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هاي اجتمـاعی ورزشـی بـر    تأثیر کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسانهبررسی   هدف از انجام این پژوهش،

. درآمداجرا  به روش پژوهش همبستگی بود که به صورت میدانی. دلبستگی هواداران تیم استقالل تهران بود

واداران تیم استقالل تهران بود که حداقل در صـفحه رسـمی باشـگاه در    کلیه ه شامل جامعه آماري پژوهش

پرسشـنامه قابـل اسـتفاده از     389 .تهران در تلگرام عضـو بودنـد   اینستاگرام یا کانال رسمی باشگاه استقالل

ن نمونـه  بـه عنـوا   ،هواداران باشگاه استقالل که در بازي شهرآورد تهران در استادیوم آزادي حضور داشـتند 

 ،هاي اجتمـاعی در ورزش اي و تحقیقات اخیر در حوزه رسانهاز مطالعات کتابخانهبا استفاده . آوري شدگرد

 مـدیریت و رسـانه   نفـر از اسـاتید   هفتتوسط آن  صوري و محتوایی روایی که طراحی گردیدابزار تحقیق 

نتیجـه آزمـون آلفـاي     .دآمـ  به دسـت  )α=76/0( در مطالعه راهنما نیز پایایی ابزار تحقیق .شد تأییدورزشی 

 و بـراي دلبسـتگی هـواداران   ) α= 86/0(نامـه کارکردهـاي اجتمـاعی و روانشـناختی      کرونباخ براي پرسش

)88/0=α (ابـزار   نیـز تحلیـل عـاملی اکتشـافی    نتایج حاصـل از   .نشان از پایایی مطلوب ابزار تحقیق داشت

 اري که به کمک نرم افزار آموس انجـام شـد،  سازي معادالت ساختحاصل از مدلنتایج . تحقیق را تأیید نمود

هاي اجتماعی ورزشی بـر دلبسـتگی هـواداران تـأثیر     داد که کارکردهاي اجتماعی و روانشناختی رسانه نشان

هـاي ورزشـی   اساس نتایج تحقیق، بـه مـدیران بازاریـابی باشـگاه    بر ).P<0/05(مستقیم و مثبتی داشته است

هـواداران جدیـد را    ،هاي اجتماعیکردهاي اجتماعی و روانشناختی رسانهکارا توجه به شود که بپیشنهاد می
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هاي یکدیگر تا باشگاه و هواداران از مزایاي حمایت افزایش دهندوفاداري هواداران فعلی را  و نمایندجذب 

  . بهره مند شوند

  

دلبسـتگی   الل وباشـگاه اسـتق    ،و روانشـناختی  رسانه هاي اجتماعی، کارکردهاي اجتمـاعی  :کلیدي واژگان
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  مقدمه

و امــکان   افتــه یظهــور   یجمعـ يهاهسـتند کـه بعـد از رسـانه از رسـانه ياگونـه، هاي اجتماعیرسانهامروزه 

 ها مخاطب ورسـانه ـنیمعنـا کـه در ا ـنیبد ؛آورنددریافت کننده آن را فراهم میو  امیپ دکننـدهیتول ـانیتعامـل م

و بســتر   افـت یارســال و در  نــد یفرآفرسـتنده،    با پیام، و فعاالنه ـایپوو بـه تعامل  یستندمنفعل ن ـام،یپ رندهیگ ـای

 بـه مـی تواننـد   که  ؛ به طوريدنو بازنشـر آن را دار یارسـال امیدر پ ـراتییتغ جادید و امکان انپـردازیم امیارائـه پ

که هــر   یاز آمـار و ارقامـ. دنخـود بازنشـر ده يفکر يهـاها و آموزهشـهیندشـده بـا ا بیترک یامـیپ افراد دیگر

ادروول ( اندهاي اجتماعی رشد و گسترش روزافزون و پرسرعتی داشتهآید که رسانهگردد چنین برمییمروزه ارائه 

 دیـ ر بـودن آنهـا و تول  مخاطـب محـو ،یاجتماعـهاي هاي متعدد رسانهگونه وجه مشتركاما  ،)2017، 1و همکاران

شود کـه بـه   یاز افراد گفته م يابه مجموعه یاجتماع يهاشبکه ،در واقع. محتوا توسـط افراد اسـتفاده کننده اسـت

و افکار خود را به اشتراك  هاتیها، فعاليازمندیمانند اطالعات، ن يو موارد رندارتباط دا گریدکیبا  یصورت گروه

هـایی  کـه گونه ـوبیوتیو بـوك  سی، فمنتشر شده رسمی آمارهـاي بنابـر. )1393الج، محکم کار و ح( گذارندیم

همچنین . اندهاي جهان بودهپربازدیدترین سایت  گوگل يهسـتند به همراه موتور جسـتجو یاجتماعهاي از رسانه

مع انسـانی دارد و بـراي   هاي اجتماعی است که شباهت فراوانی به جوا، نوعی از رسانههاي اجتماعی مجازيشبکه

 ،سیاسـی  ،مکـانی   گونـه محـدودیت زمـانی،   کند که با سایر افراد جامعـه، بـدور از هـر   افراد این امکان را فراهم می

همچنین نتایج تحقیقات نشان داده است که مردم بـا حضـور در    .اجتماعی و اقتصادي ارتباط داشته باشند ،فرهنگی

ز قبیل حمایت از جانب سایر افراد، دریافـت اطالعـات بـه روز و عواطـف و     هاي اجتماعی مجازي مزایایی اشبکه

اکبري تبـار و اسـکندري   ( شوند که در واقع نیازي به حضور فیزیکی آنان در جامعه نیستاحساسات برخوردار می

ــور،  ــا در  ).1392پـ ــوردامـ  دریکدر رو که هستند صلیا يمینههاز زيمجا يفضااز  دهستفاا يهاهنگیزو ا الیلد مـ

نـوعی   1968 لسادر  يسوئد هشگروپژدو  2کاتزو  بالمر در این راسـتا، . دمیشو توجه نهاآ به ديخشنوو  دهستفاا

 بخش که ددمیگر بمحسو لفعا بـی مخاطبـر اسـاس ایـن رویکـرد،      .ندادهکر دپیشنهارا  ديخشنوو مدل استفاده 

ــهد به فمعطو سانههااز ر دهستفااز ا مهمی ــدفــ و  زنیا يضاار مردر ا مخاطب ،جمعی طاتبار یندافردر . ش باشــ

                                                           
١ . Ardèvol et al 
٢ . Katz & Blumer 



شـود کـه   هاي اجتماعی و روان شناختی باعث ایجاد نیازهـایی مـی  زمینه. دارد ديیاز عمل ربتکاا ،ايسانهر بنتخاا

  هاي جمعی است که موجب تنـوع و گونـاگونی الگوهـاي عرضـه رسـانه      ها انتظارات و توقعات از رسانهنتیجه آن

تـوان  ها را میهاي مخاطب در استفاده از رسانهمجموع نیازها و انگیزه .انجامدنیازها می شود و به برآورده شدنمی

    :در چهار مقوله اصلی جاي داد

مردم به منظور کسب اخبار و اطالعات از دنیاي پیرامون و نظارت بـر  دارد که بیان می :آگاهی و نظارت مقوله اول،

  .کنندده میها استفااز رسانه  محیط اجتماعی خویش،

کننـد  ها را همراه و همنشین خود تلقی میمردم در فرآیند ارتباط، رسانه کند کهبیان می :روابط شخصیمقوله دوم،  

  .دنماین اي براي ارتباط و گفتگو با دیگران استفاده میو از محتواي رسانه

یـافتن الگوهـاي رفتـاري و      اهی،ها براي کسـب خودآگـ  مردم از رسانه اشاره دارد که :هویت شخصیمقوله سوم،  

  . کنندهاي شخصی استفاده میت ارزشتقوی

ها براي سرگرم شدن و گریز از مشـکالت  مردم از رسانه کند کهبیان می :سرگرمی و گریز از واقعیت ،مقوله چهارم

   .)1389مهدي زاده ، ( کنندفاده میزندگی روزمره و تخلیه عاطفی است

نـوع کـارکرد    دانند که چهـار هاي جمعی را ابزاري میرسانه پژوهشگران ،به تحقیقات فوقو با توجه  به طور کلی

ــد  ــناختی دارن ــاعی و روانش رب تجا(عاطفی ي هازنیا، )شناختو گاهی آ ت،طالعااکسب (شناختی ي هازنیا  :اجتم

گریز ي هازنیاو ) تثباد، عتمار، اعتبااتقویت (بخش شخصی منسجاي اهازنیا، )شناسانهیباییزبخش یا تلذ، عاطفی

هـاي  هاي مختلف و کـاربران شـبکه  هواداران ورزش زمینهدر حال در عصر ورزش و  ).سایشو آغت افر( تنشاز 

هواداران یک رشته ورزشی یا یک تیم ورزشی بـه جهـت   . دهندبه خوبی نشان می خود را این کارکردها اجتماعی،

نماینـد و بـه جهـت تـأمین     ط به عالقه مندي خود را پیگیري مـی هاي اجتماعی مربوتأمین نیاز به اطالعات، رسانه

احساس لذت بخش بودن با سایر افرادي که حداقل از یک جهت با آنان وجه مشـترك دارنـد، در     تجارب عاطفی،

به جهت کسب ثبات و تقویت اعتبار پیرامون مسائل مختلف تیم . شونداجتماعی مورد نظر خود فعال میهاي شبکه

کنند و به جهت داشتن وجه تفریح و لذت بخـش بـودن بـا    اظهار نظر می... ، روز مسابقه ومربی  ازیکنان،همچون ب

هـاي  امـا حضـور کـاربران رسـانه    . یابندهاي اجتماعی مربوط به تیم مورد عالقه حضور میدیگر هواداران در شبکه



بهتر است در ابتدا بـه ایـن    ؟داشته باشدهواداران  تیم مورد عالقه بهتواند با دلبستگی آنان اجتماعی چه ارتباطی می

  منظور از دلبستگی به تیم ورزشی چیست؟  سوال پاسخ داده شود که

کند که در آن فرد ارتباط روان شناختی معناداري تشکیل داده اسـت کـه از طریـق    دلبستگی امتیازي را توصیف می

 ،لبستگیدمرحلۀ ). 2006 ، 2فانک و جیمزو 2016 و همکاران، 1ساتو( شودخصوصیات نگرشی متفاوت حمایت می

 افتـد اتقاق مـی دلبستگی هنگامی . ورزش استتجربۀ ف و هدبا شی وه ورزگرو جمع ر در معنی حضوة کننددیجاا

). 2008فانـک،  ( که مزایاي مسیر ورزشی و هدف آن بر پایه عوامل نمادین، عملیاتی، هیجانی و عاطفی ایجاد شود

به طور مثال همراه شدن با یک تـیم، بازیکنـان مطـرح،    (هاي روانشناختی و جسمی اي از ویژگیدلبستگی به درجه 

البته خود نیز به مفهوم روان  که کنداشاره می) یا همراهی با یک رشته ورزشی است تیم یک شهر یا تیم یک کشور

   .)2016، 3پاپ و همکاران( شناختی درونی نزدیک است

هـا و هـواداران     هـا بـر باشـگاه     هـاي اجتمـاعی و تـأثیرات آن    رسانه زمینهدر  اخیریقات حال به مرور برخی از تحق

که اعتماد تیمـی و وابسـتگی تیمـی بـر      حقیق خود به این نتیجه دست یافتدر ت) 2015(ابراهیمی  .شود می پرداخته

که ارتباط معناداري بـین وابسـتگی   همچنین نتایج نشان داد . وفاداري به تیم فوتبال در لیگ آزادگان ایران تأثیر دارد

نیز دریافتند افراد به هشت دلیـل  ) 2015( 4وید و کنت .به تیم ورزشی و وفاداري تیمی در لیگ آزادگان وجود دارد

وابستگی به گروه و خانواده انگیـزه    منافع اقتصادي، سرگرمی، زیبایی،  استرس مفید، عزت نفس، فرار از مشکالت، 

یدادهاي ورزشی شوند و طرفداران زن کمتر از طرفداران مـرد بـه مسـابقات فوتبـال بـه چشـم       دارند که هوادار رو

ها بیشتر به سایت  که طرفداران تیم  هواداران فوتبال ترکیه دریافت با مطالعه) 2012( 5اویزي. کنندسرگرمی نگاه می

همچنـین نشـان   . اول را کسب کنند کنند تا اطالعات دستمراجعه می هاي مورد عالقه خود در فیسبوكرسمی تیم

 .کننـد که طرفداران مرد نسبت به طرفداران زن بیشتر به دالیل ورزشی شبکه هاي اجتماعی ورزشی را دنبال می داد

در تحقیق خـود بـه سـاخت و توسـعه     ) 2016(در زمینه مطالعه هواداران باشگاهی، دیور، لی کروم و گرین هالگ 
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، تعـامالت متعهدانـه و   ، شـایعات آنان چهار بعد تحریـک . پرداختند ها  باشگاهري ابزاري جهت سنجش میزان هوادا

  . تاثیر نیابتی هواداران را شناسایی نمودند

ـ         )1392( ، کشوري و عبداللهیهاي داخلی در پژوهش از  دبیـان کردنـد کـه جهـت تقویـت وفـاداري مشـتریان بای

توانند با افزایش  رسانه هاي اجتماعی می. عی استفاده شودهمچون رسانه هاي اجتما ابزارهاي رایگان و در دسترس

سازي خدمات و استفاده از فنون بازاریـابی چهـره بـه چهـره      تعامالت مستقیم و دونفره، شخصی سازي و سفارشی

در تحقیق خود بدین نتیجـه رسـیدند کـه    ) 1392(ساعت چیان، علیزاده و الهی . وفاداري مشتریان را افزایش دهند

ترین انگیزه و در مقابل گریز و اجتماعی شدن ها مهموزي نیابتی و تعلق به باشگاه براي تمامی هواداران تیمعلل پیر

هـاي حـس تعلـق بـه باشـگاه، اجتمـاعی شـدن، گریـز از         همچنین در میزان اهمیت انگیزه. کمترین اهمیت را دارد

بـازیکن،  (تأثیر دیگران، عالقه به غیـر   ت باشگاه،، هیجان بازي، پیروزي نیابتی، مدیریواقعیات و روال عادي زندگی

) 1393( حلبیان، احمدي و بخشنده  بهنام، خبیري،. بر وفاداري هواداران تفاوت معنی داري دارد) رنگ، نام و نشان

سطوح مشـارکت هـواداران بیشـتر در      هاي منتخب لیگ برتر فوتبال،در تحقیق خود بدین نتیجه رسیدند که در تیم

در ) 1395( سـیفري  حسـینی و کالتـه  . ستگی و کمترین سطوح مشارکت مربوط به سطح وفـاداري اسـت  سطح دلب

مـدیریت ادراك و    تعامل اجتمـاعی،   هاي اجتماعی، جوامع برندي و اعتماد به برند با شبکهتحقیق خود دریافتند که 

هاي ارزش آفرینی تـأثیر   تقیم بر شیوههمچنین جوامع برندي به طور مس. د ارتباط مثبت و معناداري دارندکاربرد برن

هاي اجتماعی در میـان افـراد سـبب ایجـاد      شد و محبوبیت رسانهاذعان نمودند که ر) 1395( و پویان خیري. دارند

مفـاهیم   هـاي اجتمـاعی بـا    ادغـام مفـاهیم بازاریـابی رسـانه     ،از سوي دیگر. رویکردهاي جدید ارتباطی شده است

، هـاي مجـازي   قبیلـه  تـا آنجـا کـه    جاد فصل مشترکی بین این دو مفهوم شـده اسـت  ای  بازاریابی پست مدرن سبب

را پیش بینـی  ... هاي اجتماعی و  همچون وفاداري، کثرت گرایی در رسانه کننده مدهاي پست مدرن رفتار مصرفپیا

بسیار تحت تأثیر  در تحقیق خود دریافتند که دو گروه فعاالن و مبلغان )1396( کیماسی و حیدري  قهرمان، .کنند می

رید و تبلیغات تمایل به خ  ها، درگیري به برند، ترین محرك آن گیرند و مهم هاي اجتماعی قرار می تبلیغات در شبکه

واکنش مثبت نشان هاي اجتماعی  حجم شایان توجهی از جامعه به بازاریابی در شبکههمچنین . دهان به دهان است

  .اند داده



دلبسـتگی    ها به صورت جمعی هستند و تماشاي جمعی مسـابقات، اق به تماشاي بازيطرفداران مشتبه طور کلی، 

شود که هواداران احساس تعلق خـاطر بـه تـیم محبـوب     کند و موجب میآنان را به تیم مورد عالقه شان بیشتر می

رد اجتمـاعی و  کـارک ست کـه  ا اما در واقع سوال اصلی آن .ها افزون شودخود داشته باشند و حس رفاقت میان آن

تیم مورد عالقه هـواداران آن تـیم   دلبستگی هواداران  چه نقشی بر میزانهاي اجتماعی استفاده از شبکه روانشناختی

این موضـوع   هاي اجتماعی یک تیم چه نقشی بر دلبستگی هواداران تیم دارد؟؟ به عبارتی دیگر، فعالیت رسانهدارد

. هاي ورزشی، آرزوي داشتن هواداران وفادار را دارندري از مدیران باشگاهبسیا همواره از آن جهت اهمیت دارد که 

توانند هواداران وفاداري داشته ها نمیمدیران تیم دلبستگی هواداران، عوامل موثر بر این مهم است که بدون توجه به

ین اقدامات بازاریابی بـه  از اول و هاي مادي و معنوي حاصل از حضور هواداران برخوردار شوندباشند و از حمایت

انجام این . جهت جذب هواداران یک رشته ورزشی یا یک تیم ورزشی، توجه به عوامل موثر بر دلبستگی آنان است

، به دلیل سوابق اندك پژوهشی در این زمینه ضرورت داشت و باشگاه استقالل یکی از باشگاه هاي معـروف  تحقیق

هاي اجتماعی  هاي مطرح دنیا، از طریق شبکه با توجه به آنکه امروزه باشگاه. ددارلیگ برتر بود که هواداران بسیاري 

 هـاي داخلـی   این مهم در بخش باشـگاه  در حالی کهپاسخگوي نیازهاي هواداران خود از سایر نقاط جهان هستند، 

هاي  از باشگاه هاي کشور به سمت حمایت و طرفداري به نوعی پتانسیل هواداري باشگاه نادیده انگاشته می شود و

فوتبـال کشـور    يتواند بر رشد و ارتقـا  گیرد، اثرات مثبتی که حمایت و طرفداري هواداران میمی نامور دنیا جهت 

حمایـت هـواداران و    تردیدي وجود ندارد که. یابد می هاي برون مرزي سوق ها و پتانسیل به سمت باشگاه ،گذاردب

حـال آنکـه   ، گري و ارتقا را تقویـت نمایـد   اي هاي حرفه تواند زمینه می آنان در جامعه برندي باشگاه حضور پرشور

، وقـت  مخاطبان جدید و حفظ مخاطبان فعلیجهت جلب  هاي اجتماعی تن این پتانسیل شبکهمدیران با نادیده گرف

مخاطبان با دنبال نمودن صفحات اجتماعی وابسته بـه باشـگاه و عضـویت در    . نمایند می و انرژي بیشتري مصرف

تجربیـات عـاطفی    اع، هیجان و گریز از مشکالت شخصـی و ها به دنبال ارضاي نیاز به تعلق خاطر به یک اجتم نآ

ممکـن اسـت زمینـه طـرد یـا        هاي اجتماعی باشگاه، هستند که با نادیده گرفتن نیاز مخاطبان از سوي مدیران شبکه

اي  باشگاه و برند آن خدشه ازث حمایت هوادارن از حی ،از این رو. یدجابجایی هواداران به باشگاه دیگري فراهم آ

با توجه به مطالب فوق، گروه تحقیق بر آن شد که این موضوع را در جامعه هواداران باشـگاه اسـتقالل   .  وارد شود



تواند به مدیران در جهت جلـب نظـر هـواداران و تقویـت      هاي حاصل از این تحقیق می یافته. تهران بررسی نمایند

 .از برند باشگاهی مثمرثمر باشدحمایت آنان 

  شناسی پژوهش روش

جامعه آمـاري  . استو به لحاظ هدف کاربردي  همبستگی -با توجه به ماهیت موضوع، این تحقیق از نوع توصیفی

کانـال   یـا  ه رسمی باشگاه در اینستاگرامحداقل در صفحران تیم استقالل تهران بود که کلیه هواداشامل  تحقیقاین 

 پیروهزار نفر  21کانال تلگرام و بیش از ر هزار نفر د 48تعداد ( استقالل تهران در تلگرام عضو بودند گاهرسمی باش

 یتعضـو  رسمی باشگاه ینستاگرام باشگاه استقالل بودند که از این تعداد، افرادي در هر دو شبکه اجتماعیصفحه ا

طبق جدول کوکران و بـا در نظـر    .)است پژوهش انجام اینذکر است که این آمار مربوط به زمان ه الزم ب -داشتند

نمـود کـه    نفـر کفایـت مـی    381هزار نفر به عنوان جامعه هواداران باشگاه استقالل، حجم نمونه آمـاري  48گرفتن 

پرسشنامه قابل استفاده از هواداران باشگاه استقالل که در بازي شهرآورد تهران در استادیوم  389محققان توانستند  

 ،یافت نشد زمینهدر این  استانداردي از آنجایی که پرسشنامه .داشتند به عنوان نمونه گردآوري نمایند آزادي حضور

هاي اجتماعی در ورزش، ابـزار تحقیـق طراحـی    اي و تحقیقات اخیر در حوزه رسانهاز مطالعات کتابخانهبا استفاده 

به منظـور    .ورزشی تأیید شد هاي ریت رسانهمدینفر از اساتید  هفتتوسط  صوري و محتوایی آنگردید که روایی 

نفـر از هـواداران در تمـرین اسـتقالل توزیـع گردیـد و        62تحقیق میان  ابزار در مطالعه راهنما،تعیین پایایی اولیه، 

بـه منظـور تعیـین     آوري اطالعات از نمونـه آمـاري،   جمعپس از . آمد به دست 76/0ضریب آلفاي کرونباخ آن نیز 

هـیچ   ،از ایـن رو  .بـود  3/0از بیشـتر  بارهاي عاملی تمام . استفاده شدآزمون تحلیل عاملی اکتشافی  روایی سازه، از

و براي بیـان همبسـتگی بـین متغیرهـا از آزمـون       KMOبه جهت تأیید کفایت نمونه، از آزمون  .عاملی حذف نشد

  . آورده شده است 1 کرویت بارتلت استفاده شد که نتایج آن در جدول

شـامل   نهـوادارا دلبستگی و هاي اجتماعی ورزشی کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسانه سواالتشامل پرسشنامه 

، نیازهـاي انسـجام بخـش    )سـوال 2(عاطفی ، نیازهاي)سوال3(نیازهاي شناختیبه ترتیب  کارکردها بود که گویه 17

براي . شدشامل می )سوال 7( نیزرا  دلبستگی هواداران و بودند )سوال2( تنشاز  گریز يهازنیا و) سوال3(شخصی



تجزیـه و تحلیـل داده   . ستفاده شدا) از خیلی مخالفم تا خیلی موافقم(ها از مقیاس پنج ارزشی لیکرت سنجش گویه

  .صورت گرفت Amosو   spss آماري استفاده از نرم افزار به ترتیب بارسیم مدل ت ها و

  ي پژوهشها یافته

   .آورده شده است 1کنندگان در تحقیق در جدول شرکت  )جمعیت شناختی متغیر(سن 

  فراوانی توصیفی متغیر سن :1جدول

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن

سال 30کمتر از   158 41%  41%  

سال 40تا  31  120 31%  72%  

سال 50تا  41  81 20%  92%  

سال 50بیشتر از   30 8%  100%  

%100 389 جمع کل   

  

سـال   30عیت شناختی تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی نمونه آماري به حضور هواداران کمتر از یافته هاي جم

هاي اجتماعی همچون اینستاگرام و تلگرام ، اخبار و حواشی تـیم اسـتقالل را    در بازي شهرآورد است که در شبکه

هـاي اجتمـاعی    هـوادارانی کـه در شـبکه   البته به جهت عدم حضور بانوان در استادیوم، دسترسی به . کنند دنبال می

   .رسمی تیم استقالل عضو هستند، در این تحقیق به مردان محدود شد

بنابراین در این تحقیق  .است 1هاي آماري چندمتغیره، نرمال بودن چندمتغیرههاي استفاده از روش فرض یکی از پیش

کـه فـرض    )11و  3) (58/2متر از قـدر مطلـق   ک(و کشیدگی بررسی شد  2چولگی ،ها نرمال بودن دادهآزمون براي 

 .دگردیها رد  عدم طبیعی بودن توزیع چندمتغیرة داده

  پرسش نامه اکتشافی نتایج آزمون تحلیل عاملی :2جدول

  آزمون بارتلتسطح معناداري   KMOآزمون   متغیر    ردیف

  001/0  7/0  نیازهاي شناختیکارکردهاي اجتماعی   1

                                                           
١ .Multivariate normality 
٢ .Skewness 



و روانشناختی   2

 هاي اجتماعی رسانه

  ورزشی

  001/0  5/0  نیازهاي عاطفی

001/0  709/0  نیازهاي انسجام بخش شخصی  3  

001/0  5/0  تنشاز  گریز يهازنیا  4  

001/0  875/0  دلبستگی هواداران    5  

  

هـا جهـت   ، نشـان داد حجـم نمونـه   2جـدول  . است  شده  آورده 2نتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی در جدول

و نشان دهنده همبستگی میان متغیرها ) ≥p 05/0(دار  و آزمون کرویت بارتلت به لحاظ آماري معنیتحلیل متناسب 

و بـراي  ) α= 86/0(نامـه کارکردهـاي اجتمـاعی و روانشـناختی      نتیجه آزمون آلفاي کرونبـاخ بـراي پرسـش   . است

  .نشان از پایایی مطلوب ابزار تحقیق داشت) α=88/0( دلبستگی هواداران

  اتریس همبستگی متغیرهاي پژوهشم :3جدول

نیازهاي  M SD  هامتغیر

  شناختی

نیازهاي 

  عاطفی

نیازهاي انسجام 

  بخش شخصی

 گریز يهازنیا

  تنشاز 

دلبستگی 

  هواداران

کارکردهاي 

ی و اجتماع

روانشناختی 

هاي  رسانه

  اجتماعی

  46/0  46/0  39/0  627/0  1  85/0  64/2  نیازهاي شناختی

  591/0  6/0  634/0  1  627/0  71/0  02/3  نیازهاي عاطفی

  855/0  726/0  1  634/0  39/0  05/1  07/3  نیازهاي انسجام بخش شخصی

  855/0  1  726/0  6/0  46/0  05/1  18/3  نیازهاي گریز از تنش

  1  85/0  75/0  59/0  46/0  00/1  03/3  دلبستگی هواداران

 *p<0/05 

، میـانگین، انحـراف   3همبستگی است، در جـدول   که زیربناي اصلی مدل هاي معادالت ساختاري ماتریس از آنجا

شود نیازهاي گریـز   طور که مشاهده می همان. استاندارد و ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق ارائه شده است

نیازهـاي انسـجام بخـش     ،پـس از آن . میانگین باالتري نسبت به دیگر نیازهاي هواداران دارد) 18/3±05/1(از تنش

  .اطفی و نیازهاي شناختی به ترتیب در اولویت قرار دارندشخصی و نیازهاي ع



هـاي اجتمـاعی تـیم ورزشـی بـر      اجتماعی و روانشناختی رسـانه  کارکردهايادامه به منظور بررسی اثر مستقیم  در

کارکرد اجتماعی و روانشناختی  ،در این مدل. سازي معادالت ساختاري استفاده شد از روش مدلدلبستگی هواداران 

  . باشدمتغیر درونزا می دلبستگی هوادارانمتغیر برونزا و چهار  هاي اجتماعی ورزشیرسانه

  
  

P<0/001 

  مدل سازي معادالت ساختاري :1شکل 

تـیم   هاي اجتمـاعی ورزشـی  شود، کارکردهاي اجتماعی و روانشناختی رسانهمالحظه می 1 شکلطور که در  همان

یعنی به ازاي افزایش در کارکردهـاي مـذکور،    ؛تأثیر مستقیم و مثبتی داشته استتیم  بر دلبستگی هواداران استقالل

  .شوددلبستگی هواداران بیشتر می

   ضرایب مسیر در مدل :4جدول 

 متغیرها مستقیم تأثیر سطح معناداري

  دلبستگی هواداران  96/0  001/0
  

 کارکردهاي اجتماعی و روانشناختی رسانه هاي اجتماعی ورزشی

001/0 کارکردهاي اجتماعی و   49/0 

  
  نیازهاي شناختی



001/0 روانشناختی رسانه هاي   64/0 

  اجتماعی ورزشی

  نیازهاي عاطفی  

001/0   نیازهاي انسجام بخش شخصی    79/0 

001/0   نیازهاي گریز از تنش  93/0 

هـاي  در بین خرده مقیـاس . ، ضرایب مسیر مدل برازش یافته به همراه سطح معناداري آورده شده است4در جدول 

هاي اجتماعی، نیازهاي گریز از تنش، بیشترین میزان واریانس کارکردهـا  کارکردهاي اجتماعی و روانشناختی رسانه

نیازهاي انسجام بخش شخصی و سپس نیازهاي عاطفی و در آخر نیازهـاي شـناختی    ،پس از آن. نمایدرا تبیین می

  .کندختی رسانه هاي اجتماعی تیم استقالل را تبیین میواریانس کارکردهاي اجتماعی و روانشنا

هـاي  ن مدل یابی معادالت ساختاري بر روي بهترین شاخصابا توجه به عدم توافق عمومی و کلی در بین متخصص

، NFI، )شود نمایش داده می CMIN که در نرم افزار آموس با برچسب(  χ2برازندگی برآورد، شاخص هاي برازش 

CFI  وRMSEA هاي برازندگی مطلق،  نتیجه در تحقیق حاضر از بین شاخص در. اند را براي گزارش پیشنهاد کرده

و از بـین  ) RMSEA(و شـاخص ریشـه میـانگین مجـذور بـرآورد تقریـب        )DF/CMIN(شاخص خی دو نسبی 

ستفاده مورد ا) NFI(و شاخص برازش هنجار شده ) CFI(تطبیقی  شاخص برازندگی هاي برازندگی تطبیقی، شاخص

  .  قرار گرفت

هاي برازش مدلنتایج شاخص :5جدول   

، 90/0بزرگتـر از   NFIو  CFIهـاي   شود، شاخص مشاهده می 5جدول  هاي آماريطور که در قسمت شاخص همان

RMSEA  و خی دو نسبی  1/0کوچکتر از)DF/X2 (نتیجـه مـدل داراي بـرازش و تناسـب      در. بـود  3 کوچکتر از

باشد و نشان دهنده آن است که روابط تنظیم شده متغیرها براساس چارچوب نظري پژوهش منطقی بوده  باالیی می

  .است

  بحث و نتیجه گیري

و در ایـن تحقیـق نیـز     هـاي اجتمـاعی هسـتند   ترین مخاطبان شـبکه در عرصه ورزش، هواداران فوتبال از متعصب

هاي باشـگاهی همـواره   تیم .هستندجوانان جامعه ، مشخص شد که درصد باالیی از هواداران باشگاه استقالل تهران

CFI  NFI DF/ CMIN RMSEA  P value 

98/0  97/0  92/2  071/0  001/0  



از رویدادهاي مختلف باشگاه را در صفحات اجتماعی با هواداران باشگاه بـه اشـتراك    هاعکس جدیدترین اخبار و

امـا پیگیـري    ،نماینـد هاي مختلـف را پیگیـري مـی   مگذارند و هواداران نیز به جد، اخبار و حواشی باشگاه و تیمی

هاي پاسخگویی به نیازهاي هواداران در رسانه. به نیازهاي آنان پاسخ دهد دصفحات اجتماعی از سوي هواداران بای

از ایـن   .غـان خواهـد آورد  اثرات مثبت مهمی را براي باشگاه به ارم  اجتماعی که امروز بسیار هم فراگیر شده است،

وهش حاضر در پی ارائه مدلی از تأثیر کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسـانه هـاي اجتمـاعی ورزشـی بـر      پژ ،رو

  .دلبستگی هواداران تیم استقالل تهران بود

عـاطفی، انسـجام     ،توان به نیازهاي شـناختی دهند میپاسخ میهاي اجتماعی ورزشی که رسانه نیازهایی مجموعهاز 

هاي این تحقیق نشان داد که کارکردهاي اجتمـاعی و روانشـناختی   یافته. اشاره نمودبخش شخصی و گریز از تنش 

هـواداران   ،دیگـر  بـه عبـارت  . مثبـت دارد و مستقیم هاي ورزشی بر دلبستگی هواداران باشگاه استقالل نقش رسانه

امین نیازهـاي  ، با تتاگراماینسباشگاه از قبیل تلگرام و  رسمی اجتماعی صفحاتباشگاه استقالل به هنگام استفاده از 

ویـد و   نتلیج پـژوهش این یافته با  .احساس دلبستگی بیشتري با تیم محبوب خود دارند ،اختصاصی فضاي مجازي

در تحقیـق خـود بـدین     )2015( وید و کنـت   .همخوانی دارد) 1392(کشوري و عبدالهی و) 2012( 1اویزي کنت،

     حمایـت در صـفحات اجتمـاعی    از ورزش  کردهـاي روانشـناختی  دلیـل کار نتیجه رسیدند که هواداران ورزشی به 

باشگاه در سوپر لیگ ترکیه را در ابعـاد کلـی و فعالیـت هـاي     پنج  صفحات فیس بوك  محققان محتوایی،. کنند می

روش هـاي فـ  هاي کاربردي تبلیغاتی، برنامـه برنامه  ز نمودند و دریافتند که اطالعات پروفایل فیسبوك،نالیآ بازاریابی

همچنین  .است) و باشگاه هاي ورزشی دث و حواشیحوا  ،در مورد بلیط بازي ها( محصوالت داراي مجوز و اخبار

      هـاي خـود را قـرار   جـوایز و تخفیـف    هـا، هاي ترویجی خود شامل کمپـین برنامه مطرح دنیا،هاي برخی از باشگاه

هـا، قیمـت   طالعـات مـرتبط همچـون فروشـگاه    ا و در قسمت فروش، محصـوالت بـا نشـان انحصـاري     .دادندمی

 صفحات اجتمـاعی  در قسمت اخبار. شودنالین و محصوالت داراي تخفیف ارائه میآو فروشگاه هاي محصوالت 

. را به سرعت و آسانی می توانند اعالم نماینداخبار مربوط به رویدادهاي بازي و باشگاه هاي ورزشی ها باشگاه نیز

. ، حین بازي و بعـد از بـازي را در زمـان واقعـی ارائـه دهنـد      توانند اخبار قبل بازيمی از طریق صفحات اجتماعی

 این صفحات به طور مـوثر  .هایشان را در همان زمان دنبال کنند توانند اخبار و کامنتکاربران صفحات اجتماعی می

                                                           
١ .Ozey 



هـا، مصـاحبه بـا    انتقـال بـازیکن  اطالعات راجع به . مورد استفاده قرار می گیرند و به طور مرتب به روز می شوند

  . شوندمربیان یا بازیکنان نیز در صفحات اجتماعی گنجانده میمدیران، 

، باشـگاه هـاي ورزشـی توانـایی تـرویج      هـاي بازاریـابی  تماعی در استراتژيبا استفاده از صفحات اجبه طور کلی، 

همچنین صفحات اجتماعی این . دارند انبه هوادارانش به صورت مستقیمرا رویدادها و محصوالت با آرم انحصاري 

تیم مورد عالقه شـان صـحبت    مورد نماید تا با هزاران هوادار دیگر دراداران ایجاد میامکان را براي هر کدام از هو

در قالـب  فرابگیرند چگونه ارتباط با هـواداران خـود را    مجبور هستندبنابراین مدیران بازاریابی باشگاه هاي . نمایند

تحقیقی با . است یسرهاي اجتماعی ماین امکان به طور موثر با استفاده از شبکه. مأموریت خود جاي دهند اهداف و

اما تحقیقاتی با موضـوعاتی   ،این عنوان به طور مشخص در سطح تحقیقات داخلی و بین المللی ورزشی یافت نشد

  . مشابه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت

اد که تأمین نیازهـاي اجتمـاعی و روانشـناختی هـواداران از طریـق      این تحقیق نشان دهاي حاصل از یافتههمچنین 

دلبستگی هواداران به باشگاه استقالل  هاي اجتماعی وابسته به تیم استقالل توانسته است نقش مهم و مثبتی بررسانه

ا از طریـق تـأمین نیازهـاي    آنان نیز به صورت مستقیم و غیـر مسـتقیم، افـزایش وفـاداري هـواداران ر     . داشته باشد

  قهرمـان،  و )1395(خیـري و پویـان   و ) 1395( حسـینی و کالتـه سـیفري    . و اجتماعی تأیید نمودنـد  روانشناختی

هاي اجتماعی در تشکیل و تقویت جوامع برندي و افزایش دلبسـتگی   شبکه به نقشنیز  )1396( کیماسی و حیدري

 هـاي اجتمـاعی پوشـش دهنـده    رسانهمه، ارائه این توضیح الزم است که در ادا. و وفاداري هواداران برند پرداختند

برگـزاري   یـت و آنان را از وضـعیت جـدول مسـابقات تـیم، کیف     اند اطالعات مورد نیاز هواداران تیم استقالل بوده

تصمیمات خرین آمادگی بازیکنان و آ، وضعیت ها، اردوها و اعزاممسابقات، شهر و مکان و زمان برگزاري مسابقات

هاي اجتماعی  رسانه ،از این رو. سازد گاه میآیات مربوط به قراردادها و نقل و انتقاالت زئ، جسرمربی، هیئت رییسه

وابستگی و دلبستگی هواداران به تیم را کشش روانی، مورد نیاز هواداران،  ارزشمند رائه اطالعاتبا به روز بودن و ا

  . دندهافزایش می

هاي اجتمـاعی وابسـته بـه تـیم اسـتقالل و      هاي تحقیق نشان داد که کارکردهاي عاطفی شبکهتهیافاز سویی دیگر، 

، هواداران را به تعقیب تیم استقالل در فضاي مجازي و اعالم وفـاداري  پاسخگویی به نیاز هواداران باشگاه استقالل

تیم خواهد  هواداران به لذت بخشی براي، تجرهاي مجازياستفاده از کانال ،از این رو. نمایدبه تیم خود ترغیب می



همخـوانی    )2016(ساتو و همکاران و) 2015(، وید و کنت)2016(همچنین این یافته با یافته دیور و همکاران . بود

رسانه هاي اجتمـاعی اشـاره و اذعـان     آنان نیز در تحقیق خود به کارکردهاي مثبت تبادالت هیجانی و عاطفی. دارد

میـزان کشـش روانـی و    عاطفی میان هوادار و باشگاه و میان هواداران یک باشگاه بـا یکـدیگر،    نمودند که تبادالت

 يتـوان گفـت هـواداران بـا ارضـا      از این رو مـی   .دهد مندي هواداران به نام و برند یک باشگاه را افزایش می عالقه

ري به باشگاه خواهند داشت و بر هاي اجتماعی باشگاه، دلبستگی و تعلق خاطر بیشت هاي عاطفی خود در شبکهنیاز

  . میزان حمایت خود از آینده باشگاه خواهند افزود

هاي تحقیق، نقش مثبت و موثر تأمین نیازهاي انسجام بخش شخصی هواداران تـیم اسـتقالل بـر    یکی دیگر از یافته

سته به تیم و اظهـار نظـر   هاي اجتماعی وابهواداران تیم استقالل با حضور در شبکه. میزان دلبستگی هواداران است

بـا جلـب    گیرنـد و   ند، در جمع هـواداران قـرار مـی   نمایل تیم، اعتبار خود را نزد هواداران تقویت میئپیرامون مسا

دلبستگی آنان به تیم دهند و از این رو افزایش می باشگاه اعتماد دیگر هواداران، محبوبیت خود را در فضاي مجازي

، )1395( ، حسـینی و کالتـه سـیفري   )2015(ه نیز با یافته ویـد و کنـت   این یافت. فتشان افزایش خواهد یا محبوب

دریافتنـد کـه بـا     یآنان نیز در تحقیقـ . همخوانی دارد ) 1396(کیماسی و حیدري  قهرمان، و)1395(خیري و پویان 

ند و در واقع بـه  هواداري فوتبال جذب گروه هاي دوستان می شوند و در خانواده جایگاه مناسبی به دست می آور

  . تکامل هویت افراد نزد دیگران کمک می کند

کنـد و  حضور در جمع هواداران در فضاي مجازي، فراغت هواداران را پر مـی خرین یافته این تحقیق نشان داد که آ

بـا   هـا فـرار کننـد و    از تنش توانند به راحتیکنند و در سایه فضاي مجازي میاز این رو آرامش خوبی را تجربه می

اي ل حاشـیه ئدور از تنش و مساه و ب نمایندورزشی بحث و تبادل نظر باشگاه ق مشترك ئسایر هواداران بر سر عال

شوند و به پیگیري اخبـار تـیم   از این رو به تیم خود دلبسته می .دکننرا تأمین  نیازهاي اجتماعی و تعلق خاطر خود

 هـواداران ایـن تـیم را    دلبستگی هواداران تـیم اسـتقالل،   انافزایش میز. عالقهنشان می دهنددر صفحات اجتماعی 

اخبـار تـیم   ا تیم ورزشی خود در ارتباط باشند، ق شخصی را کنار بگذارند تا هر چه بیشتر بئنماید تا عالتشویق می

ی را اخبار و حواشی بازیکنان و سرمرب. می دهدآنان  هآورد و هیجان جالب توجهی را باستقالل آنان را به وجد می

دیـور و    ،)2015(این یافته با یافته هاي وید. کنند و نتایج تیم برایشان بسیار مهم استبه جد و مشتاقانه پیگیري می

رسـانه هـاي   . همخـوانی دارد ) 2016( و سـاتو   )2017(، سی هـی  )2015( ، ابراهیمی و همکاران)2016( همکاران



ترغیـب و دلبسـته    اشـی و هواداران را بـه پیگیـري اخبـار و حو   فراغت هواداران را به خوبی پر می کنند   اجتماعی،

احترام به هواداران، تأمین نیازهاي هواداران و ترغیب آنان به حضور در تمام میادین و جشن هـاي تـیم،   . نمایند می

   .را براي تیم به ارمغان می آوردهمچون حمایت جداي از منافع مالی و مالی، منافع معنوي خاصی 

هـاي  توانند با مهیا کردن شرایطی مهیج در فضاي مجازي از قبیل آلبـوم ن میمدیراهاي این تحقیق، یافته با توجه به

هـاي آنالیـن سـرمربی بـا هـواداران،      ها و افتخارات تیمـی، پرسـش و پاسـخ   عکس با بازیکنان، اتاق عکس با جام

براي ارتقاي هواداران به سطح وفـاداري  هاي مختلف و تورهاي مجازي در باشگاه، هاي مجازي به مناسبتفستیوال

دهـد کـه نیازهـا و رفتـار      محققـان نشـان مـی    سایرهاي  ي دیگر، یافتهاز سو. ها در این سطح اقدام کنندو حفظ آن

کارکردهـاي اجتمـاعی و روانشـناختی مثبـت      ،از ایـن رو . هاي اجتماعی پیوسته در حال تغییر است مخاطبان شبکه

ها،  زمانی مثمرثمر خواهند بود که با توجه به این تغییرات، رویکرد جدید و مقتضـی را   هاي اجتماعی باشگاه شبکه

  ).2017 ،سی هی و 2009، منگولد و فولد(به کار گیرند 

حضور پر شـور آنـان در اسـتادیوم هـاي ورزشـی و       شاهدتوانند با تشویق هواداران در فضاي مجازي، مدیران می

 تأثیر مثبت و شـگرفی بـر روحیـه تـیم    حضور و استقبال گرم هواداران، همواره . دباشنمسابقات ملی و بین المللی 

هاي معنوي، از لحاظ از بحث حمایت يجدا. شودهاي حریف میگذارد و موجب تنش و ناآرامی در تیمخودي می

زمینـه سـاز    توانـد پشتوانه مالی می. هاي ورزشی خواهد شدحضور هواداران موجب تقویت بنیه مالی تیممادي نیز 

همواره درصدد  دها بایمدیران بازاریابی تیم. هاي مثبت در نقل و انتقاالت و تقویت تجهیزات و امکانات باشداتفاق

اي را بـراي ارتباطـات حضـوري و    سـالیانه از این رو بهتر است که رویدادهاي   .باشندبهبود ارتباط هواداران با تیم 

قائل شوند و هم هواداران را به گزار نمایند تا هم براي هواداران احترام و منزلت مستقیم مسئوالن تیم با هواداران بر

 . حمایت هاي همه جانبه از تیم ترغیب نمایند
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The study is to design a model for the effects of social and psychological functions of 
sport social media on attachment of Tehran Esteghlal team fans. The methodology 
was correlation that was done as a field survey. The statistical population was all fans 
of Tehran Esteghlal team that were a member at least on the club's official page in 
Instagram or official channels Esteghlal Tehran in the telegram. ٣٨٩ corrected 
questionnaires of Esteghlal Club fans who participated in Derbey’s play at Azadi 
Stadium in Tehran as samples were collected. From library studies and recent 
researches in field of social media in sport, the research instrument was designed that 
was confirmed face and content validities by seven professors in sport management 
and media. The reliability of the research instrument in the pilot study was accounted 
(α=٠/٧٦). The result of the Cronbach's alpha test for social and psychological 
functions (α =٠/٨٦) and for attachment of fans (α = ٠/٨٨) indicated a desirable 
reliability of the research instrument. The results of exploratory factor analysis (EFA) 
also confirmed the study instrument. The results showed that psychological and 
social function of sports social media has a direct and positive effect on attachment of 
fans (P<٠٫٠٥). Based on the results, the marketing managers of sports clubs is 
suggested that by social and psychological functions, social media can be used to 
attract new fans and promote loyalty of current fans and the club and their fans have 
benefits from supporting each other’s.  

Key words: Social Media, Social and Psychological Functions, Esteghlal Club and 
Attachment of Fans 


