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ABSTRACT
The purpose of study was to investigate role of negative news about the attitude
of fans towards the players and Persepolis football team. The population of study
was all students of fans of Persepolis team in Kurdistan University. A sample of
200 people was selected and simple random sampling method was used for data
collection. The research method was semi experimental and factorial design was
2 * 2 * 2. Questionnaire was used to measure identity and attitude towards
Persepolis team and Descriptive statistics and inferential (independent t-test,
one way covariance analysis) were used to analyze the data. In the study, four
types of negative information (immoral of game related, immoral of non-game
related, Incompetent of game related, Incompetent of non-game related) on the
attitude of fans towards the players and Persepolis team were investigated. The
research findings showed that immoral negative information more than
incompetence negative information results in negative attitudes towards fans
and the Persepolis team. Also, the negative attitude to the Persepolis team and
players in high and low identity fans is different in the negative news of the
incompetence related and unrelated to sport, but is not the same in the negative
immoral news of related and unrelated negative news. The Persepolis club can
prevent the development of immoral and incompetence issues by controlling
and monitoring the well-known players in the team. By preventing the
publication of false and negative news from other news sources, it prevents fans
from developing a negative attitude toward the team.
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چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش اطالعات منفی بر نگرش هواداران نسبت به بازیکنان و تیم فوتبال
پرسپولیس بود .جامعهی آماری تحقیق ،کلیه دانشجویان پسر هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه
کردستان بودند که نمونهی آماری  222نفر انتخاب شد و از روش نمونهگیری تصادفی ساده برای جمع-

واژه های کلیدی:

اطالعات منفی
بی کفایتی
تیم پرسپولیس
غیراخالقی
هویت هواداران

اندازهگیری هویت و نگرش نسبت به تیم پرسپولیس از پرسشنامه ،و برای تحلیل دادهها از روشهای آمار
توصیفی و استنباطی(المبدای ویلکس t ،مستقل ،تحلیل کوواریانس یک راهه) استفاده شد .در تحقیق
حاضر نقش  4نوع اطالعات منفی(غیراخالقی مرتبط با ورزش ،غیراخالقی غیرمرتبط با ورزش ،بی کفایتی
مرتبط با ورزش ،بی کفایتی غیرمرتبط با ورزش) بر نگرش هواداران نسبت به بازیکنان و تیم فوتبال
پرسپولیس بررسی شد .یافتههای تحقیق نشان داد بطور کلی اطالعات منفی غیراخالقی بیشتر از اطالعات
منفی بیکفایتی منجر به نگرش منفی هواداران نسبت به بازیکنان و تیم پرسپولیس میشود .همچنین نگرش

ارجاع:

منفی به بازیکنان و تیم پرسپولیس در هواداران با هویت باال و پایین و در دو نوع اطالعات منفی بیکفایتی

محمدی ،قاسمی سیانی .نقش

مرتبط با ورزش و غیرمرتبط با ورزش متفاوت ،ولی در دو نوع اطالعات منفی غیراخالقی مرتبط با ورزش

اطالعات منفی بر نگرش هواداران

و غیرمرتبط با ورزش تفاوتی نداشت .باشگاه پرسپولیس میتواند با کنترل و زیرنظر داشتن بازیکنان

پرسپولیس .پژوهش در مدیریت
ورزشی و رفتار حرکتی3 :1931 ،
(131-111:)11

جلوگیری از انتشار اخبار کذب و منفی از سایر منابع خبری ،مانع از ایجاد نگرش منفی هواداران به تیم
شود.
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نسبت به بازیکنان و تیم فوتبال

سرشناس و محبوب تیم ،از بوجود آمدن مسائل غیراخالقی و بیکفایتی آنها جلوگیری کند .همچنین با
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آوری داده ها استفاده شد .روش پژوهش ،نیمه تجربی و از نوع طرح فاکتوریل  2*2*2بود .به منظور
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مقدمه

امروزه ،مصرفکنندگان به طیف گستردهای از رسانهها ،از جمله رسانههای سنتی و جدید برای کسب اطالعات محصول
دسترسی دارند .این رسانهها برای سازمانها فرصتهای جدیدی را فراهم کردهاند که به بازاریابی محصوالت و خدمات
خود بپردازند و نگرش مثبت در رابطه با سازمان و محصوالت خود ایجاد کنند اما وجود این رسانهها ،برای سازمانها
مشکل ساز نیز شده است ،بگونه ای که مدیریت کردن اطالعات منفی در رابطه با محصوالت و خدمات را سخت تر
کرده( ،)1و ظهور رسانههای اجتماعی به تشدید رسواییهای منتشر شده و ایجاد نگرش منفی منجر شده است(2و.)9
تحقیقات زیادی در ادبیات مدیریت ورزش در بهبود بخشیدن به نگرش هواداران و تاثیر آن بر رفتارهای هوادار مانند
افزایش حضور در ورزشگاه ،فروش بلیط و فروش لباس ورزشی تمرکز کرده اند( .)4به همین ترتیب برای سازمان ها نیز
بسیار ضروری است که با ایجاد نگرش مثبت در مشتریان مشتریانشان را وفادار نگه دارند( .)5نگرش اشاره به جهتگیری
شناختی و عاطفی فرد با توجه به برخی رفتارهای محرک دارد( .)1بنابراین ،نگرش نسبت به یک تیم تحت عنوان ارزیابی
کلی شرکت کنندگان از تیم ورزشی تعریف شده است( .)1نگرش مصرف کنندگان نسبت به یک سازمان یا نهاد ممکن
است تحت تاثیر اطالعات بدست آمده از آن سازمان یا نهاد قرار بگیرد .تبلیغات منفی میتواند نگرش مشتریان به سازمان
را تغییر دهد که این تغییر به صورت منفی خواهد بود( .)5کلین )1331(1استدالل میکند افراد هنگام ارزیابی یک سازمان،
همچنین نشان داده شده است که اطالعات منفی تاثیر بیشتری بر ادراکات یا ارزیابیهای افراد میگذارد( .)3کلین و
اهلویا )2225(2اذعان داشتند زمانیکه افراد از دیگران انتظار مثبت دارند ،با وجود اطالعات منفی ،اطالعات مثبت کسب
شده از آن افراد را ناچیز می پندارند(.)12
اثر سرریز

9

به منظور فهم بهتر تاثیر تبلیغات منفی بر هواداران ورزش "اثر سرریز" میبایست مدنظر قرار بگیرد( .)4اهلویا 4و
همکاران( )2221اثر سر ریز را تحت عنوان " تا چه اندازه یک پیام باورها و عقاید مربوط به یک صفت را که در پیام
موجود نیست تحت تاثیر قرار میدهد" تعریف کرده اند( .)11بنابراین ،اثر سرریز میتواند برای توضیح این فرآیند که
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ارزش و بهایی که به اطالعات منفی خود از آن نهاد می دهند بیشتر از اطالعات مثبت خود از آن نهاد یا سازمان است(.)1

نگرش افراد نسبت به یک نهاد میتواند به یک نهاد مرتبط منتقل شود ،توضیح داده میشود( .)12بر این اساس ،اگر یک
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ورزشکار مواد نیروزا مصرف کند ،هوادار ورزش ممکن است بر این باور باشد که تیم مربوطه در استفادۀ ورزشکار از
مواد نیروزا اغماض کرده است .بنابراین اگر برداشتها و نگرش های هوادار نسبت به تیم ورزشی با وجود اینکه هیچ
اطالعات منفی از تیم(در مقاله خبری ،کلیپ خبری ،رسانه های اجتماعی) ذکر نشده باشد ،تغییر پیدا کند ،بر این اساس
میتوان گفت که ورزشکار "سرریز" بیش از حد به تیم ورزشی دارد( .)4اگرچه اثر سرریز میتواند هم در زمینه اطالعات
منفی و هم در زمینه اطالعات مثبت ر دهد ،قدرت قانع کنندگی اطالعات منفی میتواند مشکالتی را برای نهاد مرتبط
(تیم ورزشی) ایجاد کند(.)12
تحقیقات قبلی اثرات تبلیغات منفی و سرریز را در زمینه ورزش مورد بررسی قرار داده اند و بیشتر در ارتباط بین شرکتها
و ورزشکاران صحه گذار که درگیر یک رسوایی شده اند ،تمرکز کرده اند .بر طبق "اثر سرریز" ،رویدادهای منفی در رابطه
با اشخاص مشهور صرفا نگرش مشتریان نسبت به خود آنها را تحت تاثیر قرار نمیدهد بلکه ممکن است ارزیابیهای آنها
از تیم و یا حامیان مالی آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهد( .)19به عنوان مثال لو و آبرمیلر )2222(5دریافتند که اطالعات
منفی ،عالوه بر اینکه ورزشکاران صحه گذار را تحت تاثیر قرار میدهد ،همچنین تاثیر منفی در تصویر شرکت دارد(.)14
همچنین یونگ و شین ) 2211(1دریافتند اطالعات منفی ورزشکار ،نگرش هواداران به ورزشکار و حامی مالی او را تحت
تاثیر قرار می دهد( .) 15بنابراین ،بسیار مهم است که تاثیر اطالعات منفی بازیکنان بر رفتار هواداران تیم که یک ارتباط
نگرش هواداران به این دو بازیکن و تیم پرسپولیس بررسی خواهد شد .بگونه ای که این تاثیر در رابطه با اطالعات منفی
غیراخالقی و بی کفایتی ،با نقش تعدیل کنندگی اطالعات منفی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش ،در بین هواداران با هویت باال
و پایین و به صورت طرح فاکتوریل  2*2*2بررسی خواهد شد.
هنگام ارزیابی مردم از کسی یا چیزی ،اطالعات منفی نسبت به اطالعات مثبت ،تاثیر بیشتری بر تصمیمگیریهای آنها
میگذارد( .)11اطالعات منفی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :اطالعاتی که مربوط به اخالق است و اطالعاتی که شامل
بیکفایتی و یا عدم قابلیت است( .)11وجزیک 1و همکاران( ،)1339موارد بی اخالقی را شامل مسائل اخالقی که شامل
یک عمل خبیثانه و نابکارانه است و جدال و ستیز با باورها و ارزشهای اخالقی بوجود میآورد ،دانستند در حالی که
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روانی فردی نیز با تیم دارند ،بررسی شود .در تحقیق حاضر تاثیر اطالعات منفی دو بازیکن سرشناس تیم پرسپولیس در

مسائل کفایتی یا عملکردی به عملکرد عادی و یا عدم موفقیت برای مواجه شدن با استانداردهای کیفیت مربوط میشود.

5

. Louie & Obermiller
. Yoon & Shin
7
. Wojciszke
6

https://jrsm.khu.ac.ir/
181

] [ DOI: 10.29252/JRSM.9.18.178

آنها همچنین دریافتند که مردم با شدت بیشتری نقص و عیبهای اخالقی دیگران را نسبت به نقص و عیبهای شایستگی
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آنها قضاوت میکنند .این ارزیابی بر این تصور استوار است که انتظار میرود همه مردم به معیارهای اخالقی خاصی که
منعکس کننده آداب و رسوم جامعه است ،پایبند باشند .با این حال ،نقص صالحیت مجاز است ،چرا که هر کس دارای
تواناییهای مختلف است( .)11در این زمینه ،وجزیک( )2225اذعان میکند که مردم اهمیت بسیار بیشتری را به فساد
دیگران نسبت به عملکرد ضعیف آنها قائل هستند(.)13
بسیاری از مطالعات نشان داده اند که رفتار مصرف کننده(هوادار) تحت تاثیر سطوح هویت تیمی است( .)22نظریه هویت
اجتماعی توضیح میدهد که مردم خود را تحت عنوان یک بخش و وابسته به گروههای اجتماعی مختلف تعریف میکنند.
هویت با یک تیم ورزشی ،تحت عنوان هویت فرد از نظر دلبستگی به یک تیم ورزشی تعریف میشود ،بگونهای که تیم
ورزشی به بخشی جدایی ناپذیر از هویت شخص تبدیل میشود( .)22هویت قوی با یک تیم ورزشی جنبه های مختلف
رفتار هوادار را تحت تاثیر قرار میدهد؛ بخصوص با توجه به مقدار زمان؛ پول و تالشی که یک هوادار در یک تیم سرمایه
گذاری میکند ،مانند حضور در بازی و مقدار پولی که یک شخص برای کاالهای دارای مجوز صرف میکند( .)21نظریه
هویت اجتماعی بیان میکند که مردم میخواهند در موفقیت دیگران زمانیکه آنها را در رسیدن به آن موفقیت کمک کرده
اند ،سهیم باشند .از طرف دیگر ،مردم سعی میکنند با زور و اجبار از ارزیابی های منفی یا عدم موفقیت دیگران فاصله
بگیرند .از این رو ،می توان انتظار داشت که هویت هوادار با یک تیم ورزشی قضاوت آنها از مسائل منفی مربوط به
تیم ورزشی داشته باشند ،آنها به تبلیغات منفی واکنش نشان میدهند( .)29همچنین ژو و ویتال )2219(1اذعان داشتند سطح
هویت هواداران نسبت به بازیکنان و تیمهای ورزشی در واکنش آنها به اطالعات منفی و رسواییهای بازیکن و تیم متفاوت
است ،بگونه ای که در مواجه با این اطالعات منفی ،نگرش و رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند(.)24
هر عملی انگیزه خاص خود را دارد  .افراد بطور غریزی به دنبال این هستند که از انگیزه افراد از انجام یک عمل خاص
آگاه شوند( .) 25مردم رفتار افراد را به عنوان یک مسیر غیرمستقیم به افکار خود مشاهده میکنند ،و این چنین استنتاج
میکنند که انگیزهها ورای اعمال آنها قرار دارد( .)21بر اساس تئوری اسناد ،)21(3اعمال انسان بواسطهی ترکیبی از عوامل
مختلف شکل می گیرد ،دانستن این نکته که انگیزه های مختلف و متنوعی برای رفتارهای افراد وجود دارد ،چارچوبی را
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تیم های ورزشی را تحت تاثیر قرار دهد .بر اساس نظریه هویت اجتماعی ،معتقدیم که اگر هواداران هویت باالیی با یک

برای نسبت دادن اعمال دیگران به علتهای بنیادی مختلف فراهم میکند( .)25هیدر )1351( 12همچنین اذعان میکند که
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رفتار انسان شامل  2بعد داخلی و خارجی است ،عوامل داخلی ،رفتارهای عمدی را شامل میشوند ،در حالیکه عوامل
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خارجی رفتارهای غیر عمدی را دربرمیگیرند( .)21وینر 11و همکاران( )1313پیشنهاد کردند که وقتی افراد از یک رویداد
منفی مطلع می شوند ،آنها به دنبال علت آن رویداد می روند .از نقطه نظر رفتار مصرف کننده ،افراد زمانیکه بحران بوجود
آمده در یک شرکت را ناشی از خود شرکت بدانند ،مسئولیت شرکت را برای بحران بوجود آمده مورد ارزیابی قرار
میدهند( .)21مطابق با تحقیقات قبلی ،کومبس ،)2221(12تئوری بحران ارتباطات موقعیتی )SCCT(19را مطرح کرد(.)23
نظریه اسناد ،اساس  SCCTرا تشکیل میدهد .بر اساس سطح مسئولیت اعمال انسان ،مردم برای یک عمل مثبت هنگامی
که آن عمل به عمد باشد قدردانی بیشتری میکنند نسبت به زمانیکه آن عمل بطور ناخواسته باشد ،و به همین ترتیب نتایج
منفی بیشتر سرزنش میشوند زمانی که آنها عمدی باشد (.)92
کومبس و هالدی ) 2222(14انواع بحران را به سه دسته بر اساس انتساب مسئولیت بحران تقسیم کرده اند .نوع اول،
"قربانیان( "15به عنوان مثال ،بالیای طبیعی مانند زلزله که غیر قابل اجتناب است) ،دارای نسبت بسیار ضعیف از مسئولیت
بحران که سازمان به عنوان یک قربانی از این رویداد درک میشود .در نوع دوم" ،حوادث ناخواسته( "11به عنوان مثال،
خطاهای فنی یا محصوالت معیوب) ،دارای نسبت حداقل از مسئولیت بحران که مردم بر این باورند که این سازمان قصد
انجام دادن این حادثه را نداشته و یا نمیتوانسته بر آن کنترلی داشته باشد .بگونه ای که در مورد یک محصول معیوب،
مصرف کنندگان قبول میکنند که سیستم فرایند کیفیت به طور کامل نمیتواند کاالی معیوب را تشخیص دهد .نوع سوم،
مسئولیت بحران است ،که مردم معتقدند حادثه قابل پیشگیری بوده است .این چارچوب به فرایند شکلگیری نگرش
مصرفکنندگان در رابطه با بازیکنان و تیم ورزشی مرتبط است( .)91ام )2219(11اثرات سبکهای اسناد مصرف کنندگان
در ارزیابی های برند تایید شده را بررسی کردند .در این مطالعه ،مصرف کنندگانی که اطالعات منفی در رابطه با بازیکن
مشهور را به عنوان یک مورد موقعیتی درک کردند ،نگرش منفیتری به برند و قصد خرید نسبت به کسانی که این مورد
را به عنوان غیرموقعیتی درک کردند ،نشان دادند( .)92مطالعه دیگری نشان داد قابلیت کنترل یک شرکت در میزان تقصیر
در یک حادثه ،پاسخ مصرف کنندگان به تبلیغات منفی را تحت تاثیر قرار میدهد .بررسی با استفاده از یک سناریو که در
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رابطه با رسوایی سالمت مواد غذایی انجام شد ،نشان داد ارزیابی مصرف کنندگان از شرکت درگیر ،با سطح درک شده از
کنترل (برای مثال ،چقدر این شرکت در رویداد منفی بوجود آمده کنترل داشته است؟) میانجی شد(.)25
در پرتو تحقیقات قبلی در نظریه اسناد ،منطقی است نتیجه بگیریم که ستاره های ورزشی نیز ممکن است مسئولیت بیشتری
برای حوادث غیر مرتبط با بازی داشته باشند ،در حالی که آنها مسئولیت کمتری برای رویدادهای مربوط به بازی دارند.
به ویژه ،اگر یک ستاره ورزشی در طول یک بازی مصدوم شود ،هواداران رفتار ستاره ورزشی را غیر قابل کنترل در نظر
میگیرند و چنین درک میکنند که بازیکن حداقل مسئولیت را در این وضعیت داشته است ،به جای اینکه او را سرزنش
کنند .در مقابل ،اگر حادثه ای مشابه در خارج از یک بازی ر دهد (به عنوان مثال ،ستاره های ورزشی که در یک حادثه
خارج از ورزش مصدوم می شوند) ،هواداران این موضوع را به عنوان یک وضعیت قابل کنترل درک میکنند ،و بر این
اعتقادند که اگر ورزشکار مواظب بود ،ممکن بود چنین اتفاق منفی ر ندهد .بر اساس نظریه فوق و یافتهها ،می توان
چنین انتظار داشت که هواداران ،ستاره ورزشی را به عنوان مسئول بیشتر در رابطه با وقایع منفی در شرایط غیرمرتبط با
ورزش نسبت به شرایط مرتبط با ورزش در نظر میگیرند.
روش شناسی پژوهش

تبلیغات منفی غیر اخالقی و بی کفایتی 2 ،نوع هویت باال و پایین 2 ،نوع اطالعات منفی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش)
بود .طرح فاکتوریل ،از پیچیده ترین طرح های تجربی و نیمه تجربی در مطالعات مدیریت است و این امکان را فراهم می
سازد که تاثیرهای دو یا چند دستکاری را بر متغیر وابسته به طور همزمان بیازماییم .همچنین ،در این نوع طرح می توان
اثرات دو یا چند متغیر مستقل و نیز تعامل میان آنها را اندازه گیری کرد؛ به همین دلیل ،طرح فاکتوریل ،کارآمدتر از چندین
طرح تصادفی تک عاملی است( .) 99پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری تحقیق ،کلیه دانشجویان
پسر هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه کردستان بودند که نمونهی آماری  222نفر انتخاب شد و از روش نمونهگیری
تصادفی ساده برای جمع آوری دادهها استفاده شد .با توجه به طرح فاکتوریل (جدول 1 ،)1شرایط متفاوت وجود دارد،
که بر این اساس از  222نفر نمونه ،تعداد  111نفر تا پایان پژوهش حاضر به همکاری شدند که این تعداد به صورت
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جدول :1طرح فاکتوریل  2*2*2بین آزمودنی ها
پس آزمون

پیش آزمون

مداخله

نگرش نسبت

نگرش نسبت به

نوع اطالعات

نگرش نسبت به

نگرش نسبت به

به تیم

بازیکنان

منفی

تیم

بازیکنان

9/5

9/49

4/99

4/95

 n=22غیرمرتبط

1/11

1/32

اطالعات منفی

4/13

9/15

 n=22غیرمرتبط

پایین

9/54

9/21

غیراخالقی

4/11

4/29

 n=21مرتبط

باال

9/12

2/49

4/25

9/31

 n=22مرتبط

پایین

4/11

4/12

4/45

4/99

 n=22غیرمرتبط

باال

9/52

9/45

اطالعات منفی

9/35

9/53

 n=22غیرمرتبط

پایین

9/13

9/31

بی کفایتی

9/12

4/24

n=21مرتبط

باال

9/21

9/51

9/19

9/93

n=22مرتبط

پایین

نوع ارتباط با ورزش

هویت
باال

هر یک از گروههای تجربی به روش زیر داستان دریافت کردند:
اطالعات منفی غیراخالقی مرتبط با ورزش :داستان به این صورت است که دو بازیکن تیم پرسپولیس در یکی از بازیهای
جام باشگاههای آسیا دوپینگ کرده و دوپینگ آنها بعد از آزمایش مثبت اعالم شده است.
از مشروبات الکلی و حضور در پارتی مختلط دستگیر شده اند.
اطالعات منفی بی کفای تی مرتبط با ورزش :داستان به این صورت است که دو بازیکن تیم پرسپولیس در تمرینات این تیم
دچار مصدومیت شده و ادامه بازیهای این تیم را از دست داده اند.
اطالعات منفی بی کفایتی غیر مرتبط با ورزش :داستان به این صورت است که دو بازیکن تیم پرسپولیس در جریان تبلیغ
محص ول دچار مصدومیت شده و ادامه بازیهای این تیم را از دست داده اند.
روش گردآوری اطالعات

در ابتدا با استفاده از پرسشنامه هویت تیمی ،هویت افراد به تیم پرسپولیس مشخص شد .پرسشنامه شامل  9سوال بود که
در طیف  5گزینهای لیکرت تنظیم شده بود ،با توجه به پرسشنامه حاضر افراد با توجه به پاسخهای خود نسبت به میانگین
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اطالعات منفی غیراخالقی غیرمرتبط با ورزش :داستان به این صورت است که دو بازیکن تیم پرسپولیس به علت استفاده

به عنوان هویت باال و پایین دسته بندی شدند ،بگونه ای که پاسخ های با میانگین  9و باالتر به عنوان هویت باال و پاسخهای
با میانگین پایینتر از  9به عنوان افراد با هویت پایین مشخص شدند .در این مرحله به عنوان پیش آزمون همچنین نگرش
نسبت به بازیکنان و همچنین تیم پرسپولیس مشخص شود .برای اینکه بتوان پاسخ دهندگان را شناسایی کرد تا در هنگام
توزیع پرسشنامهی پس آزمون مشکلی جهت شناسایی نباشد ،پرسشنامههای آنها کدگذاری شد .تمام افرادی که به پرسشنامه
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هویت تیمی و نگرش پاسخ داده بودند ،به صورت تصادفی و با توجه به هویت آنها به  1دسته تقسیم و در طرح فاکتوریل
 2*2*2قرار گرفتند .بین پیش آزمون و پس آزمون یک هفته فرصت داده شد تا تمام ذهنیت پاسخ دهندگان از پرسش
نامهی پیش آزمون (پرسشنامه ی نگرش نسبت به بازیکنان و تیم پرسپولیس) از بین برود و بعد از یک هفته با توجه به
اسامی که افراد در پرسشنامه پیش آزمون خود مشخص نموده بودند و کدگذاریهایی که انجام شده بود 4 ،داستان ساختگی
(داستان اطال عات منفی غیراخالقی مرتبط با ورزش ،داستان اطالعات منفی غیراخالقی غیرمرتبط با ورزش ،داستان
اطالعات منفی بیکفایتی مرتبط با ورزش و داستان اطالعات منفی بیکفایتی غیرمرتبط با ورزش ،در افراد با هویت باال و
پایین) به عنوان مداخلهگر بین آنها توزیع گردید ،بگونهای که هر شخص یک داستان را با توجه به قرار گرفتن در هر گروه
(از  1گروه ممکن) مطالعه می کرد .پاسخ دهندگان ابتدا آنها را مطالعه نموده ،پس از مطالعه داستانهای ساختگی با توجه
به کدگذاری انجام شده در پرسشنامهها ،پرسشنامه پس آزمون (نگرش نسبت به بازیکنان و تیم پرسپولیس) در بین آنها
توزیع گردید .الزم به ذکر است که در پایان تحقیق به هر یک از نمونهها اعالم شد که داستانها ساختگی بود.
ابزار اندازه گیری

به منظور اندازه گیری هویت و نگرش نسبت به تیم پرسپولیس از پرسشنامه استفاده شد .سواالت پرسشنامه برگرفته از
سواالت تحقیقات قبلی(کو و کیم  ،2214دمیرل و ارداگموس ،2214ناسیس و همکاران  )2212بود و صرفا تغییراتی در
مقیاس اندازهگیری بعضی از مولفهها داده شد(جدول .)2برای اطمینان از روایی صوری پرسشنامهها و داستانهای ساختگی،
و محتوایی آنها مورد بازبینی قرار گرفت ،جهت تعیین پایایی پرسشنامه 42 ،پرسشنامه بین دانشجویان توزیع گردید و پس
از جمعآوری دادهها میزان آلفای کرونبا آن تعیین شد.
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داستانها توسط  12نفر از اساتید مدیریت و مدیریت ورزشی جهت مطالعه پایلوت13بررسی شد ،سپس اصالحات مفهومی
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جدول :2پایایی ،منابع و سواالت هر یک از مولفهها
مولفه

پایایی(آلفای کرونبا )

سواالت

منابع

بطور کلی نگرشم نسبت به (بازیکن  Aتیم پرسپولیس) مطلوب است.
بطور کلی نگرشم نسبت به (بازیکن  Aتیم پرسپولیس) مثبت است.
بطور کلی نگرشم نسبت به (بازیکن  Aتیم پرسپولیس) خوشایند است.
بطور کلی نگرشم نسبت به (بازیکن  Bتیم پرسپولیس) مطلوب است.
نگرش نسبت

بطور کلی نگرشم نسبت به (بازیکن  Bتیم پرسپولیس) مثبت است.

به بازیکنان و

بطور کلی نگرشم نسبت به (بازیکن  Bتیم پرسپولیس) خوشایند است.

تیم پرسپولیس

بطور کلی نگرشم نسبت به تیم پرسپولیس مطلوب است.

کو و کیم ()2214
دمیرل و

2/12

ارداگموس()2214

بطور کلی نگرشم نسبت به تیم پرسپولیس مثبت است.
بطور کلی نگرشم نسبت به تیم پرسپولیس خوشایند است.
خودم را از هواداران بزرگ تیم پرسپولیس میدانم.
اگر از تیم پرسپولیس طرفداری نکنم احساس ضرر و زیان میکنم.

هویت تیمی

ناسیس و

2/11

همکاران()2212

طرفداری از تیم پرسپولیس برایم خیلی مهم است.

جمع آوری داده ها

به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  SPSS 23و از روشهای آمار توصیفی(فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف
یافته ها
جدول :3وضعیت جمعیت شناختی نمونهها
متغیرها
وضعیت

مجرد

141

14/3

تاهل

متاهل

25

15/1

جمع

111

1/111

زیر  22سال

1

4/1

 21تا 25

35

51/2

 21تا 92

51

99/1

باالی 92

1

4/2

جمع

111

1/111

کارشناسی

34

51/1

کارشناسی ارشد

19

91/3

دکتری

3

5/4

جمع

111

1/111

سن

مقطع
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معیار) و استنباطی(المبدای ویلکس t ،مستقل ،تحلیل کوواریانس یک راهه) استفاده شد.
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جدول :4نتایج آزمون المبدای ویلکس
مقدار

متغیرها

نسبتF

سطح معناداری

درجه آزادی

توان آماری

مجذور اتا

فرضیه
2/119

نگرش نسبت به

2/511

2/214

9

2/121

2/191

بازیکن(پیش آزمون)
نگرش نسبت به تیم(پیش

2/122

4/214

2/212

9

2/115

2/222

آزمون)
داستان

2/523

4/242

3

2/222

2/221

2/312

هویت

2/119

4/124

3

2/225

2/221

2/113

داستان*هویت

2/194

1/134

3

2/211

2/231

2/115

جدول  2نتایج آزمون المبدای ویلکس برای تاثیرات چندمتغیره نمره پیش آژمون نگرش و داستان و هویت را بر نمره پس
آزمون نگرش نشان می دهد .نمره پیش آزمون نوع داستان ( ) F )9 ، 119( = 4 /24 ،ETA2 = 2/20 ،P ≥ 2 /21و هویت
(  ) F )3 ، 49( = 4 /80 ،ETA2 = 2/23 ،P ≥ 2 /21تاثیر معنی داری داشته است .سایر متغیرها( نمره پیش آزمون نگرش

جدول :5نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی تاثیرات تک متغیره بر نگرش نسبت به بازیکن و تیم
متغیر وابسته

مجموع
مجذورات

نگرش نسبت به بازیکن(پس آزمون)

22/213

DF
9

میانگین
مجذورات
1/139

F
3/441

معنی داری

مجذور اتا

توان
آماری

2/222

2/951

2/335

داستان
نگرش نسبت به تیم(پس آزمون)

19/141

9

4/512

1/914

2/221

2/212

2/351

نگرش نسبت به بازیکن(پس آزمون)

9/511

1

9/511

5/291

2/223

2/232

2/531

هویت
نگرش نسبت به تیم(پس آزمون)

1/211

1

1/211
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بازیکن ،نگرش تیمی و تعامل داستان – هویت) تاثیر معنی داری نداشته است(.)P≥ 0/05
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جدول  ، 9نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی تاثیرات تک متغیره بر نگرش نسبت به بازیکن و تیم را نشان می دهد.
یافته ها بیانگر این است که نوع داستان بر هر دو بعد نگرش(بازیکن ،تیم) اثرگذار بوده است .دامنه اندازه گیری بین 2/2
تا  2/91است .اثر هویت بر بعد بازیکن( ) ETA2 = 2/23و بعد تیمی ( ) ETA2 = 2/15نگرش معنی دار بوده است.

جدول :1مقایسۀ میانگین پاسخ های پس آزمون هواداران در معرض اطالعات منفی غیراخالقی و بیکفایتی در نگرش نسبت به بازیکنان و تیم
پرسپولیس
متغیر
نگرش نسبت به بازیکنان تیم پرسپولیس
نگرش نسبت به تیم پرسپولیس

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

اطالعات منفی غیراخالقی

19

2/14

1/14

اطالعات منفی بی کفایتی

19

9/13

2/19

اطالعات منفی غیراخالقی

19

9/22

1/24

اطالعات منفی بی کفایتی

19

9/19

2/13

آزمون T

آزمون لوین

تفاضل در فاصله اطمینان %35

متغیر
F

سطح

آماره T

معناداری
نگرش نسبت

تساوی

به بازیکنان تیم

واریانسها

پرسپولیس

عدم تساوی

12/31

2/222

-4/23
-4/23

درجه

سطح

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگینها

114

2/221

-1/24

111/92

2/221

-1/24

Lower

-1/591
-1/591

Upper

-2/51
-2/55

واریانسها
نگرش نسبت

تساوی

به تیم

واریانسها

پرسپولیس

عدم تساوی

15/41

2/221

-2/93
-2/93

114
111/11

2/222
2/222

در سطح  2/25معنادار میباشد.
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-1/115

-2/122
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-2/19

-1/114

-2/124
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جدول :1نتایج آزمون  Tمستقل و لوین
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با توجه به جداول  5و  1و با توجه به سطح معناداری آزمون لوین که برای هر دو متغیر کمتر از  2/25است متوجه
میشویم که واریانس ها در دو گروه اطالعات منفی غیراخالقی و بی کفایتی در هر دو متغیر(نگرش نسبت به بازیکنان و
نگرش نسبت به تیم) برابر نیست ،با مراجعه به سطح معناداری آزمون  2/221( Tو  2/222برای دو متغیر) که کمتر از
 2/25است نتیجه میگیریم که تاثیر اطالعات منفی در دو گروه (اطالعات منفی غیراخالقی و اطالعات منفی بی کفایتی)
در نگرش نسبت به بازیکنان و تیم پرسپولیس تفاوت معناداری دارد و با توجه به میانگین دو گروه در دو متغیر پی میبریم
هوادارانی که در معرض اطالعات منفی غیراخالقی قرار گرفته اند نگرش منفیتری نسبت به بازیکنان و همینطور تیم
پرسپولیس دارند.
جدول :1نتایج آزمون مقایسه های زوجی
تفاضل در فاصله اطمینان %35

گروه
متغیر وابسته
داستان ()I

تفاضل

خطای

داستان()J

میانگین

استاندارد

Sig

نگرش نسبت به

منفی غیر اخالقی

منفی غیر اخالقی غیرمرتبط

2/229

2/911

2/115

-2/111

2/119

بازیکن (پس

مرتبط

منفی بی کفایتی غیرمرتبط

-1/115

2/922

2/224

-2/242

-2/211

آزمون)

منفی بی کفایتی

منفی غیر اخالقی غیرمرتبط

1/221

2/923

2/222

2/954

2/241

مرتبط

منفی بی کفایتی غیرمرتبط

-2/992

2/923

2/221

-2/115

2/112

منفی بی کفایتی مرتیط

-2/941

2/921

2/221

-1/221

2/595

نگرش نسبت به

منفی غیر اخالقی

منفی غیر اخالقی غیرمرتبط

2/123

2/922

2/914

-2/211

1/411

تیم (پس آزمون)

مرتبط

منفی بی کفایتی غیرمرتبط

-2/131

2/922

2/219

-1/511

2/113

منفی بی کفایتی

منفی غیر اخالقی غیرمرتبط

2/355

2/911

2/221

2/121

1/123

مرتبط

منفی بی کفایتی غیرمرتبط

-2/951

2/912

2/221

-1/221

2/525

جدول  1نتایج آزمون مقایسه های زوجی بنفرونی را نشان میدهد .همانطور که قابل مشاهده است در نگرش نسبت به
بازیکنان و تیم پرسپولیس  ،تفاوت گروه داستان منفی غیراخالقی مرتبط با غیراخالقی غیرمرتبط ،غیرمعنادار(،)P≤2 /25
ولی تفاوت گروه داستان منفی بیکفایتی مرتبط با بیکفایتی غیرمرتبط معنادار( )P≤2 /25است.
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منفی بی کفایتی مرتیط

-1/131

2/911

2/229

Lower
Bound
-2/211

Upper
Bound
-2/925
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جدول :3آزمون مقایسه های زوجی افراد با هویت باال و پایین در نگرش به تیم و بازیکن
تفاوت
متغیرهای وابسته

هویت ()I

هویت ()J

نگرش نسبت به

باال

پایین

میانگین (I-

خطای

)J

استاندارد

*2/523

2/291

SIG

2/223

تفاضل در فاصله اطمینان %35

Lower

Upper

Bound

Bound

2/251

1/229

بازیکن (پس آزمون)
نگرش نسبت به تیم

باال

پایین

*2/122

2/291

2/225

2/224

1/113

(پس آزمون)

جدول ، 1آزمون مقایسه های زوجی هواداران با هویت باال و پایین را در نگرش نسبت به بازیکنان و تیم پرسپولیس نشان
می دهد که هواداران با هویت باال و پایین در نگرش نسبت به بازیکنان و تیم تفاوت معناداری دارند( .)P ≥ 2 /21همانطور
که با مقایسه ی تفاوت میانگین دو گروه هویت باال و پایین قابل مشاهده است افراد با هویت باال در نگرش نسبت به
بازیکنان و تیم پرسپولیس در مرحلهی پس آزمون نگرش قویتری دارند بگونه ای که میتوان نتیجه گرفت اطالعات منفی
است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تبلیغات منفی بر نگرش هواداران نسبت به بازیکنان و تیم فوتبال پرسپولیس بود.
همانطور که نتایج تحقیق نشان داد هوادارانی که در معرض نگرش منفی غیراخالقی بازیکنان پرسپولیس قرار گرفتند ،هم
نسبت به بازیکنان و هم نسبت به تیم پرسپولیس نگرش منفیتری داشتند ،نسبت به زمانیکه در معرض اطالعات منفی
بیکفایتی قرار گرفتند .از نتایج جالب تحقیق ،انتقال یافتن نگرش منفی از بازیکنان به تیم است ،بگونهای که هواداران با
خواندن اخبار منفی غیراخالقی بازیکنان ،نسبت به تیم پرسپولیس نیز نگرش منفی پیدا میکنند .چنین نتیجه ای میتواند
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غیر اخالقی و بی کفایتی در نگرش هواداران با هویت باال تاثیر بسیار کمتری نسبت به هواداران با هویت پایین داشته

وظیفه بازیکنان تیم را سنگینتر کند که بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود در سطح جامعه باشند .این وظیفه در رابطه با
بازیکنان محبوب و سرشناس بیشتر است .بطوریکه در تحقیق حاضر نیز در رابطه با دو بازیکن محبوب و سرشناس تیم
بیشتری می دهند و واکنش بیشتری را نسبت به مسائل اخالقی از خود نشان میدهند .جامعه ایران نیز به دلیل فرهنگ و
ارزش های خاص خود که در بین اکثریت افراد جامعه وجود دارد ،به مسائل اخالقی واکنش نشان میدهند .بطوریکه
https://jrsm.khu.ac.ir/
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پرسپولیس این نتایج حاصل شد .همانطور که وجزیک ( )2225نیز اذعان داشت ،مردم به فساد نسبت به عملکرد اهمیت
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هواداران فوتبال نیز از این قضیه استثنا نیستند و آنها نسبت به مسائل اخالقی تیم محبوب و همینطور بازیکنان بیتفاوت
نیستند .از قسمت اول تحقیق می توان چنین برداشت کرد که هواداران دوست دارند هوادار تیمی باشند که بازیکنان آن تیم
از نظر مسائل اخالقی تصویر خوبی در جامعه داشته باشند .بحث مسائل غیراخالقی و فساد میتواند در بسیاری از کشورها
مورد توجه قرار بگیرد بطوریکه در کشور ما نیز این قضیه مستثنا نیست و شاید در حد باالتری مردم و هواداران نسبت به
غیراخالقیها واکنش نشان دهند.
قسمت دیگر تحقیق نگرش هوادارانی که در معرض اطالعات منفی غیراخالقی و بیکفایتی بودند را نسبت به بازیکنان و
تیم پرسپولیس با توجه به میزان هویت آنها مورد مقایسه قرار میداد .نتایج بیانگر این بود که هواداران با هویت باال و پایین
در نگرش نسبت به بازیکنان و تیم پرسپولیس تفاوت معناداری دارند ،بگونهای که میتوان نتیجه گرفت اطالعات منفی
غیراخالقی و بیکفایتی در نگرش هواداران با هویت باال تاثیر بسیار کمتری نسبت به هواداران با هویت پایین داشته است.
نتیجه این دو یافته با نتیجه تحقیق ژو و ویتال ( )2219که اذعان داشتند سطح هویت هواداران نسبت به بازیکنان و تیمهای
ورزشی در واکنش آنها به اطالعات منفی و رسواییهای بازیکن و تیم متفاوت است ،بگونه ای که در مواجهه با این
اطالعات منفی ،نگرش و رفتارهای متفاوتی از خود نشان میدهند ،هم راستا است .وقتی هواداران با تیمی هویت باالیی
داشته باشند احساس دلبستگی نیز در آنها افزایش مییابد بگونهای که تیم ورزشی به بخشی جدایی ناپذیر از هویت شخص
تبدیل میشود  ،به همین دلیل منطقیست که هواداران با هویت باال ،تعصب باالتری به بازیکنان و تیم محبوب خود داشته
بزرگ برای تیم به حساب آیند .حف ظ و نگهداری این هواداران برای هر باشگاهی از اهمیت زیادی برخوردار است.
بنابراین ،باشگاهها می بایست این نوع سرمایه را در نظر داشته باشند و در کنترل اخبار منتشر شده از باشگاه توجه کنند .از
آنجا که یافتهها نشان داد هواداران با هویت پایین زودتر نگرششان نسبت به بازیکنان و تیم تغییر میکند ،روابط عمومی
باشگاه می بایست در انتشار اخبار خود توجه کافی را داشته باشد .جلوگیری از انتشار اخبار کذب و منفی از سایتها و
دیگر منابع خبری از مهمترین وظایف روابط عمومی باشگاه است ،به این دلیل که بسیاری از هواداران با هویت پایین
اخبار باشگاه را به دقت و از سایت خود باشگاه پیگیری نمی کنند و ممکن است این اخبار کذب و منفی از منابع خبری،
در نگرش آنها تاثیرگذار باشد که میتواند در نهایت به از دست دادن این هواداران منجر شود.
یافته دیگر تحقیق اخبار منفی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش را در نگرش نسبت به بازیکنان و تیم پرسپولیس بررسی کرد.
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باشند و بطور سریع نگرششان نسبت به تیم عوض نشود .این نوع هواداران برای تیم بسیار ارزشمندند و میتوانند سرمایهای

قسمتی از این یافته اخبار منفی غیراخالقی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش را در نگرش هواداران نسبت به بازیکنان و تیم
رابطه با حضور در پارتی مختلط و استفاده از مشروبات الکلی و رانندگی در حالت مستی بود که نتایج این دو فرضیه عدم
تفاوت بین این دو فرضیه را نشان داد ،بگونه ای که پاسخ دهندگان به یک میزان نسبت به این دو نوع اخبار نگرش منفی
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پرسپولیس بررسی میکرد ،اخبار منفی مرتبط با ورزش در رابطه با دوپینگ بازیکنان ،و اخبار منفی غیرمرتبط با ورزش در
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به بازیکنان و تیم پرسپولیس پیدا کردند .بر اساس مبانی نظری تحقیق و نظریه اسناد ،پیش بینی میشد هواداران نسبت به
اخبار منفی غیرمرتبط با ورزش نسبت به اخبار منفی مرتبط با ورزش نگرش منفیتری داشته باشند ،ولی بر اساس نتایج
این دو فرضیه تفاوت بین این دو معنادار نبود .علت این عدم تفاوت میتواند به خاطر چهرۀ منفیای باشد که دوپینگ در
کشور ما و همینطور در بسیاری از کشورهای دیگر دارد .نتیجه این دو یافته با نتیجه تحقیات ام ( )2219و بارباروسا و
همکاران( )2211که نشان دادند مصرف کنندگانی که اطالعات منفی در رابطه با بازیکن مشهور را به عنوان یک مورد
موقعیتی درک کردند ،نگرش منفیتری به برند و قصد خرید نسبت به کسانی که این مورد را به عنوان غیرموقعیتی درک
کردند ،نشان دادند ،ناهمسو بود .علت چنین ناهمسویی را میتوان چنین عنوان کرد که هواداران ممکن است خود بازیکنان
را در اتفاق بوجود آمده (دوپینگ) دخیل بدانن د و این اتفاق را برآمده از تصمیم خود بازیکن تلقی کرده باشند .از طرف
دیگر همانطور که عنوان شد چهرۀ منفی دوپینگ در سطح جامعه است که میتواند در نگرش هواداران به همان اندازۀ
اخبار منفی غیراخالقی غیرمرتبط با ورزش(حضور در پارتی مختلط و استفاده از مشروبات الکلی) تاثیرگذار باشد.
یافته آخر تحقیق حاضر تاثیر اطالعات منفی بیکفایتی مرتبط با ورزش و غیرمرتبط با ورزش را بر نگرش هواداران نسبت
به بازیکنان و تیم پرسپولیس بررسی میکرد .همانطور که نتایج نشان داد میزان تاثیر اخبار منفی بیکفایتی مرتبط با ورزش
و غیر مرتبط با و رزش بر نگرش هواداران نسبت به بازیکنان و همچنین تیم پرسپولیس تفاوت معناداری دارد .بگونه ای
که هواداران با خواندن اخبار منفی بیکفایتی غیرمرتبط با ورزش نگرش منفیتری به بازیکنان و تیم پرسپولیس دارند
با ورزش روبه رو میشوند ،آنها این موضوع را به عنوان یک وضعیت قابل کنترل درک میکنند ،و بر این اعتقادند که اگر
ورزشکار مواظب بود ،ممکن بود چنین اتفاق منفی ر ندهد ،ولی در رابطه با اخبار منفی مرتبط با ورزش آنها چنین
برداشت میکنند که چنین اتفاقی در جریان بازی و مسابقه بوده و از دسترس بازیکن خارج بوده است ،بخصوص زمانیکه
این اخبار منفی در رابطه با کفایت و عملکرد بازیکن باشد و مسائل غیراخالقی و فساد در میان نباشد .نتیجه این دو یافته
با ادعای هیدر ( )1351که اذعان میکند عوامل داخلی ،رفتارهای عمدی را شامل میشوند ،در حالیکه عوامل خارجی
رفتارهای غیر عمدی را دربرمیگیرند ،هم راستا است .از طرف دیگر با تحقیقات ام ( )2219و بارباروسا و همکاران()2211
که عوامل موقعیتی را در نگرش کامال دخیل میدانستند ،نیز هم راستا بود.
محدودیت های تحقیق

در هر تحقیقی محقق با یک سری محدودیت هایی مواجه است .تحقیق حاضر نیز از این قضیه مستثنا نیست و محققان با
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نسبت به زمانیکه اخبار منفی بیکفایتی مرتبط با ورزش را خواندند .بطور منطقی وقتی هواداران با اخبار منفی غیرمرتبط

یک سری محدودیت هایی مواجه بودند .از جمله اینکه به دلیل ماهیت نیمه تجربی تحقیق حاضر و اینکه نمونه های تحقیق
نکردند .از دیگر محدودیتها ،جامعه تحقیق میباشد که همه سنین را مورد بررسی قرار نمیدهد و تمرکز بر دانشجویان
است که با توجه به سن آنها احتماال از هواداران تاثیرگذار هر تیمی به شمار میروند .با این حال عدم بررسی هواداران
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بزرگسال و سالمند از محدودیت دیگر تحقیق بود .از دیگر محدودیت های تحقیق حاضر عدم بررسی هواداران زن بود
که به دلیل حجم زیاد تحقیق که متغیرهای متعددی را مورد بررسی قرار میداد و برای جلوگیری از سردرگمی خواننده
فقط هواداران مرد را مورد بررسی قرار داد.
کاربردهای عملی

نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر میتواند برای باشگاههای ورزشی و به خصوص باشگاههای پرطرفدار سودمند باشد.
با توجه به نتایج تحقیق که به اهمیت اخبار منفی غیراخالقی اشاره کرد و تاثیر آن در ایجاد نگرش منفی نسبت به بازیکنان
و تیم پرسپولیس اثبات شد ،پیشنهاد میشود باشگاههای پرطرفدار همچون باشگاه پرسپولیس نسبت به مسائل اخالقی
بازیکنان خود دقت و توجه الزم را داشته باشند .مدیران عامل باشگاهها میتوانند با ثبت کردن قوانین باشگاه در قراردادهای
بازیکنان آنها را ملزم به رعایت قوانین و چارچوب های اخالقی کنند .چراکه ورزش حرفه ای نیازمند یک سری اصول و
قوانینی است که بازیکنان باید آنها را رعایت کنند .کسر درصدی از قرارداد در صورت بوجود آمدن مسائل غیراخالقی از
طرف بازیکنان میتواند در جلوگیری از بوجود آمدن این نوع مسائل موثر باشد .از نتایج دیگر تحقیق تفاوت در شکلگیری
نگرش منفی در هواداران با هویت باال و پایین بود .پیشنهاد میشود روابط عمومی باشگاه از انتشار اخبار کذب و منفی
توسط دیگر خبرگزاری ها جلوگیری کند ،همچنین برخورد قاطع با خبرنگارهایی که در پی ایجاد حاشیه برای بازیکنان
هستند .چراکه هواداران با هویت پایین ممکن است با دریافت اخبار از منابع نامعتبر نسبت به بازیکنان و تیم نگرش منفی
کاهش درآمد مالی منجر شود.
تحقیقات برای آینده

با وجود نتایج حاصل از این تحقیق ،جای خالی تحقیقات بیشتر در این زمینه به چشم میخورد .پیشنهاد میشود اخبار
منفی در رابطه با تیم و اسپانسر مورد بررسی قرار گیرد .همچنین پیشنهاد میشود چنین تحقیقی در رشتههای ورزشی
پرطرفدار دیگر در کشور ما مانند والیبال و کشتی نیز انجام شود .همچنین پیشنهاد میشود یک مطالعه بین فرهنگی در
چند کشور انجام شود و مطالعات بدست آمده از چند کشور با هم مقایسه شود .پیشنهاد میشود عالوه بر متغیرهای بررسی
شده در این تحقیق متغیرهای دیگری مانند میزان درگیری هواداران با ورزش نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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پیدا کنند که میتواند منجر به از دست دادن چنین هوادارانی شود و در نتیجه به عدم حضور این هواداران در ورزشگاه و
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