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مطالعات روانشناسی ورزشی

اثر هویتیابی هواداران فوتبال بر عزتنفس جمعی آنان
بهزاد ایزدی
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چکيده
هدف این پژوهش بررسی اثر هویتیابی هواداران فوتبال بر عزتنفس جمعی آنها بود .جامعة آماری
شامل هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بود که تعداد  842نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج
مدل معادلات ساختاری نشان داد که برایند شاخصهای برازش بر تأیید مدل ساختاری دلالت دارند.
یافتهها نشان داد که هویتیابی هواداران فوتبال بر عزتنفس جمعی آنها تأثیرگذار است .همچنین،
هویتیابی هواداران بهترتیب بر ابعاد عزتنفس جمعی عمومی ،عزتنفس جمعی خصوصی ،عزتنفس
جمعی عضویت و عزتنفس جمعی هویت تأثیر میگذارد .میتوان نتیجه گرفت که هویتیابی هواداران
با تیم موردعلاقه میتواند نقشی اساسی در ارتقای عزتنفس جمعی هواداران تیمهای فوتبال داشته باشد
و ابعاد عزتنفس جمعی را تحتتأثیر قرار دهد.
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مقدمه

عضوی از گروههای اجتماعی است و میزان ارزش و
احترامی است که یک شخص برای خود متصور است
و بهعنوان مهمترین عامل تعیینکنندۀ افکار،
احساسات و رفتارهای شخصی است (بایلیس و
چیپرفیلد و هلگاسون .)8112 ،2انگیزۀ عزتنفس
درمورد افرادی مطرح است که تمایل دارند عزتنفس
خود را ارتقا دهند .هوادار فوتبال بودن به بسیاری از
افراد برای ایجاد و حفظ یک خودپندارۀ مثبت کمک
میکند .هنگامیکه یک تیم پیروز میشود ،هواداران
آن تیم احساس موفقیت و رسیدن به پیروزی
میکنند .عزتنفس احساس ارزشمندی است که افراد
از هواداری فوتبال بهدست میآورند .هوادارانی که با
دیدن مسابقهای که به پیروزی تیم موردعلاقةشان
ختم میشود ،احساس میکنند خودشان برندهاند.
درواقع ،خود را بهعنوان جزئی از تیم برنده میدانند
(پارسامهر و نیکنژاد و رسولینژاد .)8114 ،شاخص
عزتنفس جمعی دارای چهار بعد است :الف -اعتبار
عضویت :7خودارزیابی از اینکه افراد چقدر شایستة
عضویت در گروه خود هستند؛ ب -عزتنفس جمعی
عمومی :2قضاوت و ارزیابی افراد دیگر از گروه
اجتماعی فرد؛ ج -عزتنفس جمعی خصوصی:9
خودارزیابی از خوببودن گروه اجتماعی فرد؛ د-
اهمیت هویت :11اهمیت عضویت در گروه اجتماعی
فرد برای خودپندارۀ فردی (فانک و جیمز.)8114 ،11
هویت 18به مجموعهای از معانی گفته میشود که
افراد به خودشان ربط میدهند .همانطورکه نظریة
هویت اجتماعی فرض کرده است ،این معانی شامل
عنصری اجتماعی است که به نقشهای اجتماعی

نظریة هویت اجتماعی بهمعنای دانش فرد است که او
را به گروههای اجتماعی خاص با توجه به عواطف و
ارزشهای مهم برای فرد یا گروه وابسته میسازد.
بهاشتراکگذاری حس هویت منجر به ایجاد وابستگی
به گروه میشود و افراد را به تقویت هویت مثبت
برای گروه تحریک میکند؛ بهصورتیکه عزتنفس
افراد در گروههای برجسته مانند تیم فوتبال به هویت
مثبت آنها وابسته است (کاسیدی ،کامیس ،برسلین و
استرینگر .)8114 ،1عزتنفس 8بهعنوان یک ویژگی
احساسی مطرح است و عنصری قوی از فرایند انتخاب
مصرفکنندگان است که ظرفیت تأثیرگذاری بر
واکنش رفتاری مشتریان دارد (سیررا و بادرینارایانان و
تائوته .)8112 ،3واژۀ عزتنفس بدینمعنا است که
افراد ویژگیها و تواناییهای خود را به روشهای
متفاوتی ارزیابی میکنند .عزتنفس میزان ارزش و
اعتباری است که یک فرد در زمینههای مختلف
زندگی بهویژه در زندگیهای خانوادگی ،اجتماعی،
تحصیلی ،جسمانی و هوش برای خود قائل است.
عزتنفس عبارت است از قضاوت و نگرشی که
شخص بهطور مداوم و پیوسته از ارزشهای خودش
انجام میدهد و معمولاً آنها را حفظ میکند .این
نگرش معمولاً از دوران کودکی آغاز میشود و
تحتتأثیر فرهنگ ،جامعه و خانواده تقویت میشود.
این احساس به ما این توانایی را میدهد که خود را
باوجود اشتباهها و شکستهایمان بااهمیت بدانیم و
قبول و تأیید کنیم (کاتسورثا و کانروی.)8112 ،4
عزتنفس جمعی 5خودارزیابی شخصی بهعنوان
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وضعشده توسط یک شخص و همهویتی او با جامعه
یا طبقة اجتماعی مربوط است (کارلایا و گویلن،1
 .)8114هویت اجتماعی بهمعنای عنصری از
خودپنداره است که از عضویت ادراکی یا حقیقی در
گروههای اجتماعی بهدست آمده است .نظریة هویت
اجتماعی و صورت توسعهیافتة آن؛ یعنی نظریة
طبقهبندی اجتماعی به این موضوع اشاره دارد که
هویت ترکیبی از دو عنصر هویت شخصی (هویت
مرتبط با احساس فردی شخص به خود) و هویت
اجتماعی (هویت مرتبط با هویت گروههایی که فرد
متعلق به آن یا وابسته به آن است) میباشد (وایت و
آرگو .)8119 ،8هویت اجتماعی یکی از جنبههایی
است که در ایجاد هواداری ورزشی نقش مهمی دارد؛
بدینمعناکه هرگاه فرد وابستگی روانی و رفتاری به
یک تیم پیدا کند ،در سطح معینی شروع به همهویتی
با آن تیم میکند .ابتدا این سطح همهویتی بسیار
پایین است؛ اما بهمرور زمان میتواند افزایش یابد.
درواقع ،فرد از این طریق خود را بهعنوان هوادار برای
دیگران بهتصویر میکشد و ازنظر فرد این روش
بهترین شیوهای است که میتواند هواداری خود را
نسبت به تیم موردنظر به اطرافیان نشان دهد
(دیموک و گوچیاردی .)8112 ،3همهویتی تیمی
بدینمعنا است که افراد تا چه اندازه خود را طرفداران
یک تیم میدانند ،با تیم رابطه دارند ،در رابطه با
عملکرد تیم نگران هستند و تیم را بهعنوان بخشی از
هویت خود معرفی میکنند .همهویتی تیمی شبیه به
همهویتی سازمانی است .بااینوجود ،بیشتر بر ارتباط
بین ورزش و تیم تأکید دارد (چن .)8115 ،4هویتیابی
مشتریان نقش مهمی در اثربخشی برنامههای
مسئولیت اجتماعی سازمانها ایفا میکند؛ یعنی
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سازمانهایی که برنامههای اجتماعی مدونی برای
جذب مشتریان خود داشتهاند و توانستهاند افراد
بیشتری را با سازمان خود همهویت سازند ،همهویتی
میتواند در آینده آنها را برای اجرای برنامههای
اجتماعی بیشتری ترغیب کند (لوک و هینز.)8115 ،5
ورزش در فراخوانی سطوح بالای وابستگی عاطفی و
هویتیابی متفاوت از دیگر منابع سرگرمی است؛
بنابراین ،هویتیابی هوادار 2مفهوم مهمی است؛ زیرا،
ممکن است اثر عملکرد تیم بر موفقیت مالی را در
بلندمدت کاهش دهد (ساتون ،مک دونالد ،مولین و
سیمپرمن .)1997 ،7مصرفکنندگان به کالاها و
خدمات وفادار هستند؛ درحالیکه هواداران با تیمها و
اشخاص همهویت میشوند .وفاداری بهمعنای تداوم
در خرید و استفاده از یک کالا یا خدمات توسط
مصرفکننده است که یک مصرفکنندۀ وفادار نسبت
به برندهای متفاوت حساس است و یک برند یا
مجموعهای از برندها را نسبت به دیگر برندها ترجیح
میدهد .همهویتی زمانی روی میدهد که یک فرد
نسبت به وقایعی که برای تیم یا بازیکن روی میدهد،
واکنشی نشان دهد که گویی آن اتفاق برای خود او
روی داده است .یک هوادار هویتدار خودش را در
حضور دیگران درقالب هوادار تیم بهگونهای توصیف
میکند که گویی احساس میکند او خود بخشی از
تیم است (ویکفیلد .)8117 ،2هنگامیکه یک مشتری
با یک سازمان بهطور عمیقی همانندسازی شد ،حس
یکپارچگی و ارتباط بهوجود میآید و فرد شخصیت
سازمان را بهخود میگیرد (مائل و آشفورث.)1998 ،9
پژوهشگران همانندسازی اجتماعی معتقدند که سطح
همهویتی با یک سازمان به عواملی مانند رضایتمندی
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از سازمان ،شهرت سازمان ،تکرار ارتباط و نسبت
وابستگی و تعلق مربوط است .ویژگیهای محصول و
سازمان به درک اعضا از سازمان اصلی و محصولات
آن بهویژه شهرت سازمان و رضایتمندی از مزایای
عضویت مربوط است .ویژگیهای تعلق و وابستگی
بهمعنای ویژگیهای عضویت فرد مانند مدت زمان
عضویت ،گستردگی عضویت و تعداد سازمانهای
مشابه که فرد مشتری آنها است ،میباشد .ویژگی-
های فعالیت بهمعنای الگوهای رفتاری مانند سطوح
ارتباط با سازمان و اختصاص منابع مالی به سازمان
است (بهاتاچاری ،رائو و گلین .)1995 ،1هویتیابی
هوادار به سطوح توصیفی زیر تقسیمبندی میشود:
هویتیابی پایین (هواداران اجتماعی) ،هویتیابی
متوسط (هواداران کانونی) و هویتیابی بالا (هواداران
قطعی) .همچنین ،هویتیابی هوادار منجر به دو مزیت
قابلتوجه مدیریتی؛ یعنی کاهش حساسیت به قیمت و
کاهش حساسیت به نتیجة عملکردی میشود (ساتون
و همکاران .)1997 ،هواداران مطمئناً نسبت به تیم
مانند روند تداوم خرید وفادار هستند؛ اما هویتیابی
هواداران ارتباط روانشناختی عمیقتر دارد که پایهای
برای هوادار است که عزتنفس او را تعیین میکند.
هواداران با همهویتی بالا اغلب بهدنبال راههایی برای
توسعه و رونق تیم موردعلاقة خود نسبت به دیگر
تیمها هستند (ویکفیلد .)8117 ،لوهتانن و کروکر8
( )1998نیز به این موضوع اشاره دارند که بعضی از
افراد عزتنفس جمعی را در جریان زندگی تجربه
میکنند؛ زیرا ،دوست دارند عزتنفس خود را برمبنای
هویتهای اجتماعی مانند تعلق به گروههای معین
پایهریزی کنند .افرادی که در سطح بالایی با تیم
ورزشی همهویت شدهاند ،احساسات و عواطف
شدیدی از خود نشان میدهند و در مقایسه با

هواداری که در سطح پایینی با تیم همهویت شده
است ،عزتنفس او بیشتر تحتتأثیر قرار میگیرد
(لانتر و بلکبرن.)8115 ،3
بنابراین با توجه به اینکه ورزش و بهخصوص فوتبال
یکی از حوزههای سرگرمی است که بهواسطة سطوح
بالای برانگیختگی عاطفی و شناختی از دیگر حوزهها
متفاوت است ،باشگاههای فوتبال در شکلگیری
هویت اجتماعی و میزان جهتگیری هواداران به
حضور در استادیومهای فوتبال نقشی اساسی دارند.
یکی از باشگاههای فوتبال که تأثیر شگرفی در حضور
هواداران داشته است ،باشگاه فوتبال تراکتورسازی
تبریز است .آمارها حاکی است که این باشگاه یکی از
پرهوادارترین باشگاههای فوتبال در ایران و آسیا
است؛ اما به دلایل مختلفی آمار هواداران آن طی
بازیهای اخیر این تیم چه در سطح ملی و چه در
سطح بینالمللی با کاهش روبهرو بوده است .نتایج
پژوهشهای گذشته نشان داده است که هویتیابی
هواداران و همانندسازی آنها با تیمهای ورزشی،
یکی از عواملی است که تعیینکنندۀ حضور هواداران
در استادیومهای ورزشی است؛ ازاینرو ،باشگاه فوتبال
تراکتورسازی تبریز برای غلبه بر این مشکل نیاز دارد
که احساس بودن با تیم و درواقع ،میزانی از عزتنفس
جمعی را دربین هواداران خود ایجاد کند؛ بنابراین ،در
این پژوهش سعی بر آن است که چگونگی ارتباط بین
هویتیابی هواداران و عزتنفس جمعی آنان بررسی
شود و همچنین ،دربارۀ نحوۀ تأثیر هویتیابی
هواداران بر ابعاد عزتنفس جمعی کاوش شود.
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روششناسي پژوهش

پژوهش حاضر ازحیث هدف ،کاربردی و طرح آن
ازنوع همبستگی است که بهصورت پیمایشی انجام
شده است.
3. Lanter & Blackburn

91

اثر هویتیابی هواداران فوتبال بر عزت نفس ...

شرکتکنندگان
همة هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز جامعة
آماری این پژوهش را تشکیل دادند که بهصورت
حضوری در بازی جام باشگاههای آسیا بین تیمهای
تراکتورسازی و لخویا قطر در تاریخ  1393/8/8حضور
داشتند .بهطورکلی ،در روششناسی مدلیابی معادلات
ساختاری ،حجم نمونه میتواند بین پنج تا  15مشاهده
بهازای هر سؤال پرسشنامه تعیین شود؛ بنابراین،
تعداد  871پرسشنامه بهعنوان نمونة آماری پژوهش
و به روش تصادفی ساده با استفاده از فرمول تعیین
حجم نمونه از فادی ( )1922در سطح اطمینان 95
درصد توزیع شدند .درنهایت ،تعداد  842پرسشنامة
نهایی تحلیل شدند.
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ابزار و شيوة گردآوری دادهها

در این پژوهش هویتیابی هوادار ،متغیر مستقل و
عزتنفس جمعی و ابعاد آن متغیر وابسته هستند .ابزار
اصلی برای گردآوری دادهها پرسشنامه بود .برای
سنجش مؤلفههای پژوهش از پرسشنامة  87گویهای
فوا )8111( 1استفاده شده است .ضریب پایایی مجدد
این پرسشنامه در یک مطالعة راهنما  1/79محاسبه
شد .برای اطمینان از روایی سازه از تحلیل عاملی
تأییدی بهمنظور تأیید ساختار عاملی بهدستآمده و
معناداری سهم هریک از متغیرها استفاده گردید.
جدول یک پارامترهای اندازهگیری سازه را نشان می-
دهد .با توجه به اطلاعات این جدول
ضرایب بهدستآمده ازلحاظ آماری معنادار است.

مقادیر پارامتر استانداردشده برای هریک از سؤالها،
نشاندهندۀ قدرت بار عاملی برای عاملهای
هویتیابی و عزتنفس جمعی هواداران است.
براساس این مقادیر ،متغیرهای موردنظر با توان نسبت ًا
بالایی مؤلفههای هویتیابی و عزتنفس جمعی
هواداران فوتبال را اندازهگیری میکنند .شاخصهای
کایاسکوئر نسبی ،برازش تطبیقی و همچنین،
شاخص ریشة دوم میانگین مربعات باقیمانده
تأییدکننده این نتیجه هستند که مدل تدوینشده
تاحدزیادی قابلقبول است .درنهایت ،نتایج بیانگر این
است که پرسشنامه حاوی پنج سؤال مربوط به
متغیرهای فردی و  81سؤال متغیرهای اصلی پژوهش
شامل شش سؤال مربوط به متغیر هویتیابی و 14
سؤال مربوط به متغیر عزتنفس جمعی ،از سطح
مناسبی از روایی سازه برخوردار است (جدول یک).

روشهای پردازش دادهها
در این پژوهش از آمار توصیفی برای طبقهبندی
نمرات خام ،محاسبة فراوانیها و محاسبة شاخصهای
پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار ازطریق
برنامههای آماری اس.پی.اس.اس 8استفاده شد .برای
طراحی مدل نقش هویتیابی هواداران فوتبال در
عزتنفس جمعی آنان از مدلسازی معادلات ساختاری
با استفاده از برنامههای آماری آموس 3استفاده شده
است.
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هویتیابی

جدول  .7پارامترهای الگوی اندازهگيری متغيرهای هویتیابی و عزتنفس جمعی هواداران فوتبال
برآورد وزن
سطح
نسبت
انحراف
برآورد وزن
پارامتر
رگرسيونی
متغير
8
2
رگرسيونی7
معناداری
بحرانی
معيار
سؤال
استانداردشده3
4/321
1/312
1/594
1/325
1
1/111
1/111
3/213
1/849
1/419
1/945
8
1/111
4/391
1/333
1/219
1/421
3
1/111
3/342
1/839
1/333
1/211
4
1/111
3/874
1/842
1/388
1/215
5
1/111
1/417
1/788
2
1/111
4/495
1/341
1/558
1/589
7
1/111
4/128
1/892
1/432
1/812
2
1/111
3/328
1/851
1/311
1/242
9
1/111
3/537
1/827
1/335
1/945
11
1/113
8/928
1/848
1/857
1/717
11
1/118
1/232
1/885
1/182
1/322
18
1/111
4/325
1/313
1/512
1/389
13
1/111
4/172
1/314
1/432
1/879
14
1/111
4/317
1/387
1/492
1/411
15
1/111
8/215
1/838
1/839
1/254
12
1/115
3/849
1/843
1/893
1/791
17
1/111
4/194
1/312
1/423
1/893
12
1/111
4/457
1/332
1/539
1/499
19
1/111
1/322
1
81
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عزتنفس جمعی
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جدول  .3شاخصهای نيکویی برازش الگوی اندازهگيری مؤلفههای هویتیابی و عزتنفس جمعی
مؤلفهها
کایاسکوئر

نسبی5

شاخص برازش
شاخص

افزایشی2

1/925

توکر-لویس7

شاخص برازش

1/978

تطبیقی2

شاخص ریشة دوم میانگین مربعات

هویتیابی
1/821

1/922
باقیمانده9

1/138

عزتنفس جمعی

c
r

1/949
1/794
1/757
1/218

A

1/128

1. Estimate of Eegression Weight
2. Estimate of Standardized Regression Weight
)3. Standard Wrror (S.E
)4. Critical Ratio (C.R.
5. CMIN/DI
)6. Incremental Fit Index (IFI
)7. Tucker – Lewis Index (TLI
)8. Comparative Fit Index (CFI
)9. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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یافتهها

دارند 39 .درصد افراد دارای تحصیلات در سطح
کارشناسی بودند .همچنین 41 ،درصد عضو کانون
هواداران باشگاه بودند.

اطلاعات جمعیتشناختی نمونة موردمطالعه که در
جدول سه آمده است ،نشان میدهد که بیشترین
درصد نمونه؛ یعنی  52درصد بین  19تا  82سال قرار

جدول  .2اطلاعات جمعيتشناختی نمونه
تعداد
15
139
21
81
11
8

سن

D
I

کمتر از  12سال
 19تا  82سال
 89تا 32
 39تا 42
 49تا 52
بیشتر از  59سال
سطح تحصیلات
سیکل یا پایینتر
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسیارشد و بالاتر
عضویت در کانون هواداران باشگاه
بلی
خیر

S
f

درصد
2/1
52
84/2
2/1
4/4
1/2

85
52
33
97
35

o
e

11/1
83/4
13/3
39/1
14/1

v
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برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از ماتریس
همبستگی استفاده شد و نتایج نشان داد که رابطة

41/1
52/9

118
142

معنادار بین متغیرها وجود دارد .همچنین ،میانگین و
انحراف استاندارد متغیرها در جدول چهار آمده است.

c
r

جدول  .8ميانگين ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بين متغيرهای پژوهش
متغيرها
هویتیابی
عزتنفس جمعی
عزتنفس جمعی خصوصی
عزتنفس جمعی عمومی
عزتنفس جمعی عضویت
عزتنفس جمعی هویت

ميانگين
12/17
41/11
11/73
11/29
2/22
2/72

انحراف معيار
4/18
7/51
8/94
8/71
8/87
8/18

شکل یک نشاندهندۀ مدل ساختاری تأثیر هویتیابی
هواداران فوتبال بر عزتنفس جمعی آنان است .طبق
نتایج جدول سه در ارتباط با مدل ذکرشده ،مقدار
شاخصهای برازش تطبیقی ،توکر لویس ،برازش
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7
1
1/22
1/53
1/53
1/42
1/41

3

1
1/79
1/72
1/29
1/22

2

1
1/51
1/35
1/39

1

8

0

A
1
1/41
1/35

1
1/37

1

افزایشی و شاخص ریشة دوم میانگین مربعات
باقیمانده نشان دادند که ارزشهای بهدستآمده
بهترتیب  1/278 ،1/911 ،1/911و  1/172هستند که
در سطح مناسبی قرار دارند؛ بنابراین ،برآیند شاخصها
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بر تأیید مدل دلالت دارند .بهسبب تأیید مدل معادلة
ساختاری و نیز معناداری ضرایب رگرسیونی ،مدل

پژوهش در سطح معناداری  99درصد تأیید میشود
(جدول پنج).

جدول  .1شاخصهای نيکویی برازش الگوی ساختاری تأثير هویتیابی هواداران فوتبال
بر عزتنفس جمعی آنان
79/211
38
8/494

کایاسکوئر
درجة آزادی

D
I

کایاسکوئر نسبی

1/911
1/278
1/919
1/172

شاخص برازش افزایشی
شاخص توکر-لویس
شاخص برازش تطبیقی
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شاخص ریشة دوم میانگین مربعات باقیمانده
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شکل  .7مدل ساختاری تأثير هویتیابی هواداران بر عزتنفس جمعی آنان

همچنین ،نتایج آزمون رگرسیون تکمتغیره برای
بررسی پیشبینی ابعاد عزتنفس جمعی ازطریق متغیر
هویتیابی نشان داد که متغیر هویتیابی میتواند
پیشبینیکنندۀ معناداری برای مؤلفة عزتنفس جمعی
خصوصی باشد ( .)1/533همچنین ،نتایج نشان داد که
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متغیر هویتیابی توانسته است پیشبینیکنندۀ
معناداری برای متغیرهای عزتنفس جمعی عمومی
( ،)1/535عزتنفس جمعی عضویت ( )1/421و
عزتنفس جمعی هویت ( )1/412باشد (جدول شش).

37

اثر هویتیابی هواداران فوتبال بر عزت نفس ...
جدول  .0ضرایب تأثير رگرسيونی اثر هویتیابی بر ابعاد عزتنفس جمعی هواداران فوتبال
برآورد وزن
انحراف
برآورد وزن
رگرسيونی
هویتیابی و ابعاد عزتنفس جمعی
معيار
رگرسيونی
استانداردشده
1/533
1/132
1/321
عزتنفس جمعی خصوصی
1/535
1/135
/358
عزتنفس جمعی عمومی
هویتیابی هوادار
1/421
1/131
1/853
عزتنفس جمعی عضویت
1/412
1/131
1/814
عزتنفس جمعی هویت

D
I

بحث و نتیجهگیری

پژوهشگران بیشماری ساختار هویتیابی و نقشش آن
را در رفتار هواداران ورزشی بررسی کردهاند .همهویتی
بهمعنای ارتباط روانی هواداران بشا یشک تشیم ورزششی
است .بسته به سرمایهگذاری هواداران در تیم ،آنها به
سششه گششروه هششواداران اجتمششاعی ،کششانونی و قطعششی
تقسیمبندی میشوند .هرکدام از این گروههشا سشطوح
گوناگونی از همهویتی را نشان میدهند که هشواداران
قطعششی ،سششطوح بالششایی از هششمهششویتی و افششزایش
سرمایهگذاری مالی و عاطفی در تیم را نشان میدهند.
هویتیابی هوادار ممکن است نقش مهمی در واکنش
هواداران به گسترش محصولات معرفیشده توسط تیم
محبوبشان ایفا کند .همچنین ،به این موضشوع اششاره
شده است که سرمایهگذاری در برنامههشای وفشاداری
ممکن است منجر به افشزایش هشمهشویتی ،حضشور و
فروش کالاها و اجناس تیم ششود (بشی و چادویشک،1
.)8117
یافتهها حاکی است که هویتیابی هواداران فوتبال بر
عزتنفس جمعی آنان تشأثیر مثبشت و معنشاداری دارد
( .)1/94این یافته بدینمعنشا اسشت کشه هشواداران بشا
همهویتی بالا از عزتنفس جمعی بیشتری برخوردارند.
دربارۀ ورزش این اعتقاد رایشج وجشود دارد کشه ورزش
باعث ایجاد عزتنفس جوانان میششود .در سشالهای
اخیر مطالعات زیادی نشان دادهاند که ارتبشاط تجربشی

S
f

o
e

سطح
معناداری
1/111
1/111
1/111
1/111

بین مشارکت در ورزش و سشطوح بالشای عشزتنفشس
وجود دارد (کاتسورثا و کانروی .)8112 ،درارتباطبودن
با فعالیتهای ورزشی بهعنوان یک عامشل اجتمشاعی،
بشششرای طرفشششداران اثباتکننشششدۀ عضشششویت مثبشششت
درونگروهشی اسششت و باعششث افششزایش اعتمادبششهنفس
جمعی میشود (فوا .)8111 ،هنگامیکه هشواداران بشا
همهویتی بالا حمایت خود را از تیمششان نششان مشی-
دهند ،حس باهمبودن درسراسر گروه ازطریق اشتراک
علایق عمیق و هویتهشای یکسشان انتششار مشییابشد
(مورل و دیتز .)1998 ،8این بشاهمبشودن مشیتوانشد در
محتوای خانواده بهویژه اگر تمایل به گذرانشدن زمشان
قابلتوجهی در آن سازمان داششته باششند یشا بشهطشور
وسیعتر ،ازطریق وابستگی گروهی روی دهد (رانشی و
دپالما .)8112 ،3چنین وابستگیای نقشی محشوری در
هویتیابی و وفادارای هواداران با یک تیم و همچنین،
اقناع نیازهای جانبی برای تعلقات اجتماعی ایفا مشی-
کند (گوینر و سوانسون8113 ،4؛ اسمیت و اسشتوارت،5
 .)8117افزونبراین ،مشارکت در ورزش راهشی بشرای
حفظ احساس مثبشت از خشود اسشت و پشژوهشهشایی
درمورد ایجاد شاخص انگیزش درونی نشان دادند کشه
هواداران عزتنفس خود را ازطریشق برقشراری ارتبشاط
دانش و احساسات با عملکرد تیمششان افشزایش مشی-
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1. Beech & Chadwick
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2. Murrell & Dietz
3. Raney & Depalma
4. Gwinner & Swanson
5. Smith & Stewart
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دهند .همچنین ،تجارب نیابتی از عملکرد و تلاش تیم
میتواند باعث ایجاد عزتنفشس مثبشت بشرای هشوادار
گردد (استاوروس ،منگ ،وسشتبر و فشارلی.)8114 ،1
بششه عقیششدۀ وایششت و آرگششو ( ،)8119مشششتریانی کششه
بهصورت قوی با جنبشة هویشت اجتمشاعی هشمهویشت
شدهاند؛ یعنی مشتریانی که عزتنفس جمعشی بالشایی
دارند ،محصشول مشوردترجیح خشود را در واکشنش بشه
تهدید هویشت تغییشر نمشیدهنشد .عشزتنفسشی کشه از
عضویت در یک طبقة اجتماعی حاصشل مشیششود ،از
ساختار عزتنفس جمعی بهدست میآید .عشزتنفشس
جمعی ارزیابی کلی از خود اسشت کشه از عضشویت در
گروه اجتماعی همسان حاصشل مشیششود (دیموفشت،
گوداستین و براونباف .)8115 ،8همشانطورکشه اششاره
شد ،لوهتانن و کروکشر ( )1998ششاخص عشزتنفشس
جمعی را بشرای انشدازهگیشری هویشت اجتمشاعی افشراد
برمبنای عضویت آنها در گشروههشای منتسشب ماننشد
نژاد ،قومیت و جنسشیت ایجشاد کردنشد .ایشن ششاخص
شششامل چهششار بعششد عششزتنفششس جمعششی خصوص شی،
عزتنفس جمعی عمومی ،عزتنفس جمعی عضشویت
و اهمیت عزتنفس جمعی هویت است (کونسشتانتین،
دونلی و مایرز.)8118 ،3
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هویتیشابی هشوادار
بر ابعاد عزتنفس جمعی خصوصی ،عزتنفس جمعی
عمششومی ،عششزتنفششس جمعششی عضششویت و اهمیششت
عششزتنفششس جمعششی هویششت تأثیرگششذار اسششت .بعششد
عزتنفس جمعی خصوصی میزان احساس مثبت افراد
دربارۀ گروه اجتماعی یا فرهنگی آنها را اندازهگیشری
میکند .در این پژوهش ،میزان تأثیر هویتیابی بر بعد
عزتنفس جمعی خصوصشی  1/533اسشت کشه بیشان
میکند هوادار با همهویتی بالا اظهار میدارد که یکی
از طرفششداران متعصششب ایششن تششیم فوتبششال اسششت و

بهطورکلی خوشحال است و احساس خشوبی دارد کشه
یکی از طرفداران این تیم فوتبال است .بعد عزتنفس
جمعی عمومی میزان باور افراد را بشه احسشاس مثبشت
دیگران از گروه اجتماعی یا فرهنگی آنها اندازهگیری
میکند .میزان تأثیر هویتیشابی بشر بعشد عشزتنفشس
جمعی عمومی  1/535است .این عامل به این موضوع
اشاره دارد که بشهطورکلی ،ایشن تشیم فوتبشال درنظشر
طرفداران تیمهای دیگر خوب است و بهطور میانگین،
بیشتر افراد تصور مشیکننشد کشه ایشن تشیم فوتبشال از
تیمهای دیگر لیگ ضعیفتر نیست .همچنین ،دیگران
به این تیم فوتبال احترام مشیگذارنشد و بشهطشورکلی،
دیگران فکر میکنند که این تیم فوتبشال تشیم خشوبی
است .بعد عزتنفس جمعی عضویت ،میزان اعتقشادات
افراد را دربارۀ درجهای که آنهشا اعتقشاد دارنشد عضشو
خوبی برای گروه اجتماعی یا فرهنگشی خشود هسشتند،
اندازهگیری میکنشد .در ایشن پشژوهش ،میشزان تشأثیر
هویتیابی بر بعد عزتنفس جمعشی عضشویت 1/421
است و بیان میکند هوادار با همهویتی بالا اظهار می-
دارد که احساس میکند اطلاعات زیادی دارد کشه بشه
تششیم فوتبششال موردعلاقششهاش بدهششد ،اغلششب احسششاس
ارزشمندی از طرفداری این تیم فوتبال دارد و احساس
میکند که طرفدار مفیدی برای تیم است .بعد اهمیت
عزتنفس جمعی هویت نشاندهنشدۀ ایشن اسشت کشه
چهاندازه افراد به گروه اجتماعی یا فرهنگی خود بشاور
دارند که بخش مهمی از خودپندارۀ آنها است .در این
پژوهش ،میزان تأثیر هویتیابی بشر بعشد عشزتنفشس
جمعی هویت  1/412است .بعشد عشزتنفشس جمعشی
هویت بیانگر این است که هوادار بشا هشمهشویتی بالشا
اظهششار مششیدارد کششه ایششن تششیم فوتبششال انعکاسششی از
شخصیت او است و نقش این تیم فوتبال در پیبشردن
بششه اینکششه او چششه شخصششیتی دارد ،اهمیششت دارد و
طرفداربودن این تیم فوتبال برای او بخشش مهمشی از
زندگیاش است.
هواداران با همهشویتی بالشا زمشان زیشادی را در بیشان
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احساسات مثبت راجع بشه هشدف از هشمهشویتیششان
صرف میکنند .این کلمات کلشامی مثبشت مشیتواننشد
شکل مکاتبات گفتاری یشا نوششتاری را بشا خشانواده و
همسالان بهخود بگیرند؛ بهطوریکه آنها دیگشران را
تشویق میکنند تا بههمراه آنها به مسابقه بروند یا از
تیم یا بازیکن حمایت کنند .بهنظر میرسشد کشه ایشن
کلمات بر پذیرش اجتماعی دربین خانواده و همسالان
اثر میگذارند؛ بهصورتیکه عاملی در ایجاد همهویتی
در هواداران هستند .همانند دیگشر خشدمات بازاریشابی،
ایجششاد کلمششات کلششامی مثبششت در توصششیف موفقیششت
درمقابل کلمات کلامی منفی بهکار گرفتشه مشیششود؛
زمانیکه ممکن اسشت برخشی از رویشدادهای ورزششی
موفششق نباشششند .ب شهدلیل عششزتنفششس ،هششواداران بششا
همهویتی بالا کمتشر علاقشه بشه بشدنامکشردن تشیم یشا
سازمانی که آنها با آن همهویت شدهاند ،دارند؛ زیرا،
انجام این کار باعث ایجاد تنش روانی درونی میشود.
(اگر این تیم بسیار بد است ،پشس چشرا مشن بشا آن در
ارتباط هستم؟) هواداران برخشی موقعیشتهشا را ماننشد
اجرای ضعیف ،پذیرش اجتماعی ضعیف یشا بازیکنشان
غیرجششذاب تشششخیص مششیدهنششد و بششرای دفششاع از
عزتنفس خود از میزان همهشویتی خشود مشیکاهنشد
(زمانی هوادار فلان تیم بودم؛ ولی الان نمیتوانم آن را
بپذیرم) (ویکفیلد .)8117 ،پژوهشهای زیادی به ایشن
موضوع اشاره کردهاند کشه درگیشری در فعالیشتهشای
بدنی منجر به نگرش مثبشت دربشارۀ خشود مشیششود؛
بهطوریکه عزتنفس بالا منجر بشه پشذیرش فعالیشت
بدنی و درنهایت ،مشارکت ورزششی مشیششود و درک
تأثیر ورزش بر فرد بشرای درک انگیشزش مصشرف در
جایی که محصشول یشک ورزش پرتماششاگر یشا یشک
ورزش مشارکتی است ،دارای اهمیت زیادی میباششد
(مکدونالد ،میلن و هونگ .)8118 ،1هنگامیکه تیمها
عملکرد مورد انتظاری که از آنها تصور میرود ،ارائشه
نمیدهند سطح حمایت هشواداران از تشیمهشا کشاهش
مییابد .این عامل منجر به احساس عزتنفس پشایین
و کاهش حضور هواداران آنها میشود .همچنشین ،از
تماشای پخش تلویزیونی فوتبال نشهتنهشا بشرای تشیم
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خودشان ،بلکه همة تیمهای فوتبال و در بعضی موارد،
تمام ورزشها اجتناب میکنند و این منجر به عملکرد
ضعیف تیم آنها میششود (بشی و چادویشک)8117 ،؛
زیشرا ،نحششوۀ اجششرای تششیم بششر عششزتنفس هششوادار اثششر
میگششذارد؛ بششهگونششهایکششه عکششسالعمششل روانششی،
فیزیولوژیک و رفتاری آنها را درپی دارد و بشهنحشوی
هوادار با این روشها از عزتنفس خود دفاع میکنشد.
اگر تیم برنده شود ،موفقیشت تشیم را بشه خشود نسشبت
میدهند؛ گویی آنها برنده شدهاند .اما اگر تیم ببشازد،
باخت را توجیه میکنند ،بهانه میآورند و بشه عملکشرد
آیندۀ تیم بسیار خشوشبشین هسشتند و بشهسشادگی بشه
بازیکن یا تیم حریف بهگونهایکه در آنهشا احسشاس
خوبی ایجاد شود ،اهانت مشیکننشد .در هشر مشوقعیتی
مانند برد یا باخشت ،بشدن افشراد بشهطشور فیزیکشی بشه
موقعیت عکسالعمل نشان میدهد؛ مثلاً ضربان قلشب
افزایش مییابد و بدن به روشهای گوناگونی تحریک
میشود؛ بنابراین ،همة هواداران با شدت بالا با تیم یشا
بازیکن همهویت نمیشوند .بههرحال ،هر انشدازه کشه
بازاریابان ورزشی بتوانند همهویتی بیششتری را ایجشاد
کنند ،هواداران بیشتری تیم را حمایت خواهند کرد .در
پایان ،سازمانهای ورزشی باید هویتی را بفروشند که
سودمند باشد و عزتنفس هواداران را بسازد (ویکفیلد،
 .)8117لانتر و بلکبرن ( )8115نشان دادند گروههایی
که در سطوح بالایی همهویت شده بودند ،نسشبت بشه
گروههای با سطح پایین همهویتی ،سشطوح بالشایی از
جنبههای ویژۀ عزتنفس مانند عزتنفشس عضشویت،
عزتنفس خصوصشی و عمشومی و اهمیشت هویشت را
گزارش داده بودند .پژوهش آنها نشان داد که عشزت
نفس ساختاری روانی است که تحتتأثیر موفقیت تیم
و سطوح همهویتی فرد با تیم قرار میگیرد .ویلکاکس
و استفان )8113( 8دریافتند که عضویت در اجتماعات
برخط 3منجر به تقویت عزتنفشس اعضشا مشیگشردد.
نتایج پژوهش بنیش ویسمن ،دانیل ،اسچفر ،مولرینگ
و نافو نوام )8115( 4نشان داد که همهویتی چندگانشة
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اجتماعی تأثیر مثبتی بشر عشزتنفشس نوجوانشان دارد.
هششمهششویتی بششا گششروههششای چندگانششه ظرفیششت بششالقوۀ
احساسات و مراقبت جمعی را افزایش میدهد و منجر
به سطوح بالایی از عزتنفس میشود (جتن ،هاسشلام،
هاسلام ،دینگل و جونز .)8114 ،1همهشویتی بشا یشک
سازمان نیازهای روانی فرد را برطرف میسازد و ایشن
ادراک را در فرد بهوجود میآورد که او بخشی از یشک
جامعة بزر تر است .ایشن حشس تعلشق بشر چگشونگی
تعریف افراد از خود و رفتارشان در زمینههای اجتماعی
تأثیر میگذارد (آشفورث ،هریسون و کورلی.)8112 ،8
یکی از دلایل اولیه برای فرد جهت همهویتی با یشک
تیم ورزشی عزتنفس است .هواداران نیز مانند افشراد
در جسششتوجوی راههششایی بششرای حفششظ و توسششعة
عزتنفس خود هستند .هواداران ورزشی اغلب گرایش
ویژهای ازنظر عاطفی به تیم موردعلاقشة خشود دارنشد.
میزان همهویتی با یک تیم ورزشی نشاندهندۀ میزان
گرایش فرد به انطباق منفی و انطبشاق مثبشت بشا تشیم
است .هواداران معمولاً پشس از کسشب تجربشة موفشق
احساس انطباق مثبت میکنند و موفقیت تیم ورزششی
را هماننشد موفقیشت خشود تلقشی مشیکننشد .درمقابشل،
هواداران درصورت شکست تیم ورزشی سعی میکنند
که شکست را متوجه تیم و شرایط محیطی کنند که با
انطباق منفی شناسانده میشود .هوادارانی با همهویتی
بالا تمایل دارند که انطباق مثبت را نسبت به هواداران
بششا هششمهششویتی پششایینتششر افششزایش دهنششد .همچنششین،
هوادارانی بشا هشمهشویتی بالشاتر دچشار انطبشاق منفشی
کمتری نسبت به هشواداران بشا هشمهشویتی پشایینتشر
میشوند .همهویتی با یک تیم ورزشی خاص میتواند
منجر به سطوح بالاتری از عزتنفس و احساس تعلشق
بیشتری گردد (یودر .)8111 ،3لانتر و بلکبشرن ()8115

با بررسی سطح هشمهشویتی هشواداران تشیم بسشکتبال
دانشششگاه آتلانتیششک نشششان دادنششد کششه هششواداران بششا
همهویتی بالا خود را بهعنوان عضشو شایسشتهتشری از
انجمششن بسششکتبال دانشششگاه تصششور مششیکننششد ،درک
بهترشدن محیط اجتمشاعی دانششگاه را دارنشد ،تصشور
میکنند که دیگران درک بهتشری از محشیط دانششگاه
دارند و اهمیت بیشتری بشرای عضویتششان در محشیط
اجتماعی دانشگاه نسبت به هشواداران بشا هشمهشویتی
پایینتر قائشل مشیششوند .بشهبیشانسشادهتشر ،افشراد بشا
همهویتی بالاتر ،ارتقشای عشزتنفشس بالشاتری ازنظشر
وابسشتگیهششای روانششی بششا یششک تششیم ورزشششی موفششق
دانشگاهی نسبت به افراد با همهویتی پایینتر کسشب
میکنند (لانتر و بلکبرن .)8115 ،پژوهشهشای بیششتر
نشششان مششیدهن شد کششه هششواداران ورزشششی رفتارهششای
سازگاری با فرهنگ هوادار ورزششی بشرای یشک تشیم
مخصوص نشان میدهند و هشواداران بشا هشمهشویتی
بالاتر احساس غرور بیششتری در جششنهشای ورزششی
نسبت به هواداران با همهویتی پایینتر نشان میدهند
(لانتر.)8111 ،
در پژوهشهای پیمایشی انجامششده درزمینشة ورزش،
بشششه اهمیشششت آن در هویشششتپشششذیری ،الگوسشششازی،
اجتماعیشدن و هنجارپذیری نوجوانان و جوانان اشاره
گردیده است .دراینمیان ،ورزش فوتبال بشا قشراردادن
گروهها و بهخصوص هواداران در یک فضای پیشرفته
و شبکههایی از روابط ،بر سشاختارهای زنشدگی آنهشا
تأثیر میگذارد؛ بهطوریکه هواداران در این گروهها به
ارزیابی خود و گرووهای دیگشر مشیپردازنشد و ارکشان
باشگاه و بازیهای تیم فوتبال موردعلاقشة خشود را بشا
دیگر تیمهای باششگاهی ،ششاخصهشای عشزتنفشس
جمعی؛ یعنی شایستگی در عضویت گروهی ،نظر افراد
و گروههای دیگر درمشورد گشروه خشود ،مفیشدبودن در
گروه هشواداری تشیم فوتبشال موردعلاقشه و اهمیشت و
ضرورت عضویت در این گروههشا ،مقایسشه و ارزیشابی
مستمر میکنند .با توجه به اینکه هویشتیشابی هشوادار

D
I

S
f

o
e

v
i
h

1. Möllering & Knafo-Noam
& 2. Jetten, Haslam, Haslam, Dingle
Jones
3. Ashforth, Harrison & Corley
4. Yoder

www.SID.ir

c
r

A

31

اثر هویتیابی هواداران فوتبال بر عزت نفس ...

نقش تعیینکنندهای در عشزتنفس جمعشی هشواداران
دارد و عزتنفس بهعنوان مبنایی برای اعتمادبشهنفس
افششراد اسششت کششه کششارکردی اجتمششاعی دارد ،در ایششن
پششژوهش نقششش هویششتیششابی در عششزتنفششس جمعششی
هششواداران تششیم فوتبششال باشششگاه تراکتورسششازی تبریششز
بررسی شد .تیمهای فوتبال در کشور مانند تیم فوتبال
تراکتورسششازی تبریششز قششدمت چنششدانی در مقایسششه بششا
تیمهای فوتبالی کشورهای مطشرح دنیشا ندارنشد و بشا
حضششور در رقابششتهششای سششطح اول کشششور هنششوز
نتوانستهاند هویت و غرور فوتبالی شهر و منطقة خشود
بهحساب آیند و طرفشداری تماششاگران و هشواداران از
آنها بهصورت مقطعشی اسشت؛ بنشابراین ،هشمهشویتی
هوادار با تیم موضوع سادهای نیست که باششگاههشای
فوتبال بهراحتی از آن چشمپوشی کننشد .هویشتیشابی
هوادار میتواند باعث شکلگیری مبنایی روانشناختی
برای هوادار گردد؛ بشهطوریکشه بشر درگیشری روانشی
هوادار با تیم فوتبال تأثیر میگذارد .این عامل میتواند
مزایای زیادی برای تیمهای فوتبال داشته باششد کشه
یکششی از آنهششا عششزتنفس جمعششی اسششت .مبنششای
عزتنفس جمعی براساس ارزیابی روانی هوادار از خود
و هواداران دیگر و همچنین ،ارزیابی هواداران تیمهای
مختلف از همدیگر است .هشواداری کشه دارای سشطح
بالایی از همهویتی با تیمهای فوتبال باشد ،از این تیم
در همة شرایط چه تیم در ابتدای جدول باشد و چه در
انتهای جدول ،حمایت میکنشد .همچنشین ،از مزایشای
همهویتی هشوادار بشا تشیم ایشن اسشت کشه منجشر بشه
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مشارکت اجتماعی هوادار و حضوریافتن در رویدادهای
مربوط به باشگاه فوتبال موردعلاقه میشود که باعشث
تقویت عزتنفس جمعی هوادار میگشردد .وقتشی فشرد
درقالب گروههای همسان طرفدار تیم قرار مشیگیشرد،
اگر این گروههای همسشان بشهطشور مناسشبی بشا تشیم
همهویت شده باشند ،فشرد نیشز تشأثیر مثبشت از آنهشا
دریافت خواهد کرد و منجر به ارزیابی مثبت آنهشا از
تیم خود میشود .افزونبراین ،هواداران تیمهای دیگر
نیز این هشمهشویتی بالشا را سشتایش میکننشد و ایشن
احتمال وجود دارد کشه از ایشن تشیم طرفشداری کننشد؛
بنابراین ،اگر یک هوادار ارتباط نزدیکی بشا یشک تشیم
فوتبال برقرار کند ،موجب ایجاد حس ارتباط میشود و
هوادار خشودش را درقالشب ایشن تشیم فوتبشال تعریشف
میکند .این شناخت منجر به عزتنفس جمعی بالشای
هواداران میشود که این امشر وفشاداری و حفظششدن
آنها را بههمراه خواهد داشت.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of football fans
identification on their collective self-esteem. The population includes fans of
Tabriz Tractorsazi Football Club, from which 248 people were selected as
sample. The results of structural equation modeling depicted that the
outcome of fitness indices confirmed the structural model. The results
showed football fans identification is influential on collective self-esteem.
Likewise, football fans identification is respectively influential upon aspects
of public’s collective self-esteem, private’s collective self-esteem,
membership’s collective self-esteem, and identity’s collective self-esteem. It
can be concluded that the identification of fans with a favorite team can play
a significant role in promoting the collective self-esteem of fans of football
teams.
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