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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت هویت هواداری باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران
بود که به صورت مطالعه موردی بر روی باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل تهران انجام گرفت.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی و از نظر هدف کاربردی با پیروی از مطالعات
موردی بوده است که از منظر جمعآوری دادهها به شکل میدانی انجام گرفت .جامعه تحقیق را کلیه
هواداران باشگاه استقالل تهران تشکیل میدادند که تعداد  346نفر از آنها با توجه به قلمروی مکانی
و زمانی بهعنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب شدند .بهمنظور سنجش میزان هویت هواداران از مقیاس
هویت هواداران ورزشی ساختهشده توسط شجیع ،سهرابی و فوالدیان ( )2009استفاده شد .نتایج
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بین خرده مقیاسهای هویت خود و هویت اجتماعی
به تفکیک تحصیالت هواداران ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج آزمون رتبهبندی
فریدمن نشان داد که از میان عوامل تشکیلدهنده هویت هواداران ،هویت خود رتبه اول و تأثیرپذیری
و هویت اجتماعی رتبههای دوم و سوم را به دست آوردند .با توجه به نتایج پژوهش ،شناخت
مولفههای هویت هواداری ،تشکیل نظام مدیریت هواداران ،توجه به نیازهای هواداران ،توجه اساسی
به کانونهای هواداری از جمله اقدامات عملیاتی است که اقدام به آنها ضروری جلوه مینماید.
کلید واژهها :هواداران ورزشی ،هویت خود ،هویت اجتماعی ،تأثیرپذیری ،استقالل تهران.
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مقدمه
ورزش پدیدهای اجتماعی و بستر مناسبی برای شکلگیری هویت افراد است .ورزش عالوه
بر غنیسازی اوقات فراغت و برآورده ساختن نیازهای تفریحی افراد ،زمینهساز شکلگیری شخصیت،
هویت و الگودهی مناسب نیز محسوب میشود .در میان این گستره عظیم ورزشی ،ورزشهایی
تأثیرگذارترند که در مقطعی از زمان و مکان اهمیت ویژهای پیدا میکنند ).(Goodarzi, 2011
فوتبال که یکی از پرطرفدارترین رشتههای ورزشی محسوب میشود ،بهطور خاص میتواند نمایشی
دستهجمعی تلقی شود که در آن تیم و بازیکنان و هواداران ،نماد یک جامعه ،شهر یا منطقه به شمار
میآیند و در این محیط ،افراد ،بهطور وسیعی معنا و هویت پیدا میکنند .امروزه ورزش فوتبال ،با
توجه به شواهد موجود به عنوان پرطرفدارترین و محبوبترین ورزش در سطح جهان مطرح است؛
تا جایی که بسیاری از کشورها آن را به عنوان ورزشی ملی خود قلمداد میکنند .وجود هزاران
بازیکن فوتبال و میلیونها هوادار آنها در سراسر جهان ،لبریز بودن ورزشگاهها و برخورداری
رقابتها از بینندگان چند صد میلیونی ،فوتبال را به عنوان مردمیترین ورزش جهان معرفی کرده
است .در ایران نیز فوتبال ،رایجترین و پرطرفدارترین ورزش بوده و در مقایسه با تمامی ورزشها
بیشترین تعداد ورزشکار و طرفدار را به خود اختصاص داده است (Mahmoudi, Honari,

.)Younesi & Shahlae Bagheri, 2019
فوتبال بدون توجه به شرایط زندگی و میزان رفاه افراد ،سرگرمی و شادی را برای آنها به ارمغان
میآورد و به عنوان بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است و در فرهنگ ،مذهب و سیاست
ملتها جای گرفته است ) .(Ahtiainen, 2018صف طویل متقاضیان ،حق پخش تلویزیونی
مسابقات جام جهانی فوتبال یا لیگ قهرمانان اروپا و نیز تعداد بیشمار هواداران ،این موضوع را تایید
میکند .حدود سه میلیارد و دویست میلیون نفر جام جهانی  2014برزیل را از تلویزیون تماشا کردند
و بیش از سه میلیون نفر هم این مسابقات را از نزدیک تماشا کردند؛ که میانگین  53000تماشاگر و
تکمیل  93درصدی ظرفیت ورزشگاه برای هر بازی میباشد ) .(Dima, 2015ورزش فوتبال بدون

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

دوره دوم ،شماره اول (پیاپی پنج) ،بهار 55  1400

هواداران و تماشاگران جذابیتی ندارد و اغلب تیمهایی موفقتر هستند که هواداران بیشتر و وفادارتری
داشته باشند .در همین راستا ،هواداران فوتبال ،کلیدیترین نقش را در پیشرفت تیمهای ملی و
باشگاهها ایفا میکنند .بنابراین ،ایجاد زمینههای مناسب برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد
هواداران و تماشاگران به عنوان مشتریان و مخاطبان اصلی فوتبال ،مدیران حوزه ورزش و بازاریابی
را ناگزیر ساخته است که به دنبال ارزیابی و ارضای نیازهای تماشاگران باشند و از این طریق زمینه
افزایش هویت تیمی هواداران و حضور آنها در رویدادهای ورزشی را فراهم کنند (Fesengheri,

.(Bensbordi, Shooshi Nasab, 2017
در واقع ،با شناخت نوع احساس و هویت هواداران میتوان با ارائه خدمات متناسب با آن به
بهرههای اقتصادی فراوانی دست پیدا کرد .به عقیده متخصصین مدیریت ورزشی ،مدیران و صاحبان
مشاغل ورزشی میتوانند با شناخت ویژگیها و انگیزههای تماشاگران رویدادهای ورزشی و با جلب
نظر آنان برای بهبود عملکردهای سازمانی و کسب مزایای مالی برنامهریزی نمایند (Moradi,

 .(Houshyar, Sadri, Hamed, 2014هویت هواداری که یکی از مفاهیم نوین ،در این حوزه
محسوب میشود ،مهمترین جنبه پیشرفت تیمهای ورزشی نیز محسوب میشود؛ زیرا ،هواداران با
سطح هویت هواداری باال احتماالً حتی در دورههای رکود تیم مورد عالقة خود ،احساس تعلق بیشتری
به آن دارند .مزایای احساس تعلق به تیمهای ورزشی شامل حمایت آشکارتر از تیم در بازیهای
خانگی و بیرون از خانه ،خرید بلیت مسابقات و غیره نیز میشود .اعتقاد براین است که عوامل مختلف
مدیریتی میتوانند بر هویت هواداران ورزشی تأثیرگذار باشند و همچنین ادراکات هواداران نیز بر
هویت آنان نسبت به تیمی خاص مؤثر است ) .(Shojaee & Soleymani Tapeh Sari, 2010در
حال حاضر ،محدودیتها و مزایای داشتن یک هویت هواداری باال ،بهخوبی شناسایی نشده است و
مشکالت مربوط به هویت هواداری قوی زمانی رخ میدهد که تعهد بیش از اندازه فرد به نقش هوادار
منجر به پرداخت هزینه از سوی سایر جنبههای زندگی فرد شود ).(Stephan & Brewer, 2007

هویت هواداری ورزشی ،به تعهد شخصی و درگیری احساسی فرد به یک بازیکن ،تیم یا سازمان
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ورزشی اطالق میشود .برای هویت هواداران ،سه سطح را میتوان در نظر گرفت؛ پایینترین سطح،
هویت مختص هواداران اجتماعی است که برای سرگرمی در رویداد ورزشی حاضر میشوند و نگران
نتیجة بازی نیستند .هواداران متمرکز یا نیمه متعصب سطح دیگری از هویت هواداری است که از
یک بازیکن یا تیم هواداری میکنند؛ اما ،این هواداری عمری طوالنی نداشته و در صورت نتیجه
نگرفتن تیم یا عملکرد ضعیف بازیکنان ،دلبستگی خود را نسبت به آن تغییر میدهند .دستة سوم،
هواداران همیشگی یا بسیار متعصباند که برای مدت طوالنی دلبستگی احساسی زیادی به بازیکن
یا تیم مورد عالقة خود دارند .گفتنی است هر چه هوادار هویت هواداری بیشتری داشته باشد ،بیشتر
در رویدادها حاضر میشود ).(Dehghan, Khezri, Alidoust, Hemayat talab, 2010

عوامل انگیزشی نیز تأثیر مهمی روی میزان حضور تماشاگران دارند .سرگرمی ،هیجان ،گریز از
روزمرگی و یکنواختی ،زیبایی بازی ،بازی پایاپای ،پیروزی ،آگاهی در مورد ورزش موردنظر،
عوامل اقتصادی ،بودن در کنار خانواده و اجتماعی شدن ،از جمله عوامل انگیزشی تأثیرگذار بر
هویت هواداران ورزشی نیز میباشد .بااینحال ،از جمله مشتریان سازمانهای ورزشی ،هواداران
هستند که تشویق و ترغیب آنها برای حضور مداوم ،از اهداف اساسی بازاریابان ورزشی باشگاهها
محسوب میشود؛ زیرا همانطور که گفته شد یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در صنعت فوتبال
جذب و افزایش هواداران با هویت باال برای باشگاه است ،که یکی از فواید آن درآمدزایی حاصل
از حضور آنهاست ( .)Saatchian & Elahi, 2015از تمام خودهای ممکن که محققان نسبت به
آن جذب شدهاند ،هویت هواداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شواهد این مورد را
میتوان در حجم مطالعاتی مشاهده کرد که هویت ورزشکاران و یا طرفداران ورزشی را بهعنوان
متغیر اصلی به کار گرفتهاند( .)Shabanibahar & maghboli, 2013بهطورکلی ،هویت هواداری
برای شخصی که هویت خود را با نقش هواداری شناسایی میکند مانند درجهای از قدرت و
انحصارگرایی تعریف شده است (.)Brewer, Van Raalte, Linder, 1993
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گستردگی ادبیات پژوهشی مربوط به هویت هواداران ورزشی ،اهمیت روزافزون موضوع
موردنظر را نشان میدهد .در پژوهشهای انجام شده در داخل کشور ،نتایج پژوهش Rezapour

) (2018نشان داد که بین استفاده از وبسایتهای هواداری مختص تیم پرسپولیس ،استفاده از
اپلیکشنهای مختص تیم پرسپولیس ،استفاده از روزنامههای الکترونیک ،استفاده از صفحات
اینستاگرام مختص تیم پرسپولیس و استفاده از کانالهای تلگرام مختص تیم پرسپولیس با هویت
هواداران باشگاه پرسپولیس تهران رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .در پژوهشی دیگر
) Fasnaghari et al (2017دریافتند که تمایز ،اعتبار و تشابه هویت برند به ترتیب ،بیشترین و
کمترین تاثیر را بر جذاب کردن هویت برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران داشتند و جذابیت
هویت برند ،بیشترین تاثیر را در ایجاد هویت تیمی هواداران داشته است .همچنین )Ghofrani(2015

با بررسی نقش انگیزه بر هویت تیمی هواداران فوتبال دریافت که انگیزش هواداران رابطه معناداری
با هویت تیمی آنان دارد و به جز متغیر فرار از روزمرگی ،سایر متغیرها (تعامل اجتماعی ،سرگرمی،
وابستگی تیمی ،موفقیت و خانواده) پیش بین معناداری برای هویت تیمی بودندJaberi, Naderian .

) Jahromi, Khazaei Pool and Salimi (2014نیز با مقایسه عوامل موثر بر همذات پنداری
هواداران با تیمهای ورزشی با سابقه و تیمهای تازه تاسیس نشان دادند که بین هواداران تیمهای تازه
تاسیس ،خاستگاه جغرافیایی اساسی ترین عامل در همذات پنداری هواداران با تیم مورد عالقه شان
است .همچنین نتایج نشان داد که بین هواداران تیم های با سابقه ،سابقه و تاریخچه موفقیتهای تیمی
مهمترین عامل بوده است .در تحقیقی دیگر ) Moradi, Hoshyar, Sadri and Hamed (2014به
بررسی هویت تیمی در تیمهای استقالل ،پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز پرداخته و نشان دادند که
هویت تیمی هواداران رابطه معناداری با شخصیت تیم ورزشی دارد.
همچنین از جمله تحقیقاتی که در خارج از کشور در خصوص هویت هواداری انجام شده است
میتوان به پژوهش ) Luke, Funk, Doyle and McDonald (2019اشاره کرد که در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که پنج بعد تاثیرگذاری ،مشارکت رفتاری ،آگاهی شناختی ،ارزیابی
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خصوصی و ارزیابی عمومی در هواداران با هویت تیمی باال برای تیم محبوب خود در طول زمان
ثابت بوده است .در پژوهشی دیگر ) Cohen (2017دریافت که رابطه مثبت و معناداری بین تعهد به
جامعه و هویت تیمی وجود دارد .نتایج پژوهش ) Gargon (2016نیز نشان داد که هیجان ،دانش
ورزشی و عالقه به تیم جزو شایعترین انگیزههای هواداری هستند .در این راستا ) Yildiz (2016نیز
با بررسی رابطه بین هویت پذیری هواداران و بی تعهدی اخالقی آنان دریافت که هواداران دارای
هویت پذیری زیاد ،کمتر احتمال می دهند که تیمشان تبانی نموده یا به عمد یک بازی را واگذار
کند .در یک پژوهش قابلتوجه Billings, Delvin and Brown (2016) ،در طی برگزاری
مسابقات جام جهانی  2014به بررسی ارتباط دو مقوله هویت هواداری و ملیگرایی در تماشاگران
مسابقات فوتبال پرداختند .این پژوهش که با روش معادالت ساختاری انجام پذیرفت حاکی از نقش
مثبت هویت هواداری در پیشبینی ملیگرایی کشورهای مختلف از جمله کشور ایالت متحده داشت.
در پژوهشی ) Muir, Pokrizinski, and Griffin (2015نشان دادند که رابطه مثبت و معنیداری
بین افزایش هویت تیمی هواداران و استفاده از شبکههای اجتماعی تیمها و خریر محصوالت مربوط
به باشگاه محبوبشان دارد.
گفتنی است ) Aminuddin and Lee (2008ویژگیهای اماکن ورزشی و کیفیت تیمهای
ورزشی را بر هویت هواداری هواداران باشگاهها و میزان حضور آنها در مسابقات کامالً مؤثر
دانستند .همچنین ) Chen (2007نیز در پژوهش خود عوامل مدیریتی را در ایجاد یا حفظ هویت
هواداران تیمهای ورزشی حرفهای مؤثر دانست .وی در مدل مفهومی خود عواملی را که در 12
زیرشاخه ارائه شده بودند به پنج جنبه اصلی طبقهبندی کرد که شامل عوامل سازمانی ،عوامل
جذبکننده ،عوامل وابسته ،رسانهها و عوامل سنتی هستند .بر اساس نتایج آزمونهای تجربی و
تجزیهوتحلیل مدل ارائهشده هویت هواداری بهطور مستقیم از عوامل مدیریتی تأثیر میپذیرفت.
الزم به توضیح است ،تیمهای پرمخاطب تهرانی یعنی استقالل و پرسپولیس که ازجمله
پرطرفدارترین تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران بهحساب میآیند ،بهجز تمرکز بر روی چند بخش
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خاص ،برنامهریزی و فعالیتهای کمتری حتی نسبت به باشگاههای دیگر برای شناخت ،جذب و
حفظ هواداران و در کل ساماندهی و ارتباط مؤثر با هواداران خود دارند .ازاینرو ،پژوهشهای
کاربردی و اساسی با جامعه هدف استقالل و پرسپولیس تهران ،برای برقراری هرچه بیشتر هواداران
با این باشگاهها میتواند مؤثر واقع شود .بهطورکلی ،بررسی هویت هواداری باشگاههای حرفهای
لیگ برتر ایران ،یکی از مفاهیم غیرقابلچشمپوشی در زمینه مشتریان و بهویژه هواداران است که
نتایج بهدستآمده از آن عملکرد این باشگاهها را در ارتباط با مشتریان و هواداران خود منعکس
میسازد .باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل تهران به عنوان یکی از پرافتخارترین تیمهای کشور از این
ویژگی برخوردار است و هوادارانی دنبالکننده این تیم هستند که استقالل را جزیی از خود و خود
را جزیی از استقالل میدانند و به معنای واقعی هویت این تیم را یدک میکشند .ازآنجاکه هویت
هواداری مفهومی مهم در حوزة بازاریابی ورزشی و نهضت توسعة بهرهگیری از منابع انسانی است،
محققین در این پژوهش درصدد برآمدند تا پاسخی علمی و منطقی به این سؤال که وضعیت هویت
هواداری باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران چگونه است؟ و برای تقویت این مهم در نظام هواداری
کشور چه باید کرد؟ بیابند که نتایج حاصل از آن اطالعات ارزشمندی را برای مدیران ورزش کشور،
لیگهای ورزشی ،فدراسیونها و سازمانهای ورزشی کشور فراهم میسازد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی و از نظر هدف کاربردی با پیروی از
مطالعات موردی میباشد که از منظر جمعآوری دادهها به شکل میدانی انجام گرفت .بهمنظور سنجش
میزان هویت هواداران ورزشی از مقیاس هویت هواداران ورزشی ساختهشده توسط )Shajie (2009

استفاده شد .این مقیاس میزان هویت هواداران ورزشی را در  19گویه با خرده مقیاسهای هویت خود
( 8گویه) ،تأثیرپذیری ( 6گویه) و هویت اجتماعی ( 5گویه) مورد ارزیابی قرار میدهد .این ابزار که
بهصورت کمی و  10ارزشی تهیه شده بود ،دارای روایی تائید شده توسط متخصصین مدیریت ورزشی
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میباشد .الزم به ذکر است پایایی ابزار در یک مطالعه مقدماتی که بر روی  50نفر از هواداران باشگاه
استقالل تهران انجام گرفت ،با ضریب آلفای کرونباخ  0/83مورد تایید قرار گرفت .جامعه مورد
مطالعه در این تحقیق را با توجه به قلمروی مکانی تحقیق که شهر مقدس مشهد میباشد ،کلیه هواداران
باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل تهران در این شهر تشکیل دادند .افراد نمونه آماری پژوهش از بین
هوادارانی که برای تماشای بازی فوتبال پدیده شهرخودرو مشهد و استقالل تهران در تاریخ
 1398/02/07به ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد آمده بودند انتخاب شد.
با توجه به استفاده از حق  10درصدی هواداران استقالل تهران بهعنوان تیم میهمان ( ،)N=3500با
توجه به فرمول برآورد حجم نمونه کوکران ،از بین این هواداران ،تعداد  350نفر به صورت تصادفی
به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند که در نهایت تعداد  346پرسشنامه بازگردانده شد و تجزیه و تحلیل
بر روی آنها انجام گرفت .همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف
معیار و  ) ...و از آمار استنباطی (روشهای آماری تی تک نمونهای ،تی دو گروه مستقل ،تحلیل
واریانس یکطرفه و فریدمن) در سطح معناداری  0/05استفاده گردید .ضمن اینکه از نمودار Q-Q

 plotبرای تشخیص وضعیت توزیع نرمالیته متغیرها استفاده گردید .الزم به ذکر است ،کلیه محاسبات
آماری بهوسیله نرمافزار  SPSS 25انجام گرفت.
یافتهها
ویژگی های جمعیت شناختی پژوهش حاضر در جدول زیر خالصه شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی
ردیف

مولفه های جمعیت شناختی

1

وضعیت تاهل

2

تماشای سالیانه مسابقات

درصد
متاهل

36/6

مجرد

63/4

 1تا  4بازی

58/5

 5تا  7بازی

10/9

 8تا  10بازی

9 /8

 10بازی به باال

20/8
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3

تحصیالت

4

وضعیت اشتغال

5

عضویت کانون هواداران

6

درآمد ماهیانه
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دیپلم

26/2

فوق دیپلم

15/3

لیسانس

37/2

فوق لیسانس

20/2

دکتری

1/1

آزاد

26/8

کارمند

10/9

نظامی

4/ 4

محصل

1/6

دانشجو

55/7

بلی

19/7

خیر

79/8

زیر یک میلیون تومان

43/7

دو تا چهار میلیون
تومان

12/6

چهار تا شش میلیون
تومان

8/7

شش تا هشت میلیون
تومان

5/5

هشت میلیون به باال

29/4

بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش نشان داد که بر اساس سن  % 80درصد
پاسخگویان بین  20تا  40سال سن دارند ،از این تعداد  %8/5درصد افراد بین  15تا  20سال و باقی
پاسخگویان یعنی  %11/5باالتر از  40سال قرار داشتند و گفتنی است باالترین سن در این تعداد
آزمودنی  55سال و پایینترین سن  15سال بود .بر اساس وضعیت تأهل نیز  % 36/6درصد پاسخگویان
متأهل و  % 63/4درصد افراد مجرد بودند .همچنین بر اساس میزان تماشای ساالنه مسابقات فوتبال،
 % 20/8درصد پاسخگویان بیش از  10بازی % 9/8 ،درصد  8تا  10بازی % 10/9 ،درصد  5تا  7بازی
و درنهایت  % 58/5درصد از پاسخگویان یک تا  4بازی تیم موردعالقه خود را از نزدیک در
ورزشگاهها مشاهده میکنند .بر اساس میزان تحصیالت % 26/2 ،درصد پاسخگویان دارای مدرک
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تحصیلی دیپلم % 15/3 ،درصد دارای مدرک تحصیلی فوقدیپلم % 37/2 ،درصد دارای مدرک
تحصیلی لیسانس % 20/2 ،درصد دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس و درنهایت  % 1/1درصد از
افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند .همچنین ،بر اساس وضعیت شغلی  % 26/8درصد
پاسخگویان دارای شغل آزاد % 10/9 ،درصد کارمند % 4/4 ،درصد نظامی 1/6 ،درصد محصل و
باقی پاسخگویان مشتمل بر  % 55/7درصد افراد را دانشجویان تشکیل میدادند .بر اساس عضویت در
کانون هواداران %19/7 ،درصد از پاسخگویان عضو کانون هواداران استقالل تهران بوده و باقی افراد
یعنی  % 79/8درصد پاسخگویان عضو کانون هواداران استقالل به شمار نمیآمدند .همچنین ،بر اساس
درآمد ماهیانه % 43/7 ،درصد پاسخگویان دارای درآمد زیر  200هزار تومان % 12/6 ،درصد  201تا
 400هزار تومان % 8/7 ،درصد  401تا  600هزار تومان % 5/5 ،درصد  601تا  800هزار تومان و
درنهایت  % 29/4درصد پاسخگویان دارای درآمد باالتر از  800هزار تومان بودند  .جهت تشخیص
وضعیت نرمالیته از نمودار کیو کیو پالت و آماره کولموگروف اسمیرنف استفاده شد ،.همانطور که
در شکل  1مشاهده میکنید ،با توجه به پیروی دادهها از یک خط راست ،میتوان اذعان داشت که
دادههای هویت هواداران ورزشی دارای توزیع نرمال میباشد.

شکل  .1نمودار وضعیت توزیع نرمالیته هویت هواداران ورزشی

جدول شماره  2نیز ،وضعیت نرمالیته هویت هواداران ورزشی را تایید میکند.
جدول .2آمارههای آزمون نرمالیته
آزمونK-S
هویت هواداران ورزشی

اماره

درجه ازادی

سطح معناداری

0/51

345

0/34
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در ادامه ،جهت مقایسه میانگینهای خرده مقیاس هویت هواداران ورزشی به تفکیک عضویت
در کانون هواداران از آزمون تی دو گروه مستقل نیز استفاده شد .جدول  ،3آمارههای مربوط به
آزمون تی تست را به تفکیک عضویت در کانون هواداران ورزشی نشان میدهد.
جدول  .3آمارههای آزمون تی دو گروه مستقل

کانون
هواداران
ورزشی

فعالیت
ورزشی

تفاوت

انحراف خطای

میانگینها

استاندارد
0/55

متغیرها

T

سطح معناداری

هویت خود

1/77

0/076

0/98

تأثیرپذیری

1/42

0/15

0/61

0/48

هویت اجتماعی

2/83

0/005

0/76

0/27

هویت خود

2/94

0/003

1/48

0/50

تأثیرپذیری

1/72

0/08

0/79

0/46

هویت اجتماعی

2/97

0/003

0/76

0/25
P≤0/ 05

نتایج آزمون دو گروه مستقل به تفکیک عضویت در کانون هواداران نشان داد که بین خرده
مقیاسهای هویت خود( )t=1/77 ،p=0/076و تأثیرپذیری ( )t=1/42 ،p=0/15به تفکیک عضویت
در کانون هواداران تفاوت معناداری وجود ندارد .این در حالی است که در خرده مقیاس هویت
اجتماعی( )t=2/83 ،p=0/005به تفکیک عضویت در کانون هواداران ورزشی تفاوت معناداری
مشاهده شد .نتایج آزمون دو گروه مستقل به تفکیک فعالیت ورزشی منظم نیز نشان داد که بین خرده
مقیاسهای هویت خود ()t=2/94 ،p=0/003و هویت اجتماعی ( )t=2/97 ،p=0/003به تفکیک
فعالیت ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد .این در حالی است که در خرده مقیاس تأثیرپذیری
( )t=2/77 ،p=0/08به تفکیک عضویت در کانون هواداران ورزشی تفاوت معناداری نیز مشاهده
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نشد .با توجه به اینکه در آزمون تجانس واریانس خرده مقیاسهای هویت خود و هویت اجتماعی
دارای سطح معناداری باالتر از  0/05هستند ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه )(ANOVA
استفاده گردید.
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه به تفکیک تحصیالت آزمودنیها ،تماشای ساالنه
مسابقات و مقدار فعالیت ورزشی آزمودنیها در جدول شماره خالصه شده است.
جدول  .4آمارههای آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
میانگین

F

بین گروهی

681/08

170/27

8/51

درونگروهی

6979/48

19/99

کل

7660/56

بین گروهی

143/46

35/86

درونگروهی

1748/17

5/009

کل

1891/64

جمع

سطح
معناداری

تحصیالت

هویت
خود
هویت
اجتماعی
هویت
خود

تماشای
ساالنه
مسابقات

هویت
اجتماعی
مقدار
فعالیت

هویت
خود

ورزشی
هویت
اجتماعی

بین گروهی

583/21

145/80

درونگروهی

7077/35

20/27

کل

7660/56

بین گروهی

92/90

23/22

درونگروهی

1798/74

5/15

کل

1891/64

بین گروهی

469/66

117/41

درونگروهی

7190/90

20/60

کل

7660/56

بین گروهی

74/08

18/52

درونگروهی

1817/55

5/20

کل

1891/64

7/16

7/19

4/50

5/69

3/55

0/001

0/001

0/001

0/01

0/001

0/07

P≤0/ 05

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد که بین خرده مقیاسهای هویت خود
( )F=8/51 ،p=0/001و هویت اجتماعی ( )F=7/16 ،p=0/001به تفکیک تحصیالت هواداران
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ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بر اساس نتایج آزمون تعقیبی سیداک برای عامل
هویت خود سطح دیپلم با لیسانس و فوقلیسانس و همینطور فوقدیپلم با فوقلیسانس ،اختالف
معنیداری نشان دادند ( .)P<0/05برای عامل هویت اجتماعی سطح فوقدیپلم با فوقلیسانس و
همینطور لیسانس با فوقلیسانس ،اختالف معنیداری نشان دادند ( .)P<0/05همچنین مشخص شد
که بین خرده مقیاسهای هویت خود( )F=7/19 ،p=0/001و هویت اجتماعی ()F=4/50،p=0/001
به تفکیک تماشای ساالنه مسابقات تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بر اساس نتایج آزمون
تعقیبی سیداک1برای عامل هویت خود ،زیر یک سال با یک تا سه سال و همینطور سه تا پنج سال
با پنج سال به باال ،اختالف معنیداری نشان دادند ( .)P<0/05برای عامل هویت اجتماعی یک تا سه
سال با سه تا پنج سال و همینطور زیر یک سال با پنج سال به باال ،اختالف معنیداری نشان دادند
( .)P<0/05در همین راستا ،نتایج نشان داد که بین خرده مقیاسهای هویت خود (،p=0/001
 )F=5/69تفاوت معناداری وجود دارد .در خرده مقیاس هویت اجتماعی ( )F=3/55 ،p=0/07به
تفکیک تحصیالت هواداران ورزشی تفاوت معناداری مشاهده نشد .همچنین بر اساس نتایج آزمون
تعقیبی سیداک برای عامل هویت خود فعالیت  1تا  2سال با  6تا  8سال و همینطور  2تا  4سال با 6
تا  8سال ،اختالف معنیداری نشان دادند (.)P<0/05
جدول  4نتایج آزمون تی تک نمونهای را جهت مقدار مطلوبیت هویت هواداران ورزشی نشان
میدهد.
جدول  .5آمارههای آزمون تی تک نمونهای
T

سطح معناداری

میانگین

وضعیت متغیر

هویت خود

89/91

0/001

2/22

نامطلوب

تأثیرپذیری

138/37

0/001

2/92

نامطلوب

هویت اجتماعی

297/94

0/001

2/66

نامطلوب

هویت هواداران ورزشی

23/20

0/001

1/18

نامطلوب
P≤0/ 05

. Sidak

1

  66بررسی وضعیت هویت هواداری باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران ...

بهطورکلی و بر اساس نتایج جدول  ،5نتایج آزمون تی تک نمونهای حاکی از نامطلوب بودن
هویت هواداران باشگاه استقالل تهران نیز میباشد .
جدول  6نیز نتایج آزمون فریدمن را جهت رتبهبندی ابعاد هویت هواداران باشگاه استقالل تهران
نشان میدهد.
جدول  .6نتایج مربوط به آزمون ناپارامتریک فریدمن
میانگین رتبه

رتبه

2/99

1

تأثیرپذیری

2/00

2

هویت اجتماعی

1/01

3

هویت خود

N
346

Chi-Square
690/091

درجه آزادی

سطح معناداری

2

نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن نشان داد که از میان عوامل تشکیلدهنده هویت هواداران ،هویت
خود رتبه اول و تأثیرپذیری و هویت اجتماعی رتبههای دوم و سوم را به دست آوردند.
بحث و نتیجهگیری
بدون شک ورزش جزیی جداناشدنی از جامعه و زندگی روزمره انسانها میباشد .در دهههای
اخیر و با توجه به گسترش ورزش ،این مقوله قسمت مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل میدهد .عالوه
بر انجام فعالیتهای ورزشی ،دنبال کردن وقایع و اتفاقات ورزشی نیز حاال یکی از بخشهای زندگی
روزمره انسانها میباشد .در هر جامعه و با توجه میزان گستردگی ورزشهای خاصی از سوی مردم
دنبال میشود که با توجه به عالقه مردم ایران ،ورزش فوتبال بدون شک در زمره جذب بیشترین
مخاطبان قرار میگیرد .با توجه به گستردگی برگزاری لیگهای مختلف فوتبال در سراسر کشور ،این
ورزش از حیث ورزشکار و مخاطب در ردیف اول ورزشهای ایران قرار میگیرد .ظهور تیمهای
پرطرفدار در فوتبال کشور همواره مسابقات داخلی را بسیار جذاب کرده است؛ تیمهایی که به یک
مکان و شهر خاصی تعلق ندارند و عالقه به آنها تا دورترین نقاط کشور و حتی جهان کشیده شده
است .همچنین ،گرایش به هرچه حرفهای تر شدن در فوتبال و مشکالت و چالش های آن امری است

0/001
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که بیش از پیش فوتبال کشور با آن روبرو می باشد .مشکالت و تنگناهای مالی ،ناتوانی در جذب
حامیان مالی ،عدم پرداخت مناسب به فوتبال پایه ،ضعف در امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و
همین طور ضعف در نظام مربوط به هواداران ،از جمله این آسیب ها به حساب می آیند ،که در این
بین چالش های مربوط به هواداران به علت اهمیت شرایط ،درآمدزایی و توسعه نظام باشگاه داری از
طریق ایشان بیش از پیش جلوه نمایی می کند .در این بین هواداران فوتبال ،کلیدیترین نقش را در
پیشرفت تیمهای ملی و باشگاهها ایفا میکنند و هویت تیمی هواداران از مهمترین جنبههای پیشرفت
تیمهای ورزشی است( .)Rezapour, 2018بنابراین ،محققین در پژوهش حاضر سعی کردند تا
وضعیت هویت هواداری باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران را که به صورت مطالعه موردی بر روی
باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل تهران انجان شده است ،مورد بررسی قرار دهند .
از اینرو ،با توجه به یافته ها مشخص گردید که  63/4درصد از هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی
استقالل تهران مجرد می باشند .لذا ،با توجه به این که افراد در این برهه از زندگی فاقد هویتهای
تعیین کنندهای چون هویت پدر ،همسر و غیره هستند ( .)Zagnoli, Radicchi, 2010امکان جذب
و گرایش ایشان به سمت و سوی هواداری و اولویت قرار گرفتن این مهم برای آنها بیشتر است .از
این رو به باشگاه استقالل تهران توصیه میشود که با توجه به وقت آزاد بیشتری که هواداران مجرد
صرف حمایت از تیم مورد عالقه خود کرده و همین طور استقبال بیشتر ایشان برای حضور در
ورزشگاهها ،در جهت تاثیرگذاری موثر برای نیازها و خواستههای ایشان شرایطی فراهم گردد که
بتوان پاسخی منطقی ارائه کرد تا هوادارانی با هویت باالتری نیز داشته باشند .از طرفی توجه به نیازهای
هواداران متاهل و کوشش برای حفظ و ارتقای هویت آن ها غیر قابل چشم پوشی است .از آن جا که
نزدیک به  60درصد از هواداران باشگاه استقالل تهران تنها یک تا  4بازی تیم مورد عالقه خود را به
طور ساالنه از نزدیک تماشا میکنند و نظر به اینکه هرچه حضور افراد در ورزشگاهها بیشتر باشد،
افراد دارای هویت هواداری باالتری خواهند بود & (Oujaghi, Abdollahpour, Gholizadeh

 .(Hekmati, 2010نتایج پژوهش ) ،Decarvalo, Sarmento and Bowen (2014نیز یافتههای
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این بخش را تایید میکند .با توجه به این نتیجه ،توصیه میشود باشگاه استقالل تهران با ارائه برنامه
ریزی های بلند مدت در زمینه های بازاریابی و مشتری مداری ،بر تعداد استقبال هواداران خود به طور
مستقیم در ورزشگاه ها افزوده تا در نهایت هوادارانی با هویت مطلوب نیز داشته باشند .
همچنین ،بر پایه یافتههای پژوهش مشخص گردید که بیش از  60درصد هواداران استقالل تهران
دارای تحصیالت آکادمیک میباشند .این یافته نشان میدهد که هواداران فوتبال به ویژه هوادران
باشگاه استقالل تهران با توجه به تحصیالت خود دارای انتظارات سطح باالتری از باشگاه محبوب
خود بوده و دیگر به راحتی گذشته ،به رضایت نمی رسند .نتایج پژوهش Johangan and Besjakov

) (2016نیز این قسمت از یافتههای پژوهش را تایید میکند .در دنیای مجازی امروز و دسترسی آسان
به اینترنت ،گسترش بیش از اندازه شبکه های اجتماعی و غیره از جمله مواردی است که گواه این
یافته مهم است .گفتنی است براساس این یافته و حضور  55درصدی دانشجویان در ورزشگاه ها و
توجه و ریزبینی این قشر خاص در کشور ،وظایف باشگاه استقالل تهران برای درک و میزان هویت
این هواداران دو چندان می شود .در اینجا می توان پیشنهاد داد که باشگاه استقالل تهران با حضور
مستمر در فضای مجازی ،تقویت وبسایت ها و راه اندازی شبکه های اجتماعی اختصاصی ارتباط
نزدیکتری جهت درک خواسته های دانشجویان و هواداران داشته باشند .
در ادامه ،مشخص گردید که میان هویت اجتماعی هواداران به تفکیک عضویت در کانون هواداران
تفاوت معناداری وجود دارد که این یافته با نتایج پژوهشهای ) Yildiz (2016) ،Cohen (2017و
) Fasnaghari et al (2017همسو می باشد .در همین زمینه Cohen (2017) ،دریافت که رابطه
مثبت و معناداری بین تعهد به جامعه و هویت تیمی وجود دارد ،لذا می توان گفت که هوادارانی که
به عضویت در کانون هواداران باشگاه خود درآمده اند و نیز دارای فعالیت مستمر در این زمینه می
باشند ،از سوی اطرافیان از جمله دوستان و خانواده ،افرادی با هویت هواداری با درجه باال محسوب
می شوند .لذا بر باشگاه استقالل تهران ضروری است تا با ساماندهی کانون هواداران خود ایشان را به
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عضویت کانون هواداران باشگاه خود درآورده تا هوادار با هویت باال را که در نتیجه افزایش هویت
اجتماعی و تاثیر پذیری از اطرافیان به این سطح می رسد ،جذب نمایند .
همچنین ،طبق یافته ها مشخص شد که با الویت بندی خرده مقیاس های هویت هواداری ،هویت
خود با میانگین  2/99در رتبه اول از دیدگاه هواداران باشگاه استقالل تهران نیز قرار گرفت که این
یافته با یافتههای ) Yildiz (2016همسو است .در همین راستا Yildiz (2016) ،نشان داد که افراد
دارای هویت باال ،تمایل کمتری دارند تا تیم شان به تبانی روی آورده و مرتکب هرگونه تخلفی
گردد ،زیرا این افراد هویت تیم را هویت خود می دانند و بنابراین برای آن ارزش بسیار زیادی قائل
هستند .بنابراین می توان گفت که هواداران باشگاه استقالل تهران در درجه اول خود را به عنوان یک
هوادار پذیرفته و هواداری بخش مهمی از زندگی ایشان را تشکیل می دهد و در درجه دوم در کنار
طرفداری از تیم مورد عالقه خود به دنبال اثبات وجود خویش نیز هستند .از طرف دیگر و با در نظر
گرفتن میانگین رتبه  1/01هویت اجتماعی و کسب رتبه سوم در میان خرده مقیاس های هویت
هواداری می توان بیان کرد که هواداران استقالل تهران نسبت به طرز فکر و نگرش اطرافیان خود به
هوادار بودن خویش دیدگاه مثبت و مطلوبی ندارند .از آن جا که هواداری در کشور از سوی جامعه
به عنوان یک شغل مورد پذیرش نیست و جایگاهی ندارد ،لذا این یافته منطقی جلوه می نماید .از این
رو باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران و به ویژه استقالل تهران می توانند در کنار سایر وظایف خود
در قبال هواداران ،با برنامه ریزی بلند مدت و با استفاده از رسانههای مختلف ارتباط جمعی ،برای تغییر
نگرش افراد جامعه در زمینه هواداری ورزشی نیز بکوشند.
در همین راستا ،بر پایه یافتههای پژوهش مشخص گردید که خرده مقیاسهای هویت هواداری و به
طور کلی هویت هواداران ورزشی از درجه مطلوبیت مناسبی نیز برخوردار نیستند که این یافته با نتایج
) Aminuddin et al (2008همخوانی دارد .لذا ،از دالیل این یافته میتوان به نبود سیستم مناسب
هواداری از سوی باشگاهها ،عدم برنامهریزی راهبردی در زمینه نظام هواداری و ارتقای هویت
هواداران ورزشی ،غفلت ارگانهای زیربط و رسانه های ارتباط جمعی ،ضعف در زیر ساختها و
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اماکن ورزشی و در نهایت نگرش نامطلوب کلیه اعضای جامعه می تواند از دالیل به دست آمدن این
یافته باشد .
بنابراین ،برپایه یافتهها و با توجه به تفاوت معنیدار هویت هواداران ورزشی در بعد تاثیر پذیری به
تفکیک سطح درآمد هواداران استقالل تهران میتوان عنوان کرد که میزان تاثیر پذیری و یا بروز
احساسات و تعصبات هواداران نسبت به تیم مورد عالقه خود میتواند به میزان سطح درآمد آنها و
یا حتی میزان شرایط اجتماعی و مالی ایشان در جامعه نیز بستگی داشته باشد .این یافته گویای این
مطلب مهم است که باال یا پایین بودن سطح درآمد افراد در میزان تاثیرپذیری آنها به عنوان یک
هوادار بسیار تاثیرگذار است .در اینجا پیشنهاد میشود با انجام یک تحقیق پژوهشی به طور دقیقتر به
این یافتهی مهم پرداخت و علل تاثیرگذاری سطح درآمد و توانایی هواداران بر میزان هویت ایشان را
جویا شد.
در نهایت با توجه به مطالبی که بیان شد ،میتوان نتیجه گرفت که باشگاه های استقالل تهران می
بایست در زمینه توسعه هویت هواداران خود تالش نموده و برنامه ریزی های کاربردی و عملیاتی در
این زمینه را در دستور کار خود قرار دهد .بر این پایه که این مولفه حیاتی در جامعه هواداران استقالل
تهران مطلوب نیست ،این نیاز احساس می شود که می بایست در زمینه هواداری در فوتبال کشور بیش
از پیش پرداخت جدی از سوی باشگاه صورت پذیرد .شناخت مولفه های هویت هواداری در باشگاه،
تدوین نظام مدیریت هواداران و راه اندازی سامانه هواداری باشگاه استقالل ،حضور مداوم در شبکه
های اجتماعی ،تشخیص دقیق جامعه هدف و نیاز هواداران ،را ه اندازی و مدیریت مطلوب کانون
های هواداری و  ...از جمله اقدامات عملیاتی باشگاه استقالل تهران است که اقدام به آن ها بیش از
پیش ضروری جلوه می نماید.
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