده توسط تیم هواداران به گسترش محصولات معرفی
اششاره به این موضشوع  ،همچنین. دکن ایفامحبوبشان 

هشای وفشاداری گذاری در برنامهه است که سرمایهشد
ر و ، حضشوهشویتیهشمممکن است منجر به افشزایش 
، 1بشی  و چادویشک) فروش کالاها و اجناس تیم ششود

8117). 
بر فوتبال هواداران  یابیهویتکه  استحاکی  هایافته
داری دارد امعنشنفس جمعی آنان تشأثیر مثبشت و عزت
سشت کشه هشواداران بشا ا معنشااین یافته بدین. (94/1)
 برخوردارند. نفس جمعی بیشتریهویتی بالا از عزتهم
ورزش ایشج وجشود دارد کشه ورزش این اعتقاد ر ۀدربار

 یهادر سشالششود. ینفس جوانان مباعث ایجاد عزت
اند که ارتبشاط تجربشی اخیر مطالعات زیادی نشان داده

                                                 
1. Beech & Chadwick 

نفشس ارکت در ورزش و سشطوح بالشای عشزتمشبین 
بودن درارتباط. (8112کاتسورثا و کانروی، ) وجود دارد

 ،یک عامشل اجتمشاعی عنوانبهرزشی های ویتفعالبا 
عضشششویت مثبشششت  ۀکننشششداثباتبشششرای طرفشششداران 

نفس بششهافششزایش اعتمادو باعششث  اسششتی گروهششدرون
که هشواداران بشا هنگامی. (8111، فوا) شودیمجمعی 
-از تیمششان نششان مشی خود را بالا حمایتهویتی هم

طریق اشتراک بودن درسراسر گروه ازاهمدهند، حس ب
 یابشدانتششار مشی هشای یکسشانعمیق و هویت علایق
توانشد در بشودن مشیهمبشا. این (1998، 8مورل و دیتز)

مشان ویژه اگر تمایل به گذرانشدن زبه محتوای خانواده
طشور ا بشهیش باششنداششته د سازمانتوجهی در آن قابل
رانشی و ) روی دهد طریق وابستگی گروهیاز ،تروسیع
محشوری در  یای نقش. چنین وابستگی(1281، 3دپالما
همچنین، و هواداران با یک تیم  دارایاو وف یابیهویت

-مشی ایفانبی برای تعلقات اجتماعی اقناع نیازهای جا

، 5؛ اسمیت و اسشتوارت8113، 4گوینر و سوانسون) کند
بشرای  راهشی ورزش در مشارکتبراین، افزون. (8117
 هشاییپشژوهشو  ساس مثبشت از خشود اسشتحفظ اح
کشه  ندنشان دادمورد ایجاد شاخص انگیزش درونی در

 ارتبشاط یبرقشرار طریشقنفس خود را ازهواداران عزت
-اسات با عملکرد تیمششان افشزایش مشیدانش و احس

                                                 
2. Murrell & Dietz 
3. Raney & Depalma 
4. Gwinner & Swanson 
5. Smith & Stewart 
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از عملکرد و تلاش تیم  ارب نیابتیتج ،دهند. همچنین
نفشس مثبشت بشرای هشوادار عزت تواند باعث ایجادمی
 .(8114، 1فشارلیو  ، منگ، وسشتبر استاوروس) گردد

مشششتریانی کششه ، (8119وایششت و آرگششو ) بششه عقیششدۀ
 هویشتهشمهویشت اجتمشاعی  نبشةصورت قوی با جهب

نفس جمعشی بالشایی یعنی مشتریانی که عزت ؛اندشده
ه ر واکشنش بشخشود را دمشوردترجیح محصشول  ،دارند

نفسشی کشه از عشزت. دهنشدتهدید هویشت تغییشر نمشی
از  ،ششوداعی حاصشل مشیاجتم ةت در یک طبقعضوی

نفشس ید. عشزتآدست میس جمعی بهنفساختار عزت
یت در جمعی ارزیابی کلی از خود اسشت کشه از عضشو

، دیموفشت) ششودمشی حاصشلگروه اجتماعی همسان 
کشه اششاره طورهمشان. (8115، 8براونبافو  گوداستین

نفشس اخص عشزت( شش1998) لوهتانن و کروکشر ،شد
گیشری هویشت اجتمشاعی افشراد جمعی را بشرای انشدازه

هشای منتسشب ماننشد ها در گشروهمبنای عضویت آنبر
. ایشن ششاخص نژاد، قومیت و جنسشیت ایجشاد کردنشد

ی، نفششس جمعششی خصوصشششششامل چهششار بعششد عششزت
نفس جمعی عضشویت نفس جمعی عمومی، عزتعزت

، کونسشتانتین) است نفس جمعی هویتو اهمیت عزت
 . (8118، 3مایرزو  دونلی

هشوادار  یشابیهویتنشان داد که حاضر نتایج پژوهش 
نفس جمعی نفس جمعی خصوصی، عزتعزتبر ابعاد 

نفششس جمعششی عضششویت و اهمیششت عمششومی، عششزت
بعششد تأثیرگششذار اسششت.  نفششس جمعششی هویششتعششزت
صی میزان احساس مثبت افراد نفس جمعی خصوعزت
گیشری ها را اندازهی یا فرهنگی آنجتماعگروه ا ۀدربار
بعد  بر یابیهویتمیزان تأثیر  ،پژوهشدر این  کند.می
بیشان کشه  اسشت 533/1نفس جمعی خصوصشی عزت
دارد که یکی اظهار میهویتی بالا هوادار با همکند می

متعصششب ایششن تششیم فوتبششال اسششت و  از طرفششداران

                                                 
1. Stavros, Meng, Westberg & Farrelly 
2. Dimofte, Goodstein & Brumbaugh 
3. Constantine, Donnelly & Myers 

کشه احساس خشوبی دارد و کلی خوشحال است طوربه
نفس بعد عزت .فوتبال استی از طرفداران این تیم یک

بشه احسشاس مثبشت را جمعی عمومی میزان باور افراد 
گیری اندازهها ا فرهنگی آندیگران از گروه اجتماعی ی

نفشس بشر بعشد عشزت یشابیهویتمیزان تأثیر  کند.می
این عامل به این موضوع . است 535/1جمعی عمومی 
نظشر ایشن تشیم فوتبشال درطورکلی، بشهاشاره دارد که 
طور میانگین، بهو های دیگر خوب است طرفداران تیم

ایشن تشیم فوتبشال از کشه کننشد افراد تصور مشی بیشتر
دیگران همچنین، تر نیست. های دیگر لیگ ضعیفتیم
کلی، طشورو بشه گذارنشدتیم فوتبال احترام مشیاین به 

کنند که این تیم فوتبشال تشیم خشوبی دیگران فکر می
میزان اعتقشادات  ،نفس جمعی عضویتبعد عزت .ستا

 هشا اعتقشاد دارنشد عضشوای که آندرجه ۀدربار را افراد
 ،ی یا فرهنگشی خشود هسشتندبرای گروه اجتماع یخوب
میشزان تشأثیر  ،پشژوهشدر ایشن  کنشد.گیری میاندازه
 421/1نفس جمعشی عضشویت بر بعد عزت یابیهویت

-هویتی بالا اظهار میهوادار با همکند است و بیان می

کشه بشه  دارداطلاعات زیادی  کنداحساس می دارد که
اغلششب احسششاس ، اش بدهششدعلاقششهتششیم فوتبششال مورد

احساس دارد و این تیم فوتبال  یطرفدار ارزشمندی از
عد اهمیت ب .استطرفدار مفیدی برای تیم  که کندمی
ایشن اسشت کشه  ۀدهنشدنفس جمعی هویت نشانعزت
د به گروه اجتماعی یا فرهنگی خود بشاور اندازه افراچه

در این . استها آن ۀه بخش مهمی از خودپنداردارند ک
نفشس بشر بعشد عشزت یابیهویتمیزان تأثیر  ،پژوهش

نفشس جمعشی بعشد عشزت .است 412/1جمعی هویت 
هشویتی بالشا هوادار بشا هشمبیانگر این است که  هویت

ز دارد کششه ایششن تششیم فوتبششال انعکاسششی ااظهششار مششی
ن بشردنقش این تیم فوتبال در پیو  شخصیت او است
دارد و  اهمیششت ،چششه شخصششیتی دارداو بششه اینکششه 

از  یبخشش مهمشبال برای او بودن این تیم فوتطرفدار
 اش است. زندگی

 هشویتی بالشا زمشان زیشادی را در بیشانهواداران با هم
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ششان هشویتیاحساسات مثبت راجع بشه هشدف از هشم
نشد نتواثبشت مشیملمات کلشامی کنند. این کصرف می

انواده و شکل مکاتبات گفتاری یشا نوششتاری را بشا خش
ا دیگشران را هآن کهطوریهب ند؛خود بگیرسالان بههم

از  یاها به مسابقه بروند همراه آنکنند تا بهتشویق می
رسشد کشه ایشن نظر میتیم یا بازیکن حمایت کنند. به
سالان و هم وادهبین خانکلمات بر پذیرش اجتماعی در

هویتی ایجاد هم عاملی درکه صورتیند؛ بهگذاراثر می
. همانند دیگشر خشدمات بازاریشابی، هستنددر هواداران 
ت کلششامی مثبششت در توصششیف موفقیششت ایجششاد کلمششا

 ششود؛مشیکار گرفتشه درمقابل کلمات کلامی منفی به
ورزششی  رویشدادهایکه ممکن اسشت برخشی از زمانی
 نفششس، هششواداران بششادلیل عششزته. بششنباشششند موفششق
تشیم یشا کشردن هویتی بالا کمتشر علاقشه بشه بشدنامهم

 ،زیرا اند، دارند؛شده هویتها با آن همسازمانی که آن
. شودمیایجاد تنش روانی درونی باعث انجام این کار 

پشس چشرا مشن بشا آن در  ،)اگر این تیم بسیار بد است
 ماننشدرا هشا موقعیشتارتباط هستم؟( هواداران برخشی 

اجرای ضعیف، پذیرش اجتماعی ضعیف یشا بازیکنشان 
فششاع از دهنششد و بششرای دتشششخیص مششیغیرجششذاب 

کاهنشد هشویتی خشود مشیاز میزان هم نفس خودعزت
توانم آن را لی الان نمیو زمانی هوادار فلان تیم بودم؛)

زیادی به ایشن های پژوهش. (8117ویکفیلد، ) بپذیرم(
هشای کشه درگیشری در فعالیشت اندموضوع اشاره کرده

 ششود؛مشی خشود جر به نگرش مثبشت دربشارۀبدنی من
نفس بالا منجر بشه پشذیرش فعالیشت عزتکه طوریهب

ششود و درک مشارکت ورزششی مشی و درنهایت، بدنی
بشرای درک انگیشزش مصشرف در  تأثیر ورزش بر فرد

جایی که محصشول یشک ورزش پرتماششاگر یشا یشک 
 باششدمی زیادی ، دارای اهمیتارکتی استورزش مش

ها که تیمهنگامی .(8118، 1هونگو  ، میلندونالدمک)
ارائشه  ،رودها تصور میمورد انتظاری که از آنعملکرد 
هشا کشاهش حمایت هشواداران از تشیمدهند سطح نمی
نفس پشایین تر به احساس عزاین عامل منج یابد.می

از  ،شود. همچنشینها میآن هواداران و کاهش حضور
تنهشا بشرای تشیم نشهتماشای پخش تلویزیونی فوتبال 

                                                 
1. Mcdonald, Milne & Hong 

 ،و در بعضی موارد فوتبالهای تیم همةبلکه  ،خودشان
منجر به عملکرد و این  کنندمی باجتناها تمام ورزش

؛ (8117بشی  و چادویشک، ) ششودها میضعیف تیم آن
نفس هششوادار اثششر عششزتاجششرای تششیم بششر  نحششوۀزیشرا، 
العمششل روانششی، کششه عکششساینششهگوبششه گششذارد؛می

نحشوی پی دارد و بشهدر ها راری آنو رفتا فیزیولوژیک
کنشد. نفس خود دفاع میها از عزتین روشهوادار با ا

تشیم را بشه خشود نسشبت  اگر تیم برنده شود، موفقیشت
اند. اما اگر تیم ببشازد، ها برنده شدهآن دهند؛ گوییمی

و بشه عملکشرد  آورنده میکنند، بهانباخت را توجیه می
 بشهسشادگی تند و بشهبشین هسشتیم بسیار خشوش آیندۀ

هشا احسشاس که در آنایگونهبازیکن یا تیم حریف به
کننشد. در هشر مشوقعیتی خوبی ایجاد شود، اهانت مشی

بشه طشور فیزیکشی مانند برد یا باخشت، بشدن افشراد بشه
مثلاً ضربان قلشب  دهد؛العمل نشان میموقعیت عکس
های گوناگونی تحریک یابد و بدن به روشافزایش می

با شدت بالا با تیم یشا هواداران  ؛ بنابراین، همةشودمی
 کشه انشدازه حال، هرهرشوند. بههویت نمیبازیکن هم

هویتی بیششتری را ایجشاد بازاریابان ورزشی بتوانند هم
کنند، هواداران بیشتری تیم را حمایت خواهند کرد. در 

را بفروشند که های ورزشی باید هویتی سازمان ،پایان
ویکفیلد، ) نفس هواداران را بسازدو عزتسودمند باشد 

هایی گروهشان دادند ( ن8115انتر و بلکبرن )ل .(8117
نسشبت بشه  ،ت شده بودندهویکه در سطوح بالایی هم

سشطوح بالشایی از  ،هویتیهای با سطح پایین همگروه
نفشس عضشویت، نفس مانند عزتعزت ۀهای ویژجنبه
ت هویشت را یشمنفس خصوصشی و عمشومی و اهعزت

نشان داد که عشزت ها آنپژوهش . ندگزارش داده بود
ثیر موفقیت تیم أتاست که تحت ساختاری روانی نفس

ویلکاکس  .گیردفرد با تیم قرار می هویتیهمو سطوح 
افتند که عضویت در اجتماعات ( دری8113) 8و استفان
 دد.گشرنفشس اعضشا مشیمنجر به تقویت عزت 3برخط
 ویسمن، دانیل، اسچفر، مولرینگ پژوهش بنیش نتایج
 ةدگانشچن هویتیهمنشان داد که  (8115) 4نافو نوامو 

                                                 
2. Wilcox & Stephen 

3. On-Line 

4. Benish-Weisman, Daniel, Schiefer, 
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 .ان داردنفشس نوجوانشعشزت بشراجتماعی تأثیر مثبتی 
 ۀبششالقو ظرفیششتهششای چندگانششه هوهششویتی بششا گششرهششم
جر من ودهد اسات و مراقبت جمعی را افزایش میاحس

، هاسشلام، جتن) شودنفس میبه سطوح بالایی از عزت
هشویتی بشا یشک هم. (8114، 1جونزو  دینگلهاسلام، 

سازد و ایشن رطرف میسازمان نیازهای روانی فرد را ب
آورد که او بخشی از یشک وجود میهفرد ب در ادراک را
بشر چگشونگی  تعلشقتر است. ایشن حشس بزر  جامعة

های اجتماعی و رفتارشان در زمینه تعریف افراد از خود
 .(8112، 8کورلیو  ، هریسون)آشفورث گذاردتأثیر می

هویتی با یشک یکی از دلایل اولیه برای فرد جهت هم
. هواداران نیز مانند افشراد نفس استتیم ورزشی عزت

هششایی بششرای حفششظ و توسششعة جوی راهودر جسششت
نفس خود هستند. هواداران ورزشی اغلب گرایش عزت
خشود دارنشد.  ه تیم موردعلاقشةای ازنظر عاطفی بویژه

میزان  دهندۀهویتی با یک تیم ورزشی نشانمیزان هم
گرایش فرد به انطباق منفی و انطبشاق مثبشت بشا تشیم 

موفشق  هواداران معمولاً پشس از کسشب تجربشة. است
کنند و موفقیت تیم ورزششی احساس انطباق مثبت می

کننشد. درمقابشل، را هماننشد موفقیشت خشود تلقشی مشی
کنند صورت شکست تیم ورزشی سعی میداران درهوا

 وجه تیم و شرایط محیطی کنند که باکه شکست را مت
هویتی شود. هوادارانی با همانطباق منفی شناسانده می

ت به هواداران ببالا تمایل دارند که انطباق مثبت را نس
 ،تششر افششزایش دهنششد. همچنششینهششویتی پششایینبششا هششم
اتر دچشار انطبشاق منفشی الشهشویتی بنی بشا هشماهوادار

تشر هشویتی پشایینت به هشواداران بشا هشمکمتری نسب
تواند ورزشی خاص میتیم هویتی با یک شوند. هممی
نفس و احساس تعلشق ر به سطوح بالاتری از عزتمنج

( 8115. لانتر و بلکبشرن )(8111، 3یودر)بیشتری گردد 

                                                       
1. Möllering & Knafo-Noam 

2. Jetten, Haslam, Haslam, Dingle & 

Jones 

3. Ashforth, Harrison & Corley 

4. Yoder 

 تشیم بسشکتبال هشوادارانهشویتی با بررسی سطح هشم
بششا  دانشششگاه آتلانتیششک نشششان دادنششد کششه هششواداران

از  یتشرشایسشته عنوان عضشوهویتی بالا خود را بههم
کننششد، درک نجمششن بسششکتبال دانشششگاه تصششور مششیا

ا دارنشد، تصشور دانششگاه ر محیط اجتمشاعیشدن بهتر
از محشیط دانششگاه  یکنند که دیگران درک بهتشرمی

محشیط دارند و اهمیت بیشتری بشرای عضویتششان در 
هشویتی دانشگاه نسبت به هشواداران بشا هشم اجتماعی
تشر، افشراد بشا سشادهبیشانششوند. بشهل مشیئشتر قاپایین
نظشر نفشس بالشاتری ازارتقشای عشزت ،هویتی بالاترهم

نششی بششا یششک تششیم ورزشششی موفششق هششای رواوابسشتگی
کسشب تر هویتی پاییندانشگاهی نسبت به افراد با هم

بیششتر  هشایپژوهش .(8115لانتر و بلکبرن، )کنند می
 د کششه هششواداران ورزشششی رفتارهششاینششدهنشششان مششی
با فرهنگ هوادار ورزششی بشرای یشک تشیم  یسازگار

هشویتی دهند و هشواداران بشا هشمنشان می مخصوص
هشای ورزششی غرور بیششتری در جششناحساس بالاتر 

 دهندتر نشان میهویتی پاییننسبت به هواداران با هم
 . (8111لانتر، )

، ورزش ششده درزمینشةهای پیمایشی انجامدر پژوهش
ی، الگوسشششازی، پشششذیردر هویشششت بشششه اهمیشششت آن

ن و جوانان اشاره شدن و هنجارپذیری نوجوانااجتماعی
دادن ، ورزش فوتبال بشا قشرارمیانگردیده است. دراین

 پیشرفتهخصوص هواداران در یک فضای هها و بگروه
هشا بر سشاختارهای زنشدگی آن ،هایی از روابطو شبکه
ها به که هواداران در این گروهطوریبه گذارد؛تأثیر می

پردازنشد و ارکشان ارزیابی خود و گرووهای دیگشر مشی
بشا  را خشود های تیم فوتبال موردعلاقشةباشگاه و بازی
نفشس هشای عشزتهای باششگاهی، ششاخصدیگر تیم
عضویت گروهی، نظر افراد  یستگی در؛ یعنی شاجمعی
بودن در های دیگر درمشورد گشروه خشود، مفیشدو گروه

علاقشه و اهمیشت و گروه هشواداری تشیم فوتبشال مورد
هشا، مقایسشه و ارزیشابی ضرورت عضویت در این گروه

 هشوادار یشابیهویشتبا توجه به اینکه . کنندمستمر می
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ان نفس جمعشی هشوادارای در عشزتکنندهتعیین نقش
نفس عنوان مبنایی برای اعتمادبشهنفس بهدارد و عزت
در ایششن  ،اجتمششاعی دارد یکششه کششارکرد افششراد اسششت

نفششس جمعششی در عششزت یششابیهویششتپششژوهش نقششش 
تششیم فوتبششال باشششگاه تراکتورسششازی تبریششز هششواداران 
فوتبال های فوتبال در کشور مانند تیم تیم. بررسی شد
ر مقایسششه بششا د سششازی تبریششز قششدمت چنششدانیتراکتور
های فوتبالی کشورهای مطشرح دنیشا ندارنشد و بشا تیم

هششای سششطح اول کشششور هنششوز تحضششور در رقابشش
منطقة خشود  و اند هویت و غرور فوتبالی شهرنتوانسته

اداران از حساب آیند و طرفشداری تماششاگران و هشوبه
هشویتی هشم ،بنشابراین صورت مقطعشی اسشت؛ها بهآن

هشای نیست که باششگاه ایدهسا هوادار با تیم موضوع
 یشابیهویشت پوشی کننشد.راحتی از آن چشمفوتبال به
شناختی گیری مبنایی روانتواند باعث شکلهوادار می

ی درگیشری روانش کشه بشرطوریهبش ؛برای هوادار گردد
تواند گذارد. این عامل میهوادار با تیم فوتبال تأثیر می
شته باششد کشه داهای فوتبال مزایای زیادی برای تیم

مبنششای . نفس جمعششی اسششتهششا عششزتکششی از آنی
اساس ارزیابی روانی هوادار از خود نفس جمعی برعزت

های زیابی هواداران تیمار ،و هواداران دیگر و همچنین
اداری کشه دارای سشطح هشو. مختلف از همدیگر است

از این تیم  ،های فوتبال باشدهویتی با تیمبالایی از هم
در  و چهباشد چه تیم در ابتدای جدول  شرایط همةدر 
از مزایشای  ،همچنشین. کنشد، حمایت میهای جدولانت
بشه هویتی هشوادار بشا تشیم ایشن اسشت کشه منجشر هم

یافتن در رویدادهای مشارکت اجتماعی هوادار و حضور
شود که باعشث میعلاقه موردمربوط به باشگاه فوتبال 

ی فشرد وقتش گشردد.هوادار می جمعی نفستقویت عزت
 ،گیشردهای همسان طرفدار تیم قرار مشیروهقالب گدر

طشور مناسشبی بشا تشیم ی همسشان بشههااگر این گروه
هشا از آنثبشت م ، فشرد نیشز تشأثیرهویت شده باشندهم

هشا از ارزیابی مثبت آندریافت خواهد کرد و منجر به 
های دیگر هواداران تیم، براینشود. افزونتیم خود می
و ایشن  کننشدمی سشتایشویتی بالشا را هشنیز این هشم

 از ایشن تشیم طرفشداری کننشد؛ احتمال وجود دارد کشه
تشیم ارتباط نزدیکی بشا یشک اگر یک هوادار  ،بنابراین
شود و موجب ایجاد حس ارتباط می ،کندبرقرار  فوتبال
تعریشف  ایشن تشیم فوتبشالقالشب خشودش را در هوادار
بالشای  معینفس جعزت کند. این شناخت منجر بهمی

 ششدنحفظ و وفشاداری این امشر شود کههواداران می
  خواهد داشت. همراهها را بهآن
 

 تشكر و قدرداني 

 کشه هشاییافشراد و گروه همشةدانیم از بر خود لازم می
ان باششگاه تراکتورسشازی )مدیران، کارکنان و هشوادار

قشرارداد  تبریز( در انجام این طرح پژوهشی بشا ششمارۀ
تششکر و قشدردانی  ،اندهمکاری داششته با ما 2831/4
 نماییم.
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of football fans 

identification on their collective self-esteem. The population includes fans of 

Tabriz Tractorsazi Football Club, from which 248 people were selected as 

sample. The results of structural equation modeling depicted that the 

outcome of fitness indices confirmed the structural model. The results 

showed football fans identification is influential on collective self-esteem. 

Likewise, football fans identification is respectively influential upon aspects 

of public’s collective self-esteem, private’s collective self-esteem, 

membership’s collective self-esteem, and identity’s collective self-esteem. It 

can be concluded that the identification of fans with a favorite team can play 

a significant role in promoting the collective self-esteem of fans of football 

teams. 
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