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    11محسن غفرانيمحسن غفراني
  استاديار گروه تربيت بدني دانشگاه سيستان و بلوچستان.1
  )1391/ 02/  28 :، تاريخ تصويب 1390/ 10/  12: افت تاريخ دري( 

  
  

 چكيده

 روش. بـود  فوتبـال  هواداران و رابطه آن با وفاداري در تيمي هويت شكل گيري در ورزشي هاي رسانه بررسي نقش حاضر، پژوهش هدف
 و كارمنـدان دانشـگاه   دانشجويان كليه شامل آماري معةجا. است كاربردي نوع از هدف به توجه با و  همبستگي نوع از توصيفي تحقيق،

 جامعـة  حجم كه آنجا از. وخدمت هستند تحصيل به مشغول دانشگاه اين در 1391-92 تحصيلي سال در كه بودند سيستان وبلوچستان
 پرسشنامه از اه داده آوري جمع براي. شد تعيين نفر 384 نمونه تعداد مورگان، گيري نمونه جدول اساس بر بود، نفر 10000 از بيش آماري

 روايـي . شـد  اسـتفاده ) 2010( سـوك  چـان  و وفـاداري ) 2001( جيمـز  و تريل تيمي هويت ،)2008(هاي مصرف رسانه هاي ورزشي كيم 
 ترتيـب  بـه  كرونبـاخ  آلفـاي  ضريب از استفاده با ها پرسشنامه پايايي و گرفت قرار تأييد مورد بدني تربيت اساتيد توسط ها پرسشنامه

 از توصـيفي،  آمار سطح در. شده انجام استنباطي و توصيفي آمار سطح دو در ها داده تحليل و تجزيه. آمد دست به) 89/0، 83/0 ،91/0(
 پيرسون همبستگي ضريب شامل استنباطي آمار و شده استفاده استاندارد انحراف و ميانگين فراواني، درصد فراواني، آماري هاي شاخص

و  تيمـي  ايجاد هويت با داري معني رابطة رسانه هاي ورزشي كه داد نشان پژوهش نتايج. باشد مي اينتر روش به خطي ساده رگرسيون و
پـيش   53/0نتايج رگرسيون خطي ساده نشان مي دهد، هويت تيمي با ضـريب بتـاي    ).=71/0rوr =0/ 87(دارد  وفاداري هواداران آنان

  .نه ورزشي مي باشدبراي رسا 37/0بيني كننده قويتري نسبت به وفاداري با ضريب 
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 مقدمه

امروزه اهميت رسانه هاي ورزشي در دو بعد كميت و 
كميت رويدادهاي ورزشي رسانه . كيفيت قابل بررسي است

اي با تماشاگران ميليوني، آن را به سوي بهبود كيفيت و 
وظيفه ). 29(گرانبها، پيش برده قراردادهاي رسانه اي 

رسانه هاي گروهي، تالش براي ايجاد همبستگي، تبادل 
عقايد و هيجانات و بهبود شاخص هاي فرهنگي همراه با 
شكل دهي عقايد عمومي دربارة موضوعات مختلف 

توسعة ورزش يكي از اهدافي است ). 28(اجتماعي است 
توسعه . ندكه رسانه ها در فعاليت هاي خود دنبال مي كن

در ورزش نيز شبيه ديگر زمينه ها در محورهاي مختلفي 
صورت مي گيرد، براي مثال در توسعة كشورها، محورهايي 
چون كشاورزي، صنعت، اقتصاد و بعد اجتماعي مورد توجه 

يكي از اين اهداف كه در اين تحقيق ). 3(قرار مي گيرد
از  مورد بررسي قرار مي گيرد، بعد اجتماعي توسعه ورزش

 از متأثر مردم، بر حاكم فرهنگ. طريق رسانه ها مي باشد
 و ها نگرش باورها، عوامل، اين است ، اجتماعي عوامل

 هاي رسانه. دهند مي قرار تأثير تحت را ها عملكرد
 مسائل بررسي براي اساسي هاي ابزار از يكي گروهي

 در موثري بسيار عامل و آموزشي رساني، اطالع اجتماعي،
 نظر به. آيند مي شمار به اجتماعي هاي ارزش يگير شكل
 مي دموكراسي چهارم ركن عنوان به ها رسانه رسد مي

 و نوجوانان ويژه به مردم روشنگري در مهمي نقش توانند
 مانع صحيح، عملكرد صورت در و باشد داشته جوانان

 هاي رسانه. شود ناسالم تفريحات سوي به آنها سوگيري
 هاي ارزش گيري شكل در ريموث بسيار عامل گروهي

 محتواي ورزشي، بخش در كه روند مي شمار به اجتماعي
 بسزايي تأثير تواند مي آن در شده درج مطالب و ها برنامه

          . )12(باشد داشته كشور وضعيت بهبود و پيشرفت در

 در عضـويت  ضـمني  معنـاي  1اجتمـاعي  هويت تئوري
 يـا  بيننـد  مـي  را دخـو  افراد كه اي شيوه طريق از را گروه
 شـوند  مـي  ديـده  ديگـران  وسـيله  بـه  افـراد  كه اي شيوه

 افـراد  از اي مجموعه اجتماعي گروه يك. كند مي توصيف
 اجتمـاعي  گـروه  اعضـاي  عنـوان  بـه  را خودشـان  كه است

 مـي  اجتمـاعي  گـروه  در عضـويت . كنند مي درك يكسان
 تـاثير  افـراد  خودانگـارة  بـر  مثبت يا منفي صورت به تواند
 خودانگـارة  تـا  كننـد  مـي  تالش افراد كه همانطور. اردبگذ

 جسـتجوي  بـه  گـرايش  آنهـا  كننـد،  حفظ و كسب مثبتي
ت  در كـه  دارند گروهي در عضويت مثبـت  اجتمـاعي  هويـ 
 تئوري اساس بر 2تيمي هويت. )32(باشند داشته مشاركت

 تئـوري  ايـن . )21(است  شده گذاري پايه اجتماعي هويت
 توصـيف  يـا  بخشي هويت به ايلتم مردم كه كند مي بيان
 در را ديگـران  و خـود  و دارند اجتماعي هاي زمينه در خود

 بـر . )14(كنند  مي بندي طبقه مختلفي اجتماعي طبقات
 دو از افـراد  پنـداره  خـود  اجتمـاعي  هويـت  تئـوري  اساس
 هويـت  و فـردي  هويت: است شده تشكيل جداگانه هويت

 از فـرد  سـات احسا از فردي هويت كه حالي در اجتماعي ،
 هويـت  ، شده تشكيل شايستگي يا جذابيت باهوشي، قبيل

 شـود  مـي  ايجاد گروهي به وابستگي بوسيله افراد اجتماعي
 هويت تئوري كاربرد. شود مي شناسايي گروه آن با فرد كه

 تعامـل  كـه  دهـد  مـي  توضـيح  ورزشي حيطه در اجتماعي
 رانهـوادا  بر مثبتي هاي پيامد گروه يك عنوان به هواداران

ــدادي .دارد ــات از تع ــام تحقيق ــده انج ــر ش ــار روي ب  رفت
 و اجتمـاعي  روانشـناختي،  انفـرادي،  هـاي  فاكتور هواداران،

 به را تماشاگران مصرف الگوي بر گذار اثر هاي فاكتور ساير
 ايـن  در. انـد  كـرده  بررسي هواداران رفتار بهتر فهم منظور

 گذار اثر فاكتورهاي از يكي عنوان به تيمي هويت مطالعات،
 اشاره عموما تيمي هويت. است شده بحث هواداران رفتار بر

                                                           
1  .  Social Identity 

2  .  Team identity 
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 دارد معين سازمان يا تيم يك با رفتاري و رواني ارتباط به
 درگيــري و فــردي تعهــد" عنــوان بــه تيمــي هويــت. )26(

 "دارنـد  ورزشـي  هـاي  تيم)سازمان( با مشتريان كه عاطفي
 بـا  نـي روا ارتباط يك فرد تيمي هويت وبوسيله شده تعريف

 تـيم  از بخشـي  را خـودش  و كنـد  مي برقرار) سازمان( تيم
هويت تيمي در واقع به عنوان ميزان احساسي كه . داند مي

بـه يـك تـيم    ) عالقه منـد (يك فرد از لحاظ رواني وابسته 
) 2001(وان و همكـاران   .)20( است، تعريـف شـده اسـت   

بيان مي دارند كه چنين وابستگي رواني پايـدار اسـت و از   
ك فصل به فصل ديگر يا بـرد و باخـت تـيم تغييـر نمـي      ي

در اين پژوهش، هويت تيمي به عنوان پيوند عـاطفي   كند؛
هواداران به يك تيم تعريف شده است، يعنـي ميزانـي كـه    

  .هوادار، تيم را متعلق به خودش مي داند
 ورزشي طرفداران واكنش كه آنجا از تاثير اصلي زمينه

 است، تيمشان به آنها تعهد و هويت سطح از تابعي اغلب
 و روانشناسان براي تعهد و هويت دقيق گيري اندازه

 طول در. است برخوردار زيادي اهميت از ورزشي بازاريابان
 هاي رشته از اجتماعي دانشمندان گذشته، دهة دو

 و سياست علم شناسي، جامعه روانشناسي،( مختلف
 ورزشي وادرانه عاطفي ارتباط به زيادي عالقه) بازاريابي

 كه شده پذيرفته اي گسترده طور به و )33(اند داده نشان
. آيد مي وجود به گروهي هويت از گروه مثبت پيامدهاي
 وفاداري به مربوط بازاريابي هاي برنامه اكثر زيربناي
 بسيار قديمي مشتري نگهداري كه است اين مشتري

 دليل اين به و است جديد مشتري جذب از تر ارزان
 نگهداري براي را متنوعي بازاريابي هاي برنامه ها كتشر

 براي مشتري وفاداري واژه. كنند مي اجرا خود مشتريان
 مشترياني همچنين و مشتري مجدد خريد رفتار توصيف

 و شركت از و دهند مي شركت به خوبي امتياز و نمره كه
  .)6(شود مي برده كار به كنند مي تعريف آن محصوالت

 كاال بازار نوع به بسته وفاداري از تلفيمخ هاي تعريف
 عنوان به را وفاداري خدمات، يابي بازار در. دارد وجود

 قالب اين در دانندو مي شركت خدمات از مداوم استفاده
 تحقيقات در. كنند مي گيري اندازه را وفاداري ميزان

 وفاداري محققين ها، فروشي خرده به مربوط بازاريابي
 مشخص خريد دفعات تعداد و مقدار قطري از را مشتريان

 وجود وفاداري گيري اندازه براي كه ديگري معيار. كنند مي
 در مشتري كه است تجاري نشان يا فروشگاه تعداد دارد
 تعداد هرچقدر كند، مي خريد آنها از خاص زماني دوره يك
 يكي .)18(است تر پايين وفاداري ميزان باشد بيشتر آنها
 بيان دهند مي انجام وفادار مشتريان كه هايي فعاليت از

 خانواده افراد و دوستان كه است دهان به دهان يا شفاهي
. )6(كنند مي اضافه شركت مشتريان جمع به نيز را خود
 رفتاري وفاداري اصلي عوامل آينده نيات و شفاهي بيان

در اين پژوهش منظور از وفاداري  .)17( اند شده شناخته
و مقداري كه هوادار يك تيم ميزان وابستگي تيمي 

مي تواند ) وفاداري(هستند تعريف شده است كه اين مورد 
، )1387(مهدويان مشهدي . در طول فصل كم يا زياد شود

در تحقيقي اظهار داشت كه رسانه هاي گروهي نقش 
تر كردن ورزش همگاني، تربيتي، قهرماني  زيادي در فعال

جه به وضعيت و حرفه اي ورزش بانوان دارند و با تو
ضعيف حاضر، پيشنهاد داد كه رسانه هاي گروهي ترتيبي 
اتخاذ كنند تا به هر يك از ورزش ها در برنامه هاي خود، 

در پژوهشي ديگر . )15( سهم مناسبي تخصيص دهند
به اين نتيجه رسيد كه عملكرد رسانه ) 1387(قيامي راد 

هاي گروهي در بخش ورزش همگاني با اهداف تربيت 
  . )9(همسو نبوده، اما در بخش ورزش قهرماني همسوست  بدني

در رسالة دكتراي خود نقش رسانه ) 1386(قاسمي 
وي . هاي گروهي را در توسعة ورزش كشور بررسي كرد

الگويي را ارائه داد و دريافت كه بين وضعيت موجود و 
  . )8( مطلوب تفاوت معني داري وجود دارد
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يافت بين در طرحي پژوهشي در) 1386(كردي 
وضعيت موجود و مطلوب رسانه هاي گروهي در توسعة 
ورزش كشور در گروه هاي ورزش همگاني، دانش آموزي، 
دانشجويي، كارگران، معلوالن و بانوان تفاوت معني داري 

در پژوهشي ) 1386(روشندل اربطاني  ).11(وجود دارد
دريافت كه رسانه هاي جمعي به طور چشمگيري، نهادينه 

. )4(زش همگاني در كشور را تبيين مي كنند كردن ور
اذعان مي دارد كه رسانه هاي گروهي ) 1386(محرم زاده 

در هر دو بعد ايجاد انگيزش دروني و بيروني مي توانند 
نقش حمايت هيجاني، عاطفي و تنظيم انرژي رواني براي 
ورزشكاران حرفه اي و ارضاي توفيق طلبي و تقويت مثبت 

با توسعة رشته هاي ورزش همگاني  ورزشكاران آماتور
در ) 2009( 1باالرد و همكاران. )13(داشته باشند 

پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از رسانه هاي 
گروهي، سطوحي از هدايت كردن تمرينات را به عهده 

در حقيقت استفاده و تماشاي مرتب رسانه بهترين . دارند
در تحقيقي  .)16(هدايت كننده براي تمرين مي باشد

به بررسي زمينه هاي موجود در ) 2002( 2تاملينسون
گسترة امور فرهنگي ورزش پرداخت و پوشش ماهواره اي 
فعاليت هاي ورزشي را بررسي كرد، وي به تأثير اين 

گرين  .)19( مسئله در گسترش و توسعة ورزش پي برد
، در پژوهشي در استراليا رابطة معني داري )1996( 3وود
بين تبليغات رسانه اي و تغيير نگرش مشاهده كرد را 

دريافت كه اثر رسانه هاي جمعي ) 1991( 4جكسون. )23(
 درصد است 30بر روي تغيير رفتار و گرايش به ورزش 

نيز در تحقيقي مشابه ) 1391(بخشنده و همكاران  .)24(
نشان دادند كه بين هويت تيمي و شكل گيري وفاداري 

  . )1( ردرابطه مثبت وجود دا

                                                           
1 . Ballard et al 
2  . Tomlinson 

3  . Greenwood 

4 . Jakson 

حال با توجه به نقش انكار ناپذير رسانه هـاي ورزشـي   
در تغيير رفتار ، شكل دهي و جهت دهـي افكـار جامعـه و    
همچنين نقش بارز هويـت بخشـي تـيم در شـكل گيـري      
وفاداري بر آنيم تا ببينيم كه رسانه هاي ورزشي چقـدر در  
جهت هويت بخشي به تيم هاي ورزشي رسانه اي حركـت  

اين موضوع مي تواند منجر به شـكل گيـري    مي كنند كه
ــاداري در هــواداران فــو تبــال در دانشــگاه سيســتان و   وف

 .  بلوچستان شود

    
  روش شناسي

 باشد؛ مي همبستگي نوع از توصيفي حاضر، پژوهش
 جمع روش كه است كاربردي نوع از هدف به توجه با

 جامعة. است شده انجام ميداني شكل به اطالعات آوري
 دانشگاه و كارمندان  دانشجويان كليه شامل آماري

-92  تحصيلي سال در كه بودند سيستان وبلوچستان
 تحصيل يا خدمت به مشغول  دانشگاه اين در 1391
 نفر 10000 از بيش آماري جامعة حجم كه آنجا از بودند؛
 ها نمونه تعداد مورگان، گيري نمونه جدول اساس بر بود،

 نيز ساده تصادفي گيري نهنمو روش از شد و تعيين 384
 ها داده آوري جمع براي. شد استفاده نمونه انتخاب براي

 )2008( 5كيم ورزشي هاي رسانه هاي پرسشنامه از
سوال و پنج ارزشي كه رسانه هايي مثل  3شامل (

تلويزيون، روزنامه و مجالت و وب سايت ها سوال شده 
سوال  4شامل () 2001( 6جيمز و تريل تيمي هويت ،) بود

 22شامل ( ) 2010(7 سوك چان وفاداري و) و پنج ارزشي
سوال و پنج ارزشي با دو خورده مقياس ميزان وابستگي و 

براي اطمينان از روايي . شد استفاده) ميزان هواداري
پرسشنامه ها، بعد از ترجمة اوليه، پرسشنامه ها توسط 
يك متخصص مجدداً به زبان التين بر گشت داده شد، كه 
                                                           
5 . Kim and et al 

6 . Trail and James 
7 . Chunsuk 
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 ن پرسشنامة التين دوباره توسط محقق ترجمه و توسطاي
 پايايي و گرفت قرار تأييد مورد مديريت ورزشي اساتيد

 ترتيب به كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده با ها پرسشنامه
 داده تحليل و تجزيه. آمد دست به) 89/0 ،83/0 ،91/0(
 در. شده انجام استنباطي و توصيفي آمار سطح دو در ها

 درصد فراواني، آماري هاي شاخص از توصيفي، مارآ سطح
 آمار و شده استفاده استاندارد انحراف و ميانگين فراواني،

 رگرسيون و پيرسون همبستگي ضريب شامل استنباطي

 فرض  همچنين. شد استفاده گام به گام روش به چندگانه
 بررسي كشيدگي و چولگي مقادير با ها داده بودن طبيعي

 شاخص اين از استفاده با ها داده بودن طبيعي جهت. شد
 كشيدگي و چولگي خطاي به ضريب نسبت است الزم ها

. )1جدول (باشد كمتر 2 مطلق قدر از آمده بدست مقادير
 اجرا) 18 نسخه( SPSS افزار نرم طريق از محاسبات اين
  .شد

 

  
  تاندارد كشيدگينسبت چولگي به خطاي استاندارد چولگي و نسبت كشيدگي به خطاي اس. 1جدول 

  نسبت ضريب به خطا در كشيدگي  نسبت ضريب به خطا در چولگي  متغيرها
  77/0 -15/1 رسانه ورزشي
  54/0 18/0 هويت تيمي
  25/1 18/1  وفاداري

  
  هاي تحقيق يافته
 بررسي به آماري تحليل و تجزيه از بخش اين در

 چون متغيرهايي حيث از آماري نمونه توزيع چگونگي
 چه طرفدار اينكه و درآمد ميزان تحصيالت، ت،جنسي سن،
  .شود مي پرداخته هستند، تيمي

 درصد 3/23 مجموع در داد، نشان پژوهش هاي يافته
 درصد 4/69 سال، 18-20 بين افراد را دهندگان پاسخ
 مي تشكيل سال 24 باالي درصد 7 و سال 20-24 بين

 زن درصد 2/31 و مرد دهنگان پاسخ درصد 8/68. دهند
 3/86 ديپلم، تحصيالت داراي افراد درصد 3/9. دندبو

 0/6 و ارشد كارشناسي درصد 8/3 كارشناسي، درصد
  .بودند دكتري تحصيالت داراي درصد
 هاي برنامه تماشاي صدد در ها نمونه درصد 9/81

 هزار 100 از كمتر درصد 9/2 درآمد ميزان بودند؛ ورزشي
 درصد 4/28 هزار، 200 تا 100 بين درصد 7/21 تومان،

 يك تا هزار 600 بين درصد 27 هزار، 600 تا 300 بين
 ماه در تومان ميليون يك از بيش 20 تقريباً و ميليون

 7/44 استقالل، تيم هوادار انها درصد 3/39.داشتند درآمد
 درصد 8/3 تراكتورسازي، درصد 6/2 پرسپوليس، درصد

 ليگ در حاضر هاي تيم ساير طرفدار درصد 3/9 و سپاهان
  .بودند

 استفاده مورد متغيرهاي استاندارد انحراف و ميانگين
 كه همانطور. است شده ارائه 2 جدول در تحقيق اين در

 از متوسط رتبة رسانه ورزشي مؤلفه دهد، مي نشان جدول
 تيمي هويت ميزان. اند كرده دريافت دهندگان پاسخ

هويت  با رسانه ورزشي. است متوسط حد در نيز طرفداران
و وفاداري با ضريب همبستگي پيرسون به ترتيب تيمي 

 ضمن در. دارد معناداري و مثبت رابطه 71/0و  87/0
گيري وفاداري هواداران با  ايجاد هويت تيمي با شكل

  .در ارتباط است 73/0ضريب همبستگي 
تيمي و  هويت بر مستقل متغير تاثير تبيين منظور به

رت رگرسيون خطي ساده و به صو از وفاداري هوادارن
 اجراي هنگام. شد استفاده جداگانه به روش اينتر

 انتخاب اينتر روش به بين پيش هاي متغير رگرسيون
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 در اينتر روش به خطي ساده رگرسيون شدند نتايج
  .است شده داده نشان 4و  3 جداول

  
  

  ميانگين، انحراف استاندارد و ماتريس همبستگي پيرسون ميان متغيرهاي تحقيق. 2جدول 
 وفاداري هويت تيمي  رسانه ورزشي M SD امتغيره

 71/0** 87/0** 1 09/1 57/2رسانه ورزشي

 73/0** 1  04/1 32/2هويت تيمي

 1   45/1 17/2وفاداري

                      **01/0P< 

مشاهده مي شود، ضريب  3همانطور كه در جدول 
ميان رسانه ورزشي و هويت تيمي ) 874/0(همبستگي

نشان دهنده همبستگي باال و مثبتي ميان اين دو متغيير 
 ANOVA و Coefficientنتايج جدول تحليل . است

در معادله  Bسيون و ضريب نشان دهنده معنادار بودن رگر
عالوه بر اين با . )Sig=001/0>01/0( رگرسيون مي باشد

 Beta  توجه به نتايج بدست آمده هويت تيمي با ضريب 
  .پيش بيني كننده قوي براي رسانه ورزشي است) 53/0(

  
تحليل رگرسيون خطي ساده تبيين كننده هويت تيمي هواداران . 3جدول  

  خطاي معيار  ضريب تعيين تعديل شده  يينضريب تع  ضريب همبستگي  مدل
1  874/0 495/0 419/0  617/0  

        
  سطح معناداري  F  ميانگين مربعات  درجه آزادي  جمع مربعات  مدل

  77/0 375 41/431  كل  001/0  91/66  24/31 1 23/226  رگرسيون
          

  مدل  سطح معناداري t  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده  مدل
 B Beta دخطاي استاندار

  001/0  16/5  53/0  11/0  50/0 هويت تيمي
  

  هواداران تحليل رگرسيون خطي ساده تبيين كننده وفاداري. 4جدول
  خطاي معيار  ضريب تعيين تعديل شده  يينضريب تع  ضريب همبستگي  مدل

1 713/0391/0316/0  417/0  
        
  سطح معناداري  F  ميانگين مربعات  درجه آزادي  جمع مربعات  مدل

  57/0 375 41/331  كل  001/0  11/46  12/21 1 13/215  رگرسيون
          

  مدل  سطح معناداري t  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده  مدل
 B Beta دخطاي استاندار

  001/0  87/4  37/0  13/0  62/0 هويت تيمي
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مشاهده مي شود، ضريب  4همانطور كه در جدول 
ان ميان رسانه ورزشي و وفاداري نش) 713/0(همبستگي

. دهنده همبستگي باال و مثبتي ميان اين دو متغيير است
نشان  ANOVAو  Coefficientنتايج جدول تحليل 

در معادله  Bدهنده معنادار بودن رگرسيون و ضريب 
عالوه بر اين با . )Sig=001/0>01/0(رگرسيون مي باشد

 Betaتوجه به نتايج بدست آمده وفاداري با ضريب 

  .ه خوبي براي رسانه ورزشي استپيش بيني كنند) 37/0(
  

  بحث و نتيجه گيري  
اثر رسانه هاي جمعي روي همة جنبه هاي زندگي 

رسانه ها در اشكال  اين. انسان، بر كسي پوشيده نيست
، شكل جديدي از زندگي را )31(گوناگون ظهور كرده اند

مردم نيز با پذيرش فناوري . براي انسان فراهم ساخته اند
جديد به منبع اصلي درآمد شبكه هاي رسانه اي تبديل 

اساساَ سازمان هاي ورزشي براي افزايش ). 30(شده اند
رگان هاي سودآوري و كيفيت كاري شان و كسب حمايت ا

مختلف نياز به جذب بيشتر تماشاگران براي تماشاي 
توجه به اين تحقيق، ضرورت و اهميت . مسابقات دارند
زشي در توسعه ورزش به خصوص توسعه رسانه هاي ور

آن به منظور جلب ) شكل گيري هويت تيمي(اجتماعي 
حداكثري تماشاگران در رويدادهاي ورزشي به خوبي 

پژوهش حاضر، بررسي نقش رسانه هدف . آشكار مي سازد
هاي ورزشي در شكل گيري هويت تيمي و رابطة آن با 

  .وفاداري در هواداران فوتبال اشاره كرد
در قسمت آمار استنباطي نتايج پژوهش نشان داد  

بين نقش رسانه هاي جمعي با هويت تيمي و وفاداري 
  ). =87/0r=،71/0r(رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

نسبت به  53/0ين هويت تيمي با ضريب بتاي همچن
پيش بيني كننده قويتري  37/0وفاداري با ضريب بتاي 

  واكر و   سارتور تحقيق. براي رسانه هاي ورزشي مي باشد

 اتومبيل مسابقات در كننده شركت تماشاگران بر) 2011(
 تماشاگران اي رسانه مصرف بر هويت تيمي داد نشان راني

 همچنين. دارد مثبت تاثير راني اتومبيل مسابقات
 غير صورت به رسانه مصرف بر اجتماعي مسئوليت
 تحقيق نتايج. )10(دارد معنادار و مثبت تاثير نيز مستقيم

 و اجتماعي مسئوليت تعامل داد نشان همچنين ها آن
 معنادار و مثبت تاثير رسانه مصرف بر  تماشاگران هويت
 روي بر تحقيقي انجام اب نيز)  2009(  كنت و  واكر.  دارد

 آمريكا درشمال)  NFL( فوتبال ملي ليگ هواداران
 قصد بر اجتماعي مسئوليت تاثير تيمي، هويت دريافتند
 كند؛ مي تعديل متفاوتي صورت به را هواداران حمايت
 مسئوليت تاثير باشد، باالتر تيمي هويت سطح هرچه

نكه به دليل اي. است بيشتر اي رسانه مصرف بر اجتماعي
تحقيقي در اين زمينه كه به طور مشخص نقش رسانه با 
هويت تيمي يا يكي از مولفه هاي آن را مورد بررسي قرار 
دهد، موجود نيست؛ بنابراين نمي توان مقايسة دقيقي با 

اما از آنجايي كه  هويت تيمي . تحقيقات گذشته انجام داد
 شده گذاري پايه اجتماعي هويت تئوري اساس بر

گيري هويت اجتماعي را مي توان  ، شكل)22(است
مصداق بارز توسعه اجتماعي ورزش در نظر گرفت كه از 

به طور كلي . طريق رسانه هاي ورزشي صورت مي گيرد
، )2009(نتايج تحقيق حاضر با تحقيقات باالرد و همكاران 

، )1996(، گرين وود )1997(، مول )2002(تاملينسون 
، )1388(قيامي راد  ،)1388(، محقق )1991(جكسون 

، )1386(، روشندل اربطاني )1387(مهدويان مشهدي 
در ) 1382(، غفوري )1386(، قاسمي )1386(كردي 

تأييد نقش رسانه ها در توسعة اجتماعي ورزش همخواني 
  .دارد

با توجه به نتايج پژوهش بين شكل گيري هويت تيمي 
ارد با وفاداري هواداران رابطه مثبت و معناداري وجود د

)73/0r= .(ت ورزشي، رويدادهاي درديگر و تيمي هوي 
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 وفاداري بر موثر عامل يك عنوان به آن به مربوط عوامل
) 2006( 1وان كه همچنان. شود مي محسوب تماشاگران

 دسته سه كه كند مي بيان تيمي هويت ادبيات بررسي در
 عوامل: دارند وجود هويت كننده ايجاد عوامل از كلي

 رواني عوامل. تيم به مربوط عوامل و محيطي واملع رواني،
 عوامل با رابطه در تمايز و وابستگي و تعلق نياز بر مشتمل
 مي حريف تيم از برتري و شدن اجتماعي فرآيند محيطي
 عوامل سرانجام و بگذارند تاثير تيمي هويت بر توانند
 و تصوير مثل سازمان هاي ويژگي شامل تيم به مربوط
 مثل بازيكنان هاي ويژگي و تيم موفقيت تيم، سابقه

 2پيرز و ون دنيل اين، بر عالوه. )24(باشد مي جذابيت
 هويت كه رسيدند نتيجه اين به خود تحقيق در) 2003(

 ارتباط در يگديگر با رواني تعهد و ورزشي تماشاگران
   هواداران رفتارهاي كنندة بيني پيش دو هر و هستند

 تعهد اين) 2011( 3وارن گفتة طبق .)23(باشند مي
 مجدد، خريد بدون توان مي را) تيمي هويت( عاطفي
 هاي تيم هواداران از بسياري اين، بر عالوه .بخشيد بهبود

 خود زندگي در ديگران رهنمون با كه هستند ورزشي
 مسئولين براي ها يافته اين. )7(گيرند مي قرار تاثير تحت
 مي كه است مهم اناير فوتبال برتر ليگ سازمان و ها تيم

 حضور افزايش براي استراتژي گرفتن نظر در با توانند
 به تماشاگران حضور از حاصل هاي درآمد و تماشاگران

 تحقيقات نتايج با نتيجه اين .كنند كمك ورزشي هاي تيم
 ساعت و)  2006(  5فونك و نيل ،)2004(  4راس و جيمز
. )27،25،5(دارد مطابقت) 1390( همكاران و چيان ساعت
 از اي دسته كه اينست دارد وجود رابطه اين در كه تبييني

 ناميده متعصب بسيار يا »هميشگي هواداران« كه هواداران
 زيادي احساسي دلبستگي طوالني مدت براي  شوند، مي

                                                           
1 . Wan 
2 . Wann, D. L., and Pierce 
3 . Warren 
4 . James & Ross 
5 . Neale & Funk. 

 تعصب چه هر. دارند خود عالقة مورد تيم يا بازيكن به
   .)2(شود مي حاضر رويدادها در بيشتر باشد، بيشتر هوادار

با توجه به نتايج تحقيق حاضر رسانه هاي ورزشي 
عاطفي ورزش و به طور  -نقش مهمي در توسعه اجتماعي 

مشخص هويت پيدا كردن تيم هاي ورزشي نزد هواداران و 
تماشاچيان آنها دارد كه اين امر منجر به وفاداري بيشتر 

از مزاياي . هواداران به تيم هاي محبوب خود خواهد شد
فاداري در هواداران مي توان به پر شدن شكل گيري و

ورزشگاه ها، تشويق تيم ها تا دقايق پاياني و حتي بعد از 
شكست احتمالي، خريد انحصاري از فروشگاه ها و 
رستوران هاي زنجيره اي تيم خود، مزاياي مربوط به 
وفاداري به آرم باشگاه، درآمد زايي هرچه بيشتر تيم ها از 

ل مسابقات به هواداران وفادار طريق فروش بليط يك فص
 مناسبي مكان همواره فوتبال هاي استاديوم .اشاره كرد

. است بوده ممكن احساسات ترين خالص كردن خالي براي
 خود دل در را طرفه يك عشق جور يك كه احساساتي

 آن قالب در كه بازيكناني و تيمش به هوادار عشق دارد؛
 اجتماعي خواستگاه يك استاديوم. روند مي ميدان به تيم
 گرفتن نظر در با لذا. هست و بوده فوتبال هواداران براي

 روي باشگاه آرم كه باشگاه لباس  يا كاله مانند هدايايي
 براي اي زمينه كردن فراهم همچنين و شده درج آن

 اين ايجاد با تواند مي هواداران با بازيكنان ارتباط برقراري
 است قائل ارزش  ها آن يبرا باشگاه كه هواداران در تفكر

  .كنند ايجاد آنها در بيشتري وفاداري
با توجه به حضور پررنگ رسانه ها در زندگي مردم، 
پيشنهاد مي شود رسانه ها و به طور مشخص رسانه هاي 
ورزشي عالوه بر پوشش تصويري ورزش حرفه اي و 
قهرماني، برنامه هاي آسيب شناسي اجتماعي ورزش را به 

نش و درگيري ها در استاديوم هاي منظور كاهش ت
يكي از راهكارهاي كاهش . ورزشي را راه اندازي كنند

آسيب هاي اجتماعي در ورزشگاه ها هويت بخشيدن به 
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تيم هاي ورزشي هم به وسيله رسانه ها و هم از طريق 
هويت . خود باشگاه ها به جاي تخريب آنان مي تواند باشد

ي جمعي ورزشي منجر بخشي به تيم ها از طريق رسانه ها
بقه شدن تيم ها نزد هواداران ابه شناسنامه دار و داراي س

خود خواهد شد به طوري كه هواداران باشگاه را جزئي از 
خود دانسته با موفقيت آن خوشحال و با شكست آن 

غمگين شود؛ در نتيجه شكل گيري اين موضوع هواداران 
انه اي در همه شرايط در دنياي پرحاشيه ورزش هاي رس

پشت تيم خود خواهند بود و براي موفقيت آنان تالش 
  . خواهند كرد
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