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مقدمه
موضوع ملّی بودن در ورزش اصیلترین محور
ورزش است و پیروزی در هر یک از میدانهای
ورزشی بر رقبای داخلی یا خارجی ،همواره خیل
عظیم طرفداران را بهسوی خود جلب میكند و به
لحاظ روانی و روحی همه به حالت تسلیم به
طرفداری از پیروزی سازماندهی میشوند .در طول
تاریخ ،ورزش به صورت گسترده بهعنوان یک عامل
متحد كننده و وحدت ساز مورد تحسین قرار
گرفته است و بهعنوان یک هدف برای افراد می-
باشد تا با یکدیگر ارتباط برقرار كنند .وقتیكه
ملیگرایی بررسی شد ،آن مهم شناخته شد زیرا
كه ورزش امری منحصربهفرد است و از طریق آن
شهروندان از یک ملت ممکن است بر اساس ظاهر،
شاخصهای اجتماعی ،جنسیت و غیره متفاوت به
نظر رسند و با همدیگر بهطرف هدف واحد و یک
تیم ورزشی كشیده شوند .امروزه ملّیگرایی در
ورزش بهصورت ظاهر و آشکار وجود دارد ( فانک و
همکاران .)2006 ،كالس )1999( 1مینویسد
محبوبترین شکل از رفتار ملیگرایی در اكثر
كشورها ،در ورزش وجود دارد كه در آن تودههایی
از مردم ،با احساسات عاطفی زیاد به حمایت از
تیمهای ورزشی ملی ،میپردازند .در جوامع انسانی
امروز ،فوتبال دیگر یک ورزش نیست ،بلکه
پدیدهای است كه هر سال میلیونها ساعت از وقت
انسان ها را به خود اختصاص داده و به صورت یک
رویداد محوری در عرصۀ ملّی و جهانی درآمده
است (كاظمی و شاهقلعه .)1392 ،ملیگرایی به-
عنوان یک انگیزه برای مصارف ورزشی و یک
موضوع جالب نه فقط برای تنظیمات بینالمللی،
بلکه برای لیگهای ورزشی حرفهای در كشورها
میباشد( .بوگدانف .)2005 ،2ملّیگرایی را میتوان
1. Kellas
2. Bogdanov

بهمثابه مجموعه نمادها و عقایدی تعریف كرد كه
احساس تعلق به اجتماع سیاسی واحدی را به
وجود میآورند .بنابراین افراد از اینکه بریتانیایی،
كانادایی ،آمریکایی یا روسی هستند ،احساس غرور
و تعلق میكنند( .فانشیوه و همکاران.)2014 ،
فوتبال و ملّیگرایی دو موردی هستند كه اغلب
موضوع موردبحث در زمانهای جنجالی میباشند.
هر دو مورد الهامبخش اخالص شدید ،اشتیاق،
هیجان و اغلب منجر به رویارویی یکدیگر میشوند.
مثالً بیسبال ممکن است بهعنوان ورزش ملی برای
ایاالتمتحده در نظر گرفته شود اما با توجه به
صحبتهایی كه میشود ممکن است فوتبال
بهعنوان ورزش ملی در نظر گرفته شود .در كانادا
ورزش هاكی روی یخ ،ورزش ملی محسوب
میشود .اگر چه در اكثر كشورهای جهان فوتبال
در درجه اول قرار دارد ،گاهی اوقات بهعنوان
ورزش ملی كشورها در نظر گرفته میشود
(احمدی .)1386 ،فوتبال بیشتر مواقع خیلی بیشتر
از بازیهایی است كه افراد به دنبال تیم ملی
هستند .در اكثر كشورهای جهان فوتبال در درجه
اول قرار دارد گاهی اوقات بهعنوان ورزش ملی
كشورها در نظر گرفته میشود .حضور پرچمهای
ملی ،نهادها ،لباسها و رنگ در بازی تیم ملی
فوتبال ،باعث اتحاد افراد بیگانه در باند مشترك
ملّیگرایی میشود .در جهان امروز به نظر میرسد
ارتباط بین فوتبال و ملّیگرایی بسیار قویتر شده
است اینکه آیا شما از برزیل ،هلند ،ژاپن یا نیجریه
هستید ،شما با هویت ملی متولد شدید .فوتبال
فرصتهایی را برای افراد فراهم میكند تا در كشور
خود به اعتقادات جمعی ،ارزشها ،اعتماد و اسطوره
كه ملتها در خانه خود به همراه دارند ،به دست
میآید (بوگدانف .)2007 ،این ایده كه فوتبال
بهطورجدی به هویت ملّی و ملّیگرایی متصل است
جدید نیست و در تاریخچۀ كشورهای مختلفی به

ابوالفضل درویشی  ،مرتضی دوستی ...

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،پایيز و زمستان  ،1395شماره  ،2پياپی 179 9

ثبت رسیده است (هاجز و استابس.)2013 ،1
بیشتر اوقات شاهد این واقعیت هستیم كه در
مقایسه یا مسابقات باشگاهی بین تیمهای بزرگ
مانند پرسپولیس و استقالل ،هواداران كمتری برای
تماشا و حمایت از بازی تیم ملی در استادیوم
حضور پیدا میكنند .علل این تفاوت را باید در
انگیزههای هواداران دانست .یکی از انگیزههایی كه
در بازیهای ملی در مقایسه با بازیهای باشگاهی
داخلی وجود دارد ،ملّیگرایی و یا عِرق ملی است
(دهقان قهفرخی و همکاران .)1389 ،بارفروش
( )1381در مطالعۀ خود كه به تحلیل محتوای
نشریات ورزشی كشور پرداخت به این نتایج دست
یافت :مطبوعات به سه ایراد ،فوتبال زدگی ،توجه
بیش از حد به دو تیم استقالل و پیروزی و عدم
اتخاذ سیاست شفاف و روشن در قبال امور مهم و
كالن ورزش دچارند .بیش از  95درصد تیترهای
اول و دوم روزنامهها ورزشی فوتبالی بودند و
رشتههای مدالآور در سطح جهانی ،المپیک و
آسیایی ،تیترهای معدودی در صفحه اول داشتند.
كردی ( )1383در مقالۀ خود وضعیت نشریات
ورزشی كشور مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت
كه  85درصد فقط به فوتبال و  13درصد به
رشتههای غیر فوتبال و  2درصد به ورزشهای
بانوان ،تربیتی ،نهادها و معلولین پرداخته بودند.
 45درصد مطالب فوتبال به دو تیم استقالل و
پیروزی تعلق داشت .فتحی نیا و علیزاده ()1384
در مطالعۀ خود به بررسی خشونتگرایی در فوتبال
پرداختند و گزارش كردند كه  33درصد از
تماشاگران فوتبال اطالعات را از مطبوعات گرفته
بودند و  68درصد پاسخدهندگان ،مطبوعات را
مؤثرترین رسانه در دامن زدن به خشونت در
فوتبال اعالم كردند .هاشمی و همکاران ()1386
در تحقیق خود به بررسی رابطه فوتبال و هویت
1. Hodges & Stubbs

ملی پرداختند و فوتبال را بهعنوان یکی از عناصر
سازنده هویت ملی در عصر حاضر مورد توجه قرار
دادهاند .همچنین تأثیر مثبت فوتبال بر تعلقات
ملی در ایران و سایر كشورهای جهان را بررسی
كردهاند ،به این نتیجه رسیدند كه این نوع تأثیر،
در ایجاد هویت محلی نیز مؤثر است .احمدی
( )1386در مقالۀ خود كه به بررسی آثار نتایج تیم
ملی فوتبال ایران در جام جهانی  2006بر هویت
ملی شهروندان یاسوجی پرداخت ،نتیجه گرفت كه
پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران در مقابل
مکزیک و پرتغال ،نمرههای هویت ملی در ابعاد
مختلف و به صورت كلی كاهش یافت ،اما پس از
كسب تساوی در مقابل آنگوال ضمن اینکه روند
كاهش نمرههای هویت ملی متوقف شد ،افزایش
معنیداری نیز مشاهده نشد .معصومی ( )1387در
مطالعه خود كه بر روی تماشاگران بازی
پرسپولیس و سپاهان انجام داد به این نتیجه
دستیافت كه عالقه به تیم ،هیجان ،علم به
فوتبال ،پیروزی نیابتی ،بازی پایاپای ،گریز از
روزمرگی ،خدمات به تماشاگران ،سرگرمی و
عالقهمندی به بازیکن ،به ترتیب بیشترین
میانگین را در انگیزههای تماشاگران و خدمات
رفاهی به تماشاگران ،هیجان ،عالقهمندی به تیم،
عالقهمندی به بازیکنان ،علم به فوتبال و بازی
پایاپای نیز به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان
حضور تماشاگران داشتند .شاهمیری ( )1388در
تحقیق خود به بررسی رفتار و مدیریت فرهنگی
ایران به كمک شناخت ریشههای فرهنگ كهن
ایرانی پرداخت و به این نتایجی دستیافت كه دین
و ملیت در كشور ایران موجب همبستگی مردم
میگردد و در دو  -سه دهه گذشته ،عامل دین
تقریباً از دست رفته و ملّیگرایی سركوب شده
است ،به نظر میرسد كه افزایش آرامآرام
مؤلفههای ملّیگرایانه میتواند راهحلی مسالمتآمیز
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بین حاكمان و مردم برای بازیابی جایگاه فرهنگ و
تمدن ایران در جهان ،با حفظ آرامش و جلوگیری
از رخداد خشونت باشد .در این رابطه گسترش
ورزش قهرمانی و بازشناسی برتریهای فرهنگ
كهن ایرانی بر ملل دیگر (بهویژه در زمینههای
بازشناسی ،كشورداری و حقوق ،معماری و دیگر
فناوریها) میتواند پایه استواری برای گامهای
آغازین باشد .دهقان قهفرخی و همکاران ()1389
در تحقیق خود به بررسی انگیزههای حضور
هواداران بازیهای تیم ملی فوتبال ایران پرداختند
و به این نتایج دست یافتند كه عالقه به تیم ملی،
ملّیگرایی ،عالقه به فوتبال ،زیبایی ،هیجان،
اجتماعی شدن ،سرگرمی ،گریز و عالقه به بازیکن،
به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین انگیزههای
مورد بررسی داشتند .نتایج آزمون اسپیرمن در
سطح معناداری  0/05نشان داد كه از بین
انگیزهها ،تنها عالقه به فوتبال و زیبایی با میزان
حضور رابطه معناداری داشتند .در نهایت این
معناداری نتایج درك ما را از عوامل برانگیزاننده
رفتارهای هواداران تیم ملی فوتبال و تمایالت آنها
برای آمدن به ورزشگاه و حمایت از تیم افزایش
میدهد .المیری و همکاران ( )1388در تحقیق
خود به بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران
فوتبال شهر تهران در ورزشگاهها پرداختند و به
این نتایج دست یافتند كه سه عامل جذابیت بازی،
اولویتهای تماشاگران و وجود امکانات و تسهیالت
بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها تأثیر مثبت
داشته و تنها عوامل اقتصادی تأثیری بر حضور
تماشاگران ندارد .مناسب بودن قیمت بلیت
مسابقات از بین عوامل اقتصادی ،ارائه بازی
تهاجمی توسط تیم موردعالقه از بین عوامل
جذابیت بازی ،برگزاری منظم مسابقات لیگ از بین
عوامل اولویتهای تماشاگران و ورود و خروج آسان
از استادیوم و پاركینگها و مناسب بودن جایگاه

تماشاگران از بین عوامل امکانات و تسهیالت
بیشترین تأثیر را بر حضور تماشاگران در استادیوم
داشتند .وانگ و پارك )2014( 1گزارش كردند كه
فوتبال در كره ابتدا در خطر تهاجم كشور ژاپن قرار
گرفت اما این كشور ،فوتبال را با ملّیگرایی مردم
خود پیوند زد و از آن به بعد پیشرفت قابلتوجهی
در فوتبال داشته است .لور )1983( 2در تحقیق
خود به این نتایج دست یافت كه فوتبال در برزیل،
برزیلیها را با وجود فاصله طبقاتی موجود و
محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی در كنار هم
جمع مینماید و همچنین باعث تقویت هویت ملی
و غلبه بر تفاوتها و اختالفات موجود شده است.
فانشیوه و همکاران )2014(3در مقالۀ خود به این
نتیجه رسیدند كه هویت ملّی و ادراك از نمادهای
ملّی بعد از جام جهانی  2010نسبت به قبل آن در
آلمان افزایش یافت .سومینو و هارادا )2004( 4در
تحقیق خود به این نتایج دست یافتند كه لذت،
خشم ،ناراحتی ،هیجان ،نگرانی و عشق شش
تجربه عاطفی هواداران هنگام حضور است .وفاداری
به تیم در تمایل برای حضور مجدد مؤثر بود .بهجز
ناراحتی كه تأثیر معکوسی روی وفاداری به تیم
داشت ،دیگر تجربهها تأثیر مثبتی داشتند .از بین
تجربهها تنها هیجان روی تمایل برای حضور مجدد
مؤثر بود و هر شش تجربه از طریق وفاداری به تیم
روی تمایل برای حضور مجدد تأثیر غیرمستقیمی
داشتند .آلتی بیتی )2004( 5در تحقیق خود به
این نتایج دستیافت كه با توجه به فرضیه اول
هیچ رابطه معنیداری بین انگیزه هواداران ورزش و
هویتهای قومی به دست نیامده است و با توجه به
فرضیه دوم ،رابطۀ معنیداری بین آمریکاییهای

1. wang and Park
2. lever
3. Von scheve et al.
4. Sumino and Harada
5. Al-Thibiti
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آفریقایی آمریکاییها و اروپایی را در هویت قومی
خود را در بر داشت .نیل و همکارانش )2005( 1در
تحقیق خود به این نتایج دست یافتند كه عوامل
عالقهمندی به تیم ،دستیابی به نیات ،هیجان و
عالقه به بازیکنان ،سطوح معنیداری از پیشبینی
و توضیح سطوح وفاداری هواداران نسبت به
تیمهای موردعالقه را نشان میدهد .كوهن و
آوراهام )2005( 2در تحقیق خود به این نتایج
دست یافت كه میزان درآمد با شركت فعال
(تماشای بازی در ورزشگاه خود یا حریف) و
شركت غیرفعال (پیگیری مسابقات از طریق
تلویزیون ،روزنامه و اینترنت) رابطه مستقیمی دارد.
مهوس )2005( 3در تحقیق خود به این نتایج
دست یافت كه انگیزهها در افراد با سطح تحصیالت
مختلف ،متفاوت است و میانگین كلیۀ انگیزهها در
افراد با سطح تحصیالت كمتر ،بیشتر است .در این
تحقیق نیز افراد با سطح تحصیالت پایینتر در
انگیزههای عالقه به تیم ،عالقه به فوتبال و
ملّیگرایی با افراد با تحصیالت باالتر متفاوتاند و
انگیزههای بیشتری دارند .چنانکه مشاهده شد،
درصد حضور آنان نیز در بین شركتكنندگان
بیشتراست .رابینسون و ترایل )2005( 4در تحقیق
خود به این نتایج دست یافت كه عالقه به تیم،
رشتۀ ورزشی ،جامعه و بازیکن به ترتیب بیشترین
میانگین را داشتند .این بدان معنی است كه
بازاریابان دانشگاهی و مدیران ممکن است بخواهند
به طراحی ارتباط بین انگیزهها و دلبستگی
تماشاگران بر اساس جنسیت و نوع ورزش بپردازند.
جیمز )2006( 5در تحقیق خود به این نتایج دست
یافت كه فعالیتهای هیأتهای بیسبال یک نمونه

1. Neale et al
2. Cohen and Avraham
3. Mehus
4. Robinson and Trail
5. James

از فعالیتهای ایدئال مدیریتی بوده و ورزش
بیسبال یکی از داغترین ورزشهاست كه استفاده
از ستارگان ورزش ،دعوت از ستارگان گذشته،
دادن جوایز رایگان ،و كاالهای ورزشی در بین نیمه
مسابقات و برگزاری برنامههای تفریحی و سرگرمی
از عوامل مهم جذب تماشاگران به مسابقات
بیسبال میباشد .نیل و فونک )2006( 6در تحقیق
خود به این نتایج دست یافتند كه عالقه به تیم،
پیروزی نیابتی و هیجان روی وفاداری هواداران
تأثیر مثبت دارد و عالقه به بازیکن تأثیر معکوسی
روی وفاداری هواداران به تیم دارد .همچنین
انگیزههای اجتماعی شدن ،سرگرمی و پیروزی
نیابتی روی تمایل برای حضور مجدد هواداران مؤثر
بودند و عالقه به بازیکن و بازی پایاپای تأثیر
معکوسی روی تمایل برای حضور مجدد داشتند.
فونک و همکارانش )2006( 7در تحقیق خود به
این نتایج دست یافتند كه شركت در تماشای
بازیهای ملی مانند جام جهانی فوتبال ()2000
عالقۀ افراد را به پیگیری نتایج بازیها و جمعآوری
اطالعات در زمینۀ مسابقات و لیگ فوتبال ژاپن
افزایش داده است) .وون و كیتامورا ) 2006( 8در
تحقیق خود به این نتایج دست یافتند كه عالقه به
تیم ،پیروزی نیابتی و تعامل اجتماعی پیشگوهای
قوی برای توضیح فراوانی حضور در بازیهای لیگ
جی بودند .وان و همکارانش ) 2008( 9در تحقیق
خود به این نتایج دست یافتند كه در مجموع
انگیزههای سرگرمی ،استرس مثبت (هیجان)،
پیوستن به گروه (اجتماعی شدن) ،زیبایی،
عزتنفس ،گریز ،بودن با خانواده و عوامل اقتصادی
به ترتیب رایجترین انگیزهها بودند .ورزشهای
گروهی و انفرادی در كلیۀ انگیزهها بهجز
6. Neale and Funk
7. Funk et al.
8. Won and Kitamura
9. Wann et al.
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انگیزههای اقتصادی و گریز متفاوت بودند.
رشتههای ورزشی رودررو مانند كشتی و فوتبال(و
غیر رودررو) مانند گلف و ژیمناستیک (در
انگیزههای زیبایی ،اقتصادی ،استرس مثبت،
پیوستن به گروه و سرگرمی) متفاوت بودند .انگیزۀ
اقتصادی و استرس مثبت در بوكس ،انگیزۀ
سرگرمی در هاكی ،اجتماعی شدن در بسکتبال،
زیبایی در رقص روی یخ ،عزتنفس در بیسبال،
گریز در كشتی و بودن با خانواده در اتومبیلرانی
بیشترین میانگین را داشتند .جین
موهیر )2008(1در تحقیق خود به این نتایج دست
یافت كه نتایج نشان داد كه یک ارتباط قوی بین
عالقهمندی ،استرس ،اجتماعی گرایی ،اقتصاد،
غرور ملی ،فرار و نیازهای خویشاوندی و دوستان و
میزان برانگیختگی و انگیزش افراد در جذب آنان
2
برای فعالیتهای زندگی وجود دارد .دوسزی
( )2012در بررسی خودبین رابطۀ ورزش و هویت
ملّی در مجارستان در چارچوب جهانی شدن و
تغییر اجتماعی به این نتیجه رسید كه برای
اكثریت جامعۀ مجارستان موفقیت ورزشکاران مهم
است .یونگ كو و هاردین )2008( 3در تحقیق خود
به این نتایج دست یافتند كه بر اساس میانگین
عالقۀ افراد (به بازیکن ،تیم ،مربی و دانشگاه)
حاضران را به دو دستۀ تماشاگران و هواداران،
تقسیم و تأثیر انگیزههای افراد روی تمایل برای
حضور مجدد را در این دو دسته بررسی كردند .در
گروه هواداران انگیزههای زیبایی ،سرگرمی،
استرس مثبت و حمایت از ورزش زنان و در گروه
تماشاگران انگیزههای سرگرمی ،استرس مثبت،
عملکرد تیم و حمایت از ورزش زنان به ترتیب
تأثیر مثبتی روی تمایل برای حضور مجدد داشتند.
همچنین پیروزی نیابتی و زیبایی روی تمایل برای
1. Jin mohair
2. Dóczi
3. Yong Koo and Hardin

حضور مجدد تماشاگران تأثیر منفی داشتند .هوی
و للس )2008( 4در تحقیق خود به این نتایج
دست یافت كه تماشاگرانی مورد بررسی قرارگرفته
بودند كه برای تماشای بازی به خانۀ حریف سفر
میكنند .همچنین انگیزۀ اجتماعی شدن در
تماشاگران با سن كمتر بیشتر بود و این افراد
تمایل بیشتری برای گذران وقت خود با دوستان و
5
دیگران و برقراری ارتباط با دیگران داشتند .داین
( )2014در تحقیق خود نتیجه گرفت كه با ظهور
تلویزیون و مطبوعات عامهپسند ،عالقۀ مردم به
ورزش راگبی و در نتیجۀ آن هویتهای منطقهای و
6
ملّی در فرانسه افزایش یافت .كیم و همکاران
( )2009در تحقیق خود به این نتایج دست یافتند
كه در تماشاگران كرهای عالقه به ورزش ،بازی
پایاپای و ستایش (قهرمان دوستی) و در
تماشاگران آمریکایی عالقه به ورزش ،عالقه به
بازیکن و بازی پایاپای به ترتیب ارتباط معنادار و
مثبت بیشتری با رفتار استفاده از رسانه (خواندن
روزنامه ،گوش دادن به رادیو یا تماشای تلویزیون)
داشتند .همچنین بین انگیزههای عِرق ملی،
پیروزی نیابتی ،خشونت ،عالقه به ورزش و زیبایی
تفاوت معناداری بین تماشاگران كرهای و آمریکایی
وجود داشت .گالن و همکاران )2009( 7در تحقیق
خود به این نتایج دست یافتند كه انگیزههای
حضور شامل زیبایی ،پیروزی نیابتی ،بازی پایاپای،
گریز ،علم به فوتبال ،مهارتهای بدنی و اجتماعی
شدن میشد و عالقه به بازیکن ،تیم ،مربی،
دانشگاه ،ورزش مورد نظر و سطح بازیها ،عالیق
تماشاگران را تشکیل میدادند .در نهایت اظهار
كردند باید ماهیت حاضران به لحاظ تماشاگر یا
هوادار مشخص شود ،زیرا راههای بازاریابی
4. Hoye
5. Dine
6. Kim et al.
7. Galen et al.
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تماشاگران و هواداران از یکدیگر متفاوت است و
محققان نیز باید به آن توجه كنند.
با توجه به مباحث مطروحه سؤاالتی كه در ذهن
محقق برای این تحقیق در نظر گرفته شده است،
این است كه چه انگیزههایی موجب حضور
هواداران در بازیهای ملی میشود؟ رسانهها تا چه
اندازه بر انگیزه هواداران تیم ملی تأثیر دارند؟ آیا
رابطهای بین انگیزه هواداران با غرور ملی ،هویت
ملی و تعلق ملی وجود دارد؟ مطالعه حاضر به
دنبال این است تا زمینهای از علم و دانش در
مدیریت ورزشی را بهوسیله پیشبرد درك ما از
انگیزههای مصارف ورزشی را در بر دارد بیان نماید.
همچنین هدف از این مطالعه توسعه یک مقیاس
برای اندازهگیری ملّیگرایی بهعنوان یک انگیزه
برای هواداران تیم ملی فوتبال ایران ،بهعنوان
مصرفكننده میباشد .داشتن شناخت و آگاهی از
نگرشها و انگیزههای هواداران به ورزش به
برنامهریزان و تصمیمگیرندگان سازمانهای ورزشی
و غیره كمک میكند تا با برنامهریزیها و
تصمیمگیریهای آنها به صورت علمی و اثربخش
بر اساس نیازها و عالئق وافر استفادهكنندگان در
جامعه اقدام و تا حد ممکن با احداث اماكن و
فضاهای ورزشی مدرن و پیشرفته ،برگزاری
مسابقات متعدد كشوری و باالتر ،نسبت به پر
كردن اوقات فراغت افراد جامعه اقدام نماید .ارتباط
بین فوتبال و ملّیگرایی به نظر میرسد بسیار
قدرتمند و رایج باشد .فوتبال زمینهای برای تبدیل
عرصههای موجود در حال توسعه و وجود صدای
ملتها و غرور ملی آنها میباشد .ملّیگرایی ممکن
است بهعنوان یک انگیزه در درك اینکه چرا
هواداران ورزشی به ورزش فوتبال عالقهمند هستند
در نظر گرفته شود و از طرفی اندازهگیری
ملّیگرایی انگیزه هواداران و طرفداران ورزشی
میتواند به بازاریابان ورزشی در برنامهریزی

تبلیغاتی از طریق ورزش كمک شایانی نماید كه در
سالهای اخیر محققان شروع به درك اهمیت
پرداختن به انگیزههای شخصی افراد به ورزش
پرداختند.

روششناسی پژوهش
این تحقیق از نظر هدف كاربردی و روش به
دست آوردن دادههای مورد نیاز جزء تحقیقات
توصیفی (غیرآزمایشی) به شمار میرود و همچنین
روش اجرا در این تحقیق میدانی -پیمایشی
میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر را كلیه
هواداران فوتبال در كشور تشکیل دادند و با توجه
به گستردگی قلمرو تحقیق ،یک استادیوم بهعنوان
محدوده مکانی اجرای تحقیق برای جمعآوری
دادهها در نظر گرفته شد .لذا با توجه با توجه به
اهمیت فینال جام حذفی سال  ،90-91این مسابقه
جهت جمعآوری دادهها برگزیده شد .با توجه به
حداكثر حجمی كه میشود با استفاده از جدول
مورگان بهعنوان نمونه آماری انتخاب نمود ،در این
تحقیق نمونه آماری  384نفر از تماشاگران فوتبال
به شیوه كامالً تصادفی انتخاب شد .جمعآوری
دادهها در تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه
ملّیگرایی هواداران هنجاریابی شده بوگدانف
( )2005میباشد .پرسشنامه مذكور شامل 50
سؤال بوده است كه پس از بررسی توسط  10نفر از
مدرسان مدیریت ورزشی؛ پیشنهادهای این گروه
مدرسان مبنی بر حذف تعداد  9سؤال به دالیل
تفاوتهای فرهنگی لحاظ شد و تعداد كل سؤاالت
پرسشنامه به  41سؤال تقلیل یافته است:
 -1بخش اطالعات فردی ( 6سؤال)  -2بخش
غرور ملّی ( 1-11سؤال)  -3بخش هویت و تعلق
ملی ( -4 )12-24بخش ارتباط با هموطن (سؤال
 -5 )25-30بخش رسانه (سؤال .)31-41
برای تعیین پایایی پرسشنامه و هماهنگی
درونی بین سؤاالت از روش آلفای كرونباخ استفاده
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شد و به همین منظور تعداد  50نسخه از
پرسشنامهها به صورت تصادفی بین هواداران توزیع
و پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار spss 16
 ،میزان پایایی (آلفای كرونباخ) پرسشنامه برابر 83
 α =0/درصد به دست آمد .اطالعات بهدستآمده
با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی در دو
مرحله بررسی و تجزیه و تحلیل گردیدند .در بخش
توصیفی ،از میانگین ،فراوانی و انحراف معیار
استفاده شد .در بخش استنباطی پس از بررسی
فرضیه نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
آماری كلموگروف اسمیرنف ( )p < 0/05و
معنیدار نبودن این آزمون به تجزیه تحلیل دادهها
با استفاده از آزمونهای ناپارامتری ضریب

همبستگی اسپیرمن و رتبهبندی فریدمن پرداخته
شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی

مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
آمار توصیفی

همانطور كه در جدول شماره ( )1بیان گردیده،
 %100آزمودنیها را آقایان تشکیل میدهند و
علت این امر ممنوعیت ورود خانمها به
ورزشگاهها میباشد و  77/59درصد از
تماشاگران را در سنین  20 – 50سال تشکیل
میدهند كه اكثریت ( )%66/1زیر لیسانس
بودهاند .بیشتر آزمودنیها مجرد ( )%69بودهاند.

جدول  .1توزیع تماشاگران بر اساس ویژگیهای دموگرافیکی
متغیر
آقایان

384

100

كمتر از 20
20 -50
باالتر از 50

84
298
2

21/87
77/59
0/52

زیر لیسانس

254

66/1

لیسانس و باالتر

130

24/9

مجرد

265

69

119

31

جنسیت
سن

مدرك تحصیلی
وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

متال

همانطور كه در جدول شماره  2مورد مالحظهه
قرار میگیرد  %30/7از پاسخدهندگان را كسهانی
تشکیل می دادند كه در عرصه ورزش حرفههای و

قهرمانی فعالیت میكردنهد و همچنهین %76/55
از پاسخدهندگان از نظر سهابقه فعالیهت ورزشهی
 5 – 15سال سابقه فعالیت داشتهاند.

جدول  .2توزیع تماشاگران بر اساس وضعیت فعالیت ورزشی
فراوانی

درصد

حرفهای و قهرمانی
دانشگاهی
سایر مقاطع

118
128
138

30/7
33/3
35/9

 5سال به پایین

64

16/66

متغیر
سطوح فعالیت
ورزشی
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سابقه فعالیت

 5 -15سال

294

76/55

ورزشی

 15سال به باالتر

26

6/76

آمار استنباطی
كوچک تر از سطح آزمون یعنی  0/05است ،پس
فرض نرمال بودن گویهها نیز پذیرفته نمیشهود.
همان گونه كه در جداول  4نشان داده شد ،همهۀ
متغیرها دارای توزیع نرمال نیستند ،در نتیجه از
آزمههونهههای ناپههارامتری اسههتفاده مههیشههود.

جهت تجزیه تحلیل داده ها ابتهدا فرضهیه نرمهال
بودن داده ها برای هر یک از گویهها با استفاده از
آزمون كلموگروف اسمیرنوف مورد بررسهی قهرار
گرفتههه اسههت و جههدول شههماره ( )3خالصههه از
گزارش بررسی این فرض میباشد كه نشان می-
دهههد ،مقههدار معنههاداری بههرای تمههام متغیرههها

جدول  .3نتایج توصیف متغیرهای تحت بررسی و كلموگروف اسمیرنف در دو گروه
ردیف

ابعاد

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

1
2
3
4

غرور ملی
هویت و تعلق ملی
ارتباط با هموطنان
رسانه

384
384
384
384

4/03
3/28
3/60
3/70

0/71
0/69
0/76
0/69

z
3/73
3/45
2/98
3/07

Sig
0/001
0/001
0/001
0/001

5

ملّیگرایی

384

3/65

0/55

3/21

0/001

شده است كه نشان میدهد كدامیک از مؤلفههها
برای شهركت كننهدگان دارای اهمیهت بیشهتری
میباشد.

همانطور كه در جدول ( )4مشهاهده مهیشهود،
مؤلفههای ملّیگرایی بر اساس اهمیت و تفاوتها
بر اساس آزمون فریدمن رتبه بندی و درجهبندی

جدول  .4تفاوتهای رتبهبندی مؤلفههای ملّیگرایی و رسانه به ترتیب اهمیت از دیدگاه هواداران
مؤلفه

میانگین رتبه

رتبه

آزمون فریدمن

مجذور كای دو

Df

غرور ملّی
رسانه
ارتباط با هموطن

4/35
3/27
2/73

1
2
3

2/125

326/120

4

هویت و تعلق ملّی

1/66

4

همانطور كه در جدول ( )5مشهاهده مهیشهود،
رابطه بین مؤلفه های ملّی گرایهی و رسهانه هها بها
یکدیگر با استفاده از آزمهون ضهریب همبسهتگی
اسپیرمن محاسبهشده است .ایهن جهدول نشهان

میدهد كه بین غرور ملّی با هویت و تعلق ملّهی،
غرور ملّی با ارتباط با رسهانههها ،هویهت و تعلهق
ملّی با ارتباط بها رسهانههها همبسهتگی مثبهت و
معنیدار وجود دارد.
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جدول  .5آزمون همبستگی اسپیرمن بین مؤلفههای ملّیگرایی
متغیر

غرور ملّی

هویت و تعلق ملی

ارتباط باهم وطن

رسانه

غرور ملّی
1
**R=0/709
1

هویت و تعلق ملی
Sig=0/001
**R=0/329

**R=0/158

Sig=0/001

Sig=0/002

**R=0/512

**R=0/623

**R=0/197

Sig=0/001

Sig=0/001

Sig=0/001

1

ارتباط باهم وطن

1

رسانه

** سطح معنیداری در سطح ( )p >0/01میباشد

بحث و نتیجهگیری
امروزه فوتبال از مهمترین و پرطرفدارترین رشته
ورزشی در سطح جهان و در بین افراد،
شناختهشده است .با توجه به تحقیقات كم در
زمینه هواداران ،خصوصاً در بحث ملّیگرایی كه
تاكنون در زمینه ورزشی در ایران صورت نگرفته
است ،لذا هدف این تحقیق  ،اندازهگیری ملّیگرایی
بهعنوان انگیزه هواداران تیم ملّی فوتبال ایران می-
باشد .محبوبترین شکل از رفتار ملّیگرایی در اكثر
كشورها ،در ورزش وجود دارد ،زیرا كه در آن توده-
هایی از مردم ،با احساسات عاطفی زیاد به حمایت
از تیمهای ورزشی ملّی ،میپردازند؛ همچنین
ورزش بهعنوان یک عامل متحد كننده و وحدت
ساز مورد تحسین همگان قرار گرفته است و
بهعنوان یک هدف برای مردم میباشد تا با یکدیگر
ارتباط برقرار نمایند و مدیران ورزشی میبایست در
برنامهریزیهای خود به این انگیزه مهم توجه الزم
داشته باشند.

در این تحقیق ،ارتباط بین غرور ملّی هواداران
با هویت و تعلق ملّی آنان مورد تحلیل قرار گرفت.
با توجه به میزان ضریب همبستگی بهدستآمده
( )r =0/707و سطح معنیداری (،)p =0/001
بین میزان غرور ملّی هواداران با هویت و تعلق ملّی
آنان رابطه معنیداری مشاهدهشده است .در نتیجه
فرض صفر آزمون فوق رد و فرض خالف ثابت
میشود كه با نتایج تحقیقات هاشمی و همکاران
( ،)1386احمدی ( )1386و جین موهیر ()2008
همخوانی دارد .این یافتۀ تحقیق را بدینگونه
میتوان تبیین نمود كه با تقویت هویت و تعلق
ملی هواداران میتوان غرور ملی هواداران ورزش را
افزایش داد .به عبارت دیگر هر چه غرور ملی
هواداران تقویت شود ،هویت و تعلق و دلبستگی
آنها به كشور و تیمهای ورزشی افزایش خواهد
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یافت .هویت ملی ،فراگیرترین و باالترین سطح
هویت جمعی است كه شکل بنیادی هویت است و
ما را از سایر هویتها مطلع میسازد و درواقع
میتوان گفت كه هویت ملی نوعی پایبندی،
دلبستگی و تعهد به اهتمام ملی است .در مقابل
آن ،بحث غرور ملی است زیرا ورزش یکی از عوامل
تأثیرگذار در وحدت میان تمام اقشار مردم میباشد
و باعث ایجاد غرور ملی و وحدت میشود .ورزش
باعث تقویت هویت ،همبستگی ملی و همگرایی
قومیتها میشود و با به اهتزاز درآوردن پرچم و
پخش سرود ملی یک كشور در مسابقات جهانی،
بازگوكننده وحدت ملی در آن كشور شناخته می-
شود و غرور ملی را به همراه دارد (احمدی،
.)1386
در این تحقیق ،ارتباط بین غرور ملّی هواداران
با ارتباط با هموطن آنان مورد تحلیل قرار گرفت.
با توجه به میزان ضریب همبستگی بهدستآمده
( )r =0/329و سطح معنیداری ( ،)p =0/001بین
میزان غرور ملّی هواداران با ارتباط باهم وطن آنان
رابطۀ معنیداری مشاهدهشده است كه این نتیجه
با نتایج تحقیقات جین موهیر ( )2008و هوی
( ) 2008همخوانی دارد .بحث غرور ملی یکی از
عوامل تأثیرگذار در وحدت میان تمام اقشار
مختلف مردم میباشد و باعث ایجاد غرور و وحدت
ملی میشود .عوامل انگیزشی نیز تأثیر مهمی روی
میزان حضور تماشاگران دارند یکی از این انگیزهها،
بحث اجتماعی شدن است زیرا كه تماشای
مسابقات ورزشی فرصتی برای گذراندن وقت و
تعامل با دیگران را فراهم میكند .افراد ورزش را
عامل میدانند تا از طریق آن با یکدیگر ارتباط
برقرار كنند .ورزش امری منحصربهفرد است و از
طریق آن شهروندان از یک ملت ممکن است بر
اساس ظاهر ،شاخصهای اجتماعی ،جنسیت و . . .
متفاوت به نظر رسند و با یکدیگر بهطرف هدف

واحد و یک تیم ورزشی كشیده شوند .امروزه
ملّیگرایی در ورزش به صورت ظاهر و آشکار وجود
دارد كه نمونه آن را میتوان در مسابقات جام
جهانی و بازیهای المپیک دانست .این رویدادهای
ورزشی به تقویت ملّیگرایی كمک میكند زیرا
شنیدن سرود ملی دربازیها ،برای تماشاگران و
هواداران جهان و تشویق تیمها ،سبب افتخار و
غرور ملی برای افراد هوادار را فراهم میشود .لذا با
توجه به موارد فوق میتوان این یافته را بدین گونه
تبیین نمود كه بین غرور ملی هواداران و ارتباط
آنها با یکدیگر از طریق شركت و حضور در
رویدادهای ورزشی ،بهویژه فوتبال كه از
محبوبترین رشته ورزشی در جهان شناختهشده
رابطه مثبت و تنگاتنگی وجود دارد و با حضور در
مسابقات میتوان این ارتباط را بیشتر و مشاهده
نمود كه این امر میتواند غرور ملی هواداران را
تقویت نماید.
طبق نتایج و با توجه به میزان ضریب
همبستگی بهدستآمده ( )r =0/329و سطح
معنیداری( )p =0/001در مورد ارتباط بین غرور
ملی هواداران با رسانهها ،بین میزان غرور ملّی
هواداران با ارتباط با رسانهها ،رابطۀ معنیداری
مشاهدهشده است؛ بهعبارتدیگر بین این دو متغیر
ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .در نتیجه
فرض صفر آزمون فوق رد و فرض خالف ثابت
میشود؛ كه نتایج این تحقیق با تحقیقهای كیم و
همکاران ( )2009و داین ( )2014همخوانی دارد.
بین غرور ملی و ارتباط آن با رسانههای جمعی و
گروهی ارتباط بسیار تنگاتنگی وجود دارد ،زیرا
رسانهها میتوانند با ارائه راهکارهای اجرایی ،راه را
برای ارتقاء ورزش یک كشور باز كنند و با تقویت و
تحکیم همبستگی و غرور ملّی ،راه دستیابی به
اهداف و منافع ملّی را برای كشور هموار كنند.
رسانهها یکی از نهادهای مؤثر بر فرهنگ است .از
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اینرو رسانههای ورزشی و یا ورزش در رسانهها
تأثیر عمده بر باورها ،ارزشها ،و كاركردهای
ورزشی افراد و گروههای جامعه دارد بهویژه اینکه
رواج ورزش امروزی عمدتاً متأثر از پیدایی
تلویزیون و همگانی شدن استفاده از آن دارد.
تماشای تلویزیون قسمتی از شواهد دیگری از نقش
حیاتی ملّیگرایی را ایفا میكند كه در شکلگیری
عادت نقش دارند .البته رسانههای دیگر نیز در
عرصه ورزش مؤثرند از آن جمله میتوان به
شبکههای ورزش اینترنتی ،فیلمها ،مجالت و
روزنامهها اشاره كرد .در مجموع مهمترین هدف
رسانههای گروهی در راستای اهداف ملی در هر
كشور میتواند توسعه ورزش در ابعاد (تربیتی،
همگانی ،قهرمانی و حرفهای) باشد كه در ابعاد
قهرمانی و حرفهای نماد غرور ملی بیشتر نمایان
میشود.
بر اساس نتایج این تحقیق و با توجه به میزان
ضریب همبستگی بهدستآمده ( )r=0/158و سطح
معنیداری ( )p=0/001در مورد ارتباط بین هویت
و تعلق ملّی هواداران با ارتباط با هموطن آنان ،بین
هویت و تعلق ملّی هواداران با ارتباط با هموطن
آنان ،رابطه معنیداری مشاهدهشده است؛
بهعبارتدیگر بین این دو متغیر ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .در نتیجه فرض صفر آزمون
فوق رد و فرض خالف ثابت میشود؛ بنابراین نتایج
این تحقیق با نتایج تحقیقهای ،هاشمی و همکاران
( ،)1386قهفرخی و همکاران ( ،)1389لور
( )1983همخوانی دارد .نظریههای مهمی در مورد
انگیزش وجود دارد یکی از این نظریههای ،نظریه
سلسلهمراتب نیازهای مازلو میباشد كه به پنج
دسته تقسیمبندی شده است شامل (نیازهای
فیزیولوژیکی ،ایمنی و امنیت ،نیازهای اجتماعی یا
تعلق و دوستی ،نیازهای قدرت و منزلت و نیازهای
خودیابی است) كه به ترتیب سلسلهمراتب ارضاء

میشوند .تعلق یک ضرورت اجتماعی و نیاز روانی
– اجتماعی است ،زیرا انسان به احساس وحدت و
تعلق به جامعه نیاز دارد و پذیرش گروه كوچک
متبلور در تیم ورزشی ،نخستین پایه این تعلق
است .زیرا اعضای این گروه بر محور نمادهای تیم،
خواه آن نماد كاپیتان تیم باشد یا نشان تیم یا
باشگاه و حتی رنگ یکنواخت پیراهنی كه میپوشد
و بیانگر وحدت هویت و تعلق آنان است ،گرد
میآیند و دیری نمیپاید كه رشتهها و پیوندهای
اجتماعی درونی در میان اعضای یک تیم شکل
میگیرد .سپس بهوسیله دادههای فرهنگی و
اجتماعی ملی ،زبان ،نجارهای اجتماعی ،اخالق و
آداب ،در درون تیم پیوند و ارتباط برقرار میكند و
در پی احساس غرور ملی و میهنی رشد میكند و
این احساس از بستر عشق به تیم یا باشگاه و
فداكاری در راه آن تدریجاً به میهندوستی و دفاع
از خاك وطن میرسد( .قاسمی و همکاران،
 .)1386در فوتبال بهویژه در سطح تیم ملی
احساس هویت ،تعلق به میهن و ایثار شکل
میگیرد و در مدتی كوتاه در همه جا گسترش پیدا
میكند (احمدیان راد .)2011 ،طبق نتایج تحقیق
و با توجه به میزان ضریب همبستگی به دست
آمده ( )r =0/623و سطح معنیداری (=0/001
 ،)pبین هویت و تعلق ملّی هواداران با ارتباط با
رسانه ،رابطۀ معنیداری مشاهده شده است .در
نتیجه فرض صفر آزمون فوق رد و فرض خالف
ثابت میشود .كه نتایج این تحقیق با یافتههای
تحقیقهای لور ( ،)1983كوهن ( )2005همخوانی
دارد .هوی ( )2008نتایج نشان داد انگیزۀ
اجتماعی شدن در تماشاگران با سن كمتر بیشتر
بود و این افراد تمایل بیشتری برای گذران وقت
خود با دوستان و دیگران و برقراری ارتباط با
دیگران داشتند .هویت ملی با بهرهگیری از
تواناییهای نمادین ،مانند زبان ،دین ،گذشته
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تاریخی و منافع مشترك ،میتواند به وفاق
اجتماعی و همبستگی ملی یاری رساند .مراد از
همبستگی ،به هم پیوستن و مجتمع ساختن
اجزای یک جامعه و واحدهای كوچک آن به یک
كل همبستهتر است .تصور بر آن است كه
بازیهای المپیک جدید بر پایه اصل همبستگی بنا
گردیده است و انتظار آن است كه بتوان از طریق
بازیها به اهداف زیردست یافت ،بازهای المپیک
منجر به افزایش سطح تماسها در بین كشورهای
مختلف گردد ،شیوهای معاوضه و مبادالت
غیررسمی از طریق المپیک منجر به شکلگیری
روابط نزدیک و صمیمانهتر بین كشورها شود،
بازیهای المپیک سبب دوستی و تفاهم بیشتر در
بین كشورهای جهان گردد (فرهنگی. )1384 ،
موفقیت ورزشی در یکرشته خاص سبب ایجاد
هویت خاص در بین یک گروه یا جامعه گشته و
احساس یکی بودن و متحد بودن را در بین آنها
2
تقویت میكند (كوكلی .)1987 ،1آلبارسز
( )1999به این نتیجه دست یافت كه :فوتبال و
موفقیتهای تیم ملی فوتبال این كشور در
عرصههای بینالمللی باعث شد هویت ملی در این
كشور تقویت و سیاهان و سرخپوستان و نیز
مهاجران و همسایگان شهریشان با یکدیگر متحد
شوند .بسیاری از كشورها به فوتبال به عنوان نماد
هویت گروهی ،جهانی شدن و قدرت خود در عرصه
بینالملل مینگرند .حتی كشوری مانند برزیل تا
اندازه زیادی اعتبار و پرستیژ خود را در نظام
بینالملل از فوتبال میگیرد .با توجه به موارد
مطروحه میتوان چنین تبیین نمود كه تعلق و
وابستگی بهعنوان یکی از نیازهای اساسی
شناختهشده و از این طریق افراد سعی میكنند با
محورهای مختلف در جامعه با یکدیگر ارتباط

1. Coakiey
2. Alabarces

برقرار كنند ،لذا یکی از محورهایی كه میتواند
هویت و تعلق ملّی افراد را از طریق ورزش تقویت
كند ،رسانههای جمعی و گروهی میباشد.
در این تحقیق ،ارتباط با هموطن هواداران با
رسانهها مورد تحلیل قرار گرفت .با توجه به میزان
ضریب همبستگی بهدستآمده ( )r=0/197و
سطح معنیداری ( ،)p=0/001بین ارتباط با
هموطن شركتكنندگان با رسانهها ،رابطۀ
معنیداری مشاهدهشده است یا بهعبارتدیگر
رابطه وجود دارد .در نتیجه فرض صفر آزمون فوق
رد و فرض خالف ثابت میشود؛ بنابراین نتایج این
تحقیق با تحقیق كوهن ( )2005نیز همخوانی
دارد .ورزش برای فعاالن و تماشاگران خود مکان
ایجاد ارتباط را فراهم میكند .ورزش میتواند
بهمنزله یک خدمت به فعاالن ورزشی و همچون
یک محصول به رسانهها ،حامیان مالی و تماشاگران
ارائه شود .ارتباط با دیگران ،فرا گرد تفهیم و تفاهم
و تسهیم معنی بین یک شخص و انسانهای دیگر،
حداقل یک نفر دیگر است .این ارتباط نیز مانند
ارتباط با خود به دالیل گوناگون به وقوع میپیوندد
از جمله برای حل مسائل و مشکالت خود با
دیگران ،رفع تضادها و تعارضات ،رد و بدل كردن
اطالعات ،درك بهتر خود ،رفع نیازهای اجتماعی،
همانند نیاز تعلق به گروه و جمع و دوست داشتن
و دوست داشته شدن .این ارتباط به صورتهای
مختلف در زندگی روزمره هر انسانی نشان داده
میشود؛ مانند قرار گرفتن در گروههای شغلی،
اجتماعی ،تفریحی و غیره (فرهنگی.)1384 ،
ارتباط غیرمستقیمی كه از طریق مطبوعات پرتیراژ
و مخصوصاً وسایل ارتباطی جدید نظیر رادیو و
تلویزیون بین گروههای وسیع انسانی ایجاد
میگردد ((ارتباط تودهای یا جمعی)) گفته
میشود .این ارتباط بین هزاران و میلیونها نفر
افراد ناآشنا در شهرها و كشورها به صورت
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گروههای انبوه پدید میآید .رسانه از اجزای مهم
ارتباط است كه پیام را بین فرستنده و گیرنده،
مبادله میكند .پس از جنگ جهانی دوم برای
معرفی ((روزنامه ،رادیو و تلویزیون)) اصطالح
وسایل ارتباطجمعی مطرح و همهگیر شد
(فرهنگی.)1384 ،
بهطوركلی در یک جمعبندی مختصر ،با توجه
به بحث و نتیجهگیری كه بر روی یافتههای تحقیق
انجام شد و ملّیگرایی بهعنوان انگیزه هواداران تیم
ملّی فوتبال ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار گرفت ،میتوان اذعان نمود كه در حال حاضر
بین ابعاد و مؤلفههای ملّیگرایی (غرور ملّی ،
هویت و تعلق ملّی و ارتباط با هموطنان ) و رسانه-
ها ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد و باید
مسئوالن در جهت حفظ و تقویت ارتباط آنها در
بین هواداران اقدامات مؤثرتری را انجام دهند؛
چونكه موضوع ملّی بودن در ورزش بهعنوان محور
اصیل در ورزش شناختهشده است و پیروزی در هر
یک از میدانهای ورزشی چه بر رقبای داخلی و
چه رقبای خارجی خیل عظیم هواداران و
تماشاگران را به خود جلب میكند؛ پس واضح

است كه ورزش یکی از پایههای اصلی و مهم
وحدت ملّی بوده و خواهد بود همچنان كه در
رشته ورزشی فوتبال كه بهعنوان محبوبترین
رشته ورزشی در روی زمین شناختهشده است و
راهی برای اتحاد ،ترویج و جهش ملتهاست و
ملّیگرایی ورزشی هواداران در آن كامالً مشهود
میباشد را شاهد هستیم و محققان مدیریت
ورزشی میبایست مقیاسهایی را كه باعث تقویت
هویت ملّی  ،غرور ملّی و مصرفكنندگان ورزشی
میباشد را شناسایی و به بررسی آن بپردازند؛ زیرا
داشتن شناخت و آگاهی از نگرشها و انگیزههای
هواداران به ورزش به برنامهریزان و تصمیم-
گیرندگان سازمانهای ورزشی ،بازاریابان ورزشی و
غیره كمک میكند تا برنامهریزیها و
تصمیمگیریهای آنها بهصورت علمی و اثربخش
بر اساس نیازها و عالئق وافر استفادهكنندگان در
جامعه صورت بگیرد.
در پایان میتوان پیشنهاد كرد كه با افزایش
ملّیگرایی در بازیهای حساس ،انتظار میرود جو
مثبتتری بین تماشاچیان و هواداران به وجود آید
و اختالفات ریزبین آنها كنار گذاشته شود.
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Abstract:
Objective: The purpose of the present study was the measurement of Iran
national soccer team fans’ nationalism due to relation to motive, and its role to
create motive leading to the fans’ presence in stadiums.
Methodology: It was a descriptive survey. The sample size was determined
using Krejcie and Morgan table (n=384; the maximum sample size according to
the table). The data was collected using Bogdanov questionnaire (2005).
Descriptive statistics and inferential statistics (Kolmogorov–Smirnov test,
Spearman correlation coefficient, and Friedman test) have been used to analyze
the data.
Results: Results indicated that national pride, national belonging, and
connection to countryman were the crucial components amongst the national
team fans to attend the stadiums. Moreover, there was a significant positive
relationship between the nationalism components (connection to countryman,
national belonging, and national pride) and media.
Conclusion: The authorities must take the more efficient actions to keep and
reinforce the nationalism amongst the fans because the issue of nationalism in
sport is considered as an original pivot.
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