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  )دانشجویان دانشگاه یزد: مورد مطالعه(بررسی انگیزه هاي مرتبط با هواداري جوانان از فوتبال 

  3سید پویا رسولی نژاد، 2دکتر محمدرضا نیک نژاد، 1پارسامهردکتر مهربان 

   :چکیده

هاي انجام شده نشان می دهند که علی رغم اهمیت ورزش فوتبال، تاکنون مطالعات اندکی درباره انگیزه هاي هواداران این  بررسی :هدفمقدمه و 

  . هدف این پژوهش، بررسی انگیزه هاي مرتبط با هواداري از فوتبال در بین جوانان است. ورزش صورت گرفته است

ها، ابزار گردآوري داده. ابزار پرسشنامه جهت جمع آوري اطالعات بهره گرفته شداز روش تحقیق پیمایشی و این پژوهش در  :شناسی روش

جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان مشغول تحصیل در دانشگاه یزد در  .بوده است هواداري از ورزش وان و همکارانمقیاس انگیزه 

  . اي متناسب انتخاب شدندشجویان به روش نمونه گیري تصادفی طبقهنفر از این دان 372، که در مجموع است 1391-1392سال تحصیلی 

) هواداري از فوتبال(دهد که انگیزه هاي رهایی از استرس، زیبایی و پیوند با گروه با متغیر وابسته نتایج تحقیق نشان می :گیري و نتیجه ها یافته

انگیزه هاي زیبایی و  ،که پس از آن استکننده هواداري از فوتبال، انگیزه رهایی از استرس بینیترین پیشقوي. اندرابطه مستقیم و معناداري داشته

به کمک درصد از تغییرات هواداري از فوتبال  19نشان داد حدود  ،نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره .دارندهاي بعدي قرار پیوند با گروه در رتبه

  .بنابراین در این حوزه باید دیگر متغیرهاي موثر نیز مورد بررسی قرار گیرند. شودهفت متغیر پیش بین توضیح داده می

  

  .رهایی از استرس، پیوند با گروه، جوانان ،هواداري از فوتبال :واژه هاي کلیدي
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                                                                puya_rasulinejad@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد.  3



188   93بهار و تابستان / شماره نوزدهم/ سال دهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهش    

  :قدمهم

ارتباطی نزدیک دارد و فعالیت هاي مرتبط با آن، زمان  ،جامعهورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر با بسیاري از مظاهر زندگی اجتماعی افراد 

رزش یکی امروزه پرداختن به و .و انرژي فراوانی را از افراد هر جامعه به خود اختصاص داده و جایگاه مهمی در فرهنگ جوامع مختلف پیدا کرده است

به فعال یا غیربه صورت فعال که  وجود دارددر دنیاي امروز کمتر کسی و در جامعه معاصر به شمار می آید از دغدغه هاي افراد و به ویژه جوانان 

صنعت گردشگري در  اوقات فراغت و ن؛ به گونه اي که ورزش به یکی از جاذبه هاي مهم در گذرااز آن نباشد یا متأثر و در ارتباطنحوي با ورزش 

ولی این ،توجه به رویدادهاي ورزشی از نظر برخی از افراد ممکن است تنها یک سرگرمی ساده به نظر آید ). 1(تبدیل شده است بسیاري از جوامع

ي رویدادهاي ورزشی عالوه بر ایجاد سرگرمی براي میلیونها هوادار، داراي کارکردهاي دیگري مانند شکل گیري انواع گروه ها اعم از گروه ها

امروزه ورزش با توجه به حجم ). 2(و شکل گیري روابط عاطفی بین تماشاگران و غیره می گردد گیري روابط اجتماعی کوچک و بزرگ، شکل

، جمعیجمعیتی که هر هفته براي دیدن مسابقات و رقابت هاي ورزشی به استادیوم ها و مراکز ورزشی روي می آورند و یا از طریق رسانه هاي 

لیت هاي ورزشی را دنبال می کنند، به عنوان یک پدیده اجتماعی گسترده و بزرگ تلقی می شود مطبوعات، اینترنت، رادیو و تلویزیون، اخبار و فعا

تعداد زیادي از مردم به . استدر جامعه امروزي  گذران اوقات فراغت هايرفتار مسلط در یکی از شیوه هاي یورزش ي رویدادهايتماشا). 3(

 )همراهی و تماشا(هواداريعالقه مداوم و پیوسته در . شته ها یا تیم ورزشی خاصی می دانندخودشان را هوادار رورزشی توجه می کنند و  رویدادهاي

  ).4(در دنیا شده است یرشد لیگ هاي ورزش عاملمسابقات ورزشی 

لیت و ترین فعابین رشته هاي ورزشی که در سراسر دنیا داراي مسابقات منظم است، بی تردید ورزش فوتبال، پرطرفدارترین و پرمشارکت در      

 ،به عبارت دیگر). 5(تا آنجا که بسیاري از کشورهاي پنج قاره جهان آن را در ردیف ورزش ملی خود محسوب کرده اند رشته ورزشی به شمار می آید؛

یایی، نژادي، فوتبال پرطرفداران ترین، پربیننده ترین و پرمشارکت ترین فعالیت ورزشی است و گسترش روزافزون آن سبب شده مرزهاي جغراف

لبریز بودن ورزشگاه ها از تماشاچیان در دیدارهاي داخلی، ملی، قاره اي و جهانی و برخورداري رقابت ها از ). 6(قومی، سیاسی و عقیدتی را درنوردد

اي یک بازي فوتبال، در حال حاضر تماش). 3(ی ترین ورزش جهان تبدیل کرده استبینندگان چند صد میلیونی پخش تلویزیونی، فوتبال را به مردم

ها و رویدادهاي ورزشی، خود را هوادار رشته  افراد زیادي با حضور در رقابت. یکی از اشکال عمده گذران اوقات فراغت در جامعه محسوب می شود

نند جام جهانی فوتبال ما ، اما در مورد برخی از رقابت هاآمار حجم این جمعیت ها را نمی توان به درستی تعیین کرد). 7(هاي ورزشی می دانند

توجه شاید هیچ واقعه اي به اندازه مسابقات المپیک و یا جام جهانی فوتبال نتواند تا این حد . شمارشان بالغ بر میلیون ها نفر تخمین زده می شود

  ).4(مردم کره زمین را به خود جلب کند

ر مقایسه با تمامی رشته ها، بیشترین تعداد ورزشکاران و تماشاگران را به خود فوتبال در ایران نیز رایج ترین و پرطرفدارترین ورزش هاست که د     

گذار خود از فوتبال سنتی به  مرحله جامعه رو به گسترش است و به تدریجاین ورزش در کشور ما روز به روز بین اقشار مختلف . اختصاص داده است

تماشاي مسابقه هاي فوتبال به اندازه اي است که گمان نمی رود هیچ واقعه علمی، عالقمندي به پیگیري و ). 8(دنیاي حرفه اي را می گذراند

شادي کردن، متاثر . سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی باشد که جامعه اي با این وسعت، بخواهد با این شتاب، جریان وقوع آن را دنبال کند

تماشاگران تلویزیونی، . و باخت در فوتبال منحصر به تماشاگران حاضر در میدان نیست هنگام بازي و برد کردن» ابراز احساسات«بودن و به اصطالح 

یکی از تیم  شنوندگان رادیویی، خوانندگان روزنامه ها و مجالت نیز آرام نمی نشینند و خواه ناخواه با انگیزه هاي متفاوت، احساسات خود را نسبت به

  ).9(ها بروز می دهند

و ... رزش، تاکنون مطالعات اندکی درباره انگیزه هاي افرادي صورت گرفته است که مشتاقانه به سرمایه گذاري مالی، عاطفی و اهمیت و با وجود      

مسائل مهم  جمله زعواملی که موجب شناخت انگیزه هاي موثر بر هواداري از ورزش می شود، ا تماشاي ورزش می پردازند؛ لذا بررسی دنبال کردن و

و فعالیت مربوط به  مطالعه بر روي انگیزه هاي هواداري از فوتبال ،ياز این رو. )10(استامور ورزشی  در براي پژوهشگران و عملیدر حوزه نظري 

اوقات فراغت، در حال افزایش است؛ هم براي دست اندرکاران صنعت گردشگري و هم براي متخصصان ورزش که عالقه مند به برنامه ریزي و 

  ).11(بازاریابی در زمینه ورزش و اوقات فراغت هستند

ینه نمودن پول و زمان خود براي ورزش مورد عالقه شان در خالل رغبت تماشاگران و هوادارن به هز«این سوال را طرح می کند که  1بیسر     

جاي این سوال باقی است که چرا این افراد به تیم هاي خاصی عالقه مند می شوند و این که چه ). 12(» ون را چگونه باید تفسیر کردمسابقات گوناگ

مطالعه  افراد از هواداري از تیم هاي فوتبال مورد عالقه شان چیست؟عواملی افراد را به سوي هواداري از ورزش فوتبال سوق می دهد؟ انگیزه 

پیش فرض این . موثر واقع شوند ري افراد از ورزش فوتبالاین سوال را مورد بررسی قرار داده که چه انگیزه هایی می توانند در میزان هوادا ،حاضر

بال در بین جوانان وجود دارد، دلیل آن را باید در انگیزه هاي مرتبط با این مطالعه این است که اگر تفاوت هایی در میزان هوادري از ورزش فوت

عوامل گوناگونی بر میزان و کیفیت حضور تماشاگران در رویدادهاي ورزشی تاثیر می گذارند؛ در این بین می توان به جذابیت . هواداري بررسی نمود

با ورزشگاه، ارزش ورزش در جامعه، هویت تماشاگران و عوامل انگیزشی اشاره  مرتبط تصادي، عوامل جمعیت شناختی، عواملبازي، عوامل اق

   .استکه این پژوهش به دنبال بررسی انگیزه هاي مرتبط با هواداري جوانان از ورزش فوتبال ) 13،14(کرد
 

1- Beissir 



  189بررسی انگیزه هاي مرتبط با هواداري جوانان از فوتبال

تماعی، فرهنگی، سیاسی و جمعیت شناختی شناسی صورت گرفته عمدتا به پنج دسته اقتصادي، اج همطالعاتی که در رابطه با ورزش از دیدگاه جامع

ددي را مورد علل متع ،محققان در بررسی هاي خود درباره عوامل تاثیرگذار بر پیگیري و تماشاي مسابقات مختلف ورزشی). 15(تقسیم می شود

برخی از پژوهش هاي انجام شده درباره عوامل تاثیرگذار بر انگیزه هاي افراد در پیگیري مسابقات تیم هاي ورزشی ). 16،17،18(پژوهش قرار دادند

و برخی از محققان در بررسی انگیزه هاي افراد از پرداختن به  )19(فرهنگی و جمعیتی تاکید کرده چون عوامل اقتصادي، اجتماعی،؛به عوامل بیرونی 

به نیز برخی از پژوهش ها . )16،20( کردندذران اوقات فراغت توجه چون جذابیت و سرگرمی، شور و هیجان و گ؛وامل فردي ورزشی به عرویدادهاي 

   ).21(در طرفداي از تیم هاي ورزشی پرداختند... جنس و چون نژاد، سن،؛اي فردي و اجتماعی بررسی تاثیر متغیره

به ویژه (از بررسی پژوهش هاي انجام گرفته در این مورد می توان به این نتیجه دست یافت که متغیرهاي زیادي در هواداري از تیم هاي ورزشی 

می ز فوتبال رابطه با ورزش و انگیزه هاي هواداري ا در ادامه به بیان نتایج برخی از پژوهش هاي انجام گرفته در. استدر بین افراد تاثیرگذار ) فوتبال

  :پردازیم

را هنگام حضور و تاثیر آن روي وفاداري بـه تـیم و تمایـل بـراي     ) لیگ فوتبال ژاپن(، تجربه عاطفی هواداران جی لیگ )2004(سومینو و هارادا      

وفاداري به تیم در تمایل  .لذت، خشم، ناراحتی، هیجان، نگرانی و عشق شش تجربه عاطفی هواداران هنگام حضور است. حضور دوباره بررسی کردند

تنهـا   ،از بین تجربه ها. به جز ناراحتی که تاثیر معکوسی روي وفاداري به تیم داشت، دیگر تجربه ها تاثیر مثبتی داشتند. براي حضور مجدد موثر بود

حضـور مجـدد تـاثیر غیرمسـتقیمی      بـه هیجان روي تمایل براي حضور مجدد موثر بود و هر شش تجربه از طریـق وفـاداري بـه تـیم روي تمایـل      

ـ به این نتیجه رسیدند که تفریح و سرگرمی یکی از عوامل موثر بر حضـور تماشـاگران در رو  نیز ) 1992(هانس و گوتیر. )22(داشت دادهاي ورزشـی  ی

  .)19(است

و ارتباط بین آن ها و ارائـه   کردند ق تقسیمدالیل حضور تماشاگران فوتبال دانشگاهی را به دو قسمت انگیزه ها و عالی) 2009(گالن و همکاران     

شامل زیبایی، پیروزي نیابتی، بازي پایاپاي، گریز، علم به فوتبال، مهارت هاي بدنی و اجتماعی شدن مـی   ،انگیزه هاي حضور. نمودندمدل را بررسی 

در نهایـت اظهـار   ن ااین محققـ . گران را تشکیل می دادبازیکن، تیم، مربی، دانشگاه، ورزش مورد نظر و سطح بازي ها، عالیق تماشابه شد و عالقه 

یکدیگر متفاوت است و محققان با زیرا راه هاي بازاریابی تماشاگران و هواداران  ؛کردند باید ماهیت حاضران به لحاظ تماشاگر یا هوادار مشخص شود

  .)23(نیز باید به آن توجه کنند

در تماشاگران کـره اي  . مقایسه کردند ،در ورزش هاي رزمیراان آمریکایی و کره اي و رفتار رسانه انگیزه هاي تماشاگر) 2009(کیم و همکاران      

و در تماشاگران آمریکایی عالقه به ورزش، عالقه به بازیکن و بـازي پایاپـاي بـه ترتیـب     ) قهرمان دوستی(عالقه به ورزش، بازي پایاپاي و ستایش 

همچنین بین انگیزه هاي . دنداشت) خواندن روزنامه، گوش دادن به رادیو یا تماشاي تلویزیون(استفاده از رسانه  ارتباط معنادار و مثبت بیشتري با رفتار

  .)24(تفاوت معناداري بین تماشاگران کره اي و آمریکایی وجود داشت ،عرق ملی، پیروزي نیابتی، خشونت، عالقه به ورزش و زیبایی

تماشاي تلویزیون  ،شرکت غیرفعال. مرتبط با فوتبال را به دو دسته شرکت فعال و غیرفعال تقسیم بندي کرد ندفعالیت هاي ) 2005(کوهن و آوراهام 

بـین  . مـی شـود   را شـامل یا خواندن اخبار فوتبال و شرکت فعال حضور تماشاگران در بازي هاي خانگی تیم مورد عالقه یا سفر براي تماشاي بـازي  

ي مورد بررسی، سطح درآمد، جنسیت و انگیزه و عزت نفس هم با شرکت فعال و هم با شـرکت غیرفعـال رابطـه    عوامل جمعیت شناختی و انگیزه ها

رابطـه  انگیزه هاي اقتصادي و سرگرمی با شرکت غیرفعال، و هیجان، زیبایی بازي و پیوستن به گـروه بـا شـرکت فعـال     . معنادار و مستقیمی داشتند

  ).25(مستقیمی داشتند معنادار و

به این نتیجه رسید که عالقه به تیم، هیجان، علـم بـه    1386روي تماشاگران بازي پرسپولیس و سپاهان در سال  یدر پژوهش) 1387(معصومی      

میـانگین را در انگیـزه هـاي     بازیکن، به ترتیب بیشترین ماشاگران، سرگرمی و عالقه مندي بهفوتبال، پیروزي نیابتی، گریز از روزمرگی، خدمات به ت

رتیـب  ماشاگران و خدمات رفاهی به تماشاگران، هیجان، عالقه مندي به تیم، عالقه مندي به بازیکنان، علم به فوتبـال و بـازي پایاپـاي نیـز بـه ت     ت

  .)26(بر میزان حضور تماشاگران داشتند بیشترین تاثیر را

به ورزش، مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکی شـیراز   ، به بررسی عوامل موثر بر عالقه دانشجویان )1385( لهسایی زاده و دیگران     

فرضیه  12این تحقیق . در گرایش دانشجویان به ورزش و تمرینات بدنی موثر باشدست هدف اصلی آن ها، بررسی عواملی بوده که می توان. پرداختند

، سن، جنس، قومیت، محل تولد، دسترسی بـه وسـایل ورزشـی داخـل     ل توجیبی، میزان تحصیالت، رشته تحصیلیودر رابطه با تاثیر درآمد والدین، پ

دانشجویان بـه ورزش را  دانشگاه، دسترسی به وسایل ورزشی خارج از دانشگاه، آگاهی از تاثیر جسمی ورزش و آگاهی از تاثیر روانی ورزش بر عالقه 

اثیر ت بر عالقه مندي دانشجویان به ورزش داشته است که شامل آگاهی از متغیر بیشترین تاثیر را 5نتایج نشان داد در مجموع، . قرار داد آزمایشمورد

پاسخگو و کفایت یا عدم کفایت امکانات ورزشی  یتروانی ورزش، آگاهی از تاثیر جسمی ورزش، دسترسی به امکانات ورزشی خارج از دانشگاه، جنس

   .)15(بوده است

ط با هواداري را در بین هوادارن و تماشاگران رشته هاي مختلـف ورزشـی بررسـی کردنـد کـه      نیز چندین انگیزه مرتب) 2008(وان و همکارانش      

پژوهشـگران حـوزه    .)27(هسـتند نفس، سرگرمی، با خانواده بودن و پیوند بـا گـروه    هایی از استرس، زیبایی، عزت، رگریز از یکنواختی زندگیشامل 
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تهیـه و ارائـه نمـوده    رادرون جامعه شناسی ورزش  مفهومیرا مبتنی بر وجود ادبیات  1ورزشی هواداريانگیزه  مقیاس) 1995(وانمعتقدند که  ،ورزش

به خود جلب کرده است با  ،که توجه زیادي را در پژوهش هاي ورزشی فوتبال ورزش 2هواداران حاضر می کوشد به بررسی انگیزه پژوهش ).28(است

  .بپردازد ،وان مقیاس استفاده از

  

  روش شناسی

جمعیت . گردیدها از تکنیک پرسشنامه استفاده که در آن براي گردآوري داده ،استپیمایشی و از طرح تحقیق مقطعی   ،تحقیق پژوهش حاضرروش 

براي انتخاب . مشغول به تحصیل بودند 91-92ي دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد است که در سال تحصیلیتحقیق پژوهش حاضر، شامل کلیه

که با استفاده از طبقات تحقیق که با توجه به گونه  بدین. متناسب استفاده شداي گیري تصادفی طبقهاز روش نمونه ،در تحقیق حاضرحجم نمونه 

براي تجزیه و تحلیل اطالعات . محاسبه شد 372ه ، حجم نمونه نیز با فرمول کوکران دانشجویان آن به دست آمد دانشکده هاي مختلف و تعداد

این  .گردیداستفاده ) آزمون تی، تحلیل واریانس و رگرسیون چند گانه(هاي توصیفی و استنباطی از آماره spssه با استفاده از نرم افزار جمع آوري شد

 .منعکس می کند که براي هر انگیزه سه گویه مورد استفاده قرار گرفته استکه هفت انگیزه هواداري از ورزش را  داردمقیاس، ابعاد هفت گانه اي 

براي بررسی اعتبار . است آمده به صورت جداگانه )1(که در جدول استفاده شدهاز چهار گویه  نیز از فوتبال پاسخگویان جهت بررسی میزان هواداري

صاحبنظر و متخصص داده شد تا  تادانبدین منظور مقیاس مورد نظر به تعدادي از اس .پرسشنامه تحقیق از اعتبار صوري و اعتبار محتوا استفاده شد

) متغیر مستقل(که پایایی براي هواداري از فوتبال براي تعیین پایایی این تحقیق نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده  .اعتبار آن محرز گردد

  .داردکایت درصد بود که از باال بودن پایایی ح 0.75آمد و براي هفت متغیر پیش بین نیز باالي  دست درصد به 0.91

 
  تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها

  گریز از یکنواختی زندگی

انگیزه رهایی از یکنواختی . )10(است زندگی یکنواخت و روزمره از راه گریز به عنوان یک ورزش گریز از یکنواختی زندگی، به معنی امکان استفاده از

تشویق تیم هواداري و ممکن است با  ،که از زندگی شان ناراضی یا خسته هستندزندگی روزمره براي تماشاگران به این معنی است که تماشاگرانی 

لذا فرض شده برخی افراد به واسطه انگیزه گریز از یکنواختی زندگی روزمره تمایل به ). 29(محبوب خود موقتا مشکالت شان را فراموش کنند

شاي بازي در زمان واقعی و در ورزشگاه می تواند سبب جدایی مقطعی فرد از زیرا تما؛مشارکت در هواداري از تیم فوتبال مورد عالقه شان دارند

می تواند تنها با آمدن به ورزشگاه براي تماشاي بازي فوتبال، از  ،فردي که مشکالت خانوادگی دارد ،براي مثال. مشکالت زندگی روزمره گردد

  . یکنواختی زندگی روزمره فرار کند

  رهایی از استرس

ساختار بازي فوتبال سبب می شود تنش ها و هیجان هایی در . افراد هنگام تماشاي  ورزش و یا انجام آن، تجربه می کنند رارهایی از استرس انگیزه 

 ازهبه اند ناشی از بازي به وجد می آیند، هیجان کسانی که با کسب. بازیکنان و هواداران به وجود آید که از این هیجان ها و تنش ها لذت می برند

 انگیزه افرادي کهانتظار می رود . زیرا شور و هیجان باعث تهییج فرد می گردد ؛)29(لذت می برندبازي نصیب شان می شود،  تماشاي از که یهیجان

آن را در میدان بازي واقعی با همه هیجانی که در  کت فعال در فوتبال داشته باشند وبیشتر تمایل به مشار ،استدست یابی به هیجان  ،غالب آن ها 

  .جستجو کنند ،آن وجود دارد

  زیبایی

مانند دریبل هاي زیباي بازیکنان مطرح و حرفه اي در لیگ (بازي هاي فوتبالد منحصربفر ویژگی هاي زیبایی ها و از لذت بردن زیبایی به معناي

تعدادي از هواداران به خاطر ظرافت و . استانگیزه زیبایی به ویژگی هاي مربوط به مهارت و زیبایی اعمال ورزشی مربوط . )10(است )هاي برتر

عالوه بر این گاهی اوقات دوربین هاي تلویزیونی مهارت هاي عالی و ظریفی را که ). 21(دفعالیت هاي ورزشی جذب آن می شون زیبایی موجود در

در واقع، پیشرفت . دیدن بازي از نزدیک در ورزشگاه، از دیدن آنها غافل شویم، ضبط می کنند و دوباره به نمایش می گذارندممکن است در صورت 

  .تکنولوژیکی ارزش هاي زیبایی شناختی موجود در حین بازي را افزایش داده است

  ت نفسعز

انگیزه عزت نفس در مورد افرادي مطرح است که تمایل به . می آورند که افراد از هواداري از فوتبال به دستاست ، احساس ارزشمندي زت نفسع

هنگامی که یک . کمک می کند 3یک خودپنداره مثبت نگهداري ایجاد و برايبسیاري از افراد هوادار فوتبال بودن به . عزت نفس خود دارند يارتقا

 

1- Sport Fan Motivation Scale 
2- Fan Motivation 

3- Positive Self concept 
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به پیروزي تیم مورد که مسابقه اي  دیدنهوادارانی که با  .)19(می کنند رسیدن به پیروزي و موفقیت آن تیم احساس می شود، هواداران پیروز تیم

   .ی از تیم برنده می دانندئخود را به نوعی جزمی کنند خودشان برنده اند، در واقع  ، احساسعالقه شان ختم می شود

  سرگرمی

برخی از . از دیگر انگیزه هاي هواداري از این ورزش است ،به سرگرم شدن و گذران وقت از طریق هواداري از فوتبال لسرگرمی یا همان می

انگیزه سرگرمی به واسطه هواداري از تیم محبوب  ).29(م یا گوش دادن به موزیک می دانندهواداران، ورزش را مانند یک سرگرمی شبیه تماشاي فیل

  . از طریق تماشاي بازي ها از تلویزیون یا گوش دادن به پخش زنده آن ها از رادیو اقناع کننده است

  با خانواده بودن

به نظر می رسد . استاري از فوتبال در هواد خانواده گذراندن وقت با اعضاي به تمایلبه منزله  انگیزه با خانواده بودن و همراهی با اعضاي خانواده

افرادي که می خواهند وقتشان را با . اشکال غیرفعال مشارکت را بیشتر از شکل فعال آن ترجیح می دهند ،را دارندخانواده بودن باافرادي که انگیزه 

  .تماشاکنند خانواده شان گذرانده و همزمان نیز به تماشاي فوتبال بپردازند، به احتمال زیاد ترجیح می دهند در خانه بمانند و بازي را از تلویزیون

  پیوند با گروه

 عالقه بازتاب نیاز به پیوند و تعلق گروهی .)10(ارتباط با سایر هوادران تیم مورد عالقه است از طریقانگیزه پیوند به گروه به معناي هویت یابی 

هایش  با هواداران با تبدیل شدن فرد به هوادار فعال یک تیم، فرد در تجربه  .دیگر افراد هوادار تیم مورد عالقه شان می باشد هواداران به پیوستن به

 فوتبال فعال در هواداري از شرکت به است،روهی پیوند گ انگیزهآن ها  مسلط انگیزه افرادي که به نظر می رسد .)29(دیگر همان تیم سهیم می شود

بودن و احساس  هم آواز شده و نیازهایشان را از طریق با دیگران خود مانند ،دیگران با ، آنها می توانندبدین گونه. دمی دهن نشانتمایل بیشتري 

آرم ها و نشانه ها، مجالت و روزنامه ها و استفاده از آنها ارضا کنند؛ مانند نحوه پوشش از قبیل لباس یا سربند، شال گردن، پیراهن،  تعلق کردن به

  .می کندآوردن نمادهاي خاصی که این احساس تعلق به تیم را بیشتر تقویت 

 هواداري از ورزش

واقیعت این ). 12(ی اشاره دارد که نسبت به یک تیم یا باشگاه تعصب می ورزندورزش به تماشاگران تشویق کننده و هواداران هواداري ازاصطالح 

ی و فرهنگی مختلف از است که گروه هاي متفاوتی از افراد جامعه در سنین مختلف با جنسیت هاي متفاوت و از طبقات اجتماعی، نژادي، قوم

به تماشاي مستقیم  این هواداران. خدمات، محصوالت و برنامه هاي ورزشی به نوعی در زندگی اجتماعی و حرفه اي خویش استفاده می کنند

      ).3(و یا از طریق رسانه ها پیگیر رویدادهاي ورزشی فوتبال هستندمی پردازند هاي ورزشی در ورزشگاه ها  فعالیت

  

  :هایافته

  پاسخگویان بر حسب جنسیت هواداري از فوتبالتوزیع فراوانی و درصدي ) 1(جدول                                     

  فردی
  گویه

  
  شدت

  جمع کل  دختر پسر

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  ددرص  تعداد

1  

  

به شدت طرفدار تیم فوتبال مورد 

عالقه ام هستم و نتایج بازي هاي 

  .می کنم آن را دنبال

  42.5  158  22.2  44  1/65 114  کامال موافق

  17.2  64  17.3  36  16 28  موافق

  9.7  36  14.6  29  4 7  بی نظر

  12.9  48  17.8  37  6.3 11  مخالف

  17.7  66  28.1  51  8.6 15  کامالمخالف

2  

  

زمانی که تیم فوتبال مورد عالقه ام 

ند، من عصبانی ضعیف بازي می ک

  .می شوم

  35.3  131  18.3  36  54.3  95  موافقکامال 

  14.2  53  15.2  30  13  23  موافق

  11.6  43  13.7  27  9.1  16  بی نظر

  16.9  63  23.3  46  9.7  17  مخالف

  22  82  29.5  58  13.9  24  کامالمخالف

3  

  

زمانی که تیم فوتبال مورد عالقه ام 

  .شومبرنده نشود، من نا امید می

  14  52  8.1  16  20.6  36  کامال موافق

  11.3  45  11.2  22  13.1  23  موافق

  13.2  49  17.8  35  8  14  بی نظر

  26.8  96  26.9  53  24.6  43  مخالف

  34.7  130  36  71  33.7  59  کامالمخالف
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  فردی
  گویه

  
  شدت

  جمع کل  دختر پسر

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  ددرص  تعداد

4  

  

من ناراحت می شوم، زمانی که تیم 

  .فوتبال مورد عالقه ام ببازد

  42.2  157  22.8  45  64  112  کامال موافق

  17.2  64  19.9  39  14.3  25  موافق

  10.5  39  15.2  30  5.1  9  بی نظر

  14.8  55  21.3  42  7.4  13  مخالف

  15.3  57  20.8  41  9.2  16  کامالمخالف

      

اعداد مندرج در جدول فوق حاکی . دهدپاسخگویان را بر حسب جنسیت نشان می ،درصدي هواداري از فوتبال توزیع فراوانی و) 1(جدول شماره      

به شدت طرفدار تیم فوتبال مورد عالقه ام هستم و نتایج بازي هاي آن «از آن است که بیشترین میزان موافقت از سوي پاسخگویان نسبت به گویه 

 4/59 نیز در مجموع پس از آن. ندموافق داد سخ کامال موافق و یابه این گویه پادرصد از آنان  9/59که  ابراز شده است به طوري »را دنبال می کنم

گزینه هاي مخالف و درصد از آنان نیز با  انتخاب  1/30. ناراحت می شوند ،زده تیم مورد عالقه شان می بازمانی ک کردند اعالمدرصد از پاسخگویان 

» شومتیم فوتبال مورد عالقه ام برنده نشود، من ناامید میزمانی که «بیشترین میزان مخالفت نیز به گویه . به این گویه پاسخ دادند کامال مخالف

درصد از پاسخگویان  8/26حدود . به آن پاسخ دادند پاسخگویان با انتخاب گزینه کامال مخالفدرصد از  7/34که  اختصاص داده شده است به طوري

است؛ شده اري پسران و دختران تفاوت قابل مالحظه اي مشاهده بین میزان هواد که البته الزم به ذکر است. نیز گزینه مخالف را انتخاب نمودند

ند و پیگیري نتایج آن اعالم نمود طرفداري از تیم فوتبالدر مورد درصد از پاسخگویان دختر کامال موافقت خود را  2/22که براي نمونه تنها  بطوري

بازي ضعیف تیم فوتبال عصبانیت به هنگام گویه با در مجموع ران پسدرصد  3/67همینطور . استدرصد  1/65که این درصد براي پسران  در حالی

  .نددختران با این گویه موافق بود درصد از 5/33ند، مجموعا نمودمورد عالقه شان اعالم موافقت 

 از عوامل مهم و تاثیرگذار بر زیباییو  رهایی از استرس می دهدنشان  ،نتایج به دست آمدهکه از بین انگیزه هاي هواداري از فوتبال،  ییاز آنجا

به صورت جداگانه و با تفکیک جنس آورده می  بنابراین توزیع پاسخگویان بر حسب میزان این دو متغیر ،است هواداري از فوتبالدر  جوانانمشارکت 

  .شود

  سخگویان بر حسب میزان متغیر رهایی از استرستوزیع پا): 2(جدول

  جنسیت

  رهایی از استرس

  جمع  دختر  پسر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  1/22  82  8/23  47  20  35  کم

  1/27  101  5/29  58  6/24  43  متوسط

  8/50  189  7/46  92  4/55  97  زیاد

  100  372  100  197  100  175  جمع کل

هاي جدول شماره بر اساس داده. است بندي شدهبا هم ترکیب و سپس رتبهمتغیر  هاي مربوط به اینبراي ساختن متغیر رهایی از استرس، گویه   

 8/50د متوسط و در حاز پاسخگویان میزان رهایی از استرس خود را به عنوان انگیزه مشارکت در هواداري از فوتبال ) نفر 101(درصد  1/27، )3(

را  پاسخگویان انگیزه رهایی از استرس ازدرصد  9/77که حدود  گفتاین گونه  توانبدین سان می. گزارش کردند در حد زیادنیز ) نفر 189(درصد 

به . است) درصد 2/76(ران بیشتر از دخت) درصد 80(ران که در این میان درصد پس ندو متوسط از خود نشان داد براي هواداري از فوتبال در حد زیاد

تلقی می  انگیزه هواداري از فوتبال به عنوانترس ، رهایی از اسربیشتر از پاسخگویان دختر پسپاسخگویان براي دهد که ا نشان میهداده ،طور کلی

  .گردد

  زیباییگویان بر حسب میزان متغیر توزیع پاسخ )3(جدول

  جنسیت

  پیوند با گروه

  جمع  دختر  پسر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  9/30  115  4/28  56  7/33  59  کم

  8/36  137  5/36  72  2/37  65  متوسط

  3/32  120  1/35  69  1/29  51  زیاد

  100  372  100  197  100  175  جمع کل
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 ا در حد کم و متوسط در هواداري شان از فوتبالر انگیزه زیباییدرصد از پاسخگویان  7/67دهد، حدود نشان می) 3(هاي جدول گونه که دادههمان

ران در درصد از دخت 1/35عالوه بر این، . شان را در حد زیاد گزارش کردنددرصد از آنها ارزیابی 3/32این در حالی است که تنها . کنندارزیابی می

توان گفت، براي دختران انگیزه زیبایی بیشتر از پسران بر این اساس می. دندرا در حد زیاد اعالم نمو درصد از پسران میزان انگیزه زیبایی 1/29مقابل 

  .به عنوان انگیزه هواداري از فوتبال محسوب می شود

  

  آزمون تفاوت میانگین متغیرهاي مستقل تحقیق بر حسب جنسیت )4(جدول

 Std. D T Sig  میانگین جنسیت متغیر

 گریز از یکنواختی زندگی
96/3 پسر  25/1  

474/3  001/0  
58/3 دختر  22/1 

 رهایی از استرس
40/4 پسر  06/1  

525/3 001/0 
79/2 دختر  05/1  

  زیبایی
40/2 پسر  09/1  

055/5 001/0 
98/2 دختر  15/1  

  عزت نفس
80/3 پسر  06/1  

460/3 001/0 
18/3 دختر  01/1  

  سرگرمی
97/2 پسر  12/1  

679/2 001/0 
67/2 دختر  97/0  

  با خانواده بودن
09/3 پسر  28/1  

090/1 173/0 
31/3 دختر  48/1  

  پیوند با گروه
34/9 پسر  36/3  

648/4 001/0 
82/7 دختر  06/3  

  

هاي گونه که دادههمان. نتایج آزمون تفاوت میانگین متغیرهاي مستقل را بر حسب جنسیت پاسخگویان به نمایش گذاشته است) 4( جدول شماره

. داردوجود  001/0پسران و دختران با سطح معناداري  زیباییرهایی از استرس و متغیرهاي دهد، تفاوت معناداري بین میانگین جدول فوق نشان می

اما  ،در زندگی خود تجربه کردندهواداري از فوتبال  به عنوان انگیزهرا رهایی از استرس میزان بیشتري به ر این اساس پسران نسبت به دختران ب

از  گریزمشخص شد که میانگین  tهمچنین بر طبق نتایج آزمون . براي هواداري از فوتبال اعالم کردنددختران بیشتر از پسران انگیزه زیبایی را 

در بین پسران از دختران بیشتر بوده و این تفاوت به لحاظ آماري )  001/0با سطح معناداري (و پیوند با گروه  سرگرمی یکنواختی زندگی، عزت نفس،

معناداري به  تفاوت) 173/0با سطح معناداري (در بین پسران و دختران  شد بین میانگین با خانواده بودنو در نهایت نیز مشخص . استنیز معنادار 

  .لحاظ آماري وجود ندارد

  

  رگرسیون خطی چند متغیره در انکیزه هاي مرتبط با هواداري از فوتبال )5(جدول

  

  

  

  متغیرهاي مستقل
  هواداري از فوتبال

 Sig  بتا

  190/0  075/0  گریز از یکنواختی

  001/0  196/0  رهایی از استرس

  011/0  183/0  زیبایی

  668/0  030/0  عزت نفس

  235/0  - 087/0 سرگرمی

  883/0  - 009/0 باخانواده بودن

  069/0  120/0 پیوند با گروه

  R 440/0  خالصه مدل
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  متغیرهاي مستقل
  هواداري از فوتبال

 Sig  بتا

  190/0  075/0  گریز از یکنواختی

  001/0  196/0  رهایی از استرس

  011/0  183/0  زیبایی

  668/0  030/0  عزت نفس

  235/0  - 087/0 سرگرمی

  883/0  - 009/0 باخانواده بودن

  069/0  120/0 پیوند با گروه

R squre 194/0  

F Value1 470/12  

      

این مطلب گویاي . درصد محاسبه شده است  44معادل ) R(دهد که در هواداري از فوتبال، همبستگی چندگانه نشان می) 5(نتایج مندرج در جدول

) R2(ضریب تعیین . استدرصد با هواداري از فوتبال در ارتباط  44، به طور همزمان )زیبایی و رهایی از استرس(است که متغیرهاي مستقل  نکته این

- توضیح داده می ،ر باالدو متغیر نامبرده دبه کمک درصد از تغییرات هواداري از فوتبال  4/19به این معنی که . درصد محاسبه شده است 4/19نیز 

  .شود

  

  :و نتیجه گیري بحث

برانگیختـه   را این امر پژوهش هاي علمی زیادي .است رشد روز افزونی یافته سر جهاندر سرا مسابقات ورزشی و هواداري از تماشا به جوانانعالقه 

 )SFMS(که در این بین مقیاس انگیـزه هـواداراي از ورزش    ،هستندو به ویژه ورزش فوتبال  شناخت انگیزه هاي هواداران ورزشیکه در صدد  است

بهتـر دالیـل محبوبیـت     شناختگام مهمی به سوي  آن ارائه و با معرفی این مقیاس وان. کرده است ي را در سال هاي اخیر به خود جلبتوجه زیاد

  . بود شانمکارو ه نتایج کسب شده در این پژ وهش تایید مجددي بر یافته هاي وان .ه استبرداشتورزش 

یافته هاي این پـژوهش توانسـت اطالعـات ارزشـمندي را     . استهدف از انجام این پژوهش، بررسی انگیزه هاي مرتبط با هواداري جوانان از فوتبال 

 هفـت نتایج همبستگی چند متغیره، رابطـه مثبـت معنـی داري را بـین      .در اختیار ما قرار دهدر هواداري از فوتبال براي ارزیابی متغیرهاي پیش بین د

) متغیر مالك( هواداري از فوتبالبا با خانواده و پیوند با گروه بودن  زیبایی، عزت نفس، سرگرمی، ، رهایی از استرس، گریز از یکنواختی زندگیعامل 

فرار از یکنواختی و اجتماعی شدن به عنوان انگیـزه هـاي مـرتبط بـا گـرایش       ،)2009(در پژوهش گالن و همکاران  .نشان داده است جواناندر بین 

و نیـاز  جوانان به هواداري از تیم هاي فوتبال شناخته شده که با بخشی از یافته هاي این تحقیق مبنی بر نقش متغیرهاي گریز از یکنواختی زنـدگی  

همچنین رابطه متغیرهاي سرگرمی و هیجان با گرایش بـه سـمت   . ها همخوانی دارد جوانان به پیوند با گروه هاي طرفداران و هواداران همسو با آن

کـه بـر اهمیـت متغیرهـایی     ) 1387(و معصـومی  ) 1992(، هانس و گوتیر )2004(هواداري جوانان از تیم هاي فوتبال، با یافته هاي سومینو و هارادا 

همینطور زیبایی در تحقیق کیم و همکاران . همخوان است ،از فوتبال تاکید دارند همچون تفریح و سرگرمی و هیجان به عنوان انگیزه هاي هواداري

به عنوان یکی از انگیزه هاي هواداري از فوتبال شناخته شده که با نتایج تحقیق حاضـر  ) 2005(و کوهن و آوراهام ) 2009(، گال و همکاران )2009(

. نداداري جوانـان از فوتبـال برشـمرد   رگرمی و هیجان را از دیگر انگیزه هاي مرتبط با هـو نیز عزت نفس، س) 2005(کوهن و آوراهام . همخوانی دارد

، نشان دهنده توان بـالقوه فوتبـال در رقابـت بـا     )متغیر مالك(ارتباط بین متغیر سرگرمی به عنوان یکی از متغیرهاي پیش بین و هواداري از فوتبال 

  .)29(اشکال دیگر سرگرمی است 

در  جوانانمشارکت  از عوامل مهم و تاثیرگذار بر زیباییو  رهایی از استرس نشان داد که خطی چند متغیره در رگرسیون دست آمده همچنین نتایج به

ش بیش از همه جلـب  آنچه در این پژوه. ندداشت را براي هواداري از فوتبالپیش بینی کننده بیش ترین نقش  ،غیراین دو مت .است هواداري از فوتبال

 ،سـترس ارهـایی از  متغیر  .دارد هواداري از فوتبالاین متغیر، همبستگی باالیی با متغیر . است سترسارهایی از ، میزان اثرگذاري متغیر کند میتوجه 

هستند که از این طریق از استرس هاي زندگی روزمره خود به  موضوع نمی پردازند به دنبال ای هواداري از فوتبالکه کسانی که به  استآن  گرنشان

عـالوه بـر    هـواداري از فوتبـال  دالیل افراد بـراي   این موضوع می تواند اشاره به این داشته باشد که. وسیله هیجان موجود در ورزش فوتبال بکاهند

از طریـق هیجـان ورزش   روزمـره  زنـدگی   اسـترس زاي  فضاي د، دور شدن ازمی شو مختلف به آن ها اشارههاي  متغیرهاي معمول که در پژوهش

 

  .معنادار بوده است) P=0/000(در سطح باالي آماري  Fتمامی مقادیر  -1
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بازي  تماشاي از که یهیجان از ناشی از بازي به وجد می آیند، هیجان کسانی که با کسب .استبرخوردار  نزد جوانانکه از اهمیت زیادي  فوتبال است

که می توان در مورد دالیل محبوبیت و رواج ورزش فوتبال ذکر به اعتقاد برخی از محققان از جمله دالیلی . )29(لذت می برندنصیب شان می شود، 

سبب می شود تنش ها و هیجان  ،ساختار بازي فوتبال. این است که این ورزش نیاز به ابزار زیادي ندارد و وسایل بازي آن هم نسبتا ارزان است ،کرد

  ).30(ش ها لذت می برندهایی در بازیکنان و هواداران به وجود آید که همه از این هیجان ها و تن

اما باید ،بینی کننددرصد از واریانس متغیر مالك را پیش 19 بیش ازند در جامعه مورد مطالعه توانست متغیرهاي پیش بینالزم به ذکر است هر چند 

در جامعه مورد مطالعه، تبیین نشده باقی مانده که باید در پژوهش هاي بعدي  هواداري از فوتبال اذعان نمود که هم چنان درصد باالیی از واریانس

را باید با رویکردي چند وجهی و در از ورزش  ه هواداريزیرا پدید ؛اجتماعی توجه بیشتري معطوف گردد روي سایر پیش بین ها اعم از فردي و

 ،پژوهش هاي انجام شده .فراهم آید هواداري از فوتبالهمه متغیرهاي اثرگذار بر  اختارتباط متقابل با دیگر عوامل مورد بررسی قرار داد تا امکان شن

  ).30(دارداست که مشارکت در هواداري از ورزش فوتبال، ابعاد روانی و اجتماعی نکته بیانگر این 

با دیگر کشورها نشان  را تفاوت هایی اساسی ،يبرخی شباهت هاي ظاهري، از نظر ساختار باوجودبررسی رفتار هواداران فوتبال در ایران، مطالعه و 

مانند شال گردن، پیراهن، آرم ها و نشانه ها، مجالت و روزنامه (برگ هواداران این ورزش و فوتبال و ساز ورزشبه طور کلی، جهانی شدنِ . می دهد

ي گوناگون رواج فوتبال به آسانی بین جوامع و فرهنگ ها در نقاط گوناگون دنیا جملگی داللت بر این معنا دارند که فرهنگ هواداري از) ها و غیره

و به همین ترتیب  ندنامید» بومی شدن پدیده هاي جهانی«در کنار فرایند جهانی شدن، می توان شاهد فرایند دیگري بود که آن را  اما،پیدا می کند

   .)30(نقاط گوناگون دنیا مبادرت ورزید در تاري تماشاگران و هواداران فوتبالبه تبیین شباهت ها و تفاوت هاي رفمی توان 

انـواع  هـواداري از  دانشـجویان در  هـاي جوانـان و   ، لذا در این پژوهش امکان مقایسه انگیزه نداز تنوع زیادي برخوردار  که ورزش هابا توجه به این 

اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی ، پژوهش هاي خاصی با توجه به انگیزه هاي انواع ورزش هاکه الزم است با توجه به وجود نداشته  ف ورزش هامختل

در این پژوهش به دلیل رواج گسترده ورزش فوتبال و عمومیت آن و هوادارن بسیار آن به ویـژه در بـین جوانـان،    . انجام شود و حتی زیست شناختی

دیگـر   نکته.است انگیزه هاي هواداري از سایر ورزش ها نیز مورد بررسی قرار گیردانگیزه هاي مرتبط با این ورزش مورد مطالعه قرار گرفت، اما الزم 

طیفی از گروهاي سنی و جنسی بـراي   ،باید در تحقیقات آتی اماقرار گرفته است،  مطالعهانگیزه هاي دانشجویان مورد  ،که در این پژوهشاست  این

توصیه می شود پژوهش گرفته، لذا ندر این زمینه صورت  زیاديز آنجا که پژوهش هاي همچنین ا. ددرگ واقعمقیاس دقیق تر مورد توجه  ایجاد یک

در آن هـا را  امکان پیش بینـی رفتـار    انگیزه هاي هواداران ورزشی انجام گیرد؛ زیرا چنین شناختی از هواداري از فوتبالهایی با جزئیات بیشتر درباره 

ج درك ما را از عوامل برانگیزاننده رفتارهاي هواداران تیم فوتبال و تمایالت آن هـا بـراي حمایـت و    در نهایت این نتای. دنبال خواهد داشته آینده ب

می توانند در راستاي برنامه  این پژوهش، همچنین سازمان هاي ورزشی مرتبط با استفاده از نتایج. طرفداري از تیم مورد عالقه شان افزایش می دهد

  . ریزي و ارائه خدمات منطبق با نیازها و عالیق هواداران تالش کنند
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	چکیده: 
	مقدمه و هدف: بررسیهای انجام شده نشان می دهند که علی رغم اهمیت ورزش فوتبال، تاکنون مطالعات اندکی درباره انگیزه های هواداران این ورزش صورت گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی انگیزه های مرتبط با هواداری از فوتبال در بین جوانان است. 
	روش شناسی: در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد. ابزار گردآوري داده�ها، مقياس انگیزه هواداری از ورزش وان و همکاران بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان مشغول تحصیل در دانشگاه یزد در سال تحصیلی 1392-1391 است، که در مجموع 372 نفر از این دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه�ای متناسب انتخاب شدند. 
	یافتهها و نتیجهگیری: نتایج تحقیق نشان می�دهد که انگیزه های رهایی از استرس، زیبایی و پیوند با گروه با متغیر وابسته (هواداری از فوتبال) رابطه مستقیم و معناداری داشته�اند. قوی�ترین پیش�بینی�کننده هواداری از فوتبال، انگیزه رهایی از استرس است که پس از آن، انگیزه های زیبایی و پیوند با گروه در رتبه�های بعدی قرار دارند. نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره، نشان داد حدود 19 درصد از تغییرات هواداری از فوتبال به کمک هفت متغیر پیش بین توضیح داده می�شود. بنابراین در این حوزه باید دیگر متغیرهای موثر نیز مورد بررسی قرار گیرند.

