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مقدمه
بررسی است. کمیت رویدادهاي بعد کمیت و کیفیت قابلدو هاي ورزشی دراهمیت رسانه،امروزه

اي گرانبهاادهاي رسانهسوي بهبود کیفیت و قراردآن را به،اي با تماشاگران میلیونیورزشی رسانه
بستگی، تبادل عقاید تالش براي ایجاد همهاي گروهیرسانهۀ). وظیف1998، 1رییلپیش برده است (

ی دربارة موضوعات مختلف دهی عقاید عمومهاي فرهنگی همراه با شکلو هیجانات و بهبود شاخص
ها در هدافی است که رسانه). توسعۀ ورزش یکی از ا2006رضوي زاده و نجفی، (باشداجتماعی می

ها در محورهاي مختلفی کنند. توسعه در ورزش نیز شبیه دیگر زمینههاي خود دنبال میفعالیت
کشاورزي، صنعت، اقتصاد و بعد مانندمحورهایی بهبراي مثال در توسعۀ کشورها؛گیرد،صورت می
مورد بررسی قرار حاضرشپژوهکه در ییکی از اهداف). 1383رحیمی، (شودتوجه میاجتماعی 

ازمتأثرمردمبرحاکمباشد. فرهنگها میورزش از طریق رسانهۀ، بعد اجتماعی توسعگرفته است
،میانایندر. دهندمیقرارتأثیرتحتراعملکردونگرشباور،عواملاین. استاجتماعیعوامل
ویآموزشرسانی،اطالعجتماعی،امسائلبررسیجهتاساسیهايابزارازیکیجمعیهايرسانه
هارسانهرسدمینظربه. آیندمیشماربهاجتماعیهايارزشگیريشکلدرثريؤمبسیارعامل

جوانانونوجوانانویژهبهمردمروشنگريدرمهمینقشتوانندمیدموکراسیچهارمرکنعنوانبه
. شوندناسالمتفریحاتسويبههانآسوگیرياز مانعصحیح،عملکردصورتدروباشندداشته

هابرنامهمحتوايوروندمیشماربهاجتماعیهايارزشگیريشکلدرثريؤمبسیارعاملهمچنین،
ورزش بخشدرکشوروضعیتبهبودوپیشرفتدرسزاییهبتأثیرتواندمیآندرشدهدرجمطالبو

شود عبارتمطرح میجمعیهاي براي رسانههایی که ترین نقشمهم). 1386کردي، (باشدداشته
ایجاد حیطۀ مناسب آن، رسانی و آگاهی، حمایت از قانون و نظارت بر اجراي درست ند از: اطالعهست

کردن زمینۀ آموزش مداوم، کمک به رشد فرهنگی و فکري براي برخورد عقاید گوناگون، فراهم
هاي توسعه یۀ مشارکت و همکاري براي برنامههاي آموزنده، ایجاد روحکردن سرگرمیجامعه، فراهم

سازي، فرهنگ:ند ازهستکه بر عهده دارند عبارتوظایفی ترین عمدهمیان،. دراین)1383راندال، (
ترین هدف مجموع، مهم). در33،1387دادگران،(رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعیآموزش، اطالع

تواند توسعۀ ورزش باشد که ابعاد و میهر کشوردر راستاي اهداف ملییورزشجمعیهاي رسانه
مؤثر باشد در این زمینه توانند هاي گروهی در بیشتر موارد میمحورهاي مختلفی دارد و رسانه

.)1387قاسمی، تجاري، کهندل، خدایاري، (
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"1شهرونديرفتار"شدة کارکنان باشد هایی که فراتر از وظایف تعریفپژوهشگران به تالش

در افزایش عملکرد داند کهمیاي ) آن را رفتاري اختیاري و فراوظیفه1998(2گویند. اورگانمی
سازمان وسیلۀ سیستم پاداش رسمیمستقیم بهطور مستقیم و غیربخش سازمان مؤثر است و بهاثر

، بر این باور است که شهروند خوب4پودساکفهمچنین، ). 3،2007داف(گیرد مورد تقدیر قرار نمی
هاي آن عبارتمصداقازبرخیوشودتفکري است که تنوعی از رفتارهاي کارکنان را شامل می

اي در ر کارشان، توسعۀ حرفهرسانی داوطلبانه به دیگر افراد د: انجام وظایف جانبی، کمکند ازهست
حفظ ۀ کاري خود، اطاعت از مقررات حتی در مواردي که کسی بر او نظارت ندارد و کمک بهزمین

در تعریف رفتار 6کوهن).1390، 5ورمان و فترپودساکف، مکنزي، منگرش مثبت و تحمل نامالیمات (
یعنی نه یک ؛باید داوطلبانه باشديشهروندرفتار. 1:کید داردأویژگی اصلی تسه بريشهروند

ۀجنبمزایاي این رفتار، .2باشد، نه بخشی از وظایف رسمی فرد شده واز پیش تعیینۀوظیف
دیگر، ساختار رفتار عبارت. بهباشدمیماهیتی چندوجهی داراي شهروندي ررفتا. 3سازمانی دارد و 

ف کارکنانی است که در یابی رفتارهاي فراتر از نقش و وظادنبال شناسایی، اداره و ارزیشهروندي به
ربنا ب).2007کوهن، (بدیابهبود میهابا رفتارهاي آناثربخشی سازمانی کنند و سازمان فعالیت می

هاي داوطلبانه و اختیاري که بخشی از وطایف عنوان رفتاربهرفتار شهروندي،7تعریف کورکماز
. )2007کورکماز، (شودتعریف میبخشندثر سازمان را بهبود میؤرسمی فرد نیستند، اما عملکرد م

ریشه در رفتار کارکنان وباشدمیرفتار شهروندي مشتري در چارچوب رفتار شهروندي سازمانی 
براي اثربخشی سازمانی دارد. با توجه به تعاریف رفتار شهروندي مشتري، رفتارهاي داوطلبانه از 

چونگ، (شوداد مییجها اشده از سوي سازمانبخشی خدمات ارائهدنبال اثرسوي مشتریان به
هاي پیشنهاد، رفتارۀند از: ارائهستعبارت8هاي رفتار شهروندي از دیدگاه گروثمؤلفه.)2007
بدون . )2005گروث، (نظر بازخورد به سازمان یا شرکت موردۀکننده به سایر مشتریان و ارائکمک

.باشندنمیخودیجمعخردیبخشاثرۀها قادر به توسعسازماني،افراد به همکارۀداوطلبانیلتما
شخص ،يبرخوردار است. در حالت اجباریفراوانیتاز اهميداوطلبانه و اجباريتفاوت همکار

سازمان و صرفاَ در حد یکقبول قابليهاو استانداردینقوان،مقرراتيدر راستاخود رایفوظا
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و باشدمیمطرح یفهوظيمقوله وراینا،داوطلبانهيدر همکار؛ امادهدیالزامات انجام میترعا
. در گیرندکلر میبهنفع سازمان بهشانیهاییتواناییشکوفايخود را برایرتو بصي، انرژتالشافراد 

یگرانمنافع ديدر راستایريپذیتگذرند و مسئولیخود میافراد معموالَ از منافع شخص،حالتینا
افراد درمنديیترضاکه به دلیل ایجادیمشارکتيهافتارر،ینهمچن.دهندیقرار میترا در الو

بریک، مونت، (دشویسازمان میبخشمنجر به اثرمی گیرد،انجام یاريصورت داوطلبانه و اختبه
را بر پژوهشگرانحدي است که برخی گونه رفتارها براي جامعه بهاهمیت این).1،1992استراتوس
سازي و مشارکت اجتماعی افراد در جامعه به ها در فرهنگرسانهنقشۀتا در زمیناستآن داشته

بررسی نقش چهارگانۀ "با عنوان مراديپژوهشتوان به میهاپژوهشاین ۀبپردازند. از جملپژوهش
به این نتیجه رسیدند که بین ها اشاره کرد. آن"هاي ورزشی در توسعۀ فرهنگ ورزش همگانیرسانه
رسانی و آموزشی) سازي، مشارکت اجتماعی، اطالعورزشی (نقش فرهنگۀنهاي چهارگانۀ رسانقش

ی اظهار داشت پژوهشدر نیز ديمهدویان مشه.)1390مرادي، (رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد
اي بانوان کردن ورزش همگانی، تربیتی، قهرمانی و حرفهترهاي گروهی نقش زیادي در فعالکه رسانه

هاي گروهی ترتیبی اتخاذ کنند تا که رسانهکردپیشنهاد به وضعیت ضعیف حاضردارند و با توجه
.)1387مهدویان مشهدي، (ها تخصیص دهندیک از ورزشبه هرهاي خود سهم مناسبی را در برنامه

در بخش ورزش جمعیهاي که عملکرد رسانهندبه این نتیجه رسیدقاسمیدر پژوهشی دیگر 
قیامی راد و ست (اسوبخش ورزش قهرمانی همبااما باشد؛نمیسو بدنی همبیتهمگانی با اهداف تر

رزش کشور هاي گروهی را در توسعۀ وقش رسانهدر رسالۀ دکتري خود ن). قاسمی1387محرم زاده، 
داري وجود ابررسی کرد. وي الگویی ارائه داد و دریافت که بین وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معن

بین وضعیت تفاوت معناداري در طرحی پژوهشی دریافت کرديبراین، عالوه). 1386قاسمی،(دارد
هاي ورزش همگانی، هاي گروهی در توسعۀ ورزش کشور در گروهموجود و مطلوب رسانه

). روشندل 1386کردي، (شودمشاهده میآموزي، دانشجویی، کارگران، معلوالن و بانوان دانش
کردن نهادینهطور چشمگیريهاي جمعی بهکه رسانهین نتیجه رسیدبه ادر پژوهشینیز اربطانی

اذعان زادهمحرمهمچنین، ). 1386روشندل اربطانی، کنند (ورزش همگانی در کشور را تبیین می
توانند نقش حمایت ایجاد انگیزش درونی و بیرونی میبعددو هاي گروهی در هردارد که رسانهمی

طلبی و تقویت ارضاي توفیقنیز اي و براي ورزشکاران حرفهرانرژي روانیهیجانی، عاطفی و تنظیم ا
). 1386زاده، محرمهاي ورزش همگانی داشته باشند (با توسعۀ رشتهرامثبت ورزشکاران آماتور

هاي گروهی، سطوحی از در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که استفاده از رسانههمکارانو2باالرد
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بهترین ،رسانهاستفاده و تماشاي مرتب،عهده دارد. در حقیقتینات را بهکردن تمرهدایت
به بررسی در پژوهشی ) 2002(1). تاملینسون2009باالرد و همکاران ،باشد (تمرین میة کنندهدایت
هاي ورزشی را اي فعالیتهاي موجود در گسترة امور فرهنگی ورزش پرداخت و پوشش ماهوارهزمینه

گرین .)2002تاملینسون، ي به تأثیر این مسئله در گسترش و توسعۀ ورزش پی برد (بررسی کرد. و
اي و تغییر نگرش مشاهده داري را بین تبلیغات رسانهارابطۀ معن،در پژوهشی در استرالیانیز وود

هاي جمعی بر روي تغییر رفتار و دریافت که اثر رسانه2جکسونهمچنین، ). 1996گرین وود، کرد (
).1991جکسون، (باشدمیدرصد30ش به ورزش گرای

افکار جامعه و یدهو جهتیدهشکلورفتارییردر تغیورزشيهارسانهیرناپذبا توجه به نقش انکار
دنبال به،هاي ورزشیشهروندي در کمک به تیمهاي رفتارگیري مؤلفهشکلنقش بارز نیز با توجه به

دهی رفتارشکلدر جهت توانندمیچگونه یورزشيهاهکه رسانپاسخ به این پرسش هستیم
؟ن امر مهم در جامعه حرکت کنندکردن ایسازي و نهادینهفرهنگ،شهروندي

پژوهششناسیروش
به باشد کهمیکاربردي مطالعات و با توجه به هدف از نوع بوده بستگی از نوع همحاضرپژوهش

که جهت تماشاي یسال18تمام افراد باالي ري آن راۀ آماشکل میدانی انجام شده است. جامع
. با توجه به ه بودند تشکیل دادندفوتبال پایتخت در ورزشگاه آزادي حضور یافت75آورد شهرۀمسابق

نفر 384حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ، بودهزار نفر75که تعداد این افراد بیش از این
400،نهایتدرونامه توزیع شدپرسش450،تن احتمال ریزشگرفنظرآمد که با دردست هب

انتخاب نمونه استفاده منظوربهاي گیري تصادفی طبقهاستفاده بود. از روش نمونهنامه قابلپرسش
برترلیگششمۀهفتدرتیمدو اینرفتبازياز تماشاگرانآوري اطالعاتمنظور جمعبهشد. 

براساستیمدو هوادارانتعداد. حضور یافتآزادياستادیومدر، پژوهشگر)3/6/1391مورخ(
هشت جایگاه،18حدودبیناز. شدزدهتخمیننفرهزار75بیش ازبودندشدهپرکههاییجایگاه
وگردیدانتخابتصادفیصورتبه) پرسپولیسجایگاهچهار واستقاللجایگاهچهار(جایگاه
جهت. شتگتوزیعمیان تماشاگران دسترسدرۀنمونصورتهبجایگاههردرها نامهپرسش

ورزشی و رفتار شهروندي گروث ۀمصرف رسانۀساختپژوهشگرۀنامپرسشدو آوري اطالعات ازجمع
نامه، اطمینان از روایی پرسشمنظوربهلیکرت استفاده شد. اي گزینههفت ) در مقیاس2005(

بندي نظرات گشت و با جمعمدیریت ورزشی ارائه ۀرشتتن از اساتیدهشت نامۀ اولیه بهپرسش

1. Tomlinson
2. Jakson
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ترتیب با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ بههانامهنامۀ نهایی تنظیم شد. پایایی پرسشپرسشها،آن
) به حجم K.Sبودن آزمون کلموگروف اسمیرنوف (دست آمد. با توجه به حساس) به79/0و 83/0(

ها با مقادیر چولگی و کشیدگی بودن دادهفرض طبیعی،نامه)رسشپ400نمونۀ باال (پژوهش حاضر 
ها الزم است نسبت ضریب به ها با استفاده از این شاخصبودن دادهطبیعیاثباتبرايبررسی شد. 

.کمتر باشددو آمده از قدر مطلقدستهبخطاي چولگی و کشیدگی مقادیر

یدگیاستاندارد کشيبه خطایدگیو نسبت کشیاستاندارد چولگيبه خطاینسبت چولگـ1جدول 

از . در سطح آمار توصیفیگردیدسطح آمار توصیفی و استنباطی انجام دو ها درتجزیه و تحلیل داده
براي بررسی واستفاده شد هاي آماري فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد شاخص

. اس. پی. اسافزاررمنطریقازپیرسونبستگیهمضریبشاملاستنباطیآمارازروابط بین متغیرها
.استفاده شد3آموسافزارنرماز 2(اس. اي. ام)ساختاريمعادالتسازيمدلبرايو1اس

نتایج
در جدولپژوهشکننده در شناختی افراد شرکتاطالعات جمعیتةدهندنتایج آمار توصیفی نشان

.آمده استدو شماره

1. SPSS
2. Structural Equation Modeling (SEM)
3. AMOS

نسبت ضریب به خطا در کشیدگینسبت ضریب به خطا در چولگیهامتغیر
41/0- 85/0سازيفرهنگنقش
- 76/003/1مشارکت اجتماعینقش

76/0- 56/0شینقش آموز
33/082/0یرساننقش اطالع

26/009/1نقش رسانه (کلی)
34/059/0شهرونديرفتار
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رادشناختی افهاي جمعیتـ ویژگی2جدول 

طور که مشاده دهد. همانجدول شماره سه روابط موجود بین متغیرهاي پژوهش را نشان می
ارد هاي ورزشی با رفتار شهروندي رابطۀ مثبت و معناداري وجود دنقش کلی رسانهشود، بینمی

)01/0P<(.با رفتار شهروندي نیز رابطۀ مثبت و هاي ورزشیهاي رسانهنقشبراین، بین ریزعالوه
.)>01/0P(شود معناداري مشاهده می

پژوهشمتغیرهايبستگیهمماتریکسواستانداردانحرافمیانگین،ـ3جدول
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بستگی، هاي همهاي خاص با استفاده از دادهرا در جامعههاي نظريبودن مدلقبولقابل
بیان کردند که ویژگی 2). بنتلر و چو1390هنري، (کنیمآزمایشی و آزمایشی آزمون غیر

چنین درحقیقتهاي واقعی متناسب است. ندرت با دادههب،خطاها در یک مدلۀ بودن کلیبستهناهم
تري را از گرایانهاي نخواهد زد، بلکه بازنمایی واقعر عاملی لطمهتنها به اعتباها، نهخطاهایی در مدل

از این روش براي تا بر آن شدیم،بنابراین؛)1987بنتلر و چو، کند (شده فراهم میهاي مشاهدهداده
دهد براي برازش مدل ارائه میرا ییهاشاخصآموسافزار . نرمکنیمدادن بهتر مدل استفاده برازش

شده است.نمایش داده چهار شماره لکه در جدو

هاي نیکویی برازش براي مدل پژوهششاخصـ4جدول 
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قبول را قابلسه تادو مقادیر بین،آزاديۀنسبت کاي اسکوار به درجباارتباط بیشتر دانشمندان در
بینمقادیر3براي مثال، شوماخر و لومکس؛باره متفاوت استها در ایندیدگاه،حالاینبا.دانندمی

دست آمد.هب07/2این نسبت حاضرپژوهش). در1390هنري، (دانندپذیرش میقابلرا پنج تایک 
برازش ، )5AGFIنیکویی برازش تعدیل شده (،)4GFI(برازشنیکویی هايشاخصمقدار مورد در

نزدیکتر یک که هرچه به عددشودمیگفته )7CFI(شاخص برازش تطبیقیو)6NFIهنجار شده (
9/0برابر و باالي مقادیر8بونتبنتلر و همچنین، تري برخوردار است. د، مدل از برازش مطلوبنباش

). در این 1990بنتلر، اند (هاي نظري توصیه کردهان شاخصی خوب براي برازندگی مدلوعنرا به
) 97/0و 92/0، 96/0، 95/0ترتیب (بهCFIو GFI ،AGFI ،NFIهايمقادیر شاخص،پژوهش

دست آمده است.هب

1. Latent
2. Bentler & Chou
3. Shomakher & Lomex
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
6. Normed Fit Index
7. Comparative Fit Index
8. Bentler & Bonet
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براساس خطاهاي مدل ساخته شده و معیاري 1)ریشه میانگین مربعات خطاهاي تخمینشاخص (
که این شاخص باید کمتر از باور هستند. برخی از اندیشمندان بر این باشدمیآنبودن بدبراي
،). در این پژوهش1389قاسمی، دانند (را مناسب می08/0باشد و برخی دیگر میزان کمتر از 05/0

گرفتن این موارد و با توجه به مقادیر نظربا دردست آمد.هبراي این شاخص ب049/0مقدار 
طور مطلوبی برازش شده بهمدل ارائهشود کهمشخص میچهار شماره شده در جدولدادهنمایش

شده است.

مدل پژوهش در شرایط تخمین استانداردـ 1شکل 

1. Root Mean Square Error of Approximation
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با سازينقش فرهنگهاي رسانۀ ورزشی،نقشیندر بدهدینشان مشماره یکطور که شکلهمان
باشد. یمهواداراندر يشهروندرفتارگیريشکليکننده براینیبیشپترینيقو59/0يبتایبضر

27/0و 51/0،44/0يبتایببا ضررسانیمشارکت اجتماعی، آموزشی و اطالعهاينقشینهمچن
د.نباشیمهوادارانهرونديشرفتاريبرایخوبهايکنندهینیبیشپ

گیريبحث و نتیجه
ها در بر کسی پوشیده نیست. این رسانهزندگی انسانمختلفهايجنبهبرهاي جمعی اثر رسانه

اند. مردم نیز با فراهم ساختههاشکل جدیدي از زندگی را براي انسانواشکال گوناگون ظهور کرده 
هاي سازمان،اند. اساساَاي تبدیل شدههاي رسانهبه منبع اصلی درآمد شبکه،پذیرش فناوري جدید

هاي مختلف نیاز کسب حمایت ارگاننیزشان وکیفیت کاريووريافزایش سودآمنظوربهورزشی 
، ضرورت و اهمیت توجه به پژوهشبه جذب بیشتر تماشاگران براي تماشاي مسابقات دارند. این 

هاي رفتار گیري و بروز مؤلفهاجتماعی (شکلۀخصوص توسعبه،ورزشۀهاي ورزشی در توسعرسانه
ساخت؛ خوبی آشکار بهراثري تماشاگران در رویدادهاي ورزشیمنظور جلب حداکشهروندي) آن به

شهروندي در گیري رفتارهاي ورزشی در شکلپژوهش حاضر، بررسی نقش رسانهازهدفلذا
باشد میهواداران فوتبال 

رسانی، هاي ورزشی (اطالعهاي رسانهبین نقشارتباط مثبت و معناداري نشان داد که پژوهشنتایج 
شهروندي وجود دارد و شدت این رفتارگیري سازي) در شکلجتماعی، آموزشی و فرهنگمشارکت ا

)، 71/0رسانی (رابطه با توجه به نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون براي نقش اطالع
. نتایج حاصل از باشدمی) 78/0) و آموزشی (87/0(سازي)، فرهنگ84/0مشارکت اجتماعی (

ترین ) قوي59/0سازي با ضریب بتاي (اري نیز نشان داد نقش فرهنگسازي معادالت ساختمدل
. مقادیر باشدمیشهروندي در هواداران شهرآورد فوتبال رفتارگیري کننده براي شکلبینیپیش

هاي ورزشی در با عنوان نقش چهارگانۀ رسانهمراديپژوهشآمده از این پژوهش با نتایجدستهب
رسانی، مشارکت ها (اطالعهاي عمدة رسانهنقشمیاننشان دادند که ی توسعۀ فرهنگ ورزش همگان

؛ همسو می وجود دارديمثبت و معنادارۀورزش رابطۀبا توسعسازي و آموزشی)اجتماعی، فرهنگ
هاي بررسی نقش رسانه"با عنوان در پژوهشیقاسمی و همکاران،همچنین. )1390(مرادي، باشد

بین نقش رسانه با توسعۀ اجتماعی رابطۀ معناداري نشان دادند که "در توسعۀ ورزش کشورجمعی
می را شهرونديرفتاریريگشکلکهبا توجه به این.)1386(قاسمی و همکاران، ورزش وجود دارد

صورت یورزشيهارسانهیقورزش در نظر گرفت که از طریاجتماعۀمصداق بارز توسعتوان 
خوانی همپژوهشاین ازآمده دستهفوق با نتایج بهايپژوهشه توان نتیجه گرفت کمییردگیم
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)، 2009باالرد و همکاران (هايپژوهشنتایج با پژوهشآمده از این دستهنتایج ب،طور کلیدارد. به
)، قاسمی و همکاران1991ن ()، جکسو1996)، گرین وود (1997(1)، مول2002تاملینسون (

)، 1386)، کردي (1386)، روشندل اربطانی (1387دویان مشهدي (مه)، 1388(پژوهشگر)، 1390(
خوانی ها در توسعۀ اجتماعی ورزش هم) در تأیید نقش رسانه1382غفوري (و)1386قاسمی (

دارد.
مشارکت رسانی،هاي چهارگانۀ اطالعرسد که نقشنظر میحاضر بهپژوهشبا توجه به نتایج 

گیري و در شکلهستندهاي ورزشی هاي مهم رسانهز کارکردسازي ااجتماعی، آموزشی و فرهنگ
ها باید به نقش بسیار مسئوالن و مدیران باشگاه؛ لذا،سزایی دارندهشهروندي نقش بهاي رفتارمؤلفه

کردن سالمت و نشاط عمومی جامعه واقف باشند و با ایجاد سازي و نهادینهها در بسترمهم رسانه
رسانی اخبار صحیح مربوط به هرچه بیشتر و بهتر در اطالع،تصب به باشگاههاي منسایت و روزنامه

در ،سازي صحیح در بطن جامعه و آموزش مسائل اخالقی و ترویج آنباشگاه گام بردارند و با فرهنگ
شهروندي در تماشاگران هاي رفتارجهت ایجاد مشارکت اجتماعی که مصداق بارز آن بروز مؤلفه

هاي توانند با تعامل مثبتی که با رسانهها میمدیران باشگاهبراین،عالوه. ارندگام بردباشدمی
و تالش مثبت کردهشهروندي سازي مبحث رفتارکردن و فرهنگدر جهت نهادینهپرطرفدار دارند

هاي ورزشی با افزایش ساعات رسانهالزم است،براینعالوهآن سود ببرند. ةآمدوجوداز مزایاي به
به سمت کاهش آسیب،ها و یا عناوین مشابهشناسی در ورزشگاههایی با موضوع آسیببرنامهپخش 

عنوان موضوع اینحرکت کنند. یکی از مواردي که بهه فیزیکی و چه معنوي)چها (در ورزشگاه
اید بباشد که شهروندي در تماشاگران و هواداران میتواند مطرح شود، مبحث رفتارها میگونه برنامه

شدن و طوري که با نهادینهبه.ها مورد توجه قرار گیردسوي باشگاه و هم از سوي رسانهاز هم 
چه (اصلی تماشاگرانۀعنوان وظیفتارهاي داوطلبانه بهفسازي مناسب در هواداران، این رفرهنگ

اران شهروندي در هوادگیري رفتارتلقی گردد. از مزایاي شکل)ورزشگاهازخارجداخل و چه 
منجر به که باشگاه یریتمديتماشاگران براياز سویدسازنده و مفيهایشنهادپۀارائتوان بهمی
ینکردن ابه سمت برطرفها را آنخود شده و یاناز نظرات و انتظارات مشتریریتشدن مدآگاه

واهد داد و سوق خمنظور جذب حداکثر تماشاگران انتظارات بهینکردن ابرآوردهوینقوص احتمال
یرسابههایدادن صندلتماشاگران، نشانیرکردن ساییراهنماانندکننده مکمکيرفتارهانیز

کردن یفاز کثیريجلوگي،بازینخطرناك به داخل زميیااز پرتاب اشیريتماشاگران، جلوگ
آنیریتدباشگاه و ميبرایپرسنليهاینهمنجر به کاهش هزغیرهباشگاه ویروندرون و بۀمحوط

.اشاره کردخواهد شد

1. Mol
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در فرهنگ سازي میان تماشاگران و هواداران رساته هاي ورزشیمهم ی در زمینه نقش هایپژوهش
انجام گرفته و نتایج بدست آمده حاکی از این واقعیت و برقراري ارتباط با آنان از طریق رسانه ها

در ایجاد ارتباط با هواداران و در رسانه هاي ورزشی در عصر جدید نقش انکار ناپذیرياست که
هدف جذببانهایت پیاده سازي برنامه هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي باشگاه ها

که این امر در نهایت منجر به سود آوري سازمان خواهد ت آنان رضایمشتریان و هواداران و کسب 
بود.

پیاده سازي اهداف کالن که در باال به آن عالوه بر ،یک گام به جلو برداشته شدهپژوهشدر این 
و تمندي در نتیجه برقراري ارتباط و آشنا شدن با نیاز هاي مشتریانایجاد رضایاشاره شد؛ با 

رسیدن به سود آوري، رفتارشهروندي شکل می گیرد که در آن تماشاگران خود را عضوي از باشگاه 
رفتار آنان دارد. بدین منظور تماشاگران تمام دانسته و موفقیت و شکست باشگاه تاثیر مستقیم در 

تالش خود را براي موفقیت باشگاه به کار می گیرند.
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Abstract
The purpose this study was role of the sports media in formation citizenship
behavior in fans of the capital's football derby. All statistical community spectators
watching football for over 18 years, the two teams were Persepolis and Esteghlal
Azadi Stadium in September 91. Since the volume of the statistical population of
more than 75,000 people, according to Morgan statistical sample, 384 subjects
were selected to collect data from a stratified random sampling method was used.
The data was collect, from Two questionnaires, media sport make researcher
questionnaire, and Groth (2005) citizenship behavior questionnaire that their
validities was approved from 8 sport management Experts. The results showed
that there is a correlation between the variables studied so that the observed data to
a large extent based on the research mod. Also, results showed sub-components
culture could predict stronger than the sub-components of social participation,
education and information of citizens. In other words, the sports media play an
important role in shaping the behavior of fans created the ultimate club can take
advantage of creating behavior of fans to their advantage.
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