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مقایسه هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران به تیم در چهار تیم باالی جدول با چهار تیم 

 پاییه جدول لیگ برتر فوتبال

 

 آرش نظری

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران )کرمان(

 

 چکیده

اجتواػی َّاداساى تِ تین دس چْاس تین تاالی جذٍل تا چْاس تین پاییي جذٍل همایؼِ َّیت تیوی ٍ تؼاهل ّذف اص ایي پظٍّؾ، 

َّاداساى تین ّای آهاسی  جاهؼِپظٍّؾ حاضش اص ًَع ّوثؼتگی تَدُ ٍ تِ كَست هیذاًی اًجام گشفتِ اػت. لیگ تشتش فَتثال تَد. 

ػال  دسفجشػپاػی، داهاؽ گیالى، هغ وشهاى( تاالی جذٍل )فَالد، پشػپَلیغ، ًفت تْشاى، ػپاّاى( ٍ پاییي جذٍل )رٍب آّي، 

 تطَس تاصی ّش دس ایٌىِ تِ تَجِ تاتَد. ؿذُ  اًتخاب ٍسصؿی ّای اػتادیَم دس حاضش َّاداسى اص آهاسی ًوًَِ ٍ تَدًذ 93-92

س (، سٍؽ ًوًَِ گیشی د190گشدیذ )ّشتین  تشآٍسد ًفش 380 هَسگاى جذٍل طثك ًوًَِ وشدًذ، حجن ًفش ؿشوت 9000هتَػط 

( ٍ تؼاهل اجتواػی 80/0( تا پایایی )2009ؿذ. تشای جوغ آٍسی دادُ ّا اص پشػـٌاهِ َّیت تیوی )گای ٍ ّوىاساى، اػتفادُ دػتشع

تشای تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا، ػالٍُ تش ؿاخق ّای آهاسی تَكیفی، اص ( اػتفادُ ؿذ. 85/0( تا پایایی )2009)گای ٍ ّوىاساى،

َّاداساى تِ تین دس چْاس تین  وِ همایؼِ َّیت تیوی ٍ تؼاهل اجتواػیًتایج پظٍّؾ ًـاى داد دُ ؿذ. سٍؽ ّای آهاسی آًٍَا اػتفا

 فَتثال هثثت ٍ هؼٌاداس هی تاؿذ. دس لیگ تشتشتاالی جذٍل تا چْاس تین پاییي جذٍل 

 

 َّیت تیوی، تؼاهل اجتواػی، لیگ تشتش، َّاداساى کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ٍسصؽ یي اػت. ُ اوش ؿذرجتواػی ی اّادگشافشُ ٌّذب دتاصتای شـیگٍسصؽ دش ـّاص یؾ ـتل اـفَتثى، گَگًَای ّاى ٍسصؽ هیادس 

ػش اػشدس هـخق ی اـلگَّاتا ُ ٍ ذـهدسآ «ٌّگ»فش، ّوِ هْن تشٍ اص ػلن ست، تجا، یه كٌؼتست ِ كَـیج تسذـِ تـتاس، پشطشفذ

فَتثال پشطشفذاستشیي ٍ هحثَب تشیي ٍسصؽ دس جْاى اػت. دس  اهشٍصُ (.1381ى، ًیاایشس اهلثاحیپَ)ػت ُ اؿذُ وٌذاپشى جْا

دس ٍسای حضَس دُ ّا ّضاس تواؿاگش دس ٍسصؿگاُ ّا،  (.1388وـَس ها ًیض فَتثال تیـتشیي تؼذاد ٍسصؿىاس ٍ َّاداس سا داسد )اػذی،

هؼٌَی اص تین هی پشداصًذ. آى ّا تا  هی تَاى اًگیضُ ّای هتٌَػی سا پیذا وشد. تواؿاگشاى تا حضَس گؼتشدُ خَد تِ حوایت هادی ٍ

خشیذ تلیط تخـی اص ّضیٌِ ّای تین سا تأهیي هی وٌٌذ. تِ ػالٍُ تا حوایت آًْا اسصؽ هؼٌَی تاؿگاُ ّا افضایؾ هی یاتذ ٍ ؿشوت ّا 

هی وٌٌذ تشای تِ دػت گشفتي حاهیاى تین تاّن سلاتت وشدُ ٍ هٌاتغ هادی صیادی سا تشای اػتفادُ تثلیغاتی ػشهایِ گزاسی 

تی ؿه هْن تشیي تخؾ یه سٍیذاد ٍسصؿی حضَس َّاداساى دس ٍسصؿگاُ اػت. دس ػشتاػش جْاى هیلیَى ّا ًفش (. 2008)ٍلفاس،

 (.1387صهاى، اًشطی ٍ پَل خَد سا تشای تواؿای ٍسصؽ ّضیٌِ هی وٌٌذ )هؼلَهی،

(. هشدهی وِ 1997تِ تیوی ٍاتؼتِ اػت )ٍاى، َّیت ػثاست اػت اص دسجِ ای وِ یه َّاداس احؼاع هی وٌذ تِ طَس سٍاًـٌاختی

تِ ؿذت تا یه تین ّوؼاى هی ؿًَذ، تا تین احؼاع ّوثؼتگی هی وٌٌذ ٍ توایل تِ تَكیف خَد دس ؿشایط تیوی داسًذ 

ّشچِ َّیت دس گشٍُ لَی تش تاؿذ، افشاد تیـتشی خَاّاى آًٌذ وِ خَد سا دس ؿشایط ػضَیتـاى دس گشٍُ  (.2001)آًذسٍٍد،

(. 2001( ٍ ػطَح تاالی تؼْذ ؿخلی ٍ ٍاتؼتگی احؼاػی سا تا گشٍُ تِ ًوایؾ تگزاسًذ )آًذسٍٍد،2007وٌٌذ )چي، تَكیف

(. اص تؼذ سفتاسی هحمماى تیاى هی وٌٌذ وِ َّیت تیوی یىی اص 1998ّوچٌیي سفتاس حوایتی ٍ پـتیثاًی اص گشٍُ ًـاى دٌّذ )فیـش،

افشادی وِ ؿٌاخت ٍ َّیت ػطح تاالیی داسًذ، دس یه تین ٍسصؿی تالؽ هی وٌٌذ  ػَاهل هْن ٍ هؤثش دس ًـاى دادى سفتاس اػت.

 (.1986،لیتاجف ؛1979تا صهاى ٍ پَل تیـتشی تشای تین هَسد ػاللة خَد كشف وٌٌذ )تشیَس،

ًفشی اص  349ة ( دس تحمیمی تِ تشسػی تأثیش َّیت تیوی تش تذاػیات تشًذ ّاوی پشداختٌذ. ًتایج اص یه ًو2009ًٍَ ّوىاساى ) 1ساع

داسًذگاى تلیت فلل تأثیشات چـوگیش َّیت تین تش تذاػیات تشًذ سا ًـاى داد. تا تؼییي اثش ٍفاداسی تش تذاػیات، هذیشاى ٍ تاصاسیاتاى 

هی تَاًٌذ تش هٌافؼی اص ٍیظگی ّای خاف تین وِ ًیاصهٌذ تمَیت تلَیش یا افضایؾ )ٍجِْ( تلَیش اػت، توشوض وٌٌذ 

 (.2009)سٍع،

 پژوهش شناسی روش

تین اص لیگ تشتش فَتثال  8پظٍّؾ حاضش تَكیفی پیوایـی تَدُ ٍ اص لحاظ ّذف واستشدی اػت. جاهؼِ آهاسی پظٍّؾ، َّاداساى 

تاؿٌذ، ٍ تِ طَس هتَػط دس ّش  هی ایشاى ػشاػش دس ًفش ّا ّا هیلیَى تین ایي َّاداساى تؼذاد تِ ایٌىِ تَجِ تا اػت (93-1392)

جْت اطویٌاى ّش چِ تیـتش هحمك ًوًَِ آهاسی خَد سا فمط اص  س ٍسصؿگاُ ّا تشای دیذى تاصی حضَس داؿتٌذ.ًفش د 9000تاصی 

(. تا دس ًفش 190تین ّش )تشآٍسد ؿذ  ًفش 380 جذٍل هَسگاى اص اػتفادُ تا ًوًَِ حجن تواؿاچیاى اًتخاب ًوَد.

اص ؿیَُ  ٍ ؿذ تَصیغ پشػـٌاهِ 200،  تین ّش ي َّاداساىتی دس پزیشی تؼوین لاتلیت افضایؾ جْت ٍ سیضؽ احتوال گشفتي ًظش

 ًوًَِ گیشی دس دػتشع اػتفادُ گشدیذ. دس ایي پظٍّؾ اص دٍ پشػـٌاهِ اػتفادُ ؿذ.

                                                 
1- Ross 
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 5ػَال هی تاؿذ ٍ تش اػاع همیاع  3طشاحی گشدیذُ اػت ٍ داسای  تَػط گای ٍ ّوىاساى 2009دس ػال َّیت تیوی پشػـٌاهِ 

تَػط گای ٍ ّوىاساى طشاحی ؿذُ اػت  2009اػت ٍ پشػـٌاهِ تؼاهل اجتواػی ایي پشػـٌاهِ دس ػال اسصؿی لیىشت هشتة ؿذُ 

 اسصؿی لیىشت هشتة ؿذُ اػت. 5ػَالی هی تاؿذ ٍ تش اػاع همیای  3ٍ 

 85/0( تا پایایی 2009ٍ پشػـٌاهِ تؼاهل اجتواػی )گای ٍ ّوىاساى، 80/0تا پایایی  (2009پشػـٌاهِ َّیت تیوی )گای ٍ ّوىاساى 

 اػتفادُ ؿذ.

 بحث و نتیجه گیری

 : نتایج آزمون ولچ1جدول 

Sig. df statistic  

0/001 15 9/57 welch 

 

ANOVA : نتایج آزمون2 جدول   

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

team 

identification 

Between Groups 539.045 15 33.936 58.128 0/001 

Within Groups 9007.751 13352 .679   

Total 9546.797 13367    

social 

interaction 

Between Groups 400.930 15 24.729 39.235 0/001 

Within Groups 11357.081 13352 .878   

Total 11758.011 13367    

 

 آًٍَا هؼٌاداس ؿذ. 2تا تَجِ تِ جذٍل 

 

 ی بونفرونی: نتایج آزمون تعقیب3جدول 

 

 همایؼِ صٍجی

 

 اختالف هیاًگیي

(I-J) 

 

 ػطح هؼٌاداسی

(Sig)  تین ّای تاالی جذٍل

(I) 

تین ّای پاییي جذٍل 

(J) 

 

 فَالد خَصػتاى

 000/1 -08/0 رٍب آّي

 000/1 03/0 فجش ػپاػی

 001/0 41/0* داهاؽ گیالى

 000/1 82/0 هغ وشهاى

 

 پشػپَلیغ

 003/0 -21/0* رٍب آّي

 000/1 -09/0 فجش ػپاػی

 001/0 28/0* داهاؽ گیالى

 000/1 -04/0 هغ وشهاى

 

 ًفت تْشاى

 001/0 -69/0* رٍب آّي

 001/0 -58/0* فجش ػپاػی
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 000/1 -20/0 داهاؽ گیالى

 001/0 -53/0* هغ وشهاى

 

 ػپاّاى

 001/0 16/0* رٍب آّي

 001/0 27/0* فجش ػپاػی

 001/0 65/0* داهاؽ گیالى

 001/0 32/0* هغ وشهاى

 ( تفاٍت هؼٌاداس اػت.P> 0/05دس ػطح )*

 ّواًطَس وِ هالحضِ هی گشدد همایؼِ تین ّای تاالی جذٍل تا تین ّای پاییي جذٍل هؼٌاداس ؿذ. 3تا تَجِ تِ جذٍل 

 بحث و نتیجه گیری

ی جذٍل تا چْاس تین پاییي جذٍل لیگ ّذف پظٍّؾ حاضش همایؼِ َّیت تیوی ٍ تؼاهل اجتواػی َّاداساى دس چْاس تین تاال

همایؼِ َّیت تیوی ٍ تؼاهل اجتواػی َّاداساى دس چْاس تین تاالی جذٍل یافتِ ّای پظٍّؾ حاضش ًـاى داد وِ تشتش فَتثال تَد. 

هذُ اص تا چْاس تین پاییي جذٍل لیگ تشتش فَتثال هثثت ٍ هؼٌاداس هی تاؿذ. ًتیجِ حاكل اص ایي پظٍّؾ تا ًتیجِ ّای تذػت آ

(؛ ػثذالشحین ٍ 2010(؛ ٍالىش ٍ ّوىاساى )1392(؛ حؼٌی ٍ حیذسی صادُ )1392پظٍّؾ ّای تٌْام، احوذی ٍ تخـٌذُ )

 ( هطاتمت ٍ ّوخَاًی داسد.1393( ٍ حوضُ جَاساى ٍ ػجادی )2011ّوىاساى )

اهاؽ، ًفت تْشاى تا رٍب آّي، ًفت تا ًتایج ًـاى داد وِ تیي تین ّای فَالد تا داهاؽ، پشػپَلیغ تا رٍب آّي، پشػپَلیغ تا د

فجش، ًفت تا هغ، ػپاّاى تا رٍب آّي، ػپاّاى تا فجش، ػپاّاى تا داهاؽ، ػپاّاى تا هغ ساتطِ هؼٌاداس ٍ هثثتی ٍجَد داسد. ایي 

اد ّا ٍ هذیشیت خَؿٌاهی تخؾ جذا ًاپزیشی اص تاصاسیاتی ٍ استثاطات اجتواػی اػت. اهشٍص اسگاى ّا، ًْطَس تِ ًظش هی سػذ 

ػاصهاى ّا اّویت تؼاهل اجتواػی ٍ استثاطات اًؼاًی ٍ اجتواػی سا دسن وشدُ آًشا دس ػش لَحة واس خَیؾ لشاس هی دٌّذ 

 (.1388)اٍلیَس، ػاًذسا،

ّشچِ َّیت دس گشٍُ لَی تش تاؿذ، افشاد تیـتشی خَاّاى آًٌذ وِ خَد سا دس ؿشایط ػضَیتـاى دس گشٍُ تِ ًظش هی سػذ 

 ( 2001ٍ( ٍ ػطَح تاالی تؼْذ ؿخلی ٍ ٍاتؼتگی احؼاػی سا تا گشٍُ تِ ًوایؾ تگزاسًذ )آًذسٍٍد،2007)چي،تَكیف وٌٌذ 

(. ّوچٌیي هحمماى تیاى هی وٌٌذ وِ َّیت تیوی یىی اص 1998ّوچٌیي سفتاس حوایتی ٍ پـتیثاًی اص گشٍُ ًـاى دٌّذ )فیـش،

ٌاخت ٍ َّیت ػطح تاالیی داسًذ، دس یه تین ٍسصؿی تالؽ هی ػَاهل هْن ٍ هؤثش دس ًـاى دادى سفتاس اػت. افشادی وِ ؿ

 (.1986،لیتاجف ؛1979وٌٌذ تا صهاى ٍ پَل تیـتشی تشای تین هَسد ػاللة خَد كشف وٌٌذ )تشیَس،

ٍسصؽ، ًَع خاكی اص هحلَل ػشگشهی اػت وِ هی تَاًذ ػطَح تاالیی تا تَجِ تِ هطالة تاال هی تَاى تِ ایي ًتیجِ سػیذ وِ 

 (.1991 1ؼتگی احؼاػی ٍ َّیت تیوی سا دس َّاداساى ایجاد وٌذ )ٍاىاص ٍات

 

 

 

 

                                                 
5- Wann 
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