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قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق حاضر از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون،
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متوسط حدود 41درصد بوده و رابطه معنیداری بین شاخصهای تحصیالت ،وضعیت تاهل ،احساس عدم
اطمینان از بازی ،اهمیت نتایج بازی ،اضطراب قبل از بازی ،قومیت ،محل تولد و گرایش به خرافات وجود
دارد.
نتیجهگیری :افزایش سطح تحصیالت و تقلیل اضطراب ناشی از بازی میتواند نقشی اساسی در کاهش
گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال داشته باشد.
واژههای کلیدی :خرافات ،بازیکنان ،فوتبال.
 .1دبیر آموزش و پرورش استان فارس
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* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولzarealireza206@yahoo.com :

 32عوامل موثر بر گرایش به خرافات در بین بازیکنان ...

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،پاییز  ،1396شماره  ،2پیاپی 11

مقدمه
امروزه فعالیتهای ورزشی ،بخش زیادی از زمان
و انرژی هر جامعهای را به خود اختصاص داده و
جایگاه مهمی در فرهنگ پیدا کرده است .در
بین فعالیتهای گوناگون ورزشی که در سراسر
دنیا انجام میشود ،بیتردید ورزش فوتبال
پرطرفدارترین رشته ورزشی بوده و
مشارکتکنندگان بسیاری در بین رشتههای
ورزشی دارد .درباره فوتبال گفته شده که این
چیزی فراتر از ورزش است .واقعیت امر هم جز
این نیست که فوتبال پیش از آنکه یک ورزش
ساده و معمولی باشد ،پدیدهای است که بی هیچ
اغراق باید همانند سایر دیگر پدیدههای
اجتماعی دیگر به آن نگریست (فتحی.)1377 ،
فوتبال به مثابه بخشی از یک نهاد مدرن در
کشور ما کمتر از نیم قرن میباشد که به شکل
رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است اما در
همین مدت کوتاه توانسته نقش و جایگاه حائز
اهمیتی در پر کردن اوقات فراغت مردم پیدا کند
به گونهای که به تدریج به ورزش اول کشور بین
نوجوانان و جوانان رواج یافته است .ورود ورزش
فوتبال به مثابه یک کاالی فرهنگی با مسایلی
مواجه شده که زمینه شکلگیری و بروز
سوءکارکردها را فراهم ساخته است (محسنی،
 .)292 :1383یکی از این سوءکارکردها اعتقاد
به خرافات 1و جادو 2است که در سالهای اخیر
در فوتبال ایران رواج یافته و بسیاری از
فوتبالیستها بر این باورند که انجام برخی از
تشریفات خرافی میتواند در نتیجه مسابقاتی که

1. Superstition
2. Magic

در آن حضور دارند ،نقش بسیار مهمی داشته
باشد.
خرافات امروزه یکی از معضالت در جامعه بشری
و از جمله در ورزش محسوب میشود .شاید
خرافات به عنوان پدیدهای که ساخته دست بشر
است ،تنها معضلی باشد که به رغم تغییرات،
تحوالت ،رشد و توسعه جوامع هنوز به حیات
خود ادامه میدهد و نه تنها از شدت آن در
دروان حاضر کاسته نشده ،بلکه به نظر میرسد
روز به روز بر طرفدارانش افزوده میشود .وجود
اعتقادات خرافی در بین مردم جهان و از جمله
ایران ،واقعیتی انکارناپذیر است .البته ممکن
است برخی از آنها به این دلیل خرافی تلقی
شوند که علم هنوز قادر به توضیح یا اثبات آنها
نیست؛ با این حال امروزه بخش عمدهای از آنها
در برابر میانگین دانش مردم غیر واقعی و
نادرست به نظر میرسند .برخی از این اعتقادات
ریشه در افسانهها دارند و برخی ناشی از
تعبیرهایی خاص از اصول مذهبی و برخی سینه
به سینه نقل و پذیرفته شدهاند ،بدون آنکه در
صحت و سقم آنها تحقیق یا شک شود
(شاهنوشی .)103 :1388 ،خرافات در طول
تاریخ ،دو گونه کارکرد و نقش داشته است :یکی
کارکرد عینی خرافات که معموال به صورت
شعائر ،اعمال و مناسک ،تجلی مییابد و عموما
در عرصه زندگی فردی و اجتماعی جوامع قابل
مشاهده است و دیگری کارکرد ذهنی خرافات
است که مجموعه کارکردهایی را شامل میشود
که در ساحت روان و درون انسانها اتفاق
میافتد (صالحی امیری.)92-91: 1387 ،
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از خرافات تعاریف متعددی ارایه شده است.
گستردهترین آن ،تعریف جاهودا 1است که بیان
میدارد "هر نوع عقیده یا عمل نامعقول و
وحشت غیرمنطقی یا ترس از یک چیز
ناشناخته ،مرموز و خیالی ،تردید یا عادتی که
پایه آن ترس یا جهل باشد ،خرافه نامیده
میشود" (جاهودا .)5 :1371 ،بیشتر تعاریف
حاکی از این واقعیت است که خرافات ،باورها و
رفتارهایی است که خالف هنجارهای عقالنی در
جامعه روی میدهد .این مطلب نشان میدهد
که رفتارهای خرافی را نمیتوان تفسیر کرد یا
توضیح داد ،بلکه به عنوان رفتاری غیرمنطقی در
نظر گرفته شده است (کمپبل.)1996 ،2
خرافه در ورزش نیز به اعمالی اطالق میشود که
تکراری ،منظم ،متوالی و دور از عملکرد تکنیکی
باشند ،مانند اعتقاد ورزشکاران به توانایی در
کنترل شانس یا دیگر عوامل خارجی .رفتارهای
خرافاتی آنقدر متداول هستند که توسط رسانهها
مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند .خرافات در
نتیجه عدم اطمینان به رویدادهایی که اصوال "
تصادفی" رخ میدهند یا غیر قابل کنترل
هستند ،پدید میآید (شریفی فرد.)16 :1386 ،
اکثر ورزشکاران ،پایبندی جمعی به آیینهای
خرافی مختلف دارند (میلر2008 ،3؛ الرنس،4
 .)2005رفتارهای خرافی به عنوان یکی از
محبوبترین استراتژیهای استفاده شده توسط
ورزشکاران ،برای مبارزه با اضطراب مرتبط با
ورزش بوده است؛ به عنوان مثال ،بسیاری از
ورزشکاران مطرح میکنند که استفاده از یک
برنامه خاص ،از جمله خوردن غذاهای مشابه

روزانه ،به آنها در داشتن تمرکز و آرامش قبل و
در حین مسابقه کمک کرده است ( ماجیار 5و
چیس .)1996 ،6رفتارهای خرافاتی در ورزش با
رفتارهای تکنیکی متعارف تفاوت دارند.
رفتارهای تکنیکی متعارف ،تدابیر رفتاری و
شناختی هستند که مستلزم دانش فراوانی
هستند و ورزشکاران به طور عمدی برای تسهیل
عملکرد فیزیکی خود از آنها استفاده میکنند .به
طور کلی ،تفاوت اصلی میان رفتارهای تکنیکی و
خرافات ،این است که ورزشکاران این رفتارهای
تکنیکی را تحت کنترل خود دارند ،در صورتی
که اغلب خود را تحت کنترل خرافات حس
میکنند .همچنین ،خرافات هیچ پیشرفت
منطقی در تسهیل عملکرد ورزشکاران ایجاد
نمیکند ،در صورتی که رفتارهای تکنیکی بدن
را برای انجام یک مهارت (هم از نظر روانی و هم
از نظر فیزیکی) آماده میکنند (شریفی فرد،
 .)16 :1386امروزه ورزشکاران تمرینات زیادی
به لحاظ فنی ،جسمانی و تاکتیکی انجام
میدهند تا خود را برای مسابقات آماده سازند اما
شیوع باورهای خرافی در کنار تمرینات ،دارای
ابعاد روانی – اجتماعی ناشناختهای است .این
امر نشان میدهد که ورزشکاران از اقدامات
خرافی قبل از مسابقه استفاده میکنند تا به آنها
برای کنترل نسبی بر محیط رقابتی کمک کند
(نیل .)1982 ،7خرافات در مواقع حساس و
لحظههایی که عدم اعتماد و اطمینان به آینده
وجود دارد ،زاده میشود .به عنوان مثال ،مسائلی
همچون وقوع حوادث طبیعی یا پیشامدهایی غیر
قابل پیش بینی که برای بشر منبع اضطراب

1. Jahoda
2. Campbell
3. Miller
4. Lawrence

5. Magyar
6. Chase
7. Neil
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بوده و احساس شکست ،ترس و خشم را به
دنبال داشته است .از آنجایی که هیچ کدام از
آنها را انسان نمیتوانسته از راه علم و منطق
توجیه کند ،به خرافات رو آورده است (داویدیان،
 ،19 :1344به نقل از شاهنوشی.)110 :1388 ،
خرافات ،هالهای از تقدس را بر اعمال میافکند و
اعتباری برای آنها فراهم میکند که باعث
میشود ،اعمال بسیار جدی گرفته شوند .خرافات
به انسان در موقعیتهای نامطمئن ،اعتماد
میبخشد و اضطراب ناشی از سردرگمی را
تخفیف میدهد و محیط را برای فرد قابل تأمل
و تحمل مینماید (همیلتون.)78: 1377،
رقابتهای ورزشی نیز به طور طبیعی دارای
درجه باالیی از عدم اطمینان میباشد و اعمال
خرافی ممکن است به ورزشکاران کمک کند که
تا حدی از اضطراب ناشی از نتیجه غیر قابل
پیش بینی کاسته و کنترل کمی بر وضعیت خود
داشته باشند (بکر .)1975 ،1یکی دیگر از عوامل
مهم گرایش به خرافات در ورزش ،عدم قطعیتی
است که در مورد نتایج آینده وجود دارد .به
عنوان مثال گرایش به "برجسته تر بودن" برای
موقعیت هایی که در آن نه تنها مهارت بلکه
شانس ،نقش قابل توجهی بازی میکند باعث
روی آوردن ورزشکاران به خرافات میباشد
(النگر ،1977 ،2النگر و روث .)1975 ،3عالوه بر
عدم قطعیت در مورد نتایج ،یافته ها نشان
میدهد که خرافات متاثر از اهمیت نتیجه در
یک وضعیت رخ داده است .هنگامی که نتایج
بسیار مهم در نظر گرفته نشده است ،افراد
احساس آرامش بیشتری میکنند و سطح تنش

روانی آنها کم میشود .در مقابل ،زمانی که نتایج
در نظر گرفته شده بسیار مهم است ،تنش روانی
بیشتر میشود (مالینوسکی ،1955 ،4ویس،5
 .)1997بندورا معتقد است تقویت کنندههایی
چون تقلیل اضطراب ،به دست آوردن پاداش
مالی و پولی ،به دست آوردن تحسین دیگران و
یا اکتساب عزت نفس نقش مهمی در تقویت
باورهای خرافی دارند (عسکری مقدم .)1388 ،
در میان بازیکنان رشتههای مختلف ورزشی،
بازیکنان فوتبال از همه خرافاتیتر هستند.
بسیاری از فوتبالیستهای معروف بر این باورند
که انجام اعمال خرافی میتواند یکی از ابزارهای
مهم موفقیت در مسابقاتی که در آن حضور
دارند ،باشد .بازیکنان و مربیان فوتبال ایران نیز
خرافات و جادوگری را نفی نمیکنند و عدهای از
آنها به خرافات اعتقاد دارند و برخی عنوان می
کنند در طول بازی کلمات خاصی را زیر لب
میگویند ،که باعث ایجاد جادو میشود؛ یا برخی
از مربیان بدون حضور یک فرد خاص (جادوگر)
تیم شان را به زمین نمیفرستند .عده ای از
بازیکنان نیز اعتقاد به پوشیدن کفش یا لباس با
رنگی خاص دارند تا به وسیله آنها راحتتر گل
بزنند (ارژنگزاده .)1391،این موارد نمونههایی
از رفتارهای خرافی است که کم و بیش می توان
در فوتبال کشورمان مشاهده کرد .مرور پیشینه
داخلی نشان میدهد که در ایران تحقیقی درباره
خرافات با محوریت ورزش انجام نشده است .با
این حال تحقیقاتی در مورد خرافات انجام شده
که نمونههایی از آن توصیف میشود .فروغی و
عسگری مقدم ( )1388در تحقیقی دریافتهاند:

1. Becker
2. Langer
3. Roth

4. Malinovski
5. Vyse
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افرادی که ارتباط و نزدیکی بیشتری با نوگرایی،
خردگرایی ،علمورزی و تجربهگرایی ،تحصیالت
باالتر ،مدت اقامت بیشتر در تهران ،تولد در
شهرهای بزرگتر ،مشاغل امروزیتر و به طورکلی
کسانی که درگیری بیشتری با شرایط جامعه
مدرن دارند ،تمایل کمتری به عقاید خرافی پیدا
میکنند .افشانی و احمدی ( )1388در تحقیقی
به بررسی رابطه میزان نوگرایی و گرایش به
خرافات در شهر یزد پرداختهاند .میزان نوگرایی
پاسخگویان بیش از حد متوسط و میزان گرایش
به خرافات پاسخگویان کمتر از حد متوسط بود،
هرچه میزان نوگرایی افزایش مییابد ،میزان
گرایش به خرافات کاهش پیدا میکند .عسکری
ندوشن و همکاران ( )1388در تحقیقی با به
بررسی گرایش به خرافات در سه بعد باور
(اعتقاد به تأثیرگذار بودن یک خرافه) ،عمل
(اقدام به یک عمل خرافی) و نتیجه (اعتقاد به
نتیجه داشتن اقدام به یک عمل خرافی) مورد
بررسی قرار دادهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد
که در مجموع میزان گرایش به خرافات کمتر از
حد متوسط است .در همه موارد برخی از
پاسخگویان به خرافات گرایش داشتند .درصد
کمی از پاسخگویان ،خودشان رفتار خرافی انجام
داده بودند ،ولی اکثریت همین عده مدعی بودند
که از این کارشان نتیجه گرفتهاند .همچنین با
مروری بر مطالعات خارجی مشخص میشود که
تحقیقات چندی در مورد خرافات انجام شده
است .در این زمینه نیل و همکاران ( )1981در
تحقیقی دریافتند که فوتبالیستها تأکید زیادی
بر آداب دعا داشتند .جالب اینکه افرادی که
مرتب به کلیسا می رفتند ،حتی بیشتر از افرادی
که به دعا وابسته بودند و رفتارهای خرافی مانند:
پوشیدن جوراب به صورت پشت و رو برای

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،پاییز  ،1396شماره  ،2پیاپی 35 11

شانس ،از خود بروز میدادند .تانیمومو)1987( 1
که تفاوتهای فرهنگی خرافات را قبل از مسابقه
بین بازیکنان فوتبال دو تیم مورد بررسی قرار
داده است ،بیان میدارد به نظر میرسد که در
این بررسی شیوههای جادویی در میان بازیکنان
آفریقایی و اروپایی ،به محیط جغرافیایی مربوط
میباشد (مونیکوت .)1998 ،2مونیکوت ()1998
در تحقیق ی به تایید ارتباط خرافات و اضطراب
قبل از بازی در سطوح مختلف بین بازیکنان زن
و مرد فوتبال میپردازد .یافته ها نشان میدهد
که بین خرافات و اضطراب قبل از بازی رابطه
معناداری نبوده و در حالی که بین سن و
خرافات رابطه معنیدار بوده است و نوجوانان
بیشتر به خرافات پرداختهاند .بین جنسیت و
خرافات رابطه معناداری وجود نداشته است.
اسچیپر 3و همکاران ( )2005در تحقیقی تحت
عنوان "مزایای روانی آیینهای خرافاتی در
ورزش های مهم :مطالعه در میان ورزشکاران
طبقه باال" ،مزایای روانی آیینهای خرافی در
ورزشهای مهم فوتبال ،والیبال و هاکی را
بررسی میکند و به بررسی شرایطی میپردازد
که ورزشکاران طبقه باال به ویژه متعهد به اجرای
این آیینها قبل از بازی هستند .سازگاری این
فرضیه با یافتهها نشان داد که پایبندی به
آیینهای خرافی زمانی بیشتر است که( :الف)
عدم اطمینان باالست و (ب) اهمیت بازی باال
است .تجزیه و تحلیل تکمیلی نشان میدهد که
حالت تنش روانی هم در اثر اهمیت بازی و عدم
اطمینان در پایبندی به آیین های خرافی در حد
واسط است.
1. Tanimomo
2. Mounicot
3. Schippers
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عالوه بر این ،بازیکنان با یک منبع کنترل
بیرونی ،سطوح بیشتری از پایبندی به آیین های
خرافی را نسبت به بازیکنان با منبع کنترل درونی
به نمایش گذاشتهاند .نتایج به دست آمده در مورد
شرایط مورد بحث ،کارکرد آیینهای خرافی را در
تنظیم تنش در ورزشهای مهم نشان میدهد.
برطبق یافتههای تحقیق برگر 1و لین، )2005(2
اضطراب ناشی از عالقه به ورزش ،در نهایت منجر
به رفتارهای خرافی میشود و این رفتارها تالشی
4
برای کاهش اضطراب است .فوستر 3و کوکو
( )2009نگاهی متفاوت نسبت به پدیده خرافات
دارند .آنها استدالل میکنند که همه انسانها میل
ذاتی به توسعه رفتارهای خرافی تکامل یافته دارند.
آنها معتقدند برخی عقاید و یا اقدامات خرافی که
به بهبود زندگی افراد درگیر در این رفتارها می
انجامد ،منجر به تمایل به توسعه رفتارهای خرافی
میشود و این گرایش رفتاری از نسلی به نسل
دیگر منتقل میشود .دمیسچ 5و همکاران ()2010
خرافات را به عنوان باورهای غیرمنطقی و یا شیوه-
ای از تفکر معرفی میکند که ،نتایج رویدادها را
تحت تاثیر قرار میدهد .افرادی که فرض میکنند
نتایج حوادث از قبل تعیین شده (جبر علی)،
گرایش بیشتری به خرافات دارند .زیوانویک6و
همکاران ( )2012به بررسی خرافات و باورهای
خرافی در ورزش مدرن میپردازد .ورزشکاران به
دلیل فشار و مفهوم فرصت (شانس و عدم شانس)
در طول بازی بیشتر در معرض ابتال به خرافات
هستند .اما تمایلی به بحث در مورد آن در مأل عام
ندارند .با توجه به یافتهها ورزشکاران اکثراً خرافی
هستند و موفقیت خود را وابسته به جادو و طلسم
1. Burger
2. Lynn
3. Foster
4. Kokko
5. Damisch
6. Zivanovic
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می دانند .وان 7و همکاران ( )2013در تحقیقی
دریافتند که خرافات در پوشاک برجستهترین نوع
خرافات بوده و دیگر خرافات برجسته شامل :تولید
آوا ،مصرف مواد غذایی ،نوشیدنی ،مشاهده یا عدم
مشاهده فعالیتی خاص ،حلقههای شانس و آداب
خرافی میباشد .مارانیز )2013( 8در تحقیقی از
چهار جنبه فیزیولوژیی ،عاطفی ،عقالنی و معنوی
به بررسی شباهتها و تفاوتهای خرافات و مراسم
مذهبی در ورزش میپردازد .یافتهها بیانگر این
مطلب است که ورزشکاران بیشتر از مراسم مذهبی
استفاده میکنند تا خرافات .مراسم مذهبی معنی
عمیقتری از زندگی در مورد موفقیت ها و
شکستهای ورزشی ارائه میدهد اما خرافات باعث
کاهش فعالیتهای ورزشی شده و برای ورزش
مخرب میباشند .بروکس )2009(9است زمانی که
افراد احساس کنند کنترل بر زندگی خود را از
دست دادهاند و به دنبال نظم و ساختار در زندگی
خود باشند ،در رفتارهای خرافی درگیر میشوند.
لذا تحقیق حاضر میکوشد با بررسی و شناسایی
علل و عوامل مؤثر بر گرایش به خرافات در بین
بازیکنان فوتبال و با شناخت نسبی آنها ،راهکارهای
مناسبی برای حذف یا کم رنگ شدن شان ارائه
دهد .نظر به اینکه خرافات در ورزش از جمله
مباحثی است که در پژوهشهای اجتماعی-
ورزشی در کشورمان چندان به آن پرداخته نشده و
محققان اجتماعی در بررسی مقوالت اجتماعی
کمتر آن را مورد مالحظه قرار دادهاند ،همچنین به
دلیل وجود باورهای خرافی در ورزش ،الزم است
تحقیقات وسیعی در این مقوله صورت گیرد .با
استفاده از نتایج این پژوهش میتوان بستری
مناسب برای شناخت این پدیده آسیبزای
اجتماعی مهیا ساخت و سیاستگذاران فرهنگی و
7. Wann
8. Maranise
9. Brooks

علیرضا زارع ،حکیمه زارع ...

اجتماعی را از توانمندی افزونتری برای مدیریت
مسائل فرهنگی و اجتماعی برخوردار نمود .براین
اساس ،پژوهش حاضر ،برای شناسایی عوامل موثر
بر گرایش خرافات ،از دید بازیکنان فوتبال انجام
میگیرد و در پی پاسخ به این پرسش است که
عوامل مؤثر بر گرایش به خرافات چیست؟ میزان
گرایش به خرافات در بین بازیکنان لیگ برتر ایران
چه میزان است؟.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی میباشد.
ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس
چارچوب تئوریکی ترکیبی ساخته شده است.
چارچوب از منظر نظریه یادگیری اجتماعی که
نظریات مطرح روانشناسی اجتماعی است ،انتخاب
گردیده و فرضیههای تحقیق مبتنی بر نظریات
"آلبرت بندورا" بوده ،او بیان میدارد که علت
رفتارها و اندیشههای خرافی ،فرهنگ حاکم بر
جامعه است که با نفوذ و اثر بر فرد ،نسلها را تحث
تاثیر قرار میدهد .بدین ترتیب ،برخی ویژگیهای
فرهنگی و عادات اجتماعی که رنگ و بوی خرافی
دارند به عنوان متغیرهای محیطی ،افکار ،اندیشهها
و تصورات خرافی را در فرد ایجاد میکنند و فرد
نیز به عنوانی یک عامل بسط خرافه در محیط بر
افراد دیگر اثر میگذارد .پیروان این نظریه اعتقاد
دارند رفتار از طریق مشاهده رفتار دیگران و به
خصوص رسانهها در فرد ایجاد شده و از طریق
تقویت کنندههایی چون تقلیل اضطراب ،به دست
آوردن پاداش مالی و پولی ،به دست آوردن تحسین
دیگران و یا اکتساب عزت نفس تقویت میشد
(فروغی و عسکری مقدم.)26-27 :1388،
همچنین از نظریات مالینوسکی ( ،)1955ویس
( )1997و متغیرهای جمعیت شناختی استفاده
گردیده است .پرسشنامه متشکل از دو قسمت
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اصلی میباشد .در قسمت اول پرشسنامه جهت
سنجش میزان گرایش به خرافات گویههایی
طراحی شده است که هم گرایش را در بعد باور
(هفت گویه ) و هم بعد رفتاری (عمل) (هفت
گویه) ،مورد سنجش قرار میدهد .برای دستیابی
به این مهم از طیف  5قسمتی لیکرت استفاده شده
است .قسمت دوم پرسشنامه به اطالعات بعد متغیر
مستقل اختصاص دارد که بر اساس طیف لیکرت
سنجیده میشود .جهت سنجش عوامل موثر بر
خرافات متغیرهای :سن ،تحصیالت ،وضعیت تاهل،
احساس عدم اطمینان از بازی(سه گویه) ،اهمیت
نتایج بازی (سه گویه) ،اضطراب قبل از بازی (سه
گویه) ،پاداش مالی (سه گویه) ،تحسین دیگران
(سه گویه) ،قومیت و محل تولد مورد بررسی قرار
گرفته است .جامعه آماری این پژوهش تمامی
بازیکنان فوتبال شاغل در لیگ برتر ایران می باشد
که بنا به گزارش سایت فدراسیون فوتبال  420نفر
بوده است .محقق قصد بررسی تمامی جامعه آماری
را داشته است اما به دلیل عدم همکاری بعضی از
بازیکنان و مسوالن تیمها به ناچار از فرمول
کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده گردید.
حجم نمونه ما در این تحقیق  203نفر از بازیکنان
فوتبال در لیگ برتر به دست آمده است .شاخص
روایی 1گویههای ابزار سنجش ،از نوع اعتبار صوری
و اجماع نظر 9نفر از اساتید رشته جامعهشناسی
تربیت بدنی بوده و پایایی2پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ 5به دست آمده است .میزان
آلفای متغیرها در جدول شماره ( )1آمده است.
نتایج با توجه به نرم افزار  spssو آمارهها در دو
سطح توصیفی و استنباطی بررسی شده است.

1. Validity
2. Reliability
3. Cronbach,s Coefficient Alpha

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،پاییز  ،1396شماره  ،2پیاپی 11

 38عوامل موثر بر گرایش به خرافات در بین بازیکنان ...

جدول .1ضرایب مربوط به پایایی درونی متغیرها
نام متغیر

میزان آلفا

نام متغیر

میزان آلفا

احساس عدم اطمینان از بازی

0/634

تحسین دیگران

0/539

اهمیت نتایج بازی

0/658

خرافات در بعد باور

0/736

اضطراب قبل از بازی

0/785

خرافات در بعد عمل

0/639

پاداش مالی

0/764

خرافات

0/791

مربوط به محل تولد جمعیت مورد مطالعه نشان
میدهد حدود  73درصد از بازیکنان محل
تولدشان شهر و حدود  27درصد از پاسخگویان
متولد روستا بودهاند .حدود  119نفر از افراد
یعنی  64/5درصد از پاسخگویان مجرد و 63
نفر از افراد معادل  34/6درصد متاهل بودهاند.
 51/1درصد بازیکنان فارس ،ترک  20/4درصد،
لر  16درصد ،عرب  4/8درصد و سایر 7/5
درصد میباشند .بنابراین بیشترین اقوام فارسها
میباشند.
میزان گرایش به خرافات در بعد باور 43/7
درصد در سطح متوسط ،در بعد عمل  52درصد
حد متوسط میباشد( .جدول .)2بنابراین،
گرایش به خرافات در بعد باور مانند گرایش به
خرافات در بعد عمل به میزان متوسط و گرایش
به خرافات به طور کلی  41درصد و در سطح
متوسط است.

یافتههای پژوهش
نتایج این پژوهش نشان دهندهی جوان بودن
جمعیت مورد مطالعه است .دامنه سنی بازیکنان
لیگ برتر ایران  18تا  35سال می باشد .اگر
بر طبق آمار سازمان ملی جوانان دامنه سنی
جوانان بین  15تا  29در نظر گرفته شود ،به
این ترتیب میتوان اذعان نمود که تقریبا 90
درصد از پاسخگویان جوان بوده و میانگین سنی
بازیکنان حدود  26سال می باشد .میانگین
مدت زمان حضور بازیکنان در تیمهایشان حدود
 3/5سال میباشد .سطح سواد  3درصد از
بازیکنان زیر دیپلم 52/7 ،درصد از پاسخگویان
دیپلم بوده و  26درصد دارای سطح تحصیالت
فوق دیپلم و  18/3درصد دارای مدرک
لیسانس بودهاند .بنابراین اکثر افراد دارای سطح
سواد متوسط یعنی دیپلم هستند .فراوانی

جدول .2توزیع فراوانی گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال
درصد گرایش به
خرافات

کامالً
موافق

موافق

تاحدودی

مخالف

کامالً
مخالف

میانگین

انحراف
معیار

خرافات در بعد باور

1

27/4

43/7

26/4

1/5

3

0/801

خرافات در بعد عمل

3/5

22/5

52

16/5

5/5

3/02

0/867

خرافات

2/6

29/7

41

25/1

1/5

3/06

0/843

جدول ،3میزان تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق
(سن ،احساس عدم اطمینان از بازی ،اهمیت

نتایج بازی ،اضطراب قبل از بازی ،پاداش مالی و
تحسین دیگران) را بر متغیرهای وابسته تحقیق
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(گرایش به خرافات در بعد باور) نشان میدهد.
نتایج پژوهش در قالب آزمون همبستگی حاکی
از آن است بین سن و گرایش به خرافات در بعد
باور رابطه معناداری وجود ندارد و متغیرهای

احساس عدم اطمینان از بازی ،اهمیت نتایج
بازی ،اضطراب قبل از بازی ،پاداش مالی و
تحسین دیگران با گرایش به خرافات در بعد باور
رابطه معناداری در سطح  95درصد دارند.

جدول .3همبستگی بین عوامل موثر با گرایش به خرافات در بعد باور در نمونه مورد مطالعه
احساس
سن

عدم

اهمیت

پاداش

تحسین

اطمینان از

نتایج بازی

مالی

دیگران

بازی

خرافات در بعد
باور

ضریب همبستگی
پیرسون

سطح معناداری

اظطراب
قبل از
بازی

0/038

0/481

0/385

0/281

0/361

0/300

0/618

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

از آن است بین سن ،پاداش مالی و تحسین
دیگران با گرایش به خرافات در بعد عمل رابطه
معناداری وجود ندارد و متغیرهای احساس عدم
اطمینان از بازی ،اهمیت نتایج بازی و اضطراب
قبل از بازی با گرایش به خرافات در بعد عمل
رابطه معناداری در سطح  95درصد دارند.

جدول ،4میزان تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق
(سن ،احساس عدم اطمینان از بازی ،اهمیت
نتایج بازی ،اضطراب قبل از بازی ،پاداش مالی و
تحسین دیگران) را بر متغیرهای وابسته تحقیق
(گرایش به خرافات در بعد عمل) نشان میدهد.
نتایج پژوهش در قالب آزمون همبستگی حاکی

جدول .4همبستگی بین عوامل موثر با گرایش به خرافات در بعد عمل در نمونه مورد مطالعه
احساس

اظطراب

عدم

اهمیت

پاداش

تحسین

اطمینان از

نتایج بازی

مالی

دیگران

خرافات در

ضریب همبستگی پیرسون

0/048

0/757

0/401

0/103

0/049

0/310

بعد عمل

سطح معناداری

0/529

0/000

0/000

0/146

0/488

0/000

سن

بازی

جدول ،5میزان تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق
(سن ،احساس عدم اطمینان از بازی ،اهمیت
نتایج بازی ،اضطراب قبل از بازی ،پاداش مالی و
تحسین دیگران) را بر متغیرهای وابسته تحقیق
(گرایش به خرافات) نشان می دهد .نتایج
پژوهش در قالب آزمون همبستگی حاکی از آن

قبل از
بازی

است بین سن ،پاداش مالی و تحسین دیگران با
گرایش به خرافات رابطه معناداری وجود ندارد و
متغیرهای احساس عدم اطمینان از بازی،
اهمیت نتایج بازی و اضطراب قبل از بازی با
گرایش به خرافات رابطه معناداری دارند.
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جدول  .5همبستگی بین عوامل موثر با گرایش به خرافات در نمونه مورد مطالعه
سن

احساس

اهمیت

پاداش

تحسین

اظطراب

عدم

نتایج بازی

مالی

دیگران

قبل از
بازی

اطمینان از
بازی

ضریب

خرافات

همبستگی

0/051

0/705

0/450

0/109

0/126

0/347

0/510

0/000

0/000

0/130

0/078

0/000

پیرسون
سطح معناداری

قومیت با گرایش به خرافات رابطه معناداری در
سطح  95درصد دارند .میانگین تحصیالت در
گروه زیر دیپلم  51بوده که از همه گروه های
تحصیالتی بیشتر بوده و بیانگر گرایش بیشتر به
خرافات می باشد.

جدول ،6میزان تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق
(تحصیالت و قومیت) را بر متغیرهای وابسته
تحقیق (گرایش به خرافات) نشان می دهد.
نتایج پژوهش در قالب آزمون تحلیل واریانس
یک طرفه حاکی از آن است بین تحصیالت و

جدول  .6بررسی تاثیر تحصیالت و قومیت بر گرایش به خرافات در نمونه مورد مطالعه
مجموع مربعها

تحصیالت
قومیت

درجه

میانگین مربعها

F

3

185/597

2/908

0/037

63/833
511/248

10/003

0/000

51/108

آزادی

بین گروهی

556/791

درون گروهی

7787/653

122

بین گروهی

2044/992

4

درون گروهی

8892/773

174

جدول ،7میزان تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق
( تاهل و محل تولد) را بر متغیرهای وابسته
تحقیق (گرایش به خرافات) نشان می دهد.
نتایج پژوهش در قالب آزمون  tمستقل حاکی از

سطح
معناداری

آن است بین تاهل و محل تولد با گرایش به
خرافات رابطه معناداری در سطح  95درصد
دارند.

جدول .7بررسی تاثیر تاهل و محل تولد بر گرایش به خرافات در نمونه مورد مطالعه

تاهل
محل تولد

انحراف

فراوانی

میانگین

مجرد

112

44/910

7/608

متاهل

63

42/095

8/214

شهر

126

43/1270

6/981

روستا

49

45/7959

9/755

معیار

T
2/234
-2/020

سطح
معناداری
0/027
0/045
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هرچند آزمونهای دو متغیره که برای سنجش
صحت و سقم فرضیات پژوهش مورد استفاده
ضروری مینماید ،اما به منظور دستیابی به
تصویر روشنتری از عوامل موثر بر گرایش به
خرافات مبادرت به انجام تحلیل رگرسیون
چندگانه از روش گام به گام  21استفاده می
شود .نتیجه آزمون حاکی از این است که به
ترتیب متغیرهای احساس عدم اطمینان از بازی،
اهمیت نتایج بازی و تحصیالت وارد مدل شده
است و این عوامل  59/3درصد واریانس متغیر
گرایش به خرافات را تبیین کرده است.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان میدهد میزان گرایش
به خرافات در بین بازیکنان فوتبال ایران در
سطح متوسط بوده است .به عبارتی ،اگرچه کم و
بیش درصدی از نمونه ی مورد مطالعه به
هرکدام از خرافات معرفی شده گرایش داشتند و
در باور و عمل آنان جای خاصی داشته است ،اما
در مجموع ،اگر میزان گرایش به خرافات را در
یک پیوستار نشان دهیم ،میزان گرایش به
خرافات در سطح متوسط بوده است .اگرچه این
وضعیت مطلوب نمی باشد ،اما از آنجایی که
تحقیق مشابهی در این زمینه در فوتبال ایران
انجام نشده ،تا به طور دقیق این وضعیت را
ارزیابی کرد و نیازمند تحقیقات بیشتری در این
زمینه میباشد .در تحقیقات خارجی میلر
( )2008و الرنس ( )2005بیان داشتهاند اکثر
ورزشکاران خرافی هستند و موفقیت خود را
وابسته به جادو و طلسم میدانند و همچنین
همسو با نظریات نیل ( )1982و زیوانویک و
1. Stepwise

همکاران ( )2012بوده است .نتایج پژوهش در
قالب آزمون ها حاکی از آن است :بین سن و
گرایش به خرافات رابطه معناداری وجود ندارد
که همسو با تحقیق شاهنوشی ( )1388و پلتزر و
رانر ( )2001بوده که بیان میدارند رابطهای بین
سن با خرافات وجود ندارد .اگرچه در تحقیقات
بینگهام و گریفتس ( )2003بیان میدارند،
بازیکنان مسنتر گرایش بیشتری به خرافات
دارند اما در این تحقیق چون میانگین سنی
بازیکنان حدود  26سال و اکثر بازیکنان جوان
بودند تفاوت سنی چندانی بین بازیکنان وجود
نداشته و این رابطه معنادار نشده است .بین
پاداش مالی و تحسین دیگران با گرایش به
خرافات رابطه معناداری وجود ندارد که همسو
با نظریات بندورا نبوده است .به زعم بندورا ،افراد
در اثر توجه به بعضی ابعاد رفتاری سعی در
حفظ و سپس باز تولید رفتار یاد شده مینمایند
و در نهایت انگیزه نقش بسیار حیاتی در این
زمینه دارد .پیروان این نظریه اعتقاد دارند رفتار
از طریق مشاهده رفتار دیگران و به خصوص
رسانهها و محیط در فرد ایجاد شده و از طریق
تقویت کنندههایی چون تقلیل اضطراب ،به
دست آوردن پاداش مالی و پولی ،به دست
آوردن تحسین دیگران و یا اکتساب عزت نفس
تقویت می شود (فروغی و عسکری مقدم،
 .)1388اگرچه پاداش مالی و تحسین دیگران در
این پژوهش در بعد باور به خرافات معنادار شده
است و با نظریات بندورا همسو بوده است اما در
بعد عمل و رفتاری این مولفه تاثیری بر گرایش
به خرافات نداشته و همسو با نظریات بندورا
نبوده است .بین متغیرهای احساس عدم
اطمینان از بازی و گرایش به خرافات رابطه
معناداری وجود دارد و همسو با تحقیقات
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اسچیپر ( )2005و بکر ( )1975بوده است.
همچنین ،بین اهمیت نتایج بازی و گرایش به
خرافات رابطه معناداری وجود دارد که همسو با
تحقیق مالینوسکی ( )1955و ویس ()1997
بوده ،است .فرضیه دیگر ،بین اضطراب قبل از
بازی و گرایش به خرافات رابطه معناداری وجود
دارد .ماجیار و چیس ( )1996بوده است.
روانشناسان معتقدند باورهای خرافی به افراد
توهم حس کنترل را بر رویدادهایی که
نمیفهمند ،میدهد .افراد با باورها و اعمال
خرافی خود تالش میکنند ،رویدادها را کنترل
کرده و آنها را قابل پیش بینی کنند و به
واسطهی همین احساس کنترل بر حوادث و
وقایع ،خرافات عامل کاهش دهندۀ اضطراب
است .این فرضیه همچنین ،همسو با نظریات
بندورا بوده زیرا خرافات جزو تقویت کنندههایی
است که میتواند اضطراب بازی را تقلیل دهد.
از نتایج دیگر پژوهش نشان میدهد ،بین تاهل و
گرایش به خرافات رابطه معناداری وجود دارد که
همسو با تحقیق شاهنوشی ( )1388میباشد.
همچنین بین محل تولد و گرایش به خرافات
رابطه معناداری وجود دارد و نشان دهنده تفاوت
بین گرایش به خرافات بین متولدین شهر و
روستا میباشد .از این نظر تمایالت بیشتری
نسبت به خرافات در بین افرادی که در روستا
ساکن هستند ،وجود دارد این مساله ناشی از
محیطهای سنتی میباشد که در آن رشد
یافتهاند .این فرضیه همسو با نظریات فروغی و
عسکری مقدم ( )1388و تانیمو ( )1987که
شیوههای جادویی در میان بازیکنان را به محیط
جغرافیایی مربوط میدانند .فرضیه دیگر ،بین
میزان تحصیالت و گرایش به خرافات رابطه
معناداری وجود دارد" .طبا" معتقد است :ارتقاء
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سطح علمی باعث کم شدن گرایش به تفکر
خرافی در مردم شده و پیدا شدن ریشه علمی
برخی خرافات ،باعث کم رنگتر شدن برخی
خرافات و کم کم ناپدید شدن خرافات میشود از
این رو افزایش میزان تحصیالت یکی از مهمترین
و اثربخشترین راههای مبارزه با خرافات است
(عسکری ندوشن و همکاران )1388 ،و با
یافتههای فروغی و عسکری مقدم (،)1388
شاهنوشی ( ،)1388عسکری ندوشن و
همکاران( ،)1388بوخاری 1و همکاران ()2002
همسو بوده است .افراد با تحصیالت باالتر تمایل
2
کمتری به عقاید خرافی پیدا میکنند .هوگارت
در کتاب خود بیان میدارد افراد طبقه کارگر به
علت اینکه کم سواد هستند ،بیشتر به خرافات
روی میآورند (جاهودا .)241 :1371 ،همچنین،
بین قومیت و گرایش به خرافات رابطه معناداری
دارد .تانیمو ( )1987تفاوتهای فرهنگی را جزو
عوامل موثر بر خرافات بین بازیکنان فوتبال
میداند .یافتهها نشان دهنده بحرانی نبودن
گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال در
ایران است .اما این نکته را نباید فراموش کرد که
خرافه اندیشی (در حوزه نظر و باور) سامان عقلی
را دچار مشکل میکند و اعمال خرافی (در حوزه
عمل و رفتار ) سامان و ساختار زندگی فردی و
اجتماعی را به انواع آسیب ها و آفات آلوده
مینماید (صالحی امیری .)1387 ،بنابراین
سیاستگذاران ورزش با تدابیر سنجیده و مبارزه
منطقی با خرافات در ورزش میواند ،نقش تعیین
کنندهای در کاهش آنها ایفا کند .تمایل به
خرافات را هرگز نمیتوان از بین برد،

1. Bukhari
2. Hogart
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زیرا خرافات بخش جدایی ناپذیر آن دسته از
سازوکارهای انسان است که بدون آنها آدمی قادر
به ادامه حیات نیست .بنابراین ،با توجه به
اهمیت و کارکردهای آشکار و پنهانی خرافات در
رشد ،تحرک یا توقف جوامع بشری دارد ،بر
پژوهشگران و محققان است که انواع و اقسام
عقاید خرافی رایج در ورزش را شناسایی کرده و
جنبههای مثبت و منفی این پدیده را مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند (فروغی و
عسکری مقدم .)1388 ،از آنجا که رسانههای
ورزشی تاثیر فراوانی بر افکار عمومی دارند با
تخصیص دادن زمان و برنامههای بیشتر با
موضوع خرافات میتوانند نقش مهمی در کاهش
خرافات در فوتبال داشته باشند .معموال عقاید
خرافی با پوشش های دینی القاء میشوند،
پیشنهاد میشود شورایی متشکل از نخبگان
دینی و دانشگاهی ،مسوالن ورزش و بازیکنان
فوتبال به واکاوی این مساله مبادرت بورزند.
همچنین ،توجه بیشتر به امر آموزش در ورزش
منجر به کاهش اعتقاد خرافی میشود و با چاپ
کتابها یا بروشورها و برپایی همایشها و نشست-
ها در مورد انواع خرافات موجود در ورزش و
بیان آثار و نتایج مخرب آن در زندگی روزمره
انسانها ،به خصوص ورزشکارانی که از نظر
تحصیالتی در سطح پایین قرار دارند را آگاه

سازند.
منابع
 افشااانی ،سیدعلیرضااا؛ احماادی ،اصااغر (.)1388
میزان نوگرایی و گرایش به خرافات در شاهر یازد،
پژوهشنامه علاوم اجتمااعی ،شاماره  ،41صاص:
.100-59
 جاهودا ،گوستاو ( .)1969روان شناسی خرافاات،
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ترجمه محمادتقی براهنای ( ،)1371چااپ ساوم،
تهران ،انتشارات البرز.
 شاهنوشی ،مجتبی ( .)1388خرافات و برخی علل
و زمیناه هاای آن ،پژوهشانامه علاوم اجتمااعی،
شماره  ،41صص.116-101 :
 صاالحی امیاری ،رضاا ( .)1387خرافااه گرایای؛
چیستی ،چرایی و کارکردهاا ،پژوهشانامه شاماره
 ،23تهاران ،پژوهشاکده تحقیقاات اساتراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 عساگری ندوشان ،عبااس (  .)1388توصایفی از
میازان گارایش باه خرافاات در شاهر اهاواز،
پژوهشاانامه علااوم اجتماااعی ،شااماره  ،41صااص:
.151-117
 فتحاای ،هوشاانگ ( .)1377خشااونت ،فوتبااال،
سیاست ،چاپ دوم .تهران ،انتشارات مجرد.
 فروغاای ،علاای؛ عسااگری مقاادم ،رضااا ( .)1388

بررسای میازان گارایش باه خرافاات در باین
شااهروندان تهراناای ،پژوهشاانامه علااوم اجتماااعی،
شماره  ،41صص.58-9 :

 شریفی فارد ،فریاده ( .)1386بررسای مقادماتی
خرافاه پرساتی ،کنتارل شخصای ،خوشابینی و
بدبینی در ورزشاکاران درون دانشاگاهی ،نشاریه

دانشجویی علمی– ورزشی نشاط ورزش دانشاگاه
شهید بهشتی تهران ،شماره  ،8صص.20-16 :
 محسنی تبریزی ،علیرضا ( .)1383وندالیسم ،چاپ
اول ،تهران ،انتشارات آن.
 ارژنگزاده ،علیرضا ( .)1391نقش جادو در فوتبال
ایران؛ مشتریان لیگ برتری جادوگران را بشناسید.
کد خبر http://old.jamnews.ir/ 77394
 همیلتون ،ملکم ( .)1995جامعاه شناسای دیان،
ترجمه محسن ثالثی ( ،)1377چاپ اول ،تهاران،
انتشارات تبیان.
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to analyze the factors affecting the
propensity for superstition among football players in Iran.
Methodology: It is an applied and field study. Research population included the
whole Iran pro league footballers (N=420). The sample size was 203 players
selected by Cochran's Q formula. The tool was a structured questionnaire whose
validity and reliability were verified. The statistical tests consisted of Pearson
correlation, one-way ANOVA, independent t-test, and multiple regressions
using SPSS software.
Results: Results showed that the propensity for superstition generally had
average value (average size = 41%). There was significant relationship between
indexes of education, marital status, match uncertainty, match result’s
importance, pre-game anxiety, ethnicity, and birthplace with the propensity for
superstition (p<0.05).
Conclusion: Rise in educational level and match anxiety reduction can
significantly influence the reduction of propensity for superstition.
Keywords: Superstition, players, football
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