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تاریخ دریافت92/2/15 :

تاریخ پذیرش92/3/28 :
چکیده

در فوتبـال مـدرن ،جـذاب و پولسـاز امـروز ،هـواداران و تماشـاچیان فوتبـال ـــ بهعنوان حامیان احساسـی ،معنـوی و تاحـدودی مادی

باشـگاهها و تیمهـا -اهمیـت خاصـی دارنـد .چنانچـه هـواداران هویتی شـکلیافته داشـته باشـند ،میتواننـد بـه بزرگترین حامیـان تیمها

تبدیـل شـوند و اگـر افـرادی نابالـغ و بـا هویتی شـکلنیافته باشـند ،ممکن اسـت بـا رفتارهای نامناسـب ،انـواع خطرهـا و تهدیدهـا را برای
باشـگاهها ایجـاد کننـد .هـدف از تحقیق حاضر ،بررسـی و تعیین تفاوت سـبکهای هویتی در هـواداران تیمهای حاضر در لیـگ برتر فوتبال

ایـران بـا توجـه بـه ویژگیهـای جمعیتشـناختی آنها بـود .این تحقیـق ،توصیفی ـ پیمایشـی و از انـواع تحقیقـات کاربردی بـود که جامعۀ
آمـاری آن را هـواداران لیـگ برتـر فوتبال ایران تشـکیل میدادند .حجم نمونه با اسـتفاده از فرمـول آماری تخمین زده شـد و تعداد  410نفر

بهدسـت آمـد .ابـزار اندازهگیری ،پرسشـنامۀ سـنجش سـبکهای هویت مارسـیا( )1980بود که اعتبـار و روایی آن جهت اجـرای این تحقیق

آزمـون شـد(ضریب آلفـای کرونبـاخ  86درصـد ،ضریب کنـدال  78درصد) .بـرای تحلیل دادههـای حاصـل ،از نرمافزار ( SPSSنسـخۀ )15
اسـتفاده شـد و بـا اسـتفاده از آزمـون  tدو نمونـۀ مسـتقل و آزمـون تحلیل واریانس یکطرفه نتایج بهدسـت آمد .نتایج نشـان داد که سـبک

هویتـی هواداران تیمها برحسـب ویژگیهای جمعیتشـناختی مورد مطالعه(سـن ،سـطوح تحصیلی ،میـزان درآمد شـخصی ماهیانه ،میزان

سـابقۀ حضور هواداران در اسـتادیوم ،میزان زمان ماهانه برای تماشـای فوتبال و تمایل به سـفر به سـایر شـهرها) تفاوت معنادار داشـت ،ولی

ایـن تفـاوت برحسـب وضعیـت تأهل و هزینـۀ ماهیانۀ هـواداران معنادار نبود .با توجـه به نتایج بهدسـتآمده ،لزوم توجه مسـئوالن به ارتباط

بیـن ویژگیهـای هـواداران بـا سـبکهای هویتی آنهـا ،جهت اتخـاذ اسـتراتژیهای موفق بسـیار ضروری بهنظر میرسـد.
کلیدواژهها :هویت شکلیافته ،هویت سردرگم ،هویت دنبالهرو ،هویت شکلنایافته ،هوادار ،فوتبال.
مقدمه

یکـی از بخشهـای مهـم شـخصیت هـر فـرد را هویـت او

میسـازد .هویت ،بخشـی از وجود فرد اسـت که به او شخصیت و

تشـخص میبخشـد .هرچه هویت فرد سـاختهتر و شـکلیافتهتر

باشـد ،او بـا اعتمادبهنفـس و توجـه بیشـتر عمـل میکنـد،

تصمیماتـش آگاهانـه و منطقـی میشـود و کمتـر تحتتأثیـر

ظواهـر ،مادیـات یـا تلقینـات دیگـران قـرار میگیـرد .درمقابل،
شـخصیت بیهویـت یـا دارای هویتـی مغشـوش ،پارهپـاره ،و
سـردرگم نمیتواند بهدرسـتی تصمیـم بگیرد ،همـواره در تردید

بهسـر میبـرد ،و حتـی پـس از گرفتـن تصمیم ،بـا کوچکترین
سـختی و دشـواری در مسـیر خـود ،دچـار تزلـزل و ناراحتـی

میشـود و از تصمیـم خـود بازمیگـردد.
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هـواداران فوتبـال نیـز از بُعـد هویتـی بـا شـرایط مشـابهی

تلقـی شـود(کریمی.)1388 ،

روبـهرو هسـتند :چنانچـه هویتـی شـکلیافته و سـاختاریافته

ازآن
ت دربـاب هویـت شـخصی
قابلتوجهتریـن رهیافـ 
ِ
مارسـیا )1966(1اسـت کـه سـبکهای هویتیابـی را در چهـار

کردنـد ،بـا جدیـت و تعقـل از آن تیـم هـواداری خواهنـد کـرد؛

در آن ،فـرد دربرابـر مجموعهای روشـن و نظمیافتـه از ارزشها و

داشـته باشـند ،در هـواداری خـود مصمـم و ثابتقـدم خواهنـد

بـود و اگـر تیمـی را بهعنـوان تیـم موردعالقـۀ خـود انتخـاب

امـا افـراد بیهویـت و دارای هویت شـکلنایافته ـــ بهمانند افراد

نابالـغ و کـودکان ـــ قـدرت تمیـز خوب و بـد ندارنـد ،از گرفتن

سـبک بررسـی کرده است .1 :هویت پیشـرفته یا شکلیافته (که

هدفهایـی کـه خـود انتخاب کـرده اسـت ،تعهد دارد ،احسـاس
سلامت روانـی هماننـدی درطـول زمـان دارد و از راهی که طی

تصمیمـات درسـت عاجزند ،ممکن اسـت تحتتأثیـر تلقینات و

میکنـد ،آگاه اسـت)؛  .2هویـت شـکلنایافته یـا توقفیافته (که

رفتارهـای نامناسـب و خشـونتبار دسـت بزننـد.

مشـخصی پیـدا نکـرده اسـت ،مشـغول تحقیـق و جمـعآوری

افـکار دیگـران از هـواداری خـود بهکلـی دسـت بکشـند و یـا به
شـواهد و دادههـا از نحـوۀ عمـل و سـلوک هـواداران فوتبال

در ایـران حاکـی از آن اسـت کـه هـواداران فوتبـال در ایـران را
عمدتـاً گروههـای نابالـغ و بیهویتی تشـکیل میدهند کـه نه از

در آن ،فـرد هنـوز دربرابـر ارزشهـا و هدفهـای معیـن تعهـد
اطالعـات و آزمایـش فعالیتهـا اسـت ،و آرزو دارد کـه بتوانـد

ارزشهـا و هدفهایـی که راهنمای زندگیاش باشـد ،پیدا کند)؛

 .3هویـت دنبالـهرو (افرادی که دچار توقف هویت هسـتند ،خود

روی فکـر و منطـق بلکه تنها براسـاس احسـاس و شـور جوانی و

را دربرابـر ارزشهـا و هدفهایـی متعهـد میداننـد کـه هیچگاه

دوسـتی ـــ بـه ایـن کار اقـدام میکننـد .ناگفتـه پیدا اسـت که

تلاش نکردهانـد؛ برعکـس ،هویتـی ازپیشتعیینشـده کـه افراد
صاحبنفـوذ و معمـوالً والدیـن و گاهی معلم ،یک فـرد قدرتمند

یـا تحریـک و تهییج اطرافیـان ــ بهویـژه همسـاالن و گروههای

هـواداری فوتبـال بـا چنین احساسـاتی ،بینهایت خطـر بهدنبال
دارد و ممکـن اسـت بـر نحـوۀ عمل افـراد تأثیـر بگذارد.
هویت و سبکهای هویت

بررسـي هويـت و ابعـاد مختلـف آن ،از موضوعاتي اسـت كه

بـرای انتخاب آنها ازطریق بررسـی و مقایسـۀ گزینههای مختلف

مذهبـی یـا یـک دوسـت پرنفـوذ برایشـان تعییـن کر دهانـد،

پذیرفتهانـد)؛  .4هویـت سـردرگم (افرادی کـه پراکندگی هویت

یـا اغتشـاش هویـت دارنـد ،جهتگیـری روشـنی در زندگـی

خـود ندارنـد ،نـه بـه ارزشهـا و باورهـای معینی رسـیدهاند و نه

در سـالهاي اخيـر در رشـتههاي مختلف ازجمله روانشناسـي،

بـرای دسـتیابی بـه آنهـا کوششـی کردهانـد ،و باآنکـه آزمایش و

بحرانهـای هویتـی و وضعیـت انسـانهای مـدرن در مواجهـه با

کوششـی بسـیار دشوار و مسـتأصل کننده است)(مارسیا:1966 ،

جامعهشناسـي ،هنـر ،تاريـخ و ادبيات ـــ بهویژه با توجـه به بروز
فرهنگهـا و هویتهـای متفـاوت -به آن توجه شـده اسـت .اين

تلاش چندانـی در ایـن زمینـه نکرده انـد ،فکـر میکنند چنین

551-558؛ مارسـیا و فردمـن.)249-263 :1970 ،2

گسـتردگي توجـه ،نشـاندهندة اهميت موضوع و ضـرورت طرح

اریکسـون )1968(3معتقـد اسـت جريـان هويتيابـي در

در کتابهـای روانشناسـی ،هويـت را ميـزان وضـوح فـرد

شـخصيت ،پنجميـن مرحلـه از مراحل رشـد روانـي اجتماعي را

شـغل ،الگـوي رقابـت ،رفتـار و طـرز فكـر جنسـي مناسـب،

موفقيتآميـز ايـن بحـران به كسـب هويـت ،و حلنکـردن آن به

ابتـكار و تنظيم وقت تعریف کردهاند(بشـلیده و تقیپور.)1379 ،

يـك هويت و يا يك تعريـف از خود ،جزئی ضروري براي عملكرد

و بررسـي جامعتر آن اسـت.

دربرابـر مقـوالت تشـخيصي ازقبيـل اهـداف درازمـدت ،گزينش

ارزشهـاي اخالقـي ،ديـدگاه مثبـت بـه خـود ،روحيـة تلاش و

هویـت را هـم میتـوان گسـترشدادن تواناییها و اسـتعدادها به

حـد اعلا دانسـت آنچنانکه فرد انسـانی منحصربهفـرد و یگانه
3- Erikson, E. H.

دهـة دوم زندگـي آغـاز ميشـود .وی در بيـان مراحـل رشـد

مرحلـهاي ميدانـد كـه در آن بحـران هويت ظاهر ميشـود .حل

سـردرگمي منجر ميشـود .او فـرض ميكند كه نياز به تشـكيل

موفقيتآميـز در حوزههـاي عشـق و كار در بزرگسـالي اسـت .به

نظـر او ،فـردي كـه ميدانـد كيسـت ،چـه ارزشهايـي دارد ،و
2- Friedman, M. L.

1- Marcia, J. E.
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جهـت انتخابهـاي او در زندگي چیسـت ،به منبـع مؤثري براي

ميكننـد معيارهـاي خاص خود و مسـتقل از ديگـران دارند؛ و با

خانوادگـي ،نقـش جنسـي ،و عقايـد سياسـي و مذهبـي مجهـز

كسبشـده داشـته باشـند .پـد )1972(3بـا اسـتفاده از مصاحبه

سـرمايهگذاري مناسـب در حوزههايـي ازقبيل حرفـه ،نقشهاي
اسـت .بـا توجـه به ايـن موضـوع ،ايـن دوره ممکن اسـت از بلوغ
تـا سـالهاي دانشـكده ادامه پيـدا كنـد .واترمـن ،)1982(1اجزا

و عناصـر هويـت را چنیـن معرفـی میکنـد :الـف ــ احساسـي
روشـن از تعريـف خويـش؛ ب ـــ وجـود تعهـد دربرابـر اهـداف،

ارزشهـا و عقايـد؛ ج ـــ توجـه بـه دامنـة تنوع هويت برحسـب

عوامـل مختلـف؛ د ـــ وسـعت پذيرش خويشـتن؛ ه ـــ فعالیت

هدفـدار بهمنظـور عمـل بـه تعهـدات؛ و ـــ احسـاس بيهمتـا
بـودن ،ز ـــ احسـاس كفايت در آيندة شـخصي.

از نظـر اريكسـون( ،)1968جامعـه نقـش مهمـي در كسـب

توجه به سـطح باالتر رشـد شـناختي آنان ،انتظار مـيرود هويت

در زمینـۀ مقاديـر رشـد قضاوت اخالقـي و هويت بـه اين نتيجه

رسـيد كـه آزمودنيهاي داراي وضعيت هويت كسبشـده عموماً

بـا سـطح باالتر قضـاوت اخالقي مشـخص ميشـوند ،درحاليكه
افـرادي كـه فاقـد حس هويت از خويشـتن هسـتند ،در سـطوح
پاييـن و متوسـط قضـاوت اخالقي قـرار ميگيرند.

باسـری و همـکاران ( ،)2011برمبنـای نظریـۀ رشـد هویت،
4

تحقیقـی با عنـوان «تعهـد در ورزش و سـبکهای هویت دربین

 116ورزشـکار جـوان» انجـام دادنـد .نتایـج پژوهش آنان نشـان

داد تعهـد ورزشـی بهطـور بالقـوه سـهم بیشـتری در هویـت

فرديـت دارد :اگـر يـك جـوان در مرحلـهاي حسـاس احسـاس

پیشـرفته در بُعد بینشـخصی دارد؛ بهعالوه ،بین گسترش کمتر

تـا بتوانـد تغييـر كنـد و چيزي متفـاوت از قبل شـود ،بايـد به او

بینشـخصی ارتباط مشـخصی مشـاهده شـد .درنهایـت ،در این

ناخشـنودي كنـد ،جامعـه بايـد راههايي پیـش روی او قـرار دهد

مشـارکت ورزشـی و افزایش بیشـتر هویت دستیافتۀ(پیشرفتۀ)

كمـك كنـد تا چيـزي بـه او اضافه شـود تـا بـا آن‹‹هويتيابي››

تحقیـق ،ارزش بررسـی شـاخصهای رفتـاری و روانـی تعهـد

يكـي از مهمتریـن موضوعـات در مطالعـات هويـت ،پژوهش

آنهـا رابطـۀ ورزش و رشـد مثبـت جوانـان نشـان داده میشـود،

پژوهـش نشـان ميدهـد كـه پختگـي و رسـش روانشـناختي

ون هـردن )2010(5در تحقیـق خـود تأثیـرات متغیرهـای

شـود و هويـت خويـش را دريابد.

دربـارة همبسـتههاي شـخصيتي هويـت اسـت .نتايـج چنديـن

مردانـي كـه در حالتهـاي هويـت كسبشـده بودنـد ،بيشـتر

ورزشـی نشـان داده شـده اسـت و از مجموعـۀ تحقیقاتـی که در
حمایت شـده اسـت.

جمعیتشـناختی و روانشـناختی بـر هویـت ورزشـی 100

از مـردان داراي هويـت سـردرگم بود(.مارسـیا1980 ،؛ واترمـن،

شـناگر نخبـۀ افریقای جنوبی را بررسـی کرد .یافتهها نشـان داد

جوسلسـون )1973(2با استفاده از مصاحبة نيمهسازمانيافته

ارتباطـی وجـود ندارد ،اما میان ورزشـکاران نخبـه و غیرنخبه در

انعطافپذيرترنـد و آسـتانة تحمـل باالتـري براي تحمـل ناكامي

همچنیـن ،بین هویت ورزشـی و عملکرد ورزشـی هیـچ ارتباطی

)341-358 :1982

نشـان داد کـه زنـان داراي هويـت كسبشـده ،مسـتقلتر و

دارنـد و زنـان داراي هويـت سـردرگم بيشـتر درگيـر مسـائل

کـه بیـن هویـت ورزشـی و رتبهبنـدی نقشهـای زندگـی هیـچ
رتبهبنـدی از نقشهـای زندگی تفاوت آشـکاری مشـاهده شـد؛

وجـود نداشـت .هرچـه سـن افزایـش مییابـد ،هویـت ورزشـی

تفريحـي هسـتند و با گذشـته و آينـدة خود كمتر ارتبـاط دارند.

کاهـش مییابـد؛ و جنسـیت نیـز تأثیـری بـر هویـت ورزشـی

نشـان داده اسـت كه بيشترين نمرة اضطراب در جمعيت زنان ،به

گلپیـچ 6و همـکاران( )2005در پژوهـش خـود ،تفـاوت بلوغ

مطالعـات در حوزة هويت و متغيرهاي مرتبط با آن همچنين

نداشت.

زنانـي مربـوط بود كه در وضعيت هويت سـردرگم بودند(مارسـیا

شـغلی برپایـۀ سـبکهای هویـت دربیـن نوجوانـان بـا اختلال

همبسـتگي آن با هويت خويشـتن بررسـي شـده ،رشـد قضاوت

و دریافتنـد کـه بلـوغ شـغلی بهطـور چشـمگیری برمبنـای

و فردمـن .)249-263 :1970 ،از موضوعـات ديگـري كـه
اخالقـي اسـت .افراد در سـطوح بـاالي قضاوت اخالقي احسـاس
5- Van Heerden, K.
6- Golpich, Z.

بینایـی و نوجوانـان سـالم در شـهر تهـران را بررسـی کردنـد
سـبکهای هویـت افـراد تغییر میکنـد؛ همچنین ،بلوغ شـغلی

3- Podd, M. H.
4- Busseri, M. A.; et. al.

1- Waterman, A. S.
2- Josselson, R. L.
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و سـبک هویـت درمیـان نوجوانـان نرمـال و غیرنرمـال بهشـکل
معنـاداری متفـاوت اسـت.

پیشبینـی پیشـرفت تحصیلـی فراهـم نشـد.

ترابـی( ،)1388تحقیقی با عنوان «بررسـی رابطۀ سـبکهای

ییپ ،1سـیتون 2و سـلرز ،)2006(3با اسـتفاده از روش تحلیل

دلبسـتگی و سـبکهای هویـت بـا سلامت روان و پیشـرفت

و دنبالـهرو را در  940نوجوان امریکایی در سـه گروه سـنی -17

انجـام داد؛ و نتایـج پژوهـش او نشـان داد کـه بين سـبک هويت

خوشـهای 4 ،پایـگاه هویتی دسـتیافته ،شـکلنیافته ،سـردرگم
 ،18-23 ،13و  27-28سـاله بررسـی کردنـد .یافتههـا نشـان

داد کـه میـان متغیـر سـن و سـبک هویـت رابطـه وجـود دارد:
پاسـخگویان مسـنتر پایـگاه هویتـی شـکلیافتهتر و بالغتـری

داشـتند .همچنیـن ،میـان سـبک هویتـی و عالئـم افسـردگی
رابطۀ معناداری مشـاهده شـد :عالئم افسـردگی در دانشجویان با

سـبک هویتی پراکنده بیشتر از دانشـجویان دارای سبک هویتی

شـکلیافته بود.

سـوئننز ،4دوریز و گوسـنز ( )2005نیـز با تحلیل یک نمونۀ
5

6

تحصیلـی دانشآمـوزان دختـر پیشدانشـگاهی شـهر قزویـن»
اطالعاتي ،سـبک هويت هنجاري و تعهد هويت با سلامت روان و

پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت معنادار وجود دارد ،همچنين

بين سـبکهاي دلبستگي و سـبکهاي هويت همبستگي معنادار
وجـود دارد ،همبسـتگي بيـن سـبک دلبسـتگي ايمـن با سـبک

هويـت اطالعاتـي و سـبک هويت هنجـاري و تعهـد هويت مثبت
معنادار بود ،همبسـتگي بين سـبک دلبسـتگي اجتنابي با سـبک

هويت هنجاري مثبت معنادار و همبسـتگي بين سـبک دلبستگي
دوسـوگرا بـا تعهد هويـت منفي معنـادار بود.

 393نفـری از نوجوانـان دریافتنـد کـه میـان سـه سـبک هویت

بنابرایـن ،بـا توجـه بـه مطالـب عنوانشـده ،هـر یـک از

قـدرت تفکر ،تعصب و محافظـهکاری تفاوت معنـادار وجود دارد.

دهـد و ایـن موضوع درمـورد هواداران و تماشـاچیان رشـتههای

کـه تفـاوت دانشـجويان دختـر و پسـر دانشـگاه شـهيد چمـران

کـه سـبک هویتـی پیشـرفته دارند ،کمتـر ممکن اسـت مرتکب

اطالعاتـی ،هنجـاری و سـردرگم ازنظـر اسـتراتژیهای نابهنجار،
شکرشـکن و امیدیـان( )1380در تحقیـق خـود دریافتنـد

ازنظـر چهـار سـبک هويتـی بهصـورت جداگانـه و بهطـور کلـي

معنـادار بود .دختران و پسـران در ابعاد اعتقـادي و روابط ،فرايند

هويتيابـي يکسـاني را طـي ميکننـد.

سـبکهای هویتـی میتواند شـخصیت خاصـی را در فرد شـکل
ورزشـی مختلـف نیز قابل تعمیم اسـت :هواداران و تماشـاچیانی
رفتارهـای ضداجتماعـی و نابهنجار شـوند و هوادارانی که سـبک

هویتـی دیگـری دارنـد ،بیشـتر امـکان دارد رفتارهای نامناسـب
در ورزشـگاهها از آنهـا بـروز کنـد .بر همیـن اسـاس ،در پژوهش

اميديـان و شکرشـکن( )1382در بررسـي هويتيابـي

حاضـر ،سـبکهای هویتـی هـواداران تیمهـای حاضـر در لیـگ

دانشـجويان اغلـب هويـت سـردرگم دارنـد .در حوزههـاي فرعي

بررسـی و تعیین شـده اسـت؛ به عبارت دیگـر ،در تحقیق حاضر

دانشـجويان پسـر دانشـگاه شـهيد چمران نشـان دادنـد که این
هويتيابـي ماننـد مذهـب ،اوقـات فراغـت و شـغل ،تفـاوت در
چهـار حالـت هويـت معنـيدار بـود.

نتایـج پژوهـش صفـری( )1388با عنوان «بررسـی رابطۀ

سـبکهای هویـت بـا خودکارآمـدی و پیشـرفت تحصیلـی در

دانشـجویان دورۀ کارشناسـی دانشـگاه تبریـز در سـال تحصیلی

 ،»87-88حاکـی از عـدم پیشبینـی خودکارآمـدی ازطریـق
سـبکهای هویـت اطالعاتـی و هنجـاری بـود ،امـا بـا سـبک

هویـت سـردرگم بهطـور منفـی و تعهـد هویـت بهطـور مثبـت
باورهـای خودکارآمـدی دانشـجویان پیشبینـی شـد؛ همچنین،

بـا هیچکـدام از سـبکهای هویـت و نیـز تعهـد هویـت امـکان
5- Duriez, B.
6- Goossens, L.

برتـر فوتبـال ایران برحسـب ویژگیهـای جمعیتشـناختیآنها
سـعی شـده اسـت که با بررسـی سـبک هویتی هواداران فوتبال،

عوامـل فـردی و اجتماعـی مؤثـر در شـکلگیری هویتهـای
توسـعهیافته شود.

روش پژوهش

از آنجـا کـه در ایـن پژوهـش ،محققـان درصـدد بررسـی و

تعییـن تفـاوت سـبکهای هویـت درمیـان هـواداران تیمهـای

حاضـر در لیـگ برتـر فوتبـال ایـران برحسـب ویژگیهـای

جمعیتشـناختیآنها بودنـد ،روش پژوهـش ،پیمایشـی و از نوع
توصیفـی ـ همبسـتگي اسـت.

3- Sellers, R. M.
4- Soenens, B.

1- Yip, T.
2- Seaton, E. K.

مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش /سال اول ،شماره سوم ،صفحه  7تا 19
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جدول  .1توزیع فراوانی و نسبی پاسخ دهندگان برحسب وضعیت تأهل

وضعیت تأهل
متأهل
مجرد
کل

فراوانی
107
303
410

جامعه و نمونۀ آماری

جامعـۀ آمـاری این تحقیق ،کلیۀ هـواداران پنج تیم صدر

جـدول دهمیـن دورۀ لیـگ برتـر فوتبـال ایـران( )1390را دربر

میگیـرد .از آنجـا کـه آمـار دقیقـی از تعـداد هـواداران تیمهای
موردبررسـی دردسـت نبـود ،بـرای بهدسـتآوردن حجـم نمونۀ

مناسـب ،یـک مطالعـۀ اولیه صـورت گرفـت و براسـاس واریانس
حاصـل و ازطریـق فرمـول آماری ،حجـم نمونه  435نفـر برآورد

شـد .از پرسشـنامههای توزیعشـده ،تعـداد  410پرسشـنامه
بهطـور کامـل تکمیـل و عودت داده شـد.

درصد
26/1
73/9
100/0

درصد معتبر
26/1
73/9
100/0

درصد تجمعی
26/1
100/0

بههنـگام میزبانـی آنهـا ،بیـن هـواداران توزیـع و جمـعآوری و

سـپس دادههـای بهدسـتآمده ،ازطریـق آمـار توصیفـی و آمـار
استباطی(شـامل آزمـون  tدو نمونـۀ مسـتقل و آزمـون تحلیـل

واریانـس یکطرفـه) تجزیهوتحلیـل شـد.
یافتههای تحقیق

براسـاس یافتههـا 107 ،نفـر ( 26/1درصـد) از مجمـوع

هـواداران پاسـخدهنده در تحقیـق ،متأهـل و  303نفـر (73/9
درصـد) مجـرد بودند.

دادههای بهدسـتآمده حاکی از آن اسـت که حدود دوسـوم

هـواداران تیمهـای موردنظـر ( 59/3درصـد) در سـنین جوانـی
ابزار اندازهگیری

ابـزار مورداسـتفاده در ایـن پژوهـش ،پرسشـنامۀ سـنجش

سـبكهاي هويـت مارسـيا( )1980بـوده اسـت .این پرسشـنامه
ً
ای(کاملا موافقـم ،موافقـم ،فرقی
از  32سـؤال بـا طیـف 5گزینه

ً
کاملا مخالفـم) تشـکیل شـده اسـت کـه
نمیکنـد ،مخالفـم،

بهترتیـب نمرههـای  2 ،3 ،4 ،5و  1بـه آنهـا تعلـق میگیـرد .بـا
ایـن پرسشـنامه ،سـبکهای هویـت در چهار سـبک سـردرگم،

دنبالـهرو ،شـکلنایافته ،و شـکلیافته یـا پیشـرفته اندازهگیـری

(کمتـر از  25سـال) قـرار داشـتند؛ کـه در این دامنه ،بیشـترین

درصـد ( 33/4درصـد) بـه طبقۀ  16-24سـال و كمترين فراوانی

بـه گـروه سـني  34سـال و باالتر مربوط میشـود.

ازنظر سـطح تحصیالت ،بیشـترین فراوانی به سطح تحصیلی

دبیرسـتان یـا متوسـطه بـا  32درصد( برابـر با  131نفـر) مربوط

میشـود .مجموع این دادهها بیانگر آن اسـت که بیشـتر هواداران
تیمهـای موردنظـر (حـدود  79درصـد) ،تحصیلات دیپلـم و

زیردیپلـم دارنـد .قابـل توجه اسـت که كمتريـن ميـزان فراواني،

بـه افراد بـا تحصيالت دانشـگاهی( 15/9درصد) مربوط ميشـود.

میشـود .برای سـنجش روایی ،پرسشـنامه به تعدادی از استادان

گـروه روانشناسـی و تربیـت بدنـی داده شـد تـا سـؤاالت آن بـا
یـک طیـف چهارگزینـهای (عالی ،خوب ،بـد ،خیلی بـد) ارزیابی

و سـپس دادههـای حاصـل بـا ضریـب کنـدال تحلیل شـود؛ که

ضریـب  0/78بهدسـت آمـد کـه نشـاندهندۀ ضریـب مطلـوب

پرسشـنامه اسـت .همچنیـن بـرای سـنجش پایایی پرسشـنامه،
پـس از اجـرای يـك بررسـی مقدماتـي ،ضریـب آن ازطريـق

ضریـب آلفـای کرونبـاخ محاسـبه شـد كه عـدد  0/86بهدسـت

آمـد .پرسشـنامهها در اسـتادیومهای تیمهـای موردمطالعـه

نمودار  .1نمودار میلهای پاسخدهندگان برحسب سطح تحصیالت.

بررسی و تعیین تفاوت سبکهای هویتی درمیان هواداران تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران ...
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جدول  .2توزیع فراوانی و نسبی پاسخدهندگان برحسب گروههای سنی

طبقه
زیر  15سال
 16-24سال
 25-33سال
باالی  34سال
کل جوابداده
جوابنداده
کل

فراوانی
106
137
86
62
391
19
410

درصد
25/9
33/4
21
15/1
95/4
4/6
100/0

درصد معتبر
27/1
35
22
15/9
100/0

درصد تجمعی
27/1
62/1
84/1
100/0

جدول  .3توزیع فراوانی و نسبی پاسخدهندگان برحسب درآمد شخصی ماهیانه

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

طبقه

 150تا  250هزار

61

14/9

15/8

53/5

 400تا  600هزار

51

زیر  150هزار

 250تا  400هزار

 600تا  800هزار
باالی  800هزار
کل جوابداده
جوابنداده
کل

146
72

21

36

35/6

17/6

12/4
5/1

8/8

387

94/4

410

100/0

23

5/6

37/7

18/6

13/2
5/4

9/3

100/0

37/7

72/1

85/3

90/7

100/0

جدول  .4توزیع فراوانی و نسبی پاسخدهندگان برحسب زمان سفر برای دیدن مسابقۀ تیم موردعالقه

طبقه

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

زیر  30دقیقه

68

16/6

16/6

16/6

 30تا  60دقیقه

119

29/0

29/0

45/6

 60تا  90دقیقه

63

15/4

15/4

61

باالی  90دقیقه

160

39

39

100/0

کل

410

100/0

100/0

بـا توجـه بـه جـدول  ،3بیشـترین تعـداد هـواداران مـورد

مطالعـه از نظـر درآمد شـخصی ماهیانه ،در طبقۀ کمتـر از 150
هـزار تومـان قـرار داشـتند و حـدود  54درصـد از این هـواداران،

کمتـر از  250هـزار تومـان در مـاه درآمـد داشـتند.

براسـاس دادههـا 29 ،درصد هـواداران موردمطالعه حدود

یـک سـاعت 15 ،درصـد بیـن  60تـا  90دقیقـه ،و  39درصـد
بیـش از  90دقیقـه بـرای رفتـن بـه اسـتادیوم جهـت تماشـای

مسـابقه زمـان صـرف میکننـد؛ که ایـن مطلب بیانگر آن اسـت

کـه بیشـتر هـواداران زمـان زیـادی را صـرف رفتن به اسـتادیوم
تیـم موردعالقـۀ خـود میکنند.

براسـاس دادههـای بهدسـتآمده ،ازنظـر میـزان هزینـه،

بیشـترین تعـداد هـواداران( 23/9درصـد) ،هـر مـاه بیـن  10تـا

 20هـزار تومـان صرف تماشـای مسـابقات تیـم موردعالقۀ خود
میکننـد .بـا توجه به سـطح درآمد هـواداران و میـزان هزینهای
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کـه مایلانـد صـرف تیـم موردعالقۀ خـود کنند ،میتـوان گفت
کـه هـواداران هزینۀ قابلمالحظـهای صرف تیمهـای موردعالقۀ

خـود میکنند.

نمودار   .3نمودار میلهای پاسخدهندگان برحسب سابقۀ حضور در استادیوم.

نتایـج تحقیق نشـان میدهد که  220نفـر( 53/7درصد)

از هـواداران موردمطالعـه مایلانـد بـرای تماشـای مسـابقۀ تیـم

نمودار   .2نمودار میلهای میزان هزینهای که پاسخدهندگان هر ماه صرف
تماشای مسابقات تیم موردعالقۀ خود میکنند.

موردعالقـۀ خـود به شـهرهای دیگـر نیز مسـافرت کنند.

در جـدول  ،6مقادیـر و آمارههـای مربوط به انواع سـبکهای

دربیـن هواداران موردمطالعه ،بیشـترین میزان سـابقۀ حضور

هویتـی درمیـان هـواداران فوتبـال نشـان داده شـده اسـت.

مربـوط بـود؛ کـه بیانگـر آن اسـت کـه اکثـر پاسـخدهندگان،

کـه بزرگتریـن میانگیـن بـه هویت پیشـرفته یـا دسـتیافته و

در اسـتادیوم ،بـه طبقـۀ بـاالی  7سـال بـا  42درصـد فراوانـی

چنانکه در جدول نیز مشـهود اسـت ،دادهها حاکی از آن اسـت

هوادارانی هسـتند که سـالهای زیـادی به اسـتادیومها میروند.

کوچکتریـن میانگیـن بـه هویـت شـکلنایافته مربـوط اسـت،

جدول  .5توزیع فراوانی و نسبی پاسخدهندگان برحسب تمایل برای سفر به شهر دیگر

طبقه

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

بله

220

53/7

53/9

53/9

خیر

188

45/9

46/1

100/0

کل جوابداده

408

99/5

100/0

جوابنداده

2

0/5

کل

410

100/0

جدول  .6مقادیر میانگین و انحراف معیار سبکهای هویتی هواداران

سبکهای هویت

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

سردرگم

9

39

24/05

8/413

70/779

دنبالهرو

10

38

22/87

8/067

65/081

شکلنایافته(بحرانی)

11

36

22/36

5/858

34/320

دستیافته(پیشرفته)

11

38

25/65

7/574

57/380
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جدول  .7نتایج تحلیل سبکهای هویتی هواداران برحسب وضعیت تأهل

سبکهای هویت

Df

آماره

Sig

سردرگم

1

0t=/792

0/429

دنبالهرو

1

0t=/414

0/679

شکلنایافته (بحرانی)

1

t=-0/112

0/911

دستیافته (پیشرفته)

1

t=-1/153

0/250

جدول  .8نتایج تحلیل سبکهای هویتی هواداران برحسب تمایل به سفر به شهر دیگر برای مشاهدۀ مسابقات تیم موردعالقه

Df

سبکهای هویت
سردرگم
دنبالهرو
شکلنایافته(بحرانی)
دستیافته(پیشرفته)
سبکهای هویت
سردرگم
دنبالهرو
شکلنایافته(بحرانی)
دستیافته(پیشرفته)

1
1
1
1

آماره
0t=/490
t=-1/867
t=-2/739
t=-2/494

جدول  .9نتایج تحلیل سبکهای هویتی هواداران برحسب گروههای سنی

Df
3
3
3
3

آماره
2F=/458
F=0/394
1F=/353
4F=/086

Sig
0/624
0/063
0/006
0/013
Sig
0/063
0/758
0/257
0/007

ضمـن آنکـه هویـت سـردرگم نیـز بـا میانگیـن  24/05قابـل

اسـت که چنیـن عالقه و تمایلـی ندارند؛ بـه عبارت دیگـر ،میتوان

چشـمگیری درمیـان پاسـخدهندگان وجـود دارد.

ندارنـد ،سـبک هویتی مشـخصتری نیـز دارند.

توجـه بـوده و نشـانگر آن اسـت کـه سـردرگمی هویـت بهطـور

گفت که پاسـخدهندگانی که تمایل و عالقهای به سـفرهای ورزشی

بـا اسـتفاده از آزمـون مقایســـۀ میانگیـن دو نـــمونۀ

جهـت مطالعۀ سـبکهای هویتی برحسـب گروههای سـنی

برحسـب وضعیت تأهل بررسـی شد؛ و نتایج نشـان داد که میان

شـد؛ کـه درنهایـت ،فقـط رابطـۀ سـبک هویتـی دسـتیافته با

مسـتقل( ،)t-testتفـاوت انـواع سـبکهای هویتـی هـواداران
پاسـخدهندگان مجـرد و متأهل ازنظر سـبکهای هویتی تفاوت
معنـاداری وجود نـدارد.

متفـاوت هـواداران ،از آزمـون تحلیل واریانس یکطرفه اسـتفاده

عامـل سـن معنـادار شـد و سـایر سـبکهای هویتـی هیچگونه
رابطـهای بـا متغیر سـن نشـان ندادند.

بهمنظـور بررسـی تفـاوت انـواع سـبکهای هویتـی هـواداران

بررسـی دقیقتـر دادههـا ازطریـق مقایسـۀ زوجـی حاکـی

مسـابقات تیـم موردعالقـه ،از آزمـون مقایسـۀ میانگیـن دو نمونـۀ

سـال ازنظـر سـبک هویتی دسـتیافته تفـاوت معنـاداری دارند:

برحسـب تمایـل آنان به سـفر به شـهرهای دیگر بـرای دنبالکردن
مسـتقل( )t-testاسـتفاده شـد .نتایـج نشـان داد کـه میـان
پاسـخدهندگان ازنظر سـبکهای هویتی شـکلنایافته و دستیافته
تفـاوت معناداری وجود دارد ،بهگونهای که میانگین انواع سـبکهای

هویتـی شـکلنایافته و دسـتیافته درمیـان پاسـخدهندگانی که به

سـفر بـه شـهرهای دیگر تمایـل دارند ،کمتر از سـایر پاسـخگویانی

از آن اسـت کـه گروههـای سـنی  16تـا  24سـاله و بـاالی 34

میانگین سـبک هویتی پاسـخدهندگان  16تا  24ساله  27/17و

پاسـخدهندگان باالی  34سـاله  23/13اسـت؛ لذا میتوان گفت

کـه هـواداران گروه سـنی  16تا  24سـاله هویت شـکلیافتهتری
دارنـد ،درحالیکـه گـروه سـنی  34سـاله و باالتـر فاقـد چنیـن
هویتی هسـتند.
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جدول .10مقایسۀ زوجی اختالف میانگین سبک هویتی دستیافته برحسب گروههای سنی

 34ساله و باالتر

 16تا  24ساله

اختالف میانگین

سطح معناداری

4/0407

0/009

جدول  .11نتایج تحلیل سبکهای هویتی هواداران برحسب سطح تحصیالت

Df

سبکهای هویت
سردرگم
دنبالهرو
شکلنایافته(بحرانی)
دستیافته(پیشرفته)

Sig

آماره
2F=/384
F=0/703
2F=/311
3F=/027

3
3
3
3

0/069
0/551
0/076
0/030

جدول  .11نتایج تحلیل سبکهای هویتی هواداران برحسب سطح تحصیالت

دبیرستان

اختالف میانگین
3/3899

دانشگاهی

سطح معناداری
0/041

جدول  .13نتایج تحلیل سبکهای هویتی هواداران برحسب درآمد ماهیانۀ فرد

Df

سبکهای هویت
سردرگم
دنبالهرو
شکلنایافته(بحرانی)
دستیافته(پیشرفته)

5
5
5
5

آماره
2F=/039
F=1/683
0F=/939
2F=/952

Sig
0/073
0/138
0/455
0/013

جدول  .14مقایسۀ زوجی اختالف میانگین سبک هویتی دستیافته برحسب درآمد ماهیانۀ فرد

 600-800هزار تومان

بیش از  800هزار تومان

همچنیـن براسـاس نتایـج آزمـون واریانـس یکطرفـه ،در

میزان سـبک هویتی دستیافته(پیشـرفته) در هواداران برحسب
سـطح تحصیلات آنها ،تفـاوت معناداری وجود داشـت.

اختالف میانگین
7/5161

سطح معناداری
0/035

دسـتیافته یـا پیشـرفته درمیـان هـواداران بـا سـطوح درآمـد

شـخصی ماهیانـۀ متفـاوت ،تفـاوت معنـاداری دیده میشـود.

نتایـج مقایسـۀ زوجـی اختلاف میانگینهـا جهـت بررسـی

همانطورکـه در جـدول  12مشـاهده میشـود ،هواداران

سـطح درآمـدی ایجادکننـدۀ تفاوت مذکـور ،نشـان داد که میان

هویتـی دسـتیافته تفـاوت معنـاداری دارنـد :میانگیـن سـبک

بیـش از  800هـزار تومان درآمـد اختالف معنـاداری وجود دارد.

با سـطح تحصیلی دبیرسـتان و افراد دانشـگاهرفته ازنظر سـبک
هویتـی گـروه اول  26/98و گروه دوم  23/59اسـت؛ لذا میتوان

گفـت پاسـخدهندگان دبیرسـتانی توانسـتهاند بـه نوعـی هویت
شـکلیافته و پیشـرفته دسـت یابند.

هـواداران بـا درآمـد ماهیانـۀ  600تا  800هـزار تومـان و افراد با

ایـن یافتهها نشـاندهندۀ سـبک هویتی شـکلیافتهتر هـواداران
پردرآمدتـر و ثروتمندتر اسـت.

یکـی دیگـر از متغیرهـای فـردی مؤثـر بـر سـبک هویتـی

جهت مقایسـۀ میانگین سـبکهای هویت با توجـه به میزان

هـواداران فوتبـال ،مـدت زمانـی اسـت کـه بهطـور متوسـط

اسـتفاده شـد؛ کـه نتایـج نشـان داد فقـط در سـبک هویتـی

میکننـد .دادههـا حاکـی از آن اسـت که فقط در سـبک هویتی

درآمد شـخصی ماهیانـۀ هـواداران ،از تحلیـل واریانس یکطرفه

بـرای سـفر و تماشـای مسـابقات تیـم موردعالقـۀ خـود صـرف
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جدول  .15نتایج تحلیل سبکهای هویتی هواداران برحسب زمان سفر برای دیدن مسابقۀ تیم موردعالقه

Df

سبکهای هویت
سردرگم
دنبالهرو
شکلنایافته(بحرانی)
دستیافته(پیشرفته)

Sig

آماره
0F=/196
F=2/436
3F=/416
3F=/407

3
3
3
3

0/899
0/064
0/018
0/018

جدول  .16مقایسۀ زوجی اختالف میانگین سبک هویتی بحرانی برحسب زمان سفر برای دیدن مسابقۀ تیم موردعالقه

 30-60دقیقه

اختالف میانگین
2/1036

بیش از  90دقیقه

سطح معناداری
0/036

جدول  .17نتایج تحلیل سبکهای هویتی هواداران برحسب میزان هزینۀ ماهانه برای دیدن مسابقۀ تیم موردعالقه

سبکهای هویت

Df

آماره

Sig

سردرگم

5

0F=/357

0/878

دنبالهرو

5

F=0/446

0/816

شکلنایافته(بحرانی)

5

1F=/497

0/190

دستیافته(پیشرفته)

5

0F=/547

0/740

جدول  .18نتایج تحلیل سبکهای هویتی هواداران برحسب سابقۀ حضور در استادیوم

سبکهای هویت
سردرگم
دنبالهرو

شکلنایافته(بحرانی)

دستیافته(پیشرفته)

Df

آماره

4

F=1/915

0F=/420

4

3F=/847

4

4

شـکلنایافته(بحرانی) ،تفـاوت معنـاداری درمیـان هوادارانـی که

3F=/520

Sig
0/794
0/107

0/004

0/008

دارنـد و درمقابـل ،کسـانی کـه وقـت بیشـتری بـرای تیـم

زمـان متفاوتـی را بـرای سـفر بهمنظـور تماشـای مسـابقات تیم

محبـوب خـود میگذارنـد ،بحـران هویتـی کمتری احسـاس و

تحلیـل بیشـتر دادههـا ازطریـق آزمـون مقایسـۀ زوجـی

تحلیـل دادههـا بـا اسـتفاده از آزمـون تحلیـل واریانـس

بیـن نیـم سـاعت تـا  1سـاعت بـرای مشـاهدۀ مسـابقات تیـم

تیمهـای فوتبـال و میـزان هزینـهای کـه ماهانه صرف تماشـای

یکسـاعتونیم بـرای ایـن منظـور وقـت صـرف میکننـد،

ندارد.

موردعالقـه صـرف میکننـد ،وجـود دارد.

میانگینهـا نشـان میدهـد کـه میـان پاسـخدهندگانی کـه

موردعالقـۀ خـود وقـت میگذارنـد ،و هوادارانـی کـه بیـش از

تفـاوت معنـاداری ازنظر میانگین سـبک هویتـی بحرانی وجود

دارد :افـرادی کـه زمـان کمتـری برای مشـاهدۀ مسـابقات تیم
موردعالقـۀ خـود وقـت میگذارند ،سـبک هویتـی بحرانیتری

ادراک میکننـد.

یکطرفـه بیانگـر آن اسـت کـه میـان سـبک هویتـی هـواداران
مسـابقات تیـم موردعالقـۀ میکننـد ،رابطـۀ معنـاداری وجـود
امـا در میانگین سـبکهای هویتی شـکلنایافته و پیشـرفته

در هـواداران برحسـب میـزان سـابقۀ حضـور آنهـا در اسـتادیوم،
اختالف معنـاداری وجـود دارد.

مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش /سال اول ،شماره سوم ،صفحه  7تا 19

17

جدول   .19مقایسۀ زوجی اختالف میانگین سبک هویتی بحرانی برحسب سابقۀ حضور در استادیوم

اختالف میانگین

سطح معناداری

کمتر از یک سال

پنج تا هفت سال

-3/4815

0/040

کمتر از یک سال

بیش از هفت سال

-2/8107

0/024

جدول   .20مقایسه زوجی اختالف میانگین سبک هویتی شکلیافته برحسب سابقه حضور در استادیوم

کمتر از یک سال

بیش از هفت سال

جهـت مشخصشـدن عامـل ایجادکننـدۀ ایـن اختلاف،

گروهبندیهـای سـاالنه مقایسـۀ زوجـی شـد؛ کـه نتایـج

بهدسـتآمده نشـان داد میـزان هویـت بحرانـی در هـواداران

اختالف میانگین

سطح معناداری

-3/4819

0/036

سـبکهای هویت مارسـیا بررسـی شـدند.

ویژگیهای جمعیتشـناختی هواداران نشـان میدهد که

 26درصـد آنـان متأهل و  74درصد مجـرد بودهاند؛ ازحیث گروه

بـا افزایـش سـابقۀ حضـور در اسـتادیوم افزایـش مییابـد،

سـنی 25/9 ،درصد در گروه سـنی زیر  15سـال قرار داشـتند،

بیـش از هفـت سـال در اسـتادیوم ،بیـش از سـایرین اسـت ،امـا

سـال و  15/1درصد باالتر از  34سـال سـن داشـتند؛ همچنین،

بهطوریکـه میـزان هویـت بحرانـی هـواداران بـا سـابقۀ حضـور

هوادارانی که سـابقۀ حضور آنها کمتر از یک سـال اسـت ،هویت
شـکلیافتهتری دارنـد.

بحث و نتیجهگیری

 33/4درصـد بیـن  16تـا  24سـال 21 ،درصـد بیـن  25تـا 33
براسـاس میزان تحصیالت 24/9 ،درصد راهنمایی و پایینتر32 ،

درصـد متوسـطه 21/7 ،درصد دیپلم ،و  15/9درصد دانشـگاهی
بودند؛ ازنظر سـطح درآمدی نیز پاسـخدهندگان عمدتاً از اقشـار

ضعیـف بودهانـد ،بهطوریکـه  %54از هـواداران کمتـر از 250

هـواداران و تماشـاچیان فوتبـال ،نقـش مهمـی در رونق این

هـزار تومـان درآمـد ماهانـه داشـتند؛ امـا ازنظـر میـزان زمـان و

میشـوند؛ لـذا بایـد توجـه داشـت کـه آنـان بهعنـوان حامیـان

خـود صـرف میکنند ،حـدود  54درصد بیـش از  60دقیقه برای

جامعـه باشـند ،ازنظر شـخصیتی و رفتـاری افـرادی هویتیافته،

هفت سـال اسـت که سـابقۀ حضور در اسـتادیوم را دارند ،و 54

ورزش دارنـد ،و یکـی از ارکان اساسـی ایـن ورزش محسـوب

احساسـی و معنـوی ورزش فوتبـال بایـد جـزو اقشـار برجسـتۀ

معقـول و منطقـی باشـند ،از رفتارهـای ناشایسـت اجتنـاب

کننـد ،و هویتی شـکلیافته داشـته باشـند .از این رو ،شناسـایی
ابعـاد هویتـی آنـان ،اهمیـت خاصـی دارد؛ بهویـژه اینکـه اغلـب

هـواداران را گروههـای سـنی جـوان و نوجـوان و افـرادی نابالغ با

ویژگیهای هیجانی و احساسـی تشـکیل میدهنـد که بهراحتی

هزینـهای که برای هواداری و تماشـای مسـابقات تیم موردعالقۀ

دیـدن مسـابقۀ تیـم موردعالقه سـفر میکننـد 42 ،درصد باالی
درصـد مایلانـد بـرای تماشـای مسـابقۀ تیـم خود به شـهرهای

دیگـر سـفر کنند؛ همچنیـن ،بیشـترین تعـداد هـواداران(23/9
درصـد) ،هـر ماه بیـن  10هزار تا  20هـزار تومان برای تماشـای

مسـابقات تیـم موردعالقـۀ خـود صـرف میکننـد .لذا براسـاس

مجمـوع یافتههـای بهدسـتآمده ،میتـوان گفـت کـه هـواداری

ممکن اسـت بهسـوی رفتارهای نامناسـب و خشـونتبار کشیده

فوتبـال بـرای پاسـخدهندگان عالقـهای اساسـی اسـت کـه آنان

اجتماعی هواداران فوتبال بررسـی و سـعی شـده اسـت که ضمن

جـدی آن را دنبـال میکنند.

شـوند .بـر همین اسـاس ،در پژوهش حاضر ویژگیهـای فردی و
دسـتیابی بـه توصیفی آمـاری از ویژگیهای هـواداران لیگ برتر،

تأثیـر ایـن خصوصیـات بر سـبکهای هویتـی نیز ارزیابی شـود.

بـه همیـن منظـور ،تعـداد  410نفـر از هـواداران بـا پرسشـنامۀ

علیرغـم محدودیتهـا و مشـکالت اقتصـادی و شـغلی ،بهطـور
دادههـا حاکـی از آن اسـت که بزرگترین میانگین به سـبک

هویتـی پیشـرفته یـا دسـتیافته ،و کوچکتریـن میانگیـن بـه
هویـت شـکلنایافته مربوط اسـت؛ ضمـن آنکه هویت سـردرگم
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بررسی و تعیین تفاوت سبکهای هویتی درمیان هواداران تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران ...

نیـز بـا میانگیـن  24/05قابلتوجه اسـت و نشـانگر آن اسـت که

در سـبک هویتی دسـتیافته یا پیشـرفته درمیان هـواداران

وجـود دارد .ایـن یافتههـا ،بـا نتایـج تحقیـق امیدیـان و

دیـده میشـود؛ بـه عبـارت دیگـر ،میـان هـواداران بـا درآمـد

سـردرگمی هویـت بهطـور چشـمگیری درمیان پاسـخدهندگان

شکرشـکن( )1382مطابقـت دارد.

بررسـی روابـط دومتغیره و آزمـون فرضیات ــ با اسـتفاده از

آزمـون مقایسـۀ میانگیـن دو نمونـۀ مسـتقل ( )t-testو آزمـون

تحلیـل واریانـس یکطرفـه ـــ حاکی از آن اسـت کـه دو متغیر

وضعیـت تأهـل و میـزان هزینـۀ ماهانه برای تماشـای مسـابقات
تیـم بـا سـبک هویـت رابطۀ معنـادار نداشـته اسـت؛ امـا تفاوت
انـواع سـبکهای هویتـی هواداران برحسـب تمایل آنان به سـفر

بـه شـهرهای دیگر بـرای دنبالکردن مسـابقات تیـم موردعالقه
معنـادار شـد .لـذا میانگین انواع سـبکهای هویتی شـکلنایافته
و دسـتیافته درمیان پاسـخدهندگانی که به سـفر به شـهرهای

بـا سـطوح درآمـد شـخصی ماهیانـۀ متفـاوت ،تفاوت معنـاداری

ماهیانـۀ  600تـا  800هـزار تومـان و افـراد دارای بیـش از 800

هـزار تومـان درآمد ماهیانـه اختالف معنـاداری وجـود دارد .این

یافتههـا نشـاندهندۀ سـبک هویتـی شـکلیافتهتر هـواداران
پردرآمدتـر و ثروتمندتـر اسـت.

یکـی دیگـر از متغیرهـای فـردی مؤثـر بـر سـبک هویتـی

هـواداران فوتبـال ،مـدت زمانـی اسـت کـه بهطـور متوسـط

بـرای سـفر و تماشـای مسـابقات تیـم موردعالقـۀ خـود صـرف
میکننـد .دادههـا حاکـی از آن اسـت که فقط در سـبک هویتی
شـکلنایافته(بحرانی) ،میـان هوادارانـی کـه زمـان متفاوتـی را

بـرای سـفر بهمنظـور تماشـای مسـابقات تیـم موردعالقه صرف

دیگـر تمایـل دارنـد ،کمتـر از سـایر پاسـخدهندگانی اسـت کـه

میکننـد ،تفـاوت معنـاداری وجـود دارد.

کـه پاسـخدهندگانی کـه تمایل و عالقهای به سـفرهای ورزشـی

نیم سـاعت تا  1سـاعت برای مشـاهدۀ مسـابقات تیم موردعالقۀ

چنیـن عالقـه و تمایلـی ندارند؛ به عبـارت دیگر ،میتـوان گفت
ندارند ،سـبک هویتـی مشـخصتری دارند.

دادههـا نشـان میدهـد کـه میـان پاسـخدهندگانی کـه بین

خـود وقـت میگذارنـد ،و هوادارانی کـه بیش از یکسـاعتونیم

همچنیـن ،رابطـۀ سـبک هویتـی دسـتیافته بـا عامل سـن

بـرای ایـن منظور وقـت صرف میکننـد ،تفاوت معنـاداری ازنظر

و بـاالی  34سـال ازنظـر سـبک هویتـی دسـتیافته تفـاوت

کمتـری بـرای مشـاهدۀ مسـابقات تیـم موردعالقـۀ خـود وقـت

معنـادار شـد ،بهطوریکـه گروههـای سـنی  16تـا  24سـاله

میانگیـن سـبک هویتـی بحرانـی وجـود دارد :افـرادی کـه زمان

معنـاداری دارنـد .میانگین سـبک هویتـی پاسـخدهندگان  16تا

میگذارنـد ،سـبک هویتـی بحرانیتری دارند و درمقابل ،کسـانی

لـذا میتـوان گفت که هواداران گروه سـنی  24-16سـال هویت

هویتـی کمتـری احسـاس و ادراک میکنند.

 24سـاله  27/17و پاسـخدهندگان باالی  34ساله  23/13است؛

کـه بـرای تیم محبـوب خود وقـت بیشـتری میگذارنـد ،بحران

شـکلیافتهتری دارنـد ،درحالیکـه گروه سـنی  34سـاله و باالتر

و سـرانجام اینکه در میانگین سـبکهای هویتی شکلنایافته

نتیجۀ مشـابهی در زمینۀ رابطۀ سـن و هویت مشـاهده شد و لذا

اسـتادیوم اختلاف معنـاداری وجـود دارد؛ بـه عبـارت دقیقتـر،

فاقـد چنیـن هویتی هسـتند .در تحقیـق ون هـردن( )2010نیز

میـان دو تحقیق حاضر مشـابهت وجـود دارد.

و پیشـرفتۀ هـواداران برحسـب میـزان سـابقۀ حضـور آنهـا در
میـزان هویـت بحرانـی در هـواداران بـا افزایش سـابقۀ حضور در

براسـاس نتایـج آزمـون واریانـس یکطرفه ،در میزان سـبک

اسـتادیوم افزایـش مییابـد بهطوریکـه میـزان هویـت بحرانـی

تحصیلات آنهـا ،تفاوت معنـاداری وجود دارد .هواداران با سـطح

بیشـتر از دیگـران اسـت امـا هوادارانـی کـه سـابقۀ حضـور آنهـا

هویتـی دستیافته(پیشـرفته) در هـواداران برحسـب سـطح

هـواداران بـا سـابقۀ حضـور بیـش از هفـت سـال در اسـتادیوم،

تحصیلـی دبیرسـتان و افـراد دانشـگاهرفته ازنظر سـبک هویتی

کمتـر از یـک سـال اسـت ،هویـت شـکلیافتهتری دارنـد.

سـبک هویتـی گـروه اول  26/98و گـروه دوم  23/59اسـت .لذا

در ایـران آن اسـت کـه عالقـهای جـدی بـه ایـن ورزش دارنـد،

دسـتیافته تفـاوت معنـاداری دارنـد ،بهطوریکـه میانگیـن
میتـوان گفـت پاسـخدهندگان دبیرسـتانی توانسـتهاند به نوعی

هویـت شـکلیافته و پیشـرفته دسـت یابند.

شـایان ذکر اسـت که یکـی از ویژگیهـای هـواداران فوتبال

آنچنانکـه زمـان و هزینـۀ زیـادی در این راه مصـرف میکنند،
درعینحـال هرچـه میـزان ایـن فعالیـت و مشـارکت ورزشـی
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افزایـش مییابـد ،سـبک هویت دسـتیافتۀ آنان کمتر میشـود

و برعکـس هویـت بحرانـی در آنان افزایـش مییابد .ایـن دادهها

درتضـاد بـا نتایج تحقیق باسـری و همـکاران( )2011قـرار دارد.

نتایـج پژوهـش آنان نشـان داد کـه تعهد ورزشـی بهطـور بالقوه
سـهم بیشتری در شـکلگیری هویت دسـتیافته دارد ،درنتیجه

رابطـۀ ورزش و رشـد مثبـت جوانـان تأییـد میشـود .امـا بهنظر
میرسـد کـه در ایران ،ورزش بـه اهداف ازپیشتعیینشـدۀ خود

نرسـیده اسـت و درحالیکه انتظار میرود ورزش به شـکلگیری
هویـت دسـتیافته در افراد منجر شـود و انتظـار جامعه از ورزش

ایجاد سلامتی و بهزیسـتی روانی و اجتماعی افراد اسـت ،ورزش

در ایـران بـه نوعـی تناقـض اجتماعی تبدیـل شـده و ورود افراد

بـا هویتهـای شـکلنایافته و سـردرگم بـه ایـن عرصـه ،بـروز
گسـتردۀ خشـونت و آسـیبهای اجتماعی را درپی داشـته است.

ایـن امـر ،توجه بیش از پیـش محققان ،سیاسـتگذاران فرهنگی،
و مسـئوالن حوزههـای ورزش را میطلبـد تـا از پتانسـیل نیروی

جـوان و هـواداران بیشـمار فوتبـال در ایـران اسـتفاده کننـد و

از زمـان و هزینـۀ قابلتوجهـی کـه آنـان صـرف ایـن ورزش

میکننـد ،درجهـت آموزشهـای مناسـب و شـکلدادن بـه

هویتهـای دسـتیافته و بالغ در آنـان بهره گیرند .لـذا با تدوین
سیاسـتهای مناسـب و کارآ میتـوان درجهـت بهبـود شـرایط

ورزش در ایران گام برداشـت و از شـکلگیری معضالت اجتماعی

در آینـده پیشـگیری کرد.
کتابنامه

امیدیـان ،م .و شکرشـکن ،ح« .1382 .بررسـی حالتهـای هویـت در
ابعـاد اعتقـادی و روابـط بینفـردی و حوزههـای فرعـی ایـن ابعاد در
دانشـجویان پسـر دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز در سـال تحصیلی
 ،»1380-1381مجلـۀ علـوم تربیتـی و روانشناسـی ،دانشـگاه
فردوسـی مشـهد ،دانشـکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی ،جلد چهارم،
شـمارۀ اول(بهـار و تابسـتان .)1382
بشلیده ،ک .و تقیپور ،م« .1379 .بررسی رابطۀ ساده و چندمتغیره میان
خشـنودی از فرهنـگ ،خانـواده و رفتارهای جامعهپذیـر با هویتیابی
در دانشـجویان دختر و پسـر دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز» ،اولین
همایش ملی روانشناسـی و خانواده  ،دانشـگاه کردشـتان ،سنندج.
ترابـی ،ز .1388 .بررسـی رابطـۀ سـبکهای دلبسـتگی و سـبکهای
هویـت بـا سلامت روان و پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان دختـر
پیشدانشـگاهی شـهر قزوین(پایاننامۀ کارشناسـی ارشـد) ،دانشگاه
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بینالمللـی امـام خمینـی (ره) .دانشـکدۀ علـوم اجتماعـی ،قزویـن.
شکرشـکن ،ح ،و امیدیـان ،م« .1380 .بررسـی حالتهـای هویت در ابعاد
اعتقـادی و روابـط بینفـردی و تفـاوت آنهـا در متغیرهـای وابسـتۀ
برگزیده در دانشـجویان دختر و پسـر دانشگاه شـهید چمران اهواز»،
مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسـی دانشـگاه شـهید چمران اهواز ،ص
.73-98
صفـری ،آ .1388 .بررسـی رابطـۀ سـبکهای هویـت بـا خودکارآمـدی و
پیشـرفت تحصیلی در دانشـجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه تبریز در
سـال تحصیلی (87-88پایاننامۀ کارشناسـی ارشـد) ،دانشگاه تبریز،
دانشـکدۀ علـوم تربیتی و روانشناسـی ،گروه روانشناسـی تربیتی.
کریمی ،ی .1388 .روانشناسی شخصیت .تهران :نشر ویرایش.
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