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 ما تیم گیتور و نه فقط طرفداران آن هستیم : 

 فراغت جدی و فوتبال در دانشگاه فلوریدا 

 

 چکیده 

استبینز،    ( فراغت جدی  رویه 1992،  1979مفهوم  و  رسوم  معانی،  بررسی  برای  تیم  (  از  طرفداری  به  مربوط  های 

کار رفت. به عقیده ما هواداران این تیم به خوبی نمایانگر طبقه فراغت جدی در بین افرادی  فوتبال دانشگاه فلوریدا به 

های عمیق رو در رو با چهار زن و شانزده مرد  م تحقیق، مصاحبه کنند. برای انجااست که فعالیتی دلخواه را دنبال می 

های مقایسه مستمر و داده بنیاد مورد  ها مکتوب و سپس با استفاده از شیوه از بین این طرفداران انجام شد. مصاحبه 

از    1998؛ استراتس و کوربین،  1967تحلیل قرار گرفت ) گلیزر و استراس،   ها داده الف و ب (. مضامین برخاسته 

هواداری از تیم فوتبال  موید شش ویژگی فراغت جدی بود که استبین به آن اشاره داشت. نتایج حاکی از آن است که  

های فزاینده پست مدرن، به  بندیآورد، بلکه در جامعه ای با بخش گیتر نه تنها منبعی از هویت فردی را به ارمغان می 

 بخشد.فرد نوعی حس تعلق می 

 

 فراغت جدی، هویت، طرفداران فوتبال، حس تعلق  ها:کلیدواژه 
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 دیباچه 

ها، شود توجه تمامی سطوح جامعه از شرکت کنندگان گرفته تا هواداران به رسانه در سراسر دنیا، ورزش موجب می 

بیان می 1999)  1دانینگ   ملیتی جلب شود.های چند ها و شرکت دولت  تاریخ و در سراسر دنیا، هیچ (  کند در طول 

ها وجود نداشته  ی از انسانها و عالیق مشترک چنین خیلی عظیمتی این چنین مستمر به عنوان کانون دغدغه فعالی

( و اینک پست مدرن )  1955،  2ها در جامعه مدرن ) سیملبندیها و بخش (. با افزایش پیچیدگی 3) صفحه      "است

های هویت جمعی که در ذات ورزش نهفته  های اجتماعی و فرصتشناسان معتقدند جهان (، جامعه 1999دانینگ،  

تواند به افراد  های ورزشی می تیم   3سازیهمانند   "  بخشد. البته به گفته دانینگاست، به این مقوله اهمیتی فزاینده می 

ساز حس تعلق به چیزی را فراهم آورد که در نبود ورزش،  نوعی دارایی هویتی مهم یا احساسات جمعی داده و زمینه 

 ) صفحه (.  "شودگرایانه مبدل می به تجربه زیستی انزوا 

سطح خرد و زندگی هواداران و  نظران به بررسی اهمیت اجتماعی ورزش در  طی سالیان گذشته، بسیاری از صاحب

این تحقیقات موضوعاتی نظیر طرفداران ورزشی عمیقا متعهد ) مک  در  اند.  همچنین در سطح کالن جامعه پرداخته 

،  8؛ کیمبل و کوپر 1976و دیگران،   7)چیالدینی  "6انطباق منفی  "و   "5انطباق مثبت  " سازی همانند (، 1975، 4فرسون 

لی 1992 وان  1985،  9؛  برانسکومب؛  اندرسون1990،  10و   ( هواداران  در  همانندسازی  و  1979،  11(؛ سطوح  وان   ،

مادریگال1993برانسکومب،    ( طرفداران  رضایت  سطوح  کوویچ1995،  12(؛  و  کرستتر   ( هواداران  مشارکت  ؛   )13  ،  

؛ دانینگ،  1981،  16به عنوان تالشی برای تعلق ) اندرسون و استون   15( و هواداری 2000،  14؛ شانک و بیزلی 1997
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با این حال تا کنون بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی هواداران ورزشی در    ( مورد مطالعه قرار گرفته است.1999

ایاالت متحده بر دانشجویان به عنوان هوادار متمرکز بوده است. از سوی دیگر، الزم است جایگاه هواداری ورزشی در  

ا زیرا  گردد  افراد درک  زندگی  می نسانبافت  عبور  مختلفی  مراحل  از  زندگی  در جریان  تحقیق  ها  تمایز  وجه  کنند. 

پیش رو آن است که تالش داریم به هواداران در بلندمدت توجه داشته باشیم که برخی از آنها حرفه خود در مقام  

 اند. سال قبل آغاز کرده  50هوادار را در دوران دانشجویی یا به عبارتی 

اند، جهان  شی به تحلیل ابعاد مختلفی از رفتارهای هواداری و نقش ورزش در جامعه پرداخته گرچه اندیشمندان ورز

(. با توجه به اهمیت ورزش به عنوان  2000،  17اجتماعی هواداران از دید صاحبنظران فراغت پنهان مانده است )جونز

رسد. ئله تا حدودی عجیب به نظر می ای اصلی در گذران اوقات فراغت در ایاالت متحده و سراسر جهان، این مسشیوه 

های خاص تفریحات، ورزش و  ای کلی مشتمل بر گونه فلسفه هدایتگر محققان این پژوهش آن است که فراغت حوزه 

اغت ضروری  گردشگری است. به همین دلیل ما معتقدیم کاوشی عمیق در خرده فرهنگ ورزش در درک رفتارهای فر

 توجه خواهد بود. و قابل 

اند که از هواداری مجزاست، از جمله  های اجتماعی مختلفی را مورد مطالعه قرار داده حوزه فراغت جهانمتخصصان  

کنل شرکت امریکایی  کلوپ  در  خاردار 18کنندگان  ماهی  صیادان  می   19،  شرکت  ماهیگیری  مسابقات  در  کردند،  که 

پرنده سازندگان خانه و  عروسکی  د  20نگرانهای  داد مشارکت  نشان  نتایج  فعالیت .  این  و  ر  معنا  از  منبعی  معموال  ها 

به همراه می افراد  برای  ونوریس هویت  و  بالدوین  مثال  برای   ( بارترام 1999،  21آورد  کراوچ 2001،  22؛  ؛  1993،  23؛ 

؛  1994،  1992،  28؛ اسکات و گودبی 1993،  27؛ اولمستد1995،  26؛ میتل استائد 1985،  25؛ کلرت 1977،  24ایروین
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یودر 1992،  1979،  29استبینز می 1997،  30؛  متبادر  به ذهن  اینک  که  پرسشی  آیا جهان (.  که  است  آن  های شود 

فرصت  هواداران  به  متحده  ایاالت  در  ورزش  بر  مبتنی  معنابخشی  اجتماعی  و  همانندسازی  زمینه  در  مشابهی  های 

 دهند یا خیر؟ می 

بودن، منبعی مهم از معنا و هویت است که در طرز    31ر برای طرفداران فوتبال در دانشگه فلوریدا، گیتورسد  به نظر می 

هایی که در آنها رانند یا مکان هایی که میگیرند و بعضا رنگ ماشینپوشش، صفاتی که در توصیف خود به کار می 

ده و  کنند تا با خانواگردد. برخی از این افراد هزاران مایل را با همراهی تیم خود سفر می کنند، نمودار می زندگی می 

از فارغ  برای برخی   . آنها و  دوستان خود در جاده پشت سر هم حرکت کنند  ، فوتبال حلقه پیوند میان  التحصیالن 

سازی  تواند چنینجو، مراسم و فرآیندهای اجتماعیدانشگاه پیشین آنهاست. هیچ ورزش دیگری در ایاالت متحده نمی 

ای( فراهم آورد. با این حال صاحبنظران عرصه فراغت با زنجیره های عمیقی را پیش از شروع مسابقات ) نظیر رانندگی 

چندین پرسش مواجهند که نیازمند بررسی است. چرا هواداران تیم فوتبال گیتور تا این حد برای پشتیبانی از تیم  

ت؟ آیا کنند؟ معانی، مناسک و رویه های مرتبط با هواداری از تیم فوتبال فلوریدا چیسخود زمان و انرژی صرف می 

 شود؟هوادار گیتور بودن نوعی فراغت جدی محسوب می 

یا تماشاچی بودن به معنای فراغت جدی نبوده و خصوصیتی از    "تماشای بازی فوتبال" (  1982به عقیده استبینز )

شود. برخالف استبینز، ما معتقدیم هواداران گیتور با سطح باالیی از تعهد و  فراغت غیرجدی و تفریحی محسوب می 

افراد در  مانندسازی تیمی، به خوبی نمایانگر طبقه ه این  با فراغت جدی هستند زیرا  به فعالیت ای  خود    هاینسبت 

و متعهدند  ما  259،  1982)استبینز،    "جدی  به زعم  بلکه عنصری    "(.  نیستند،  تماشاچیانی منفعل  هواداران صرفا 

(. بر این  23،  1973،  32) ادواردز   "اساسی در عملکرد صحیح هر نهاد ورزشی برای جامعه و افراد محسوب می شوند 

بال گیتور در دانشگاه فلوریدا بود.  اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی معانی و مناسک مرتبط با هواداری از تیم فوت

اهداف ثانویه پژوهش حاضر نیز شامل بررسی ساخت هویت و هویت جمعی در هواداران تیم فوتبال گیتور بود. در این 
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استبینز،    ( جدی  فراغت  مفهوم  از  داده 2001،  1992،  1982،  1970مقاله  تحلیل  در  برای  شد. (  استفاده  ها 

تواند سازنده نوعی فراغت جدی با مسیر شغلی، خصلتی  آیا هواداری ورزشی می  همچنین این پرسش مطرح شد که

دانشجویان  و  اساتید  بر  مشتمل  پژوهش  تیم  خیر.  یا  باشد  مذکور  تیم  هواداران  برای  این  نظایر  و  فرد  به  منحصر 

انجمن  بود که در سطوح مختلف در  با  محوریت  فوتبال  دانشگاه  فلوریدا  اجتماعی  دانشگاه  عضویت داشتند. های 

شدند برخی از این اعضا دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه بوده و هواداران دو پرو پا قرص گیتور محسوب می 

 . گر وقایع بودند که برخی دیگر به تازگی به این گروه پیوسته و جایی در میانه طیف، با تردید نظاره در حالی 

 

 پیشینه تحقیق 

از   برآمده  با تحقیقات گسترده  2001؛    1992؛ 1982؛  1979آثار رابرت استبینز ) مفهوم فراغت جدی  ( است. وی 

موسیقیقوم  در میان  بیس ستاره   دانان، شناسی  بازیکنان   ، بازیگران طنز  قشرهای  شناسان، جادوگران،  بسیاری  و  بال 

عالیتی مهم و جالب یافته فاز دید او فراغت جدی شامل تعقیب نظامای در این خصوص دست یافت.  به نظریه   دیگر

بتوان به حد کفایت توسط فردی غیرحرفه  یافتن نوعی حرفه است که در آن  یا داوطلب به منظور مشارکت در  ای 

وی در تحقیق خود چنین تصور کرد که سه  (. 3،   1992های مشخصی را کسب و ابراز کرد )استبینز، دانش و مهارت 

غیرحرفه  دارد،  وجود  جدی  فراغت  در  مشارکت  ) ای نوع  استبینز  شغلی.  داوطلبان  و  سرگرمی  صاحبان  (  1992ها، 

توان به عنوان کیفیتی دوسویه مشتمل بر فراغت تفریحی یا کند در بهترین حالت ،  فراغت جدی را می عنوان می 

تعریف می  را چنین  تفریحی  فراغت  وی  گرفت.  نظر  مقابل آن در  نقطه  و  لذت  " کند  غیرجدی  آنی،  فعالیت  بخشی 

بهره دارای   برای  آموزش خاصی  به هیچ  نسبتا کوتاه که  با عمری  نداردپاداش درونی  نیاز  آن  از  استبینز،    "مندی   (

یا  18،  1997 امور    " (  هایی نظیر سوار شدن بر چرخ و فلک،  . وی فعالیت (58،  2001) استبینز،    " انجام طبیعی 

داند. انجام  هایی از فراغت تفریحی می (  را نمونه 1992؛1982تماشای تلویزیون یا تماشای مسابقه فوتبال )استبینز،  

نیاز دارد و  چنین گونه  بر محتوا  به تمرکز  یا  از تفریحات به حداقل میزان تحلیل    از فعالیت مذکور  "هایی منفعلی 

برده می  لذت  به هر شکل  آن  در  کاوش  به  اجبار  یا  باطنی  میل  نه  و  فعالیت  به خاطر خود  )استبینز،  "شودصرفا   .
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هنگامی که چنین تفریحی از حالت منفعل به فعال تغییر یافته و به بیان دیگر مشارکت در آن نیازمند (.  60،  2001

ای تبیین آن را در قالب سرگرمی یا فعالیتی غیرحرفه   توان مفهومسطح مشخصی از مهارت، دانش یا تجربه است، می 

 (.19-20؛  1997کرد ) استبینز ، 

ها، صاحبان سرگرمی و داوطلبان شغلی با شش ویژگی منحصر به فرد  ایبه همین ترتیب، فراغت جدی برای غیرحرفه 

گاهی باید دوران سختی    کنندگان در فراغت جدی شود. نخست آنکه شرکتاز فراغت غیرجدی یا تفریحی متمایز می 

هایی باشد، کماکان خود  ها ممکن است نیازمند غلبه بر دشواریرا پشت سر گذارند. گرچه مشارکت در این فعالیت 

می  افراد  به  را  سالمت  از  مطلوبی  شرکت فعالیت حس  همچنین  حوزه  بخشد.  در  مشاغل  بسط  به  موظف  کنندگان 

مراح بر  که مشتمل  موردنظر خود هستند  آنکه فراغت  دیگر  دستاوردهاست.  و  تغییر  پیشرفت،  چنین   در   ل مختلف 

مشاغلی ، تالش مضاعف فردی در جهت کسب مهارت، آموزش و دانش ضروری است و مبین تجربه طوالنی در نقش  

باشد مورد  کنندگان است که  به عالوه شامل هشت مزیت ماندگار برای شرکت   (. 256،  1982) استبینز،      ”نظر می 

وفایی، غنای شخصی، خودابرازی، تجدید خویش، حس موفقیت، بهبود تصور از خود، احساس تعلق و  شامل خودشک

ها و لذت محض است ) استبینز،  تعامل اجتماعی ، محصوالت ماندگار فیزیکی به عنوان ماحصل شرکت در این فعالیت 

در بطن آن جهان اجتماعی    یابند کهکنندگان به نوعی منش منحصر به فرد دست می شرکت (.  پنجم آنکه  1992

اونروه،    ( دارد  وجود  ارزش 1980متمایزی  هنجارها،  جهانی  چنین   . داراست (  را  خود  فرهنگی  خرده  باورها  و  ها 

ذات پنداری باالیی داشته  ها هم کنندگان در فراغت جدی معموال با این فعالیت(. در نهایت مشارکت1992)استبینز،  

 (. 7،  1992) استبینز،    "کنند عات در خصوص آنها صحبت میبا افتخار، هیجان و به دف " و 

سرگرمی به معنای تعقیب تخصصی موضوعی فراتر از شغل  "( عقیده دارد 1992در حوزه صاحبان سرگرمی، استبینز ) 

(. وی در آغاز چهار طبقه را در  10) ص    "فرد است که به دلیل مزایای ماندگار، برای او جالب و لذتبخش می نماید 

های غیررقابتی  کنندگان در فعالیت صاحبان کلکسیون، سازندگان و تعمیرکنندگان، مشارکت حوزه شناسایی کرد:    این

فریحی. بعدها او موفق به شناسایی  های ت و سایر فعالیتای(  ) بدون وجود رقبای حرفه مند و بازیکنان ورزشی  و قانون 

نیز شد که مشتمل بر طرفداران هنر   بودند ) استبینز،  گروه پنجمی  ( معتقد است 1992(. استبینز )2001لیبرال 
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بندی فوق  های جدید ممکن است طبقه های بیشتری نیاز داریم و یافته برای درک بهتر مشارکت این افراد به پژوهش 

یافته  اساس  بر  باید را دستخوش تغییر سازد.  دانشگاه، معتقدیم  فوتبال  تیم  تجربی ما در مورد هواداران  طبقه    های 

 اضافه شود. 33دیگری به این مجموعه موسوم به مشتاقان ورزشی 

ای نداشته و به همین دلیل  ای آن است که گروه اول رقبای حرفه تفاوت اصلی بین صاحبان سرگرمی و افراد غیرحرفه 

حرفه  از  متشکل  سیستم  هیچ  ا34عموم    -هاایغیرحرفه   -هاایعضو  ای  مجموعه  عموم،  از  منظور  با  نیستند.  افراد  ز 

شود بلکه تنها به  ای یا هر دو گروه به آنها خدمتی ارائه نمی ای یا غیرحرفه عالیق مشترک است که از سوی افراد حرفه 

،  1992رسانی، روشنگری یا سرگرم ساختن آنها اکتفا گشته و از آنها انتظارات بسیاری وجود دارد ) استبینز،  اطالع 

است در تحقیقات آتی به وجود چنین گروهی در میان صاحبان سرگرمی نیز پی  کند ممکن  استبینز اظهار می   (.59

توانند مشارکت در  ها دارای خانواده و دوستانی هستند که می ایبرده شود. به هرحال این افراد نیز همانند غیرحرفه 

های اجتماعی  یی از سیستمهاها را تسهیل نموده یا دشوار سازند. ضمن اینکه دنیای این افراد میکروکروموزم سرگرمی 

های موجود میان نگرش صاحبان گوید شاید در تحقیقات بعدی شباهتشود. وی همچنین می تر محسوب می بزرگ 

غیرحرفه  و  شغلی  داوطلبان  گروه سرگرمی،  این  از  هریک  زیرا  دریابیم  را  فعالیتای  به  بسیار  ها  خود  انتخابی  های 

 متعهدند.

های فراغت جدی، توجه به سطوح فراساختاری  با پیشرفت تحقیقات در حوزه فعالیت معتقد است  (  1993استبینز ) 

 هانظران متعددی به ماهیت مبتنی بر طبقه اجتماعی این قبیل فعالیتیابد. صاحباین مبحث اهمیتی دوچندان می 

کرده  )پارکر، همیلتوناشاره  دیویدسون   اند  و  ،  1993،  35اسمیت  پارکر  می 1996؛  نشان  پدیده  ( که خود  این  دهد 

می  رویت  متوسط  قشر  در  و  شود.  عمدتا  پرداخته  جدی  فراغت  جنسیت  بر  مبتنی  ماهیت  به  اندیشمندان  دیگر 

(. 1999؛ رینزبرو،  2001های اجتماعی تحت تسلط مردان است )بارترام،  سازند بسیاری از این انجمن خاطرنشان می

) به عالوه همی اسمیت  فرهنگی هویت1993لتون  و  فردی  موقعیت  به  توجه  لزوم  به  اشاره  (  فراغت جدی  سازی در 

پنداری مبتنی بر مشارکت در فراغت جدی تنها مشتمل بر فرآیندهای سطح خرد  ذاتکند. وی معتقد است هممی 

 
33 Sports enthusiast 
34 Professional- amateur- public (PAP) system 
35 Parker, Hamilton- Smith & Davidson 
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ها که منتج از  حقیقت هویت   گذارد. درمی   گیری هویت اثر تر نیز بر شکل نیست بلکه محیط اجتماعی فرهنگی بزرگ 

به شکل بزرگترند،  فرهنگی  فرهنگی جامعه کمک می بافت  استمرار  به  نوبه خود  گیری مفهومی موسوم  به  کنند که 

 ( دانینگ  به گفته  یا  اجتماعی  بودن" ( حس  1999انسجام  تقویت می   36" ما  )را  استبینز  و همچنین  1999نماید.   )

بخشد بلکه  کنندگان حس تعلق می رکت در فراغت جدی نه تنها به مشارکت دریافتند مشا  ( 1997)   37آرای و پدالر

سود می آن  از  نیز  جامعه  آن  کل  در  خارجی  و  محلی  افراد  که  ورزشی  رویدادهای  میزبان  جوامع  در  بی شک  برد. 

روانی    ( درآمد 1992)   38جویند، ساکنان بیش از دیگر مناطق دارای حس غرور یا به گفته برگان و مولز مشارکت می 

 هستند. این مساله در تعطیالت آخر هفته در مورد شهر گینس ویل واقع در فلوریدا نیز صادق است. 

 

 ها  یافته

داد تیم فوتبال گیتور برای این هواداران  هایی از فرآیند کدگذاری مشخص شد که نشان می ها، الگوییدر تحلیل داده 

؛  1982؛ 1979شود که استبینز )ویژگی فراغت جدی بیان می نوعی فراغت جدی است. بنابراین نتایج بر اساس شش 

ویژگی 2001؛  1992 این  بود.  کرده  اشاره  آن  به  از:  (  عبارتند  بلند 2؛    39کوشی(سخت 1ها  مشاغل  (  3؛    40مدت( 

 ( همانندسازی6و   43( منش منحصر به فرد 5؛  42مدت فردی ( مزایای بلند 4؛   41توجه شخصی های قابل تالش 

 

 سختکوشی 

( می 1992؛  1982استبینز  بیان  سخت(  ویژگی کند  از  یکی  گاهی  کوشی  دریافت  او  است.  جدی  فراغت  بارز  های 

های ورزشی یا عدم  شوند از جمله آسیبهایی مواجه می ها با مشکالت یا دشواریکنندگان در انجام فعالیتمشارکت

های خود را با جدیت  کار تئاتر. همچنین او متوجه شد افرادی که فعالیت ن تازه اطمینان از نقش خود در مورد بازیگرا
 

36 We feeling 
37 Arai & Pedlar 
38 Burgan & Mules 
39 Perseverance 
40 Long-term career 
41 Significant personal effort 
42 Durable –self benefits 
43 Unique ethos 
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ای  گذرانند. در مورد هواداران ورزشی باید گفت بخش عمده کوشی از سر می دهند، این مشکالت را با سخت ادامه می 

گردد. منظور از انطباق  ی های پیروزی و شکست و انطباق منفی برمکوشی به حمایت آنها از تیم خود در زمان از سخت 

؛  1976گیرند )چیالدینی و دیگران،  کار می منفی، راهبردی است که هواداران عموما در هنگام شکست تیم خود به 

(. در حقیقت برخی از هواداران تیم گیتور، طرفداران فاقد چنین سطحی از  1992هیرت زیلمن، اریکسن و کندی،  

با عنوان رفیق نیمه سخت از قدیمیخطاب می   راهکوشی را  تیم در این خصوص  کردند. یکی  ترین هواداران زن این 

 اظهار داشت:

ای کسب شود، من به هرحال از  العاده است. مهم نیست چه نتیجه گیتور بودن صرف نظر از پیروزی یا شکست، فوق 

، من به هواداری  (0  -10-1)    که تیم شکستی سنگین داشتراه نیستم. حتی زمانی کنم و رفیق نیمهآنها حمایت می 

ام. ما هرگز تیم را ترک نکردیم زیرا این جوانان به حمایت ما نیاز دارند، چه ببرند یا ببازند. بنابراین... ما در  ادامه داده 

 ( #18،  65ای اتفاق بیفتد. ) زن،  کنار آنها ماندیم و تیم را ترک نکردیم به امید اینکه معجزه 

تیم فوتبال گیتور محسوب می فوق عبارت گیتور بودن   نقلی رایج میان هواداران   ، شود و در مثال فوق،  العاده است 

برای تاکید بر این واقعیت به کار رفته که گیتور بودن به معنای پایداری در حمایت از تیم خود در روزهای پیروزی و  

( به فصل ناموفق این 0  -10-1ین  )  هاست. عبارت شکست سنگ شکست و باقی ماندن در ورزشگاه علیرغم ناکامی 

باز باخت و تنها   10ای برنده نشد، در  اشاره دارد که در آن تیم دانشگاه فلوریدا در هیچ مسابقه   1979تیم در سال  

در حقیقت شماری از هواداران با یادآوری این مسئله ، اصرار داشتند   در یک مسابقه به نتیجه مساوی دست یافت.

ن وجود  با  نیز  بگویند  آنها  از  یکی  بودند.  برنداشته  گیتور  تیم  هواداری  از  دست  مذکور،  دوران  در  تیم  ضعیف  تایج 

  1990هوادار تیم بوده و فقط در دهه    1979داشت هواداران وفادار گیتور کسانی بودند که در سال  مصرانه اظهار می 

 های تیم بسیار زیاد بود، به جرگه طرفداران نپیوسته بودند. که موفقیت 

گویند بله ما کنار تیم هستیم....بیشتر افرادی که با آنها صحبت دانید مشکل اینجاست که اکثرا به شما می خب می 

دانیم  ایم و می با تیم بوده   0-10-1اند .... اما تنها برخی از ما از فصل  می کنید حدود ده سال است که گیتور بوده 
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می  معناست.  چه  به  چشیدن  را  شکست  طعم  این دهرهفته  درک  نیستید.  یا  هستید  دانشگاه  طرفدار  یا  انید...شما 

 ( #67، 49ایم ، ساده است.) مرد،  های مدیدی هوادار تیم بوده مسئله برای ما که مدت

 پروفایل هواداران گیتور که مورد مصاحبه قرار گرفتند  1جدول 

تعداد   هوادار 

های سال

 هواداری 

دانشجوی   نوع هواداری 

دانشگاه  

 فلوریدا 

 اهداتمش

،  46مرد  
21# 

ای و  های زنجیره برای تجربه خانوادگی رانندگی خیر فوتبال  -1نوع   36

 هواداری گیتور ارزش قائل است

،  79مرد  
#23 

فوتبال  -1نوع   38 جوراب خیر  و  کاله  مسابقات  روز  در  نارنجی  او  های 

 پوشد. می 

،  54مرد  
#4 

فوتبال  -1نوع   30  تلفن همراه گیتور هواداری بسیار پرشور با   خیر 

،  60مرد  
75# 

فوتبال  -1نوع   7 اندازه دوست  دانشگاه فلوریدا و فوتبال را به یک  خیر 

 دارد 

،  52مرد  
177# 

فوتبال  -1نوع   46 می  بله   استیو  سعی  مشابه  لباسی  فصل  هر  کند 

 سوپریر بپوشد 

،  50مرد  
11# 

فوتبال  -1نوع   50 تعریف  خیر  محدوده  برای  دارای   رانندگی شده 

نشانزنجیره  با  وی  کامیون  متعدد  ای.  های 

 گیتور تزیین شده است

،  39مرد  
169# 

فوتبال  -1نوع   22 رانندگی  بله   زنجیره تجربه  تاثیرگذار؛  های  ای 

لباس  از  مکرر  پخش  استفاده  گیتور؛  های 

 موسیقی گیتور 

،  47مرد  
24# 

طرفدار    -4نوع   29

 اجتماعی 

را  لباس  بله  گیتور  فوتبال  های  به  و  پوشیده 

 مند است اما طرفدار دو آتشه نیستعالقه 

،  65مرد  
150# 

فوتبال  -1نوع   26 طرفدار دو آتشه نیست اما قطعا خود را گیتور و   خیر 

 داند.نه طرفدار تیم رقیب می 

،  73زن  
16# 

فوتبال  -1نوع   51 های این  آتشه گیتور که سر تا پا لباس هودار دو  خیر 

دارد. در خصوص گیتورها متعصب  تیم را به تن  

 است 
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،  30زن  
163# 

فوتبال  -1نوع   30 پنج   بله   بازی،  هر  به  رسیدن  برای  مشتاق.   هوادار 

 کند ساعت رانندگی می 

،  47مرد  
181# 

فوتبال  -1نوع   47 آب  خیر  و  نارنجی  کامیون  رانندگی    -دارای  طرفدار 

 ای طی چند نسل؛ هوادار دو آتشه زنجیره 

،  54مرد  
72# 

فوتبال  -1نوع   21 او   خیر  کولر  کوسن  –خودروی  و  رنگ    -ها  های با 

 گیتور تزیین شده

،  55مرد  
91# 

فوتبال  -1نوع   31 لباس   خیر  که  افرادی  با  ؛  آرام  شخصیتی  دارای 

گیتور به تن دارند ، رانندگی زنجیره ای کرده و  

 خواند شعرهای گیتور را می 

،  74مرد 
120# 

فوتبال  -1نوع   51 برای   خیر  از گیتور و مفهوم هواداری  هنگام صحبت 

 شود خود هیجانزده می 

،    73مرد  
14# 

فوتبال  -1نوع   46 و   خیر  او  رانندگی  خودروی  در  همراهانش  تمامی 

 ای نماد گیتور استزنجیره 

،  48زن  
98# 

فوتبال  -1نوع   11  پوشد حتی در محل کار نیز لباس گیتور را  می  خیر 

،  38مرد  
87# 

همه    -2نوع   30

 تیم های  گیتور 

 در هر مسابقه کاله و لباس گیتور را به تن دارد  بله 

،  65زن  
18# 

همه    -2نوع   51

 گیتور تیم های   

سر تا پا ملبس به لباس گیتور است. به گیتور و   بله 

 دانشگاه فلوریدا وفادار است

،  49مرد  
67# 

همه    -2نوع   32

 تیم های  گیتور 

تلفن   بله  از  و  داشته  تن  به  گیتور  لباس  و  کاله 

 کند. هوادار مشتاقهمراه گیتور استفاده می 

 

هواداران   سایر  میان  مشترک  احساس  از  بازتابی  گیتور  فوتبال  تیم  قدیمی  هوادار  این  توسط  شده  ابراز  احساسات 

قدیمی است مبنی بر اینکه طی سالیان اخیر و آغاز دوران استیو اسپریر به عنوان سرمربی فوتبال دانشگاه فلوریدا، 

ها (، دانشگاه فلوریدا در بسیاری از فصل 1990 -2002وران ) وفاداری هواداران به تالش چندانی نیاز ندارد. طی این د

به اوج خود رسید. در حقیقت این   1996ها با قهرمانی در مسابقات ملی در سال  پیروز مسابقات بوده و این موفقیت 

اس گوید: من در گذشته احسطور که یکی از آنها میاند. همان کنند تا حدود بسیاری تخریب شده هواداران حس می 

شویم که معموال به  های تیم داشتم چون ارزش بیشتری داشت. این روزها آنقدر برنده می بهتری نسبت به پیروزی 
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دهد. به گفته او  آنقدر که باختن حس بدی  آید. برادرم به بهترین شکل ممکن این قضیه را توضیح می چشم نمی

  29ای نیز با تایید این حس و مروری بر تجربه  ه سال  47هوادارا  (  #169،  39است، بردن حس خوبی نیست. ) مرد  

گوید: در گذشته ما در سطح ملی تیم مطرحی نبود بنابراین پیروزی به نوعی دشوار  اش در هواداری از گیتور می ساله

جالب آنکه در ژانویه  (.  #24،  47توانید وفاداری خود را بسنجید ) مرد  بود. درست در چنین شرایطی است که می 

پسا ،  2002 دوران  با شروع  اینک  داد.  استعفا  از سمت سرمربیگری  فوتبال،  ناباوری جهان  استیو سوپریر در کمال 

می  اتفاق  گیتور  هواداران  میان  آنچه  مورد  در  انتظارها  است.  اسپریر،  افزایش  به  رو  مربی  افتد،  شرایطی  چنین  در 

یت خود از او را به روزنامه انجمن طرفداران این های مبنی بر حماجدیدی به هدایت تم منصوب شده و هواداران نامه 

زند و دقیقا مشخص  کنند. با این حال جامعه گیتور در نوعی برزخ دست و پا می ارسال می   44تیم به نام گینزویل سان

 نیست فصل آینده چه رخ داده و چه آزمونی برای سنجش تعهد هواداران رقم خواهد خورد. 

ری از  توان یک هفته پس از باخت تیم ، به ویژه در میان بسیادهد شدت تعهد گیتورها را می های ما نشان می داده 

برای توصیف احساسات خود از باخت تیم استفاده    "غمگین" یا    "افسرده"همکاران، سنجید. هواداران از کلماتی نظیر 

  (.#177،  52کردند. با این حال از مواجهه با واقعیت یا مورد تمسخر واقع شدن به خاطر آن ابایی ندارند ) مرد،  می 

از هواداران در این خصوص اظهار داشت حت بیمارستان بستری شوم،  یکی  اگر طی هفته های شکست گیتور در  ی 

خیز به محل کار برسانم تا به همه نشان دهم من کسی  حاضرم به هر مشقتی از بیمارستان خارج شده و خود را سینه

خواهم حتی در روزهای شکست نیز به عنوان یک هوادار  کند. من مینیستم که در هنگام شکست تیم، استراحت می 

مرد  و ح  ( گیتور شناخته شوم  ایالتی  #4،  54امی  دانشگاه  یا همان  ایالتی گیتور  رقیب  برابر  در  باخت  (.  چنانچه 

می  افزایش  تمسخرها  این  شدت  باشد،  خصوص  فلوریدا  این  در  است،  دندانپزشک  که  گیتور  هواداران  از  یکی  یابد. 

بازیم، تا یک هفته  در برابر دانشگاه دولتی فلوریدا می کند: من هوادار گیتورم بنابراین هنگامی که ای تعریف می خاطره

وارد می  به مطب  فلوریداست که می هر کس  تیم دانشگاه دولتی  بازی،  شود، جز طرفداران  با صحبت درباره  خواهد 

) مرد،   بیازارد  را  تحقیق احساس می #91،  55شما  این  تمامی هوادران گیتور در  تجربه (.  ای  کردند شکست گیتور 

 
44 Gainsville Sun  
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گیز است، اما حمایت از تیم در چنین شرایطی حائز اهمیتی دوچندان می باشد. یکی از هواداران با ابراز همدردی  انغم

،  50سوزد زیرا به هرحال آنها بسیار کم سن و سالند ) مرد گوید: دلتان به حال ورزشکاران بازنده می با ورزشکاران می 

شما کماکان روابط دوستانه خوبی دارید که نشانگر نوعی همدلی است کند: باره اظهار می(. هوادار دیگری در این11#

مرد   به شکست 75#،  60)  منجر  اشتباهات  برخی  یا  مربی  تصمیمات  از  ندارند  معتقدند حق  هواداران  از  برخی   .)

گوید  باره می ساله در این   49دارد. مردی  و این موارد آنها را از تماشای مسابقات بعدی بازنمی   بازیکنان ناراحت شوند  

 روند.: تنها تعداد اندکی از هواداران تیم را رها کرده و هفته بعد به تماشای مسابقه نمی 

 

 مدت   مشاغل بلند

فراغت جدی آن است که شرکت بوده دومین ویژگی  مربوطه درگیر  فعالیت  در  آنقدر  بتوانند شاهد کنندگان  اند که 

باشند ) استبین به این پرسش که چه  1982ز،  نقاط عطف و مراحل مختلف موفقیت  از هواداران در پاسخ  (. برخی 

بوده  گیتور  هوادار  می مدت  اظهار  بوده اند،  گیتور  تولد،  بدو  از  من  مرد  داشتند   ( به  #11،  50ام  دیگر  برخی   .)

کردند. نام در دانشگاه فلوریدا به عنوان دانشجو اشاره می مکان به اطراف دانشگاه یا ثبترویدادهایی خاص نظیر نقل 

ام که چیزی حدود  یک گیتور بوده   1971گوید من از سال اول دانشگاه یعنی سال  برای مثال یکی از این افراد می 

می  آن  از  سال  مرد  سی   ( دست#24،  47گذرد  داشتند  اظهار  هواداران  از  تن  پنج  گیتور  (.  هوادار  سال  پنجاه  کم 

دانستند. دی را به عنوان نقطه آغاز وفاداری خود به تیم می های شصت و هفتادی میال که بقیه دهه اند در حالی بوده 

ساله بود کع هشت    60شوندگان کمتر از بیست سال هوادار گیتور بودند. یکی از آنها مردی  تنها دو نفر از مصاحبه 

را برای    میالدی فلوریدا  80ساله که در اواسط دهه    48سال پیش به ایالت فلوریدا نقل مکان کرده بود و دیگری زنی  

با اند ، چه  های فوتبال گیتور بزرگ شده برخی از هواداران اشاره داشتند که با دیدن مسابقه سکونت برگزیده بود.   

فوتبال  بازیکن  عنوان  به  اسپریر  استیو  از  دیگر  برخی  رادیو.  در  آنها  شنیدن  با  چه  و  مسابقات  در  شخصی  حضور 

می  یاد  فلوریدا  در  دانشگاه   ( که  مسابقات هیس1966سال  کردند  در  پیروزی  به  موفق  ترافی (  معتقد    45من  و  شد 

 
45 Heisman Trophy 
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بودند وفاداری و تحسین خود نسبت به وی در دوران جوانی آنها ریشه دارد. سایر هواداران نیز هواداری گیتور را نوعی  

می  در مشاغل خود  کاتالیزوری  و   کرددانستند. همانپیوند خانوادگی  بیان  آنها  از  که یکی  و همسرم،    " :  طور  من 

می  مسابقات  به  همسرم...همگی  برادران  و  استفرزندان...برادرانم،  خانواده  یک  گیتور  مرد  " رفتیم.   (49  ،67#  .)

اظهار داشت:   ارتباطات خانوادگی در گیتور  بر  بسیار  تاکید  با  نیز  دیگر  بودن، سنتی  به "هواداری  گیتور  عقیده من، 

ای ده نفری داشته و  (. وی در ادامه توضیح داد که خانواده #87، 38) مرد،   "مشتمل بر آموزش و ورزش اخالقی است

 اند.التحصیل شده شش تن از خواهران و برادرانش از دانشگاه فلوریدا فارغ 

را می  به گیتور  افراد نسبت  از شاخص گرچه مدت زمان هوادارای  باید توان یکی  فراغت جدی دانست،  های مشاغل 

تغییراتی  برشمردن  محسوب   گفت  زمینه  این  در  دیگری  شاخص  نیز  داده  رخ  گیتور  از  آنها  حمایت  نحوه  در  که 

شود. در حقیقت تمامی هواداران به تغییرات تدریجی اشاره داشتند که در برخی رفتارهای هواداری آنها رخ داده  می 

دانم که  نمی   "داران ابراز کرد  در این خصوص یکی از هواای از تغییرات مذکور، شدت حمایت از گیتور بود.  بود. نمونه 

) مرد    "است  کنم این مسئله شدت یافته می آیا میزان حمایت من تغییر کرده یا نه. اما اگر بخواهم درست بگویم، فکر  

های پیروز در دوران استیو سوپریر و تغییر در  هایی مبنی بر ارتباط میان فصل (. در برخی از هواداران نشانه 4#،  54

کنم باید بگویم عالقه من اینک  بله فکر می   "طور که یکی از هواداران بیان کرد  ها مشاهده شد. همانشدت حمایت آن

(. البته  #24،  47) مرد  "آید تر است. در حقیقت این امر نوعی واکنش طبیعی به شمار میبیشتر شده چون تیم موفق 

  "وده است. یکی دیگر از هواداران با خنده خود را  وی بالفاصله اشاره کرد که طی سالیان شکست نیز هواداری وفادار ب

داشت:    " تر!  متعصب  اظهار  و  نموده  می "توصیف  بیشتر  اسپریر  بردهای  تعداد  شدت هرچه  هم  من  تعصب  شد، 

( چنین ارتباطی را شاید بتوان با حضور در مسابقات بیشتر نیز همراستا دانست. در همین #23،  79) مرد  "یافت! می 

 هواداران با تامل بر شغل خود در مقام هوادار گیتور خاطرنشان کرد: خصوص یکی از 

توانم بگویم تقریبا تمامی اوقات این تعصب در خون من جریان دارد. نمی دانم آیا این حس  من بسیار متعصبم و می 

ات دور از  چندان تغییر کرده است یا خیر. شاید طی ده سال گذشته...به خاطر سفرهای بیشتر برای تماشای مسابق

 (. #177،  52دادم، در این زمینه موثر بوده است ) مرد  ، آنها را از دست می 90خانه که تا پیش از دهه  
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می  نسبت  واقعیت  این  به  گیتور  تیم  از  را  خود  حمایت  میزان  در  تغییر  هواداران  از  پوشش  برخی  اینک  که  دادند 

آنها  بیشتری دریافت میای  رسانه دنبال کردن  و  یافته است ) مرد،  کنند  بیشتری  این #120،  74سهولت  (. گرچه 

آنجا نشات می  از  نیز  تیم مسئله  پیروز معموال در رسانه گیرد که  پررنگهای  ترنر ها   ( از  1999،  46ترند  (. یکی دیگر 

می دلیل  این  به  را  خود  وفاداری  میزان  در  تغییر  ب هواداران  مشغول  فلوریدا  دانشگاه  در  اینک  پسرش  که  ه  دانست 

 کند.تحصیل بوده و شور و هیجان خود را با وی تقسیم می 

شاخص دیگر  قابل از  خانواده های  عمر  چرخه  تاثیر  گیتور،  هواداران  بیشتر  میان  در  تغییرات  این  در  بود.    47توجه 

از  های خود به تغییرات منتسب به چرخه عمر خانواده اشاره داشتند که طی آن افراد  بسیاری از هواداران در صحبت

یافت. والدینی وارد شده و به همین دلیل رفتارهای هواداری آنها تغییر می دوران تجرد به دوران والدینی و حتی بزرگ 

برای مثال یکی از هواداران گیتور با اشاره به زمان تجرد خود اظهار داشت: سفرهای ما در حمایت از تیم در آن دوران  

ای شرکت های زنجیره ها با او در رانندگی ر دیگری در خصوص افرادی که سالهوادا(.  #4، 54بیشتر مردانه بود ) مرد 

عنوان کرد  کرده  می ما سال"اند،  را  یکدیگر  یکدیگریم  هاست  احوال  و جویای  در  #18،  65) زن،    " شناسیم  وی   .)

بوده   بزرگ شدن فرزندان هم  ما شاهد  و ادامه خاطرنشان ساخت:  افزود فرزندان خردسال  اینک در  ایم و سپس  ی 

در توضیحات بیشتر    " رفتند، کودک بودند.هنگامی که با ما به تماشای مسابقات می   " برند.  سنین جوانی به سر می 

هواداران در مورد تحوالت صورت گرفته در شغل گیتوری، رد تغییرات چرخه عمر خانواده محرز بود. همچنین بخش  

ها طی این سال   " طور که یکی از هواداران مطرح ساخت  همان  عمده تغییرات به بزرگ شدن کودکان ارتباط داشت و 

کردند با بزرگ شدن  برخی بیان می (.  #67،   65) مرد،    "ایم خانواده خود را در کنار گیتور بزرگ کنیم  ما توانسته 

برخی دیگر   اند در مسابقات دور از منزل بیشتری شرکت کرده و فرزندان خود را همراه بیاورند.ها، آنها توانستهبچه 

ای آنها در طول زمان افزایش یافته زیرا فرزندان هریک ازدواج  های زنجیره که چطور همراهان رانندگی نمودند بیان می 

. به همین ترتیب، سایر هواداران به تاثیرات افزایش سن بر این ساختند کرده و همسران و سپس خود را وارد گروه می 

 
46 Turner 
47 Family life cycle 
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باره چنین  ارهای هواداری خود اشاره داشتند. یکی از زنان هوادار گیتور در این مساله و تغییرات متعاقب آن در رفت

 گفت:  

آییم... تعداد افراد طی این مدت نسبتا ثابت بوده به جز... فکر  ما بیست سال است مثل خانواده ای بزرگ گرد هم می 

و می  بیماری شده  دچار  دلیل کهولت سن  به  آنها  از  برخی  سالیان گذشته  آن نمی  کنم طی  مراسم  توانند  در  چنان 

 ( #18،  65اند. ) زن  حضور یابند و خب البته برخی از آنها هم درگذشته 

بود که برخی هواداران اظهار می   از دیگر نکات مربوط به سن  به رانندگی و  آن  قادر  باال رفتن سن،  کردند به دلیل 

روند بلکه از خودروهای  ر پیاده به استادیوم نمی گفتند دیگ حضور در مسابقات دور از منزل نیستند. برخی دیگر می 

می  کمک  مسیر  در  در  موجود  خود  متوفی  دوست  برای  که  داشت  اشاره  یادبودی  به  هواداران  از  یکی  گیرند. 

 ای ترتیب داده بودند: های زنجیره رانندگی

حال برخی  هریک از اعضا دید. با این ها در چهره توان طی این سال ایم و رد آن را می های خود را داشتهما همگی غصه 

... ما برای یکی از دوستانمان مراسم یادبودی برگزار کردیم. مزار او اینجا پای یک   از ما دیگر اینجا حضور ندارند و 

 ( #169،  39درخت است. ) مرد  

زنجیره  رانندگی  رانندگیسبک  برخی  است.  شده  تغییراتی  دستخوش  زمان  گذر  با  نیز  رای  کنونی  دوران  های  با  ا 

  "زدیم ها پرسه می کردیم . فقط اطراف خوابگاهای نمی ما در حقیقت رانندگی زنجیره     ":  کردند دانشجویی مقایسه می 

،  47) مرد   "کر دم ولی اینک کامال هوشیارم! ها الکل زیادی مصرف می من قبال در این موقعیت  " ( و #24،   47)مرد 

 ای خود گفت: وادار گیتور در خصوص تجربه رانندگی زنجیره (. به همین ترتیب یکی از زنان ه181#

پرستیژ ما باال رفته است... حاال ما چادری نارنجی و آبی داریم. یکی از همراهان ما دارای دستگاه ماهواره است... در    "

ن به دیگر هواداران  توانیم از طریق تلویزیوو وقتی هوا بسیار گرم است، می فضای باز امکان استفاده از برق وجود دارد  

) مصاحبه  می بپیوندیم...   ( ای!  ماهواره  تلویزیون  تیم گر:  ما دیگر  آنچه روی خندد((  و  را می می   ها  زن  دهد   ( بینیم. 

65،18# ) 
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زنجیره پرسه رانندگان  میان  در  کوتاه  بازی ای  شروع  از  پیش  سال  ای  پاییز  در  که    2001ها  بود  آن  از  حاکی 

دار شده  های آنتن به ابزاری رایج در میان این افراد تبدیل گشته و جایگزین رادیو و تلویزیون ای  های ماهواره گیرنده 

 گرفت. است که پیش از این مورد استفاده قرار می 

نمونه  از  دیگر  تغییراتیکی  بلیط   های  بدون  هواداری  از  ارتقا  شامل   ، گیتوری  شغل  تداوم  با  به  مرتبط  فصلی  های 

بلیط  این  از  این برخورداری  در  ارشدیت  کسب  همچنین  و  هواداران  برخی  مالی  وضعیت  بهبود  با  همزمان  هاست. 

اختیار جایگاه به  قادر  افراد  این  اظهار داشت: زمینه،  این خصوص  در  از هواداران  بودند. یکی  بهتر در ورزشگاه  های 

های  های ردیف صندلی   "ود  با اینحال وی به گفته خود وی درصدد بهبود این جایگاه ب  " من در ردیف سوم هستم."

  "های پشت سر باشند   کنم دوستانم در ردیف خواهد روزی به آن برسم و فکر می جلوتر جایگاهی است که دلم می 

تر و نه چیدمان  های راحت های دارای صندلیمنظور او از این حرف آن بود که مایل است در جایگاه  (. #24،  47)مرد  

ورزشگاه نمی مرسوم  مصداق  آنها  خصوص  در  مساله  این  داشتند  اشاره  هواداران  از  دیگر  بنشیند.برخی  زیرا ها  یابد 

بلیط  برای حفظ صندلی دارندگان  به های فصل جدید  به کمک  ملزم  از    های خود،  بعضی  ورزشی هستند.  دپارتمان 

ساله از بین هواداران در    39مردی  کردند.  های مسابقه به صورت نسل به نسل صحبت می هواداران نیز از انتقال بلیط 

این خصوص توضیح داد که چگونه جایگاه او در ورزشگاه از زمان کودکی ارتقا پیدا کرده و اینک در خط چهل یاردی  

برخ که  درحالی  توانسته است.  هواداران  از  جایگاهی  به  اظهار  اند  دیگر  گروهی  یابند،  دست  ورزشگاه  در  بهتر  های 

)    "های دیگر در مکانی مشخص در استادیوم همنشین هستیم. ما بیست یا بیست و پنجاه سال که با زوج   "دارند:  می 

نزد  (. #18،  65زن   در  که  کسانی  میان  هواداران،  از  بسیاری  گفته  به  رابطه  در حقیقت  داشتند  یکدیگر جای  یکی 

اند. های بعد بوده ها توسط نسل دوستانه ای برقرار شده و شاهد بزرگ شدن کودکان همدیگر یا گاهی اشغال صندلی 

تغییر دیگر در این حوزه، مربوط به جای پارک خودروست. امتیازات مربوط به پارکینگ با افزایش ارشدیت هواداران  

های موجود در دانشگاه فلوریداست. هوادران  ی از این تغییرات در نتیجه تغییر در ساختمانیابد گرچه برخافزایش می 

سال    27ما    "کند  طور که یکی از آنها بیان می دهند و همان گیتور معموال محل پارک خودروهای خود را تغییر نمی 

ری نیز در خصوص تغییر جای  (. زن دیگ #181،  47) مرد    "کنیماست که خودروی خود را در این مکان پارک می 
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)زن    " در مکان قبلی بودیم  1976اما از سال  ایم،  جای خود را عوض کرده ما  اینک    "  پارکینگ چنین اظهار داشت:

65  ،18# .) 

 

 توجه شخصیهای قابلتالش 

 ( بیان می 1982استبینز  بلند (  ها در  های شخصی و کسب دانش و مهارت مدت در نقش به همراه تالش کند تجربه 

ای طوالنی در  ای مشخص وجه تمایز فراغت جدی از فراغت غیرجدی است. تمامی هواداران گیتور دارای تجربه حوزه 

از این تیم فوتبال، تالش بسیاری می  بوده و به منظور هواداری  باید خاطرنشان کرد  نقش خود  کنند. در عین حال 

کنندگان در  ( یا شرکت 1979کار  ) استبینز،  ران تازه های عملکردی نظیر بازیگ هواداری شاید نیازمند بهبود مهارت

است. گرچه هواداران  های آنها نیز مرهون کسب مهارت  ( نباشد اما قطعا تالش 1997های ماهیگیری ) یودر،  رقابت

ا  ای و برخورداری از اطالعات مناسب درباره تیم رهای زنجیره هایی نظیر سازماندهی مناسب در رانندگی تگیتور مهار 

های  ترین عامل در این تحقیق میزان تالش صرف شده توسط هواداران در تعقیب فعالیت دادند، مهم از خود نشان می 

( و برخی حتی در مسابقات بسکتبال،  #120، 74) مرد  "در تمامی مسابقات حضور داشتند "تیم بود. بیشتر هواداران  

از تیم تعدادی دیگر  و  فلوربیسبال  دانشگاه  ورزشی  نیز شرکت می های  بین  یدا  این هواداران مسافتی  تا   70کردند. 

وقت   " کنند تا در مسابقات خانگی تیم حضور یابند و جای شگفتی نیست که  طور منظم رانندگی می میال را به   700

در  هاست.  (؛ که در برخی موارد شامل استفاده از مرخصی #91، 55) مرد   "شود...زیادی از ما در این مسیر گرفته می 

 توضیح داد: باره در این طور که یکی از هواداران حقیقت همان

ما در تمامی مسابقات خانگی حضور داریم ، مگر اینکه واقعا اتفاق مهمی بیفتد و مسابقه را از دست بدهیم. در سال  

اقوام درجه یک ما یک مسابقه را از دست دادیم که همان مسابقه با دانشگاه دولتی فلوریدا بود زیرا یکی از    1991

های فصلی را تهیه  همیشه بلیط   1982درگذشت و نتوانستیم به مسابقه برسیم اما به جز این یک مورد، ما از سال  

 ( #21،  46ایم. ) مرد  ایم و فقط در همین یک بازی خانگی غایب بوده کرده 
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بیان می  افتخار چنین  با  :هوادار دیگر  بگویم کنم می فکر می   " کرد  تنها در  طی    توانم  مسابقه حضور    5بیست سال 

( همچنین بیشتر هواداران اظهار داشتند هر بهار برای شرکت در مراسم سالیانه موسوم به  #67،  49) مرد    "امنیافته 

گونه که  اند. همانها ) تمرین درون تیمی پیش از شروع فصل مسابقات( به گینس ویل آمده ها و آبی مسابقه نارنجی 

آیم و منتظرم ببینم  ها میها و آبی من همیشه برای تماشای مسابقه نارنجی   "ار تیم عنوان ساخت:  یکی از زنان هواد

می  پیش  نارنجی #18،  65)زن    "آید چه  مسابقه  آبی (.  و  که  ها  فلوریداست  در  سنتی  مراسم  نوعی  حقیقت  در  ها 

دانند. این مسابقه معموال در نیمروز  یم می های ترا نوشدارویی برای گذر از آخرین فصل ناکامی بسیاری از هواداران آن 

بین تیم فصل قبل و تیم فصل آینده اتفاق می افتد و تا حدودی نتیجه آن ، عملکرد آتی تیم در فصل جدید را نشان 

 می دهد. 

یافتند برخی دیگر از هواداران در روزهای مخصوص به خود و برای شرکت در مراسم بازگشت تیم به خانه حضور می 

ب مورد  که  رفتار  را  رویدادها  این  تیم ، حضور منظم در  زنان هوادار  از  فوتبالی خانگی همزمان است. یکی  ا مسابقه 

انتظار از هواداران وفادار خواند و حتی اظهار کرد از بیرون شهر، برای تماشای مسابقات شنا و دو به محل برگزاری  

  "هر شرایطی اینجا هستیم، در هوای بارانی یا ... ) مکث(...  دانند که ما تحت  آنها می   " وی گفت:  آید.  مسابقات می 

نمی #16،  73)زن   حضور  مسابقات  در  اجبار  صورت  در  تنها  که  طرفداران  این  زمان  (.  میزان  به  همچنین  یابند، 

برای تعقیب فعالیتتخصیص داده  قایق خود سخن شده  از فروش  از هواداران مرد  تیم خود اشاره کردند. یکی  های 

تعطیالت آخر هفته    "کرد. دیگری اظهار داشت:  زیرا هواداری گیتور از او فرصت استفاده از قایق را سلب می   گفت

بی  نمیدیگر  فوتبال  به جز  کاری  تعطیالت  در  ما  از  معناست.  یکی  باشد،  نداشته  وجود  مسابقه خانگی  اگر  و  کنیم. 

 (. #75،  60) مرد   "روند ه به منزل او می اعضای گروه مهمانی را ترتیب داده و همه برای تماشای مسابق

های آنهاست. از آنجا که این هواداران در بیرون از  دیگری از تالش   های همیشگی هواداران در روز مسابقه نمونه رویه 

کنند، بسیاری از آنها برای رسیدن به دانشگاه فلوریدا در ساعات اولیه صبح و پیش از طلوع آفتاب می   شهر زندگی 

هایی بدین شکل توصیف  یکی از هواداران مذکور برنامه روزانه خود را در چنین موقعیتکردند.د را آغاز می سفر خو 

شوم، به منزل خواهر همسر خود رفته و موتور را تحویل گرفته و آماده  ساعت چهار صبح از خواب بیدار می   " کرد:  
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استادیوم فالوت   8:30،    8:15شوم.  حدود ساعت  رفتن می  مرد،    "رسم...می   48به  ترتیب    (.75#،  60)  به همین 

ای به جا آورده و معموال هفته قبل از مسابقه را به  های زنجیره بسیاری از هواداران تشریفات دشواری را برای رانندگی 

 گوید: باره میگذراندند. یکی از آنها در این هماهنگی با دوستان و اقوام و تهیه مایحتاج سفر می 

دانید، مواردی مثل اطمینان از اینکه همه موارد ضروری را به  کنم، می من روز جمعه شروع به آماده کردن وسایل می 

های تاشو، بادبزن، همه چیز حتی کاله و دیگر وسایل مورد  بارانی، صندلی شوم که  ام. مطمئن می همراه داشته و آماده 

 ( 150# ، 5ام. ) مرد ها را به همراه آورده کنم که بلیط می  نیاز در ماشینم وجود دارد. و باز اطمینان حاصل

او براساس تجربه بلندمدت خود به عنوان هوادار تیم، دقیقا یاد گرفته چه اقالمی را با خود به مسابقه ببرد تا برای هر  

باشد. از مزه   رویداد احتمالی آماده  بره هوادار دیگری  از مسابقات از روز سه شنبه    دار کردن تکه های گوشت  پیش 

های  های بسیاری از تالش در بین این هواداران گیتور نمونه برای طبخ آن در طول مسیر رانندگی سخن می گفت.  

می  را  توجه  قربانیقابل  مالی،  زمانی،  حیث  از  که  یافت  فعالیت توان  سایر  منظور  کردن  به  خانوادگی  تجارب  و  ها 

هایی نظیر زود  خص شد این هواداران طی سالیان به دانش و مهارت هوادارای از تیم انجام شده است. همچنین مش

به  برای  مسابقه  به  رانندگی رسیدن  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  دقیق  شناخت  یا  دلخواه  پارکینگ  آوردن  های  دست 

در  اند.  ای یا حفظ آرامش خود در حین تماشای مسابقه تحت شرایط مطلوب یا نامطلوب برای تیم دست یافته زنجیره 

 های گیتور بودن به زحمات صرف شده در این مسیر غلبه دارد. عین حال همگی بر این باور بودند که مزیت 

 

 مزایای بلندمدت فردی 

 ( اجتماعی،  1979استبینز  تعامل  از  عبارتند  فراغت جدی شد که  از  ناشی  فردی  مزیت  به شناسایی هشت  موفق   )

هایی  اوقات خانوادگی و دوستی   " خاص بودن "تحقیق تمامی هواداران از  حس تعلق، غنای فردی و بازآفرینی. در این  

می  سالصحبت  این  طی  که  می کردند  هواداری  از  ناشی  مزیتی  را  آن  و  بود  گرفته  شکل  اظهار ها  برخی  دانستند. 

 
48 Flavet 
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سایر    (.# 181،  47) مرد    "داشتند تنها زمانی که کنار هم می نشینیم ، در هنگام تماشای مسابقات فصلی است  می 

 گفتند: هواداران در خصوص زمانی که در دانشگاه فلوریدا برای حمایت از تیم صرف کردند، چنین می 

کنم ... دیدار دسوتان و اعضای خانواده و آشنایان آنها زمان دلچسبی است... صحبت با آنها شیرین است و ... فکر می 

می  فلوریدا صحبت  مسائل  و  بازی  درباره  بیشترما  اما  زندگی  صحبت   کنیم   اوضاع  ... خب  که  است  بدین شکل  ها 

بچه  خبر؟  چه  است؟  که  چطور  پرمعنایی  مفاهیم  بازنشستگی چیست؟  درباره  نظرت  دانید...  می  حالند؟  چه  در  ها 

 ( #24،  47خواهی با دوستانت در مورد آن صحبت کنی . ) مرد  می 

ا این هوادار داشتند. یکی  از هواداران احساساتی مشابه  آنها گفتبسیاری  بلکه درباره    "ز  نیست  فوتبال  فقط  مساله 

کرده مالقات  اینجا  در  که  است  و همه کسانی  مرد    "امهمه چیز  از  (. در حقیقت همان 168#،  39)  یکی  که  طور 

کرد   مطرح  می   " هواداران  فکر  رانندگیمن  گاهی  زنجیره کنم  مهم های  مسابقه  از  مسابقه  ای  اینکه  نه  است،  تر 

بلکه مساله دیدار با دوستان...در طول فصل مسابقات به جای مکاتبه یا مکالمه تلفنی با آنهاست. به  اهمیت باشد  بی

نوعی چشم   به  دلیل  بنابراین مساله اصلی  همین  ببینید.  را  آنها  بتوانید دوباره  تا  فرارسیدن مسابقات هستید  انتظار 

مرد  دوستی   ( هواداران،  #150،  65هاست  این  از  بسیاری  برای  معنای  تجربه (.  فوتبال  با  همراه  اجتماعی  های 

خاطره  "های مرتبط با فوتبال از اصطالح  یکی از هواداران مرد درباره فعالیت   تری به زندگی بخشیده است.  گسترده 

می   "آفرینی مرد  استفاده   ( می #120،  74کند  هم  زنی  طرفدار  بودن  (.  گیتور  هوادار  مسافرت   "گوید  به  را  ما 

(. در حقیقت این زن هنگام صحبت #16،  73) زن    "ای به تعطیالت نداردیر این صورت همسرم عالقه دارد.در غوامی 

ترین لذت من تماشای گیتورهاست ) همراه با گیتور بودن ) هق هق(... بی شک بزرگ   "از گیتور بودن احساساتی شد 

شود. در هنگام پیروزی تیم دوچندان می   های روانشناختی ناشی از گیتور بودن به ویژه . البته مزیت "ردی از اشک(  

کردند و  استفاده می  "بخششادی  " ،  "وجدآور"هواداران در توصیف احساسات خود به هنگام برد تیم از کلماتی نظیر 

داشت   اظهار  آنها  از  یکی  می   " حتی  اگر  می اوه  پشتک  از خوشحالی  ، من حقیقتا خوشحالم.   توانستم  )خنده(  زدم 

 (. #75،  60) مرد   " برند ، واقعا حس خوبی دارم و از دیدن پیروزی آنها خوشحالممی هنگامی که آنها 
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 فردبه منش منحصر

از جهانی اجتماعی هستند که دارای خرده  ( معتقد است شرکت 1992استبینز )  کنندگان در فراغت جدی بخشی 

های  ها و هنجارهاست. بر اساس نوشته ها، نگرش ای از ارزش فرهنگ و منش منحصر به فرد خود متشکل از مجموعه 

شیبوتانی 1932)   49کرسی ایروین 1955)  50(،  و  نوی1977)  51(  بسیاری  و  اونروه (  دیگر،  ب1980)  52سندگان    یان( 

هایی اجتماعی هستند که حول فعالیتی مشترک تنظیم شده و با سطوح  کند که جهان های اجتماعی ، سازمانمی 

متمایز می  یکدیگر  از  تعامل  و  معانی  مشارکت،  ، جهانمختلف  لحاظ جغرافیایی  به  توانند شوند.  می  اجتماعی  های 

افزون و ارتباطات بهتر در تمام دیا  پراکنده باشند و یا حتی با وجود جهانی سازی روز محلی بوده یا در سطح کشور  

 ( اونروه وجود خرده عنصر گم سازد  ( خاطرنشان می 1993پخش شوند. استبینز  فرهنگی قدرتمند در  شده در نظریه 

فرهنگ  ترکیبی از خرده   های مرتبط با تعقیب فراغت جدیچنین جهان های اجتماعی است. بنابراین به زعم او منش 

بیان می  او همچنین  از فراغت جدی دارای ویژگی و ساختار اجتماعی است.  های  دارد چنین سطح ساختاری کالنی 

های کوچک و  های زندگی خاص، تعدادی گروه های اجتماعی، سبکمتعددی می باشد: جهان اجتماعی مجزا، شبکه 

 مرکزی. به ویژه در حوزه ورزش، فعالیت جمعی 

ای گیتور  های منطقه صائص مرتبط با هواداری از تیم فوتبال گیتور بسیار گسترده است. هواداران متعدد در کلوپ خ

کنند تا  عضویت دارند. همچنین هنگامی که در گینس ویل نیستند، از رسانه ها و به طور فزاینده اینترنت استفاده می 

 گوید:  ن زن در این خصوص می اخبار فوتبال گیتور را دنبال کنند. یکی از طرفدارا

اینترنت به سایر   از مسابقه، لحظه    Gatorozone.comخب در  های  مراجعه می یند و سپس صبح یکشنبه پس 

های پنجشنبه با استیو  حساس مسابقه با اسپریر را دیده و بعد شب های پنجشنبه در رادیو... می دانید، برنامه شب

 (# 98،  48اسپریر است. ) زن  

 
49 Cressey 
50 Shibutani 
51 Irwin 
52  Unruh 
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های زندگی متمایز میان هواداران تیم فوتبال گیتور در دست است. همچنین شواهد بسیاری در خصوص وجود سبک 

کنند، بلکه زندگی آنها های ورزشی بسیار می این افراد نه تنها وقت خود را صرف جستجو در اینترنت و مطالعه گزارش 

می  فوتبال  محور  صحبتحول  در  هواداران  از  بسیاری  اساس هچرخد.  بر  خانوادگی  رویدادهای  تنظیم  به  خود  ای 

 دارند:مسابقات فوتبال اشاره داشتند. یک مرد هوادار و همسر وی در این باره ابراز می 

گیریم و ما ... ) هوادار گیتور( باید مطمئن مان را جشن می امین سالگرد ازدواج یکی از دوستان) زن( ما به زودی سی

باید مطمئن شدیم که آخر هفته تعطمی  ازدواج مجدد است و  برادر همسر من در حال  واقع  یل است ) خنده(. در 

 ( #67،  49شدیم این مراسم با مسابقه تداخل ندارد ) خنده( ( مرد  می 

نقش محوری هواداری از تیم فوتبال گیتور در زندگی این افراد بیش از پیش زمانی مشخص شد که از آنها خواستیم  

تیم فوتبال گیتور تصور کنند. بیشتر آنها ساکت شده و نمی توانستند باور کنند چنین سوالی از  زندگی خود را بدون  

دانم چه  شوخی می کنید! ... چطور چنین چیزی ممکن است؟... نمی  "آنها مطرح شده است. یکی از هواداران گفت  

تالش کرد و امیدوار ماند... این مساله    رسد. شبیه کابوس است. باید کردم. امکان ندارد. چنین روزی هرگز فرا نمی می 

 ( #72،  54) مرد   "کند مرا افسرده می 

حتما با من شوخی شان گرفته ) خنده(... شما دارید قضیه را خیلی سخت می کنید، اینطور    " دیگری در پاسخ گفت:  

دانید من از  ا تصور کنم. می توانم چنین چیزی رنیست؟ خب.... ) مکث طوالنی(... بله، آه...بیایید صادق باشیم. من نمی 

بوده مدت آنها  با  فوتبال چندان در میان هواداران محرز  #4،  54) مرد    " امها پیش  اساس  بر  (. تنظیم زندگی خود 

ویژه تعطیالت آخر هفته در پاییز قرار  نیست اما اتفاقات دانشگاه و جمع هواداران تحت تاثیر بود یا نبود تیم فوتبال به 

مثال  برای  هفته   دارد.  در  هرگز   هنر  پاییزه  نمی فستیوال  برگزار  با هایی  زیرا  است  برقرار  خانگی  مسابقات  که  شود 

 های روز شنبه باشد.شود ، به خصوص اگر این زمان مقارن با مسابقه استقبال اندکی مواجه می 

شود.  ه وفاداری مربوط می ها وجود دارد که مهم ترین آن به مسالای از ارزش دیگر آنکه در میان هواداران، مجموعه 

این  در  هواداران  از  می یکی  بیان  می   "کند  باره  هواداران  فکر  به جرگه  که  هنگامی  است.  وفاداری  فقط  مساله  کنم 

(. سایر هواداران وفاداری خود را ناشی  #91،  55() مرد  "کنید.شوید، به مسائل نگاه متفاوتی پیدا می گیتور ملحق می 
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د به  نسبت  خود  غرور  می از  به    "دانستند  انشگاه  وفاداری  دانشجو،  یک  عنوان  به  است.  وفاداری  کار،  عمده  بخش 

برنامه  و  یا تیمدانشگاه  تیم  به دستاوردهای  افتخار نسبت  تعبیری حس  به  یا  آن  اونروه  #24،  47) مرد    "هاهای   .)

ند. در خصوص هواداران تیم  های اجتماعی دارای مراکز جغرافیایی مرتبط هستکند تمامی جهان ( اظهار می 1980)

از هواداران    53فوتبال گیتور، این مرکز گینس ویل و به طور خاص سوآمپ ) ورزش بن هیل گریفین ( است. یکی 

خواهند خودروری  جدیدی که می به هواداران    توسط او و دوستانش  پرشور در خصوص برگزاری مراسم خوشامد گویی 

 گفت:   چنینخود را در نزدیکی آنها پارک کنند، 

ما    "اینجا پارک کنید، باید این شعر را بخوانید  ما اینجا رسمی داریم. اگر تازه وارد باشید و بخواهید ماشین خود را  

و سپس بر روی ماشین من و چهار ماشین دیگر راه بروید . چه مست باشید و چه هشیار،     "فرزندان فلوریدای پیریم

 ( #181،  47گردید! ) مرد  اول بازمی فرقی ندارد ، اگر بیفتید دوباره به جای 

شعری که وی به آن اشاره دارد،  در هر مسابقه خانگی بین راندهای سوم و چهارم خوانده شده و هواداران بازو به  

خوانند. این شعر میراثی از روزهای آغازین دانشگاه فلوریدا  و هنگامی است که این مرکز، موسسه  بازوی هم آن را می 

که دانشگه فلوریدا بیش از نیم قرن  ای مخصوص زنان بود. درحالی و دانشگاه دولتی فلوریدا ، دانشکده ای کوچک بوده  

های مردانه برگرفته از فوتبال در آن چنان قوی است که  گیرد، خصلتاست که از سیستم آموزشی مختلط بهره می 

ن یک گیتور واقعی باید کلمات را به خوبی  بنابرایهای بسیار مواجه شده است.  تالش برای تغییر کلمات با مخالفت 

این مساله فقط مجوز ورود به جهان اجتماعی گیتورها نیست بلکه به هواداران  دانسته و با غرور آنها را بر زبان آورد.  

شود. به  دهد که بخش مهمی از جهان مذکور قلمداد می های جمعی مسابقه را میامکان مشارکت کامل در فعالیت

که  عالوه    است  مرتبط  با همانندسازی  و  بخشیده  قوت  را  اجتماعی  در جهان  اساس عضویت  بر  خاطر  تعلق  حس 

 باشد. ششمین ویژگی فراغت جدی می 

 

 

 
53 The Swamp ( Ben Hill Griffin Stadium) 



25 
 

 همانندسازی 

  ( استبینز  دید  از  فراغت جدی  ویژگی  شرکت 1992؛  1982؛  1972ششمین  که  است  آن  با (  به شدت  کنندگان 

ای از هویت ند. تمامی هواداران مصاحبه شده در این تحقیق بخش عمده  کنذات پنداری می فعالیت انتخابی خود هم 

اند. بخشی از این همانندسازی از نوع پوشش، تزیینات خودرو به  خود را برمبنای هواداری تیم فوتبال گیتور بنا نهاده 

رنگ   ( آبی  و  نارنجی  داش رنگ  مسافرتی  خودروهای  حتی  برخی  بود.  مشخص  فلوریدا(  دانشگاه  این های  با  که  تند 

هایی به شکل تمساح و صندلی های نارنجی و آبی بود. هنگامی که از یک هوادار  ها آراسته شده و دارای تلفن رنگ

 مرد در خصوص پوشش او در روز مسابقه پرسیدیم، وی پاسخ داد: 

روم؛ با لباس گیتور  ه می همان لباس همیشگی... بلوز و شلوار با عالمت گیتور بر روی آن. من با لباس گیتور به مسابق

های گیتور با آستین بلند و آستین کوتاه دارم... روی تمامی آنها نشان گیتور مشخص  گردم... من لباس به منزل بازمی 

بله... این لباس  طور که ماشینم به طور اختصاصی برای من آماده شده.  ها برای من آماده شده است.... هماناست... 

 ( #72،  54کننده همرنگی وجود دارد. ) مرد،  و آبی است و در داخل آن دستگاه خنک   تمام ماشین من نارنجی

های نارنجی و آبی از جمله پوشاک رایجی بودند که افراد در روز مسابقه  ها و شلوارک ها، کاله ها، بلوز ها، کفش گوشواره 

توسط برخی هوادااستفاده می  این پوشاک گاهی در طول هفته  این   "  شد.ران پوشیده می کردند. در حقیقت  خب 

هایی که من دارم،  التحصیل شده  و به شما خواهد گفت که بر روی بیشتر لباس دختر من است که به تازگی فارغ 

دیده می  گیتور  لباس نشان  روز  هر  بلوزهایم. من  اما  نه،  که  شلوار  و  شلوار...کت  و  از جمله کت  را  شود،  گیتور  های 

مرد    "پوشممی  داد  (هو# 67،  49)  توضیح  دیگری  می   "ادار  خنده(.  مردم   ( هستم  روحی  عقده  دچار  من  گویند 

حال ، پوشاک و متعلقات (. با این#181،  47) مرد  "کامیون من آبی است، آبی و نارنجی. اسم سگ من گیتور است

 ت.تنها شاخصی سطحی از میزان همانندسازی افراد مذکور با تیم گیتور اس 

های خود دانشگاه و  از دانشگاه فلوریدا فارغ التحصیل شدند، غرور بیشتری به دلیل ویژگی از بین هفت هواداری که  

کنم من به دانشگه رفتم  فکر می   "گوید  تیم فوتبال گیتور وجود داشت. یکی از زنان هوادار تیم در این خصوص می 

های ورزشی آن  از دانشگاه و تیم چون اهل گینس ویل هستم و بنابراین هواداری از گیتور، افتخار بزرگی است. من  
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هر چیزی که به هرنحو با دانشگاه  "باره چنین اظهار داشت:  ( هوادار دیگری در این #63،    30) زن   " کنم  حمایت می 

فلوریدا مرتبط باشد، برای من جالب است... زیرا از تحصیل در این دانشگاه... و افتخارات  دانشگاه فلوریدا...نه فقط در  

(. یکی دیگر از هواداران مرد ابراز کرد زمانی که  #177،  52) مرد    "بالم...ها... به خود می در تمامی زمینه   فوتبال بلکه 

یا خانه  نارنجی و آبی  برای سفرهای گیتوری ندارد  ماشینی  از تحصیل در این دانشگاه احساس غرور    "ای متحرک 

 گوید:  اله می (. یکی از هواداران در توضیح این مس#24، 47) مرد  "کند می 

التحصیل شده یا در  دانم. من هر شخصی را که از این دانشگاه فارغ نم همیشه خودم را نه هوادار گیتور بلکه گیتور می 

به تحصیل مشغول است گیتور می  نبودن است ) می آن  ، گیتور  آن  مقابل  نقطه  دانید دودسته  خندد(. می دانم که 

کنند ای کاش هوادار گیتور بودند... بنابراین... وقتی کسی از من ی هوادار وجود دارند، هواداران گیتور و کسانی آرزو م

بلکه  می  نیستم  گیتور  هوادار  بگویم که من  آنها  تصحیح  با  یا خیر، سعی میکنم  آیا طرفدار گیتور هستم  که  پرسد 

 ( #177،  52گیتورم ) مرد  

آنها از تیم خود در مقایسه با سایر  توان در هنگام صحبت کردن  شدت همانندسازی این هواداران با گیتورها را می 

( مشاهده  54ها در کنفرانس جنوب شرق امریکا  به ویژه تیم رقیب ایالتی یعنی دانشگاه دولتی فلوریدا ) سمینولز تیم 

  "کرد. این رقابت میان اعضای خانواده ها نیز به خوبی مشهود است. یکی از هواداران در این خصوص اظهار داشت  

برای ش  اگر می من همیشه  با همسرم می گویم  بولداگوخی  با طرفدار  دانشگاه جورجیادانستم هرگز  ازدواج  55ها)   )

مرد    "کردم نمی دانشگاه  (.  21#،  46)  جز  به  دانشگاهی  انتخاب  در  آنها  فرزندان  که  کردند  عنوان  هواداران  برخی 

نشگاه دولتی فلوریدا را برگزیده بود، گفت اند. یکی از هواداران که دخترش دافلوریدا برای ادامه تحصیل اشتباه کرده 

می  وی  به  شوخی  به  که  دوستانش  را    "گویند  فلوریدا  دولتی  دانشگاه  در  تحصیل  اجازه  دخترانشان  به  پدران 

( هوادار دیگری دختر خود را به علت انتخاب دانشگاه دولتی فلوریدا، زنی جوان و سرکش  #91،  55) مرد  "دهند نمی

دامه گفت تصمیم دخترش تنها به دلیل نیاز به متفاوت بودن از پدر و مادرش بود و چون در  توصیف کرد. وی در ا

 
54 The Seminoles 
55 Georgia 
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کرد باید از این محیط فاصله بگیرد... او شش هفته در دانشگاه دولتی فلوریدا ماند و  اینجا بزرگ شده بود، احساس می 

 . "کامال افسرده بود ) بنابراین به دانشگاه فلوریدا بازگشت(

  "دانستند. یکی از زنان هوادار تیم  در این مورد اظهار داشتی این هواداران رقبا را تنها مایه سرگرمی می  به طور کل

کنیم. خواهرزاده همسرم  های همدردی آنها را به شکل مضحکی دریافت می دانید ما ایمیل و نامه ما رقبایی داریم. می 

برخی از هواداران در  حال  (. با این# 18،  65) زن    "ست؟هفته گذشته از من می پرسید چه بر سر تیم شما آمده ا

در فلوریدا تنها   " ها دچار تغییر شده بودند. یکی از این افراد توضیح داد  احساسات خود نسبت به طرفداران سایر تیم 

در  ( وی  #72،  54) مرد    "های گیتورهاخواهند گیتور شوند و طعمه سه گروه وجود دارند. گیتورها، کسانی که می 

استخدام نمی  را  افزود که هرگز طرفداران سمینول  به  ادامه  بوده و  به لحاظ ذهنی دچار مشکل  افراد  این  زیرا  کند 

فلوریدا  دانشگاه دولتی  به  افراد  این  دلیلی که  تنها  آورد.  نخواهد  استخدام خود در  به  را  آنها  دلیل هیچکس  همین 

(. جریان هنگامی  #72،  54) مرد    "راه یابند. واقعیت همین است!    پیوستند آن بود که نتوانستند به دانشگاه فلوریدا

فروشگاهی  مضحک  از  دزدی  دلیل  به  فلوریدا  دولتی  دانشگاه  فوتبال  بازیکنان  از  یکی  پیش  سال  چند  که  شد  تر 

به سمینول  زمان  از آن  و  با عنوان مجرم دستگیر شد  یاد می ها  مورد گفت  ها  این  ح ترجی  " شود. هوادار دیگری در 

(. این هواداران تا حد غایی همانندسازی  #181،  47) مرد    "گرا باشد تا طرفدار سمینول !  دهم پسرم همجنس می 

های  تر به مقایسه های معتدل به شیوه کرده و نماینده تمام هواداران مصاحبه شده در این تحقیق نیستند. برخی دیگر  

ها منحصر به فرد  دانشگاه فلوریدا در مقایسه با دیگر دانشگا  زدند. یکی از این افراد اظهار داشت اجتماعی دست می 

شود و از  باشد... اما این دانشگاه بسیار خاص قلمداد می است به جز دانشگاه نوتردام که دارای سنتی چندین ساله می 

رد آن اظهار نظر  توانید در موکنند و تا در چنین موقعیتی قرار نگیرید، نمیهمان ابتدا مسائل را به شما تلقین می 

 (. 67# ، 49) مرد  " کنید. امسال پانزده هزار بلیط دانشجویی در کمتر از چهار روز به فروش رفت

دانند و به  عالوه بر گروه های اجتماعی درجه یک، این هواداران خود را با جامعه بزرگتر هواداران گیتور نزدیک می 

گوید گیتور  (. هوادار دیگری می 91،  55دارند ) مرد    "ی مشترک  رابطه عاطف  "گفته یکی از آنها، با دیگر هواداران  

 بودن به معنای وجود هویت و موضوع گفتگوی مشترک با دیگر گیتورهاست:
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یابند که شما هوادار گیتور هستید... پزشک خانوادگی  شود. آنها درمی ساز ارتباطات بسیار خوبی می گیتور بودن زمینه 

از  آموزان همیشه به من هدیه طرفدار گیتورند.... دانش    -من معلم هستم  چون   –من، کل اعضای کالس من   هایی 

ای از این طریق ایجاد شده  کنند و روابط دوستانهدهند. آنا در حیاط مدرسه ابتدایی مرا خانم گیتور صدا میگیتور می 

دانید... می  می است.  مالقات  است که  افرادی  و همراهی  نشانگر درک  فرودگاه کنید  این مسئله  در  آنها  دیگر ،  یا  ها 

 ( #18،  65کنند ) زن  ها به سمت شما آمده و با شما صحبت می مکان

ها و احساسات مشترک در مورد ورزش یکی از منابع اصلی  ( بیان می کند، هویت 1990شاید همانطور که دانینگ )

ای از هویت بر  این تحقیق بخش عمده  حس ما بودن در جامعه پست مدرن باشد. بی شک برای هواداران قدیمی در  

 اساس هواداری از تیم فوتبال گیتور و عضویت در جهان اجتماعی گیتورها شکل گرفته است.

 

 بحث

اینک مبارزه    "نویسد:  ها و فراغت جدی چنین می ایها، حرفه کارگیری اثر خود با نام تازه ( در نتیجه 1992استبینز )

اطمینان یابیم فراغت جدی در دستورالعمل پژوهشی قرن آینده جایگاه مهمی یافته  به پایان رسیده است. پس باید  

توسط صاحب135)ص    "است مدعا  این  پذیرش  بر  مبنی  مطمئنی  شواهد  وجود  (.  فراغت  حوزه  در  متعدد  نظران 

ه     ) جلد  به موضوع فراغت جدی اختصاص یافت   56نامه از نشریه فراغت جهانیاز آن زمان تا کنون، دو ویژه  دارد.

پردازد )  های داوطلبانه در این زمینه می (. همچنین یک شماره نیز به فعالیت 2001(، 2) 43؛ و جلد 1993( ، 1)35

محققان مختلف به بررسی انواع فراغت جدی نظیر عضویت در کلوپ امریکایی کنل ) بالدوین    (.1997( ،3)  38جلد  

حال ، تا چندی پیش، هواداری  اند. با این( پرداخته 1997) یودر،    ( و شرکت در مسابقات ماهیگیری1999و نوریس،  

توجه صاحب  مورد  ) جونز،  ورزشی  بود  نگرفته  قرار  داده 2000نظران  ما معتقدیم  می (.  نشان  ما  هواداران  های  دهد 

(. به  2001؛  1992؛  1982؛  1979های فراغت جدی را دارا هستند ) استبیزن،  ورزشی در این تحقیق کامال ویژگی 

می  بیان  استبینز  بررسیعالوه  می عمیق   کند  فراغت جدی  انواع  در  همین تر  بر  دهد.  تغییر  را  وی  مفروضات  تواند 

 
56 World Leisure 
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توان در تحقیقات بعدی در حوزه فراغت جدی به  سازیم که می های خود، نکاتی را مطرح می اساس ما براساس یافته 

   کار گرفت.

های جالب در تحقیق ما تعامل بین چرخه عمر خانواده و پیشرفت در مسیر هواداری از تیم فوتبال گیتور  یکی از یافته 

گیرند که لزوما از دیگر  ( فراغت را به عنوان بعدی در هم تنیده از زندگی درنظر می 2000)57بود. کلی و فری سینگر  

اند جایگاه و معنای پویایی داشته و بر حسب مراحل مختلف عمر )  ته سایر اندیشمندان دریاف  ابعاد زندگی مجزا نیست. 

( ، می تواند دستخوش تغییر شود.  1975،  59( یا چرخه عمر خانواده ) راپوپورت و راپوپورت 1980ی،  58کلیبر و کل 

ر آنها در مسیر  ای در بین طرفداران تیم فوتبال گیتور نیز به صورت کامال یکپارچه با سفرسدهواداری حرفه به نظر می 

های تیم، بلکه به افرادی مربوط  زندگی مرتبط است. خاطرات آنها به عنوان هوادار نه فقط به پیروزی ها و شکست

اند. بزرگ شدن فرزندان، اضافه شدن اعضای جدید به خانواده از طریق  شود که با آنها در این تجربیات سهیم بوده می 

حتی از دست دادن آنها به سبب مرگ همگی با تغییراتی مرتبط است که طی    ازدواج، باال رفتن سن اعضای گروه و

سالیان هوادارای آنها از تیم گیتور رخ داده. بی شک گاهی در مقطع خاصی از عمر ، اعمال برخی تغییرات در سبک  

زنجیره  موجب  رانندگی  سن  رفتن  باال  گاهی  است.  یافته  ضرورت  کمتر  یا  بیشتر  افراد  حضور  برای  کوتاهی  ای 

کرده مسافت رانندگی  تیم  با  همراهی  برای  افراد  که  شده  در  هایی  همیشگی  عنصری  بودن  گیتور  حال  این  با  اند. 

این مقوله  کند پیشرفت در این مسیر ما را به درک بهتر  می   ( بیان 1992شود. استبینز ) زندگی این افراد محسوب می 

(  1992ای را در مسیر زندگی افراد تجسم بخشید. استبینز ) توان فراغت جدی حرفه سازد که چطور میرهنمون می 

گردد. به عقیده ما ای به واسطه تداوم اجتماعی و روانشناختی مشخص می کند که پیشرفت در هواداری حرفه بیان می 

یاری  ای در مسیر زندگی افراد  گیری فراغت جدی حرفه تواند ما را در درک شکلگزینش رویکردی مادام العمر نیز می 

ترین مزایای هواداری بوده؛  های صرف شده با خانواده و دوستان یکی از مهمبخشد. بی شک برای این هواداران زمان 

این گرو همان نسلی  بین  ماهیت  تیم گیتور چنین جایگاهی را  هگونه که  از  از هواداری  ناشی  تعلق خاطر  ها و حس 
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یقات فراغت جدی ظهور یافته و عضویت در جهانی اجتماعی  طی سالیان اخیر در تحقداراست. تمامی این مضامین  

 گیتورها نیز نویدبخش امکان بررسی برخی از این موضوعات است. 

های تفریحی خانوادگی در روز مسابقه مربوط  های تحقیق به مشارکت هواداران گیتور در فعالیت یکی دیگر از یافته 

شد. برخی از  های خانوادگی آنها محسوب می ای بخشی از زمان نجیره است. برای بسیاری از این افراد، رانندگی های ز

زنجیره  هواداران  می این  تشکیل  بیشتر  یا  نفر  بیست  بر  مشتمل  جامعههایی  در  برخی  دادند.  زعم  به  که  ای 

شده  های اجتماعی در کنار خانواده بسیار نایاب  (، زمان برای فعالیت 1991،   60نظران، زمان فشرده است ) شور صاحب

خانواده  اعضای  حتی  هسته کمااینکه  از  های  بسیاری  ندارند.  کافی  فرصت  یکدیگر  با  غذا  صرف  برای  حتی  نیز  ای 

زنجیره  رانندگی  نسل هواداران  بر  مشتمل  خانواده  همراه  به  خوش  اوقاتی  را  تا  ای  جوان  و  کودک  از  مختلف  های 

مادربزرگ پدربزرگ و  ا  دانستند.ها میها  هواداران  از  می برخی  تمام  ظهار  فرصت ممکن در  تنها  فوتبال  کردند فصل 

سال برای دیدار با اعضای خانواده و دوستان است.تعامل اجتماعی عنصری از زندگی است که با سطوح باالتر رضایت 

برکمن  و  ماروتولی  لئون،  دو  مندز  ) گالس،  دارد  ارتباط  زندگی  اجتماعی1999،  61از  و  و  (  فوتبال  محور  بر  سازی 

گردد.  های فراغت جدی حاصل می هواداران گیتور در این تحقیق ، مزیت مهمی است که از مشارکت افراد در فعالیت 

در    63ناپذیرییا کنترل   62های ما همچنین نشانگر مفهومی بود که استبینز از آن با عنوان خودخواهیحال، داده با این

 را برهم زند. کند و ممکن است روابط خانوادگی فراغت جدی یاد می 

دادند. برخی حتی به نوعی  تمامی هواداران زمان، هزینه و انرژی زیادی را به حضور در مسابقات فوتبال اختصاص می 

زمانی رخ می کنترل  این حالت  بودند.  فعالیت ناپذیر  در  را  دهد که مشارکت  زیادی  زمان و هزینه  فراغت جدی  های 

فعالیت دیگر  بر  و  شده  یاموجب  ارجحیت  استبینز،  ها   ( را  1979بد  خود  قایق  تیم  هواداران  از  یکی  مثال  برای   .)

که سایر هواداران رویدادهای خانوادگی  فروخت تا بتواند زمان بیشتری را برای همراهی با گیتورها صرف کند درحالی 

بازی   براساس  را  می خود  تنظیم  ب ها  سپردن  گوش  و  مطالعه  برای  را  توجهی  قابل  زمان  برخی  گزارشات کردند.  ه 
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خدمات رسانه و  الکترونیک  پست  نظیر  الکترونیک  ارتباطات  از  فزاینده  طور  به  برخی  و  کرده  تیم صرف  درباره  ای 

ای و  نمودند. وسایل ارتباطی رایانه الکترونیک باشگاه گیتور برای بحث درباره تیم خود با دیگر هواداران استفاده می 

 یگر از افراد را در سراسر دنیا به ارتباط با جهان گیتورها قادر ساخته است. ای قطعا این هواداران و بسیاری درسانه

های این تحقیق مشخص نشد، میزان تاثیر مشارکت در جهان اجتماعی گیتورها بر  روابط هواداران  اما آنچه در یافته 

  : از هواداران در این خصوص به شوخی گفت  از    "ترند ها مقدم گیتور  "با اعضای خانواده و دوستان بود. یکی  حتی 

اظهار می  دیگران  نمیهمسران.  همراهی  مسابقات  در  را  آنها  گاهی  شواهد داشتند همسرانشان  عین حال  در  کنند. 

مسابقات فوتبال گیتور برای آنها رویدادی خانوادگی  داد  مستحکمی از مصاحبه با هواداران به دست آمد که نشان می 

ز سوی دیگر ما با دیگر اعضای خانواده یا همکاران این هواداران صحبت نکردیم  های مختلف است. او مشتمل بر نسل 

درحالیکه ممکن است این افراد مجبور به تحمل خلق و خوی متغیر هواداران پس از پیروزی یا شکست تیم باشند. 

 ( استبینز  دیدگاه  این خصوص،  مکان 1992در  ایجاد  لزوم  بر  مبنی  سرگر(  برای صاحبان  عمومی  ممکن    64می های 

است قابل تایید باشد گرچه در این زمینه باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا نوع رابطه میان این مقوله و صاحبان  

 مشخص شود.  -در این حالت خاص هواداران فوتبال گیتور –سرگرمی  

بارترام،    ( کرد  استفاده  جنسیت  تحلیل  از  میان  روابط  تحلیل  و  تجزیه  برای  ر2001همچنین  (.  1999ینزبورو،  ؛ 

می  اظهار  مرد  برنامه هواداران  در  فعاالنه  صورت  به  آماده داشتند  و  زنجیره ریزی  سفرهای  مقدمات  برای  سازی  ای 

توان با همسر و دیگر اعضای خانواده این افراد  مسابقات خانگی مشارکت داشتند. با این همه ، در تحقیقات آتی می 

کنند به ویژه آنکه مواردی نظیر تهیه غذا و نگهداری  این زمینه چه نقشی ایفا می نیز گفتگو کرد تا دریابیم هر یک در  

نقش  جز  سنتی  طور  به  کودکان  می از  محسوب  زنان  دیویدسن های  تحقیق  تعطیالت 1996)  65شود.  مورد  در   )

تجربه مردان و  ( درباره تفریحات روزمره خانوادگی حاکی از آن است که  1992)  66خانوادگی و همچنین پژوهش شاو 

های چنین  کننده و آمادگی های تسهیلای از فعالیت زنان از رویدادهای خانوادگی متفاوت است زیرا زنان بخش عمده
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آن است که آیا این الگو در    توان در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار داد،رویدادهایی را بر عهده دارند. پرسشی که می 

 دهد یا خیر.ای هم رخ می های زنجیره ویژه در زمینه حضور در مسابقات و رانندگی جهان اجتماعی هواداران ورزشی به 

  ( است  مدرن  زندگی  در  تعلق  حس  رفتن  دست  از  یافته،  دوچندان  اهمیتی  اخیر  سالیان  طی  که  دیگری  مساله 

تواند حس تعلق خاطر را  کنند فراغت جدی می ( بیان می 1999( و استبینز ) 1997آرای و پدالر ) (.  1995،  67پوتنام

(  با هدف ترغیب 1993کنندگان بهبود بخشیده و یکپارچگی اجتماعی را تسهیل نماید. استبینز ) در میان مشارکت 

تحلیل  انجام  به  روش محققان  درباره  عمیق  ساختاری  شکلهای  جهانهای  فراغت   هایگیری  محوریت  با  اجتماعی 

گوید. در این تحقیق، هواداران به ارتباطات مشترکی با دیگر گیتورها جدی و ارتباط آن با جامعه بزرگتر سخن می 

های اجتماعی اولیه بلکه به طور فزاینده در سراسر دنیا شکل گرفته است. برای  اشاره داشتند که نه فقط در شبکه 

بازی  المپیک  مثال طی  انجمن دانشجویان دانشگاه فلوریدا به همراه    2001های  برگزار شد،  که در سیدنی استرالیا 

دانشجویان   تمامی  دولتی  به  نمایندگان  را  فلوریدا  ساکنان  همراه  به  بودند  ساکن  استرالیا  در  که  فلوریدا  دانشگاه 

میان هوادارانی که در این شک در  شد. بیتماشای مسابقه فوتبال گیتور دعوت کرد که از طریق ماهواره پخش می 

ایم،  مشاهده اشخاصی با لباس گیتور  تحقیق با آنها مصاحبه شد و همچنین سایر هوادارانی که با آنها برخورد کرده 

خارج از فضای مسابقه، هویت جمعی آنها را تحکیم کرده و آنها را برای اجرای مراسم مخصوص گیتورها در فضای  

آورد    ) یکی از این مراسم، استفاده از  تور باشید به عنوان خوشامدگویی گردهم می اجتماعی خود و گفتن عبارت گی 

 کند(. سازی تمساحی است که دهان خود را باز و بسته می هر دو دست برای شبیه 

های ساختاری که شاید با ورزش بیشترین ارتباط را داشته باشد، های کالن تحلیل کند یکی از ویژگی استبینز بیان می 

های جمعی است. در این جا فعالیت جمعی نهفته در جهان اجتماعی گیتورها، به روز مسابقه به ویژه  جود فعالیت و

می  مربوط  خانگی  همان مسابقات  )شود.  دانینگ  که  می 1999طور  اظهار  و  (  تعلق  حس  یافتن  برای  تالش  دارد، 

های ورزشی نه تنها فعالیتی مشترک است،  رقابت  به نتیجه رساند زیرا تماشایاحساس ما بودنرا شاید بتوان با ورزش  

یابند. پنداری با تیمی مشخص، به نوعی حس مشترک با دیگر هواداران دست می ذات بلکه طی آن افراد از طریق هم
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ای قابل رویت است، بلکه از دیرباز ورزش به عنوان عاملی در  چنین نمودی از هویت جمعی نه فقط در سطح منطقه 

( به ویژه در ایاالت متحده که در آن  1987، 68شده  ) استیونسون و نیکسون دوستی افراد تلقی می هنتقویت حس می

استفاده از ورزش برای ارتقای حس  شود.  های ورزشی در تمام سطوح با خواندن سرود ملی این کشور آغاز می رقابت

به خوبی مشخص بود.   2001سپتامبر    11دوستی طی سال اخیر این تحقیق و همزمان با حمالت تروریستی  میهن

در خانه خود بازی کند. این بازی    69الت، قرار بود تیم دانشگاه فلوریدا در برابر دانشگاه تنسی در روز شنبه پس از حم

مهم  از  می یکی  به شمار  در طول سال  مسابقات خانگی  مباحث ترین  از  یکی  افتاد.  تعویق  به  نهایت  در  گرچه  رفت 

ایاصورت در  ورزشی  رویدادهای  سایر  درباره  که  مسابقه  برگزاری  برای  همه جا گرفته  به  آن  طنین  نیز  متحده  الت 

دوستی افراد در زمانی که  تواند به تقویت اتحاد و ارتقای میهنهای جمعی از این دست می رسید، آن بود که فعالیت 

طور که بعدها مشخص شد، تمامی مسابقات ورزشی در آن  کرد، کمک شایانی کند. همانپذیر جلوه می کشور آسیب 

دوستی و هویت گیتوری بر  تعویق افتاد. با اینحال در مسابقه خانگی بعدی ، ترکیبی از میهن  روز به دالیل امنیتی به

ها تصویری از پرچم ایاالت متحده و  خورد بدین صورت که روی تمامی لباس های هواداران به چشم می شرتروی تی 

ما فرزندان فلوریدای    "به نام  وجود داشت که  از آهنگی قدیمی    "ما تحت هرشرایطی در کنار هم هستیم   "عبارت  

بنابراین در جامعه   "پیریم بود.  از پیش پیچیده و بخش گرفته شده  (،  1955سیمل،    _ بندی شده استای که بیش 

های  ساز پیدایش نوعی هویت جمعی با فرصت زمینه دهد، بلکه  هوادار گیتور بودن نه تنها هویت فردی را شکل می 

 هوادار دیگر است. 85000ارتباطی در استادیومی با بیش از  ای برای بازتایید چنین حس دوره 

جستجو برای یافتن بسترهای دیگری که مولد حس تعلق و هویت هستند، موضوع حائز اهمیت دیگری است به ویژه  

های کاری را تغییر داده و پیرشدن جامعه غرب ترکیب نیروی کار را متحول  آنکه اتوماسیون ماهیت اجتماعی محیط 

زمینه ای برای فراغت های کارمحور پیشکنند این باور که زندگی ( بیان می 1994) 70زد. با این حال رید و مانلسامی 

معنادارند، باید تغییر کند زیرا در آینده افراد بیشتری به دلیل بازنشستگی یا عدم اشتغال از جرگه نیروی کار جدا 

هایی با ( از آن با عنوان فعالیت1987شارکت در آنچه کلی ) مدهد  شوند. تحقیقات فعلی در این حوزه نشان می می 
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یاد می سرمایه باال  و  گذاری  دوپویی   ( است  ارتباط  در  سالخورده  افراد  برای  زندگی  از  رضایت  باالتر  با سطوح  کند، 

، 75بلنمن ؛ رومسا ، باندی و  1984،  74، ریدیک و دانیل 1979،  73؛ کاپالن 1957،  72؛ هاویگ هرست1995،  71اسمیل

تر با تجربه هواداری  (. در میان هوادارانی که با آنها در جریان این تحقیق مصاحبه شد، برخی افراد سالخورده 1985

می حرفه  ایفا  خود  زندگی  در  را  محوری  نقش  کماکان  که  داشتند  وجود  گیتور  فوتبال  تیم  و  گیتور  از  نمودند. ای 

رسی نقش هواداری گیتور در گذر از مرحله بازنشستگی و مراحل بعدی  بنابراین یکی از مسیرهای پژوهشی آینده ، بر

به همراه  هایی پرداخته که فراغت جدی برای سالخوردگان  ( خود به بیان مزیت 1992آن است. بی شک استبینز ) 

 های اجتماعی، ساختار و حس هدفمندی.دارد از جمله ایجاد شبکه 

افزایش سرعت زندگی و تغییر در ترکیب جمعیت شناختی جامعه ، آماده  های فناورانه،  ، نوآوری 21با ورود به قرن  

شیوه  به  غرب  جامعه  زندگی  ساختار  در  نگرانی تغییر  همچنین  متعددند.  سطحی های  در خصوص  های  هایی  گرایی 

 های مختلف از فراغت (. شاید بررسی گونه 1992؛ استبینز، 1991؛ پارکر، 1991تفریحات تجاری مطرح شده ) کلی،  

ها نظیر هویت، تعامل اجتماعی  جدی ما را به این نکته رهنمون سازد که بسیاری از نیازهای اجتماعی و فردی انسان 

شده  هایی از زندگی تامین کرد که پیش از این برای سالمت جامعه مهم درنظر گرفته نمی و ساختار را بتوان در حوزه 

وزه فراغت باید به تماشاگری ورزشی و هواداری به عنوان نوعی از  است. بنابراین ما به عنوان محققان و عامالن در ح

رانندگی  که  مساله  این  درک  مثال  برای  داریم.  مبذول  بیشتری  توجه  زنجیره فراغت  بین های  خانوادگی  روابط  ای 

  دهندگان رویدادهای ورزشی را به تخصیص زمان و فضای کافی برای کند، ممکن است سازمانها را تسهیل می نسل

( دریافتند که بسیاری از رویدادهای ورزشی مختص جوانان  1998)    76چنین تعامالتی تشویق نماید. گرین و چالیپ 

کرد. بنابراین ها و دیگر اعضای خانواده را نیز به خود جلب می ها و مادربزرگ نه تنها پدران و مادران بلکه پدربزرگ

هایی  سازی در نظر گرفته شود، یکی از روش افی برای اجتماعی بندی مسابقات ورزشی به نحوی که زمان کشاید زمان
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می  امکان  افراد  به  که  نیز  است  جمعی  ورزشی  رویدادهای  آیند.  گردهم   خانواده  عنوان  به  را  بیشتری  زمان  دهد 

یداد  (. هیجان ناشی از میزبانی از یک رو1992تواند مبین نوعی درآمد روانی برای میزبان باشد ) برگان و مولز،  می 

ویژه اگر از ساکنان منطقه خواسته شود به عنوان  معطوف سازد به  به هویت جامعه  همگان را  تواند توجه  ورزشی می 

) گارنهام،   داوطلب در رویداد مذکور شرکت جویند  به صورت  یا  تیم  ازمیهمانان 1996اعضای  (. همچنین میزبانی 

(  1997(. البته آرای و پدالر ) 1996، 77بیاورد ) والو، بول و برین   همراهتواند برای منطقه میزبان رونق اقتصادی به می 

های مختلف فراغت جدی برای جامعه و همچنین های بالقوه ناشی از صورت ( پیشتر درباره مزیت 1999و استبینز ) 

 اند.غرور و هویت جمعی سخن گفته  گینس ویل، فلوریدا، تیم فوتبال گیتور و هواداران آن به عنوان منبعی از 
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