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  مطالعه میزان وفاداري هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن 

  3علیرضا نظري، 2دکتر حمید قاسمی، 1دکتر سارا کشگر

  :چکیده

 .داشته باشد عالقه شدید به یک باشگاه و یا بازیکنان خاص آن نحوي، به ست کهکسی ا ،هوادار فوتبال :مقدمه

افراد موجب پذیرش  ترجیحات اجتماعی اجتماعی، در نظام ارزش عنوان یک به فوتبال تبدیل طریق از ها رسانه

زشی قابل لذا نقش تلویزیون در تقویت و ایجاد حس وفاداري به تیمهاي ور .فوتبال به مثابه یک ارزش شدند

  . توجه است

فوتبال نسبت به تیم محبوبشان و هاي  مطالعه میزان وفاداري هواداران تیم ،هدف از انجام این تحقیق: هدف

  . ارزیابی نقش تلویزیون در تقویت و ایجاد حس وفاداري در هواداران است

تعیین  طبق جدول که استتماشاچی مسابقه پیروزي و ملوان انزلی  20000جامعه این تحقیق  :روش شناسی

ابزار تحقیق پرسشنامه محقق . نفر به عنوان جامعه نمونه تحقیق انتخاب شدند 377 مورگان کرجساي حجم نمونه

 حقیق عبارت بودند ازتمورد استفاده در این هاي  آزمون. است) α%=87(ساخته با روایی مناسب و پایایی کافی 

  . ن وآزمون ضریب همبستگی پیرسوبی شفه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقی

نقش تلویزیون با تقویت و ایجاد وفاداري در هواداران هاي  که بین مؤلفه ندتحقیق نشان دادهاي  یافته :یافته

 که نشان داد ،فردي و میزان تعهدهاي  رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد و همچنین بررسی رابطه بین ویژگی

  . یر گروهها نسبت به تیم محبوب خود وفادار هستندافراد مجرد بیش از سا

ند و نیز ایجاد جاذبه در یزان اطالعاتی که تماشاچیان از طریق تلویزیون کسب می کنم  :نتیجه گیري کلی

جاد وفاداري در آنها مؤثر تیمهاي فوتبال و ای سوي به آنهاابقات فوتبال از طریق تلویزیون در جذب نمایش مس

جامعه  انافرادي که از طریق تلویزیون به وفاداران تیمهاي فوتبال بدل می شوند، از گروه مجرداست و بیشترین 

  . می باشند

   

  ، فوتبالوفاداري، هوادار، تلویزیون :کلمات کلیدي
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  مقدمه

بلکه تجارتی جهانی و قابل مشاهده است که مشتریانش به شدت به تیم  ،فوتبال تنها یک بازي زیبا نیست

 رسانه ها .)1( جهانی استهاي  مورد توجه رسانهبسیار تجاري، فوتبال  بعدعالوه بر  .شان متعهد و وفادارندبومحب

 به توجه با .گردند می شدن فوتبال جهانی و شدن کاالیی شدن، ایدئولوژیک شدن، مجازي ،جذب طرفدار باعث

 براي ورزش نوعی صرفاً را فوتبال توان دیگر نمی ند، آورد وجود به فوتبال در ها رسانه که تحوالتی و تأثیرات این

 . دانست سرگرمی براي بازي نوعی یا بدنسازي،

 1هوگنبرگ. دارند انامروزه رسانه ها نقش مهمی در شکل دهی و کنترل ارتباط انسان با عالیقش     

تماشاي بازي از  اران بااین دسته از هواد. پدیده اي بسیار زیباست هواداري تلویزیونی"اظهار داشت که )2008(

می  اندازه هواداران حاضر در ورزشگاه، و بهاند  یهاي ردیف جلوي ورزشگاه نشستهتلویزیون انگار در صندلطریق 

نشان داد که ) 2008( 2، ویلسون و فینگرهارتنتیجه تحقیق گنز. )2("دنوفادار باش اند به تیم محبوبشنتوان

در پژوهش ) 2007( 3کلمن و مک کومب. )3(تلویزیون استهاي  برنامهمسابقات ورزشی در زمره پرطرفدارترین 

سال کمتر از سنین باالتر وقت خود را براي کسب اطالعات و اخبار در  34تا  18خود متوجه شدند که جوانان 

  .)4(گذرانند جلوي تلویزیون می

مسابقات از طریق تلویزیون، رادیو، پخش . مردم با استفاده از رسانه ها می توانند هوادار تیم ورزشی شوند     

همی در ایجاد هواداران نقش م ،ها، مجالت و وبالگها ورزشی در روزنامههاي  اینترنت و درج اخبار و گزارش

نشان داد که بین استفاده از ) 1388(نتیجه تحقیق پارسامهر و ترکان  مورد،در این ). 6و 5 (ند ورزشی دار

که نتیجه تحقیق بیگی، رسولی و کشکر  در حالی). 5( وتبال، رابطه وجود داردجمعی و هواداري به فهاي  رسانه

نشان داد که نمایش رسانه اي فوتبال از طریق تلویزیون اثري بر محبوبیت تیمهاي فوتبال و ایجاد هوادار ) 1390(

ات ورزشی از طریق در زمینه اثر ایجاد جذابیت در نمایش مسابق) 1992( 4تحقیقات تودور. )7( براي آنها ندارد

گزارشگران ورزش در زمان پخش مسابقات از تلویزیون و رادیو در بینندگان و تلویزیون و رادیو نشان داد که 

و عالقه آنها  شنوندگان ایجاد هیجانی می کنند که می تواند موجب بوجود آمدن و نیز شدت بخشیدن به اشتیاق

  .)8(دنورزشی گردهاي  به تیم

 ،یکی از عواملی که موجب توسعه ورزش می گردد. توسعه ورزش نقش مهمی بر عهده دارند رسانه ها در     

عوامل  به وسیلهاین دسته از عوامل که به بروز رفتاري در جامعه و تقویت آن . است فرهنگی ـعوامل اجتماعی 

ل جامعه به شرکت در است که تمای موضوعمحیطی و در نهایت هنجار شدن آن در جامعه اشاره دارد، بیانگر این 

با فعالیتهاي ورزشی که موجب  بدیهی است جمعی،هاي  رسانه به کمکو تقویت آن  ورزش و یا تماشاي ورزش

چون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی و  .گردد ا تخیالت و اعمال افراد آن جامعهیدر افکار  يبیشترگستردگی 

  .)14( .داند مکانی خود پرورش آن را ضروري می

 برخی. هستند فرهنگی و اجتماعیهاي  ارزش اشاعه در قدرتمندي بسیار ابزار گروهیهاي  رسانه است بدیهی     

 همبستگی پذیري، جامعه گرایی، ملی الگوسازي،: از عبارتند فرهنگی و اجتماعی محور در موضوعات مهمترین از

نقش مهم تلویزیون را در اشاعه  ،ختلفتحقیقات م. فرهنگ بهداشت، اخالق و پرکردن مناسب اوقات فراغت ملی،
  

1. Hugenberg 
2. Gantz, Wilson, Fingerhut 
3. Colman & McComb 
4. Tudor 
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گروهی تالش براي ایجاد همبستگی، تبادل هاي  وظیفه رسانه )13و12و11و10و9(ند این موضوعات تأیید نمود

فرهنگی همراه با شکل دهی عقاید عمومی درباره موضوعات مختلف هاي  عقاید و هیجانات و بهبود شاخص

گروهی هاي  گسترده مخاطب، نقش زیادي در مقایسه با دیگر رسانه تلویزیون به دلیل سطح). 12(اجتماعی است

موجب  ،افراد ترجیحات اجتماعی اجتماعی، در نظام ارزش صورت به فوتبال تبدیل طریق از ها رسانه). 15(دارد

 ههاباشگا داري، سرمایه اقتصاد ساختار عامل سه بافوتبال  امروزه، بازي. پذیرش فوتبال به مثابه یک ارزش شدند

 قدرت به دلیل تنها نه فوتبال، شدن اي رسانه .است شده تبدیل یبزرگ تجاري کاالي به ها رسانه همچنین و

 که مختلفی هاي و جذابیت قابلیت ها دلیل به بلکه است، زندگی هاي عرصه تمام در تأثیرگذاري براي ها رسانه

  .است نیز دارد خود در فوتبال

 و عمیق پیوند ها رسانه با ارتباطی و نمادي نهادي، سه سطح در ورزش که کند می استدالل )2004( 1راو     

 بازي نوعی، راو اعتقاد به، سطح سه هر در. گذارند می تأثیر بر یکدیگر متقابل صورت به واند  یافته ناگسستنی

 و اقتصادي ابیت هايجذلذا این دو نهاد، . دارد وجود رسانه و ورزش نهاد دو سیاسی بین و اقتصادي منافع و قدرت

 مخاطب ها براي رسانه فوتبال جمله از و راو معتقد است که ورزش ها . دارند یکدیگر براي مشخصی سیاسی

 . نیست حیات هادام به اي قادر رسانه هیچ مخاطب بدون زیرا ؛است رسانه نیاز ترین مهم مخاطب. کنند می جذب

 میلیاردها واقع در فوتبال، مسابقات هبینند میلیاردها . است قدرتمندتر و تر موفق رسانه بیشتر، مخاطب چه هر

 رسانه ارتباطی همنظوم در وند شد اي پیامدهاي رسانه مخاطب فوتبال، لطف به تنها که هستند ها رسانه مخاطب

 توجه افزایش باعث که دارد هایی ویژگی ،تصویري هاي رسانه ویژه به ها رسانه براي فوتبال ).17( گرفتند قرار اي

 گونه به و دارد باالیی بسیار اي رسانه قابلیت بازنمایی فوتبال بازي دیگر تعبیر به .می شود بازي این به رسانه ها

   ).18(است سازگار ها رسانه اقتصادي و سیاسی، فرهنگی اجتماعی، کارکردهاي اغلب با که است اي

نقش  ترین رسانه گروهی به عنوان پرمخاطب خصوصا تلویزیون جمعیهاي  با توجه به مطالب فوق، رسانه     

با ارزشی براي هاي  مهمی در انتقال ارزشهاي فرهنگی و اجتماعی بر عهده دارد و نیز مخاطبان تلویزیون سرمایه

 مطابق که الزم است پیامهاي انتقالی از طریق این رسانه به این ترتیب، تأثیرگذاريو  هستنداین رسانه پرمخاطب 

هاي  برنامه نقش مهمی در گرایش بینندگان بهتلویزیون می تواند . بسیار اهمیت دارد باشد، سانه ايبا سیاستهاي ر

و این کار را از طریق انتقال اطالعات مختلف در ضمن پخش اخبار،  ورزشی خصوصا تیمهاي ورزشی داشته باشد

دو تأثیر متفاوت بر بینندگان رتیب انجام می دهد و به این ت... ، ورزشی تحلیلیهاي  ورزشی، برنامههاي  گزارش

هاي ورزشی جذب می کنند و یا احساس دافعه در آنها بوجود متی برنامه ها از جمله آنها را به سمت: خواهند داشت

و همچنین نتایج تحقیق منعکس شده است  خبري بسیاري از رسانه هاهاي  این موضوع در گزارش .می آورند

خشونت هاي  به برنامههشدار دهنده در تلویزیون موجب جاذبه بیشتر هاي  برنامه نیز نشان داد که) 2006( 2بوشمن

کسب اطالعات از لذا، . می کند نسبت به این نوع برنامه ها اطالع رسان ایجاد دافعههاي  و برنامهآمیز می شود 

اثرگذار بر میزان وفاداري ورزشی از طریق تلویزیون به عنوان دو فاکتور هاي  تلویزیون و ایجاد جاذبه نسبت به تیم

     .)19(است قرار گرفته هواداران به تیمهاي ورزشی در این تحقیق مورد توجه

اظهار می دارد که یک هوادار کسی است که  )2002(3هیلز. ارائه تعریف دقیقی از هواداري دشوار است     

یک . یز متفاوت استتماشاچی نمفهوم هوادار با . دارد موضوعی خاصهیجانی و عالقمندانه به هاي  نگرش
  

1. Rowe  
2 .Bushman 
3 .Hills 
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غیر هاي  وتبال را به گروهبینندگان مسابقات ف) 1979( 1اسلوان . )17(هوادار تیم خاصی نیست تماشاچی الزاماَ

جیمز و . )21(مشاهده کنندگان یا تماشاچیان و در نهایت هواداران متعصب طبقه بندي می کندهوادار، 

ن به شدت وفادار، هواداران وفادار و تماشاچیانی که اسه گروه عمده هوادارهواداران فوتبال را به ) 2002(2ریدینگر

که داراي شکلی از  می داندهوادار فوتبال را فردي ) 2002( 3جیولیانوتی .)22(طبقه بندي می کنند ،هوادار نیستند

  .)23(می باشدعالقه شدید یا عشق به یک باشگاه و یا بازیکنان خاص آن 

بر نحوه استفاده مردم از رسانه ها براي مصرف ورزش مطالعه اي انجام ) 2002( 4ف و اتکینزجفرس، نویندور     

دادند و نتیجه بررسی آنها نشان داد که بین استفاده از رسانه ها، تماشاي ورزش از تلویزیون و عالقه به شرکت در 

هواداران به . )24(یک سلسله مراتب است تابع ،هواداري. میدان مسابقه به عنوان هوادار رابطه معنی دار وجود دارد

این بخشها عبارتند از . و سلسله مراتب هواداري به بخش هایی قابل تفکیک است گروههایی تقسیم می شوند

سلسله مراتب آگاهی به جایگاه هوادار . )20و25( سطح آگاهی، میزان هواداري، دسترسی به عمق آگاهی و رهبري

هواداري به میزان  سلسله مراتب .یزان آگاهی او در مورد تیم و بازیکنانش اشاره دارددر باشگاه هواداران از نظر م

. اشاره دارد... رنگ تیم محبوب، هاي  شرکت هوادار در باشگاه هواداران، میزان حضور در مسابقات، پوشیدن لباس

افرادي را که از تیم  سلسله مراتب دسترسی به عمق آگاهی به این امر اشاره دارد که یک هوادار تا چه حد

سلسله مراتب رهبري به کسوت هوادار بر و در نهایت، . هواداري می کنند، می شناسد و با آنها رابطه دوستانه دارد

یعنی اینکه چه کسی بیش از سایرین در باشگاه هواداران عضویت داشته است؟ چه کسی بنیانگذار  ؛می گردد

نشان داد ) 2004( 5نتایج تحقیق کیل و رایلی تیم حمایت کرده است؟ باشگاه بوده است؟ چه کسی بیش از همه از

اطالع رسانی در مورد تیم و بازیکنان، نظیر . که هواداران خیلی تمایل دارند که به عنوان هوادار نقشی داشته باشند

ران براي تشویق ه در هوادامحبوب با ایجاد انگیز برنامه ریزي و هماهنگ سازي فعالیتهاي هواداران، همراهی تیم

نشان دادند که هواداري حاصل ترکیبی از عوامل ) 2001(6، ملنیک، راسل و پییسون. )26(بیشتر و امثال این

عوامل داخلی به ویژگیهاي شخصیتی فرد اشاره دارد و عوامل محیطی به محرکهاي . داخلی و محیطی است

د که هواداران تمایل زیادي به جمع آوري در مطالعاتش نشان دا) 2007(7فورمی. )27(اجتماعی مربوط است

و از این طریق پیام و باورهاي تیم و بازیکنانش را در اجسام فیزیکی همراه می یادبودهاي تیم محبوشان دارند 

نشان داد که هواداران به دالیل زیر اقدام به جمع آوري یادبوهاي تیم ) 2003( 8پژوهش هاف من .)28(دانند

تاجفل و  .)29(گذشته، احساس آرامش، جمع آوري تاریخهاي  دآوري لذت پیروزيیا: محبوبشان می کنند

نظریه آنها بر اصول . ورزشی ارائه کردندهاي  نظریه هویت اجتماعی را براي بیان علل هواداري تیم) 2004(9ترنر

ت و تعلق هویت اجتماعی مثبت از عضوی، هر فردي به دنبال کسب هویت اجتماعی مثبتی است: زیر مبتنی است

در صورتی که هویت اجتماعی رضایتبخش نباشد، فرد از گروهی که در آن عضویت ، به گروه حاصل می شود

 .)30(دارد، جدا شده و به گروه دیگري می پیوندد که داراي ویژگی ها مثبت تري نسبت به گروه قبلی است

  

1 .Sloan 
2 . James and Ridinger 
3 . Giulianotti 
4 . Jeffres, Neuendorf, and Atkins 
5 . Kahle and Riley 
6 . Wann, Melnick, Russell & Pease 
7 .Formey 
8 .Hoffman 
9 . Tajfel and Turner 
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بند و عزت نفسشان قوت می گیرد و طبق نظریه تاجفل و ترنر افراد با تعلق در گروه هویت اجتماعی می یا

همانطور که نتایج تحقیقات نشان می دهد حضور در گروه و شرکت در رفتارهاي گروهی موجب تقویت 

( فردي و هویت اجتماعی افراد می گردد و فرد در گروه احساس توانمندي و قدرت بیشتر می یابدهاي  پنداره

  )33و32و31

. ر بیشتر موارد وفاداري به مردم، شرکت ها و محصوالت نسبت داده می شودد. مثبت است  اي وفاداري واژه     

یک  یکی شدن. وجود دارد یکی شدنمفهوم  ،در وفاداري .وفاداري، اصوالً دوطرفه و مبتنی بر همکاري است

ارتباط مدت دار و به طور متقابل قابل تایید است، به طوري که دو طرف بدون تسلسل به یکدیگر ملحق شده 

در این حالت وفاداري براساس درجه باالیی از رضایت ایجاد شده است و مشتري شخصاً به سازمان  .دباشن

وقتی که یکی شدن ادامه می یابد، ضمانت بین مشتري و سازمان به تدریج پررنگ تر می . احساس تعلق می کند

 ،هواداران تیمهاي ورزشی .در اینجا احساس رضایت مشتري و وفاداریش به سازمان افزایش می یابد. شود

مشتریانی هستند که با محصول باشگاههاي ورزشی که همانا تیمهاي فوتبال و نحوه حضورشان در میدان 

 اسحسنها اد و به اصطالح هوادار تیمها شده و به آاس یکی بودن و تعلق خاطر می نماینمسابقات است، احس

 . تعلق و وفاداري می کنند

واقع مشتریان نقش تبلیغات زنده را براي  ان همان حمایت کردن درنظر گرفت که دریکی شدن را می تو     

ان اربر این اساس، هواد ).34(. سازمان را تمجید کرده و آن را به دیگران پیشنهاد می کنند. سازمان بازي می کنند

  .می کنندوفادار همواره در هر زمان و هر مکان بسیار پر حرارت و مشتاقانه از تیمشان حمایت 

هواداران پروپا قرص فوتبال باشگاه ها همواره درحال تعریف و تمجید از تیم مورد عالقه شان هستند و سعی      

با برد تیم خوشحال و خرسند و با باخت آن، سرخورده و . دارند تا بقیه را هم ترغیب کنند که به آنها بپیوندند

 ،اظهار داشتند، کسب هویت اجتماعی و تعلق به گروه) 2004(شاید طبق آنچه تاجفل و ترنر .غمگین می گردند

موجب احساس یگانگی و یکی بودن با گروه می گردد و به همین دلیل نتایج عملکرد تیم بر هواداران تأثیر 

نشان داد که هواداران به دلیل احساس وابستگی به باشگاه خود به ) 2004( 1نتایج تحقیق چن .مستقیم می گذارد

ر هستند و معتقدند که باشگاه وسیله مناسبی براي دستیابی به اهداف و ایجاد تعادل در زندگی آن وفادا

 )36و39و38و37، 36(ند د وفاداري هواداران ذکر کردایجا برخی از محققان انگیزه را عامل مهمی در. )35(آنهاست

ز محققان نیز معتقدند که برخی ا )41و40( ندرا مشخص کرد برخی دیگر سطوح مختلفی از هواداران وفادار

( هیجانات و تعیین هویت اجتماعی مهمترین متغیرهاي اثرگذار بر وفادار شدن هواداران تیم ورزشی خاصی هستند

رنگ هاي  نشان داد که هواداران طرفدار تیمهاي فوتبال با پوشیدن لباس) 2002( 2نتایج تحقیق بریجواتر. )43و42

  .)1(ري دارندرنگ تیم محبوبشان احساس عزت نفس بیشت

میزان وفاداري ایشان را مشخص می  ،، رفتار هواداران و میزان توجه به تیم محبوب مزبور مطالب با توجه به      

از طرفی نقش تلویزیون به عنوان . طبقه بندي کرد ،کند و می توان آنها را در یکی از طبقات ذکر شده محققان

ورزشی هاي  مختلف از جمله برنامههاي  ق و جاذبه و دافعه به برنامهپرمخاطبترین رسانه در ایجاد هیجانات، عالی

که  از این ندعبارت ،موجب انجام پژوهش حاضر گردیدپاسخگویی به آن، لذا مسئله اي که . غیرقابل انکار است

داري وفاداري هواداران تیمهاي ورزشی فوتبال تا چه حد است و تلویزیون چه نقشی در ایجاد و تقویت احساس وفا

  

1. Chen 
2. Bridgewater 
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، تحقیق حاضر با هدف مطالعه میزان وفاداراي هواداران فوتبال با لذات به تیم مورد عالقه شان دارد؟ بهواداران نس

آنها و همچنین نقش تلویزیون در ایجاد ) وضعیت تأهل، اشتغال، سن، و تحصیالت( هاي فردي توجه به ویژگی

هاي  در مورد تیم محبوب از برنامهیزان کسب اطالع یا تقویت حس وفاداري هواداران با توجه به دو متغیر م

ورزشی طبق آنچه هاي  جذابیت برنامه. ورزشی مختلف تلویزیون و همچنین میزان جذابیت این برنامه ها انجام شد

و در  می تواند نقش مهمی در تأثیر گذاري بر بینندگان تلویزیون داشته باشد ،در صفحات قبل توضیح داده شد

 و آنها از میزان عالقه استعبارت  ،ورزشی مورد توجه قرار دادندهاي  ن به عنوان جذابیت برنامهامحققاینجا آنچه 

و  تحلیلی ورزشیهاي  هاي ورزشی، برنامه ورزشی اعم از اخبار ورزشی، گزارشهاي  تماشاي برنامه مدت زمان

هاي ورزشی از طریق تماشاي میزان افزایش عالقمندي تماشاچیان به تیم نیزورزشی و هاي  معرفی ستاره

همچنین متغیر کسب اطالع از تلویزیون بیان کننده میزان آگاهی و . ورزشی مربوط به فوتبالهاي  برنامه

تخصصی تلویزیون در زمینه هاي  خبري، گزارشی و تحلیلهاي  اطالعاتی بود که تماشاچیان با تماشاي برنامه

      .ورزش و تیمهاي فوتبال به دست می آوردند

  

  روش شناسی تحقیق

پیمایشی است که بـه شـکل    ،نظر مسیر اجرامکاربردي، و از نظر استراتژي توصیفی و از  ،هدف دیداین تحقیق از 

که در لیـگ   هستندملوان و پیروزي هاي  نفر تماشاچیان هوادار تیم 20000تعداد افراد جامعه . میدانی انجام گردید

 تعیین حجم نمونه جامعه نمونه تحقیق بر طبق  جدول.  انزلی حضور داشتندفوتبال در ورزشگاه تختی هاي  باشگاه

از تحقیـق  هـاي   نامـه نفر تعیین شده بود که با توجه به احتمال عدم پاسخگویی به پرسش 377کرجساي مورگان 

قابلیـت   پرسشـنامه  372پرسشنامه در بین افراد جامعه توزیع شد و در نهایت تعـداد   450افراد جامعه، تعداد سوي 

پرسشنامه ها به صورت تصـادفی بـین هـواداران دو تـیم ملـوان و      . بررسی داشتند و در فرآیند تحلیل قرار گرفتند

  . توزیع شد و پس از پاسخگویی در محل جمع آوري گردید در زمان ورود به ورزشگاه پیروزي

  

  پایایی هر یک از متغیرهاي تحقیق در پرسشنامه)  1(جدول

  آلفاي کرونباخ  

 0.71  عهد ووفاداري

 0.75  کسب آگاهی ورزشی

 0.70  ایجاد جذابیت رسانه اي

 0.73  ورزشی موردعالقههاي  برنامه

 10( فرديهاي  در دو بخش ویژگیکه سؤال  42حاوي   ه وپرسشنامه محقق ساخت ،ابزار سنجش تحقیق     

، متغیر ایجاد آگاهی از طریق )سؤال 10 (تهیه شد که متغیر سنجش وفاداري  )سؤال 34 (اصلی  بخشو  )سؤال

و در )سؤال  10(و متغیر مربوط به ایجاد جذابیت و عالقه به فوتبال از طریق تلویزیون  )سؤال 10 (تلویزیون

این پرسشنامه که . دادندبه خود اختصاص در بخش سؤاالت اصلی را  )سؤال 2 (نهایت انتخاب رسانه مورد عالقه

و  33، 25، 20، 15، 13( یق و اقتباس از پرسشنامه تحقیقات مشابه داخلی و خارجیبا تکیه بر مبانی نظري تحق

ن مدیریت ورزش، روانشناسی و ااز متخصص نفر 22 طمینان از روایی در اختیار تعدادتهیه گردید، براي ا )39
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ون قرار گرفت و ارتباطات قرار گرفت و پس از اصالح و اعمال تغییرات مقتضی، براي بررسی پایایی آن مورد آزم

  . به دست آمد که گویاي پایایی کافی پرسشنامه است 87/0در نهایت ضریب پایایی آلفاي کرونباخ حاصل 

پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه انجام شد و براي مقایسه هاي  فرضیه

سنجش رابطه مندي از آزمون ضریب همبستگی متغیرهاي سن، تحصیالت، اشتغال، تاهل و همچنین براي 

  .پیرسن استفاده گردید

  

  تحقیقهاي  یافته

و نیز  پژوهشنظر جامعه شناختی جامعه مورد هاي  توصیفی براي ارائه ویژگیهاي  در این بخش ابتدا یافته

مقایسه میزان  واستنباطی به بررسی هاي  ارائه می گردد و سپس در بخش یافته توصیف میزان وفاداري هواداران

می هاي وضعیت تأهل، سن، تحصیالت، اشتغال پرداخته  وفاداري در گروههاي مختلف جامعه با توجه به ویژگی

ایجاد آگاهی و ایجاد جاذبه از طریق تلویزیون در بوجود آمدن هاي  و در نهایت به بررسی رابطه مؤلفه شود

  . می پردازیموفاداري در بین تماشاچیان 

  :توصیفیاي ه یافته - الف

 2در جدول شماره هاي فردي،  توصیفی تحقیق در مورد ویژگیهاي  یافته :فرديهاي  توصیف ویژگی 

 .درج شده است

  هاي فردي فراوانی و درصد فراوانی ویژگی) 2(جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  ویژگی

  54  202  ملوان  هوادار تیم

  42  156  پیروزي

  4  14  بیطرف

  31  115  متأهل  تأهل

  48  180  مجرد

  21  77  جدا از همسر

  10 37  بیکار  شغل

  13  48  دانش آموز

  19  69  دانشجو

  14  50  کارگر

  13  48  کارمند

  29  106  آزاد

  2  14  سایر

  44  163  زیر دیپلم  تحصیالت

  35  129  دیپلم و فوق دیپلم
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  درصد فراوانی  فراوانی  ویژگی

  19  69  لیسانس

  2  7  فوق لیسانس و باالتر

  13  49  سال 18کمتر از   سن

  52  190  24تا  18

  22  79  30تا  25

  13  52  31باالي 

 
 زیر اشاره می  موضوعدر رابطه با سنجش میزان وفاداري به شش  :هواداران توصیف میزان وفاداري

   :شود

از افراد جامعه در سطح کم از تیم % 4میزان دفاع از تیم محبوب،  مورددر  :دفاع از تیم محبوب - 1

 .که در سطح زیاد از تیم محبوبشان دفاع می کنند می گویند % 96نند و محبوبشان دفاع می ک

تمایل به حضور در ورزشگاه در زمان برگزاري مسابقه در هر  مورددر  :حضور در ورزشگاه سایر شهرها - 2

% 34که در سطح کم حاضر به حضور در ورزشگاه هستند و ند از افراد جامعه اظهار داشت% 65شهري از کشور، 

 .که در سطح زیاد احتمال حضور در ورزشگاه شهرهاي دیگر را خواهند داشت کردنداظهار 

از افراد % 45تمایل به خرید کاالهاي متعلق به باشگاه محبوب،  بارهدر  :خرید کاالهاي ورزشی باشگاه - 3

که تمایل  گفتند% 64راي خرید کاالهاي متعلق به باشگاه محبوبشان دارند و که تمایل کمی بند جامعه اظهار داشت

  .زیادي براي خرید کاالهاي متعلق به باشگاه محبوبشان دارند

از افراد جامعه در صورت گران شدن بلیط مسابقات در % 52: حضور در ورزشگاه علی رغم گرانی بلیط - 4

در سطح زیاد احتمال حضور در ورزشگاه علی رغم % 46بند و سطح کم احتمال دارد که در ورزشگاه حضور یا

  .گرانی بلیط دارند

که در صورت بدي آب و هوا به  گفتنداز افراد جامعه % 58:  بدي آب و هواباوجودحضور در ورزشگاه  -5

حضور که با احتمال زیاد در ورزشگاه ند از افراد اظهار داشت% 40در ورزشگاه حضور می یابند و  یکم احتمال

  .خواهند یافت

ترجیح تماشاي مسابقه از طریق  مورددر : حضور در ورزشگاه یا تماشاي مسابقه از تلویزیون - 6

ترجیح می دهند که مسابقه را از  یکه در حد کم بیان کردنداز افراد % 39تلویزیون و یا حضور در میدان مسابقه، 

یاد تمایل دارند که مسابقه را از طریق تلویزیون تماشا که در حد زند اظهار داشت% 60طریق تلویزیون ببینند و 

  .کنند
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  :استنباطیهاي  یافته

  :هاي فردي مقایسه میزان وفاداري هواداران با توجه به ویژگی 

  نشان می دهدکه بین ) 1(جدولهاي  داده: وضعیت تأهل مختلف در سطوحوفاداري مقایسه میزان

براي تعیین معناداري میانگین  ). P >05/0(  وجود دارداوت معنی داري طوح تاهل افراد تفوفاداري در بین س

 .استفاده گردید) 2( عوامل از آزمون تعقیبی شفه به شرح جدول

  

  نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیر وفاداري وضعیت تاهل) 1جدول (

 Pارزش  F  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییرات  

  وفاداري
85/82  یانس عواملوار  2 425/41  545/3  03/0  

9/4299 واریانس خطا  368  685/11    

 
  نتایج آزمون تعقیبی شفه تعهد و وفاداري ) 2جدول (                                  

  p    ارزش  اختالف میانگین  

  مجرد

  متاهل

  مطلقه

 

70882/0  

77083/4  

 

175/0  

150/0  

  متاهل

  مجرد

  مطلقه

 

70882/0-  

06202/4  

 

175/0  

289/0  
 

  مطلقه

  مجرد

  متاهل

 

77083/4-  

06202/4-  
 

 

150/0  

289/0  

 

مطلقه با مجرد و مطلقه با که میزان وفاداري در بین افراد  دادنتایج حاصل از اجراي آزمون تعقیبی شفه نشان 

از دو سطوح دیگر کمتر ر در بین افراد مطلقه میزان این متغی) P >05/0(  .وجود داردنی داري تفاوت معمتاهل 

  .است

  تحصیالت و سناشتغال در گروههاي  جامعه با توجه به متغیرهايوفاداري مقایسه میزان ،: 

معنی داري را بین میزان وفاداري با سطوح مختلف متغیرهاي اشتغال، سن و  تفاوتهیچ  تحقیقهاي  یافته

  ).P >05/0( تحصیالت نشان نداد
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 بین  که نشان می دهد) 3(جدولهاي  داده : قویت وفاداري هواداراننقش تلویزیون در ایجاد و ت

 با میزانمیزان کسب آگاهی از تلویزیون و ایجاد جاذبه از طریق تلویزیون  یعنی؛نقش تلویزیون هاي  مؤلفه

ري وفادا% 15با افزایش میزان کسب آگاهی از تلویزیون . )P >05/0(  وفاداري افراد رابطه معنی داري وجود دارد

افزایش می % 30همچنین با افزایش ایجاد جاذبه از طریق تلویزیون میزان وفاداري افراد . افراد افزایش می یابد

  .رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد ،وفاداري متغیرر و بین این دو متغی. یابد

  

  ضریب همبستگی پیرسننتایج آزمون )3جدول (

 pارزش  ضریب همبستگی پیرسن  

 0.003 0.153  الع از تلویزیونمیزان کسب اط

 0.001 0.259  ایجاد جاذبه از طریق تلویزیون

  

  بحث و نتیجه گیري

به شدت از تیم محبوب خودشان دفاع ) %96(هواداران نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق 

مسابقه در  چنانچهآنها حاضرند % 34اما تنها  ،همخوانی دارد) 2004(این یافته با نتیجه تحقیق چن  .می کنند

براي خرید کاالهاي %) 64(اکثریت هواداران . شهر دیگري برگزار شود، براي دیدن مسابقه به آن شهر بروند

؛ ون 2003؛ هافمن، 2007فورمی، ( یافته اخیر با نتایج تحقیقات . دارند داراي برند باشگاه محبوبشان تمایل زیادي

همخوانی دارد و در تحقیقات محققان مذکور نیز مشاهده شد که هواداران ) 2002اتر، ؛ بریجو2001و همکاران، 

عالوه بر این، . تیمهاي فوتبال بسیار عالقمند به خرید کاالها و یادبودهاي مربوط به باشگاه محبوب خود هستند

نیمی از هواداران در گرانی بلیط بر حضور تماشاچیان تأثیرگذار است و حدود تحقیق نشان داد که هاي  یافته

در صورت نامساعد بودن شرایط جوي مثل  .صورت گران شدن بلیط احتمال کمی دارد که در ورزشگاه حضور یابند

یابند و اکثریت هواداران به می  احتمال کم در ورزشگاه حضور  با بیش از نیمی از هواداران... بارش باران و برف،

یافته اخیر با  .تماشاي از تلویزیون با حضور در ورزشگاه تماشا کنندشدت ترجیح می دهند مسابقه را به جاي 

چون محقق مذکور نشان داد که بینندگان تلویزیون هوادار تیمهاي  ؛مغایرت دارد) 2008(نتیجه تحقیق هوگنبرگ 

ج ایطبق نت. ورزشی با تماشاي مسابقه از طریق تلویزیون، لذتی معادل افراد حاضر در ورزشگاه کسب می کنند

که تماشاچیان فوتبال را به گروههاي هواداران متعصب، هواداران وفادار  )2002(و ریدینگر ) 1979(تحقیق اسلوان 

جامعه مورد مطالعه این تحقیق در طبقه اکثریت و تماشاچی بی طرف تقسیم می کنند، می توان نتیجه گرفت که 

 ؛ان آنها را در طبقه هواداران متعصب طبقه بندي کردیعنی هواداران وفادار طبقه بندي می شوند و نمی تو ؛دوم

چون هواداران متعصب در هر شرایطی حاضر به ترك تیم و یا اجتناب از حضور در ورزشگاه در زمان برگزاري 

مسابقه تیم محبوبشان نیستند، اما اکثریت جامعه مورد بررسی این تحقیق براي حضور در ورزشگاه با دخالت متغیر 

و دوري محل برگزاري مسابقه تمایل کمی به حضور در ورزشگاه دارند، هرچند که اکثریت قریب به  گرانی بلیط

و  دارنداتفاق ایشان به شدت حامی تیم خود هستند و تمایل به خرید کاالهاي مربوط به باشگاه و تیم محبوبشان 

توصیفی تحقیق نشان داد هاي  یافته نچو از طرفی، .حاضر نیستند مسابقه را در منزل و از طریق تلویزیون ببینند

سال هستند و اکثرا دانش آموز، دانشجو و یا بیکار  24زیر جوانان  ،که اکثریت افراد تشکیل دهنده جامعه تحقیق



  121مطالعه میزان وفاداري هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن 

 ،هستند، لذا دور از ذهن نیست که فرض کنیم مشکالت اقتصادي بر نحوه حضور آنها در ورزشگاه تأثیرگذار باشد

که ند ریب به اتفاق هواداران اظهار داشتکه اکثریت ق تحقیق نشان می دهد علی رغم ایني ها اما به هرحال یافته

اما مشکالت اقتصادي و دشواري حضور در ورزشگاه بر ،به شدت از تیم محبوبشان حمایت و هواداري می کنند 

  .میزان حضور ایشان در ورزشگاه تأثیر می گذارد

تفاوت معنی داري تاهل وضعیت  در سطوح مختلفهواداران  وفاداريزان میتحقیق نشان داد که هاي  یافته     

از همسر  شدهافراد متأهل و جدامجرد بیش از  افراد میزان وفاداري نشان داد کهآزمون تعقیبی شفه  و نتایج دارد

قایسه یافته به منظور م .هستندوفادار  به تیم محبوب خوددیگر هاي  کمتر از گروه از همسر شدهجدا و افراد  است

تحقیق مشابهی یافت نشد، اما شاید بتوان علت هواداري شدیدتر افراد مجرد را نسبت به اخیر با تحقیقات دیگر، 

در  از همسرشده نسبت به افراد متأهل و جدا  ایشان کمتر اشتغال ذهنی و زمانی ،از همسر شدهافراد متأهل یا جدا

در زندگی روزمره ه عبارت دیگر، آزادي فکر و زمان ب. فرض کردجهت حل امور زندگی خانوادگی و تأمین معاش 

یافته اخیر به نکته بسیار . براي پرداختن به تیم محبوبشان می دهد را براي ایشان مجال بیشتري ،افراد مجرد

هاي مطلوب  که برنامه ریزي براي جوانان مجرد در جهت هدایت آنها به سمت فعالیت مهمی اشاره دارد و آن این

و پسندیده از نظر فرهنگ و استانداردهاي فکري و اعتقادي جامعه اهمیت بسیاري دارد و اشتغاالت ورزشی 

منجر  ،چنانچه براي این قشر از جامعه با پیامهاي سازنده و معرفی الگوهاي اخالقی و رفتاري مناسب همراه نباشد

هیچ تفاوت معنی داري را در میزان وفاداري  تحقیقهاي  یافته  .عه می گرددبه این قشر مهم جامزدن  آسیب به 

   .، سن و تحصیالت نشان نداددر بین سطوح اشتغال

متغیر از تلویزیون و ایجاد جاذبه از طریق تلویزیون و  اطالعمیزان کسب بین  ،آنطور که نتایج نشان می دهد     

افزایش  هوادارانوفاداري  ،از تلویزیون عاطالبا افزایش میزان کسب . رابطه معنی داري وجود دارد ،افرادوفاداري 

بین این دو  .افزایش می یابدهمچنین با افزایش ایجاد جاذبه از طریق تلویزیون میزان وفاداري افراد . می یابد

، گنز )1992(این یافته با نتایج تحقیق تئودور  .رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد هواداران وفاداري متغیریر و متغ

که همگی بر نقش تلویزیون در ایجاد ) 2006(و بوشمن ) 2002(، اتکینز )2010(، هیوبرت )2008(نش و همکارا

سال  30اما با توجه به جامعه زیر  ،دارند، همخوانی دارد تقویت آن در بین تماشاچیان تأکید حس وفاداردي و

سال کمتر به  30جوانان زیر  که نشان دادند) 2007( ن و مک کومب میافته اخیر با نتیجه تحقیق کل ،تحقیق

  .هاي اینترنتی هستند، مغایرت دارد تماشاي تلویزیون می پردازند و بیشتر متمایل به سایت

می توان نتیجه گرفت که انتقال پیامهاي رسانه اي در باب تیمهاي ) 2004( بر اساس نظریه تاجفل و ترنر     

ورزشی می تواند نقش مهمی در احراز هاي  از طریق برنامه اخالق و رفتار جوانمردانههاي  ورزشی و معرفی اسوه

هاي  حال، چنانچه پیامهایی که از برنامه. ارزشهاي شخصیتی و احراز هویت اجتماعی در بین جوانان داشته باشد

مبتنی بر مفاهیم ضد ارزشی باشند، مسلما انعکاس آن را در رفتار جوانان و  ؛ورزشی به جوانان منتقل می گردد

  .داران تیمهاي ورزشی می توان مشاهده کردهوا

توجه به ارزشهاي اخالقی در متن ورزش کشور خصوصا ورزش فوتبال که محبوبترین رشته ورزشی در کشور      

از آنجا که . است، اهمیت بسیاري در توسعه سالمت رفتار و تعامالت اجتماعی جامعه خصوصا در بین جوانان دارد

حبوبشان و هواداري از آن در واقع بر هویت اجتماعی خود که برگرفته از ارزشهاي متتقل جوانان با همراهی تیم م

لذا توجه به غنی سازي ارزشهاي فرهنگی و ،) 2004تاجفل و ترنر، ( شده از تیم محبوبش است، صحه می گذارد
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جذب جوانان به . ستاخالقی در بین بازیکنان و دست اندرکاران فوتبال کشورمان از اهمیت بسیاري برخوردار ا

ورزشگاهها با فواید بسیاري از باب غنی سازي اوقات فراغت جوانان و فراهم ساختن فضاي لذتبخش و مفرح 

براي ایشان همراه است و از طرفی هواداران به عنوان مشتریان جایگاه بسیار مهمی در بازاریابی باشگاههاي 

هایی را براي ایجاد فضاي سالم در ورزشگاه ها و جذب جوانان ن راهکارلذا چنانچه مسئوال. دنورزشی بر عهده دار

بلکه زمینه  ،رنداوقات فراغت جوانان تأثیر می گذا به این میادین ورزشی بکار بندند نه تنها بر غنی سازي

در نهایت نقش رسانه و در رأس آن تلویزیون در انتقال . مناسبی براي باشگاهها فراهم می آورند درآمدزایی

پر تنش هاي  نامهورزشی بسیار حیاتی است و پخش برهاي  اي مناسب فرهنگی و اعتقادي از طریق برنامهارزشه

ولی مسلما در  ،مهاي غیراخالقی و پرخاشگرانه شاید موجب جذب جوانان به این نوع برنامه ها گرددبه همراه پیا

ن امر در زندگی اجتماعی جوانان  هویدا انتقال پیامهاي غیراخالقی و ضدارزشی نیز توفیق می یابد و انعکاس ای

  . می گردد

و اطالع رسانی به مخاطبان می گردد تا  به افزایش آگاهی ، منجرورزشی با بار اطالعاتی غنیهاي  برنامه     

مختلف این رشته ورزشی و نیز هاي  در خصوص جنبه ورزشی خصوصا مسابقات فوتبال،هاي  تماشاچیان برنامه

و سایر دست اندرکاران این رشته و استراتژي رهبري تیمهاي فوتبال کشور آشنایی بیشتري یابند  بازیکنان، مربیان

یم محبوب خود و تقویت حس و اطالعاتی که به این ترتیب کسب شده است، منجر می گردد تا افراد در انتخاب ت

هاي  استفاده از تکنیک همچنین. فاداري خود تصمیم گیري بهتر و رفتار مناسب تري داشته باشندتعهد و و

هی گزارشگران و مفسران بر جذابیت تصویري و محتوایی این مسابقات و در دمختلف تلویزیونی و نحوه گزارش 

ورزشی به موارد فوق توجه هاي  لذا الزم است تا دست اندرکاران تولید برنامه،نتیجه محبوبیت تیمها می افزاید

تماشاچیان به ورزش، به آنها اطالعات مناسب و قابل استنادي ارائه  جدي نمایند تا بتوانند ضمن متعهد ساختن

     .دهند تا امکان تصمیم گیري درست براي تماشاچیان فراهم گردد
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